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kGóZ..áμ∏ªŸG Qhõj …QÉ¨∏ÑdG ¢ù«FôdG 

GôàH - ¿ÉªY

 Ió«°ùdG  ¬`̀≤`̀aGô`̀J  ,∞```̀jOGQ  ø``̀ehQ  ÉjQÉ¨∏H  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  CGó`̀Ñ`̀j  

 É¡dÓN …ôéj ,âÑ°ùdG óZ Ωƒj áμ∏ªªdG ≈dEG á«ª°SQ IQÉjR ,¬à∏«≤Y

 õjõ©J  πÑ°S  ∫hÉæàJ  »fÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ªdG  ádÓL  ™e  äÉãMÉÑe

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dGh ,øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©àdG

 øe GOó`̀Y º°†j ó`̀ah ,IQÉ`̀jõ`̀dG  ∫Ó`̀N ,…QÉ¨∏ÑdG  ¢ù«FôdG ≥`̀aGô`̀jh

 .ÉjQÉ¨∏H »a ∫ÉªYC’G ™ªàée øY ø«∏ãªeh ø«dhDƒ°ùªdG

É«fÉŸG ™e ¿hÉ©àdG ¢Uôa åëÑj ∂∏ŸG   

GôàH - ¿ÉªY

 ¢ùeG  »ØJÉg  ∫É°üJG  ∫ÓN ,»fÉãdG  ˆGóÑY ∂∏ªdG  ádÓL åëH 

 äÉbÓ©dG  ,πcô«e  Ó«éfCG  á«fÉªdC’G  IQÉ°ûà°ùªdG  ™e  ,¢ù«ªîdG

 øe OóY ≈dEG  áaÉ°VEG  ,∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  ™«°SƒJ  ¢Uôah á«FÉæãdG

 ,á«fÉªdC’G  IQÉ°ûà°ùªdGh  ∂∏ªdG  ádÓL  ó``̀cCGh  .á≤£æªdG  ÉjÉ°†b

 ø«H  QhÉ°ûàdGh  ≥«°ùæàdG  á∏°UGƒe  ≈∏Y  ¢UôëdG  ,∫É°üJ’G  ∫ÓN

 .∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîe ∫É«M øjó∏ÑdG

17533 Oó©dG - Ω2018  ∫hC’G ¿ƒfÉc 14  ≥aGƒŸG - `g 1440 ÊÉãdG ™«HQ 6 á©ª÷G

…CGôdG - á∏àëªdG ¢Só≤dG 

 ,¿É«∏¨dG  øe  ádÉM  ¢ù«ªîdG  ¢ùeG  á∏àëªdG  á«Hô¨dG  áØ°†dG  â°TÉY

 ≥ëH É`̀¡`̀JÉ`̀cÉ`̀¡`̀à`̀fG ø`̀e ,»`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G ∫Ó``à``M’G äGƒ```b äó`̀ q©`̀°`̀U å`̀«`̀M

 ˆG ΩGQh ¢ù∏HÉfh ¢Só≤dG »a ø««æ«£°ù∏a 4 âeóYGh ,ø««æ«£°ù∏ØdG

 IƒdÉ©f  ±ô°TCG  ¿Gó«¡°ûdG  -  GôaƒYh  ¿ÉcôH  -  »à«∏ªY  GòØæe  º¡æ«H)

 ™HGQ Ö«°UGh ø««∏«FGô°SG OƒæL áKÓK πàb Éª«a ,(»KƒZôÑdG ídÉ°Uh

.ˆG ΩGQ Üôb á«Yƒf QÉf ¥ÓWG á«∏ª©H Iô£N ìhôéH

 »àæjóe ≈∏Y Éªμëe GQÉ°üM ∫ÓàM’G äGƒb â°Vôa ,∂dP ¿ƒ°†Z »a

 .áØ°†dG »a É¡JGƒb øe äRõYh ,Iô«ÑdGh ˆG ΩGQ

 »a á©°SGh ä’É≤àYG á∏ªM ¢ùeG ,»∏«FGô°SE’G  ∫ÓàM’G äGƒb âæ°Th

.¢Só≤dGh áØ°†dG øe ÉæWGƒe 54 âdÉW ,ø«æWGƒªdG ±ƒØ°U

 ˆG ΩGQ Üôb ø««∏«FGô°SEG OƒæL 3 πà≤eh .. zGôaƒYh ¿ÉcôH{ »à«∏ªY GòØæe º¡æ«H AGó¡°T 4

غليان في الضفة.. واالحتالل يعزز قواته

 ø«æWGƒªdG ≈∏Y á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG ICÉWh øe ∞«Øîà∏d

الملك يوجه الحكومة "صدار قانون العفو العام
»`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ŸGh »``̀æ``̀Wƒ``̀ dG ø```̀ eC’É```̀ H QGô````̀ °````̀ VE’G Ωó`````̀Yh ¿ƒ``̀ fÉ``̀ ≤``̀ dG IOÉ``̀«``̀ °``̀S ΩGÎ``````̀MG

IQó≤ŸG óæY ƒØ©dGh íeÉ°ùàdG Ωƒ¡Øe ï«°SôJ      

øjQô°†àª∏d á«fóŸGh á«°üî°ûdG ¥ƒ≤◊G ¿ƒfÉ≤dG »YGôj ¿CG IQhô°V     

º¡cƒ∏°Sh ºgQÉ°ùe Öjƒ°üàd á°Uôa ÚÄ£îŸG AÉ£YEG     

 õjõ©Jh øWƒ∏d AÉªàf’G ìhQ á«ªæJ ‘  ƒØ©dG º¡°ùj ¿CG πeCÉf     
»YÉªàL’G øeC’G

 á qjQƒà°SódG äGAGôLE’ÉH kGQƒa  Ò°ùdG CGóÑà°S áeƒμ◊G :RG qRôdG     
 zΩÉ©dG ƒØ©dG{ QGôbE’

 ∫Éé©à°S’G áØ°U zΩÉ©dG ƒØ©dG{ íæª«°S zÜGƒædG{ :áfhGô£dG      

 

 ábÉ£H ÚjÓe 4  
 É¡JQó°UG á«cP

á«fóŸG ∫GƒMC’G
Iójô°ûdG ô°UÉf -  ¿ÉªY

 IôFGO ΩÉY ôjóe ø∏YG

 á«fóªdG ∫GƒM’G

 RGƒa áeÉ©dG äGRGƒédGh

 , ¢ù«ªîdG ¢ùeG ¿Gƒ¡°ûdG

 ø«jÓe á©HQG RÉéfEG øY

 π°UG øe á«cP ábÉ£H

 áÄª©HQGh ø«jÓe á©HQG

 ójóéJ ø«H  ábÉ£H ∞dG

 Ée ¿Gh ∞dÉJ hG óbÉa ∫óHh

 §≤a ∞dG ájÉª©HQG ≈≤ÑJ

. OÓÑdG êQÉN º¡à«ÑdÉZh

 ø«æWGƒªdG ¿Gƒ¡°ûdG ÉYOh 

 GhOóéj ºd øjòdG

 ´Gô°SÓd º¡JÉbÉ£H

 ájÉ¡f πÑb É¡«∏Y ∫ƒ°üëdÉH

 ÆôØàdG IôFGódG Ωõ©d , ΩÉ©dG

 ≈àdG É¡©jQÉ°ûe RÉéf’

. ø«æWGƒªdG ΩóîJ

 Ωõà©J IôFGódG ¿G ∫Ébh

 Ωƒμëª∏d äÉbÉ£H QGó°UG

  , ¿ƒé°ùdG πNGO º¡«∏Y

  ôÑY ø«eOÉ≤dG ø«Hôà¨ªdGh

 . OhóëdGh ôHÉ©ªdG ¢†©H

 ≈∏Y ´ÉØJQG   
Ωƒ«dG IQGô◊G

…CGôdG - ¿ÉªY

 ≈∏Y ∞«ØW ´ÉØJQG CGô£j 

 Ωƒ«dG IQGôëdG äÉLQO

 ∫ƒM πé°ùàd  á©ªédG

 ,ájOÉ«àY’G É¡J’ó©e

 kÉ«Ñ°ùf IOQÉH AGƒLCG Oƒ°ùJh

 áμ∏ªªdG ≥WÉæe Ö∏ZCG »a

 QGƒZ’G »a áØ«£dh

 ¢†©H Qƒ¡X ™e ,áÑ≤©dGh

 äÉYÉØJQG ≈∏Y Ωƒ«¨dG

 .á°†Øîæe

غنيمات: الحكومة ليست منفصلة عن الحالة 
العامة ا2ردنية 

¬fhóH ô¶ædG äÉ¡Lh Öjô≤àd π«Ñ°S ’h ÉæJÓμ°ûŸ ó«MƒdG π◊G ƒg QGƒ◊G     

 IAÉ°SE’G ¿ƒdhÉëj øe ∫É©aCG ôWÉîŸ ¬ÑæàdG Éæ«∏Y      
ájQÉ°†◊G ÉæJQƒ°U ¬jƒ°ûJh

 …CGôdG øY ÒÑ©àdG ájôMh êÉéàM’G ≥ëH øeDƒf     
¿ƒfÉ≤dG øª°V

 á«°†b 123 ádÉMEGh OÉ°ùØdG áHQÉëÃ ¿hOÉL     
 ‹É◊G ΩÉ©dG AÉ°†≤dG ≈dEG

 ™aQ ’h 2019 áfRGƒe ≈∏Y õÑÿG ºYO êGQOEG     
 äÉ©«ÑŸG áÑjô°†d

 GôàHh ádGô≤dG º«μëdG óÑY . O - ¿ÉªY

 ,»``̀fÉ``̀ã``̀dG ˆGó````Ñ````Y ∂``̀∏``̀ª``̀dG á```̀dÓ```̀L ¬`````̀Lh

 ¿ƒfÉb  QGó`̀°`̀UEÉ`̀H  áeƒμëdG  ,¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eCG

 ,ájQƒà°SódG  ¬∏MGôªH  ô«°ùdGh  ΩÉ©dG  ƒØ©dG

 äÉjóëàdG  ø`̀e  ∞«ØîàdG  »`̀a  º¡°ùj  É`̀ª`̀Hh

.ø«æWGƒªdG ¬LGƒJ »àdG äÉWƒ¨°†dGh

 ƒØ©dG ßaÉëj ¿CG á«ªgCG ∂∏ªdG ádÓL ócCGh

 å«ëH ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG IOÉ`̀«`̀°`̀S ΩGô`̀à`̀MG ≈∏Y ΩÉ`̀©`̀dG

 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ø``̀eC’É``̀ H QGô```̀°```̀VEG ∑É``̀æ``̀g ¿ƒ``̀μ``̀j ’

.ø«æWGƒªdG ¥ƒ≤Mh ,»©ªàéªdGh

 ø«Ä£îªdG AÉ£YEG IQhô°V ¬àdÓL ócCG Éªc

 ∂dPh ,º¡cƒ∏°Sh  ºgQÉ°ùe Öjƒ°üàd  á°Uôa

 Gƒ`̀Ñ`̀μ`̀JQG ø``̀jò``̀dG ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y É`̀°`̀Uô`̀M

.áÑ©°U kÉahôX ¿ƒfÉ©j GƒJÉHh AÉ£NCG

 ¿ƒfÉb  º¡°ùj  ¿CG  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  ¬àdÓL Oó`̀°`̀Th

 »àdG  AÉ`̀Ñ`̀YC’G  ø`̀e  ∞«ØîàdG  »`̀a  ΩÉ`̀©`̀dG  ƒØ©dG

 ∞«ØîàdG »a óYÉ°ùjh ,ø«æWGƒªdG πgÉc π≤ãJ

 á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  ±hô¶dG  ICÉ`̀Wh  øe

 º¡àeGôc ≈∏Y ÉXÉØM ∂dPh ,É¡H ¿hôªj »àdG

 »àdG áÑ©°üdG IÉ«ëdG äÉëØ°U øe áëØ°U q»Wh

 ≈∏Y ¬àdÓL Oó°T …òdG âbƒdG »ah .É¡H Gh qôe

 Ωƒ¡Øe  ï«°SôJ  »a  ΩÉ©dG  ƒØ©dG  ¿ƒfÉb  á«ªgCG

 ¿CG IQhô°V ócCG ,IQó≤ªdG óæY ƒØ©dGh íeÉ°ùàdG

 á«fóªdGh  á«°üî°ûdG  ¥ƒ≤ëdG  ¿ƒfÉ≤dG  »YGôj

 ¿ƒfÉ≤dG  IOÉ`̀«`̀°`̀S  ÇOÉ`̀Ñ`̀e  øª°V  ,øjQô°†àª∏d

 »a ¬`̀∏`̀eCG ø`̀Y ¬àdÓL Üô``̀YCG Éªc .á`̀dGó`̀©`̀dGh

 AÉªàf’G ìhQ á«ªæJ »a ΩÉ©dG ƒØ©dG º¡°ùj ¿CG

 ,»YÉªàL’G  ø``̀eC’G  Ωƒ¡Øe  õjõ©Jh  øWƒ∏d

 A’Dƒ¡d ô«N áëJÉa ƒØ©dG Gòg πμ°ûj å«ëH

 π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh ìÓ``̀°``̀UE’G õ``cGô``e »``a ø`̀«`̀©`̀HÉ`̀≤`̀dG

 º¡Jƒ«Hh  º`̀¡`̀dÉ`̀ª`̀YCGh  º¡JÉ«M  ≈``̀dEG  GhOƒ`̀©`̀«`̀d

.GOóée º¡jhPh º¡dÉØWCGh

(á©HÉHôdG º¡°S - ôjƒ°üJ) »Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN ΩÓYE’G IôjRh

 QGó°UEG »ØæJ á«cÒeC’G IQÉØ°ùdG 
¿OQC’G ‘ äGôjò–

GôàH - ¿ÉªY

 ÉgÉjÉYôd ôjòëJ …G ÉgQGó°UEG ¿ÉªY »a á«cô«eC’G IQÉØ°ùdG âØf

 »HQÉH ∂jôjG IQÉØ°ùdG º°SÉH »ª°SôdG çóëàªdG ∫Ébh .¿OQC’G »a

 …OÉ°TQG  ¿É«H  ƒ`̀gh  »æ«JhQ  …ƒæ°S  ¿É«H  ƒg  QOÉ°üdG  ¿É«ÑdG  ¿CG

.¬«∏Y AGôLG hG ô««¨J …G çóëj ºdh ,ÉjôjòëJ ¢ù«dh

áHÉ°üY π«μ°ûJ áª¡àH  ¢UÉî°TCG 5 ∞«bƒJ 

äÉjGôªdG …RÉZ - ¿ÉªY

 ¢UÉî°TCG  á°ùªN  ∞«bƒJ  ádhódG  ø`̀eCG  áªμëe  ΩÉY  »Yóe  Qôb

 áª¡àH  ≥«≤ëàdG  áeP ≈∏Y kÉeƒj 15 ábô°S  19 ÜÉμJQÉH  GƒaôàYG

.∫GƒeC’Gh ¢UÉî°TC’G ≈∏Y …ó©àdG ó°ü≤H áHÉ°üY π«μ°ûJ

 ¿G  …hÉWô°ùdG  ôeÉY  Ωó≤ªdG  ΩÉ©dG  ø`̀e’G  º°SÉH  ≥WÉædG  ∫É`̀bh

 º¡JÉ≤«≤ëJ ∫ÓNh áª°UÉ©dG »FÉæL åëH áÑ©°T »a ø«∏eÉ©dG

 øjô¡°ûdG ∫Ó``̀N â`̀©`̀bh »`̀à`̀dG á`̀bô`̀°`̀ù`̀dG É`̀jÉ`̀°`̀†`̀b ø``e Oó``̀Y »``a

 ø«dƒ¡ée  π`̀nÑ`̀ pb  ø`̀e  ÖJÉμeh  ájQÉéJ  ∫Éëe  ≈∏Y  ø««°VÉªdG

 øe  ¢UÉî°TCG  á°ùªîH  √ÉÑà°TÓd  Gƒ∏°UƒJ  ,É¡JÉjƒàëe  ábô°Sh

 ≥«≤ëàdÉHh ,É©«ªL º¡«∏Y ¢†Ñbh äÉ«≤Ñ°S’G …hPh ø«gƒÑ°ûªdG

.∑Gôà°T’ÉH ábô°S á«°†b 19 ÜÉμJQÉH GƒaôàYG º¡©e

 ´ÈàH áeQÉZ 1700 ¿ƒjO ójó°ùJ   
QÉæjO ∞dCG 400 ≠∏H »JGQÉeEG

 ¥Éæ°ûH ô«¡°S - ¿ÉªY

 øe’G ájôjóeh ∫ó©dG IQGRhh á«YÉªàL’G á«ªæàdG IQGRh ΩôÑJ

 áÑJôàªdG á«dÉªdG äÉeGõàd’G áª«b ™aód ºgÉØJ Iôcòe  ΩÉ©dG

 É«FÉ°†b  äÉHƒ∏£ªdG  hG  äÉæ«é°ùdG  øe  áeQÉZ  1700  ƒëf  ≈∏Y

.á«dÉe ºeP ≈∏Y

 É≤ah äGAGôL’G   ™jô°ùJh º«¶æàd ºgÉØàdG Iôcòe ™«bƒJ ºà«°Sh 

 IóYÉ°ùªdGh  ¿ƒ©dG  ºjó≤J »a ΩGõàd’G  øe ÉbÓ£fGh ,¿ƒfÉ≤∏d

 »JGƒ∏dG äÉØ©°†à°ùªdG AÉ°ùædG áÄa É°Uƒ°üNh  ™ªàéªdG OGôa’

 ºd  »`̀à`̀dG  ¿ƒ``jó``dG  á°†Ñb  »`̀a  á«°û«©ªdG  ø`̀¡`̀ahô`̀X  ø`̀¡`̀à`̀©`̀bhG

.äÉeQÉ¨dG áHôc èjôØJ ±ó¡Hh Égójó°ùJ øe øμªàj

 ô`̀ª`̀MC’G ∫Ó`̀¡`̀dG Ωó`̀≤`̀J ¿G ó`̀©`̀H ¿ƒ``̀jó``̀dG √ò``̀g ó`̀jó`̀°`̀ù`̀J »``̀JCÉ``̀jh

 Éfƒ«∏e)  QÉæjO  ∞dG  400  »dGƒM  ¬àª«b  â¨∏H  ´ôÑàH  »JGQÉe’G

.äÉeQÉ¨dG A’Dƒg ¿ƒjO OGó°ùd (»JGQÉeG ºgQO
(Ü ± G)  ̂ G ΩGQ Üôb á«∏ª©dG ™bƒe 5

6

6

6

6

 ó«dG »g ô q°ûdG ÉæY ™aóJ »àdG ó«dG   
 íeÉ°ùJh íØ°üJ »àdG á©°UÉædG

 øY ™aóJ »gh »fÉãdGóÑY ∂∏ªdG ádÓéd áqjƒ≤dG á≤KGƒdG ó«dG 

 áæàØdG  ´Qõ`̀d  áã«ÑîdGh  á∏«NódG  ä’hÉëªdG  qπ`̀c  ¬`̀∏`̀gCGh  q¿OQC’G

 á©°UÉædG  ó«dG  É`̀¡`̀JGP  »`̀g  ,ácQÉÑªdG  Iô`̀ q«`̀î`̀dG  Iô«°ùªdG  á∏≤∏bh

 GhOƒ©j »μd º¡H Qô¨ªdGh ø«Ä£îªdG øY íØ°üJ »àdG AÉ°†«ÑdG

 áë∏°üeh ô«îdG ≈∏Y q∫óJh »æÑJh õéæoJ á∏YÉa ô°UÉæY ¢SÉædG ≈dEG

 ¬ qLh …òdG ΩÉ©dG ƒØ©dG ¿ƒfÉb áØ°ù∏a »g ∂∏Jh ,OÉÑ©dGh OÓÑdG

 kÉfÉªjEG ,á qjQƒà°SódG ¬∏MGôªH ô«°ùdGh √QGó°UEÉH áeƒμëdG ¬àdÓL

 IqOÉ`̀L  ≈``dEG  OÉ``Yh  ,ÜÉ``J  GPEG  Öfòª∏d  áq«©ªàéªdG  Ió`̀FÉ`̀Ø`̀dG  ióªH

 …ò`̀dG  Ö«°ü©dG ±ô`̀¶`̀dG  ióªH ¬àdÓL ø`̀e kÉ```̀cQGOEGh  ,ÜGƒ`̀ q°`̀ü`̀dG

 áªμëdG √ò¡d Ωƒ«dG ¿ƒ¶Øàëj ø«æWGƒe ≈∏Y ¬dÓ¶H ≈≤dCG ÉªqHQ

 ,º«MôdG q…ƒHC’G êPƒªædG Ω qó≤Jh äÉeGôμdG ¿ƒ°üJ »àdG áq«fÉ°ùfE’G

 º¡dÉØWCGh  º¡∏gCG  ø«H  ójóL  øe  ¬«a  ¿ƒWôîæj  ô«Ñc  mQƒ©°ûH

 áq«ædG  âbó°U  GPEG  ¬∏Ñb  Ée  tÖ oénj  ƒØ©dG  q¿CGh  kÉ°Uƒ°üN  ;º¡jhPh

.RÉéfE’Gh AÉæÑdGh πª©∏d IOƒ©dG »a áªjõ©dG â që°Uh

 kÉLPƒªf  qó`̀©`̀ oJh  kGó``L  láq«æZ  á`` q«``fOQC’G  áq«°SÉ«°ùdG  áHôéàdG  q¿C’h

 É¡Whô°Th  É¡JÉÑ∏£àe ™e  ÜhÉéàdGh  äÉqjôëdG  ºYO  »a  kÉbô°ûe

 ó©H  ,GƒæeBG  øjô«ãc  iód  áq«M  ká∏ãeCG  ¿hó`̀LGh  ÉæfEÉa  ,áq«fÉ°ùfE’G

 ó∏ÑdG  ø``eCG  ≈∏Y  êhô`̀î`̀dG  áqÑ¨ ne  Gƒª∏Yh  º¡°ùØfCG  ≈``dEG  Gƒ`̀n∏`̀ nN  ¿CG

 íæªoJ  »àdG  á°UôØdG  áª«≤H  ,¢SÉædG  ídÉ°üeh  ¬fƒfÉbh  ¬JOÉ«°Sh

 ¿CGh qôªà°ùJ ’CG Q qó ob máHôéJ ó©H º¡dÉM ìÓ°U »a ÉgGhóLh ,º¡d

.πÑb …P øe kGô q°üÑJh kGôqHóJ ôãcCG ºgh É¡æe GƒLôîj

É```æ`jCGQ

3

6



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

äÉ«∏fi2
  

 ≈dEG Oƒ©j ∂∏ŸG 
 øWƒdG ¢VQCG

GôàH - ¿ÉªY 

 ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL OÉY

 ¢ùeG øWƒdG ¢VQCG ≈dEG »fÉãdG

 ≈dEG πªY IQÉjR ó©H , ∫h’G

 .π°ùchôH á«μ«é∏ÑdG áª°UÉ©dG

 πLDƒJ z±ÉbhC’G {   
 ≈dEG AGóf{ ô“Dƒe
 z≈°übC’G óé°ùŸG

…hÓÑ≤dG ∫Éæe- ¿ÉªY 

 ¿hDƒ°ûdGh ±Ébh’G IQGRh âæ∏YCG

 π«LCÉJ á«eÓ°S’G äÉ°Só≤ªdGh

 AGóf{ ≥jô£dG ôªJDƒe OÉ≤©fG

 ∑QÉÑªdG ≈°übC’G óé°ùªdG ≈dEG

 …òdG 2 ¢Só≤dG ≈dEG ≥jô£dG {

 »a √OÉ≤©fG Qô≤ªdG øe ¿Éc

 …QÉédG ô¡°ûdG øe øjô°û©dG

 ô¡°T øe ∫h’G ´ƒÑ°S’G ≈dG

.πÑ≤ªdG ΩÉ©dG øe ¿É°ù«f

 »Øë°U ¿É«H »a IQGRƒdG âdÉbh

 ÉHhÉéJ »JCÉj π«LCÉàdG QGôb ¿G

 AÉª∏©dG øe ójó©dG áÑZQ ™e

 »a á«æjódG äÉ°ù°SDƒªdGh

 ≈æ°ùà«dh ,ôªJDƒªdÉH ácQÉ°ûªdG

 äÉÑ«JôàdG áaÉc AGôLEG IQGRƒ∏d

.√OÉ≤©f’ áeRÓdG

 âæ∏YCG ±Ébh’G √QGRh âfÉch

 É¡JGô«°†ëJ ≥HÉ°S âbh »a

 óé°ùªdG ≈dG AGóf ôªJDƒe ó≤©d

 øe øjô°û©dG »a ≈°übC’G

 AGôÑN ¬cQÉ°ûªH …QÉédG ô¡°ûdG

 á«°SÉ«°S äÉ«°üî°Th AÉª∏Yh

 á«HôYh á«∏ëe á«eÓYEGh

 .á«dhOh

 ™HÉàJ zÚ«Øë°üdG{   
 êGôaE’G äGAGôLEG
 QÉéædG π«eõdG øY

äÉëjôa »∏Y  - ¿ÉªY 

 ø««Øë°üdG áHÉ≤f ¢ù∏ée ™HÉàj

 π«eõdG á«°†b ø««fOQ’G

 »¡àæJ …òdG QÉéædG ô«°ù«J

 ΩÉjG ∫ÓN ¬à«eƒμëe Ióe

 »àdG ä’É°üJ’G ∫ÓN øe

 áeƒμëdG ™e áHÉ≤ædG É¡jôéJ

 ¬FÉØYGh ¬æY êGôa’G πLG øe

 ¬«∏Y áÑJôàªdG áeGô¨dG øe

 ÉgQGó≤eh É¡H ΩƒμëªdGh

.QÉæjO ∞dG 100 »dGƒM

 π«eõdG ø««Øë°üdG Ö«≤f ∫Ébh

 ´ƒ°Vƒe ¿G IójÉ©°ùdG ¿ÉcGQ

 ¬°SQGóJ ºJ QÉéædG π«eõdG

 AGôL’ ¢ù∏éªdG ∫ÓN øe

 äÉ¡édG ™e á°UÉîdG äÉcôëàdG

 á©HÉàe ºJ å«M á«æ©ªdG

 IQGRhh áeƒμëdG ™e ´ƒ°VƒªdG

 »a »fOQ’G ô«Ø°ùdGh á«LQÉîdG

 øe ¬FÉØYG πLG øe äGQÉe’G

 ¬«∏Y áÑJôàªdG áeGô¨dG áª«b

 áHÉ≤ædG ¿G Éæ«Ñe ¬∏«Ñ°S AÓNGh

 ä’É°üJ’G AGôLG »a Iôªà°ùe

 ábÓ©dG äGP äÉ¡édG áaÉc ™e

 .¬æY êGôa’G πLG øe

 èeÉfôH ΩÉààNG   
 øe ájÉbƒdG

 …ôμØdG ±ô£àdG

…CGôdG - ¿ÉªY 

 …ôμ°ù©dG õcôªdG »a ºààNG

 ±ô£àdGh ÜÉgQE’G áëaÉμªd

 ájÉbƒdG èeÉfôH ¢ùeG …ôμØdG

 »ØXƒªd …ôμØdG ±ô£àdG øe

 »æWƒdG »WGô≤ªjódG ó¡©ªdG

 á«∏c ôeBG Qƒ°†ëH ,NDI
 á«μ∏ªdG »æWƒdG ´ÉaódG

 ∞°Sƒj QƒàcódG øcôdG ó«ª©dG

 º«≤ªdG ôjóªdGh Ö«£îdG

.ƒ¡«°T â«fÉjQCG ó¡©ª∏d

 …òdG èeÉfôÑdG πªà°TGh

 Ωƒ¡Øe ≈∏Y ,ΩÉjCG á©HQCG ôªà°SG

 QÉKB’Gh …ôμØdG ±ô£àdG

 äGô°TDƒªdGh ,¬d á«Ñ∏°ùdG

 ,±ô£àdG ƒëf ∫ƒ«ª∏d áeÉ©dG

 »a á«°ù«FôdG QhÉëªdGh

 IôgÉ¶dG √òg á¡LGƒe

 kÉØXƒe 15 ácQÉ°ûªH ,á«ªdÉ©dG

 .ó¡©ªdG øe

 äGQó≤dG AÉæHh äÉjƒdhC’G ójóëJh πeÉμàªdG §«£îàdG OÉªàYG ≈dG ÉYO   

  ا�مير الحسن: ا�ردن شكل نموذجا في التنمية 
المستدامة لكن الظروف االقليمية أوجدت التحديات 

   وزير الصحة يفتتح قسما ل(مومة في الطيبة 

» الحسين للسرطان« أفضل مركز عالجي بالعالم العربي 

Qƒª°†dG iô°S - ¿ÉªY 

 ∫ÓW ø`̀H  ø°ùëdG  ô`̀«`̀eC’G  ƒª°S ≈`̀YQ

 Ωƒ`̀∏`̀©`̀∏`̀d ≈````̀∏````̀YC’G ¢``ù``∏``é``ª``dG ¢``̀ù``̀«``̀FQ

 ¥ÓWEG  ´ÉªàLG  ,¢ùeG  ,É«LƒdƒæμàdGh

 /á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀ °`̀S’G á``̀©``̀LGô``̀e á```̀°```̀SGQO

 á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ±ó``̀g ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J

.z´ƒL ôØ°U{ »fÉãdG QƒëªdG

 ¿OQC’G  ¿G  ,¬`̀d  áª∏c  »`̀a  ,√ƒª°S  ∫É`̀bh

 πμ°T  »°VÉªdG  ¿ô≤dG  äÉ«æ«©Ñ°S  »ah

 å«M áeGóà°ùªdG á«ªæàdG »a ÉLPƒªf

 §«£îàdG  äÉ`̀jƒ`̀dhCG  ™°Vh  ø`̀e  øμªJ

 ô«Z  ,ÉYÉÑJ  á«°ùªNh  á«KÓK  §£îd

 »àdG  áÑ¡à∏ªdG  á«ª«∏bE’G  ±hô¶dG  ¿CG

 »a â`̀Ñ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀J á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG É`̀¡`̀æ`̀e »`̀fÉ`̀©`̀J

 »`̀à`̀dG äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG ø``̀e ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG Qƒ`̀¡`̀X

.Ωƒ«dG É¡°û«©f

 »a É¡≤∏WCG  »àdG  IƒYódG √ƒª°S OóLh

 »fÉ°ùfG  ΩÉ¶f  á`̀eÉ`̀bEG  »a  äÉ«æ«fÉªãdG

 äÉjóëàdG  ™e  πeÉ©àj  ójóL  »ªdÉY

 ≈àM É¡¡LGƒf É`̀æ`̀dR  É`̀e »`̀à`̀dG  çÓ`̀ã`̀dG

 ¬«NCG  ó°V  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  »``gh  Gò``g  Éæeƒj

 á©«Ñ£dG π`̀eGƒ`̀Yh ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G

 øe çQGƒ``̀μ``̀dGh  ,±É``Ø``Lh ôë°üJ ø`̀e

.¿É°ùfE’G ™æ°U

 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀Lƒ``̀ª``̀dG ,√ƒ``̀ª``̀°``̀S ±É```̀°```̀VGh

 ±ó`̀¡`̀dG ø``Y çó`̀ë`̀à`̀f É``æ``fCG ,á`̀°`̀SGQó`̀∏`̀d

 ƒ``̀gh á``«``ª``æ``à``dG §``̀£``̀N ø```̀e »``̀fÉ``̀ ã``̀ dG

 ÉæHÉÑ°ûH  π`̀eC’Gh  ,´ƒédG  ≈∏Y  AÉ°†≤dG

 iƒàëªdGh  ø«eÉ°†ªdÉH  Gƒªà¡j  ¿CG

 ≈```̀dG ∫ƒ````̀°````̀Uƒ````̀dG π``````̀LG ø````̀e π``̀ª``̀©``̀∏``̀d

 øe É`̀æ`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’ ¢`̀†`̀jƒ`̀Ø`̀à`̀dGh ø`̀«`̀μ`̀ª`̀à`̀dG

 áeGôc  ≈∏Y  ó«cCÉàdGh  ,áæWGƒªdG  πLCG

 ’ êÉ``̀eó``̀f’G ø`̀Y å`̀jó`̀ë`̀dGh ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G

 áæjóªdG  ø«H  IƒéØdG  ΩOQh  AÉ`̀°`̀ü`̀bE’G

 äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ø``̀Y å``jó``ë``dGh ∞``̀jô``̀dGh

 äGƒæb  íàah  á«æWƒdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  IQGOEGh

.Éææ«H Éª«a áaô©ªdG

 ≈∏Y kÉ`̀Ñ`̀jô`̀Z ¢`̀ù`̀«`̀d ¬````fCG √ƒ`̀ª`̀°`̀S ó````̀cCGh

 á°†¡ædG øY åjóëdG »ª°TÉ¡dG ¿OQC’G

 ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG á```̀dhOh π`̀aÉ`̀μ`̀à`̀dG á``̀dhO ø``̀Yh

 äGô`̀ª`̀ã`̀dG ≈`̀∏`̀Y õ`̀«`̀cô`̀à`̀dG ≈```̀dG É``̀«``̀YGO

 äGQOÉÑªdGh »fOQC’G Ö©°û∏d á«HÉéjE’G

 ¿ƒ`̀μ`̀J ¿CG ¬``̀∏``̀eCG ø``̀Y É`̀Hô`̀©`̀e ,IAÉ``̀æ``̀Ñ``̀dG

 áμ∏ªªdG  AÉëfCG  »a Iô°ûàæªdG  õcGôªdG

 QÉ°TCGh .¢SÉædG ™e π°UGƒàdG ≈∏Y IQOÉb

 »a »cQÉ°ûàdG AÉæÑdG á«ªgCG ≈dEG √ƒª°S

 …CG  ™«£à°ùJ  ’  å«M  ¥ô°ûªdG  º«∏bEG

 âØdh  .É`̀gó`̀Mƒ`̀d  É¡∏cÉ°ûe  π`̀M  á``̀dhO

 Öéj »Ñ©°T Ö∏£e …CG  ¿CG  ≈`̀dEG  √ƒª°S

 Gó`̀cDƒ`̀e  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ídÉ°üdG  »`̀a  Ö°üj  ¿CG

 ójóL ™`̀bGh  AÉæH  ≈∏Y πª©dG  IQhô`̀°`̀V

.á«ªæàdGh á«YƒàdG ≈∏Y »æÑe

 Üƒ``∏``°``SG OÉ``̀ª``̀à``̀YG ≈````̀dG √ƒ``̀ª``̀°``̀S É``````YOh

 ó`̀©`̀Ñ`̀dG º``¡``ah π`̀eÉ`̀μ`̀à`̀ª`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dG

 ó``̀jó``̀ë``̀Jh »```̀aGô```̀¨```̀é```̀dGh »```fÉ```μ```ª```dG

 QÉªãà°S’Gh  äGQó≤dG  AÉæHh  äÉjƒdhC’G

 ,»©ªàéªdG  ∫ÉªdG  ¢`̀SCGQh  ¿É°ùfE’G  »a

 á``eGô``c õ``jõ``©``J á``̀«``̀ª``̀gCG ≈```̀ dG Gô`̀«`̀°`̀û`̀e

 á``eGó``à``°``ù``ª``dG á``̀«``̀ª``̀æ``̀à``̀dGh ¿É```̀ °```̀ ù```̀ fE’G

 ø`̀«`̀μ`̀ª`̀à`̀dGh á``«``YÉ``ª``à``L’G á```dGó```©```dGh

 .á`̀ë`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG á`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d ¢`̀†`̀jƒ`̀Ø`̀à`̀dGh

 »FÉªf’G  »Yƒ£àdG  πª©dG  ¿G  ±É°VCGh

 ø«H  Öjô≤àdG  »a  ô«Ñc  πμ°ûH  ºgÉ°ùj

 ¿CG ≈dEG kGô«°ûe ,™ªàéªdG äÉÄa ∞∏àîe

 áæjóªdG  »a  á°û«©ªdG  ∞«dÉμJ  ´ÉØJQG

 »dGƒM ¿óªdG …hCÉJ ∂dP øe ºZôdÉHh

 Éªe  ¿Éμ°ùdG  ´ƒªée  ø`̀e  áÄªdÉH  90

 iƒ≤dG øe ±É``̀jQC’G ÆGô``̀aEG ≈`̀dEG …ODƒ`̀j

 OQGƒªdG QƒgóJ ≈dG …ODƒ«°S Ée πeÉ©dG

 á©°SGh  äÉMÉ°ùe  ∑ô``̀Jh  ±É```̀jQ’G  »`̀a

.∫Ó¨à°SG ¿hóH

 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áHhóæe  âdÉb  ÉgQhóH

 »`̀dhó`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  §«£îàdG  Iô```jRh

 ¿OQC’G  ¿EG  ,QGƒ```̀©```̀b  …QÉ````̀e  Qƒ``̀à``̀có``̀dG

 »a  Gó`̀L  á°SÉ°ùM á∏Môe ÜÉ`̀à`̀YCG  ≈∏Y

 ¿ƒ°U  ≈∏Y  Ωƒ`̀≤`̀J  ájƒªæàdG  ¬Jô«°ùe

 AÉ``̀æ``̀Ñ``̀dGh â`̀≤`̀≤`̀ë`̀J »``̀à``̀dG äGRÉ````̀é````̀f’G

 á«ªæàdG  ÖdÉ£ªd  Ö«éà°ùJh  ,É¡«∏Y

 ±GógG ≥«≤ëJ »a á∏ãªàªdG ,IójóédG

 äÉjóëàdGh 2030 áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

 äGQƒ`̀£`̀à`̀dGh  ±hô`̀¶`̀dG  É¡°VôØJ  »`̀à`̀dG

 É«∏ëe  á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’Gh  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

.É«dhOh É«ª«∏bGh

 »àdG  äÉjóëàdG  Rô`̀HG  QGƒ©b  â°VôYh

 ádÉ£ÑdG  ä’ó`̀©`̀e  ´É`̀Ø`̀JQG  »`̀a  πãªàJ

 áeÉ©dG áfRGƒªdG õéY ´ÉØJQGh ô≤ØdGh

 á``̀«``̀fƒ``̀jó``̀ª``̀dGh á``̀«``̀fƒ``̀jó``̀ª``̀dG º```̀é```̀Mh

 äÉ`̀Lô`̀î`̀e ™`̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dGh á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG

 QGƒ``̀é``̀dG  ∫hO  »```̀a  QGô``̀≤``̀à``̀ °``̀S’G  Ωó````̀Y

 ÜÉ`̀©`̀«`̀à`̀°`̀SG á``̀°``̀UÉ``̀î``̀Hh ,É``̀¡``̀JÉ``̀«``̀YGó``̀Jh

 »a ójGõJ øe ¬ÑMÉ°U Éeh øjôé¡ªdG

 á«àëàdG  á«æÑdG  äÉeóN ≈∏Y §¨°†dG

 á°UÉN  á«dÉªdG  OQGƒªdGh  á«JÉeóîdGh

 √É`̀«`̀ª`̀dG ô``̀«``̀aƒ``̀Jh á`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG

.Ó°UG IOhóëªdG ábÉ£dGh

 êÉ`̀eOG  ≈∏Y ¿OQ’G  πªY ,QGƒ©b ≥`̀ahh

 2030 á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  Ió``̀æ``̀LG

 äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SGh è``̀eGô``̀Hh §`̀£`̀N »``a

 ≥`̀jô`̀W á``̀WQÉ``̀N ™`̀°`̀Vh º``̀Jh ,á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG

 øe äÉ¡édG áaÉc øe á«cQÉ°ûJ IQƒ°üH

 äÉ°ù°SDƒeh ¢UÉîdGh ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG

 ø``̀«``̀«``̀ª``̀jOÉ``̀cC’Gh »``̀fó``̀ª``̀dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG

 äGQó``̀≤``̀dG AÉ``̀æ``̀Hh ,ICGô```̀ª```̀dGh ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dGh

 ¿OQC’G  »`̀FÉ`̀°`̀ü`̀ME’G  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  á`̀jƒ`̀≤`̀Jh

 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó``̀gCG  ò«ØæJh

 ∫Éb  ,√Qhó``̀H  .»∏ëªdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y

 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀d »``ª``«``∏``b’G ô``̀jó``̀ª``̀dG Ö``̀FÉ``̀f

 Ó`̀«`̀eGQÉ`̀μ`̀°`̀S ƒ``̀dQÉ``̀c »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG AGò``̀¨``̀dG

 ™e á``°``SGQó``dG √ò``̀g ¥Ó```̀WEG ø`̀eGõ`̀à`̀j{

 ¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  á«eƒμëdG  äÉWÉ°ûædG

 ±óg  ™e  πeÉ©àdG  äGAGô`̀LEÉ`̀H  ΩÉ«≤dGh

 »a  ∫É`̀Y  iƒà°ùªH  »fÉãdG  áeGóà°S’G

.á«ª°TÉ¡dG á«fOQ’G áμ∏ªªdG

 â∏ªà°TG á°SGQódG á©LGôe ¿CG ,±É°VGh

 á«eƒμëdG äGAGôL’G øe ô«ãμdG ≈∏Y

 É¡æe Ió``̀jó``̀Y É`̀jÉ`̀°`̀†`̀b »``̀a á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG

 äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀ °`̀S’Gh AGò```̀¨```̀ dGh ø````̀e’G

 πªY á£N Qƒ£àd áeÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdGh

 á∏«Øc  ∫ƒ∏M  OÉéjE’  ádÉ©ah  á∏eÉμàe

 ±ó`̀¡`̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh ,´ƒ``̀é``̀dG á`̀é`̀dÉ`̀©`̀ª`̀d

 ƒgh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  øe  »fÉãdG

 ¬≤«≤ëJ øμªj ’ …òdGh ´ƒédG ôØ°U

.™«ªédG ¿hÉ©J ¿hO

 ΩGõ```̀à```̀d’G ≈``̀∏``̀Y Ó``̀«``̀eGQÉ``̀μ``̀°``̀S ≈```̀æ```̀KGh

 áeGóà°S’G ±óg ≥«≤ëJ »a áeƒμëdG

 ô≤ØdG  ´ƒ°Vƒe  ø`̀e  ¢ü∏îà∏d  »fÉãdG

 áeÉ©dG áeÓ°ùdGh áë°üdÉH ΩÉªàg’Gh

 ≥jôa  AÉ°†YG  Qhó`̀H  Gó«°ûe  ,êÉ`̀à`̀f’Gh

 »`̀à`̀dG Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG º``̀gOƒ``̀¡``̀Lh á``̀°``̀SGQó``̀dG

.QƒëªdG Gòg ≈∏Y äõcôJ

 øe É`̀eGõ`̀à`̀dG á``°``SGQó``dG ¥Ó````WEG »``JCÉ``j

 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó`̀gCÉ`̀H  ¿OQC’G

 á``̀©``̀LGô``̀eh  ,2030  ΩÉ``̀©``̀d  É``̀¡``̀Jó``̀æ``̀LGh

 ≥«≤ëàd  ¿OQ’G  √Rô``MG  …ò`̀dG  Ωó≤àdG

 ±Gó```̀gG ø``̀e »``fÉ``ã``dG ±ó``̀¡``̀dG äÉ``̀jÉ``̀Z

 ô`̀Ø`̀°`̀U) ƒ```̀gh á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG

 OóëJh .(´ƒédG ≈∏Y AÉ°†≤dG hG ´ƒédG

 ¢UôØdGh  äÉ`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  á©LGôªdG  √ò`̀g

 äGP äÉYÉ£≤dG ™«ªL ΩÉ¡°SG í«àJ »àdG

.ábÓ©dG

 ¢ù∏éªdG  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀``̀jó`̀é`̀dG  ø`̀``̀eh

 ƒg ,É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dGh Ωƒ`̀∏`̀``̀©`̀∏`̀d ≈``̀∏``̀YC’G

 á``̀°``̀SGQó``̀d …QÉ``̀ ```̀°``̀û``̀à``̀°``̀S’G ¢`̀ù`̀ ``̀ ∏`̀é`̀ª`̀dG

 ΩÉ```̀bh ,á``̀«``̀é``̀«``̀JGô``̀à``̀°``̀S’G á``̀©``̀LGô``̀ª``̀dG

 ôjƒ£àdGh  åëÑ∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dG

 èeÉfôH  ø`̀e  º`̀Yó`̀Hh  ¢ù∏éª∏d  ™HÉàdG

 á`̀°`̀SGQó`̀dG  ≥«°ùæàH  ,»`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  AGò``̀¨``̀dG

 .Égò«ØæJ á©HÉàeh

äÉ°ùjób óªëe  -  óHQG 

 …RÉ`̀Z Qƒ`̀à`̀có`̀dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ô```̀jRh ∫É``̀b

 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ™```̀bGh ô`̀jƒ`̀£`̀J ¿G ø``̀Hõ``̀dG

 ≈∏Y ó```̀HQG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e »``̀a á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 É¡∏ªY á£Nh IQGRƒ``̀dG  äÉ`̀jƒ`̀dhG  º∏°S

 äÉ``̀eó``̀î``̀dG iƒ``̀à``̀°``̀ù``̀ª``̀H ¢``̀Vƒ``̀¡``̀æ``̀∏``̀d

.á¶aÉëªdG AÉæH’ áeó≤ªdG

 ¢`̀ù`̀eG ¬``̀MÉ``̀à``̀à``̀aG ∫Ó````̀N ∂````̀dP AÉ````̀L

 õcôe  »e  ádƒØ£dGh  áeƒe’G  º°ùb

 Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H π`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG á`̀Ñ`̀«`̀£`̀dG »`̀ë`̀°`̀U

 ôjóeh Ωƒà©dG ¿Gƒ°VQ óHQG ßaÉëe

 ádÉcƒdG  »a  ¿Éμ°ùdGh  áë°üdG  Öàμe

 ∫É«fGO  á«dhódG  á«ªæà∏d  á«cô«e’G

 á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  ´hô`̀°`̀û`̀e  ô``̀jó``̀eh  ô«∏μæ°S

 √õªM  …ô`̀Ñ`̀°`̀U  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  á∏eÉμàªdG

 QƒàcódG óHQG á¶aÉëe áë°U ôjóeh

.¢SÉ«ªdG º°SÉb

 ìÉ`̀à`̀à`̀aG ¿G ø```Hõ```dG Qƒ``̀à``̀có``̀dG ∫É````̀bh

 á«Yƒf á∏≤f  çGóMÉH  º¡°ù«°S  º°ù≤dG

 É¡eó≤j  »àdG  äÉeóîdG  iƒà°ùe »a

 ’  á≤£æªdG  AÉæH’  »ë°üdG  õcôªdG

ádƒØ£dGh áeƒe’G ∫Éée »a Éª«°S

 á∏μ«g IOÉ`̀YGh åjóëJ ¿G ≈dG  QÉ°TGh

 óMGh áÑ«£dG »ë°U õcôe »a º°ù≤dG

 ádƒØ£dGh  áeƒeÓd ΩÉ°ùbG  IóY øe

 øe  πjƒªJh  ºYóH  É¡ãjóëJ  …ôéj

 …OGh õcGôe É¡æe á«cô«e’G ádÉcƒdG

 áª°UÉ©dG  »a ¬ª°ùH  Iô«e’Gh ô«°ùdG

.AÉbQõdG »a ôéëdG …OGhh

 √É≤∏j …ò```̀dG º``̀Yó``̀dG ô``̀jRƒ``̀dG ø`̀ª`̀Kh

 øe  ¿OQ’G  »``̀a  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ´É``̀£``̀≤``̀dG

 º`̀¡`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀S É```̀e á``̀«``̀cô``̀«``̀e’G á``̀dÉ``̀cƒ``̀dG

 »`̀a á``̀«``̀ë``̀°``̀ü``̀dG è```̀eGô```̀Ñ```̀dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀H

 äÉeóN ó«©°U ≈∏Y á°UÉN áμ∏ªªdG

 …ò``̀dG ô````̀e’G á``dƒ``Ø``£``dGh á```̀eƒ```̀e’G

 √ò`̀g iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ≈`̀∏`̀Y  É`̀HÉ`̀é`̀jG  ¢ùμ©æj

.äÉeóîdG

 á`̀Ñ`̀«`̀£`̀dG  »``̀ë``̀°``̀U õ```̀cô```̀e ¿G ô```̀cò```̀j

 É`̀«`̀∏`̀jƒ`̀ë`̀J Gõ```̀cô```̀e ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀j π``̀eÉ``̀°``̀û``̀dG

 áÑ«£dG  AGƒ`̀d  »`̀a  á«ë°üdG  õcGôª∏d

 ôaƒàJh  ΩÉ©dG  Ö£dG  äÉeóN  Ωó≤jh

 ájó∏édGh ∫ÉØW’G äÉ°UÉ°üàNG ¬«a

 ΩÉ`̀¶`̀©`̀dGh Iô``°``S’G Ö``̀Wh á`̀«`̀FÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dGh

 á`̀dƒ`̀Ø`̀£`̀dGh á````̀eƒ````̀e’Gh ¿É```̀æ```̀°```̀S’Gh

 .ôÑàîªdGh á©°T’G äÉeóNh

…CGôdG - ¿ÉªY 

 á«dÉªdG  ô`̀jRh ,»`̀HO  ºcÉM ÖFÉf êƒ`̀J

 øH ¿Gó`̀ª`̀M ï«°ûdG äGQÉ```̀eE’G á`̀dhó`̀H

 ø«°ùëdG  õ`̀cô`̀e  ,Ωƒ`̀à`̀μ`̀e  ∫BG  ó``̀°``̀TGQ

 á°ù°SDƒe  ôÑcCG  ó©j  …òdG  -¿ÉWô°ù∏d

 ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d π`̀eÉ`̀μ`̀dÉ`̀H á`̀°`̀Sô`̀μ`̀e á```̀«```̀fOQCG

 ≈°Vôª∏d  á∏eÉ°ûdG  ájÉYôdGh  êÓ©dG

 ´GƒfCG  ™«ªL øe ∫ÉØWC’Gh  ø«¨dÉÑdG

 õ`̀cô`̀e π`̀°`̀†`̀aCG Iõ`̀FÉ`̀é`̀H -¿É`̀Wô`̀°`̀ù`̀dG

.»Hô©dG ºdÉ©dÉH »LÓY

 QƒàcódG  õcôªdG  ΩÉ`̀Y  ô`̀jó`̀e  º∏°ùJh

 èjƒàJ πØëH IõFÉédG ,Qƒ°üæe º°UÉY

 øH ¿GóªM ï«°ûdG{ IõFÉéH kGõFÉa 16

.Iô°TÉ©dG É¡JQhO »a zá«Ñ£dG ó°TGQ

 »æÑJ  {  ¿EG  õcôªdG  ΩÉ`̀Y  ô`̀jó`̀e  ∫É``̀bh

 á«ªdÉ©dG  ô«jÉ©ªdG  ≈`̀∏`̀YC’  õ`̀cô`̀ª`̀dG

 íÑ°ü«d  ¿ÉWô°ùdG  ájÉYQ  ∫Éée  »a

 ø`̀e êÓ```̀©```̀dG ø```̀Y ø`̀«`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀∏`̀d á`̀∏`̀Ñ`̀b

 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈`̀∏`̀Y ¢`̀ù`̀«`̀d ¢``Vô``ª``dG Gò```̀g

 º`̀dÉ`̀©`̀dG π``̀H §`̀≤`̀a »``̀Hô``̀©``̀dG ø``̀Wƒ``̀dG

 PÉ≤fEG  »a óFGQ QhóH Ωƒ≤j ¬∏©L Éªe

 ¿OQC’G  ø`̀e  ¿ÉWô°ùdG  ≈°Vôe  IÉ«M

.zá≤£æªdGh

 kGõaÉM  πãªJ  IõFÉédG  √ò`̀g  ¿CG  ó``̀cCGh

 ,á«Ñ£dG  äÉeóîdÉH  ¢Vƒ¡æ∏d  kÉª¡e

 AÉ`̀£`̀©`̀dG á``∏``°``UGƒ``ª``d á``̀jƒ``̀b á```̀©```̀aOh

 ø`̀e ó```̀jõ```̀ª```̀dG ≥``̀«``̀≤``̀ë``̀à``̀d π```̀ª```̀©```̀dGh

.äGRÉéfE’G

 ΩÉ`̀©`̀dG π`̀°`̀ü`̀æ`̀≤`̀dG â``̀dÉ``̀b É`̀¡`̀à`̀¡`̀L ø``̀e

 äGQÉ``eE’Gh »HO »a áHÉfE’ÉH »``fOQC’G

 õcôe  ¿G  ¢`̀Tƒ`̀ª`̀©`̀dG  ÉØ°T  á«dÉª°ûdG

 õ`̀cô`̀ª`̀dG ƒ```g ¿É`̀Wô`̀°`̀ù`̀∏`̀d ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dG

 §°ShC’G ¥ô°ûdG »a ó«MƒdG πeÉ°ûdG

 óªà©ªdG  »`̀eÉ`̀æ`̀dG  º`̀dÉ`̀©`̀dÉ`̀H  ∫hC’Gh

 êÓY  »`̀a  ¢ü°üîàe  õcôªc  É`̀«`̀dhO

 ó`̀©`̀Jh IOó``̀ë``̀e IQƒ``̀°``̀ü``̀H ¿É``̀Wô``̀°``̀ù``̀dG

 øe ΩÉªàgG §ëe ¬àHôéJh ¬JGõéæe

 äÉeóîH  AÉ≤JQÓd  áªYGódG  ∫hó``̀dG

.á«ë°üdG ájÉYôdG

 ó`̀°`̀TGQ ø``̀H ¿Gó``̀ª``̀M ï`̀«`̀°`̀û`̀dG Iõ``̀FÉ``̀Lh

 kGõ``̀FÉ``̀a 16 â``̀eô``̀c á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG Ωƒ`̀∏`̀©`̀∏`̀d

 ,äÉÄa 3 ôÑY Iô°TÉ©dG É¡JQhO õFGƒéH

 ºdÉ©dG  õ`̀FGƒ`̀Lh  á«ªdÉ©dG  õ`̀FGƒ`̀é`̀∏`̀d

 »àdGh  ,á«∏ëªdG  õFGƒédGh  ,»Hô©dG

 á©ªàée  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀LE’G  É¡àª«b  π°üJ

 770  ƒëf  ∫OÉ©J  º`̀gQO  ¿ƒ«∏e  2Q85

 .Q’hO ∞dCG

 á°ûbÉæÃ ´ô°ûJ ¿É«Y’G á«fƒfÉb 
 zá«°üî°ûdG ∫GƒM’G{

GôàH - ¿ÉªY 

 ºbQ âbDƒªdG ¿ƒfÉ≤dG á°ûbÉæe ¢ùeG ¿É«Y’G ¢ù∏ée »a á«fƒfÉ≤dG áæé∏dG âYô°T  

 ,ºgôH ∫Éªc QƒàcódG ø«©dG á°SÉFôH ,á«°üî°ûdG ∫Gƒ`̀M’G ¿ƒfÉb 2010 áæ°ùd 36

.â«îÑdG ±hô©e QƒàcódG ¿É«Y’G ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫h’G ÖFÉædG Qƒ°†Mh

 ¢ù«FQh  ,áfhÉ°üîdG  ºjôμdGóÑY  IÉ°†≤dG  »°VÉb  Qƒ°†ëH  ºgôH  ø«©dG  QÉ`̀°`̀TGh

 ,…ôª©dG  ±ô°TG  áμ∏ªªdG  »àØe  Öàμe  ôjóeh  …OÉª°üdG  »∏Y  É«∏©dG  áªμëªdG

 ™ªàéªdG äÉª¶æe øe OóYh ,á£HôdG ßaÉëdG óÑY á«Yô°ûdG  ºcÉëªdG ôjóeh

 ádhO »a ÉæfG å«M ,áàHÉK á«Yô°T QƒeG »a ¢TÉ≤ædG …óéªdG ô«Z øe ¬fG ,»fóªdG

 ,¬∏ªcCÉH  ™ªàéª∏d káeóNh ô°S’G ájÉªëd AÉL ¿ƒfÉ≤dG  ¿G  kÉæ«Ñe ,ΩÓ°S’G É¡æjO

.§≤a ICGôªdÉH ≈æ©j ’h

 πªμe ƒg AGQB’G »a ±Ó`̀à`̀N’G ¿Gh ,ô``̀NC’G …CGô``̀dGh …CGô``̀dG ´Éª°S IQhô`̀°`̀V ó`̀cGh

 áæé∏dG äôbCG ,iôNCG á¡L øe .™ªàéªdG íFGô°T áaÉc ≈dG ´Éªà°S’Gh ,¬JGP óëH

 ø«eÉëªdG Ö«≤f Qƒ°†Mh ,OƒªëdG AGóa áæé∏dG Qô≤e ¬à°SCGôJ »MÉÑ°U ´ÉªàLÉH

 ¿ƒfÉ≤d ∫ó©ªdG ¿ƒfÉ≤dG ,áfhGô£dG ∫OÉY áHÉ≤ædG ¢ù∏ée ƒ°†Yh äGó«°TôdG ¿RÉe

.ÜGƒædG ¢ù∏ée øe OQh Éªc 2018 áæ°ùd ø««eÉ¶ædG ø«eÉëªdG áHÉ≤f

 øe  ø««eÉ¶ædG  ø«eÉëªdG  áHÉ≤f  ¢ù∏ée  ø«μªJ  ,áÑLƒªdG  ÜÉÑ°S’G  »a  AÉ`̀Lh

 å«ëH ¬JQhO Ióe IOÉjõH á«aÉc Ióe ∫ÓN ¬H áWƒæªdG ΩÉ¡ªdÉHh ¬dÉªYCÉH ΩÉ«≤dG

 »a iô`̀N’G á«æ¡ªdG  äÉHÉ≤ædG  ¢ùdÉée äGQhO OóªH kIƒ°SG  ,äGƒæ°S  çÓK íÑ°üJ

 .áμ∏ªªdG

 á«é«JGÎ°SG ¢ûbÉæJ z¿É«YC’G áë°U{ 
 áÄ«ÑdG IQGRh

GôàH - ¿ÉªY 

 πªY á«é«JGôà°SG  ,¢ùeG  ¿É«Y’G  ¢ù∏ée »a ¿Éμ°ùdGh  áÄ«ÑdGh  áë°üdG  áæéd âãëH

 ´É£b  ¬LGƒJ  »àdG  äÓμ°ûªdGh  á«μ«à°SÓÑdG  ¢SÉ«c’G  ΩÉ¶f  á°ûbÉæeh  áÄ«ÑdG  IQGRh

 ¢Sƒ°ù≤dG ∞°Sƒj QƒàcódG á°SÉFôH ¬Jó≤Y …òdG ´ÉªàL’G »a ∂dPh ,¿OQ’G »a áÄ«ÑdG

 áÄ«ÑdG  IQGRh  ΩÉY  ø«eGh  IóMÉë°ûdG  º«gGôHG  áÄ«ÑdG  ô`̀jRhh  áYGQõdG  ô`̀jRh  Qƒ°†ëHh

.áfQÉ£≤dG óªMG ¢Sóæ¡ªdG

 äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  ≈∏Y  á«Ñ∏°ùdG  É`̀gQÉ`̀KBGh  ñÉæªdG  ô«¨J  IôgÉX  ≈dG  ¢Sƒ°ù≤dG  QÉ°TGh

 QÉ°ûàfGh …ô°†ëdG ƒªædGh áë°üdGh ábÉ£dGh …ƒ«ëdG ´ƒæàdGh áYGQõdGh ,√É«ªdG É¡æeh

 á«Ä«ÑdG  äÉjóëàdG  ÜÉÑ°SG  øe  IóMÉë°ûdG  ∫Ébh  .äÉjÉØæ∏d  »FGƒ°û©dG  ìô£dG  IôgÉX

 π≤ædG äÉYÉ£b »a ójGõàªdG ƒªædG áé«àf çƒ∏àdG áÑ°ùf IOÉjR ≈dG Oƒ©J áμ∏ªªdG »a

 »YƒdG  ∞©°Vh  ñÉæªdG  IôgÉX  ô«¨J  ≈`̀dGh  ºî°†àdG  IOÉ``jRh  ájƒ«ëdG  º¶ædG  …Oô`̀Jh

 »a  á«LPƒªædG  á«Ä«ÑdG  äÉgõæàªdG  AÉ°ûfG  ≈∏Y  â∏ªY  áÄ«ÑdG  IQGRh  ¿G  ø«Hh  .»Ä«ÑdG

 ¢UÉîdGh  ΩÉ`̀©`̀dG  ø«YÉ£≤dG  »`̀a  É¡FÉcô°T  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉHh  áμ∏ªªdG  º«dÉbCÉH  äÉHÉ¨dG

.»fóªdG ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒeh

 ®ÉØëdG ±ó¡H ±GôW’G ™«ªL ø«H á«≤«≤ëdG ácGô°ûdG ó°ùéj »æWƒdG ´hô°ûªdG ócGh

 É≤ah äÉgõæàªdG √òg AÉ°ûfEG ∫ÓN øe É¡«∏Y AGóàY’G øe óëdGh ,äÉHÉ¨dG áaÉ¶f ≈∏Y

 äÉHÉ¨dG ≈∏Y ®ÉØëdÉH ¿ƒ«æ©e øëfh ,áeó≤àªdG ¿Gó∏ÑdG »a É¡H ∫ƒª©ªdG ô«jÉ©ª∏d

 »a á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdÉHh ø«ØdÉîªdG ≥ëH ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J »a IOGƒg ¿hO

.áÄ«ÑdG ájÉªëd á«μ∏ªdG IQGOE’Gh ø«jQGOE’G ΩÉμëdGh áÄ«ÑdGh áYGQõdG »JQGRh

 áédÉ©ªd IQGRƒdG §£N ºgGh IQGRƒdG πªY á«é«JGôà°SG ,áfQÉ£≤dG ¢VôY ¬ÑfÉL øe

 ´hô°ûe πãe Égò«ØæJ …QÉédG ™jQÉ°ûªdG øe OóY »a πãªàJ áμ∏ªªdG »a »Ä«ÑdG ™bGƒdG

 áeOÉ©dG á«YÉæ°üdG √É«ªdG áédÉ©ªd á£ëe AÉ°ûfGh ¿OQ’G »a á«àëàdG áÄ«ÑdG ø«°ùëJ

 ô°UÉ©e  øY  áéJÉædG  √É«ªdG  ™«ªéàd  ácôH  AÉ°ûfGh  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™e  ácGô°ûdÉH

 »a áeÉ©dG  áaÉ¶ædÉH  á«Yƒà∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ¥Ó`̀WGh  ∫Éª°ûdG  º«∏bG  »a ¿ƒàjõdG

 ¢Sƒ°ù≤dG  ó``cGh  .äÉjÉØæ∏d  »FGƒ°û©dG  AÉ`̀≤`̀d’G  ø`̀e  óë∏d  áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe  áaÉc

 ´hô°ûe ≈∏Y áÄ«ÑdG  IQGRƒ`̀dGh  ¿Éμ°ùdGh  áÄ«ÑdGh  áë°üdG  áæé∏dG  ø«H  ≥«KƒdG  ¿hÉ©àdG

 .É«©jô°ûJ ¬«a åëÑdGh ¢ù∏éªdG ≈∏Y ¬°VôY óæY äÉjÉØædG IQGOG ¿ƒfÉb

 π≤f á°SGQO RÉ‚EÉH ÖdÉ£J zÜGƒædG á«dÉe{ 
 ΩÉ©dG ájÉ¡f πÑb √É«ŸG

OƒjõdG óªëe  - ¿ÉªY 

 √É«ªdG IQGRh AÉ¡àfG á«ªgCG QÉμÑdG ódÉN QƒàcódG á«HÉ«ædG á«dÉªdG áæé∏dG ¢ù«FQ ócCG

 Iô«ÑμdG á«é«JGôà°S’G ™jQÉ°ûªdG ¢†©Hh »æWƒdG πbÉædG á°SGQO RÉéfEG øe …ôdGh

 ƒªædG  áÑ°ùf  õjõ©J  »a  á«ªgCG  øe  É¡d  Éªd  ΩÉ©dG  ájÉ¡f  πÑb  IQGRƒ`̀dÉ`̀H  á≤∏©àªdG

.2019 ΩÉ©dG ∫ÓN OÉ°üàbE’G á∏éY ∂jôëJh …OÉ°üàbE’G

 ¢ùeG Oƒ©°ùdG  ƒHCG  óFGQ ¢Sóæ¡ªdG …ôdGh √É«ªdG  ôjRh ™e áæé∏d ´ÉªàLG ∫ÓNh

 øª°†àj kÉØ°ûc ÜGƒædG  ¢ù∏ée »a á«dÉªdG  áæé∏d Ωó≤à°S IQGRƒ`̀dG  ¿CG  ôjRƒdG  ócG

 ,zBOT á«μ∏ªdG π≤f{ ≥jôW øY É¡∏jƒªJ ºà«°S »àdG á«é«JGôà°S’G ™jQÉ°ûªdG ºgCG

 ôÑY áμ∏ªªdG ∫Éª°T ≈dEG ÜƒæédG øe √É«ªdG π≤æd »æWƒdG πbÉædG ´hô°ûe É¡ªgCGh

 øe óbÉØdG  áédÉ©ªH  ≥∏©àj  ôNBG  ´hô°ûeh  ,§°SƒdG  äÉ¶aÉëeh ¿ÉªY áª°UÉ©dG

 ≈∏Y ∞∏μdG ∞«ØîJ É¡fCÉ°T øe »àdG á∏jóÑdG ábÉ£dG ™jQÉ°ûªH QGôªà°S’Gh ,√É«ªdG

 ∂dPh ,√É«ªdG  QÉ©°SCG  å«M øe »`̀fOQC’G øWGƒªdG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j Éªe IQGRƒ`̀dG

 .kÉ«dÉM É¡H ∫ƒª©ªdG Iô«©°ùàdG øª°V √É«ªdG QÉ©°SCG ≈∏Y ®ÉØë∏d

 ô“DƒÃ ¿ƒÑdÉ£j äÉ¶aÉëŸG ¢ùdÉ› AÉ°SDhQ   
 πeÉ°ûdG ìÓ°UEÓd »æWh

äÉëjôa »∏Y - ¿ƒ∏éY 

 Ωƒªgh  á«æWƒdG  ádÉëdG  á°ûbÉæªd  äÉ¶aÉëªdG  ¢ùdÉée  AÉ°SDhôd  ´ÉªàLG  ó≤Y

.º¡JÉ¶aÉëe »a ¢ùdÉéªdG πªY ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG RôHCGh º¡°ùdÉée

 äÉYÉªàL’G áYÉb »a ¢ùeG ´ÉªàLG ∫ÓN º¡JÓNGóe »a ¢ùdÉéªdG AÉ°SDhQ ócCGh

 ¬à©æe π«Ñ°S »a º¡JÉ«dhDƒ°ùe πªëJh »æWƒdG º¡ÑLGh ≈∏Y ¿ƒ∏éY á©eÉL »a

 øjOó°ûe ,øWƒdG É¡H ôªj »àdG äÉjóëàdGh áÑ©°üdG ±hô¶dG πX »a É°Uƒ°üN

 AÉ°†bh ø«æWGƒªdG ÖdÉ£e á«Ñ∏Jh ΩÉ©dG πª©dG á°SQÉªe »a ºgQhO á«ªgCG ≈∏Y

.º¡ëdÉ°üe

 ºgQƒ©°ûH ô©°ûfh Éæ«ÑNÉf πãªf äÉ¶aÉëªdG ¢ùdÉée AÉ°†YCGh AÉ°SDhôc ÉæfEG GƒdÉbh

 ¢TÉ≤æ∏d á∏HÉb áMôà≤e πªY ábQh ¢Vô©æ°S ,º¡àeóîd ≈©°ùfh ±hô¶dG πc »a

.™«ªédG øe πYÉØàdGh

 ≈≤à∏ªdG ¿CG …OÉª°üdG Qƒf óªëe QƒàcódG ¿ƒ∏éY á¶aÉëe ¢ù∏ée ¢ù«FQ ø«Hh

 IQOÉÑe  ¥Ó``̀WE’  áeƒμëdG  ¬«a  É`̀YO  √É≤à∏e  ájÉ¡f  »`̀a  ¿É«H  QGó`̀°`̀UEG  ≈`̀dEG  ≈°†aCG

 πª°ûjh  øWƒdG  AÉæHG  ácQÉ°ûªH  πeÉ°ûdG  ìÓ°UEÓd  »æWh  ôªJDƒe  ó≤©d  á«æWh

 ¬æY  ¢†îªààd  äÉHÉ≤fh  äÉ°ù°SDƒeh  á°VQÉ©eh  áeƒμM øe ™ªàéªdG  äÉÄa  áaÉc

 á∏HÉb äGƒæ°S çÓãd πªY á£N ™°Vh ∫ÓN øe πeÉ°ûdG ìÓ°UEÓd ≥jôW áWQÉN

 áHƒ∏£ªdG á«fƒjóªdG áédÉ©ªd É¡≤«Ñ£àH Ωõà∏Jh áeƒμëdG ÉgÉæÑàJ å«ëH ò«Øæà∏d

 á«ªæàdG ¬«LƒJh ,á«∏©ØdG OQGƒªdGh äÉfÉμeE’G ≈∏Y OÉªàYE’Gh á«fOQC’G ádhódG øe

 •É≤fh π∏îdG ™bGƒe ¢ùª∏Jh ájõcôeÓdG á«é¡æªdG ≥«≤ëJh äÉ¶aÉëªdG áaÉμd

 πª°ûJ  ìÓ°UEG  á£îH πª©dG  ô«°ùH  Ωó≤à∏d  »æWƒdG  πª©dG  πbô©J  »àdG  ∞©°†dG

 áaÉμH  OÉ°ùØdG  áHQÉëeh  ™«ªédG  ≈∏Y  ádGó©H  ¿ƒfÉ≤dG  ≥«Ñ£Jh  ,IÉ«ëdG  »MÉæe

.¬dÉμ°TCG

 ôÑà©J »àdGh √QGô≤à°SEGh ¬æeCGh É«∏©dG øWƒdG áë∏°üe ≈∏Y ó«cCÉàdG ¿É«ÑdG øª°†Jh

 GócDƒe ,∫hDƒ°ùªdG ô«Ñ©àdG ájôM ¿Éª°Vh ,É¡H ¢SÉ°ùªdG πÑ≤f ’ »àdG âHGƒãdG øe

 »àdGh á«æeC’G Iõ¡LC’Gh áë∏°ùªdG äGƒ≤dGh á«ª°TÉ¡dG IOÉ«≤dG ∫ƒM ±ÉØàd’G ¿CG

 áª°UÉ©dG á¶aÉëe »a ¢ùdÉéªdG AÉ°SDhQ AÉ≤∏dG ô°†Mh .øWƒdG øeC’ øeÉ°†dG »g

 óªëe QƒàcódG á∏«Ø£dGh á∏eGƒ©dG ≈°Sƒe AÉ≤∏ÑdGh äÓdGóÑ©dG óªMCG ¢Sóæ¡ªdG

 áÑ≤©dGh  Ió«°TQ  ƒ`̀NCG  óªëe  ¥ôØªdGh  á∏HÉ≤e  ôªY  QƒàcódG  ó``HQEGh  ø««ªjôμdG

 äÓ«∏Z ∞°Sƒj QƒàcódG ÉHOCÉeh äÉª«∏Y óªMCG QƒàcódG AÉbQõdGh IójGhõdG óªëe

 .»bhô°ûdG óæg ¢TôL á¶aÉëe ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉfh

á°SGQódG ¥ÓWG ´ÉªàLG ≈Yôj √ƒª°S

(…CGôdG) º°ù≤dG ìÉààaG ∫ÓN »ÑYõdG

IõFÉédG º∏°ùàj Qƒ°üæe
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 áeÉ©dG ádÉëdG øY á∏°üØæe â°ù«d áeƒμëdG :äÉª«æZ 

 ندرك أن هناك مشاكل وتحديات وضيق حال اقتصادي� ومزاجا سلبيا 
  Qƒà°SódG π¶H ádƒØμe iƒμ°ûdGh ΩÉ°üàY’Gh êÉéàM’G ‘ ¢SÉædG ≥ëH øeDƒf      

GôàH - ¿ÉªY 

 ≥WÉædG  ΩÓ`̀YE’G ¿hDƒ°ûd ádhódG IôjRh äócCG

 ¿G  ,äÉª«æZ  áfÉªL  áeƒμëdG  º°SÉH  »ª°SôdG

 ø««fOQC’G  øY  Ió«©H  â°ù«d  á«fOQC’G  ádhódG

 áeƒμëdG  ¿Gh  ,á«fOQC’G  áeÉ©dG  ádÉëdG  øYh

 ∑Qó``̀Jh  ,á`̀dÉ`̀ë`̀dG  √ò``̀g  ø`̀Y  á∏°üØæe  â°ù«d

 ∫ÉM ≥«°Vh äÉjóëJh πcÉ°ûe ∑Éæg ¿CG ÉeÉªJ

 áé«àf kÉ«Ñ∏°S kÉeÉY kÉLGõe ∑Éæg ¿CGh …OÉ°üàbG

.¿OQC’G É¡H ôe »àdG áÑ©°üdG äGƒæ°ù∏d

 É¡°SCGQ ≈∏Yh É¡JÉ°ù°SDƒe πμH ádhódG ¿EG âdÉbh

 √òg  äÉ«ã«Mh  π«°UÉØJ  º∏©J  ,∂∏ªdG  ádÓL

 øY  Ió«©H  â°ù«d  á`̀dhó`̀dG  ¿CG  áæ«Ñe  ,ádÉëdG

 ∂∏ªdG ádÓL ¿CGh ,´QÉ°ûdG »a çóëj Ée πc

 ¬«fÉ©j  ÉªH  kÉª∏eh  kÉeÉªJ  kÉcQóe  ¿Éc  ÉªdÉ£d

 IôÑà©e ,¬ÑdÉ£e ≈Ñd ÉªdÉWh »fOQC’G Ö©°ûdG

 ∑GQOEG  ™``̀bh ≈`̀∏`̀Y äAÉ```̀L á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  √ò``̀g ¿G

.´QÉ°ûdG »a çóëj Éªd ∂∏ªdG ádÓL

 »Øë°U  ôªJDƒe  »a  äÉª«æZ  IôjRƒdG  âæ«Hh

 ¿G ,AGQRƒ``````̀dG á`̀°`̀SÉ`̀FQ QGO »``̀a ,¢``̀ù``̀eG ¬`̀Jó`̀≤`̀Y

 â£≤àdG  ,É¡JÉ°ù°SDƒe  áaÉμH  á«fOQC’G  ádhódG

 á«Ñ©°ûdG  ádÉëdG  √ò`̀g  äÉ``̀bhC’G  øe ô«ãc  »a

.É¡d âHÉéà°SGh

Qƒà°SódG É¡∏Øc ô«Ñ©àdG ájôM

 »a ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG ≥`̀ë`̀H á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¿É``̀ª``̀jEG äó````̀cCGh

 áHƒ∏£e iƒμ°ûdGh ΩÉ°üàY’G ¿Gh êÉéàM’G

 »a ô`̀«`̀Ñ`̀©`̀à`̀dG á`̀jô`̀M ¿CG Iô`̀Ñ`̀à`̀©`̀e ,á`̀dƒ`̀Ø`̀μ`̀eh

 É¡∏Øμj  ÉªfEGh  ,áÑg  hCG  á«£YCG  â°ù«d  ¿OQC’G

 »a  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG  á£jô°T  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh  Qƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG

 äó```̀cCGh .∂```̀dP ≈`̀∏`̀Y ≥`̀Ø`̀à`̀f ¿CG É`̀æ`̀«`̀∏`̀Yh ¬`̀∏`̀X

 ¿CGh  Éæ∏cÉ°ûªd  πëdG  ƒg  QGƒëdG  ¿CG  äÉª«æZ

 ,QGƒëdÉH ’EG ô¶ædG äÉ¡Lh Öjô≤àd π«Ñ°S ’

 º`̀gGƒ`̀μ`̀°`̀Th ø``̀«``̀«``̀fOQC’G ´É````̀LhC’ ´É`̀ª`̀à`̀°`̀S’Gh

 ´QÉ°ûdG  »a  AGƒ°S  áMÉàªdG  πFÉ°SƒdG  πc  ôÑY

 ¿CG  káæ«Ñe  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™`̀bGƒ`̀e  hCG

 ´QÉ`̀°`̀û`̀dG »`̀a Qhó``̀j É`̀e π`̀c ó`̀°`̀Uô`̀J á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

.¬d áHÉéà°S’Gh ¬∏«∏ëJh √ó°UQh

 …CGô````̀dG ø``̀Y ô`̀«`̀Ñ`̀©`̀à`̀dG »``̀a á``̀jô``̀ë``̀dG ∫ƒ````̀Mh

 äó``̀cCG ,á`̀≤`̀∏`̀£`̀ª`̀dG á`̀jô`̀ë`̀dG √ò``̀g äGOó``̀ë``̀eh

 ¿ƒfÉ≤dG πX »a ô«Ñ©àdG ¿CG äÉª«æZ IôjRƒdG

 ¿CG ô«Z ,ôjó≤Jh ΩGôàMG πëe ƒg Qƒà°SódGh

 ÖLƒà°ùj  ô«Ñ©àdG  »a  ¿ƒfÉ≤dG  øY  êhôîdG

.áÑ°SÉëªdGh  ÜÉ≤©dG

 äõ«ªJ ¿OQC’G »a áeÉ©dG ádÉëdG ¿EG âdÉb h

 ∫hõf ∫ÓN øe »bGôdG ô«Ñ©àdÉH ΩÉY πμ°ûH

 ,áÑdÉ£ªdGh  êÉéàM’Gh  ´QÉ°ûdG  ≈`̀dEG  ¢SÉædG

 ∞bƒàdG Éæ«∏Yh »©«ÑW ô«Z ƒg Ée ¿CG áæ«Ñe

 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ≈`̀∏`̀Y êhô``̀î``̀dG á`̀dCÉ`̀°`̀ù`̀e ƒ``g ,√ó``æ``Y

 Oƒ`̀Lh  π`̀X  »`̀a  ,∫ƒÑ≤e  ô«Z  kGô``̀eCG  √QÉÑàYÉH

 IAÉ°SE’G  ∫hÉëJ  ´QÉ°ûdG  »a  äGƒ°UC’G  ¢†©H

 »`̀ah ø`̀«`̀«`̀fOQCÓ`̀d á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG IQƒ`̀°`̀ü`̀dG ≈``̀dEG

.¬«a º¡≤Mh ô«Ñ©àdG ≈∏Y º¡JQób

 ∫hÉ`̀ë`̀J »`̀à`̀dG äGƒ``̀°``̀UC’G ¢`̀†`̀©`̀H ≈``̀dEG â`̀à`̀Ø`̀dh

 ,iô``̀NCG  ∫hO »`̀a …ô`̀é`̀jh çó`̀ë`̀j É`̀e ó«∏≤J

 IAÉ°SE’Gh  ¬jƒ°ûàdG  ádCÉ°ùe  ¿CG  äôÑàYG  Éª∏ãe

 Öéjh Qƒà°Só∏d áØdÉîe É¡©«ªL ∫hÉ£àdGh

.á°Vƒaôe É¡fC’ ÉgóæY ∞bƒàdG

 ô«Ñ©àdG  á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀e  ìƒ``°``Vh ≈```̀dEG  äQÉ``̀°``̀TCG  É`̀ª`̀c

 áMÉ°ùeh  äGhOCG  øe  Éæjód  É`̀eh  ,¿OQC’G  »a

 øY  ô«Ñ©àdG  »`̀a  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ≥`̀M  πØμJ  á«ë°U

.É¡jCGQ

 ¿ƒª°ùj  ø``̀e  ¿CG  äÉ`̀ª`̀«`̀æ`̀Z  Iô``̀jRƒ``̀dG  â`̀æ`̀«`̀Hh

 ,êQÉ`̀î`̀dG  »`̀a  á`̀«`̀fOQC’G  á°VQÉ©ªdÉH  º¡°ùØfCG

 º`̀¡`̀aó`̀g ,á`̀jQƒ`̀à`̀ °`̀Só`̀dG á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dÉ`̀H Ö`̀dÉ`̀£`̀Jh

 ,´QÉ``°`̀û`̀ ∏`̀d êhô``̀î``̀∏``̀d ø```̀«```̀«```̀fOQC’G ¢`̀†`̀jô`̀ë`̀J

 OóY »a √ó°UQ ºJ …òdG ó¡°ûªdG ¿CG IôÑà©e

 ƒYójh Öjôe á«LQÉîdG ¿óªdGh ∫hódG øe

.√óæY ∞bƒà∏d

 »a  ¢†©ÑdG  ∑Éæg  ¿CG  ∞°SDƒªdG  øe{  âdÉbh

 ôeCG  ƒgh  áæØëdG  √ò¡d  »¨°üj  øe  πNGódG

 IócDƒe  ,zø««fOQCÉc  ¬d  ¬ÑæàdG  Éæ«∏Yh  ô«£N

 ºμëdG  ΩÉ`̀¶`̀f  ƒ`̀g É`̀e ¿ƒ`̀ª`̀∏`̀©`̀j  ’ A’Dƒ```̀g  ¿CG

 á«μ∏ªdG  â`̀ë`̀J  ∞æ°üj  …ò```̀dGh  ,¿OQC’G  »`̀a

.ájQƒà°SódG

 øWGƒªdG  ¢Tƒ°ûj  Ö∏£ªdG  Gòg ¿CG  äôÑàYGh

 øe Ió`̀jó`̀L áMÉ°ùe ≈``̀dEG  √ò`̀NCÉ`̀jh »```̀fOQC’G

 A’Dƒ`̀g  áaô©e  Ωó`̀Y  ¢ùμ©j  ÉªHh  ,ÖdÉ£ªdG

 ÉjGƒf  ∂dòc  ¢ùμ©jh  ájQƒà°SódG  á«μ∏ªdÉH

.áÑ«W ô«Z

 ,áeƒμëdG  º°SÉH  »ª°SôdG  ≥WÉædG  äôÑàYGh

 Ωóîà°ùj  ¿CG  ∫hÉëj øe ø«H  kÉbôa ∑Éæg ¿CG

 ô«Ñ©àdG  ≥`̀Mh  ¿OQC’G  »`̀a  á«ë°üdG  ádÉëdG

 »a ÜGô``î``dG  á`̀YÉ`̀°`̀TEG  ≈``̀dEG  ≈©°ùj ø`̀e ø`̀«`̀Hh

 √ÉÑàfG  »Yóà°ùj  É`̀e  ,¬`̀«`̀dEG  ÉædÉ°üjEGh  ¿OQC’G

 ¿Gƒæ©dG  ¿CG  QÉÑàYÉH  ,ádÉëdG  √ò¡d  ™«ªédG

 ¿OQC’G  QGô≤à°SGh  ø`̀eCG  ƒg  Ωƒ«dG  Éæd  Rô``HC’G

.¬FÉæHCG  πÑ≤à°ùeh

 ÉgQÉàîj  ¿OQC’G  »`̀a  äÉ`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¿EG  â`̀dÉ`̀bh

 áØ∏μe  äÉeƒμM  ≈≤ÑJ  å«M  ,∂∏ªdG  ádÓL

 ¿ÉªdôÑdG á≤K ≈∏Y π°üëJ ≈àM á«Yô°T ô«Zh

 ≥M øeh ,ájQƒà°SódG á«∏ª©dG Ö∏°U »a Gògh

 …C’  áeƒμëdÉH  á≤ãdG  ìô`̀W  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée

 ¿CG  IôÑà©e  ,…Qƒ`̀à`̀°`̀SO  AGô``LEÉ``c  »`̀æ`̀Wh  ÖÑ°S

 á«fOQC’G ájQƒà°SódG ádÉëdG ¢ùμ©j ôeC’G Gòg

 ≈∏Y ¿ƒ`̀≤`̀∏`̀£`̀j ø``̀e É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y ™`̀∏`̀£`̀j º``̀d »``̀à``̀dG

.zêQÉîdG »a á°VQÉ©ªdG{ º¡°ùØfCG

 ádÉë∏d √ÉÑàf’G ≈dEG ø««fOQC’G ,äÉª«æZ âYOh

 ∫hÉëj ø`̀e πμd ´É`̀ª`̀à`̀°`̀S’G Ωó``̀Yh ,á``̀«``̀fOQC’G

 á«ë°üdG  á`̀dÉ`̀ë`̀dG  √ò``g  √ƒ°ûj  hCG  ¥ôàîj  ¿CG

 ÉgRhÉéJh  ,á«æWh  ô«Z  äGó`̀æ`̀LC’  á«∏NGódG

 êÉéàM’G ≥M ¿Éª°V πX »a ,ó©HCG ƒg Ée ≈dEG

.¿ƒfÉ≤dG ≥ah ó≤ædGh ΩÉ°üàY’Gh

 »a áeƒμëdG ¬Lh ∂∏ªdG ádÓL ¿CG äó`̀cCG h

 IOÉL äGƒ£N PÉîJ’ »eÉ°ùdG ∞«∏μàdG ÜÉàc

 áeƒμëdG  ¿G  áæ«Ñe  ,»°SÉ«°ùdG  ìÓ`̀°`̀UE’G  »a

 ìÓ``°``UE’G á«∏ªY »``a »`̀°`̀†`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y á``eRÉ``Y

 ìÓ``̀°``̀UE’G ™``̀e ø`̀eGõ`̀à`̀«`̀°`̀S …ò```̀dG ,»`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀∏`̀d É``̀fGƒ``̀æ``̀Y √QÉ``Ñ``à``YÉ``H ,…OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G

.á∏Ñ≤ªdG

 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ΩGõ````̀à````̀dG ≈``````dEG äÉ``̀ª``̀«``̀æ``̀Z â``̀à``̀Ø``̀dh

 å«M  ,kÉÑ∏£e  äÉH  …òdG  »°SÉ«°ùdG  ìÓ°UE’ÉH

 Gò`̀g »``̀a IOÉ```̀L äGƒ``̀£``̀N á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äò``̀î``̀JG

.∫ÉéªdG

 øeh ô«Ñ©àdG ájôM ø«H ¥ôa ∑Éæg
ÜGôîdG áYÉ°TE’ ≈©°ùj

 πMGôe ÜGƒ```̀HCG  ≈∏Y  ¿OQC’G  »`̀a  É`̀æ`̀fEG  â`̀dÉ`̀bh

 ∫ÓN ø`̀e ,»°SÉ«°ùdG  ìÓ`̀°`̀UE’G ø`̀e Ió`̀jó`̀L

 º¶æJ  »`̀à`̀dG  äÉ©jô°ûàdG  áeƒ¶æe  á`̀©`̀LGô`̀e

 QÉ`̀WE’G  Gò`̀g  »a  Iô«°ûe  ,á«°SÉ«°ùdG  á«∏ª©dG

 ∫ƒ``M á``eƒ``μ``ë``dG ¬`̀≤`̀∏`̀£`̀à`̀°`̀S …ò`````dG QGƒ``̀ë``̀∏``̀d

 ¿ƒfÉ≤dG  ójƒéJ  äÉjÉ¨d  ájõcôeÓdG  ´hô°ûe

 ,äÉ¶aÉëªdG »a ájƒªæàdG á«∏ª©dG ø«°ùëJh

 »a  á«∏ëªdG  äÉ©ªàéªdG  ácQÉ°ûe  õ`̀jõ`̀©`̀Jh

.QGô≤dG ™æ°U

 ÜGõ```MC’G  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  »`̀dƒ`̀J  áeƒμëdG  ¿CG  âæ«Hh

 …CG ≈``̀∏``̀Y á`̀ë`̀à`̀Ø`̀æ`̀e É```̀¡```̀fCGh á``̀°``̀UÉ``̀N á``̀«``̀ª``̀gCG

 âë°VhCG  Éª«a  ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  πjó©àd  äÉMôà≤e

 πjƒªJ  ΩÉ`̀¶`̀f  á`̀©`̀LGô`̀e  Oó°üH  áeƒμëdG  ¿CG

 ≈∏Y AÉ``̀æ``̀H º``̀Yó``̀dG ¿ƒ``̀μ``̀j å`̀«`̀ë`̀H ,ÜGõ```````̀MC’G

.RÉéfE’Gh πª©dGh èeGôÑdG

 Iô```jRƒ```dG Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H á``eƒ``μ``ë``dG π`̀ª`̀©`̀à`̀°`̀S É``ª``c

 ¿ƒ`̀fÉ`̀b ∫ƒ```̀M QGƒ````̀M ¥Ó`````̀WEG ≈`̀∏`̀Y äÉ`̀ª`̀«`̀æ`̀Z

 »a ó``̀jó``̀L ¿ƒ``̀fÉ``̀b ≈````̀dEG k’ƒ```°```Uh ÜÉ``̀î``̀à``̀f’G

.á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG

 áeƒμëdG  ó`̀«`̀cCÉ`̀J  äÉª«æZ  Iô``jRƒ``dG  äOó```Lh

 Iô«°ûe ,πëdG ƒg √QÉÑàYÉH QGƒëdG á«ªgCG ≈∏Y

 áeƒμëdG  É¡H  âeÉb  »àdG  äGQGƒëdG  á∏°ù∏°ùd

 á«æWƒdG ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîe ∫ƒM É¡∏«μ°ûJ òæe

 ÜGõ````````MC’Gh äÉ``̀HÉ``̀≤``̀æ``̀dG ™```̀e á``̀jOÉ``̀ °``̀ü``̀à``̀b’Gh

 ™e kGô«NCGh ÜÉÑ°ûdGh ájOÉ°üàb’G äÉ«dÉ©ØdGh

.∑GôëdG

 ’EG  ¿OQC’G  »``̀a  É``̀æ``̀eÉ``̀eCG  π``̀M  ’  ¬````fEG  â``̀dÉ``̀bh

 ,á°ShQóeh  áæeBG  äGƒ£îd  É≤«≤ëJ  ,QGƒ`̀ë`̀dG

 ,á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¿Gƒ``̀æ``̀Y ƒ``̀g QGƒ``̀ë``̀dG ¿CG Iô`̀Ñ`̀à`̀©`̀e

 º¡μ°ùªJh ø««fOQC’Gh ¿OQC’G á©«ÑW ¢ùμ©jh

.º¡bÓNCGh º¡ª«≤H

 äÉeÉ°ù≤fG  Éæjód ¢ù«d ¿OQC’G »a ÉæfEG  âdÉbh

 ±ÓàN’G ºZQ QGƒë∏d ¢ù∏éf ÉæfCGh ,Iô«£N

 Öéj  QGƒëdG  ¿CG  IócDƒe  ,ô¶ædG  äÉ¡Lh  »a

 ΩGô`̀à`̀M’G  ¬fGƒæY  kÉjQÉ°†Mh  kÉ`̀«`̀bGQ  ¿ƒμj  ¿CG

 ¿OQC’G  »`̀a  ¬«∏Y  ÉfOƒ©J  É`̀e  Gò``gh  ôjó≤àdGh

.¬«∏Y ÉfCÉ°ûfh

 ±ÓàN’Gh ´ƒæàdGh »°SÉ«°ùdG ∑GôëdG ∫ƒMh

 º°SÉH  »`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀dG  äó```̀cCG  ,¿OQC’G  »`̀a

 ,Ωƒ«dG  ó«dh  ¢ù«d  ∑GôëdG  Gòg  ¿CG  áeƒμëdG

 ¢ù«d  áeƒμëdG  ™`̀e  ™ªàéªdG  ±Ó`̀à`̀NG  ¿Gh

 Gòg »`̀a Iô«°ûe ,ô`̀«`̀NC’G ¿ƒμj ø`̀dh kGó`̀jó`̀L

 ä’É``̀LQ É`̀¡`̀eó`̀b »`̀à`̀dG ¢``̀ShQó``̀dG ≈``̀dEG QÉ```̀WE’G

 »a  ï`̀jQÉ`̀à`̀dG  ôÑY  á«æWƒdG  ¬`̀JÉ`̀eÉ`̀bh  ¿OQC’G

 Ée  ,πcÉ°ûªdGh  äÉjóëàdG  á¡LGƒeh  QGƒ`̀ë`̀dG

.kGô≤à°ùeh kÉæeCGh kÉjƒb ¿OQC’G π©L

øWGƒªdÉH á£ÑJôe áeƒμëdG äÉjƒdhCG

 ,Iô«Ñch á«∏μ«g ¿OQC’G »a Éæ∏cÉ°ûe ¿EG âdÉbh

 á`̀jOhó`̀ë`̀eh á`̀dÉ`̀£`̀Ñ`̀dG Ö°ùf ´É`̀Ø`̀JQG π`̀X »`̀a

 áeƒμëdG  ¬à°üî°T  Ée  ƒ`̀gh  ,π«NGóªdG  ƒªf

 ™«ªL  ¿CG  áæ«Ñe  ,É¡JÉjƒdhCG  øª°V  ¬à©°Vhh

 ø`̀WGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H á`̀£`̀Ñ`̀Jô`̀e á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ````jƒ````dhCG

 ∫ƒ∏M ™°Vh ƒëf »©°ùdGh ,¬eƒªgh ¬∏cÉ°ûeh

 äÉª«æZ  â`̀ë`̀°`̀VhCGh  .É`̀¡`̀d  á≤«ªYh  á`̀jô`̀gƒ`̀L

 ô«jÉ©e  ≥ah  É¡JÉjƒdhCG  â©°Vh  áeƒμëdG  ¿CG

 ,áeÉ©dG áfRGƒªdG »a É¡d äÉ°ü°üîe âLQOCGh

 »a áeƒμëdG á`̀jó`̀L ≈∏Y kÓ`̀«`̀dO Ωó`̀≤`̀j  É`̀ª`̀Hh

 óæH  â```̀LQOCG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¿EG  â`̀dÉ`̀bh  .ò«ØæàdG

 ΩÉ©∏d ádhó∏d áeÉ©dG áfRGƒªdG »a õÑîdG ºYO

.2019

 É`̀¡`̀à`̀©`̀°`̀Vh »``̀à``̀dG  äÉ`````̀jƒ`````̀dhC’G  ¿CG  äô``̀Ñ``̀à``̀YGh

 äÉ``Mƒ``ª``W ≈`````̀dEG »``̀≤``̀Jô``̀J ’ ó```̀b á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG

 Iƒ£îdG πμ°ûJ É¡æμdh ,º¡JÉ©∏£Jh ø««fOQC’G

 ´hô°ûe  ƒëfh  í«ë°üdG  ≥jô£dG  »a  ≈`̀dhC’G

 ájƒÄªdG  πNóæ°S  …ò``̀dGh  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á°†¡ædG

.¬H á«fOQC’G ádhódG ôªY øe á«fÉãdG

 ôªJDƒªdG  ∫Ó`̀N  äÉª«æZ  Iô`̀jRƒ`̀dG  â°VôYh

 Ωƒ`̀«`̀dG ø`̀e á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äGRÉ``̀é``̀fE’ ,»`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 √ÉéJÉH É¡©«ªL Ö°üJ »àdGh ,É¡∏«μ°ûàd ∫hC’G

 áeóNh ,¬«a Qó¡dG §Ñ°Vh ΩÉ©dG ∫ÉªdG ¿ƒ°U

 ≈∏Y  πª©J  áeƒμëdG  ¿CG  IócDƒe  ,ø«æWGƒªdG

.∫GƒbC’G ¢ù«dh ∫É©aC’G

 ,äÉ`̀ª`̀«`̀æ`̀Z Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H äGRÉ`````̀é`````̀fE’G â`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀Jh

 ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  151  ™bGƒH  äÉ≤ØædG  ¢†«ØîJ

 ¢üàîJ »``̀à``̀dG  äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG  º`̀«`̀«`̀≤`̀J IOÉ``````̀YEGh

 ¿ƒfÉb  É¡æeh  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ∫ÉªdG  ¿ƒ°Uh  ágGõædÉH

 ágGõædG  áÄ«g  ¿ƒfÉbh  ´hô°ûªdG  ô«Z Ö°ùμdG

 áÑ°SÉëªdG  ¿Gƒ`̀jO  ¿ƒfÉbh  OÉ°ùØdG  áëaÉμeh

 ÉgôNBGh áeƒ∏©ªdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ≥M ¿ƒfÉbh

.á«fhôàμdE’G ºFGôédG ¿ƒfÉb

 á°SGQO Iôe ∫hC’h äóYCG  áeƒμëdG ¿EG  âdÉbh

 ≈∏Y ™≤j …òdG »Ñjô°†dG AÖ©dG ºéM ∫ƒM

 ó©H  áeƒμëdG  äô``̀bCG  å«M  ,ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  πgÉc

 øWGƒªdG  ≈∏Y ÖFGô°†dG  ºéM ¿CÉH  á°SGQódG

 ∑Éæg  ¿CGh  ,™`̀Ø`̀Jô`̀e  áÄªdÉH  26  ≠∏Ñj  …ò``̀dGh

 AÉL …òdGh ,ÖFGô°†dG »a ∫OÉY ô«Z kÉ©jRƒJ

 áFÉªdÉH24h äÉ©«Ñe áÑjô°V áÄªdÉH 76 ™bGƒH

.πNO áÑjô°V

 IOó`̀ë`̀e á``«``dBG â`̀©`̀°`̀Vh á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¿CG â`̀æ`̀«`̀Hh

 ∂dòc  âdóYh  ,¿ÉWô°ùdG  ≈°Vôe  áédÉ©ªd

 ≥∏©àj  Ée  á°UÉîHh  ,»fóªdG  óYÉ≤àdG  ¿ƒfÉb

 10  Gƒ`̀ª`̀JCG  GPEG  ’EG  óYÉ≤à∏d  AGQRƒ``̀dG  íæe Ωó©H

 áaÉ°VE’ÉH  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ´É£≤dG  »a  áeóN  äGƒæ°S

 ¢SQGóªdG ¢ü«NôJh ¢ù«°SCÉJ ΩÉ¶f QGôbEG  ≈dEG

 •É°ùbC’Gh  Ωƒ°SôdG  ´ÉØJQG  §Ñ°†d  á°UÉîdG

 ájÉªëd  á«≤«≤M  äGƒ`̀£`̀N  PÉ``̀î``̀JGh  ,kÉ`̀jƒ`̀æ`̀°`̀S

 ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  »`̀a  ø«ª∏©ªdG  ¥ƒ`̀≤`̀M

 π≤ædG äÉeóN »eó≤e ¢ü«NôJ ΩÉ¶f QGôbEGh

.»°SQóªdG

 AÉØYGh ¥ÉØf’G §Ñ°†d äGAGôLEG
»YGQõdG êÉàf’G äÓNóe

 äòîJG áeƒμëdG ¿EG ,äÉª«æZ IôjRƒdG âdÉbh

 â∏ª°T ,¥ÉØfE’G §Ñ°†d Iô«ãc äGAGôLEG kÉ°†jCG

 º«∏°ùJh ,á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  AGô`̀°`̀T  Ωó``̀Y

 IQÉ«°S ¢ü«°üîJh ,áLÉëdG øY É¡æe ¢†FÉØdG

 óëdGh ,É«∏©dG áÄØdG »a ∞Xƒe hCG ôjRh πμd

 ¿Éé∏dGh OƒaƒdG ôØ°Sh ,»fÉÑªdG QÉéÄà°SG øe

.É¡FÉ°†YCG ¢ü«∏≤Jh á«ª°SôdG

 áÑ°ùf  ¢†«ØîJ  ≈`̀∏`̀Y  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  â∏ªY  É`̀ª`̀c

 ,OôÑjÉ¡dG  äGQÉ`̀«`̀°`̀S  ≈∏Y  á°UÉîdG  áÑjô°†dG

 ∂`̀dò`̀ch ,¿Rƒ````̀dG ≈`̀∏`̀Y á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG á`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dGh

 ø`̀e »`````YGQõ`````dG êÉ````̀à````̀f’G äÓ```̀Nó```̀e AÉ````̀Ø````̀YEG

 êÉàfG AÉØYEGh äÉ©«ÑªdG ≈∏Y áeÉ©dG áÑjô°†dG

 á°UÉîdG áÑjô°†dG øe ø««∏ëªdG ø«YQGõªdG

 hCG  kÉ`̀«`̀∏`̀c  ø«Ø∏μªdG  AÉ``̀Ø``̀YEGh  ,äÉ`̀©`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y

 áÑjô°V ≈∏Y á≤ëà°ùªdG äÉeGô¨dG øe kÉ«FõL

 ¿ÉªY  á`̀fÉ`̀eCGh  ∑QÉªé∏d  äÉ©«ÑªdGh  π`̀Nó`̀dG

 ájÉ¡f π`̀Ñ`̀b É`̀gó`̀jó`̀°`̀ù`̀J ∫É``̀M »`̀a äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dGh

 ∫É°üjEÉH äCGóH áeƒμëdG ¿EG âdÉbh .ΩÉ©dG Gòg

 ≈∏Y áeÉ≤ªdG á«æμ°ùdG á«æHC’G ≈dEG  äÉeóîdG

 áfRGƒe  â∏≤fh  ,ádhódG  áæjõîd  Oƒ©J  ¢`̀VGQCG

 IócDƒe ,áeÉ©dG áfRGƒªdG ≈dEG á∏≤à°ùe áÄ«g 29

 π©éJ  á«MÓ°UEG  É¡©«ªL äGƒ£îdG  √òg ¿CG

 .IóMGh  áfRGƒe  á«fOQC’G  ádhódG  áfRGƒe  øe

 äGAÉ£©dG ∞≤°S â©aQ áeƒμëdG ¿CG âaÉ°VCGh

 ’óH QÉæjO ¿ƒ«∏e ≈dEG  ájõcôeÓdG ¢ùdÉéªd

 »a Iƒ≤dG øe ójõªdG É¡FÉ£YE’ ∞dG 200 øe

.É¡JÉjƒdhCG ≥ahh …ƒªæàdG ÉgQGôb PÉîJG

 íæe  ¢ù°SCG  πjó©J  ≈∏Y  áeƒμëdG  â∏ªY  Éªc

 ,QÉªãà°S’G  õ«Øëàd  øjôªãà°ùª∏d  á«°ùæédG

 ∫ó©e ¿ƒfÉb QGôbEG ≈∏Y áeƒμëdG πª©J Éª«a

 ø««©àdG ΩÉ¶f πjó©Jh ,IÉcõdG ´hô°ûe ¿ƒfÉ≤d

 ∫ƒ°Uh  ¿Éª°†d  É«∏©dG  ∞FÉXƒdG  ΩÉ¶f  ≈∏Y

 ≥∏©àj Éª«ah .∞FÉXƒdG √òg ≈dEG ≥ëà°ùj øe

 ,äÉª«æZ  Iô``̀jRƒ``̀dG  äó```̀cCG  ,¿É``̀Nó``̀dG  á«°†≤H

 äGQGô`̀≤`̀dG  ø`̀e  ójó©dG  äò`̀î`̀JG  áeƒμëdG  ¿CG

 ÉjÉ°†≤dG øe ´ƒædG Gòg QGôμJ ™æªd á«FGôLE’G

 äB’G OGô«à°SG ô°üM ºJ å«ëH ,πÑ≤à°ùªdG »a

.ôFÉé°ùdG êÉàfEGh ™«æ°üJ

 Iô``̀jRƒ``̀dG Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG â`̀∏`̀ª`̀Y ∂``̀dò``̀c

 Ωƒ`̀°`̀SQ ø``e AÉ``̀Ø``̀YE’G ó`̀jó`̀é`̀J ≈`̀∏`̀Y ,äÉ`̀ª`̀«`̀æ`̀Z

 ô``̀°``̀SC’G ≈`̀∏`̀Y π`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀à`̀∏`̀d á`̀«`̀dõ`̀æ`̀ª`̀dG ≥`̀≤`̀°`̀û`̀dG

.ºFÓe øμ°ùe ∑ÓàeG »a á«fOQC’G

 á`̀HQÉ`̀ë`̀e »```̀a á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG Oƒ``̀¡``̀é``̀dG ∫ƒ`````̀Mh

 ábÓ©dG  äGP  QOÉ°üªdG  ¿CG  âë°VhCG  ,OÉ°ùØdG

 ,áÑ°SÉëªdG ¿GƒjO ôjô≤J »g OÉ°ùØdG ÉjÉ°†≤H

 á`̀gGõ`̀æ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀g ≈```̀dEG π`̀°`̀ü`̀J »`̀à`̀dG ihÉ`̀μ`̀°`̀û`̀dGh

 π°üJ »`̀à`̀dG ihÉ`̀μ`̀°`̀û`̀dGh ,OÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀dG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀eh

 ≈dEG  É¡∏jƒëJ  ºàjh  ô°TÉÑe  πμ°ûH  áeƒμë∏d

.OÉ°ùØdG áëaÉμeh ágGõædG áÄ«g

 äOQh  á«°†b  53  âdƒM  áeƒμëdG  ¿EG  âdÉbh

 áÄ«g ≈````̀dEG á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀ë`̀ª`̀dG ¿Gƒ`````̀jO ô``jô``≤``J »``̀a

 ™e  â∏eÉ©J  Éª«a  ,OÉ°ùØdG  áëaÉμeh  ágGõædG

 øe âHôàbGh ,∫Gƒ`̀eC’G OGOôà°S’ áØdÉîe 50

 »a äAÉL »àdG ÉjÉ°†≤dG πc OôL øe AÉ¡àf’G

 IócDƒe  ,2017  ΩÉ©d  áÑ°SÉëªdG  ¿Gƒ`̀jO  ôjô≤J

 ájóL  ¢ùμ©J  É¡©«ªL  äGAGô`````̀LE’G  √ò``̀g  ¿CG

.OÉ°ùØdG áHQÉëe »a áeƒμëdG

AÉ°†≤∏d OÉ°ùa á«°†b 123 πjƒëJ

 áëaÉμeh  ágGõædG  áÄ«g  ¿CG  äÉª«æZ  âæ«Hh

 ≈`̀dEG  á«°†b 123 ΩÉ`̀©`̀dG  Gò``̀g  â`̀dƒ`̀M OÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀dG

 Oƒ``̀Lh â``Ñ``Kh É`̀¡`̀«`̀a ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG º``̀J ,AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG

 Oƒ``̀Lh ≈```̀dEG ô`̀«`̀°`̀û`̀j É``̀e ,É`̀¡`̀«`̀a OÉ`̀°`̀ù`̀a äÉ`̀¡`̀Ñ`̀°`̀T

 ,ÉjÉ°†≤dG √òg ™«ªL »a ø«WQƒàe ¢UÉî°TCG

 .øjó°SÉØdGh OÉ°ùØ∏d á≤«≤M áÑ°SÉëe AGôLEGh

 øe ájÉ¨dG  ¿CG  ≈∏Y ó«cCÉàdG  äÉª«æZ äOó`̀Lh

 OÉ°ùØdG  áHQÉëe  ƒ`̀g  äÉ©jô°ûàdG  π`̀c  πjó©J

 »a ¬«∏Y ¿Éc Éªe ôãcCG ΩÉ©dG ∫ÉªdG ø«°üëJh

.»°VÉªdG

 áÑ°ùædGh  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀fRGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H  ≥∏©àj  É`̀ª`̀«`̀ah

 Iô`̀jRƒ`̀dG  äó``̀cCG  ,äÉ©«ÑªdG  áÑjô°†d  á`̀eÉ`̀©`̀dG

 áeÉ©dG áÑ°ùædG ™aôJ ød áeƒμëdG ¿CG äÉª«æZ

 IOÉ`̀jõ`̀dG  ¿CG  áæ«Ñe  ,äÉ`̀©`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dG  áÑjô°V  ≈`̀∏`̀Y

 ádhó∏d áeÉ©dG  á`̀fRGƒ`̀ª`̀dG  »`̀a äGOGô````jE’G  »`̀a

 äGAGô``̀LEGh OƒæH Ió`̀Y øe äAÉ`̀L ,2019 ΩÉ©∏d

 äGAGôLE’Gh »Ñjô°†dG Üô¡àdG áHQÉëe É¡æe

 ô```̀KCGh ,¿É```̀Nó```̀dG Ö`̀jô`̀¡`̀J á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀H Iò`̀î`̀à`̀ª`̀dG

 ∞°üàæe  É¡JòîJG  »àdG  á«eƒμëdG  äGQGô≤dG

 áÑjô°†H  ≥∏©àj  É`̀e  á°UÉîHh  »dÉëdG  ΩÉ`̀©`̀dG

 áÄ«g 29 á``̀fRGƒ``̀e π`̀≤`̀fh ,Oô`̀Ñ`̀jÉ`̀¡`̀dG äGQÉ`̀«`̀°`̀S

 á∏≤à°ùªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ¿ƒfÉb  øe  á°ù°SDƒeh

.áeÉ©dG áfRGƒªdG ¿ƒfÉb ≈dEG

 »dÉªdG  ¥ƒ°ùdG  »a ô«ÑμdG  ¢VÉØîf’G  ∫ƒMh

 ¿CG  ,äÉª«æZ  Iô`̀jRƒ`̀dG  äó``cCG  ,¿ÉªY  á°UQƒHh

 â©°Vhh  á«°†≤dG  √ò`̀¡`̀d  âàØàdG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

 ≈∏Y  á`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dG  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e  º«¶æàd  äÉª«∏©J

 »a  kÉ`̀Ä`̀WÉ`̀N  kÉª¡a  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  áæ«Ñe  ,º`̀¡`̀°`̀SC’G

 kÉª¡°SCG  ∂∏ªj øe πc ¿CG  âæ«Hh .Oó°üdG  Gòg

 ô°üà≤j ÉªfEGh ,áÑjô°†dG ™aO ¬«∏Y ÖLƒàj ’

 ,º¡°SC’ÉH  Iô`̀LÉ`̀à`̀ª`̀dG  ≈∏Y  áÑjô°†dG  ¢`̀Vô`̀a

 IôLÉàªdG ìÉHQCG ójóédG ¿ƒfÉ≤dG ™°†NCG å«M

 ΩÉ©dG  ájGóH  øe  GQÉÑàYG  áÑjô°†∏d  º¡°SC’ÉH

 ∂∏ªj øe áÑjô°†dG øe »ØYCG Éª«a ,πÑ≤ªdG

.IOóëe á«é«JGôà°SG äÉjÉ¨d º¡°SC’G

»Ñjô°†dG AÖ©dG á∏μ«g ∫ƒM á°SGQO

 áeƒμëdG ∞μ©J IójóL á°SGQO øY , âØ°ûch

 ,»Ñjô°†dG  AÖ©dG  á∏μ«g  ∫ƒM  ÉgOGóYEG  ≈∏Y

 IOÉ```̀YEGh  Ö`̀FGô`̀°`̀†`̀dG  √ò``̀g  ™``jRƒ``J  ¢ü«î°ûàd

 øY ∞`̀«`̀Ø`̀î`̀à`̀dG »``̀a Ö`̀°`̀ü`̀j É``̀ª``̀Hh ,É`̀¡`̀à`̀∏`̀μ`̀«`̀g

 ,¬à°û«©e iƒà°ùe ø«°ùëJh »fOQC’G øWGƒªdG

 »æa  ≥`̀jô`̀ah  á«dÉªdG  ô``̀jRh  ∞«∏μJ  º`̀J  å«M

.ô¡°T ∫ÓN á°SGQódG √òg OGóYEÉH

 ø«YÉ£≤dG  ø«H  É`̀e  ácGô°ûdÉH  ≥∏©àj  Éª«ah

 ¢`̀Uô`̀M äÉ`̀ª`̀«`̀æ`̀Z äó`````̀cCG ,¢```UÉ```î```dGh ΩÉ```©```dG

 ácGô°ûdG  √òg ï«°SôJh  õjõ©J  ≈∏Y  áeƒμëdG

 ™`̀°`̀Vƒ`̀dG ≈`̀∏`̀Y ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀æ`̀j ø`̀«`̀à`̀eh …ƒ```b π`̀μ`̀°`̀û`̀H

 áeƒμëdG  ¿CG  áæ«Ñe  ,¿OQC’G  »a  …OÉ°üàb’G

 Rõ©J »àdG  ™jQÉ°ûªdG  øe áªFÉb ™°Vh Oó°üH

.ø«aô£dG ø«H ácGô°ûdG

 äó``cCG  ,ø`̀«`̀aƒ`̀bƒ`̀ª`̀dG  ´ƒ°VƒªH  ≥∏©àj  Éª«ah

 ø«H É``̀e π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG äÉ`̀ª`̀«`̀æ`̀Z Iô```̀jRƒ```̀dG

 …òdGh ,á«FGõL ÉjÉ°†b ¬«∏Y …òdG ±ƒbƒªdG

 Gòg »a Iô«°ûe ,á«FGõL ÉjÉ°†b …CG ¬«∏Y ¢ù«d

 ¬jõædG  AÉ°†≤∏d  áeƒμëdG  ΩGô`̀à`̀M’  QÉ```̀WE’G

.ÉjÉ°†≤dG πc »a π°üØdG áª∏μdG ÖMÉ°U

ø«aƒbƒªdG ∞∏e á©HÉàe

 ¬`̀à`̀Ø`̀°`̀ü`̀H ó````̀Yh AGQRƒ````````̀dG  ¢``̀ù``̀«``̀FQ ¿CG  â``̀æ``̀«``̀Hh

 ºJ å«M ,ø«aƒbƒªdG ∞∏e á©HÉàe á«°üî°ûdG

 …CG º¡«∏Y ¢ù«d øªe ø«aƒbƒªdG øY êGôaE’G

.á«FGõL ÉjÉ°†b

 ,ΩÉ©dG ƒØ©dG ¿ƒfÉb ∫ƒM ∫GDƒ°S ≈∏Y ÉgOQ »ah

 á«æa  áæéd  ∑Éæg  ¿CG  äÉª«æZ IôjRƒdG  äó`̀cCG

 á«æ©ªdG  ±Gô````̀WC’G  ™«ªL  ø`̀e  É¡∏«μ°ûJ  º`̀J

 ºJh  Égôjô≤J  â¡fCG  áæé∏dG  ¿CGh  ,ádhódG  »a

 ´ƒ°Vƒe  ¿CG  áæ«Ñe  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù«Fôd  ¬ªjó≤J

.Ö©°ûàeh πNGóàe ƒØ©dG

 ¿CG  äÉª«æZ âæ«H  ,ΩÉ©dG  ƒØ©dG  íFGô°T  ∫ƒMh

 ÉjÉ°†≤dÉH ≥∏©àJ ,ΩÉ©dG ƒØ©∏d äGOóëe ∑Éæg

 Iô«°ûe  ,ƒ`̀Ø`̀©`̀dG  É¡∏ª°ûj  ø`̀d  »`̀à`̀dG  Iô«£îdG

 ÉjÉ°†≤dÉH  ≥∏©àJ  IójóL  ô«jÉ©e  áaÉ°VEG  ≈`̀dEG

 ,OÉ°ùØdG áëaÉμeh ágGõædG áÄ«g øe ádƒëªdG

 ,ΩÉ``̀©``̀dG ∞``̀Xƒ``̀ª``̀dG ≈`̀∏`̀Y AGó```̀à```̀Y’G É`̀jÉ`̀°`̀†`̀bh

.ÜÉgQE’G ÉjÉ°†bh

 äQÉ°TCG ,ø«æWGƒªdG IÉ«M ø«°ùëJ πÑ°S ∫ƒMh

 ºéëd áeƒμëdG ∑GQOEG  ≈dEG  äÉª«æZ IôjRƒdG

 ≈dEG ádÉ£ÑdG áÑ°ùf ´ÉØJQGh É¡≤ªYh äÉjóëàdG

.áÄªdÉH 18Q6

 OÉéjEG ≈∏Y äõcQ áeƒμëdG äÉjƒdhCG ¿EG âdÉbh

 ∫ÓN  ø`̀e  ,»```̀fOQC’G  ÜÉÑ°û∏d  π«¨°ûJ  ¢Uôa

30 ≥∏N

 ,áØ∏àîe äÉ`̀YÉ`̀£`̀b »``̀a  π`̀ª`̀Y á`̀°`̀Uô`̀a ∞```̀dCG

 ¬aGógCGh  øWƒdG  áeóN  ´hô°ûe  ≈`̀dEG  Iô«°ûe

.QÉW’G Gòg »a

 äÉª«æZ âæ«H ,áÑjô°†dG ¿ƒfÉb π«LCÉJ ∫ƒMh

 »dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U ™e ¥ÉØJÉH §ÑJôe ¬fCG

 ¿ƒ`̀fÉ`̀b ¿CG Ió``̀cDƒ``̀e ,»`̀∏`̀μ`̀«`̀g »`̀dÉ`̀e ìÓ``̀°``̀UEGh

 áédÉ©e  »`̀a  º```̀gC’G  Iƒ`̀£`̀î`̀dG  ƒ`̀g  áÑjô°†dG

.AÖ©dG Gòg ™jRƒJ IOÉYEGh ,»Ñjô°†dG AÖ©dG

 ,ájQƒ°ùdG  á`̀«`̀fOQC’G  äÉbÓ©dÉH  ≥∏©àj  Éª«ah

 ø`̀«`̀H  Ó``̀°``̀UGƒ``̀J  ∑É```æ```g  ¿CG  äÉ``̀ª``̀«``̀æ``̀Z â``æ``«``H

 äCGó```̀Hh Ohó``̀ë``̀dG í`̀à`̀a º``̀J å`̀«`̀M ,ø`̀«`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG

 ¿CG  Ió`̀cDƒ`̀e  ,Ohó`̀ë`̀dG  ôÑY  ájQÉéàdG  ácôëdG

 É`̀gô`̀jƒ`̀£`̀J √É`̀é`̀JÉ`̀H ô`̀«`̀°`̀ù`̀Jh Ió`̀«`̀L á`̀bÓ`̀©`̀dG

.ÓÑ≤à°ùe

 ¿ƒfÉb »a á«aÓîdG OGƒªdG πjó©J
á«fhôàμd’G ºFGôédG

 âë°VhCG ,á«fhôàμdE’G ºFGôédG ¿ƒfÉb ∫ƒMh

 â`̀°`̀û`̀bÉ`̀f  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¿CG  ,äÉ`̀ª`̀«`̀æ`̀Z Iô```̀jRƒ```̀dG

 ,á«æ©ªdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ™`̀«`̀ª`̀L  ™`̀e  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG

 ¬`̀fCG  áæ«Ñe  ,äÉ¶MÓªdG  ™«ªéd  â©ªà°SGh

 ≥∏©àJ »`̀à`̀dG á`̀«`̀aÓ`̀î`̀dG OGƒ``̀ª``̀dG π`̀jó`̀©`̀J º``̀J

 11  IOÉ`̀ª`̀dG  íàah  á«gGôμdG  ÜÉ£N  ∞jô©àH

 É¡«a  áHƒ≤©dG  ¢†«ØîJ  äÉjÉ¨d  ¿ƒfÉ≤dG  øe

.∞«bƒàdG áHƒ≤Y ádGRE’

 äÉª«æZ  äócCG  ,á«LQÉîdG  á°VQÉ©ªdG  ∫ƒMh

 á«æWh á«∏NGO á°VQÉ©e Éæjód ¿OQC’G »a ÉæfCG

 øe ¢`̀VQÉ`̀©`̀j ø`̀e ¿CGh ,É`̀gQó`̀≤`̀fh á`̀eô`̀à`̀ë`̀e

 »a Ö°üJ ’ ágƒÑ°ûe äGóæLCG  ¬jód êQÉîdG

.øWƒdG áë∏°üe

 á°VQÉ©ªdGh ¿OQC’G  ≈dEG  IOƒ©∏d A’Dƒg âYOh

 áMÉ°ùªdGh  ΩÉ©dG  ƒédG  πX  »a  πNGódG  øe

 .…CGô``̀dG  ø`̀Y  ô«Ñ©àdGh  á°VQÉ©ª∏d  áMÉàªdG

 á`̀°`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dG ™```e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀f ’ É```æ```fG{ â```dÉ```bh

 º¡©e  πeÉ©àdG  »a  øgGôf  Éææμdh  á«LQÉîdG

.z»fOQ’G øWGƒªdG »Yh ≈∏Y

 áæé∏dG  ôjô≤J  âª∏à°SG  áeƒμëdG  ¿CG  âæ«Hh

 É`̀¡`̀fCGh  ,â«ªdG  ôëÑdG  á©LÉa  ∫ƒ`̀M  á«μ∏ªdG

 äAÉL »àdG äÉ«°UƒàdG πc ó«ØæJ É«∏©a äCGóH

.áKOÉëdG ∫ƒM áKÓãdG ôjQÉ≤àdG »a

 Qó≤Jh ÜGƒædG ¢ù∏ée ΩôàëJ áeƒμëdG
»©jô°ûàdG √QhO

 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ΩôàëJ  áeƒμëdG  ¿CG  äó`̀cCGh

 ∑É`̀æ`̀gh  »`̀HÉ`̀bô`̀dGh  »©jô°ûàdG  √QhO  Qó`̀≤`̀Jh

 ,á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dGh ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ø``̀«``̀H »``̀eƒ``̀j π``̀ª``̀Y

.ºFGO πμ°ûH π°UGƒàfh ¿hÉ©àfh

 Ió`̀æ`̀LCG »`̀a ô`̀°`̀VÉ`̀M ô`̀≤`̀Ø`̀dG ∞`̀∏`̀e ¿EG â`̀dÉ`̀bh

 ™«°SƒJ  ≈``̀dEG  Iô«°ûe  ,É`̀¡`̀JÉ`̀jƒ`̀dhCGh  áeƒμëdG

 55  `d  á«æWƒdG  áfƒ©ªdÉH  ø«dƒª°ûªdG  IóYÉb

 ô`̀ã`̀cC’G  áëjô°ûdG  √ò`̀g  ájÉªëd  Iô`̀°`̀SCG  ∞``̀dCG

.kÉØ©°V

 äGQÉ`̀©`̀°`̀û`̀dÉ`̀H  Ö``̀Mô``̀J  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¿CG  â`̀æ`̀«`̀Hh

 πX »``̀a ,´QÉ``̀°``̀û``̀dÉ``̀H ™``̀aô``̀J »``̀à``̀dG á``«``æ``Wƒ``dG

 øY ô`̀«`̀Ñ`̀©`̀à`̀dG »``̀a ¢``SÉ``æ``dG ≥`̀ë`̀d É``¡``eGô``à``MG

 ,¿ƒfÉ≤dG ∞≤°S âëJ ,É¡JÉLÉ«àMGh É¡ÑdÉ£e

 Ö`̀Lƒ`̀ª`̀H ¿É`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ô`̀«`̀Ñ`̀©`̀à`̀dG ≥``̀M π``̀X »```̀ah

.Qƒà°SódG

 ô«°ù«J  »Øë°üdG  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀H  ,≥∏©àj  É`̀ª`̀«`̀ah

 πc ∫òÑJ áeƒμëdG ¿CG äÉª«æZ äócCG ,QÉéædG

.¬JóYÉ°ùªd øμªe ó¡L

 ΩÉb  ¿OQ’G  ¿CG  âæ«H  ,¿ÉÑcôdG  º«îe  ∫ƒ`̀Mh

 ™e ø``μ``dh á`̀«`̀°`̀VÉ`̀e äGô``̀à``̀a ∫Ó```̀N ¬``Ñ``LGƒ``H

 ∫É`̀°`̀ü`̀jEG ¿EÉ``̀a É`̀jQƒ`̀°`̀S »`̀a ´É``̀°``̀VhC’G QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SG

 á«dhDƒ°ùe  »g  ¿ÉÑcôdG  »æWÉ≤d  äGóYÉ°ùªdG

 »°VGQC’G  ≈∏Y  ΩÉ≤e  º«îªdG  QÉÑàYÉH  ájQƒ°S

 »JCÉJ  º«îªdG  ´ƒ°Vƒe  ∫ƒ∏M  ¿CGh  ,ájQƒ°ùdG

 áeƒμëdG ¿EG  â`̀dÉ`̀bh .…Qƒ`̀°`̀ù`̀dG  π`̀NGó`̀dG  ø`̀e

 ∑QÉ°T  …ò`̀dG  ô«NC’G  ø«£°TÉædG  AÉ≤∏d  â`̀YO

 QGƒëdG  ¿CG  áæ«Ñe  ,kÉ£°TÉfh  É«cGôM  23  ¬«a

 áeƒμëdG  ¿CGh  ,RÉ«àeÉH  kÉ«°SÉ«°S  kÉ«æWh  ¿É`̀c

 .É¡°SQóà°Sh äÉ¶MÓªdG πc â∏é°S

(á©HÉHôdG º¡°S :ôjƒ°üJ) »Øë°üdG ôªJDƒªdG »a çóëàJ äÉª«æZ

ôªJDƒªdG ¿ƒ©HÉàj ¿ƒ«Øë°U

 áfRGƒe ‘ õÑÿG ºYO êQOCG
2019

 áÑjô°†dG ¿ƒfÉb π«LCÉJ
 ó≤ædG ™e ¥ÉØJÉH §ÑJôe

»∏μ«g ‹Ée ìÓ°UEGh ‹hódG

 ìÓ°UE’G ≈∏Y ¿ƒeRÉY
 ™e øeGõàdÉH »°SÉ«°ùdG

 ÉfGƒæY √QÉÑàYÉH …OÉ°üàb’G
á∏Ñ≤ŸG á∏Môª∏d

 áeƒμ◊G äÉjƒdhCG ™«ªL
 ¬∏cÉ°ûeh øWGƒŸÉH á£ÑJôe

¬eƒªgh

 ‘ ¿ƒfÉ≤dG øY êhôÿG
 ÜÉ≤©dG ÖLƒà°ùj ÒÑ©àdG

áÑ°SÉëŸGh

 »æWÉ≤d äGóYÉ°ùŸG ∫É°üjEG
á«dhDƒ°ùe z¿ÉÑcôdG{

ájQƒ°S
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äÉ«∏fi

óaƒ∏d çóëàj OhhGódG
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 وفد نيابي نيجيري يزور رئاسة الوزراء 

GôàH - ¿É qªY 

 ∫ÓN OhhGó`̀dG »eÉ°S AGQRƒ`̀dG á°SÉFQ ΩÉY ø«eCG ∫Éb

 ƒfÉc  á``̀j’h  »`̀a  ÜG qƒ``æ``dG  ¢ù∏ée  πqãªj  Gó``̀ah  ¬FÉ≤d

 º«gGôHEG  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  á°SÉFôH  áqjô«é«ædG

 äÉbÓ©dG ó«WƒJ ≈∏Y G ¢üjôM ¿OQ’G ¿G ƒ«°ùeÉg

.Éjô«é«f ™e ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a

 ¢ù∏ée πªY áq«dBG  ∫ƒM kÉMô°T óaƒ∏d OhhGó`̀dG Ω qóbh

 ,äÉ°SÉ«°ùdG  º°SQh äGQGô≤dG  PÉîqJG  πMGôeh ,AGQRƒdG

 ≈∏Y ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîe ™e áeƒμëdG πeÉ©J á≤jôWh

.»q∏ëªdG iƒà°ùªdG

 ÖfÉédG ™e ¿hÉ©à∏d AGQRƒdG  á°SÉFQ OGó©à°SG  ióHCGh

 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  äGP  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ø``̀e  q…CG  »``̀a  …ô`̀«`̀é`̀«`̀æ`̀dG

 äGôÑîdG  ∫OÉÑJ  iƒà°ùe  ≈∏Y  kÉ°Uƒ°üN  ,∑ôà°ûªdG

 ´É£≤dG  IAÉØc  õjõ©Jh  áq«eƒμëdG  IQGOE’G  ∫Éée  »a

.ΩÉ©dG

 Ω qó≤J øe ¬°ùªd ÉªH …ô«é«ædG óaƒdG OÉ°TCG ,¬ÑfÉL øe

 kÉ°Uƒ°üN ,¿OQC’G »a äÉjƒà°ùªdG ™«ªL ≈∏Y Q qƒ£Jh

 ,äÉ°SÉ«°ùdG  º`̀°`̀SQh  äGQGô`̀≤`̀dG  áYÉæ°U  iƒà°ùe  ≈∏Y

 óaƒdG  ÉgÉæL  »àdG  Iô«ÑμdG  IOÉØà°S’G  ºéM  kGó qcDƒe

 øe IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  ¬`̀©`̀q∏`̀£`̀Jh  ,áμ∏ªª∏d  ¬``JQÉ``jR  ∫Ó``̀N

 .∫ÉéªdG Gòg »a Iô«ÑμdG áq«fOQC’G äGôÑîdG

 سفارة كازاخستان تحتفي بعيد بالدها 

 القبض على ٤ أشخاص اختلقوا سرقات 
بقصد االحتيال 

 وفاة وإصابتان بحادث سير في االغوار 

 بلدية إربد تستقبل دافعي المسقفات
حتى السادسة مساء 

 أسر معوزة تتقدم بطلبات لصيانة منازلها في الرمثا 

GôàH - ¿ÉªY 

 ¢ùeG  ¿É`̀ª`̀Y  »`̀a  á«fÉà°ùNGRÉμdG  IQÉ`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  â∏ØàMG

 øjô°û©dGh  á©HÉ°ùdG  iôcòdÉH  ∫ÉÑ≤à°SG  πØM ,  ∫h’G

.ÉgOÓH ∫Ó≤à°S’

 »a  …ÉjOô«H  äÉª¶Y  »fÉà°ùNGRÉμdG  ô«Ø°ùdG  ∫É`̀bh

 á«fÉà°ùNGRÉμdG  á«fOQ’G  äÉbÓ©dG  ¿G  ,πØëdÉH  áª∏c

 É¡°ùjCÉJ  ≈`̀Y  ÉeÉY  25  Qhô`̀ª`̀H  ¿Gó`̀∏`̀Ñ`̀dG  πØàMG  »`̀à`̀dGh

 á«°SÉ«°ùdG  IOGQE’G  π°†ØH  m∫É`̀Y  iƒà°ùe  ≈`̀dEG  â∏°Uh

 ¿É£∏°SQƒf  ¿Éà°ùNGRÉc  ¢ù«FôdG  øjó∏ÑdG  »JOÉ«≤d

.»fÉãdG ˆG óÑY ∂∏ªdG ádÓLh ∞«jÉHQGõf

 ¿hÉ©àdG  õjõ©àd  Iô«Ñc  äÉ«fÉμeEG  ∑Éæg  ¿G  ±É`̀°`̀VGh

 á`̀bÉ`̀£`̀dGh ,´É```̀aó```̀dGh AÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG äÉ`̀YÉ`̀æ`̀°`̀U ∫É`̀é`̀e »``̀a

 IQÉéàdGh  ,á«fGƒ«ëdG  IhôãdGh  ,áYGQõdGh  ,IOóéàªdG

 ¿É°ûbÉæ«°S ø«ÑfÉédG ¿G ø«Hh .ä’ÉéªdG øe Égô«Zh

 AÉ`̀æ`̀KG á``jOÉ``°``ü``à``b’G äÉ``̀bÓ``̀©``̀dGh IQÉ``̀é``̀à``̀dG É`̀jÉ`̀°`̀†`̀b

 ∫ƒM ácôà°ûªdG á«eƒμëdG áæé∏d ¢ùeÉîdG ´ÉªàL’G

 »fÉ°ùfE’G  -»aÉ≤ãdGh  …OÉ°üàb’G-  …QÉéàdG  ¿hÉ©àdG

 ¢``Vô``Yh .2019 ∫Ó```̀N ¿É``̀ª``̀Y  »``̀a  ó`̀≤`̀©`̀«`̀°`̀S  …ò````̀dG

 ∞∏àîe »a ¿Éà°ùNGRÉc √ó¡°ûJ …òdG ƒªædGh Qƒ£à∏d

 27  QGóe  ≈∏Y  ¿Éà°ùNGRÉc  ¿G  ≈dG  Gô«°ûe  ,ä’ÉéªdG

 áæWGƒªH  ™àªàJ  âfÉc  π≤à°ùªdG  ôjƒ£àdG  øe  ÉeÉY

 »ªdÉ©dG  ™ªàéªdG  »a  áeôàëeh  ádhDƒ°ùeh  á∏eÉc

 .IôgOõeh áëLÉf ádhO »g Ωƒ«dGh

äÉjGôªdG …RÉZ -  ¿ÉªY 

 Gƒ≤∏àNG  ¢UÉî°TCG  á©HQCG  ≈∏Y  »FÉæédG  åëÑdG  ¢†Ñb

 á©£≤e É¡©«H ó°ü≤H äÉÑcôªdG ábô°S ÉjÉ°†b øe GOóY

.∂dP ó©H ø«eCÉàdG äÉcô°T ≈∏Y ∫É«àM’Gh

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

 »FÉæL å`̀ë`̀H  á`̀Ñ`̀©`̀°`̀T  »``̀a  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  ¿EG  …hÉ``Wô``°``ù``dG

 ió``̀MEG  á`̀bô`̀°`̀S  »`̀a  äÉ≤«≤ëàdG  ô``̀KG  ≈`̀∏`̀Yh á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG

 äÉeƒ∏©ªdG ™ªL ∫ÓN øeh ,ΩÉjG òæe ¿Éª©H äÉÑcôªdG

 ¢†Ñ≤dG ó©Hh ,¢UÉî°TC’G óMCÉH Gƒ¡Ñà°TG ,á«°†≤dG ∫ƒM

 ∂dÉe ™e ¥ÉØJ’ÉH ¬eÉ«≤H ±ôàYG ¬©e ≥«≤ëàdGh ¬«∏Y

 ÆÓHE’G  ºK  øeh  áÑcôªdG  òNCG  ≈∏Y  øjôNBGh  áÑcôªdG

 ¢TQh ióME’ É¡dÉ°SQEG ºàj Éª«a ,ábô°ù∏d É¡°Vô©J øY

 ™«Hh  ∑Éæg É¡μ«μØJ  ºà«d  ó`̀HQG  áæjóe »a ∂«fÉμ«ªdG

.∂dP ó©H ø«eCÉàdG ácô°T ≈∏Y ∫É«àM’Gh É¡©£b

 ¢ùªN  ÜÉ`̀μ`̀JQG  ø`̀Y  âØ°ûc  á«°†≤dG  √ò`̀g  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh

 ¥ÉØJ’ÉH  âªJ  »`̀à`̀dGh  á≤jô£dG  äGò``̀H  iô``̀NCG  ÉjÉ°†b

 ∂∏J ió```̀MEG ¿CG ≈```̀dEG Gô`̀«`̀°`̀û`̀e ,äÉ`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀dG »`̀μ`̀dÉ`̀e ™``e

 ™bGƒe ôÑY É¡d  Qƒ°U ∫hGó`̀J  iôL ób ¿Éc  äÉÑcôªdG

 â∏jRCG óbh á«°VÉªdG ΩÉjC’G ∫ÓN »YÉªàL’G π°UGƒàdG

 •Qƒ`̀J  ø«ÑJ  ó`̀b  ,áÑcôªdG  º°ùL  »`̀≤`̀Hh  É¡©£b  á`̀aÉ`̀c

 á©HQCG  ≈∏Y ¢†Ñ≤dG  iôLh ,∂dP »a áÑcôªdG  ÖMÉ°U

 øjôNBG ≈dG áaÉ°VG ÉjÉ°†≤dG ∂∏J »a GƒWQƒJ ¢UÉî°TG

 iôL Éª«a  º¡æY  mQÉL åëÑdGh  º¡«∏Y  º«ª©àdG  iôL

 ∫GR Éeh áμμØªdG äGQÉ«°ùdG ™£b øe áYƒªée §Ñ°V

 .ÉjQÉL ≥«≤ëàdG

…hGõ¨dG ±ô°TG - á«dÉª°ûdG QGƒZ’G 

 çOÉM AGô`̀L ,  ¢ùeCG  ¿Gô`̀NG  Ö«°UGh  ¢üî°T  »aƒJ

 QGƒZ’G ≥jôW ≈∏Y ø«àÑcôe ΩOÉ°üJ øY ºéf ô«°S

.á«dÉª°ûdG QGƒZC’G AGƒd »a á«dÉeõdG á≤£æªH

 IÉaƒdG AÓNG ºJ ¬fG »fóªdG ´ÉaódG QOÉ°üe âdÉbh

 ádÉMh  πÑL  ø`̀H  PÉ`̀©`̀e  ≈Ø°ûà°ùe  ≈``dG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀U’Gh

 .á£°Sƒàe ø«àHÉ°U’G

äÉ°ùjób óªëe - óHQG 

 »a ΩGhó`̀dG  äÉYÉ°S ójóªJ iôÑμdG ó`̀HQEG  ájó∏H äQôb

 á°SOÉ°ùdG  áYÉ°ùdG  ájÉ¨d  á`̀«`̀æ`̀HC’Gh  äÉØ≤°ùªdG  Iô``̀FGO

 äÉØ≤°ùªdG IôFGO ) iôÑμdG óHQG ájó∏H ≈æÑe »a kAÉ°ùe

 ájó∏ÑdG »a ΩÓY’Gh áeÉ©dG äÉbÓ©dG ôjóe QÉ°TGh .(

 ΩÉ`̀eCG  á°UôØdG á`̀MÉ`̀JE’ AÉ`̀L QGô`̀≤`̀dG Gò`̀g ¿G πàdG OGOQ

 äÉ≤ëà°ùªdG  ™aO ≈∏Y πª©∏d  ø«Ø∏μªdGh  ø«æWGƒªdG

 äÉeGô¨dG  äGAÉØYG  øe  IOÉØà°SE’Gh  º¡«∏Y  áÑJôàªdG

.AGQRƒdG ¢ù∏ée QGô≤d kÉ≤ah á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG øY

 øe  GQÉÑàYG  CGóÑ«°S  QGô≤dG  Gò¡H  πª©dG  ¿G  ≈dG  âØdh

 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  á`̀jÉ`̀¡`̀f  ≈`̀à`̀M ôªà°ù«°Sh â`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG  Ωƒ``̀j

 Öjƒ°üJh ájó∏ÑdG á©LGôªd á°Uôa ø«ØXƒªdG íæªd

 º¡eGhO  á©«ÑW  ¿ƒc  äÉØ≤°ùªdG  Iô`̀FGO  »a  º¡YÉ°VhG

 ∫Ó`̀N á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG á`̀©`̀LGô`̀e ø`̀e º¡æμªJ ’ º`̀¡`̀dÉ`̀ª`̀YGh

 .ájOÉ«àY’G ΩÉj’G »ah »ª°SôdG ΩGhódG

¿Éª∏°ùdG ΩÉ°ùH - ÉãeôdG 

 AGƒ``̀d »``̀a á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG á`̀jô`̀jó`̀e â`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀J

 611 »éjhôædG ¢ù∏éªdG ácô°T ™e ¿hÉ©àdÉH ÉãeôdG

 É¡cGô°TG  h  É¡æcÉ°ùe  áfÉ«°üd  IRƒ©e  ô°SG  øe  ÉÑ∏W

 ∫ÉeG IQƒàcódG á«ªæàdG Iôjóe Ö°ùëH √É«ªdG áeóîH

.äGó«ÑY

 øcÉ°ùe äÉ°SGQO 40 äóYG ájôjóªdG ¿G äGó«ÑY âæ«Hh

 ≈dG  áaÉ°VG  øμ°ùdG  ≈dG  êÉàëJ  »àdG  Iô«≤ØdG  ô°SÓd

.2018 ΩÉ©dG ∫ÓN ∫RÉæªdG ¢†©Ñd áfÉ«°üdG

 ±ó¡H äÉ°SQO 3 AGôLG ≈dG äGó«ÑY IQƒàcódG äQÉ°TGh

 »dÉªLG  ≠∏ÑªH  πNó∏d  IQóe  Iô«¨°U  ™jQÉ°ûe  áeÉbG

 äÉeóN AGô°T  á`̀°`̀SGQO  ºJ  ¬`̀fG  ≈`̀dG  áàa’ QÉæjO  6300

 õcGôe  »`̀a  ø«≤ë∏ªdG  ø«bÉ©ªdG  ø`̀e  Oó©d  Ió`̀jó`̀L

 á°SGQOh ÜÓW 9 Oó©H ΩÉ©dG ∫ÓN á°UÉîdG á«HôàdG

 º¡JÉeóN AGô°ûd á«dÉe äÉÑdÉ£e πLG øe ádÉM 29

.ô¡°T πc

 π`̀Nó`̀dG …hP ø`̀e Iô`̀°`̀SG 924 ø`̀«`̀eCÉ`̀J º`̀J ¬``̀fG â`̀æ`̀«`̀Hh

 12  AGô``̀LGh  É`̀gOGô`̀aG  áaÉμd  »ë°U  ø«eCÉàH  »fóàªdG

 12 Oó`̀Y ≈∏μdG  π«°ùZ ¢Vôe ä’É`̀ë`̀d  AÉ`̀Ø`̀YG  á`̀°`̀SGQO

 265  h  »côªL  AÉ`̀Ø`̀YG  á`̀°`̀SGQO  131  AGô```̀LGh  É°†jôe

 ô«Z  πeÉ©∏d  äÉ`̀eOÉ`̀î`̀dG  íjQÉ°üJ  Ωƒ`̀°`̀SQ  ø`̀e  AÉ`̀Ø`̀YG

 ø«eÉàdÉH  á`̀bÉ`̀Y’G  …hP  ø`̀e  342  ∫ƒ`̀ª`̀°`̀Th  »```̀fOQ’G

.»ë°üdG

 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e Ió````̀Mh ΩÉ``̀«``̀b äGó``«``Ñ``Y IQƒ``̀à``̀có``̀dG â`̀æ`̀«`̀Hh

 44 §Ñ°V É¡dÓN øe ºJ á∏ªM 114 ò«ØæàH ∫ƒ°ùàdG

 áØ∏àîe ÉjÉ°†≤H çGóMÓd ádÉM 26 á°SGQOh ’ƒ°ùàe

.É¡«a ºμë∏d AÉ°†≤∏d É¡∏jƒëJh

 á∏°UGƒàe  IQƒ°üH  πª©J  ájôjóªdG  ¿G  ≈`̀dG  äQÉ`̀°`̀TGh

 ºJ  ¬`̀fG  áæ«Ñe  Iô«îdG  äÉ«©ªédG  πªY  á©HÉàe  »`̀a

 á°ü°üîàªdG É¡æe ÉãeôdG AGƒd »a á«©ªL 34 á©HÉàe

 Éeh  ΩÉ`̀à`̀j’Gh  ÜÉÑ°ûdGh  IGô`̀ª`̀dGh  ábÉY’G  …hP  äÉÄØd

 ΩÉ©dG Gòg »a ºJ ¬fG ≈dG áàa’ ¢VGôZ’G Oó©àe ƒg

.IójóL äÉ«©ªL 6 ¢ù«°SCÉJ

 Iô£dG  Ió∏H  »a  »∏ëªdG  ™ªàéªdG  õcôe  QhO  ø`̀Yh

 á«LÉàfG ™jQÉ°ûe 7 π«gCÉàH õcôªdG ΩÉb äGó«ÑY âdÉb

 ¿É`̀ª`̀à`̀F’G ¥hó`̀æ`̀°`̀U ∫Ó``̀N ø`̀e ô`̀°`̀SG É¡æe äOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀SG

 OóYh »∏ëªdG ™ªàéªdG AÉæH’ Üƒ°SÉM äGQhO ó≤Yh

 ÜÉ°T102 É¡æe OÉØà°SG πª©dG ¢TQhh äGô°VÉëªdG øe

 áaÉ°V’ÉH  »ª«∏©àdGh  »°ùØædG  ºYódG  ºjó≤Jh áHÉ°Th

 …òdGh »fÉμe ´hô°ûe ∫ÓN øe á«JÉ«M äGQÉ¡e ≈dG

 .áÑdÉWh ÉÑdÉW 1258 É¡æe OÉØà°SG

 ºbÉØàJh IQôμàe äÉjƒdhCG äGQÉéjE’G ´ÉØJQGh øcÉ°ùe ∂∏ªJ ≈∏Y IQó≤dG ΩóYh áë°üdGh º«∏©àdG ∞«dÉμJ 

إ طالق تقريري أحوال اEسرة اEردنية والالجئة 
¥Éæ°ûH ô«¡°S - ¿ÉªY 

 Iô°S’G  ¿hDƒ°ûd  »æWƒdG  ¢ù∏éªdG  ≥∏WG

 á````̀«````̀fOQ’G Iô````̀ °````̀S’G ∫Gƒ````````̀MG …ô```̀jô```̀≤```̀J

 πãªe  Qƒ°†ëH  áÄLÓdG  ô°S’G  ∫Gƒ``̀MGh

 ø«ÄLÓdG  ¿hDƒ°ûd  á«eÉ°ùdG  á«°VƒØªdG

.»fóªdG ™ªàéªdG øe äÉª¶æe »∏ãªeh

 áaô©eh  ô`̀°`̀S’G  ∫Gƒ``̀MG  ôjô≤àdG  ó`̀°`̀UQh

 á«YÉªàL’Gh  á«aGôZƒªjódG  É¡°üFÉ°üN

 á«ª«∏©àdGh  á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dGh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh

 ¢``̀ü``̀FÉ``̀°``̀ü``̀Nh á````̀ «````̀LGhõ````̀dGh á``̀«``̀ë``̀°``̀ü``̀dG

.øcÉ°ùªdG

 ¿É`̀μ`̀°`̀ù`̀dG  ø``̀e %34 ¿G ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG  ô``̀¡``̀XGh

 ø«H %62 h ÉeÉY 15 ø°S ¿hO ø««fOQ’G

 ¿Éμ°ùdG  ¿G  ø`̀«`̀M  »`̀a  É`̀eÉ`̀Y  64-15  ø`̀°`̀S

 65  øY  ºgQÉªYG  ójõJ  øjòdG  ø«æ°ùªdG

 ´ƒªée øe %4 º¡àÑ°ùf âfÉc É¡jhÉ°ùJ hG

 ô°SG  »g  ô°S’G  øe  %98h  ¿OQ’G  ¿Éμ°S

IóàªªdG ô°SÓd %2 Ü áfQÉ≤e ájhƒf

 øμ°ùe í°ùªH  ≥∏©àªdG  ôjô≤àdG  ø«H  Éªc

 ÉªH á``̀«``̀fOQ’G ô`̀°`̀S’G á`̀«`̀Ñ`̀dÉ`̀Z ¿G ô`̀°`̀S’G

 øμ°ùe % 35h É¡æμ°ùe ∂∏ªJ %62 ¬àÑ°ùf

 »a ø`̀μ`̀°`̀ù`̀J  ô``̀°``̀S’G ø``̀e %3h ô`̀LCÉ`̀à`̀°`̀ù`̀e

.ÜQÉb’G óM’ ácƒ∏ªe øcÉ°ùe

 ô`̀°`̀S’G ø``e %57 ¿G í`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ô`̀¡`̀XG É`̀ª`̀c

 ô«Z  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áμÑ°ûdG  √É`̀«`̀e  ¿G  äô`̀Ñ`̀à`̀YG

 ô`̀°`̀S’G  ø``̀e  %30  ¿Gh  Üô`̀°`̀û`̀∏`̀d  á`̀ë`̀dÉ`̀°`̀U

 á«aÉc ô«Z áeÉ©dG √É«ªdG á«ªc ¿G ó≤à©J

 ´É£≤fG  ø`̀e  ƒμ°ûJ  ô`̀°`̀S’G  ø`̀e  %21  ¿Gh

Qôμàe πμ°ûH »FÉHô¡μdG QÉ«àdG

 ô`̀°`̀S’G ø``e %55 ¿G í`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ô`̀¡`̀XG É`̀ª`̀c

 øe  %65h  á`̀°`̀UÉ`̀N  π`̀≤`̀f  á`̀∏`̀«`̀°`̀Sh  ∂∏àªJ

 …Qhô`̀ª`̀dG  ΩÉ```̀MOR’G  ¿G  ¿hôÑà©j  ô`̀°`̀S’G

 Iô°S’G  OGô``aG  á£°ûfG  ΩÉ`̀eG  áÑ≤Y  πμ°ûj

.á«æ«JhôdG

 ájOÉ°üàb’G  ¢üFÉ°üîdÉH  ≥∏©àj  Éª«ah

 øe  %31  ¿G  ôjô≤àdG  ô¡XG  ó≤a  ô°SÓd

 AÉ`̀H’G  É`̀gô`̀jó`̀j  ô`̀°`̀S’G  äÉahô°üe  IQGOG

 É¡H ∑QÉ`̀°`̀û`̀à`̀J  ô``̀°``̀S’G ø``̀e % 54 π`̀HÉ`̀≤`̀e

 ∞jQÉ°üªdG  IQGOG  »a  äÉ`̀Lhõ`̀dGh  êGhR’G

 »¨Ñæj ¬fG ó≤à©J ô°S’G øe §≤a %55 ¿Gh

 ø«M  »``a  É≤Ñ°ùe  ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀∏`̀d  §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dG

 óYÉ≤àdG  ¿G  ≈∏Yô°S’G  ø`̀e  %54  äQÉ`̀°`̀TG

 ¿Gh  …OÉ°üàb’G  ™°VƒdG  ≈∏Y  ÉÑ∏°S  ôKDƒj

 ≈∏Y ô`̀KDƒ`̀j  ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG  ¿G  ¿hó`̀≤`̀à`̀©`̀j  %55

.óYÉ≤àª∏d á«°ùØædG áë°üdG

 ô°S’G  ø`̀e  %54  ¿G  ôjô≤àdG  ô`̀¡`̀XG  Éªc

 ÖjQóàdÉH ¥Éëàd’G ≈∏Y ÉgOGôaG ™é°ûJ

 äGAÉ°üMÓd  É©ÑJ  ¬`̀fG  ø«M  »a  »æ¡ªdG

 QƒcòdG ø«H ádÉ£ÑdG ∫ó©e ¿Éa á«æWƒdG

2015 ΩÉ©d çÉf’G ø«H %22^5 πHÉ≤e %11

 ô°S’G  ø`̀e  %60  ¿É``H  í°ùªdG  ô`̀¡`̀XG  Éªc

 %48h  ΩÉ`̀©`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a  πª©dG  π°†ØJ

 ´É£≤dG »a ∞FÉXƒdG ¿G ôÑà©J ô°S’G øe

 øe  %45  ôÑàYGh  á«aÉc  ô«Z  »eƒμëdG

 ô«Z »eƒμëdG  ´É£≤dG  Ö`̀JGhQ  ¿G  ô°S’G

áÑ°SÉæe

 ICGôªdG  πªY π°†ØJ  ô°S’G  øe %55  ¿Gh

 É¡FÉæHG êGhR π°†ØJ ô°S’G ∞°üf »dGƒMh

äÓeÉY çÉfG øe QƒcòdG

 óéJ  »àdG  ô°S’G  ¿G  ôjô≤àdG  ô¡XG  Éªc

 % 21 ≠`̀∏`̀H QÉ`̀©`̀°`̀S’É`̀H É`̀YÉ`̀Ø`̀JQG ∑É`̀æ`̀g ¿G

 %16 Qƒ`̀L’Gh %20 πª©dG ¢Uôa ôaGƒJh

GQÉ°ûàfG ÉjÉ°†≤dG ºgG øe »g

 ó≤a  á«ë°üdG  ¢üFÉ°üîdG  Ö`̀fÉ`̀L  »`̀ah

 ≈∏Y ô``̀°``̀S’G  ø``̀e  %65 ¿G  í`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ó``̀Lh

 »`̀fÉ`̀é`̀ª`̀dG »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ø`̀«`̀eÉ`̀à`̀dÉ`̀H á`̀aô`̀©`̀e

 º∏Y  ≈`̀∏`̀Y  ô``̀°``̀S’G  ø``̀e  %57h  ø«æ°ùª∏d

 AÉ°ùæ∏d  »`̀fÉ`̀é`̀ª`̀dG  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ø`̀«`̀eÉ`̀à`̀dÉ`̀H

 ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dÉ`̀H  º`̀∏`̀Y ≈`̀∏`̀Y % 65h π``eGƒ``ë``dG

 ¿hO ∫É```̀Ø```̀WÓ```̀d  »``̀fÉ``̀é``̀ª``̀dG  »``̀ë``̀°``̀ü``̀dG

.á°SOÉ°ùdG

 ¿ƒ°VGQ á«fOQ’G ô°S’G øe % 55 ¿G Éªc

 ø«eCÉàdG  É¡«£¨j  »`̀à`̀dG  äÉ`̀LÓ`̀©`̀dG  ø`̀Y

 %49h  ø«°VGQ  ô«Z  %17  πHÉ≤e  »ë°üdG

 äÉeóîdG  iƒà°ùe  ¿G  ¿hó≤à©j  º¡æe

 äGOÉ`̀«`̀©`̀dGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »`̀a  á«ë°üdG

.kGRÉàªe ¿ƒμj Ée IOÉY

 ô`̀°`̀S’G  OGô`````̀aG  ø``̀e  %14 ¿G  ô``̀¡``̀XG  É`̀ª`̀c

 øe  %3  πHÉ≤e  øeõe  ¢VôªH  ø«HÉ°üe

 øeõe ¢`̀Vô`̀e ø`̀e ô`̀ã`̀cG º¡jód OGô``̀a’G

 ÉYƒ«°T  ô`̀ã`̀c’G  ¢``̀VGô``̀e’G  â`̀fÉ`̀c  å«ëH

 Ωó`̀dG  §¨°V  ´É`̀Ø`̀JQGh  π°UÉØªdG  ÜÉ¡àdG

.…ôμ°ùdG ¢Vôeh

 á«ª«∏©àdG  ¢üFÉ°üîdÉH  ≥∏©àj  É`̀ª`̀«`̀ah

 ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG »``̀a ÜÓ``̀£``̀dG ø``̀e %68 ¿É```̀a

 ¢UÉîdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a  %26h  á«eƒμëdG

 çƒ¨dG ádÉcƒd á©HÉàdG ¢SQGóªdG »a %6h

 ¿G  ≈``∏``Y  ≥```aGƒ```J  ô```°```S’G  ø```e  %60  ¿Gh

.ÉjOÉ°üàbG óée º«∏©àdG

 äÉbÓ©dÉH ≥∏©àj ÉªH ôjô≤àdG ô¡XG Éªc

 êGhõ``̀∏``̀d π`̀°`̀†`̀Ø`̀ª`̀dG ô`̀ª`̀©`̀dG ¿G á``̀jô``̀°``̀S’G

 ÉgOGôa’  ô°S’G  ô¶f  á¡Lh  øe  çÉ`̀f’G

 ¿Gh  Qƒcò∏d  27  πHÉ≤e  çÉfÓd  ÉeÉY  22

 øe  %35h  IQô``̀μ``̀e  äÉ``̀é``̀jõ``̀dG  ø``̀e  7,7

 ÜQÉ`̀b’ âfÉc ¿OQ’G »`̀a êGhõ``̀dG  ä’É``M

 π°†ØJ ’ á`̀«`̀fOQ’G ô`̀°`̀S’G ø`̀e %31 ¿Gh

 ¿Gh ÉªFGO ¬∏°†ØJ %6 πHÉ≤e ÜQÉb’G êGhR

 á«LhR äÉaÓN É¡«a ™≤J ô°S’G øe %10

 Gƒ≤∏àj ºd ô°S’G øe %41 ¿Gh ºFGO πμ°ûH

.ÉgOGôaG øe Oôa …’ ájô°SG IQÉ°ûà°SG …G

 66  í°ùªdG  Gò``g  »`̀a  ô`̀°`̀S’G  á«ÑdÉZ  ¿Gh

 ≈≤∏àj  ¿G  Öéj  ø°ùdG  ô«Ñc  ¿G  ¿hô`̀j  %

 Éªc º¡JÓFÉY ™eh ∫RÉæªdG »a ájÉYôdG

 πNGO ∞æ©dG QÉ°ûàfÉH ¢VÉØîfG ∑Éæg ¿G

.%5 áÑ°ùæH Iô°S’G

 áeÉ©dG  IÉ«ëdÉH  ácQÉ°ûªdÉH  ≥∏©àj  Éª«ah

 ó≤à©J ô°S’G øe %70 ¿G ôjô≤àdG ô¡XG

 äÉμÑ°ûdGh âfôàf’G äÉμÑ°T ΩGóîà°SG ¿G

 ¬«°†≤j …òdG âbƒdG øe π∏b á«YÉªàL’G

 ¿hó≤à©j  %67  ¿Gh  É`̀©`̀e  Iô``̀°``̀S’G  OGô```̀aG

 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G äÉ`̀μ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dGh â``̀fô``̀à``̀f’G ¿G

.AÉæH’G á«HôàH Iô°SÓd Éμjô°T âëÑ°UG

 äÉÄØdG  ôÑcG  ºg  äÉ`̀¡`̀e’G  ¿G  ô¡XG  Éªc

 áÑ°ùæH  á«YÉªàL’G äÉμÑ°ûdÉH  ácôà°ûªdG

 âfÉc Éªæ«H %41 áÑ°ùæH AÉH’G º¡«∏j %43

 äÉμÑ°ûdG  »`̀a  ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  π``̀bG  äÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG

 AÉæH’G áÄa É¡«∏J %18 áÑ°ùæH á«YÉªàL’G

.%29 áÑ°ùæH

áÄLÓdG ô°S’G ôjô≤J

 ô`̀°`̀S’G ∫Gƒ````̀MG ô`̀jô`̀≤`̀J ¥Ó```̀WG º``̀J É`̀ª`̀c

 á`̀«`̀°`̀Vƒ`̀Ø`̀ª`̀dG ™```̀e ¿hÉ``̀©``̀à``̀dÉ``̀H á``̀Ä``̀LÓ``̀dG

 ¿hDƒ``̀°``̀û``̀d Ió``̀ë``̀à``̀ª``̀dG º``̀eÓ``̀d á`̀«`̀eÉ`̀ °`̀ù`̀dG

 ô`̀°`̀SG ∫Gƒ```̀MG ∞`̀°`̀Uh ±ó`̀¡`̀H ø`̀«`̀Ä`̀LÓ`̀dG

 É¡°üFÉ°üN  »`̀a  ≥«≤ëàdGh  ø`̀«`̀Ä`̀LÓ`̀dG

 á```̀«```̀YÉ```̀ª```̀à```̀L’Gh I≈````̀«````̀aGô````̀Zƒ````̀ª````̀jó````̀dG

 á«ª«∏©àdGh  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh

 á``̀eR’ äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e ô`̀«`̀aƒ`̀Jh á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dGh

 §£îdGh  èeGôÑdGh  äÉ°SÉ«°ùdG  ôjƒ£àd

 ó`̀jó`̀ë`̀Jh á`̀Ä`̀LÓ`̀dG ô`̀°`̀S’É`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG

 ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É``̀ª``̀«``̀a á```̀«```̀æ```̀Wƒ```̀dG äÉ``````̀jƒ``````̀d’G

.ºgÉjÉ°†≤H

 ø«ÄLÓdG  øe  %73  ¿G  ôjô≤àdG  ô¡XGh

 ø«£°ù∏a  øe  %9h  ájQƒ°S  øe  ¿ƒeOÉb

 ø`̀e  %13  ¿Gh  ¥Gô`````̀©`````̀dG  ø````̀e  %13h

 %95  ¿OQ’G  »`̀a  ø`̀jOƒ`̀dƒ`̀e  ø`̀«`̀Ä`̀LÓ`̀dG

 á«ª°SôdG  äÉ¡édG  iód  ¿ƒ∏é°ùe  º¡æe

.Aƒéd á≤«Kh ¿ƒ∏ªëjh

 øe  %92  ¿G  í°ùªdG  èFÉàf  äô¡XG  Éªc

 ÜÉÑ°SG  »`̀g  ¿OQ’G  ≈`̀dG  Aƒé∏dG  ÜÉÑ°SG

 ÜÉÑ°SG %6 áÑ°ùæH É¡«∏J áeÓ°ùdÉH ≥∏©àJ

 É¡«a Aƒé∏dG  ÖÑ°S ¿Éc %1,1  h á«°SÉ«°S

.ájOÉ°üàbG  ÜÉÑ°S’

 ô°SG  ø`̀e %57  ¿G  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG  ô`̀¡`̀XG  É`̀ª`̀c

 ∫ƒ°UƒdG á«fÉμeG º¡jód ¿Éc ø«ÄLÓdG

 ¿Gh  á`̀«`̀fOQ’G  á«eƒμëdG  ≥aGôªdG  ≈`̀dG

 …G º`̀¡`̀jó`̀d ¢`̀ù`̀«`̀d ô``°``S’G OGô```̀aG º`̀¶`̀©`̀e

 πHÉ≤e  %89^9  áÑ°ùæH  á`̀bÉ`̀Y’G  øe  ´ƒ`̀f

 ≈∏Y GóMGh GOôa º¡jód ¿ÉH äOÉaG %11

 øe %73  ¿Gh  IóMGh ábÉYG  ¬jód πb’G

 ÜÉ`̀Ä`̀à`̀c’É`̀H ¿hô`̀©`̀°`̀û`̀j á`̀Ä`̀LÓ`̀dG ô``̀°``̀S’G

 øe %83 ¿Gh GóL ô«ãc ≈dG π«∏b πμ°ûH

 ¥Ó`̀W’G  ≈∏Y  ¿hCÉé∏j  ’  ô°S’G  ÜÉ`̀HQG

 ø`̀e êhô``̀î``̀∏``̀d ∫ƒ``̀ë``̀μ``̀dGh äGQó``̀î``̀ª``̀∏``̀d

 É¡æe ¿ƒ`̀fÉ`̀©`̀j »`̀à`̀dG á`̀«`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG á`̀dÉ`̀ë`̀dG

 ∫ƒ``ë``μ``dG  ¿ƒ``eó``î``à``°``ù``j  %11  π``̀HÉ``̀≤``̀e

 ™``°``Vƒ``dG ø```̀e êhô``̀î``̀∏``̀d äGQó```̀î```̀ª```̀dGh

»°ùØæd G

 ¿G ôjô≤àdG ô¡XG º«∏©àdÉH ≥∏©àj Éª«ah

 í°ùªdG  »a  ø«ÄLÓdG  øe  %51  »dGƒM

 øe  %56h  Iô°ûY  áæeÉãdG  ø°S  ¿hO  ºg

 16  ø°S  »a  ºg  á«°û«©ªdG  ô°S’G  OGô`̀aG

 ≈`̀¡`̀fG  %28 º`̀¡`̀æ`̀e ¿É```̀ch ô`̀ã`̀cG  hG  É`̀eÉ`̀Y

 ¿Éc  %20h  …ƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG  º«∏©à∏d  ¬∏«°üëJ

 %11h  »``FGó``à``H’G  º«∏©à∏d  º¡∏«°üëJ

 ≈∏Y  π°UÉM  º¡æe  %4h  ø«ª∏©àe  ô«Z

 ¿ƒ`̀∏`̀ª`̀ë`̀j  %2h  ¢``̀Sƒ``̀jQƒ``̀dÉ``̀μ``̀Ñ``̀dG  á````̀LQO

 CGô≤j ’ %14 ¿G ø«M »a Ωƒ∏HódG IOÉ¡°T

.Öàμj ’h

 …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G Ö`̀fÉ`̀é`̀dÉ`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É`̀ª`̀«`̀ah

 º¡©°Vh  º¡æe  á∏«∏b  áÑ°ùf  âØ°Uh  ó≤a

 πÑb  %44  π`̀HÉ`̀≤`̀e  ó«édÉH  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

 ó«L  …OÉ°üàb’G  º¡©°Vh  ¿É`̀c  Aƒé∏dG

 º¡©°Vh  âØ°Uh  %74  ¿G  ø«M  »a  Gó`̀L

.∞«©°†dÉH

 ôãc’G  Qó°üªdG  ¿G  ôjô≤àdG  ô¡XG  Éªc

 äÉª¶æªdG øe ¿Éc ô°SÓd πNó∏d ÉYƒ«°T

 πμ°T  ≈∏Y  á«∏ëªdGh  á«dhódG  ájô«îdG

 ô°S’G  ø`̀e  %82  áÑ°ùæH  á«FGòZ  ºFÉ°ùb

 Éª«a ºFÉ°ùb …G ≥∏àJ ºd ô°S’G øe %18h

 Ö`̀JGhQ  ≈≤∏àJ  ô°S’G  øe  %81  ∑Éæg  ¿G

 ÖJGhQ ≈∏Y Gƒ∏°üëj ºd %19 ¿Gh GQƒLGh

.QƒLG hG

 πª©dÉH  ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j  É`̀ª`̀«`̀a  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG  ô``̀¡``̀XGh

 ¿ƒ∏ª©j  ô°S’G  OGô`̀aG  øe  §≤a  %26  ¿G

 πª©dG  ø`̀Y  ¿ƒ∏WÉY  %15  h  ô`̀LG  πHÉ≤e

 »a πªY ¢Uôa øY º¡ãëH øe ºZôdÉH

 º¡ª¶©e ¿Éc Gƒ∏ª©j ºd øjòdG ¿G ø«M

 ø¡«∏j  %37  áÑ°ùæH  äƒ`̀«`̀Ñ`̀dG  äÉ```̀HQ  ø``e

 óYÉ≤e ≈∏Y º¡fG  Gƒ`̀dÉ`̀b  ø`̀jò`̀dG  ø`̀e  %4

 ø«bƒ©ªdG hG ≈°VôªdG øe %3h á°SGQódG

 çÉ``̀f’G  ø``̀e  %10h  ø`̀«`̀æ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ø``̀e  %3h

 á°UÉN  πªY  ø`̀Y  øãëÑj  ’h  ø∏ª©j  ’

.äÉª«îªdG »a äÉª«≤ªdG äÉHÉ°ûdG

 ô``°``S’É``H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG ô``̀jô``̀≤``̀à``̀dG ≈```̀ °```̀UhGh

 ¿Éª°V ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀dG IQhô`̀°`̀†`̀H á`̀Ä`̀LÓ`̀dG

 É¡KGóëà°SGh  á«aÉc  πªY  ¢Uôa  ô«aƒJ

 ô«aƒJ  ≈`̀dG  áaÉ°VG  ájó«∏≤J  ô«Z  ¥ô£H

 ô«¨d á`̀«`̀æ`̀«`̀©`̀dGh á`̀jó`̀≤`̀æ`̀dG äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 á«eƒ«dG  IÉ«ëdG  ∞∏c  á«£¨àd  øjQOÉ≤dG

 á°UÉN  ø«fGƒbh  äÉ°SÉ«°S  ™°Vh  á«ªgGh

 äÉ«dG  ™°Vhh  Qƒ`̀L’G  »a  õ«ªàdG  á`̀dGR’

.∫ÉéªdG Gò¡H á°UÉN áHÉbQ

 ø«∏é°ùe ÅL’664000 ∑Éæg ¿G ôcòjh

 º`̀eÓ`̀d á``̀«``̀eÉ``̀°``̀ù``̀dG á``̀«``̀°``̀Vƒ``̀Ø``̀ª``̀dG ió````̀d

 ∞«°†à°ùj PG ø«ÄLÓdG ¿hDƒ°ûd IóëàªdG

 ø«ÄLÓdG  ø`̀e  Oó``Y  ô`̀Ñ`̀cG  »`̀fÉ`̀K  ¿OQ’G

 øe ôãcG ¢û«©jh 2015 ΩÉ©∏d ºdÉ©dG »a

 äÉª«îªdG  êQÉ```̀N  ø`̀«`̀Ä`̀LÓ`̀dG  ø``e  %93

 É©ÑJ ∂```dPh »````̀fOQ’G ô`̀≤`̀Ø`̀dG §`̀N â`̀ë`̀J

á«°VƒØªdG  äÉ«FÉ°üM’

 »æWƒdG  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀e’G  ¿É``̀ch

 ∫Éb  ób  …OGó≤e óªëe Iô°S’G  ¿hDƒ°ûd

 øjôjô≤àdG  ¥Ó`̀WG  πØM  »a  ¬àª∏c  »a

 ¬YÉªàLG  »`̀a  ô`̀bG  ó`̀b  ¢ù∏éªdG  ¿G  ≈∏Y

 2002  ΩÉ`̀Y  ¿É°ù«f  ô¡°T  »`̀a  ó≤Y  …ò``̀dG

 QÉ`̀W’G  ˆGó`̀Ñ`̀©`̀dG  É`̀«`̀fGQ  áμ∏ªdG  á°SÉFôH

 å«M ¬∏ªY á£Nh ¢ù∏éªdG πª©d ΩÉ©dG

 ójóëàd  »YƒædG  åëÑdG  ´hô°ûªd  ¿É`̀c

 ájƒdhG  á`̀jô`̀°`̀S’G  äÓμ°ûªdGh  ÉjÉ°†≤dG

.Iô«Ñc

 ôjô≤àdG  Qó`̀°`̀ü`̀j  ¢ù∏éªdG  ¿G  ±É``̀°``̀VGh

 ôjQÉ≤àdG »JÉJ å«ëH 2018 ΩÉ©∏d »fÉãdG

 √QhOh ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG π`̀ª`̀Y á`̀∏`̀°`̀ù`̀∏`̀°`̀S ø`̀ª`̀°`̀V

 ájôμa  á«ª∏Y  á«©Lôªc  ¬°ù«°SÉJ  òæe

 ájô°ûÑdG  á«ªæàdG  ∫Éée  »a  äÉ°SÉ«°ù∏d

 ∂dP ø``eh É``̀gOGô``̀aGh á``«``fOQ’G Iô`̀°`̀SÓ`̀d

 ´hô`̀°`̀û`̀e ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J ≈`̀∏`̀Y 2002 ΩÉ```Y ¬`̀∏`̀ª`̀Y

 É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG ó``jó``ë``à``d »``̀Yƒ``̀æ``̀dG å``̀ë``̀Ñ``̀dG

 øe  á`̀jƒ`̀d’G  äGP  á`̀jô`̀°`̀S’G  äÓμ°ûªdGh

 ô°S’G  ô¶f  äÉ¡Lƒd  í°ùe  ò«ØæJ  ∫ÓN

 QhÉ`̀ë`̀ª`̀dG ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG ø`̀ª`̀°`̀V á``̀«``̀fOQ’G

 ÉgÉjÉ°†≤d  ≥ªYG  º¡a  »`̀a  ºgÉ°ùJ  »àdG

 Qó°üeh ¢`̀SÉ`̀°`̀SGh Ió`̀YÉ`̀≤`̀c AÉ``̀L …ò```̀dGh

ôjQÉ≤àdG √òg OGóY’ º¡e

 äÉ``jƒ``d’G ø``e ó`̀jó`̀©`̀dG ∑É`̀æ`̀g ¿G ø`̀«`̀Hh

 ôjQÉ≤àdG  ™«ªL  »`̀a  äQô`̀μ`̀J  ó`̀b  ô°SÓd

 á≤∏©àªdG ∂∏J á°UÉN ÉfÉ«MG âªbÉØJ πH

 IQó≤dG ΩóYh áë°üdGh º«∏©àdG ∞«dÉμàH

 ∞«dÉμJ  ´É```Ø```JQGh  ø`̀cÉ`̀°`̀ù`̀e  ∂`̀∏`̀ª`̀J  ≈`̀∏`̀Y

 ≈∏Y óªà©J ô°S’G øe %79 ± äGQÉéj’G

 á∏b  ≈dG  áaÉ°VG  πNO  Qó°üªc  áØ«XƒdG

 ∫ÉØWÓd  á°ü°üîªdG  áeÉ©dG  ≥FGóëdG

 ™jQÉ°ûe  hG  è`̀eGô`̀H  …G  ¿G  ≈`̀∏`̀Y  Gó``cDƒ``e

 äÉ`̀fÉ`̀«`̀H ≈```̀dG Ió`̀æ`̀à`̀°`̀ù`̀e ¿ƒ``̀μ``̀J ¿G Ö`̀é`̀j

 »≤Ñj ∂``̀dP ô`̀«`̀Zh É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG äÉ``̀jƒ``̀dhGh

 ÉªY  áÑjôZ  èeGôÑdG  ≈≤ÑJh  §«£îàdG

.ô°S’G √ójôJ

 πãªe  ô«Ø«°S  ƒfÉØ«à°S  ø«H  ¬à¡L  ø`̀e

 ø«ÄLÓdG  ¿hDƒ°ûd  á«eÉ°ùdG  á«°VƒØªdG

 ò«ØæJ  á``̀jGó``̀H  ò``æ``e  ≈`````̀dh’G  Iô``̀ª``̀dG  ¿G

 ºàj  ¿OQ’ÉH  Iô°S’ÉH  á≤∏©àªdG  ôjQÉ≤àdG

 áaÉc  øe  áÄLÓdG  ô°SÓd  ôjô≤J  OGó`̀YG

á«°û«©ªdG ÖfGƒédG

 ô°S’G  πÑ≤à°SG  ób  ¿OQ’G  ¿G  ≈dG  QÉ°TGh

 Ö`̀MQ Qó`̀°`̀ü`̀Hh á`̀aÉ`̀«`̀°`̀V Ωô`̀μ`̀H á`̀Ä`̀LÓ`̀dG

 »a ¬H iòàëj ÉLPƒªf ó©j íÑ°UG å«ëH

 Gô«°ûe  ¬H  §«ëJ  »àdG  äÉjóëàdG  Aƒ°V

 º¡a »`̀a ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀j ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG Gò``̀g ¿G ≈``̀dG

 äÉjƒd’Gh äÉLÉ«àM’Gh äÉeóîdG IOƒL

 ôjQÉ≤à∏d äÉfÉ«H ô«aƒJh áÄLÓdG ô°SÓd

 º¡°ùJ IGOG ¿ƒμ«d á«∏Ñ≤à°ùªdG á«eƒμëdG

.á«æWƒdG äÉ«é«JGôà°S’G ™°Vh »a

 Iƒ£N ôÑà©J ôjQÉ≤àdG √òg ¿G ≈∏Y ócGh

 ôKG º¡JÉ«M äôeóJ øjòdG ºYód áª¡e

 õjõ©àd Gó«L ’Éãe É°†jG ó©Jh äÉYGõædG

 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG º`̀¶`̀æ`̀dÉ`̀ H ø``̀«``̀Ä``̀LÓ``̀dG êÉ``````eOG

 ÉÑæL  πª©J  á«°VƒØªdG  ¿G  ≈`̀dG  Gô«°ûe

 ájÉªëdG õjõ©àd áeƒμëdG ™e ÖæL ≈dG

 ¢†¨H Iô°SG …G ∫ÉªgG ΩóYh á«YÉªàL’G

 .É¡à«°ùæL øY ô¶ædG

 z¿É°ùME’Gh ÈdG {
 ‘ äGóYÉ°ùe ´RƒJ

 ¿É©e

GôàH - ¿É©e 

 ¿É°ùME’Gh ôÑdG á∏ªM âYRh

 ¥hóæ°üdG ÉgòØæj »àdG

 á«ªæà∏d »ª°TÉ¡dG »fOQC’G

 ¿hÉ©àdÉH (ó¡L) ájô°ûÑdG

 ó«dƒàd Gôª°ùdG ácô°T ™e

 ¿É©e »a ,¢ùeG ∫hCG AÉHô¡μdG

 AÉà°T Iƒ°ùch ájô«N äGóYÉ°ùe

 »a áLÉàëªdG ô°SC’G ≈∏Y

 É¡ahôX ø«°ùëàd ¿É©e áÑ°üb

 øe ∞«ØîàdGh á«°û«©ªdG

.AÉà°ûdG π°üa »a É¡JÉfÉ©e

 »àdG ,äGóYÉ°ùªdG øe OÉØà°SGh

 Iô«eC’G õcôe »a É¡©jRƒJ ºJ

60 ,¿É©e »a á«ªæà∏d áª°ùH

 á«FGòZ GOhôW â≤∏J,Iô°SCG

 äÉeõ∏à°ùeh AÉà°ûdG Iƒ°ùch

 .iôNCG

» اEونروا« تحيي يوم التطوع بتطوير البيئة الصفية 
…CGôdG - ¿ÉªY 

 á`̀KÉ`̀ZE’ Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º````̀eC’G á``̀dÉ``̀ch â``̀«``̀MCG

 ,(Ghô````̀fhC’G)  ø«£°ù∏a  »`̀Ä`̀L’  π«¨°ûJh

 ¿hÉ©à∏dh  ájQƒμdG  ádÉcƒdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH

 º````̀eC’G »``̀Yƒ``̀£``̀à``̀eh (É``̀μ``̀jƒ``̀c) »```̀dhó```̀dG

 ,¢ùeG  ,»ªdÉ©dG  ´ƒ£àdG  Ωƒ«H  IóëàªdG

 ió`̀d É`̀jQƒ`̀c á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L ô«Ø°S Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H

 á`̀£`̀°`̀û`̀fCÉ`̀H  ΩÉ``̀«``̀≤``̀dG  ∫Ó````N  ø```e  ,¿OQC’G

 äÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀d á`̀«`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG á``Ä``«``Ñ``dG ô``jƒ``£``à``d

 á©≤ÑdG  çÉ``̀fEG  á°SQóe  »`̀a  ∫hC’G  ∞°üdG

.á«fÉãdGh ≈dhC’G ájô«°†ëàdG

 …ò`̀dG  »Yƒ£àdG  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  »`̀a ∑QÉ`̀°`̀Th

 Ée  ø««dÉààe  ø`̀«`̀eƒ`̀j  QGó```̀e  ≈`̀∏`̀Y  º``«``bCG

 øe á`̀Yƒ`̀£`̀à`̀eh kÉ`̀Yƒ`̀£`̀à`̀e 60 ø`̀Y ó`̀jõ`̀j

 ò«ØæàHh AÓ£H ,IóëàªdG  ºeC’Gh  Éμjƒc

 á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀d á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀J á```̀jQGó```̀L äÉ``̀eƒ``̀ °``̀SQ

 ,á``̀«``̀°``̀SGQO ±ƒ``Ø``°``U á```KÓ```Kh á``̀°``̀SQó``̀ª``̀dG

 ºJ å`̀«`̀M ,É`̀¡`̀«`̀a á``«``∏``NGó``dG äGô``̀ª``̀ª``̀dGh

 π`̀Ñ`̀b ø```̀e á`̀ª`̀¡`̀∏`̀e äÉ````̀jQGó````̀L º`̀«`̀ª`̀°`̀ü`̀J

 äÉ`̀«`̀à`̀Ø`̀dG Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀d É`̀μ`̀jƒ`̀c »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀e

 mπÑ≤à°ùe ≈```̀dEG  ™`̀∏`̀£`̀à`̀dG  »``a  äGô`̀«`̀¨`̀°`̀ü`̀dG

.π°†aCG

 áYƒªée  äÉ`̀jQGó`̀é`̀dG  ió``̀MEG  âæª°†Jh

 ∞`̀FÉ`̀Xh »``̀a äGô`̀«`̀¨`̀°`̀ü`̀dG äÉ`̀«`̀à`̀Ø`̀dG ø``̀e

 ,áªdÉYh  ,á`̀«`̀gÉ`̀Wh  ,á«Wô°ûc  ;áYƒæàe

á`̀ª`̀∏`̀c ≈``̀∏``̀Y kÉ```̀©```̀e ¿ƒ``̀Ø``̀≤``̀j ,á```̀«```̀°```̀VÉ```̀jQh

 ¿CG  ≈∏Y  äÉ«àØdG  ™«é°ûàd  {  zDREAM

 ≥«≤ëJ »a øgóYÉ°ù«°S ∫DhÉØàdGh º∏ëdG

 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH Gòg .kÉbGô°TEG ôãcCG πÑ≤à°ùe

 É¡à∏ëH â`̀Ø`̀à`̀MG »`̀à`̀dG ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG å`̀«`̀KCÉ`̀J

 ìGƒ```̀dC’Gh »`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG çÉ``̀KC’É``̀H Ió`̀jó`̀é`̀dG

.Éμjƒc øe áeó≤ªdG ôFÉà°ùdGh á«Ø°üdG

 ,á`̀«`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG ¢`̀û`̀eÉ`̀g ≈``∏``Yh

 ácQÉ°ûªH  »`̀æ`̀gP  ∞°üY  á°ù∏L  ó≤Y  º`̀J

 ¢TÉ≤æd ,»`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG  ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  äÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀W

 »Yƒ£àdG πª©dG á«ªgCG h ´ƒ£àdG áaÉ≤K

.πμc ™ªàéª∏dh OGôaCÉc º¡d

 ¿OQC’G iód ÉjQƒc ájQƒ¡ªL ô«Ø°S ΩÉbh

 ø«Yƒ£àªdG ácQÉ°ûªH ¿ƒj ΩƒH »d ó«°ùdG

 kGó``̀L Qƒ`̀î`̀a É````̀fCG{ :Ó``̀FÉ``̀b •É`̀°`̀û`̀æ`̀dG Gò``̀g

 kGój ¿ƒ∏ª©j ¿OQC’G »a ø«Yƒ£àe OƒLƒH

 IÉ«M  ™æ°üd  »∏ëªdG  ™ªàéªdG  ™`̀e  ó«H

 iQCG ¿CG ≈æªJCG ,ø««∏ëªdG ¿Éμ°ù∏d π°†aCG

 ÜÉÑ°ûdG π«L øe ôãcCG á«Yƒ£J äGQOÉÑe

 A’Dƒ``g  ¿C’  ,º¡JÉ©ªàée  Gƒæ°ùëj  »μd

 πÑ≤à°ùeh  º¡∏Ñ≤à°ùe  ¿ƒμ∏àªj  ÜÉÑ°ûdG

 .{ Ék°†jCG º¡àeCG

¢SQGóªdG ióMEG »a º°UQ ∫ÉªYCG

 15 ø°S ¿hO ¿Éμ°ùdG øe%34 
 Úà°ùdG ¥ƒa %4 h ÉeÉY

 ≈∏Y óªà©J ô°SC’G øe %79 
 πNó∏d Qó°üªc áØ«XƒdG

 π°†ØJ ô°SC’G øe %60h
 ΩÉ©dG πª©dG

 âfÎf’G ¿CG ¿hó≤à©j %67
 á«YÉªàL’G äÉμÑ°ûdGh
 Iô°SCÓd Éμjô°T âëÑ°UCG

AÉæHC’G á«HÎH

 áÄLÓdG ô°SC’G øe %73
ÜÉÄàc’ÉH ô©°ûJ



‹hOh »HôY
w w w . a l r a i . c o m ¿OQC’G - ¿ÉªY - ¿ƒ©HQC’Gh áæeÉãdG áæ°ùdG 5

ˆG ΩGQ Üôb ø««∏«FGô°SG OƒæL 3 πà≤eh ..zGôaƒYh ¿ÉcôH{ »à«∏ªY GòØæe º¡æ«H AGó¡°T 4

غليان في الضفة.. واالحتالل يعزز قواته
ójõŸÉH π«FGô°SG óYƒàJ ¢SÉªMh ..á«dhO ájÉªëH ÖdÉ£J á«æ«£°ù∏ØdG áeƒμ◊G     

…GôdG - ä’Éch-á∏àëªdG ¢Só≤dG 

 øe  ádÉM  ¢ù«ªîdG  ¢ùeG  á∏àëªdG  á«Hô¨dG  áØ°†dG  â°TÉY

 øe ,»`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G ∫Ó`̀à`̀M’G äGƒ``̀b äó`̀ q©`̀°`̀U å«M ,¿É`̀«`̀∏`̀¨`̀dG

 »a ø««æ«£°ù∏a 4 âeóYGh ,ø««æ«£°ù∏ØdG ≥ëH É¡JÉcÉ¡àfG

 ¿ÉcôH–»à«∏ªY  GòØæe  º¡æ«H)  ˆG  ΩGQh  ¢ù∏HÉfh  ¢Só≤dG

 Éª«a ,(»KƒZôÑdG ídÉ°Uh IƒdÉ©f ±ô°TCG ¿Gó«¡°ûdG–GôaƒYh

 Iô£N  ìhôéH  ™`̀HGQ  Ö«°UGh  ø««∏«FGô°SG  OƒæL  áKÓK  πàb

 ,∂`̀dP  ¿ƒ°†Z »`̀a  ,ˆG ΩGQ  Üô`̀b  á«Yƒf QÉ`̀f  ¥Ó`̀WG á«∏ª©H

 ˆG ΩGQ »àæjóe ≈∏Y Éªμëe GQÉ°üM ∫ÓàM’G äGƒb â°Vôa

.áØ°†dG »a É¡JGƒb øe äRõYh ,Iô«ÑdGh

 ,ôHƒc  á`̀jô`̀b  ø`̀e  (É`̀eÉ`̀Y  29)  »KƒZôÑdG  ÜÉ°ûdG  ó¡°ûà°SGh

 ¿CÉ``̀H á`̀«`̀æ`̀eCG QOÉ`̀°`̀ü`̀e äOÉ`````̀aCGh ,∫Ó``̀à``̀M’G äGƒ```̀b ¢`̀UÉ`̀°`̀Uô`̀H

 âØ£àNG  ób  âfÉc  ,z¿ƒHô©à°ùe{  á«∏«FGô°SEG  á°UÉN  äGƒ`̀b

 óæY á«eƒª©dG  ¬àÑcôe Üƒ°U QÉædG  ¥ÓWEG  ó©H  ,»KƒZôÑdG

 äÉ£∏°S  â¨∏HCG  Éª«a  ,ôHƒc  √ÉéJÉH  GOô°S  ´QÉ°T  øe  √Qhô``e

 ó«¡°ûdG  ¿G  ôcòj  ,É`̀≤`̀M’  √OÉ¡°ûà°SG  ø`̀Y  É«ª°SQ  ∫Ó`̀à`̀M’G

 áYƒªée  ≈∏Y  QÉ`̀f  ¥Ó`̀WG  á«∏ªY  ò«ØæàH  º¡àe  »KƒZôÑdG

.GôaƒY õLÉM óæY ,ø«æWƒà°ùªdG øe

 ,»∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G ¢û«L øe á°UÉN IóMh âdÉàZG Éªc

 ∫Éª°T  áμjƒ°T  á«MÉ°V  ø`̀e  ,Iƒ`̀dÉ`̀©`̀f  ±ô`̀°`̀TCG  ÜÉ`̀°`̀û`̀dG  ,¢`̀ù`̀eG

 ,¢ù∏HÉf  áæjóe  ¥ô°T  ójóédG  ôμ°ùY  º«îe  »`̀a  ,Ωô`̀μ`̀dƒ`̀W

 âªëàbG  á°UÉN  á«∏«FGô°SG  Iƒ`̀b  ¿EG  á«æeCG  QOÉ°üe  â`̀dÉ`̀bh

 ∞«ãc ¥ÓWEG §°Sh ’õæe äô°UÉMh ójóédG ôμ°ùY º«îe

 iôLh ,(IƒdÉ©f) ÜÉ°ûdG OÉ¡°ûà°SG ≈dEG iOCG …òdG ôeC’G ,QÉæ∏d

.¿ÉªãédG RÉéàMG

 ∫h’G ø`̀jô`̀°`̀û`̀J ™`̀∏`̀£`̀e »```̀a π``̀à``̀b ¿É```̀cô```̀H á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ò``̀Ø``̀æ``̀eh

 ∫h’G ¿ƒfÉc 9 »a »KƒZôÑdG ÜÉ°UCG Éª«a ,ø«æKG ø««∏«FGô°SG

.ìhôéH ø««∏«FGô°SG á©Ñ°S GôaƒY πNóe óæY

 Éjóæ∏b º«îe øe ô«£e ∫ÉªL óée ÜÉ°ûdG ,ó¡°ûà°SG ,Éªc

 OGƒ`̀dG ´QÉ`̀°`̀T »`̀a ∫Ó`̀à`̀M’G äGƒ``b ¢UÉ°UôH ,¢`̀Só`̀≤`̀dG ∫Éª°T

 ,¿É«Y  Oƒ¡°T  ∫É`̀bh  ,á∏àëªdG  ¢Só≤dG  »a  áªjó≤dG  Ió∏ÑdÉH

 ÜÉ°ûdG ≈∏Y á°UÉ°UQ 12-10 ø«H â≤∏WCG ∫ÓàM’G äGƒb ¿EG

 ,Gó«¡°T »≤Jôj ¿CG πÑb á≤«bO 40 ƒëæd ±õæj ¬àcôJh ,ô«£e

.∫ÓàM’G OƒæL øe øjô°üæY ¬æ©W ºYõH

 á≤£æªdG  ø`̀e  ÜGô`̀à`̀b’G  ø`̀e  ø««Øë°üdG  ∫Ó`̀à`̀M’G  ™`̀æ`̀eh

 â`̀ë`̀°`̀VhCGh  ,É¡£«ëe  »`̀a  …ôμ°ùY  QÉ°üM  ¢`̀Vô`̀a  º`̀J  »`̀à`̀dG

 ≈°übC’G óé°ùªdG â≤∏ZCG ∫ÓàM’G äGƒb ¿CG á«∏ëe QOÉ°üe

 ,ôéØdG IÓ°U AGOC’ ¬dƒNO øe ø«æWGƒªdG â©æeh ∑QÉÑªdG

 »a ≈°übC’G øe áÑjô≤dG ´QGƒ°ûdG »a IÓ°ü∏d ºgô£°VG Ée

.IôWÉeh IOQÉHh áØ°UÉY AGƒLCG

 OÉ¡°ûà°SG  á«æ«£°ù∏ØdG  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG  ,¢ùeG  AÉ°ùeh

 ˆG ΩGQ πNGO »∏«FGô°SE’G ¢û«édG ¢UÉ°UôH »æ«£°ù∏a ÜÉ°T

 ó©H  QÉædG  ¬«∏Y â≤∏WCG  ¬fEG  ¢û«édG  ∫Éb  ø«M »a ,á∏àëªdG

.OƒæL ¢ùgO á«∏ªY

 •É`̀Ñ`̀JQ’G  ¿EG  ¿É«H  »`̀a  á«æ«£°ù∏ØdG  áë°üdG  IQGRh  â`̀dÉ`̀bh

 í°VƒJ  ºd  É¡fG  ô«Z  ,ÜÉ°ûdG  OÉ¡°ûà°SÉH  É¡¨∏HCG  »æ«£°ù∏ØdG

.¬àjƒg

 ¿É«H  »a  ∫É`̀bh  ,ÜÉ°ûdG  OÉ¡°ûà°SG  »∏«FGô°SE’G  ¢û«édG  ó`̀cGh

 Iô«ÑdG áæjóe »a OƒæédG øe áYƒªée ¢ùgO ∫hÉM ¬fG ¬d

 iOCG Ée ¢UÉ°UôdG OƒæédG ¬«∏Y ≥∏WCGh ,ˆG ΩGQ øe áÑjô≤dG

.√OÉ¡°ûà°SG ≈dG

 ä’É≤àYG  á∏ªM  ¢ùeG  ,»∏«FGô°SE’G  ∫ÓàM’G  äGƒ`̀b  âæ°Th

 áØ°†dG øe ÉæWGƒe 54 âdÉW ,ø«æWGƒªdG ±ƒØ°U »a á©°SGh

.¢Só≤dGh

 á«MÉ°Vh  ΩôμdƒW  áæjóe  ,¢ùeG  ,…QÉéàdG  ÜGô`̀°`̀VE’G  º`̀Yh

 Gƒ≤JQG  øjòdG  AGó¡°ûdG  ìGhQCG  ≈∏Y  GOGó``M  ,É¡dÉª°T  áμjƒ°T

.ˆG ΩGQh ¢ù∏HÉfh ¢Só≤dG »a ∫ÓàM’G ¢UÉ°UôH

 »a ,Ωô`̀μ`̀dƒ`̀W ´QGƒ``̀°``̀T á`̀Ñ`̀°`̀VÉ`̀Z á`̀jô`̀gÉ`̀ª`̀L Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e â`̀HÉ`̀Lh

 §°Sh  äÉÑcôªdG  äGQÉ```̀WEG  ¿ÉÑ°ûdG  ¬«a  π©°TCG  …ò``dG  â`̀bƒ`̀dG

 ±ô°TCG ó«¡°ûdG ¢SCGQ §≤°ùe áæjóªdG ∫Éª°T áμjƒ°T á«MÉ°V

 á«æ«£°ù∏ØdG ΩÓYC’G Gƒ©aQ øjòdG ¿ƒcQÉ°ûªdG OOQh ,√ƒdÉ©f

 ∫ÓàM’G  ºFGôéH IOóæªdG  á«æWƒdG  äÉaÉà¡dG  Iô«°ùªdG  »a

.ÉæÑ©°T ≥ëH ¬«æWƒà°ùeh

 IƒdÉ©f  ó«¡°ûdG  ΩôμdƒW  »a  »æWƒdG  πª©dG  πFÉ°üa  â©fh

 º`̀FGô`̀é`̀dG  π°ù∏°ùe ≈```̀dEG  ±É`̀°`̀†`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀ª`̀jô`̀é`̀dÉ`̀H  äOó````̀fh

.∫õYC’G ÉæÑ©°T ≥ëH á«∏«FGô°SE’G äGAGóàY’Gh

 ø««æ«£°ù∏ØdG  ¿ÉÑ°ûdG  ø«H  áØ«æY  äÉ`̀¡`̀LGƒ`̀e  äô`̀L  Éª«a

 »dÉª°ûdG  πNóªdG(πjG  â«H)  õLÉM  óæY  ∫ÓàM’G  äGƒ`̀bh

 ¢UÉ°UôdÉH  ¿ÉÑ°ûdG  äGô°ûY  É¡dÓN  Ö«°UG  ,Iô«ÑdG  áæjóªd

 πà≤ªH  á«∏«FGô°SEG  QOÉ°üe  äOÉ``̀aCG  ,É¡à¡L  ø`̀e  .»WÉ£ªdG

 »a  ¢ùeG  Iô«£N  ìGôéH  ô`̀NG  áHÉ°UGh  ø««∏«FGô°SEG  áKÓK

 zø«eÉ«æH{  áæWƒà°ùe  ø`̀e  Üô`̀≤`̀dÉ`̀H  QÉ`̀æ`̀dG  ¥Ó```̀WEG  á«∏ªY

 ø«HÉ°üªdGh  ≈∏à≤dG  ¿CG  QOÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  äô```̀cPh  ,ˆG  ΩGQ  ¥ô`̀°`̀T

 ¢û«édG  º°SÉH  ≥WÉæ∏d  É`̀≤`̀ahh  .ôª©dG  ø`̀e  äÉæjô°û©dG  »`̀a

 òØæe ¿EÉa ,ΩÓYE’G πFÉ°Sh ¢†©Ñd çóëJ …òdG »∏«FGô°SE’G

 ≥∏WCGh  É¡æe  πLôJ  IQÉ«°S  Oƒ≤j  ¿Éc  óMGh  ¢üî°T  á«∏ª©dG

.¿ÉμªdG »a ø«æWƒà°ùeh OƒæL √ÉéJ QÉædG

 •ÉÑ°V øY Gƒ∏≤f ø«jôμ°ù©dG ø«∏°SGôªdG ¢†©H º¡à¡L øe

 ¿CÉH  √ÉÑà°T’G  ¿CG  º¡dƒb  »∏«FGô°SE’G  ¢û«édG  »a  ø««fGó«e

 IQÉ«°ùdG  Oƒ≤j  ¿É`̀c  º`̀gó`̀MCG  ,á«∏ª©dG  GòØf  ø«°üî°T  ∑Éæg

 iôNCG kIôe QÉædG ≥∏WCGh É¡æe πLôJ ºK QÉædG ≥∏WCG ô`̀NB’Gh

 »a ájQÉf äÉ≤∏£H OƒæédG áHÉ°UE’ iOCG Ée ôØ°U áaÉ°ùe øe

 ºgóLGƒJ  ∫Ó`̀N  ºgOÉ°ùLCG  øe  ájƒ∏©dG  ≥WÉæªdGh  ¢`̀SCGô`̀dG

.á≤£æªdG »a á°SGôM áæ«HÉc πNGO

 »àdG  IQÉ«°ùdG  ≈∏Y  Qƒã©dG  ºJ  ¬fEÉa  AÉ`̀Ñ`̀fC’G  ¢†©H  Ö°ùëHh

 Qƒã©dG ¿hO äƒZÉ°ùH áæWƒà°ùe Üôb Ωƒé¡dG »a âeóîà°SG

 òØæªdG hCG øjòØæªdG ¿ƒμj ¿CG káëLôe .É¡«a ¢üî°T …CG ≈∏Y

.iô≤dG ióMEG ≈dEG Gô«°S ΩGóbC’G ≈∏Y ôa ób ó«MƒdG

 ób Ωƒé¡dG hòØæe ¿CG ≈dEG ,ájôμ°ù©dG QOÉ°üªdG ¢†©H äQÉ°TCGh

 ,º¡dÉ≤àYG ºàj ºd øjòdG GôaƒY á«∏N OGôaCG »bÉH øe Gƒfƒμj

 ôã©j ºd á«∏ª©dG »a Ωóîà°SG …òdG ìÓ°ùdG ¿CG ≈dEG øjô«°ûe

 √ó©Ñà°SG …òdG ôeC’G .Ωƒé¡dG »a Ωóîà°SG ¿ƒμj óbh ¬«∏Y

 iôL  Éªd  ájó«∏≤J  á«∏ªY  É¡fCG  ∫Ébh  ¢û«édG  º°SÉH  ≥WÉædG

 á∏KÉªe  äÉ«∏ªY  á∏Ñ≤ªdG  äGô`̀à`̀Ø`̀dG  ó¡°ûJ  ó`̀bh  Gô`̀aƒ`̀Y  »`̀a

.iôL Éªd Gó«∏≤J

 ≈∏Y  áÑ°VÉ¨dG  ájôμ°ù©dGh  á«°SÉ«°ùdG  π©ØdG  OhOQ  â`̀dGƒ`̀Jh

 πFÉ°üØdGh  ¢SÉªM  √ÉéJ  É¡à°SÉ«°Sh  á«∏«FGô°SE’G  áeƒμëdG

.á«æ«£°ù∏ØdG

 áeƒμëdG  ,π«≤à°ùªdG  ¢û«édG  ôjRh  ¿ÉeôÑ«d  Qhó¨«aCG  ÉYOh

.Iõ¨H ¢SÉªM AÉ£°ûf ó°V áªdDƒeh á«°SÉb äGƒ£N PÉîJ’

 IAÉ`̀Ø`̀c Ωó`̀©`̀d  Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e áé«àf ƒ``̀gh ô«£N Ωƒ`̀é`̀¡`̀dG{ ∫É``̀bh

 áeƒμëdG  ÖdÉWCG  ..Iõ¨H  ¢SÉªM  ó°V  É¡HôM  »a  áeƒμëdG

 á«°SÉb äGƒ`̀£`̀N PÉ``î``JGh Iõ`̀¨`̀d äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e …CG ∞`̀bƒ`̀H GQƒ``̀a

.zIõ¨H ¢SÉªM AÉ£°ûf ó°V áªdDƒeh

 π`̀«`̀Ä`̀jQG …QhCG ±ô`̀£`̀à`̀ª`̀dG á``̀YGQõ``̀dG ô```̀jRh Oó``̀g ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``e

 äGƒ£N  …CG  òîàJ  º`̀d  ∫É`̀M  »`̀a  áeƒμëdG  ø`̀e  ádÉ≤à°S’ÉH

.ø««æ«£°ù∏ØdG ó°V ájQƒah áYOGQ

 á°VÉjôdGh  áaÉ≤ãdG  Iô``̀jRh  ∞«¨jQ  …ô«e  â`̀YO  É¡à¡L  ø`̀e

 ä’GôæL √ó`̀jCG  ô`̀eCG  ƒ`̀gh  .ä’É«àZ’G  á«°SÉ«°ùd  IOƒ©dG  ≈`̀dEG

.ø«≤HÉ°S

 ÓeÉ°T GQÉ°üM ∫ÓàM’G äGƒb â°Vôa Ωƒé¡dG ÜÉ≤YG »ah

 ≈∏Y É`̀¡`̀JGƒ`̀b ø``e äRõ````Yh Iô`̀«`̀Ñ`̀dGh ˆG ΩGQ »`̀à`̀æ`̀jó`̀e ≈`̀∏`̀Y

 πNóªdG  ≈∏Y  …ôμ°ù©dG  õLÉëdG  â≤∏ZG  å«M  ,Éª¡aGôWCG

 ø«Y ¥ôàØeh ,á«àæª°S’G äÉÑ©μªdÉH Iô«ÑdG áæjóªd »dÉª°ûdG

 »a ájôμ°ù©dG  É¡JGAGôLG øe äOó°Th ,ˆG ΩGQ ∫Éª°T É«æ«°S

 »dÉª°ûdG É¡∏Nóe øe Iô«ÑdG âªëàbG Éªc ,ˆG ΩGQ §«ëe

.É¡«a á«YÉæ°üdG á≤£æªdG âªgGOh

 á≤£æªdG »a ø«æWGƒªdG ∫RÉæe , ∫ÓàM’G äGƒb âªëàbGh

 äGô«eÉc  π«é°ùJ  ≈∏Y  âdƒà°SGh  `Iô«ÑdG  áæjóªH  á«YÉæ°üdG

.áÑbGôªdG

 ÜƒæL …ôμ°ù©dG  IQGƒ`̀M õLÉM ∫ÓàM’G  äGƒ`̀b  â≤∏ZCG  Éªc

 äGƒb  ¿EG  É¡d  ¿É«H  »a  IQGƒ`̀M  ájó∏H  âdÉbh  .¢ù∏HÉf  áæjóe

 ∫ƒNódG  ø`̀e  ø««æ«£°ù∏ØdG  ø«æWGƒªdG  â©æe  ∫Ó`̀à`̀M’G

 ájQhôe áeRCÉH  ÖÑ°ùJ Ée ,QƒcòªdG õLÉëdG ôÑY êhôîdG hCG

 »a ¿É£«à°S’G ∞∏e ∫hDƒ°ùe ∫Éb ,¬JGP ¥É«°ùdG »ah .á≤fÉN

 ,zQÉ¡°ùàj{ »æWƒà°ùe ¿EG ,¢ù∏ZO ¿É°ùZ á«Hô¨dG áØ°†dG ∫Éª°T

 ÜƒæL  »°ù«FôdG  ´QÉ°ûdG  ≈∏Y  ,ø«æWGƒªdG  äÉÑcôe  GƒªLÉg

.É¡æe Oó©H GQGô°VCG Gƒ≤ëdCGh ,¢ù∏HÉf

 ø«aô£àªdG ø«æWƒà°ùªdG øe äÉYƒªée ¿CÉH  ¢ù∏ZO OÉaCGh

 ,ƒ∏«°T{ »àæWƒà°ùe Üôb ,¢ù∏HÉf ˆG ΩGQ ≥jôW ≈∏Y óLGƒàJ

 ∂∏J ø`̀e IQÉ``ª``dG ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG äÉ`̀Ñ`̀cô`̀e º`̀LÉ`̀¡`̀Jh ,z¬`̀«`̀∏`̀«`̀Yh

.á≤£æªdG

 ácôëd …ôμ°ù©dG  ìÉæédG  ,ΩÉ°ù≤dG  ÖFÉàc  âæÑJ  ,É¡à¡L øe

 áKÓK  Éª¡«a  πàb  ø«à∏dG  Gô`̀aƒ`̀Yh  ¿É`̀cô`̀H  »à«∏ªY  ¢SÉªM

 ’h  ¿É`̀e’G{  ±ô©J  ød  É¡fÉH  π«FGô°SG  IóYƒàe  ø««∏«FGô°SEG

.á≤£æªdG ∂∏J »a zQGô≤à°S’G

 á«dƒ£ÑdG ¿ÉcôH á«∏ªY øe{ ΩÉ°ù≤dG ÖFÉàμd ¿É«H »a AÉLh

 kIójóL  káªë∏e  ΩÉ°ù≤dG  ÖFÉàc  ô£°ùJ  ,Gô`̀aƒ`̀Y  á«∏ªY  ≈`̀dEG

 ôîØdG  πμH  ±õ`̀J{  É¡fCG  áØ«°†e ,zÉæÑ©°T  óée äÉëØ°U »a

 í`̀dÉ`̀°`̀U :ø``jó``gÉ``é``ª``dG É`̀¡`̀jó`̀«`̀¡`̀°`̀T ≈`̀∏`̀©`̀dG ≈````̀dEG RGõ````à````Y’Gh

 á«∏ªY π£Hh ,IógÉéªdG »KƒZôÑdG á∏FÉY π«∏°S ,»KƒZôÑdG

.z¿ÉcôH á«∏ªY π£H ,IƒdÉ©f ±ô°TCGh ,(...) ,GôaƒY

 31``̀dG  ¢SÉªM  ábÓ£fG  iô``cP  »«ëJ{  É¡fG  ΩÉ°ù≤dG  äó``̀cCGh

 ¢†≤j ôNBG ô°üæH IõZ ô°üf ™Ø°ûJh á°UÉîdG É¡à≤jôW ≈∏Y

.¿É«ÑdG »a AÉL Éªc záæjÉ¡°üdG ™LÉ°†e

 øeC’ÉH º∏ëj ’CG hó©dG ≈∏Y{ ¬fCG ≈∏Y ΩÉ°ù≤dG ÖFÉàc äOó°Th

 âëJ áØ°†dG ôªéa ,á∏°SÉÑdG ÉæàØ°V »a QGô≤à°S’Gh ¿ÉeC’Gh

 øe QGô`̀MC’G  É¡dÉLQ  ¢SCÉH  ¬≤jòjh  πàëªdG  ¥ôë«°S  OÉeôdG

.z™bƒàj ’h hó©dG Ö°ùàëj ’ å«M

 ÉæMÓ°S ô°ùch ÉæàehÉ≤e OCGh ä’hÉëe πc{ ¿CG ΩÉ°ù≤dG äócCGh

.zπ°ûØdÉH AƒÑà°S áØ°†dG »a

 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG º`̀°`̀SÉ`̀H »`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG çó`̀ë`̀à`̀ª`̀dG π`̀ª`̀M ,¬`̀à`̀¡`̀L ø``̀e

 á`̀«`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀S’G  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  Oƒ`̀ª`̀ë`̀ª`̀dG  ∞`̀°`̀Sƒ`̀j  á«æ«£°ù∏ØdG

 ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dG AÉ``````̀eO á```````̀bGQG ø```̀Y á``̀∏``̀eÉ``̀μ``̀dG á``̀«``̀dhDƒ``̀°``̀ù``̀ª``̀dG

 √Oƒ`̀≤`̀J  …ò``̀dG  ô«£îdG  ó«©°üàdG  ∂`̀dò`̀ch  ,ø««æ«£°ù∏ØdG

 ¬°VQCGh  ¬JÉ°Só≤eh  ¬JOÉ«bh  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  AÉæHG  ó°V

.¬JÉμ∏àªeh

 ô«aƒàH »dhódG ™ªàéªdG áÑdÉ£e ¿É«H »a OƒªëªdG OóLh

 πLÉY πμ°ûH πª©dGh »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG AÉæH’ á«dhO ájÉªM

.ø«æWƒà°ùªdGh ∫ÓàM’G äGƒb äGAGóàYG ∞bh ≈∏Y

 äGAGóàY’G  AGô`̀L  ø«£°ù∏a  »a  ™°VƒdG  IQƒ£N  ≈dG  QÉ°TGh

 ÉªH  ,äÉjƒà°ùªdG  áaÉc  ∫É£Jh  ∫ÓàM’G  äGƒb  ÉgòØæJ  »àdG

 äÉª«îªdGh  äGó∏ÑdGh  ¿óªdG  äÉeÉëàbGh  QÉ°üM  ∂`̀dP  »a

 Ö«gôdG QÉ°üëdGh ,á«Hô¨dG áØ°†dG »dÉgG á≤MÓeh iô≤dGh

 ø°T  øe  ∂`̀dP  π∏îàj  É`̀eh  Iô°ûY  á«fÉãdG  áæ°ù∏d  π°UGƒàªdG

 .IõZ ≈∏Y äGAGóàYGh Iôeóe ÜhôM

(Ü ± G)  ̂ G ΩGQ Üôb á«∏ª©dG ™bƒe 

 º«fl ‘ Ú©«°VQ IÉah   
 ¿ÉÑcôdG

Ü ± CG - ¿ÉªY 

 (∞°ù«fƒj) ádƒØ£∏d IóëàªdG ºeC’G áª¶æe âdÉb

 øe π`̀bCG  ∫ÓN É«aƒJ ø«©«°VQ ¿EG  ¢ù«ªîdG  ¢ùeG

 øe IQòëe , ÉjQƒ°S »a ¿ÉÑcôdG º«îe »a ´ƒÑ°SCG

 Oó¡j º`̀Yó`̀dG ¢`̀ü`̀≤`̀fh IQGô```̀M á``̀LQO ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fG ¿CG

 ôjóªdG ,…Q’ÉHÉc äô«N ∫Ébh .∑Éæg ÉØdCG 45 IÉ«M

 §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  »`̀a  áª¶æª∏d  »ª«∏bE’G

 ≈∏Y ôªj ôNBG øjõM ´ƒÑ°SCG{ Gòg ¿EG É«≤jôaCG ∫Éª°Th

 »aƒJ å«M ¿ÉÑcôdG º«îe »a äÓFÉ©dGh ∫ÉØWC’G

.z¢VôªdG ÖÑ°ùH ô¡°TCG áà°ùdG ø°S ¿hO ¿ÓØW

 ,¬æY áî°ùf  ¢SôH ¢ùfGôa â≤∏J  ,¿É«H  »a ±É°VCGh

 äGOGó`̀eE’G ¢ü≤fh IóªéàªdG IQGôëdG äÉ`̀LQO{ ¿CG

 ÜQÉ≤j Ée IÉ«M Oó¡J ,á«°SÉ°SC’G ™∏°ùdG ∂dP »a ÉªH

 Ée  ,∫É`̀Ø`̀WC’G  øe ójó©dG  º¡æ«H  ,¢üî°T  ∞`̀dCG  45

.zäƒªdGh ¢VôªdG ô£îd á°VôY º¡∏©éj

 á«fÉ°ùfE’G äGOGó```̀eE’G ∫É`̀°`̀ü`̀jEGzÜ …Q’É`̀HÉ`̀c Ö`̀MQh

 á`̀LÉ`̀M ∂`̀dÉ`̀æ`̀g ø`̀μ`̀d ,á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG ä’É`````̀ME’G ∂``̀dò``̀ch

 ≈dEG  á«æ©ªdG  ±Gô`̀WC’G  ™«ªL{ É«YGO  zójõªdG  ≈`̀dEG

 ∫ÉØWC’G ≈dEG á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùªdG ∫ƒ°Uh π«¡°ùJ

 ≥WÉæªdG  ø`̀e  É`̀gô`̀«`̀Zh  ¿É`̀Ñ`̀cô`̀dG  »`̀a  ø«LÉàëªdG

 á`̀«`̀Yƒ`̀£`̀dGh á``̀æ``̀eB’G IOƒ``̀©``̀dG π`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀Jh É`̀jQƒ`̀°`̀S »``a

.zø«MRÉæ∏d

 …Qƒ°ùdG  ôªMC’G  ∫Ó¡dGh  IóëàªdG  ºeC’G  âæ∏YCGh

 øe á©aO ∫hCG ∫ƒ°Uh »°VÉªdG »fÉãdG øjô°ûJ 8 »a

 ºq«îe  ≈`̀dG  ô¡°TCG  10  òæe  á«fÉ°ùfE’G  äGóYÉ°ùªdG

 .¿ÉÑcôdG

 øé°S øe Ú«HÉgQG Ühôg   
 »bGôY

RôàjhQ - OGó¨H 

 21 ¿EG  ¢ù«ªîdG ¢`̀ù`̀eG  OGô```̀cCG  ø``̀eCG  ƒ`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e ∫É``b

 º¡àH Gƒæé°S ¢ûYGO øe ø««HÉgQG º¡ª¶©e ,Éæ«é°S

 øμd ¥Gô©dG  ∫Éª°T »a øé°S øe GƒHôg ,ÜÉ`̀gQE’G

 øé°S  ™≤jh  .º¡æe  ô°ûY  á°ùªîH  ∑É°ùeE’G  iôL

 á«fÉª«∏°ùdG  áæjóe  Üô`̀b  á°SGôëdG  Oó°ûe  á°Sƒ°S

 º¡ª¶©e AÉ`̀æ`̀é`̀°`̀S  º``°``†``jh  á``̀«``̀bGô``̀©``̀dG  á``̀jOô``̀μ``̀dG

 º¡«∏Y ¢†Ñ≤dG  »≤dCG  ¢ûYGO  º«¶æJ øe ¿hOó°ûàe

 .2014 »a äCGóH »àdG º«¶æàdG ó°V ∑QÉ©ªdG ∫ÓN

 ájOôμdG  ø``̀eC’G  äGƒ`̀b  ¿EG  ¿É«æeCG  ¿’hDƒ`̀°`̀ù`̀e  ∫É`̀bh

 ôNCÉàe âbh »a Ühô¡dG ó©H á≤MÓe äÉ«∏ªY äCGóH

 .º¡«∏Y ¢†Ñ≤dG »≤dCG 21 π°UCG øe 15 ¿EGh AÉ©HQC’G

 .áahô©e  ô«Z  ø«≤ÑàªdG  áà°ùdG  ø`̀cÉ`̀eCG  ∫Gõ``J  ’h

 ¿Éà°SOôc  º«∏bEG  »`̀a  ™≤j  á°Sƒ°S  øé°S  ¿CG  º``̀ZQh

 ¬`̀fEÉ`̀a  ¥Gô``̀©``̀dG  ∫É`̀ª`̀°`̀T  »``a  π≤à°ùªdG  ¬`̀Ñ`̀°`̀T  ¥Gô``̀©``̀dG

 .á`̀jOÉ`̀ë`̀J’G  áeƒμëdG  Iô£«°ùd  πeÉμdÉH  ™°†îj

 ø«fGóªdG  AÉæé°ùdG  πc{  …Oôc  »æeCG  Qó°üe  ∫Ébh

 øμªJ  ∞«c í°†àj  ºdh  .z¢ûYGO  øe GƒHôg øjòdG

 .ø°üëªdG øé°ùdG øe Üô¡dG øe AÉæé°ùdG

OGôcC’G ¬FÉØ∏M áªLÉ¡e øe Iô≤fCG Q qòëj ¿ƒZÉàæÑdG

قوات سوريا الديمقراطية تتقدم في بلدة هجين

ä’Éch  - º°UGƒY 

 ¢`̀ù`̀eG á``«``WGô``bƒ``ª``jó``dG É``̀jQƒ``̀°``̀S äGƒ````̀b â`̀≤`̀≤`̀M

 äGó`̀∏`̀Ñ`̀dG Rô````̀HCG ,ø`̀«`̀é`̀g »``̀a kÉ`̀eó`̀≤`̀J ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG

 ¬«∏Y  ô£«°ùj  …òdG  ô«NC’G  Ö«édG  »a á©bGƒdG

 ó°UôªdG  OÉ`̀aCG  Ée  ≥`̀ah  ,ÉjQƒ°S  ¥ô°T  »a  ¢ûYGO

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd …Qƒ°ùdG

 π`̀FÉ`̀°`̀ü`̀a ø```e á``̀Ø``̀dDƒ``̀ª``̀dG äGƒ```̀≤```̀dG √ò```̀g Oƒ```≤```Jh

 ºYóH kÉ`̀eƒ`̀é`̀g ∫ƒ`̀∏`̀jCG  10 òæe ,á`̀«`̀Hô`̀Yh á`̀jOô`̀c

 Oô£d  ø£æ°TGh  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  »`̀dhó`̀dG  ∞dÉëàdG  ø`̀e

 ôjO  ∞`̀jQ  »a  ™bGƒdG  Ö«édG  Gò`̀g  øe  áHÉ°ü©dG

 .á`̀«`̀bGô`̀©`̀dG Ohó``̀ë``̀dG IGPÉ`̀ë`̀ª`̀H »`̀bô`̀°`̀û`̀dG Qhõ```̀ dG

 Rô``̀HCGh  á≤£æªdG  ø`̀Y  á°SGô°ûH  ¢`̀û`̀YGO  ™`̀aGó`̀jh

.áØ©°ûdGh á°Sƒ°ùdGh ø«ég É¡JGó∏H

 »a á``̀«``̀WGô``̀bƒ``̀ª``̀jó``̀dG É``̀jQƒ``̀°``̀S äGƒ````̀b â`̀æ`̀μ`̀ª`̀Jh

 Ió∏H ∫ƒ``̀NO ø`̀e »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ô¡°ûdG  ø`̀e ¢`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG

 ø««HÉgQ’G  ™e  áØ«æY  ∑QÉ©e  ¢Vƒîàd  ø«ég

.É¡«a

 ø`̀ª`̀Mô`̀dG ó`̀Ñ`̀Y »````̀eGQ ó`̀°`̀Uô`̀ª`̀dG ô``̀jó``̀e ∫É````̀bh

 á«WGôbƒªjódG  ÉjQƒ°S  äGƒ`̀b  Ωó≤àJ{  ¢ù«ªîdG

 É¡fCG ≈dEG kGô«°ûe ,zø«ég Ió∏H πNGO ™jô°S πμ°ûH

 º«¶æàd  á«YÉaódG  •ƒ£îdG  ô°ùc  øe{  âæμªJ

.zá«eÓ°SE’G ádhódG

 ≈∏Y kÉ«dÉM …ƒédG ∞°ü≤dGh äÉcÉÑà°T’G õcôàJh

 øªMôdG  óÑY  ≥ah  ,Ió∏ÑdG  øe  »bô°ûdG  º°ù≤dG

 »≤«≤ëdG ≥FÉ©dG πμ°ûJ ΩÉ¨dC’G{ ¿CG í°Vƒj …òdG

 kÓ°†a ,zá«WGôbƒªjódG ÉjQƒ°S äGƒb Ωó≤J ΩÉeCG

.º«¶æàdG ô°UÉæY É¡«a iQGƒàj »àdG ¥ÉØfC’G øY

 ÉjQƒ°S  äGƒ`̀≤`̀d  »`̀eÓ`̀Y’G  ÖàμªdG  ôjóe  Öàch

 ≈∏Y ¬HÉ°ùM ≈∏Y »dÉH ≈Ø£°üe á«WGôbƒªjódG

 ø«ég Ió∏H ¥ƒ°S ôjôëJ ºJ{ ¬fEG AÉ©HQC’G ôàjƒJ

 kGô«°ûe  ,zÉ¡£°Sh  »a  ô«ÑμdG  ™eÉédG  §«ëeh

 §°Sh øY kGó«©H ¢ûYGO »«HÉgQEG OôW ºJ{ ¬fCG ≈dEG

.záæjóªdG

 äÉªég  á«WGôbƒªjódG  ÉjQƒ°S  äGƒ``̀b  äó`̀°`̀Uh

 á«∏ªY ø`̀Y ø`̀∏`̀YCG …ò``̀dG ,¢`̀û`̀YGó`̀d Ió``Y IOÉ`̀°`̀†`̀e

 ≈Ø°ûà°ùe  »a  äGƒ≤dG  ∂∏J  âaó¡à°SG  ájQÉëàfG

.ø«ég

 ¿ƒ°T  »`̀dhó`̀dG  ∞dÉëàdG  º°SÉH  çóëàªdG  ∫É`̀bh

 á©ØJôe ¢ûYGO  ôFÉ°ùN{  ¿EG  ¢SôH  ¢ùfGôØd  ¿ÉjQ

 kÓ°†a äÉ«dB’G äGô°ûY ô«eóJ ≈dEG kGô«°ûe ,zkGóL

 ∫ÓN º«¶æà∏d ájOÉ«≤dG  õcGôªdGh ™bGƒªdG øY

.§≤a ø««°VÉªdG ø«YƒÑ°SC’G

 äGôªe{  á«WGôbƒªjódG  ÉjQƒ°S  äGƒ`̀b  âëàah

 á≤£æe øe ø««fóªdG äÉÄe ÉgôÑY êôN ,záæeBG

.»dhódG ∞dÉëàdGh äGƒ≤dG ∂∏J ≥ah ,ø«ég

 º«¶æàdG  OÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀SG  ,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ∫Ó```̀Nh

 √ÉjÓN øeh ájƒédG ∫GƒMC’G Aƒ°S øe »HÉgQ’G

 äÉ`̀ª`̀é`̀g ø`̀°`̀û`̀«`̀d Ö`̀«`̀é`̀dG §`̀«`̀ë`̀e »``̀a á`̀ª`̀FÉ`̀æ`̀dG

 á`̀«`̀WGô`̀bƒ`̀ª`̀jó`̀dG É``̀jQƒ``̀°``̀S äGƒ````̀b ó`̀°`̀V IOÉ``̀°``̀†``̀e

 äRôMCG ób âfÉc Éeó©H ™LGôàdG ≈∏Y ÉgôÑéjh

.kÉ«fGó«e kÉeó≤J

 â`̀∏`̀°`̀SQCG  á`̀«`̀WGô`̀bƒ`̀ª`̀jó`̀dG  É`̀jQƒ`̀°`̀S  äGƒ```̀b  ¿CG  ’EG

 ≈àM á«°VÉªdG ™«HÉ°SC’G ∫ÓN áªî°V äGõjõ©J

 Oô`̀W á«∏ªY »`̀a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG É`̀¡`̀JGƒ`̀b ó`̀jó`̀Y ≠`̀∏`̀H

 ≥ah ,kÉ`̀Ø`̀dCG  17 ƒëf ô`̀«`̀NC’G Ö«édG ø`̀e ¢`̀û`̀YGO

.…Qƒ°ùdG ó°UôªdG

 Gòg »a …OÉ¡L »ØdCG ƒëf OƒLh ∞dÉëàdG Qó≤jh

 øe ºg º¡æe ôÑcC’G  Oó©dG  ¿CG  íLôjh .Ö«édG

 ÉjQƒ°S  äGƒ`̀b  Ö°ùëH  ,º¡æ«Hh  Üô©dGh  ÖfÉLC’G

.∫hC’G ∞°üdG øe äGOÉ«b ,á«WGôbƒªjódG

 Ωƒég q…CG q¿CG øe É«côJ ¿ƒZÉàæÑdG Q qòM ∂dP ≈dG

 ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a OGô`̀cC’G ¬FÉØ∏M qó°V ¬qæ°ûJ ób

.z∫ƒÑ≤e ô«Z{ ¿ƒμ«°S

 á«cô«eC’G  ´ÉaódG  IQGRh  º°SÉH  çóëàªdG  ∫É`̀bh

 ±ôW  q…CG  ΩGó``̀bEG{  q¿EG  ¿ƒ°ùJôHhQ  ¿ƒ°T  øàHÉμdG

 ∫Éª°T  »a  ó`̀MGh  ÖfÉL  øe  …ôμ°ùY  πªY  ≈∏Y

 πªàëj  á≤£æe  »``a  q¢``̀ü``̀NC’É``̀Hh  É`̀jQƒ`̀°`̀S  ¥ô`̀°`̀T

 ≥∏≤e ô```eCG ƒ`̀g ,É`̀¡`̀«`̀a á`̀«`̀cô`̀«`̀eCG º`̀bGƒ`̀W Oƒ```Lh

.zájÉ¨∏d

 √ôÑà©æ°S  π«Ñ≤dG  Gòg  øe  πªY  q…CG{  q¿CG  ±É°VCGh

.z∫ƒÑ≤e ô«Z

 ¢ù«FôdG  ¿Ó`̀YEG  ó«©H  »cô«eC’G  ôjòëàdG  ≈`̀JCGh

 òØæà°S  √OÓ`̀H  q¿CG  ¿É``̀ZhOQEG  Ö«W Ö`̀LQ  »côàdG

 ó°V  ÉjQƒ°S  »a  IójóL  á«∏ªY  ΩÉ`̀jCG  ¿ƒ°†Z  »a

 äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ø`̀e  ø«eƒYóªdG  OGô``̀c’G  ø«∏JÉ≤ªdG

.IóëàªdG

 ≈∏Y  á``jOô``μ``dG  Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG  á`̀jÉ`̀ª`̀M  äGó````̀Mh  äqOQh

 á«côJ  á«∏ªY q…CG  q¿EG  ∫ƒ≤dÉH  ¿É`̀ZhOQEG  äGójó¡J

.¢ûYGO ó°V ácô©ªdG ≈∏Y ô qKDƒà°S

 ¿ qƒ`̀μ`̀ª`̀dG ,á``̀jOô``̀μ``̀dG Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG á`̀jÉ`̀ª`̀M äGó`````̀Mhh

 »àdG á`̀«`̀WGô`̀bƒ`̀ª`̀jó`̀dG É`̀jQƒ`̀°`̀S äGƒ``̀b »`̀a Rô``̀H’G

 ádhódG º«¶æJ ó°V á∏ªM ø£æ°TGh ™e ¢VƒîJ

 äGójó¡àdG{ ¿EG âdÉb ,ó∏ÑdG Gòg »a á«eÓ°S’G

 qó°V É`̀æ`̀JGƒ`̀b Ω qó`̀≤`̀J ™`̀e á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG Iô`̀ª`̀∏`̀d ø`̀eGõ`̀à`̀J

 ≈dG  ÉæJGƒb  ∫ƒ`̀NO  ™e  IôªdG  √ò`̀gh  ø««HÉgQ’G

 .zÉæ≤WÉæe ójó¡àH ¿ÉZhOQEG CGóH ø«ég

 á«WGô≤ªjódG ÉjQƒ°S äGƒ≤d áë∏°ùe áHôY 
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?á∏é©dG GPÉªd ,zá«fhôàμd’G ºFGôédG{

 ájQhO äÉYÉªàLG ó≤Yh á«°SÉ«°ùdG äGQhÉ°ûªdG ∫ƒM ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒJ 

IÒNC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

IÒNC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

 »a Ió``̀jó``̀é``̀dG  äÓ``̀jó``̀©``̀à``̀dG  ¿EG  ,ô`````NG  ∫É```ã```eh
 äÉëØ°U ≈∏Y IOQGƒdG äÉ≤«∏©àdG â∏©L ´hô°ûªdG
 »YÉªàL’G  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  hG  á``jQÉ``Ñ``NE’G  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG
 IOÉªdG  øe  GAõL  â°ù«dh  ≥∏©ªdG  á«dhDƒ°ùe  øe
 ¬æμd Oƒªëe ô``̀eCG  Gò``̀gh .IQƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG  á`̀«`̀∏`̀°`̀UC’G
 äÉYƒÑ£ªdG  ¿ƒfÉb  øe  49  IOÉªdG  ™e  ¢VQÉ©àj
 IOÉªdG øe GAõL äÉ≤«∏©àdG ôÑà©J »àdGh ô°ûædGh
 ™bGƒªdG  É¡«a  ÉªH  áØ«ë°üdG  ôÑéJh  á«Øë°üdG

 Ióªd  äÉ≤«∏©àdÉH  ®É`̀Ø`̀à`̀M’G{  ≈∏Y  á`̀jQÉ`̀Ñ`̀NE’G
.»°VÉ≤àdG ≥ëd ájÉªM zπbC’G ≈∏Y ô¡°TCG áà°S

 á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G º``̀FGô``̀é``̀dG ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀d É`̀æ`̀à`̀°`̀VQÉ`̀©`̀e
 áHƒ≤Y íÑ°üj …òdG  ∞«bƒàdG  »a ƒg ìhô£ªdG
 ¿EG ¬°VQÉ©f ’ …òdGh ¢ùÑëdG áHƒ≤Y »ah á≤Ñ°ùe
 áHƒ≤©dG íÑ°üJ ¿CG π°†Øf øμd ,»©£b QGô≤H ¿Éc
 ΩÓYE’G πFÉ°Sh á£°SGƒH áÑμJôªdG ºFGôédG »a
 ôãcCG áHƒ≤Y √ògh ,Qô°†àª∏d »dÉªdG ¢†jƒ©àdÉH

 .ø««ªgh ’É£HCG ™æ°üj …òdG ¢ùÑëdG øe ÉeÓjEG
 áª¡eh  áÄ«°†e  OGƒ`̀e  ´hô°ûªdG  »Øa  ∂dP  ™eh
 ∫ƒ`̀Nó`̀dGh  á«fhôàμd’G  áæ°Uô≤dG  ºjôéJ  πãe
 hG  ÖjôîàdG  ó°ü≤H  á«JÉeƒ∏©ªdG  äÉμÑ°ûdG  ≈dG
 ∫É«àM’G  ºFGôL  ∂dòch  ábô°ùdG  hG  π«£©àdG
 »°ùæédG  ∫Ó`̀¨`̀à`̀°`̀S’Gh  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G  â°üæàdGh
 á``«``MÉ``HE’G ∫É```̀ª```̀YC’Gh ø`̀«`̀bƒ`̀©`̀ª`̀dGh ∫É``̀Ø``̀WCÓ``̀d

.IQÉYódGh

 ô«aƒJh  ¬JÉ«dhDƒ°ùe  πªëJ  »`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG  Ö`̀dÉ`̀Wh

 äGAGó`̀à`̀Y’G  øe  ≥«≤°ûdG  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°û∏d  ájÉªëdG

 .á«∏«FGô°SE’G äÉcÉ¡àf’Gh

 øeCG ≈∏Y ôÑcC’G ô£îdG ƒg ∫ÓàM’G QGôªà°SG ¿EG ∫Ébh

 ø«àdhódG  π`̀M  ¿CG  ≈∏Y  Oó`̀°`̀Th  .É`̀gQGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh  á≤£æªdG

 ádhódGh ájôëdG »a »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ≥M »Ñ∏j …òdG

 ≥«≤ëàd  ó«MƒdG  π«Ñ°ùdG  ƒg  ø«àdhódG  πM  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y

 .á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh øeC’Gh ΩÓ°ùdG

 áæé∏d á«fÉãdG  IQhó```̀dG  ∫É`̀ª`̀YCG  É`̀°`̀SCGô`̀J   ¿Gô``̀jRƒ``̀dG  ¿É``̀ch

 É«°ù°SDƒe Ó«Ñ°S ¿Gó∏ÑdG ÉgóªàYG »àdG »°SÉ«°ùdG QhÉ°ûàdG

 AGREG  ≥«°ùæàdGh  »FÉæãdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ôjƒ£J  äÉ`̀«`̀dBG  åëÑd

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG

 á«°SÉ«°ùdG äGQhÉ°ûªdG ∫ƒM ºgÉØJ Iôcòe ¿GôjRƒdG ™bhh

 ∫OÉÑJh ¿hÉ©àdG á©°SƒJ åëÑd ájQhO äÉYÉªàLG ¢ù°SCÉªJ

 .ácôà°ûªdG ÉjÉ°†≤dG AGREG ≥«°ùæàdGh AGQB’G

 ¥ÉaBG OÉéjEG äGƒ£N ´ÉªàL’G ∫ÓN äÉãMÉÑªdG âdhÉæJh

 ájQÉªãà°S’Gh  ájQÉéàdGh  ájOÉ°üàb’G  äÉbÓ©∏d  ™°ShCG

 ôWC’G  AÉæH  ∫Éªμà°S’  É¡©«bƒJ  Öéj  »àdG  äÉ«bÉØJ’Gh

 .∂dP ≥«≤ëàd áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG

 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G äÉ``̀bÓ``̀©``̀dG º`̀é`̀M ¿CG ¿Gô```̀jRƒ```̀dG ß```̀M’h

 ¢ùμ©J »àdG äÉjƒà°ùªdG ≈dEG  π°üj ºd …QÉéàdG ∫OÉÑàdGh

.øjó∏ÑdG ø«H á«é«JGôà°S’G äÉbÓ©dG áfÉàe

 ,¬JOÉjõd á«≤«≤M É°Uôah ácôà°ûe IOGQEG ∑Éæg ¿CG GócCGh 

 á≤£æe á«bÉØJG  Éª¡©ªéJ ¢ùfƒJh áμ∏ªªdG  ¿CG  É°Uƒ°üN

 »a ¿ÉæÑdh ø«£°ù∏ah Üô¨ªdG ™e ¿Gƒ°†Yh IôM IQÉéJ

 É«£°Sƒàe É«HôY ÉjQÉéJ ’OÉÑJ í«àJ »àdG ôjOÉZCG á«bÉØJG

 ájƒ≤J ΩÉeCG ≥FGƒ©dG ™«ªL ádGREG á«ªgCG ≈dEG GQÉ°TCGh .GôM

 ºYOh øjó∏ÑdG  »a ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ø«H  ¿hÉ©àdG  §HGhQ

 ¢ù°SCÉJ …òdG ∑ôà°ûªdG »°ùfƒàdG »fOQC’G ∫ÉªYC’G ¢ù∏ée

 á«YÉæ°üdG  ¢VQÉ©ªdG  á`̀eÉ`̀bEG  ™«é°ûJh  2016  ΩÉ`̀©`̀dG  »`̀a

 á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG ä’OÉ``̀Ñ``̀à``̀dGh ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG »`̀ª`̀æ`̀j É`̀ª`̀H á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dGh

 ájhOC’Gh áYGQõdG πãe ájƒ«M äÉYÉ£b »a ájQÉªãà°S’Gh

 .π≤ædGh äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJh áMÉ«°ùdGh

 IQhódG  èFÉàf  á«ªgCG  ≈∏Y  …hÉæ«¡édGh  …óØ°üdG  ≥ØJGh

 äó≤©fG  »àdG  á«°ùfƒàdG  á«fOQ’G  É«∏©dG  áæé∏d  á©°SÉàdG

 áeOÉ≤dG IQhódG OÉ≤©fG á«ªgCGh ,»°VÉªdG ΩÉ©dG ¢ùfƒJ »a

 Ωó≤àdG º««≤Jh õéfCG Ée ≈∏Y AÉæÑ∏d 2020 ΩÉ©dG ¿ÉªY »a

 .ájOÉ°üàb’G äÉbÓ©dG ôjƒ£J »a

 á«Hô©dG  áª≤dG  ∫ÉªYC’  äGô«°†ëàdG  ¿Gô`̀jRƒ`̀dG  ¢VôYh

 ócCGh  .ΩOÉ≤dG  QGPBG  »a ¢ùfƒJ  É¡Ø«°†à°ùà°S  »àdG  áeOÉ≤dG

 IófÉ°ùªdGh ºYódG πc ºjó≤àd ¿OQr’G OGó©à°SG …óØ°üdG

.áª≤dG ∫ÉªYC’ ô«°†ëàdG »a ¢ùfƒJ á≤«≤°û∏d

 »a ô«ÑμdG ïjQÉàdG áÑMÉ°U ¢ùfƒJ ¿CÉH áμ∏ªªdG á≤K ócCGh

 º«¶æJ ≈∏Y IQOÉb ¿ƒμà°S ∑ôà°ûªdG »Hô©dG πª©dG õjõ©J

 á¡LGƒªd »YÉªédG πª©dG õjõ©J »a º¡°ùJ áëLÉf áªb

.»Hô©dG ºdÉ©dÉH ∞°ü©J »àdG äÉjóëàdG

 »`̀Hô`̀©`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J IQhô``̀°``̀V ≈`̀∏`̀Y ¿Gô``̀jRƒ``̀dG Oó``°``Th

 äÉeRC’G  πMh ácôà°ûªdG  äÉjóëàdG  á¡LGƒªd ∑ôà°ûªdG

 á≤£æªdG  »`̀a  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh  ø``̀eC’G  Rõ`̀©`̀j  ÉªH  á«ª«∏bE’G

 .á«Hô©dG ídÉ°üªdGh ÉjÉ°†≤dG Ωóîjh

 »àdG áæ«£«°ù∏ØdG á«°†≤dÉH á£ÑJôªdG äGQƒ£àdG ÉãëHh

 Oƒ¡Lh  ájõcôªdG  á«Hô©dG  á«°†≤dG  É¡fCG  ¿Gô`̀jRƒ`̀dG  ó`̀cCG

 »∏«FGô°SE’G  »æ«£°ù∏ØdG  ´Gô°üdG  πMh  ∫ÓàM’G  AÉ¡fEG

 ø«æ«£°ù∏ØdG ≥M øª°†j …òdG ø«àdhódG πM ¢SÉ°SCG ≈∏Y

 ¿GôjõM  øe  ™HGôdG  •ƒ£N  ≈∏Y  á`̀dhó`̀dGh  ájôëdG  »a

 .á«bô°ûdG ¢Só≤dG É¡àª°UÉYh 1967

 Oƒ¡édG  IQƒ`̀°`̀U  »`̀a  »°ùfƒàdG  √ô«¶f  …óØ°üdG  ™`̀°`̀Vhh

 á«eÓ°SE’G  äÉ°Só≤ªdG  ájÉªëd  ¿OQC’G  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG

 ≈∏Y »``̀°``̀Uƒ``̀dG ó``̀cDƒ``̀j »``̀à``̀dG ¢``̀Só``̀≤``̀dG »``̀a á`̀«`̀ë`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh

 ìÉàØe  É`̀¡`̀fCG  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  É¡JÉ°Só≤e

 ájÉªëd  áμ∏ªªdG  äÉfÉμeEG  πc  ¢Sôμjh  πeÉ°ûdG  ΩÓ°ùdG

 á«eÓ°S’G  á«Hô©dG  É¡àjƒg  ≈∏Y  ®ÉØë∏dh  É¡JÉ°Só≤e

 .á«ë«°ùªdGh

 ¬H  Ωƒ`̀≤`̀J  …ò``̀dG  ô«ÑμdG  Qhó``̀dG  á`̀«`̀ª`̀gCG  …hÉæ«¡édG  ó``̀cGh

 ájÉªM »a »fÉãdG ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«≤H áμ∏ªªdG

 »`̀ pah  ¢`̀Só`̀≤`̀dG  »`̀a  á«ë«°ùªdGh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀S’G  äÉ°Só≤ªdG

 ájôëdÉH áYhô°ûªdG ¬bƒ≤Mh »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG OÉæ°SEG

 á«dÉ©dG á`̀fÉ`̀μ`̀ª`̀dÉ`̀H  »`̀°`̀ù`̀fƒ`̀à`̀dG  ô``̀jRƒ``̀dG  OÉ``̀°``̀TCGh .á``̀dhó``̀dGh

 .ºdÉ©dGh á≤£æªdG »a ¿OQCÓd

 »HôY  ó¡L  ∫ò`̀H  IQhô`̀°`̀V  …hÉæ«¡édGh  …óØ°üdG  ó``̀cCGh

 ájQƒ°ùdG  á`̀eRCÓ`̀d  »°SÉ«°S  πëd  π°Uƒà∏d  ô`̀Ñ`̀cCG  »``̀dhOh

.É¡μ°SÉªJh ÉjQƒ°S IóMh ßØëjh ¿ƒjQƒ°ùdG ¬∏Ñ≤j

 á«Ñ«∏dG áeRC’G πM Oƒ¡L »a äGQƒ£àdG ¿GôjRƒdG åëHh

 ø`̀ª`̀Kh .É`̀¡`̀d »`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S π``M OÉ``̀é``̀jEG IQhô``̀°``̀V ≈`̀∏`̀Y GOó``̀°``̀Th

 ™e  ¢ùfƒJ  ¿hÉ`̀©`̀Jh  »°ùfƒàdG  ¢ù«FôdG  IQOÉ`̀Ñ`̀e  …óØ°üdG

.πëdG Gòg ≥«≤ëJ πLCG øe QGƒédG ∫hO

 ø«°SôμªdG  É¡é¡fh  ¢ùfƒJ  äÉ°SÉ«°ùH  …óØ°üdG  OÉ`̀°`̀TCGh

 á≤£æªdGh  É¡£«ëe  »a  ¿hÉ©àdGh  ø``̀eC’Gh  QGô≤à°SÓd

 …òdG »WGô≤ªjódG êPƒªædG á«ªgCG ≈dEG âØdh ΩÉY πμ°ûH

 »àdG  »WGô≤ªjódG  ∫ƒëàdG  á«∏ªY  ôÑY  ¢ùfƒJ  ¬eó≤J

 õjõ©J  ≈∏Y  øjó∏ÑdG  ¢UôM  ¿Gô`̀jRƒ`̀dG  ó``̀cCGh   .É¡à°Sôc

 ÜôëdG  »`̀a  É©e  Éª¡aƒbhh  »`̀æ`̀eC’Gh  »YÉaódG  ¿hÉ©àdG

 ™«ªL ∞`̀JÉ`̀μ`̀J  IQhô``̀°``̀Vh  Écôà°ûe  Ghó```Y  ÜÉ````̀gQE’G  ≈`̀∏`̀Y

 ájô©Jh  É«æeCGh  Éjôμ°ùY  ¬àªjõ¡d  É«dhOh  É«HôY  Oƒ¡édG

 .¬à«eÓX

 áμ∏ªªdG  Qhó`̀d  ¬æ«ªãJ  »°ùfƒàdG  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ó``cCGh

 äÉjóëàdG á¡LGƒeh ∑ôà°ûªdG »Hô©dG πª©dG õjõ©J »a

 QGô``̀≤``̀à``̀°``̀S’Gh ø`````̀eC’G õ``̀jõ``̀©``̀Jh á`````̀eC’G É``¡``¡``LGƒ``J »``̀à``̀dG

 áaÉ°†à°SG  »a »fÉ°ùfE’G  ¿OQC’G  QhóH  OÉ°TCGh  ,ø««ª«∏bE’G

 º¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏Jh …Qƒ°S ÅL’ ∞dCG áFÉªKÓKh ¿ƒ«∏e

 .º¡d ºjôμdG ¢û«©dG ¿Éª°Vh

 äÉbÓY áªLôàd π°UGƒàdG QGôªà°SG ≈∏Y ¿GôjRƒdG ≥ØJGh

 ÉfhÉ©J  ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  §HôJ  »àdG  áî°SGôdG  IƒNC’G

 ≈∏Y É`̀HÉ`̀é`̀jEG  ¢ùμ©æj  É`̀ª`̀Hh  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ™«ªL »`̀a  ™`̀°`̀ShCG

.ácôà°ûªdG á«Hô©dG ídÉ°üªdG Ωóîjh øjó∏ÑdG

áeOÉ≤dG
á«fOQC’G á«μ∏ŸG

IQOÉ¨ªdG

04:40

06:00

07:00

07:00

07:30

08:10

08:15

08:15

08:20

08:25

08:30

08:30

08:35

08:40

∑ƒμfÉH - ≠fƒc ≠fƒg

π«HQG

¬«fÉª«∏°ùdG

IQƒæªdG ¬æjóªdG

√óL

¢VÉjôdG

√ôgÉ≤dG

ΩÉeO

Ö«HG πJ

âjƒμdG

»ÑX ƒHG

¬Ñ≤©dG

»HO

¬MhódG

√ô°üH

OGó¨H

√ôgÉ≤dG

ÉμfQ’

∑Qƒjƒ«f

Éæ«KG

√óL

∫Éjôàfƒe - âjhôàjO

∫ƒÑæ£°SG

»HO

¬MhódG

¢ùfƒJ

Ö«HG πJ

ÉehQ

äQƒØμfGôa

ƒμ°Sƒe

Éæ««a

ΩGOôà°ùeG

¢VÉjôdG

√ôgÉ≤dG

¢ùjQÉH

ähô«H

âjƒμdG

¿óæd

»HO

¬Ñ≤©dG

Ö«HG πJ

√óL

08:40

08:40

10:15

13:35

14:35

14:40

14:50

14:55

15:15

15:15

15:40

18:20

18:40

19:55

19:55

19:55

20:00

20:45

20:50

20:50

21:10

21:15

21:20

23:05

23:50

00:15

00:15

00:20

02:15

03:00

04:30

06:05

06:05

06:45

07:55

09:05

09:25

09:30

09:35

09:40

09:45

09:45

QƒÑªd’Gƒc - ∑ƒμfÉH

√ô°üH

OGó¨H

¬Ñ≤©dG

Ö«HG πJ

√ôgÉ≤dG

»HO

¬MhódG

Éæ«KG

∫ƒÑæ£°SG

¢ùfƒJ

ƒZÉμ«°T

ΩGOôà°ùeG

√óL

ƒμ°Sƒe

äQƒØμfGôa

¢ùjQÉH

ÉμfQ’

ÉehQ

Éæ««a

¿óæd

¢VÉjôdG

âjƒμdG

Ö«HG πJ

»HO

√ôgÉ≤dG

ähô«H

√óL

¬Ñ≤©dG

»HO

OGó¨H

»ÑX ƒHG

Ö«HG πJ

√ôgÉ≤dG

âjƒμdG

π«HQG

¬MhódG

√óL

IQƒæªdG ¬æjóªdG

≠fƒc ≠fƒg - ∑ƒμfÉH

09:45

09:50

09:55

10:30

10:55

11:05

11:20

15:20

15:55

16:10

16:30

16:40

16:40

19:05

22:00

22:00

22:05

22:10

22:10

22:30

22:30

23:55

23:55

23:55

01:15

01:15

IÓ
°ü

dG 
ä

Éb
hCG

AÉ°û©dG

6Q01

Üô¨ªdG

4Q39

ô°ü©dG

2Q15

ô¡¶dG

11Q31

 ¥hô°ûdG

6Q22

ôéØdG

5Q01

¿ÉªY áfÉeCG
  ºμàeóN  »a

4650900

õcôe
…ƒédG ±É©°S’G

4792000

IôFGO
ΩÉ©dG AÉàa’G

5660459

óMƒªdG ÇQGƒ£dG ºbQ

911

Iô°SC’G ájÉªM IQGOEG

111

ô«°ùdG IôFGO

190

 á«LQÉîdG äÉjQhódG

190

ihÉμ°T
∑QÉªédG IôFGO

5343121

á«μ∏ªdG
á«fOQC’G

5100000

áμ∏ªdG QÉ£e
»dhódG AÉ«∏Y

5002777

 íeÉ°ùJh íØ°üJ »àdG á©°UÉædG ó«dG »g ôq°ûdG ÉæY ™aóJ »àdG ó«dG   

¿OQC’G »a äGôjòëJ QGó°UEG »ØæJ á«cô«eC’G IQÉØ°ùdG

ΩÉ©dG ƒØ©dG ¿ƒfÉb QGó°UE’ áeƒμëdG ¬Lƒj ∂∏ªdG

QÉæjO ∞dCG 400 ≠∏H »JGQÉeEG ´ôÑàH áeQÉZ 1700 ¿ƒjO ójó°ùJ  

áHÉ°üY π«μ°ûJ áª¡àH  ¢UÉî°TCG 5 ∞«bƒJ

≈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

≈dhC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

 AGƒ`````````̀fC’G  á``̀©``̀«``̀Ñ``̀W  ¬```̀à```̀dÓ```̀L  ∑Qó`````````̀ oj  PEGh

 ºdÉ©dG  ≈∏Y É¡dÓ¶H »≤∏J  »àdG  áqjOÉ°üàb’G

 áeGôμdG  ≈æ©e  √ó«cCÉJ  »a  q¿EÉ`̀a  ,á≤£æªdGh

 qπ`̀¶`̀J ¿CG Ö`̀é`̀jh ¿É``°``ù``fE’G ™``e äó```̀d oh »`̀à`̀dG

 máHô¨à°ùªH  â°ù«d  ká q«ª°TÉg  ká``̀jDhQ  ,¬`̀eRÓ`̀J

 á`̀ q«`̀Hô`̀©`̀dG  ¬`̀à`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀d  ºμàëj º`̀«`̀μ`̀M  m∂`̀∏`̀e  ø`̀Y

 í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dG ≈`̀æ`̀©`̀e äRõ```̀Y »``à``dG á``̀ q«``̀eÓ``̀°``̀SE’G

 má`̀ qÑ`̀ë`̀e ø``̀Y ô``̀ª``̀KCG kGRQÉ`````̀H kÉ``̀fGƒ``̀æ``̀Y í`̀Ø`̀°`̀ü`̀dGh

 äÉ©ªàéªdG  AÉ`̀æ`̀H  »`̀a  á`̀ q«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fEG  mäÉ`̀≤`̀∏`̀£`̀æ`̀eh

 øe  ¬«∏Y  ™°VGƒàdG  qºàj  É`̀e  ™`̀e  É¡ëdÉ°üJh

 √ò`̀g »`̀a á`̀∏`̀«`̀°`̀UCG ±Gô````̀YCGh á`̀ª`̀XÉ`̀f ø`̀«`̀fGƒ`̀b

 ´RGƒf  ≈∏Y  AÉ°†≤dG  ±ó¡à°ùJ  »àdG  áaÉ≤ãdG

 ô«îdGh  AÉ`̀ª`̀à`̀f’G  º«b  É¡∏ëe  qπëàd  qô`̀°`̀û`̀dG

.¿ÉWhC’G  ÖMh  πaÉμàdGh

 äÉ¡«LƒJ  ≥`̀ah  ƒØ©dG  ¿ƒfÉb  π qμ°ûj  Éª∏ãeh

 ,º`̀¡`̀æ`̀Y qƒ`̀Ø`̀©`̀ª`̀∏`̀d m¿É`̀æ`̀Ä`̀ª`̀WG ô`̀°`̀ü`̀æ`̀Y ¬`̀à`̀dÓ`̀L

 ÜÉë°UC’  m¿ÉæÄªWG  ô°üæY  kÉ°†jCG  π qμ°ûj  ¬qfEÉa

 »`̀a  ¥ƒ``̀≤``̀ë``̀dG  q¿CG  ø``̀e  kÉ``̀bÓ``̀£``̀fG  ,¥ƒ``̀≤``̀ë``̀dG

 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dÉ`̀H lá``̀Xƒ``̀Ø``̀ë``̀e »```g É```̀ª```̀ qfEG É``̀¡``̀°``̀SÉ``̀°``̀SCG

 ,∂dòdh  ,AÉ°†≤dG  ágGõfh  ¬JOÉ«°ùH  láfƒ°üeh

 ¥ƒ≤ëdG ´ƒ°Vƒe ≈YGQ q»μ∏ªdG ¬«LƒàdG q¿EÉa

 kÉaƒN  ,øjQô°†àª∏d  á`̀ q«`̀fó`̀ª`̀dGh  áq«°üî°ûdG

 hCG  lá`̀dGó`̀Y  π q£©àJ  hCG  l¥ƒ`̀≤`̀M  ™«°†J  ¿CG  ø`̀e

.¿ƒfÉb  IOÉ«°S  ∞ qbƒàJ

 ¬`̀Whô`̀°`̀û`̀H π`̀ª`̀©`̀dG Ωõ`̀∏`̀à`̀°`̀ù`̀j ƒ`̀Ø`̀©`̀dÉ`̀H ìô``̀Ø``̀dG

 ,™ªàéªdG  »a  É¡côàj  »àdG  áÑq«£dG  √QÉ`̀KBGh

 √òg áª«b kGó«L ∑Qóf ¿CG QÉKB’G √òg ≈dhCGh

 Éfó∏H  äGQó≤ªH  ≥ãf  ¿CGh  áq«μ∏ªdG  áeôμªdG

 ¿CGh  q»MÓ°UE’G  ÉæYhô°ûeh  ÉfóFÉb  áªμMh

 ¬`̀H å`̀Ñ`̀©`̀j ¿CG  ø``̀e q»``̀æ``̀Wƒ``̀dG É`̀fô`̀μ`̀a ß`̀Ø`̀ë`̀f

 Iô«Ñc  á°UôØdG  q¿CÉ``̀H  ø q≤«àf  ¿CGh  ,¿hô```̀NB’G

 qπμd  kGóL l™°SGh  áq«ª°TÉ¡dG  IOÉ«≤dG  Qó°U q¿CGh

 º¶àæ«a ,IÉ`̀«`̀ë`̀dG  ≈`̀dEG  Oƒ`̀©`̀j ¬`̀FÉ`̀æ`̀HCG  ø`̀e mø`̀HG

 máÑëe ø`̀e ø`̀«`̀«`̀fOQC’G ø`̀Y ±ô``̀ oY É`̀ª`̀H É`̀¡`̀«`̀a

 êPƒªædG  º¡æWhh  i qóØªdG  ºgóFÉ≤d  AÉ`̀ahh

 Gò¡H  ¿OQCÓ`̀d  kÉÄ«æ¡a  ,IOƒ¡©ªdG  º¡àdÉ°UCGh

 kÉÑjôZ  kÉeƒj  øμj  ºd  …òdG  q»ª°TÉ¡dG  íØ°üdG

 ø`̀«`̀eÉ`̀«`̀ª`̀dG  qô``̀¨``̀dGh QÉ```«```NC’G mº`̀°`̀TÉ`̀g ∫BG  ø``̀Y

.QÉ¡WC’G

 á≤HÉ°ùdG  äÉª«∏©àdG  ∫Gõ`̀J  ’ "¬fG  ±É`̀°`̀VGh

 ≥∏©àj  Éª«a  ô«¨J  ¿hO  ¬«∏Y  »`̀g  É`̀e  ≈`̀∏`̀Y

 ¥Gô©dG  ™e  á`̀«`̀fOQC’G  OhóëdG  ≈∏Y  ôØ°ùdÉH

."ÉjQƒ°Sh

 ¢ù«ªîdG ¢ùeG äô°ûf ΩÓYEG πFÉ°Sh âfÉch

 øY IQOÉ`̀°`̀U  äGôjòëJ øY çóëàJ GQÉ`̀Ñ`̀NCG

 ¢Uƒ°üîH  ÉgÉjÉYôd  á«cô«eC’G  IQÉØ°ùdG

 Ohó`̀ë`̀dG ≈`̀∏`̀Y á``̀«``̀HÉ``̀gQEG äÉ`̀ª`̀é`̀g ∫É`̀ª`̀à`̀MG

.á«bGô©dGh ájQƒ°ùdG

 QƒàcódG AGQRƒdG ¢ù«FQ ó qcCG ¥É«°ùdG äGP »ah

 á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SGh  ,á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG  q¿CG  RG qRô````````̀dG  ô``̀ª``̀Y

 ,»fÉãdG  q̂ Gó`̀Ñ`̀Y  ∂∏ªdG  ádÓL  äÉ¡«Lƒàd

 áqjQƒà°SódG  äGAGô`̀LE’É`̀H  ô«°ùdG  kGQƒ`̀a  CGóÑà°S

 ¬dÉ°SQEGh  ΩÉ©dG  ƒØ©dG  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  QGô`̀bE’

.ÜG qƒædG ¢ù∏ée ≈dEG

 »a  ≥∏£æà°S  áeƒμëdG  ¿CG  RG qRô```̀dG  í`̀°`̀VhCGh

 ÇOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ø`̀e ΩÉ`̀©`̀dG ƒ`̀Ø`̀©`̀dG ¿ƒ`̀fÉ`̀b ´hô`̀°`̀û`̀e

 á`̀∏`̀ qã`̀ª`̀à`̀ª`̀dGh ,∂`̀∏`̀ª`̀dG á``dÓ``L É``̀gOó``̀M »``à``dG

 »àdG äÉWƒ¨°†dGh äÉjóëàdG øe ∞«ØîàdÉH

 ,¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S ΩGôàMGh ,ø«æWGƒªdG ¬LGƒJ

 »©ªàéªdGh  »æWƒdG  ø`̀eC’G  ≈∏Y  ®ÉØëdGh

 »àdG AÉÑYC’G øe ∞«ØîàdGh ,OGôaC’G ¥ƒ≤Mh

.ø«æWGƒªdG πgÉc π≤ãJ

 AÉ£YEÉH »μ∏ªdG ô`̀eC’G AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ ø qªKh

 º`̀gQÉ`̀°`̀ù`̀e Ö`̀jƒ`̀°`̀ü`̀à`̀d á`̀°`̀Uô`̀a ø`̀«`̀Ä`̀£`̀î`̀ª`̀dG

 ±hô¶dG  ICÉ``̀Wh  ø`̀e  ∞«ØîàdGh  ,º¡cƒ∏°Sh

 »àdG  áÑ©°üdG  á`̀ q«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh  á`̀ qjOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

 ,É`̀gƒ`̀Ñ`̀μ`̀JQG »`̀à`̀dG AÉ``̀£``̀NC’G π©ØH É`̀¡`̀fƒ`̀fÉ`̀©`̀j

 ø««ª°TÉ¡dG º«°T ó q°ùéj ôeC’G Gòg q¿CG kGó qcDƒe

 á``KÉ``ZEGh í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh ƒ`̀Ø`̀©`̀dG »``a º`̀¡`̀eQÉ`̀μ`̀eh

.±ƒ¡∏ªdG

 ¿CG ¬`̀fCÉ`̀°`̀T ø`̀e ΩÉ`̀©`̀dG ƒ`̀Ø`̀©`̀dG q¿CG ≈`̀∏`̀Y O qó``̀°``̀Th

 øjó«Øà°ùªdG  IÉ«ëd  Ió`̀jó`̀L  á`̀jGó`̀H  π qμ°ûj

 ìhQh  ,»YÉªàL’G  ø``̀eC’G  º«b  R qõ`̀©`̀jh  ,¬æe

áëdÉ°üdG áæWGƒªdG

 ÜGƒ``̀æ``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``ù``«``FQ ø``ª``K ¬`̀à`̀¡`̀L ø```e

 äÉ¡«LƒàdG  á`̀fhGô`̀£`̀dG  ∞`̀WÉ`̀Y  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG

 kGócDƒe ,ΩÉ©dG ƒØ©dG ¿ƒfÉb QGó°UEÉH  á«μ∏ªdG

 ¬«dEG  ¿ƒfÉ≤dG  ∫ƒ°Uh Qƒa ÜGƒædG  ¢ù∏ée ¿CG

 áYô°ùdÉH √QGô`̀bEG  ≈∏Y πª©«°S áeƒμëdG øe

  á«μ∏ªdG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀∏`̀d  á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SG  ,á``̀eRÓ``̀dG

 ∞«ØîàdG  Iƒ`̀£`̀î`̀dG  √ò``̀g  ø``e  äOGQCG  »`̀à`̀dG

 ¬`̀LGƒ`̀J »`̀à`̀dG äÉ`̀Wƒ`̀¨`̀°`̀†`̀dGh äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG ø`̀e

.ø«æWGƒªdG

 ,  ¢ùeG »Øë°U íjô°üJ »a áfhGô£dG ∫Ébh

 ¢ù∏ée  »a  Éæ©aóJ  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  ¿EG

 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG RÉ``̀é``̀fEG ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀dG ≈````dEG ÜGƒ``̀æ``̀dG

 áØ°U  ¬ëæªH  Ωƒ≤æ°Sh  ,á`̀eRÓ`̀dG  áYô°ùdÉH

 Éæ∏°üj Ée á°SGQO ≈∏Y πª©dG ™e ,∫Éé©à°S’G

 IOÉ«°S ΩGôàMG øe øμªoj πμ°ûH áeƒμëdG øe

 »æWƒdG ø``eC’É``H QGô``̀°``̀VE’G Ωó``̀Yh ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG

.ø«æWGƒªdG ¥ƒ≤Mh »©ªàéªdGh

 ¿CG ¬fCÉ°T øe   √QGô`̀bEG ó©H ¿ƒfÉ≤dG ¿CG  ó`̀cCGh

 ,ø«æWGƒªdÉH â≤ëd »àdG AÉÑYC’G øe ∞Øîj

 CÉ£NCG  øe  πμd  IójóL  áëØ°U  áHÉãªH  ƒ`̀gh

 ºjƒ≤J ≈∏Y πª©j »c ¬©ªàéeh ¬°ùØf ≥ëH

.¬JÉ«M QÉ°ùe Öjƒ°üJh

 ï«°ûdG  ø`̀e  äÉ¡«LƒàH  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò`̀g  »`̀JCÉ`̀Jh

 õjõ©J  QÉ``̀WEG  »`̀a  ¿É«¡f  ∫BG  ó``̀jGR  ø`̀H  ¿Gó`̀ª`̀M

 ΩÉY{ ∫ÓN á«YƒædG ôªMC’G ∫Ó¡dG äGQOÉÑe

 á«YÉªàLG  á«fÉ°ùfEG  IQOÉ``̀H  »`̀ah  zô«îdG  ó`̀jGR

 áÄ«¡dG  ≈©°ùJ  »àdG  ±Gó```gC’G  ø`̀e  É`̀bÓ`̀£`̀fGh

 »a êÉàëª∏d IóYÉ°ùªdG  ºjó≤J »a É¡≤«≤ëàd

.á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG OÓÑdG ∞∏àîe

 áª°ùH  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á«ªæàdG  Iô```̀jRh  â`̀æ`̀ª`̀Kh

 ≈∏Y  ôªMC’G  ∫Ó¡dG  áÄ«g  IQOÉÑe  äÉbÉë°SG

 äÉ`̀«`̀fOQ’G  äÉ`̀eQÉ`̀¨`̀dG  ø`̀Y ¢`̀Vhô`̀≤`̀dG  ójó°ùJ

 …òdGh, »fÉ°ùfE’G èjôØàdG øe ÉYƒf ¬JôÑàYGh

 ä’ÉM  ¿ƒμJ  ’  ¿G  É¡ªgG  •hô°T  ¬d  ¿ƒμ«°S

.IQôμe

 á«ªæàd ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G Ö`̀FÉ`̀f  QÉ`̀°`̀TCG  ¬à¡L ø`̀e

 ó¡a »JGQÉe’G ôªM’G ∫Ó¡dG áÄ«¡H OQGƒªdG

 IQOÉÑªdG  √ò`̀g  ¿CÉ`̀H  ¿É£∏°S  øH  øªMôdG  óÑY

 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ™``e ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀e ¿hÉ``©``J ø`̀ª`̀°`̀V »``JCÉ``J

 ô«îdG  πªY ÖfGƒL øe ójó©dG  »a á«fOQ’G

 400) »JGQÉeCG  ºgQO Éfƒ«∏e É¡àª«b ≠∏Ñà°S  PqEG

.(QÉæjO ∞dG

 IQÉ``̀Ø``̀°``̀ù``̀dG »```̀a π``°``ü``æ``≤``dG ∫É`````b ¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø```̀e

 ∂`̀dÉ`̀e ∫BG ó``̀°``̀TGQ ó``̀ª``̀MCG π`̀°`̀ü`̀«`̀a á``̀«``̀JGQÉ``̀e’G

 áμë°V º°SQ ºàj ¿G  π«ªédG øe ¬fG  »ë°ûdG

 º¡d  πª°ûdG  ºd  ºJ  Éeó©H  ∫ÉØWCG  √ƒ`̀Lh  ≈∏Y

 øjó∏ÑdG  ø«H  ¿hÉ©àdÉH  Gó«°ûe  ,º¡JÉ¡eCG  ™e

 á°UÉNh  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a  ø«≤«≤°ûdG

.á«YÉªàL’G ÖfGƒédG

 º¡«∏Y  ¢VƒÑ≤ªdG  ádÉMEG  iôL ¬fG  ,±É°VCGh

 …ò``̀dGh á``̀dhó``̀dG ø``̀eG áªμëe ΩÉ``̀Y »`̀Yó`̀ª`̀d

 õcGôe óMG »a kÉeƒj 15 Ióe º¡Ø«bƒJ Qôb

 áHÉ°üY π«μ°ûJ áª¡J øY π«gCÉàdGh ìÓ°U’G

 ∫Gƒ``̀e’Gh  ¢UÉî°T’G  ≈∏Y  …ó`̀©`̀à`̀dG  ó°ü≤H

.á«°Uƒ°ü∏dG ∫ÉªY’G ÜÉμJQGh

OÉ°ùØdG áHQÉëeh …OÉ°üàbGh »°SÉ«°S ìÓ°UÉH ÖdÉ£J á«LÉéàMG áØbh
IÒNC’G áëØ°üdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG áªàJ

 ø``̀e’G á``jô``jó``e â`̀Ñ`̀dÉ`̀W ¬````JGP QÉ````̀W’G »``̀a

 ºMÉ°ùdG  øe êhôîdG ΩóY ø«éàëªdG ΩÉ©dG

 ø`̀ª`̀°`̀V   ,¿OQ’G  ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀d  á``̀∏``̀HÉ``̀≤``̀ª``̀dG

 ™HGôdG  QGhó`̀dG  √ÉéJÉH  ∑ôëàdG  º¡J’hÉëe

 º¡àeÓ°S ≈∏Y É°UôM  ,»fÉ°ù«ª°ûdG QGhO hG

 º¡≤M IócDƒe  ,ô«°ùdG  ácôM π«£©J Ωó`̀Yh

.áeÉY ídÉ°üªH Qô°†dG ´É≤jG ¿hO êÉéàM’ÉH

 ∫ÉLQ Ωóîà°SG ó≤a  ,»æeG Qó°üe Ö°ùëHh

 ó©H  ´ƒeó∏d  π«°ùe  RÉ`̀Z  á∏Ñæb  ΩÉ©dG  ø`̀e’G

 ¥Ó```̀ZG ø`̀«`̀é`̀à`̀ë`̀ª`̀dG ø```̀e Oó````̀Y ä’hÉ```̀ë```̀e

 ´QÉ°ûdG  §°Sh  »`̀a  ¢Sƒ∏édGh  ΩÉ`̀©`̀dG  ´QÉ`̀°`̀û`̀dG

.á≤£æªdG »a ø«æWGƒe ∫RÉæe ≈∏Y ≥∏°ùàdGh
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 »النشامى« إلى الدوحة لخوض آخر استعداداته لكأس آسيا 

 Ωƒ«dG zRÉàªªdG á∏°S{ ájõfhôH ƒëf ≈dhCG Iƒ£Nh »°ùcPƒKQC’Gh äGóMƒdG 

 ا,هلي وكفريوبا.. حكاية من خمسة فصول 

 Ωƒ«dG CGóÑj z≈dhC’G ój{ ÜÉgP `d ô«NC’G ´ƒÑ°SC’G 

 ..بـ هدف ا,مان 

…CGôdG - ¿ÉªY 

 ¬ÑjQóJ  »æWƒdG  ÖîàæªdG  ¢ùeG  ≈¡fCG

 ó©H  ¿ÉªY  áª°UÉ©dG  »a  √Gô`̀LG  …ò`̀dG

 ≈dG  ôØ°ù∏d  kÉÑgCÉJ  ,§≤°ùe  øe  IOƒ©dG

 »ÑjQóJ ôμ°ù©e áeÉb’ Ωƒ«dG  áMhódG

 á`̀jOh  äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀e  çÓ``̀K  á`̀eÉ`̀bG  ¬∏∏îàj

.2019 ájƒ«°S’G äÉ«FÉ¡æ∏d kGOGó©à°SG

 ¢ùeG  AÉ°ùe  ¬ÑjQóJ  ÖîàæªdG  iôLGh

 ∫Éà«a ÜQóªdG IOÉ«≤H ,¿ÉªY OÉà°S ≈∏Y

 ,kÉ``̀Ñ``̀Y’  (26)  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀Hh  õ`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀cQƒ`̀H

 Qƒe’G  øe ójó©dG  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  õμJQG

.á«μ«àμàdGh  á«æØdG

 ¬`̀ã`̀jó`̀M »``̀a ≈`̀eÉ`̀°`̀û`̀æ`̀dG ÜQó````̀e ó`````̀cCGh

 ¿G ,Ö``jQó``à``dG π`̀Ñ`̀b ΩÓ```̀Y’G π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀d

 ≥≤M  §≤°ùe  »`̀a  ÖîàæªdG  ôμ°ù©e

 á`̀«`̀ª`̀gG ≈``̀dG kGô`̀«`̀°`̀û`̀e ,á``̀aÉ``̀c ±Gó````̀g’G

 äÉjQÉÑe  ¢VƒNh áMhódG  »a  ™ªéàdG

 π«Ñb  Iô`̀«`̀N’G  á£ëªdG  πμ°ûJ  á``̀jOh

.ájQÉ≤dG  äÉ«FÉ¡ædG

 IOÉØà°S’G  ≥«≤ëJ  ≈dG  ™∏£àf  :±É°VG

 ,á`̀Mhó`̀dG  »`̀a  Éæ©ªéJ  ø`̀e  Iƒ`̀Lô`̀ª`̀dG

 á«FÉ¡ædG  áªFÉ≤dG  AÉ≤àfG  ≈∏Y  πª©æ°Sh

 πÑb É`̀«`̀°`̀SBG ¢``SCÉ``c »``a ∑QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S »`̀à`̀dG

.ô£b »a Éfôμ°ù©e ájÉ¡f

 kGô``̀NDƒ``̀e ø``̀∏``̀YG »`̀æ`̀Ø`̀dG RÉ``¡``é``dG ¿É````ch

 ,kÉ`̀Ñ`̀Y’  (29)  âª°V  á`̀«`̀dhG  áªFÉb  ø`̀Y

 ájÉ¡f  (23)  ≈``̀dG  ¢ü∏≤àJ  ¿G  ô¶àæj

 ádƒ£H  »a  ácQÉ°ûª∏d  …QÉédG  ô¡°ûdG

.2019 äGQÉe’G

 ≈``̀dG  Ö``î``à``æ``ª``dG  QOÉ```̀¨```̀j  ¿G  ô``̀¶``̀à``̀æ``̀jh

 ájOh  äÉjQÉÑe  çÓK  ¢Vƒîd  áMhódG

 ºK  ,(…QÉ`̀é`̀dG  20)  ¿Éà°SõZô«b  ΩÉ``eG

.(28 Ωƒj ) ø«°üdG kGô«NGh ,(23) ô£b

 ÜQó```̀ª```̀dG Ö``̀î``̀à``̀æ``̀ª``̀dG ó`````̀ah º```̀°```̀†```̀jh

 á``̀eÉ``̀°``̀SG Ö``̀î``̀à``̀æ``̀ª``̀dG ô```̀jó```̀e ,∫É```̀à```̀«```̀a

 ¿Éa  ¿ÉØ«à°S  ÜQó`̀ª`̀dG  óYÉ°ùe  ,∫Ó`̀W

 ¢ùμ«dG  ¢`̀SGô`̀ë`̀dG  ÜQó``̀e  ,¿ó`̀jÉ`̀gô`̀jO

 ,¢TƒdÉe ºjôc ábÉ«∏dG ÜQóe ,π«°ùæ«a

 ,Iô°UÉ«©dG óªëe »eÓY’G ∫hDƒ°ùªdG

 ,¢TƒμdÉe ∫Éæj ƒjó«ØdGh AGO’G π∏ëe

 …ôà«ªjO  ,ˆGô«N  ô°SÉj  ø«édÉ©ªdGh

 ,QÉéædG  ôgÉW  ,¿Gô¡e  â©∏W  ,»àjƒd

 Iô`̀eÉ`̀î`̀ª`̀dG ô`̀jô`̀L ΩRGƒ``̀∏``̀dG ’hDƒ`̀°`̀ù`̀eh

 ∫hDƒ°ùªdG  ÖfÉL  ≈`̀dG  ,á`̀fhÓ`̀H  ΩÉ°ûgh

.äÉμæL ¥Éë°SG »æe’G

 (29)  kÉ«dÉM  ÖîàæªdG  áªFÉb  º°†Jh

 ,ø«°SÉj  õà©e  ,™«Ø°T  ôeÉY  :ºg kÉÑY’

 ,…hÉæ£°ûdG óªëe ,QÉà°ùdG óÑY óªMG

 ó`̀ª`̀MG ,Üô``̀©``̀dG ¿õ```j ,É`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀dG ó`̀ª`̀ë`̀e

 ,»Yôe AGôH ,ø«°SÉj »æH ¢ùfG ,ô«¨°üdG

 ,á`̀jÉ`̀Ñ`̀∏`̀°`̀T ¢``̀SGô``̀a ,ø``«``dÉ``é``©``dG º``dÉ``°``S

 ,á`̀«`̀£`̀Y »``̀æ``̀H π`̀«`̀ ∏`̀N ,OGó``````̀M ¿É``̀°``̀ù``̀MG

 ,ø`̀ª`̀Mô`̀dG ó`̀Ñ`̀Y AÉ``̀¡``̀H ,ô`̀«`̀ª`̀°`̀S ó``̀ª``̀MG

 ,»`̀°`̀Vô`̀e Oƒ`̀ª`̀ë`̀e ,á`̀fQÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ió`̀«`̀Ñ`̀Y

 ,Ió```̀°```̀TGhô```̀dG ∞``̀°``̀Sƒ``̀j ,ó```̀jÉ```̀Y »```̀FÉ```̀LQ

 ó«©°S ,¿É`̀°`̀Sô`̀Y ó`̀ª`̀MG ,Ö```̀JGQ í`̀dÉ`̀°`̀U

 AÉ¡H ,Gô≤dG  …óY ,»é∏K ¿õj ,¿ÉLôe

 ¿G ô¶àæj Éª«a ..êÉ«°S »ª«Lh π°ü«a

 ÜÉ£N ¥QÉWh â«îÑdG  ø«°SÉj  ≥ëà∏j

 ôμ°ù©e  »a  kÉYÉÑJ  ,…ôª©àdG  ≈°Sƒeh

.áMhódG

 CGóÑ«°S  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Ö`̀î`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  ¿G  ô`̀cò`̀j

 ø`̀ª`̀°`̀V É```̀«```̀°```̀SBG ¢````̀SCÉ````̀c »````̀a √QGƒ````°````û````e

 »a  É«dGôà°SG  AÉ≤∏H  á«fÉãdG  áYƒªéªdG

 πÑ≤ªdG  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀c  ø`̀e ¢`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG

 »a É`̀jQƒ`̀°`̀S ¬`̀LGƒ`̀j º`̀K ,ø`̀«`̀©`̀dG IQÉ`̀eEÉ`̀H

 ∫h’G  Qhó``̀dG  ºààîj  ¿G  πÑb  ,¬`̀æ`̀e  10

 »a  ø«£°ù∏a  AÉ≤∏H  ΩÉ``̀jG  á°ùªN  ó©H

 .»ÑX ƒHG

Ió°TGhôdG ó°TGQ - ¿ÉªY 

 Iõ`̀ª`̀M ô```̀«```̀eC’G á`̀dÉ`̀ °`̀U ,Ωƒ```̀«```̀dG ó`̀¡`̀°`̀û`̀J

 ¥ÉÑ°S  ájGóH  ÜÉÑ°û∏d  ø«°ùëdG  áæjóªH

 »``̀∏``̀gC’G ø```̀e π``̀μ``̀d ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ´ƒ````̀f ø```̀e

 äGó`````Mƒ`````dGh ,á```̀¡```̀L ø````̀e É```̀Hƒ```̀jô```̀Ø```̀ch

.iôNCG á¡L øe »°ùcPƒKQC’Gh

 ∫hC’G  ±ô````̀£````̀dG  É``̀Ñ``̀MÉ``̀°``̀U  CGó```̀Ñ```̀«```̀°```̀Sh

 á°ùªN π``̀ °``̀UCG  ø``̀e ≈``````̀dhC’G  á``jÉ``μ``ë``dG

 RÉàªªdG  …Qhó```dG  Ö≤d  π``̀LC’h  ∫ƒ°üa

 ¿É«fÉãdG  Éª«a  ,(Ö`̀gò`̀dG)  á∏°ùdG  Iôμd

 áKÓK π°UCG øe ∫hC’G QGƒëdG ¿É°Vƒîj

 ådÉãdG  õcôªdG  ≈∏Y  ¢ùaÉæàdG  ¢Vô¨H

.ájõfhôÑdG á«dGó«ªdGh

 äGó````Mƒ````dG ø``̀«``̀H ,≈``````````̀dhC’G IGQÉ````Ñ````ª````dG

 á``̀YÉ``̀°``̀ù``̀dG ΩÉ``̀≤``̀à``̀ °``̀Sh »````̀°````̀ù````̀cPƒ````̀KQC’Gh

 Éëéæj  ºd  ¿É≤jôØdG  , kAÉ°ùe  á°ùeÉîdG

 ,RÉàªªdG  …Qhó``̀dG  »FÉ¡f  ≈`̀dG  πgCÉàdÉH

 ,»∏gC’G  ój  ≈∏Y  äGóMƒdG  êôN  Éeó©H

.ÉHƒjôØc øe ô°ùN »°ùcPƒKQC’G Éª«a

 á«îjQÉàdGh  á«æØdG  ¥GQhC’G  Ö«∏≤àHh

 ÖMÉ°U  »°ùcPƒKQC’G  RôÑj  ,ø«≤jôØ∏d

 …QhódG  ÜÉ≤dCG  Oó©H  z»°SÉ«≤dG  ºbôdG{

 á`̀¡`̀LGƒ`̀e ```̀H ó`̀¡`̀°`̀û`̀ª`̀dG »``̀a ,(Iô````̀e 24)

 Iô«Ø¨dG √ô`̀«`̀gÉ`̀ª`̀Lh äGó`̀Mƒ`̀dG  ìƒ`̀ª`̀W

 ≈∏Y Oƒ`̀©`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H ¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG »`̀æ`̀ª`̀j …ò````̀dG

 ,ådÉãdG  õcôªdG  π«fh  èjƒààdG  äÉ°üæe

 (2000) ΩÉY ™HGôdG õcôªdG ≥≤M Éeó©H

.áÑ©∏dG »a ¬d RÉéfG π°†aCG `c

 ájô°ûÑdG  ô°UÉæ©dG  ∂∏ªj  »°ùcPƒKQC’G

 äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ≈````̀dhCG »``̀a Rƒ`̀Ø`̀∏`̀d Ió`̀«`̀é`̀dG

 å«M ,äGóMƒdG ≈∏Y á«∏°†aC’G ≥«≤ëJh

 ƒHG ø«eCG),»°SÉªîdG á¡LGƒdG »a ô¡¶j

 QOÉ≤dG  õ«ªàªdG  ÜÉ`̀©`̀dC’G  ™fÉ°U  ¢SGƒM

 ¬`̀JÉ`̀bGô`̀à`̀NG ô`̀Ñ`̀Y ´É``̀aó``̀dG á``Yõ``YR ≈`̀∏`̀Y

 ºYóH ,á∏°ùdG ƒëf á«KÓãdG ¬JÉÑjƒ°üJh

 Éª«a ,…óæ¡dG ±ô°TGh á°TƒH …ôàe øe

 óªMCGh  ó«ÑY  ó`̀ª`̀MCG  »FÉæãdG  πØμà«°S

 ,(á©HÉàªdGh º∏dG »a Ö«£îdG

 äGóMƒdG  óªà©«°S  á∏HÉ≤ªdG  á¡édG  »a

 á``̀∏``̀eGƒ``̀©``̀dG ∞```°```Sƒ```j) äÉ```cô```ë```J ≈``̀∏``̀Y

 ¿Éæ°Sh  ,á∏°ùdG  âëJ  …hGõ¨dG  …óéeh

 óªMG  Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀H ÜÉ`̀©`̀dG ™`̀fÉ`̀°`̀ü`̀c ó`̀«`̀Y

 ∫ƒ©j Éªc ,(…Qƒ«°ùdG …ôîah á°TQÉªM

 ºbQ ÖYÓdG  √ô«gÉªL ≈∏Y äGóMƒdG

 á«°VÉªdG  IôàØdG  »a ¬JófÉ°S  »àdG  -6-

 »a á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀SEG á``̀dÉ``̀M â`̀∏`̀μ`̀°`̀T »``̀à``̀dGh

.á«fOQC’G á∏°ùdG ÖYÓe

 ÉHƒjôØc - »∏gC’G

 É¡àjÉμM  ø`̀°`̀Tó`̀«`̀°`̀S  ,á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  IGQÉ``Ñ``ª``dG

 »``∏``gC’G ∫ƒ`̀°`̀ü`̀a 5 π``̀°``̀UCG ø``̀e ≈`````̀dhC’G

 á«FÉ¡ædG  á∏°ù∏°ùdG  øª°V  ,É`̀Hƒ`̀jô`̀Ø`̀ch

 áYÉ°ùdG óæY ,RÉàªªdG á∏°ùdG Iôc …Qhód

 Ö`̀≤`̀∏`̀dG ∫É``̀æ``̀j å`̀«`̀ë`̀H kAÉ``°``ù``e á`̀©`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG

 ≥Ñ°ùj  ø`̀e π`̀jƒ`̀W …QhO ó`̀©`̀H  ø``̀ª``̀KC’G

 øe  äGAÉ≤d  áKÓãH  RƒØdG  »a  ¬°ùaÉæe

.á°ùªN π°UCG

 Iƒ≤H  Iô°VÉM  ¿ƒμà°S  IQÉ``̀KE’Gh  ájóædG

 kGô¶f  ,Éª¡æ«H  áÑ≤JôªdG  á¡LGƒªdG  »a

 á∏«≤K  AÉª°SCG  øe  ¿É≤jôØdG  ¬μ∏ªj  Éªd

 ≥«≤ëJ ≈`̀∏`̀Y QGô```°```UE’Gh ¿Gó`̀«`̀ª`̀dG »`̀a

 IOÉ``̀jR ``̀d »``̀∏``̀gC’G ≈©°ùj å`̀«`̀M ,Ö`̀≤`̀∏`̀dG

 áHÉàc  øY  ÉHƒjôØc  åëÑj  Éª«a  ,¬à∏Z

 äÓé°S »`̀a Ö`̀gP ø`̀e ±hô`̀ë`̀H  ¬ª°SEG

 ¬îjQÉJ »a Iôe ∫hC’ èjƒààdGh ∫É£HC’G

.Ö≤∏dÉH

»FÉ¡ædG QGƒ°ûe

 Ö≤∏dG  IOÉ©à°SG  ó`̀jô`̀j  ≥`̀jô`̀©`̀dG  »`̀∏`̀gC’G

 ,kÉ`̀eÉ`̀Y 24 ```̀d ¬`̀æ`̀FGõ`̀N ø``̀Y ÜÉ```Z …ò```̀dG

 Iôe 21) á∏°ùdG  …QhO  Ö≤∏H  êƒJ  å«M

 ¬`̀HÉ`̀≤`̀dCG ô```̀NBG ¿É```c É`̀ª`̀«`̀a (¬``î``jQÉ``J »``̀a

 á∏°ùdG  Iô`̀μ`̀d  »Ø«æ°üàdG  ¿OQC’G  ¢`̀SCÉ`̀c

 Ωób  ,80-82  ÉHƒjôØc  ≈∏Y  ¬Ñ∏¨J  ó©H

 …QhódG  »a  Iõ«ªàe  äÉjƒà°ùe  ≥jô©dG

.»FÉ¡ædG ≈dEG ¬dƒ°Uh πÑb

 ¢SCÉc  øe  kAó`̀H  kÓ¡°S  øμj  ºd  QGƒ°ûªdG

 äÉjQÉÑe  `H  kGQhô``̀eh  »Ø«æ°üàdG  ¿OQC’G

ÜÉj’Gh ÜÉgòdG RÉàªªdG …QhódG

 äGQÉ°üàfG  6) äÉjQÉÑe 10 »∏gC’G Ö©d

 ÉHƒjôØc »`̀∏`̀gC’G  RhÉ`̀é`̀J  ,(ô`̀FÉ`̀°`̀ù`̀N  4h

 IôjõédG øe ô°ùN Égó©H ,kÉHÉjEGh kÉHÉgP

 øe ô`̀°`̀ù`̀Nh ,kÉ```̀HÉ```̀jEG  ø``̀jó``̀dG OQh kÉ``̀HÉ``̀gP

 πgCÉàdG ´É£à°SGh ,ÉHÉjGh ÉHÉgP äGóMƒdG

 ¬≤«≤ëJ ó©H  -»`̀Ñ`̀gò`̀dG  ™`̀Hô`̀ª`̀dG-  ≈``̀dEG

 É``̀HÉ``̀gP- »`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG ≈`̀∏`̀Y kÉ`̀æ`̀«`̀ª`̀K kGRƒ`````a

 kÉHÉgP  »°ùcPƒKQ’G  øe  ô°ùNh  ,-ÉHÉjGh

.ÜÉjE’G »a Gô«Ñc GRƒa ≥≤M ºK

 á∏°ù∏°S  äÉjQÉÑe  ≈`̀dhG  ≈`̀dG  ∫É≤àfE’ÉHh

 ¬éFÉàf  »`̀∏`̀gC’G  ™`̀HÉ`̀J  ,-Qƒ``̀a  πæjÉØdG-

 äGóMƒdG  ≈∏Y  øjRƒa  ≥≤Mh  Iõ«ªªdG

 øª°V  ∂`̀dò`̀Hh  ,(70-76)h  (84-87)

 IQGó````̀L π``̀μ``̀H »``̀FÉ``̀¡``̀æ``̀dG »```̀a √ó````̀LGƒ````̀J

.¥É≤ëà°SGh

ICÉLÉØªdG ≥≤ëj ÉHƒjôØc

 ,Oƒ°S’G …QhódG ¿É°üMh ∫Éª°ûdG πãªe

 »a ¬ª°SG π«é°ùàH Iƒ≤H ÖZôj ÉHƒjôØc

 ¬îjQÉJ »a Iôe ∫hC’ ∫É£HC’G äÓé°S

 ™«ªé∏d  âÑã«d  …Qhó`̀dG  Ö≤d  ≥«≤ëJh

.á∏°ùdG Iôc ºdÉY »a π«ëà°ùe ’ ¿G

 5  »`̀a  RÉ`̀a)  äÉjQÉÑe  10  ÉHƒjôØc  Ö©d

 ¬JÉjQÉÑe  ájGóH  »a  ô°ùNh  ,(5  ô°ùNh

 ,kÉHÉjEGh kÉHÉgP »∏gC’G øe RÉàªªdG á∏°S `H

 OÉ``̀Yh ÜÉ```gò```dG »``̀a Iô``̀jõ``̀é``̀dG ø``̀e º``̀K

 IôjõédG  ≈∏Y  √Rƒ`̀Ø`̀H  QÉ°ùªdG  íë°Uh

 äGóMƒdG  øe  É°†jG  ô°ùNh  ÜÉ``jE’G  »a

 ,äGó`̀Mƒ`̀dG kÉ`̀HÉ`̀jEG áé«àædG ∫ó`̀Yh kÉ`̀HÉ`̀gP

 ô°ùNh kÉ`̀HÉ`̀gP »`̀°`̀ù`̀cPƒ`̀KQC’G ≈∏Y RÉ``̀ah

 ≈∏Y  ¬bƒØJ  ÉHƒjôØc  ó`̀cG  Égó©H  ,kÉ`̀HÉ`̀jEG

.kÉHÉjEGh kÉHÉgP »°VÉjôdG

 ,»`̀Ñ`̀gò`̀dG ™`̀Hô`̀ª`̀dG äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀e ≈```̀dhCG »``a

 ≈`̀∏`̀Y Rƒ````̀Ø````̀dG ø````̀e É```̀Hƒ```̀jô```̀Ø```̀c ø``̀μ``̀ª``̀J

 ó```cCGh  OÉ```̀Yh  ,(63-65)  »``̀°``̀ù``̀cPƒ``̀KQC’G

 »a »`̀∏`̀gC’G  ¬`̀LGƒ`̀«`̀d  (73-76) ¬`̀bƒ`̀Ø`̀J

.Ö≤JôªdGh ô¶àæªdG »FÉ¡ædG

 »FÉ¡ædG  á∏°ù∏°S  ¿CG  ≈`̀dEG  IQÉ`̀°`̀TE’G  óéJh

 …ò`̀dG ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ,äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀e 5 ø`̀e ¿ƒμàJ

 …QhO  Ö≤d  ``̀H  êƒàj  äÉjQÉÑe  3  ``̀H  RƒØj

.RÉàªªdG á∏°ùdG Iôc

QÉ°üàNEG `H

 ó``cCG  z…CGô`````̀ dG{  äGQÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀à`̀°`̀SG  ≈`̀∏`̀Y kGOQh

 Éª¡≤jôa  á`̀jõ`̀gÉ`̀L  ø`̀«`̀≤`̀jô`̀Ø`̀dG  É``HQó``e

 »`̀∏`̀gC’G  ÜQó``̀e  ô``̀cPh  ,Ö≤JôªdG  AÉ≤∏d

 »a RƒØdG øY πjóH’ ¬fG ,ó«©°ùdG OÉªY

 ∫hCG  »a RƒØ∏d  ™∏£àf{  ∫Ébh  ,AÉ≤d  ∫hG

 .zRƒØdG øY πjóH ’h ,»FÉ¡ædG äGAÉ≤d

 IGQÉÑª∏d  Ió«L  ÉæJGOGó©à°SG{  ±É`̀°`̀VCGh

 Ö∏©æ°Sh ÉæaƒØ°U »a äÉHÉ«Z óLƒj ’h

 óªëeh ¢SÉÑY ójR ,IOÉà©ªdG Éæà∏«μ°ûàH

 áfƒ°ùM  óªëeh  ¿É©æc  ∂dÉeh  ôgÉ°T

.z»JÉªM º«gGôHGh

 É`̀Hƒ`̀jô`̀Ø`̀c ÜQó````̀e ó````̀cCG ,π``̀HÉ``̀≤``̀ª``̀dG »```a

 ¿G ,¢`̀Uƒ`̀©`̀°`̀ü`̀©`̀dG º``̀«``̀gGô``̀HG Qƒ``̀à``̀có``̀dG

 ø`̀«`̀≤`̀jô`̀Ø`̀dG ø``«``H á`̀jhÉ`̀°`̀ù`̀à`̀e ¢``̀Uô``̀Ø``̀dG

 Ö©∏f  :™HÉJh  ,RƒØdG  πLCG  øe Ö©∏æ°Sh

 á«°VÉªdG  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  á∏«W  ø«ÑY’  10  ``̀H

 É¡H ô`̀e »`̀à`̀dG ±hô``̀¶``̀dG ø`̀e º`̀Zô`̀dÉ`̀Hh

 ’G  ,Qƒ°ùædGh  »eÉ£b  áHÉ°UÉH  ÉHƒjôØc

 ∞«μàdG øe ÉæμªJ ø«ÑYÓdG `H ≥KG »æfG

 èFÉàædG  π«dódGh  Éª¡fhóH  Ö©∏dG  ≈∏Y

 É`̀Hƒ`̀jô`̀Ø`̀c ¿G É`̀ª`̀c ,…OÉ``̀æ``̀∏``̀d Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG

 ¬d Ö`̀©`̀∏`̀j º``̀d …ò````dG ó`̀«`̀Mƒ`̀dG ≥`̀jô`̀Ø`̀dG

.zX ÖYÓdG

 ¢ùaÉæªdG  ≥jôØdG  Gó«L  Éæ°SQOz±É°VCGh

 ôÑY ,¬`̀Ø`̀©`̀°`̀Vh ¬`̀Jƒ`̀b •É`̀≤`̀f π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀Jh

 »a ¬`̀JGAÉ`̀≤`̀d á`̀aÉ`̀c É`̀æ`̀©`̀HÉ`̀Jh á``Wô``°``TC’G

 ø`̀ë`̀fh ,»``̀Ñ``̀gò``̀dG ™``̀Hô``̀ª``̀dGh …Qhó```````dG

.zIGQÉÑª∏d ¿hõgÉL

 ¬`̀à`̀HÉ`̀ã`̀dG É`̀æ`̀à`̀∏`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀à`̀H Ö`̀©`̀∏`̀æ`̀°`̀S{ º``̀à``̀Nh

 êô`̀Ø`̀dG »``fÉ``g ,»`̀°`̀SÉ`̀ª`̀î`̀dÉ`̀H ¬`̀∏`̀ã`̀ª`̀à`̀ª`̀dG

 IQÉ``Ñ``L ¿hó```̀∏```̀Nh »``°``Vƒ``©``dG ≈``̀°``̀Sƒ``̀eh

 .zOƒÑY ƒHG ódÉNh á«bQ ƒHG ¿hó∏Nh

…CGôdG - ¿ÉªY 

 ô`̀«`̀NC’G  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  äÉ°ùaÉæe Ωƒ`̀«`̀dG  CGó`̀Ñ`̀J

 á``̀LQó``̀dG  …QhO  ÜÉ````̀gP  ø``̀e  -™``̀HÉ``̀°``̀ù``̀dG-

 »a  ø«JGQÉÑe  áeÉbÉH  ,ó«dG  Iôμd  ≈dhC’G

 ø«°ùëdG  áæjóªH  á«ª°S  Iô`̀«`̀eC’G  á`̀YÉ`̀b

 ¥ô`̀a äÉ`̀HÉ`̀°`̀ù`̀M »``̀a ¿Ó``̀Nó``̀J ,ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀∏`̀d

 á≤£æe ƒëf Ωó≤àdG  ƒëf É¡«©°ùH ,´É≤dG

.•ƒÑ¡dG øY kGó«©H ΩÉe’G

 Gô°üY  á©HGôdG  ΩÉ≤j  …ò`̀dG  ∫h’G  AÉ≤∏dG

 É`̀ª`̀gÓ`̀ch ,á`̀é`̀fô`̀Ø`̀ch IRƒ```̀L ΩCG  ™`̀ª`̀é`̀H

 ,»`̀fÉ`̀ã`̀dG  Rƒ`̀Ø`̀dG  ≥«≤ëàH  ¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG  »`̀æ`̀ª`̀j

 øY OÉ``©``à``H’Gh á`̀«`̀£`̀≤`̀æ`̀dG á`̀∏`̀¨`̀dG IOÉ``̀jõ``̀d

 ±ƒëJ â```dGR É`̀e »`̀à`̀dG •ƒ`̀Ñ`̀¡`̀dG á```̀eGhO

 ¿ÉeQ ƒHG ídÉ°U ¬æe RôÑj RƒL ΩCG ..Éª¡H

 ôªYh ¿É``̀cQh π«Ñf PÉ`̀©`̀eh »`̀∏`̀Y ó`̀dÉ`̀Nh

 áéfôØc É``̀eG ,¿É````̀eQ ƒ``̀HG  õ`̀jÉ`̀a ó``̀ª``̀MGh

 ∞`̀°`̀Sƒ`̀jh ¿Gó`````̀gh ó`̀ª`̀ë`̀e ≈`̀∏`̀Y ó`̀ª`̀à`̀©`̀j

 AÉ`̀¡`̀H  Iô``̀°``̀UÉ``̀«``̀Y π``̀°``̀ü``̀«``̀ah »``̀dƒ``̀°``̀ù``̀©``̀dG

 ò«ØæàH  IõfÉæY  ôªYh  áeÉ°SGh  Iô°UÉ«Y

.á«eƒé¡dG ¬HÉ©dG

 …OGhh ¿É``̀ª``̀Y »``̀fÉ``̀ã``̀dG  AÉ``̀≤``̀∏``̀dG  ™`̀ª`̀é`̀jh

 ∫hC’G  ≈©°ùj  å«M  ,5,45  áYÉ°ùdG  ô«°ùdG

 áª¨f »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G OÉ`̀©`̀à`̀°`̀SG …ò``̀dG

 π«Ñ°S »``a ,•É`̀≤`̀æ`̀dG Ö`̀°`̀ù`̀c ≈``̀dG ,Rƒ``̀Ø``̀dG

 á∏Ñ≤ªdG  ™«HÉ°S’G  »`̀a  ¬©bƒe  ø«°ùëJ

 πgCÉàdG  äÉbÉ£H  ió`̀MG  ≈∏Y  á°ùaÉæª∏d

 É`̀«`̀dÉ`̀M π`̀à`̀ë`̀j å`̀«`̀M ,»``̀Ñ``̀gò``̀dG ™`̀Hô`̀ª`̀∏`̀d

 RôÑjh  ,(4)  ó«°UôH  ¢ùeÉîdG  Ö«JôàdG

 óªëe π°†ah äGó«ÑY ôeÉJ ≥jôØdG øe

 ô`̀«`̀Hõ`̀dGh QGô```̀L ô`̀eÉ`̀ °`̀Sh äÉ``̀aô``̀Y å`̀«`̀dh

.ó«Øe ¢ùfG IôFGódG ÖY’h äGó«ÑY

 ÉHôb  ôãc’G  ó©j  …ò`̀dG  ô«°ùdG  …OGh  ÉeG

 õcôªdÉH  √õcôªàd  ,•ƒÑ¡dG  záaÉM{  øe

 ∂Ød  ™∏£àj  ¬`̀fÉ`̀a  ,ó`̀«`̀°`̀UQ  ¿hO  ô`̀«`̀N’G

 QÉ°üàfG ≥«≤ëJ ∫ÓN øe ,RƒØdG IôØ«°T

 ô¡¶jh ,ÜÉgòdG á∏Môe ΩÉàN »a ó«Mh

 ΩÉ°ùM  ,OÉ`̀ª`̀Y  øªMôdGóÑY  ≥jôØdG  ø`̀e

 óªMGh  ô°UÉf  QOÉf,ø«°ùM  ôªY  ,…RÉ`̀L

.ºμM

 â`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG ó``̀Z Ωƒ```̀j ´ƒ``̀Ñ``̀°``̀SC’G º`̀à`̀à`̀î`̀«`̀°`̀Sh

 ø`̀°`̀ù`̀ë`̀dG á``YÉ``b »``̀a ø`̀«`̀JGQÉ`̀Ñ`̀e á``̀eÉ``̀bEÉ``̀H

 ,áª≤dG  äÉHÉ°ùM  øª°V  ¿ÉLQóæJ  ,óHQÉH

 zIƒ≤H á°Shôëe{ âJÉH IQGó°üdG ¿G ºZQ

 ¿G ó©H É¡H OôØfG …òdG »∏gC’G πÑb øe

.22-23 ±óg ¥QÉØH §∏°ùdG ≈∏Y RÉa

 12) »```∏```gC’G ™`̀ª`̀é`̀J ≈`````dh’G IGQÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG

 óæY (8) ™``̀HGô``̀dG  »`̀Hô`̀©`̀dG  ™``̀e  (á`̀£`̀≤`̀f

 6,45  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  É¡«∏J  ,AÉ`̀°`̀ù`̀e  á`̀°`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG

 ø«°ùëdGh  §∏°ùdG  ™ªéJ  áeÉg  á¡LGƒe

 õcôe ≈∏Y ácGô°ûdG  ¢†Ød ΩÉg AÉ≤d »a

 ó«°UôdG  äGP  ¿ÉcQÉ°ûàj  Éª¡a  ,áaÉ°UƒdG

 .Qó°üàªdG ΩÉeCG ô°ùN ÉªgÓch ,(10)

 ádƒ£ÑdG ‘ ¿OQCÓd á«dGó«e 13   
 ∫É≤KC’G `d á«Hô©dG

 …CGôdG - ¿ÉªY 

 É¡æ«H  øe  á«dGó«e  13  `H  ∫É≤KC’G  ™aôd  »æWƒdG  ÖîàæªdG  êƒJ

 ¬àcQÉ°ûe ΩÉàN »a ájõfhôH á«dGó«e 12h IóMGh á«°†a á«dGó«e

 áª°UÉ©dG É¡àaÉ°†à°SG »àdGh ∫É≤KC’G ™aôd á«Hô©dG ádƒ£ÑdG »a

.IôgÉ≤dG ájô°üªdG

 …Oƒ`̀HÉ`̀©`̀dG ó`̀dÉ`̀N ,ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀dG ∫Ó``̀N ø`̀e äÉ`̀«`̀dGó`̀«`̀ª`̀dG äAÉ```̀Lh

 »a’ ó«dh ,(äÉ`̀jõ`̀fhô`̀H  3) êÓ°üdG ó`̀YQ ,(á`̀jõ`̀fhô`̀Hh á«°†a)

 3)  …ôHÉédG  ó`̀jRh  (äÉjõfhôH  3)  »ÑYõdG  ôªY  ,(¿ÉàjõfhôH)

 .(äÉjõfhôH

∫É≤KC’G ™aôd »æWƒdG ÖîàæªdG

 Ωó≤dG Iôμd »æWƒdG ÖîàæªdG 

 ÉHƒjôØch »∏gC’G ø«H ≥HÉ°S AÉ≤d øe 

 IójóL ábÓ£fG ƒëf »©°ùdGh ..¿ÉªY ≥jôa 

 

 Ωƒ«dG ≥∏£æJ hOƒé∏d áμ∏ªŸG ádƒ£H 
…CGôdG - ¿ÉªY 

 äÉÄØ∏d  hOƒ`̀é`̀∏`̀d  áμ∏ªªdG  ádƒ£H  äÉ°ùaÉæe  á©ªédG  Ωƒ`̀«`̀dG  ≥∏£æJ

 áWô°ûdG  á«ªjOÉcCG  »`̀a  áÑ©∏dG  OÉ`̀ë`̀JG  É¡ª¶æj  »`̀à`̀dGh  áaÉc  ájôª©dG

.á«μ∏ªdG

 âÑ°ùdG  óZ  Ωƒj  ≈àM  ôªà°ùJ  »àdG  ádƒ£ÑdG  ó¡°ûJ  ¿CG  ô¶àæªdG  øeh

.áÑY’h kÉÑY’ 350 øe ôãcCG ácQÉ°ûe

 kGOGó©à°SG  á«æWƒdG  äÉÑîàæªdG  ô°UÉæY QÉ«àNG  ±ó¡H ádƒ£ÑdG  »JCÉJh

 .ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG á«dhódG ä’ƒ£ÑdG øe ójó©dG »a ácQÉ°ûª∏d

 

 Ò¨d 17ä Iôc `H ÊÉãdG QhódG 
 Ωƒ«dG ÚaÎëŸG

¿Gô≤°ûdG ÜÉ¡jG - ÉãeôdG 

 »fÉãdG Qhó`̀dGh ∫h’G QhódG äÉjQÉÑe Ωƒ«dG ô°üY á«fÉãdG óæY ≥∏£æJ

 ¿G  ô¶àæj  å«M  ,Ωó≤dG  IôμH  ø«aôàëªdG  ô«Z  `d  kÉeÉY  17  ä  ájófC’

 øe Oó`̀©`̀d »`̀fÉ`̀ã`̀dG  Qhó`̀∏`̀d  á∏gCÉàªdG ¥ô`̀Ø`̀dG  »`̀bÉ`̀H  Gó``̀Zh Ωƒ`̀«`̀dG  í°†àJ

.äÉYƒªéªdG

 ,»fÉãdG QhódG øª°V ,¿ÉMô°ùdG Ö©∏e ≈∏Y Éª©∏H ™e á«°ûæªdG »≤à∏jh

 ,ÜÉë°S Ö©∏e ≈∏Y ∫h’G QhódG ÜÉ°ùëd IójƒédG ¿ÉÑ°ùM ∞«°†à°ùjh

 ™e ó«©°S »HG ôjOh ,äõY ¿É©æc Ö©∏e ≈∏Y ø«£≤dG ΩG ™e á«ª°TÉ¡dGh

.íjô°üdG Ö©∏e ≈∏Y Ωƒ°SôØc ™e ºë°Sh ,áÑ«£dG Ö©∏e ≈∏Y »Hô©dG

 ≈∏Y  IóMƒdG  √ô«¶f  ÓYôjO  πÑ≤à°ùj  å«M  ,GóZ  äGAÉ≤∏dG  πªμà°ùJh

 ,ÜÉë°S  Ö©∏e  ≈∏Y  AGhó``dG  QGOh  ø«°ùëdG  ÜÉÑ°T  ,äõ`̀Y  ¿É©æc  Ö©∏e

 ∫h’G QhódG »a »≤à∏j Éª«a ,óHQG ájó∏H Ö©∏e ≈∏Y πeôμdG ™e π«∏édG

 ™e ¿OQ’G ¿É°Sôah ,ÉMÉÑ°U ô°ûY ájOÉëdG »a ∑ƒeô«dG ™e á¡«ÑédG

 ™e ôbƒªdGh  ,Gô°üY á«fÉãdG  »a á¡«ÑédG  Ö©∏e ≈∏Y »`̀fOQ’G  ø«©dG

 ,íjô°üdG Ö©∏e ≈∏Y GôYƒa ™e õjÉLôØc ,ÜÉë°S Ö©∏e ≈∏Y á«dÉ©dG

 ÜÉÑ°T  ™e  á∏©°ûdGh  ,áÑ«£dG  Ö©∏e  ≈∏Y  ø«°ùM  ï«°ûdG  ™e  ´QÉ°ûªdG

 .äõY ¿É©æc Ö©∏e ≈∏Y π«∏¶dG

 

 19ä Iôc IQGó°üH ßØàëj ¿OQC’G ÜÉÑ°T 
 ¿Gô≤°ûdG ÜÉ¡jG - ÉãeôdG 

 19ä  ÜÉÑ°û∏d  »Hô©dG  ∂æÑdG  …QhO  IQGó`̀°`̀ü`̀H  ¿OQC’G  ÜÉÑ°T  ßØàMG

 »a  ,1-1  ø«°ùëdG  ™e  ¬dOÉ©J  ºZQ  ,Ωó≤dG  Iôμd  ø«aôàëªdG  ájóf’

.¢SOÉ°ùdG ´ƒÑ°SC’G ΩÉàN »a óHQG ájó∏H Ö©∏e ≈∏Y äôL IGQÉÑe

 »a (0/4) á©≤ÑdG ≈∏Y √Rƒa ó©H ,Qó°üàª∏d ¬JOQÉ£e ÉãeôdG π°UGhh

 »∏°ü«ØdG ≈∏Y IôjõédG RÉa Éª«a ,º°TÉg ô«e’G Ö©∏e Égó¡°T á¡LGƒe

 íjô°üdG ≈∏Y ¬°VQG ≈∏Y äGóMƒdG Ö∏¨Jh ,IôjõédG Ö©∏e ≈∏Y (0/2)

.»ª°TÉ¡dG Ö©∏e ≈∏Y (0/2) »∏g’G ≈∏Y §∏°ùdG RÉah ,(1/4)

 IôjõédG  ,(13)  ÉãeôdG  ,(16)  ¿OQC’G  ÜÉÑ°T  :  ¥ôØdG  Ö«JôJ  íÑ°UGh

 §∏°ùdG ,(5) ø«°ùëdG ,(9) äGóMƒdG ,(10) »∏g’Gh »∏°ü«ØdG ,(12)

.(3) á©≤ÑdGh íjô°üdG ,(4)

 ™e  íjô°üdG  Ωƒ`̀«`̀dG  ô°üY  á«fÉãdG  óæY  »≤à∏j  ,15ä  ádƒ£H  øª°Vh

 Ö©∏e ≈∏Y äGóMƒdG ™e ø«°ùëdG ,º°TÉg ô«eC’G Ö©∏e ≈∏Y »∏°ü«ØdG

 »∏gC’G ∞«°†à°ùjh,á¡«ÑédG Ö©∏e ≈∏Y áÑ≤©dG ™e á©≤ÑdG ,óHQG ájó∏H

 πHÉ≤àjh  ,¬Ñ©∏e  ≈∏Y  ÉãeôdG  ¿OQC’G  ÜÉÑ°Th  ,¬Ñ©∏e  ≈∏Y  ¢`̀SGQ  äGP

 .ƒdƒÑdG Ö©∏e ≈∏Y IôjõédG ™e §∏°ùdG

 

 ájófC’G AÉ£°Sh `d hQƒj QÉ«∏e 1,8 
 2013 òæe

Ü ± CG - ¢ùjQÉH 

 2,14) hQƒj QÉ«∏e 1,8 ≈∏Y Ωó≤dG Iôc ájófCG ídÉ°üe ¿ƒ∏ãªj AÉ£°Sh π°üM

 ,2013  »fÉãdG  ¿ƒfÉc  òæe  ø«ÑYÓdG  ä’É≤àfG  »a  (»cô«eCG  Q’hO  GQÉ«∏e

 ,¢ù«ªîdG ¢ùeG √ô°ûf ¿É«H »a (ÉØ«a) »dhódG OÉëJ’G ø∏YCG  Ée Ö°ùëH

.ø«ÑYÓd ¿ƒ∏ãªªdG AÉ£°SƒdG ÉgÉ≤∏J »àdG ≠dÉÑªdG í°Vƒj ºd ¬fCG ó«H

 øe ’É≤àfG  16825 »a π`̀bC’G  ≈∏Y §«°Sh ™∏°V ,2013 òæe{ ÉØ«a ìô°Th

.zájófC’G AÉ£°Sƒd hQƒj QÉ«∏e 1,8 ™aO ºJ ...(%19,5) 86212 π°UCG

 ≈∏Y óMGh §«°Sh ≈∏Y 7457 π°UCG øe ÉjOÉf 1060 óªàYG{ ¿É«ÑdG ±É°VCGh

 »a É©dÉ°V ÉÑY’ 44913 π°UCG øe ...äGƒæ°S â°S IóàªªdG IôàØdG »a πbC’G

.z§«°SƒH πbC’G ≈∏Y ÉÑY’ 9652 π«ãªJ ºJ ,ä’É≤àf’G ∂∏J

 ÖYÓd  πãªe  §«°Sh  óLGƒJ  »g  ÉYƒ«°T  ô`̀ã`̀cC’G  ádÉëdG  ¿G  ÉØ«a  QÉ`̀°`̀TCGh

 ÖYÓdG Ωó≤à°ùj …OÉæ∏d πãªe §«°Sh ºK ,(2013 òæe ä’É≤àfG 12604)

 ´ƒªée  »```ah  .(1489)  ¬`̀æ`̀Y  ≈`̀∏`̀î`̀à`̀j  …ò```̀dG  …OÉ```æ```dGh  (±’BG  6  ƒ`̀ë`̀f)

.’É≤àfG 236 »a áKÓãdG ±GôWC’G â©∏°V ,ä’É≤àf’G

 ájƒ°†æªdG  äGOÉ`̀ë`̀J’G  πc  ≈∏Y  ø«©àj{  2016  QGPBG  òæe  ¬fG  ÉØ«a  í°VhCGh

 ó«H  ,zº`̀¡`̀°`̀VQCG  ≈∏Y  AÉ£°SƒdG  •É°ûf  ø`̀Y  …ƒæ°S  ¢üî∏e  ô°ûf  ÉØ«a  »`̀a

 øμd ,äÉ°üî∏ªdG  √ò¡d Gó«WƒJ ¢ù«d{ ¢ù«ªîdG √ô°ûf …òdG  ôjô≤àdG  ¿CG

 á≤HÉ£e ΩÉ¶f ƒgh ,z¢`̀SCG  ΩCG  »J …BG  ≈∏Y IOQGƒ`̀dG  äÉeƒ∏©ª∏d áeÉY Iô¶f

 .»fhôàμd’G á«dhódG ä’É≤àf’G

 17533 Oó©dG - Ω2018  ∫hC’G ¿ƒfÉc 14  ≥aGƒŸG - `g 1440 ÊÉãdG ™«HQ 6 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 
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 πÑ≤ªdG ø«æKE’G Öë°ùJ z»FÉ¡ædG øªK{ áYôb 

 مفارقات ومفاجآت في »أبطال اوروبا« 
Ü ± CG - ¢ùjQÉH 

 ≈dEG  ø«∏gCÉàªdG  ô`̀NBG  »°ùfôØdG  ¿ƒ«d  äÉ`̀H

 ¬Ø«°†e  ™e  ¬dOÉ©àH  »FÉ¡ædG  øªK  Qhó`̀dG

 ¢ùeG  1-1  »`̀fGô`̀chC’G  ∂°ùà««fGO  QÉàNÉ°T

 øe  Iô«NC’G  á°SOÉ°ùdG  ádƒédG  »a   ∫h’G

 »a ÉHhQhCG ∫É£HCG …Qhód äÉYƒªéªdG QhO

 IQÉ≤dG QÉÑc •ƒ≤°S äó¡°T »àdG Ωó≤dG Iôc

.Rƒé©dG

 »`̀FÉ`̀¡`̀æ`̀dG ø``̀ª``̀K Qhó``````̀dG á``̀Yô``̀b Ö`̀ë`̀°`̀ù`̀Jh

 »HhQhC’G OÉëJ’G ô≤e »a πÑ≤ªdG ø«æKE’G

.ájô°ùjƒ°ùdG ¿ƒ«f áæjóe »a áÑ©∏d

 »fÉªdC’G ófƒªJQhO É«°ShQƒÑH ¿ƒ«d ≥ëdh

 áYƒªéªdG)  »fÉÑ°SE’G  ó`̀jQó`̀e  ƒμ«à∏JCGh

 ΩÉ¡æJƒJh  »`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀SE’G  áfƒ∏°TôHh  (≈```̀dhC’G

 ¿ÉeôL ¿É°S ¢ùjQÉHh (á«fÉãdG) …õ«∏μfE’G

 ∞«°UƒdG  …õ«∏μfE’G  ∫ƒHôØ«dh  »°ùfôØdG

 ¬`̀μ`̀dÉ`̀°`̀Th »`̀dÉ`̀¨`̀Jô`̀Ñ`̀dG ƒ``̀JQƒ``̀Hh (á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG)

 ï`̀«`̀fƒ`̀«`̀e ¿ô```̀jÉ```̀Hh (á```©```HGô```dG) »``̀fÉ``̀ª``̀dC’G

 …óædƒ¡dG  ΩGOô`̀à`̀°`̀ù`̀eCG  ¢`̀ù`̀cÉ`̀jCGh  »`̀fÉ`̀ª`̀dC’G

 …õ«∏éfE’G  »à«°S  ôà°ù°ûfÉeh (á°ùeÉîdG)

 ÉehQh »fÉÑ°SE’G ójQóe ∫ÉjQh (á°SOÉ°ùdG)

 »dÉ£jE’G ¢Sƒàæaƒjh (á©HÉ°ùdG) »dÉ£jE’G

.(áæeÉãdG) …õ«∏éfE’G óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉeh

 »a Ö`̀≤`̀∏`̀dG π``̀eÉ``̀M ó``̀jQó``̀e ∫É````̀jQ »``̀æ``̀eh

 á«°SÉb  IQÉ°ùîH  Iô«NC’G  áKÓãdG  ΩGƒ``YC’G

 »``°``Shô``dG ƒ`̀μ`̀°`̀Sƒ`̀e É`̀μ`̀°`̀ù`̀°`̀S ¬`̀Ø`̀«`̀°`̀V ΩÉ`````̀eCG

 ¬Ø«°†e ΩÉeCG ÉehQ §≤°Sh ,áØ«¶f á«KÓãH

 ¬``̀æ``̀WGƒ``̀eh ,»`̀μ`̀«`̀°`̀û`̀à`̀dG ¿õ``̀∏``̀H É`̀jQƒ`̀à`̀μ`̀«`̀a

 õ`̀jƒ`̀H è``̀fƒ``̀j ¬`̀Ø`̀«`̀°`̀†`̀e ΩÉ``````̀eCG ¢``Sƒ``à``æ``aƒ``j

 ΩÉ``̀eCG  ó`̀à`̀jÉ`̀fƒ`̀j  ôà°ù°ûfÉeh  ,…ô`̀°`̀ù`̀jƒ`̀°`̀ù`̀dG

 IóMGh áé«àæH »fÉÑ°SE’G É«°ùædÉa ¬Ø«°†e

.2-1

 ¿ƒ«d ≥≤M ,∞««c »a ≈dhC’G IGQÉÑªdG »a

 §≤a ∫OÉ©àdG ≈dEG  áLÉëH ¿Éc ¬fC’ ºgC’G

 áYƒªéªdG  »a  á«fÉãdG  ábÉ£ÑdG  ¿Éª°†d

 ¬`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀J »```̀a í``̀é``̀f É```̀e ƒ````̀gh á``̀°``̀SOÉ``̀°``̀ù``̀dG

 ≈`̀dhC’G  Iôª∏d  äÉYƒªéªdG  QhO  ≈£îà«d

 ≈∏Y êôN ÉeóæY 2012-2011 º°Sƒe òæe

 äÓ`̀cô`̀H  »`̀°`̀Uô`̀Ñ`̀≤`̀dG  É«°Sƒ≤«f  π``̀jƒ``̀HCG  ó`̀j

 0-1  Rƒ`̀Ø`̀dG  Éª¡dOÉÑJ  ó©H  4-3  í«LôàdG

.ÉHÉjEGh ÉHÉgP

 ôÑY π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀à`̀dÉ`̀H ÇOÉ``̀Ñ``̀dG QÉ`̀à`̀NÉ`̀°`̀T ¿É```̀ch

 øμd  ,(22)  ¢`̀û`̀jGQƒ`̀e  Qƒ«fƒL  »`̀∏`̀jRGô`̀Ñ`̀dG

 ∑QOCG ô«≤a π«Ñf π°UC’G …ôFGõédG »dhódG

 áaÉ°Uh  øª°V  …ò`̀dG  ¿ƒ«∏d  (65)  ∫OÉ©àdG

 »≤H  Éª«a  ,  ,•É≤f  8  ó«°UôH  áYƒªéªdG

 »a …QÉ≤dG √QGƒ°ûe π°UGƒ«d ÉãdÉK QÉàNÉ°T

.z≠«d ÉHhQƒj{ »HhQhC’G …QhódG

 ôà°ù°ûfÉe  øª°V  ,É`̀¡`̀JGP  áYƒªéªdG  »`̀ah

 ≈∏Y ádhÉ£dG Ö∏b ÉeóæY IQGó°üdG »à«°S

 ¬Ø∏îJ ’ƒëe »fÉªdC’G  ºjÉ¡æaƒg ¬Ø«°V

 16)  ¢ûàjQÉeGôc  …Qó`̀fCG  »JGhôμ∏d  ±ó¡H

 π°†ØH 1-2 Rƒ```̀a  ≈````dEG  (AGõ````̀L á``∏``cQ  ø``̀e

 GhQƒ`̀d  »`̀fÉ`̀ª`̀dC’G  »`̀dhó`̀dG  ¬ªLÉ¡e  á«FÉæK

.(61h 1+45) ¬«fÉ°S

 áLÉëH ¿Éc …òdG »à«°S ôà°ù°ûfÉe OÉ©à°SGh

 ¬`̀fRGƒ`̀J  ,IQGó``°``ü``dG  ¿Éª°†d ∫OÉ`̀©`̀à`̀dG  ≈``̀dEG

 …QhódG »a ¬d ≈dhC’G áªjõ¡dG øe É©jô°S

 ΩÉ`̀eCG  §≤°S  ÉeóæY  º°SƒªdG  Gò`̀g  RÉàªªdG

.âÑ°ùdG 2-ôØ°U »°ù∏°ûJ

∫Éjô∏d á«îjQÉJ IQÉ°ùN

 »a zƒ``̀«``̀HÉ``̀fô``̀H ƒ`̀LÉ`̀«`̀à`̀fÉ`̀°`̀S{ Ö`̀©`̀∏`̀e ≈``∏``Y

 IQÉ`̀°`̀ù`̀î`̀H »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG …OÉ``̀æ``̀dG »`̀æ`̀e ,ó``̀jQó``̀e

 ∫ò`̀ª`̀dG ¬`̀Wƒ`̀≤`̀°`̀ù`̀H ¬``̀°``̀VQCG ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀J

 ∫hCG  »a ,3-0 ƒμ°Sƒe Éμ°ù°S  ¬Ø«°†e ΩÉeCG

 äÉYƒªéªdG QhO »a ¬°VQCG ≈∏Y ¬d áªjõg

 ,2009 ΩÉY òæe á≤jô©dG ájQÉ≤dG á≤HÉ°ùª∏d

 »àdG ájQÉ≤dG ¬JÉcQÉ°ûe ïjQÉJ »a ≈dhC’Gh

 ,±Gó`̀gCG  3  ¥QÉØH  ¬°VQCG  ≈∏Y  É¡«a  ô°ùîj

 ΩÉeCG ÉHÉjEGh ÉHÉgP É¡«a Ωõ¡æj »àdG ≈dhC’Gh

-20088 º°Sƒe òæe á°ùaÉæªdG ¥ôØdG óMCG

.(¢Sƒàæaƒj ΩÉeCG) 2009

 »a ƒ`̀μ`̀°`̀Sƒ`̀e »``̀a 0-1 RÉ```̀a É`̀μ`̀°`̀ù`̀°`̀S ¿É````̀ch

.á«fÉãdG ádƒédG

 IGQÉÑe 254 »a Iô°ûY ájOÉëdG IôªdG »gh

 πÑ≤à°ùJ  »àdG  á``«``HhQhC’G  äÉ≤HÉ°ùªdG  »`̀a

 ôãcCG hCG ±GógCG 3 ójQóe ∫ÉjQ ∑ÉÑ°T É¡«a

.¬°VQCG ≈∏Y

 ¬fCG  »μ∏ªdG  …OÉæ∏d  ó«MƒdG  AGõ©dG  ≈≤Ñjh

 ∫ó`̀©`̀e)  á`̀HÉ`̀°`̀T  á∏«μ°ûàH  IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¢`̀VÉ`̀N

 √õ``̀FÉ``̀cQ É`̀¡`̀æ`̀Y â``̀HÉ``̀Z (É```̀eÉ```̀Y 24 ø``̀°``̀ù``̀dG

 ƒ«Nô«°S  óFÉ≤dG  É¡àeó≤e  »a  á«°SÉ°SC’G

 »``̀fGOh hô`̀«`̀ª`̀«`̀°`̀SÉ`̀c »``∏``jRGô``Ñ``dGh ¢``̀Sƒ``̀eGQ

 ¢ù∏L  Éª«a  ,á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ÖÑ°ùH  ¢SƒjÉÑ«°S

 …õ``̀∏``̀jƒ``̀dGh ¢``̀û``̀à``̀jQOƒ``̀e É``̀cƒ``̀d »``̀JGhô``̀μ``̀dG

 »`̀fÉ`̀ª`̀dC’Gh ∫É`̀NÉ`̀aQÉ`̀c »``̀fGOh π«H å`̀jQÉ`̀L

 »°ùfôØdGh å«μ°SÉa ¢SÉcƒdh ¢Shôc »fƒW

.A’óÑdG óYÉ≤e ≈∏Y ¿GQÉa πjÉaGQ

 õcôªdG  »μ«°ûàdG  ¿õ∏H  ÉjQƒàμ«a  ∞£Nh

 ÉHhQƒj{ »HhQhC’G …QhódG ábÉ£Hh ådÉãdG

.1-2 ÉehQ ≈∏Y √RƒØH zè«d

 RƒØdG  ≈dEG  áLÉëH  »μ«°ûàdG  ≥jôØdG  ¿Éch

 ¢†¨H  ¬ëdÉ°U  »a  ådÉãdG  õcôªdG  º°ùëd

 ∫ÉjQ ΩÉeCG ƒμ°Sƒe Éμ°ù°S áé«àf øY ô¶ædG

 ø«Jô°TÉÑªdG  ø«à¡LGƒªdG  π°†ØH  ójQóe

 Éeó©H (ƒ°ùcƒe »a 1-2 RÉah 2-2 ’OÉ©J)

.Éª¡æe πμd •É≤f ™Ñ°ùH ÉjhÉ°ùJ

óàjÉfƒjh ¢Sƒàæaƒj •ƒ≤°S

 áYƒªéªdG IQGó°U ≈∏Y ¢Sƒàæaƒj ßaÉMh

 èfƒj  ¬Ø«°†e  ΩÉ`̀eG  ¬JQÉ°ùN  ºZQ  áæeÉãdG

 ôà°ù°ûfÉe •ƒ≤°S øe Gó«Øà°ùe ,2-1 õjƒH

 áé«àædÉH  É«°ùædÉa  ¬Ø«°†e  ΩÉ`̀eG  óàjÉfƒj

.É¡JGP

 ≥``̀jô``̀Ø``̀dG QCÉ```````̀K ,≈```````````̀dhC’G IGQÉ````̀Ñ````̀ª````̀dG »````̀a

 ƒæjQƒJ  »`̀a  É`̀HÉ`̀gP  ¬JQÉ°ùîd  …ô°ùjƒ°ùdG

 ¬ªLÉ¡ªd ø«aóg π°†ØH ,áØ«¶f á«KÓãH

 AGõL á∏cQ øe 30) hQGƒg Ωƒo« pZ »°ùfôØdG

 ƒdhÉH  »æ«àæLQC’G  πjóÑdG  ¢ü∏bh  ,(68h

 zRƒé©dG  Ió«°ùdG{  ≥jôØd  ¥QÉ`̀Ø`̀dG  ’É`̀Ñ`̀jO

 »a á«fÉãdG IQÉ°ùîdG ¬Ñæéj ¿CG ¿hO ,(80)

 ¬°VQCG  ≈∏Y  ≈``̀dhC’G  ó©H  äÉYƒªéªdG  QhO

.óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe ΩÉeCG

 ¿É`̀c  ,ÉjÉà°ù«e  Ö©∏e  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  »``̀ah

 ódhCG »a áÑ«W áé«àf ≥≤M …òdG É«°ùædÉa

 ådÉãdG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  øª°Vh  (0-0)  OQƒ``aGô``J

 É`̀HhQƒ`̀j) »```̀HhQhC’G …Qhó```dG ≈`̀dG π`̀gDƒ`̀ª`̀dG

 ø«aóg π`̀é`̀°`̀Sh π`̀°`̀†`̀aC’G ±ô`̀£`̀dG ,(è`̀«`̀d

 õfƒL π`̀«`̀ah (17) ô`̀dƒ`̀°`̀S  ¢`̀Sƒ`̀dQÉ`̀c  ô`̀Ñ`̀Y

 ±óg πHÉ≤e (¬≤jôa ≈eôe »a CÉ£N 47)

.(87) OQƒØ°TGQ ¢SƒcQÉe πjóÑ∏d

 ¿ôjÉH  π°ûa  ,á°ùeÉîdG  áYƒªéªdG  »`̀ah

 á«fÉãdG  Iôª∏d RƒØdG »a »fÉªdC’G ï«fƒ«e

 ÉeóæY  …óædƒ¡dG  ΩGOôà°ùeCG  ¢ùcÉjCG  ≈∏Y

 OôW äó¡°T  IGQÉ`̀Ñ`̀e  »`̀a  3-3  ¬©e ∫OÉ`̀©`̀J

 ,¢ùcÉjCG  øe  ôHƒa  ¿É«∏«ª«°ùμe  …ƒ°ùªædG

.áfƒ°ûîdG ÖÑ°ùH ¿ôjÉH øe ôdƒe ¢SÉeƒJh

 ∫OÉ©àdG ïa »a §≤°S ï«fƒ«e ¿ôjÉH ¿Éch

 ádƒédG  »a  1-1  ¢ùcÉjCG  ΩÉ``eCG  ¬`̀°`̀VQCG  ≈∏Y

.á«fÉãdG

 »μ°ùahófÉØ«d  äô``HhQ  …óædƒÑdG  πé°Sh

 »`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dGh  (AGõ`````L  á``̀∏``̀cQ  ø``̀e  87h  13)

 ¿ô`̀jÉ`̀H  ±Gó````gG  (90)  ¿É``eƒ``c  »∏°ùéæ«c

 61)  ¢ûàjOÉJ  ¿É`̀°`̀ThO  »Hô°üdGh  ,ï«fƒ«e

 ¬dƒ°T  ¢`̀SÓ`̀μ`̀«`̀fh  (AGõ````̀L  á`̀∏`̀cQ  ø``̀e  82h

 ±Gó``̀gCG (¬`̀≤`̀jô`̀a ≈`̀eô`̀e »`̀a CÉ`̀£`̀N 5+90)

.¢ùcÉjCG

 ¿Éª«∏c »`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG  º`̀μ`̀ë`̀dG  ™``̀aQ  ¿CG  ó`̀©`̀Hh

 äGô``e ™````HQCG AGô`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG á`̀bÉ`̀£`̀Ñ`̀dG ¿É``̀HQƒ``̀J

 AGôªëdG ≈dG CÉéd ,ø«≤jôØdG ø«H áØ°UÉæe

 ó°V ôHƒa øe IóFGR áfƒ°ûN ó©H Iô°TÉÑe

.(67) Éμ°ùàjQƒL ¿ƒ«d

 »a  AGôªëdG  ™`̀aQ  ™e  ±ƒØ°üdG  âdOÉ©Jh

 Iôc á©HÉàªd  É«dÉY õØb …ò`̀dG  ôdƒe ¬`̀Lh

 ¢``̀SCGQ ≈`̀æ`̀ª`̀«`̀dG ¬`̀eó`̀b â`̀HÉ`̀°`̀UCÉ`̀a á`̀«`̀°`̀Vô`̀Y

.(75) ƒμ«aÉ«dÉJ ¢S’ƒμ«f »æ«àæLQ’G

 »a QƒædG Ö©∏e ≈∏Y á«fÉãdG IGQÉÑªdG »ah

 õcôª∏d  øeÉ°†dG  Éμ«ØæH  ≈ØàcG  ,áfƒÑ°ûd

 ,»`̀HhQhC’G …Qhó`̀dG »a ácQÉ°ûªdGh ådÉãdG

 hódÉªjôL ¢ùμ«dG »fÉÑ°SEÓd ôNCÉàe ±ó¡H

 ÖY’ Oô`̀W ø`̀e  Ió``̀MGh  á≤«bO  ó©H  (88)

 .¢SƒdƒHƒf’ÉL ¢Sƒæ«àfÉà°ùfƒc ∂jCG

 ø«aôàëª∏d »cô«eC’G á∏°ùdG Iôc …QhO 

 تورونتو يتفوق مجدد� على حامل اللقب.. وبوسطن 
يتابع صحوته 

Ü ± CG - ¢Sƒ∏éfG ¢Sƒd 

 Gòg »`̀fÉ`̀ã`̀dG √Rƒ``̀a RQƒ`̀à`̀HGQ ƒ`̀à`̀fhQƒ`̀J ≥≤M

 Rô````̀jQhh â`̀jÉ`̀à`̀°`̀S ¿ó``̀dƒ``̀L ≈`̀∏`̀Y º`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀dG

 ∫h’G  ¢ùeG  AÉ°ùe  ,93-113  Ö≤∏dG  πeÉM

 »`̀cô`̀«`̀eC’G …Qhó`````dG ø`̀ª`̀°`̀V ó``̀fÓ``̀chCG »``̀a

 ø£°SƒH ™HÉJ Éª«a ,á∏°ùdG Iôc ø«aôàëªd

 ™HÉ°ùdG  √Rƒ``̀a  É≤≤ëe  ¬Jƒë°U  ¢ùμ«à∏°S

.É«dGƒJ

 ó©H â`̀jÉ`̀à`̀°`̀S ¿ó```dƒ```L ≈``∏``Y √Rƒ`````a ó``̀©``̀Hh

 ,»°VÉªdG »fÉãdG øjô°ûJ ájÉ¡f »a ójóªàdG

 á`̀jGó`̀H »``a ≥`̀jô`̀a π`̀°`̀†`̀aCG ,ƒ``à``fhQƒ``J í`̀é`̀f

 ≈∏Y ∫hC’G √Rƒa ≥«≤ëàH (7-23) º°SƒªdG

.2004 ΩÉY òæe zΩƒjOÉà°S πcGQhCG{ Ö©∏e

 OQÉ`̀æ`̀«`̀d »```ghÉ```c ¬`̀ª`̀é`̀f ÜÉ``̀«``̀Z π```X »````ah

 ≈∏Y ƒ`̀à`̀fhQƒ`̀J ∫ƒ``̀Y ,¬`̀Ñ`̀æ`̀L »`̀a ÜÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG

 »a ´Rƒ````̀e π``̀°``̀†``̀aCG ,…Qƒ`````̀d π``̀jÉ``̀c ¬``̀YRƒ``̀e

 IôjôªJ  12h  á£≤f  23  πé°ùa  ,…Qhó````̀dG

-»`̀dƒ`̀é`̀fƒ`̀μ`̀dG ìÉ`̀æ`̀é`̀dG ±É```°```VCGh á`̀ª`̀°`̀SÉ`̀M

 12h á`̀£`̀≤`̀f 20 É`̀cÉ`̀Ñ`̀jG êô`̀«`̀°`̀S »`̀fÉ`̀Ñ`̀ °`̀S’G

.á©HÉàe

 äÉ«eôdG »a É©LÉf âjÉà°S ¿ódƒL øμj ºdh

 26 ø`̀e §`̀≤`̀a äGô``̀c 6 §`̀≤`̀°`̀SCÉ`̀a á`̀«`̀KÓ`̀ã`̀dG

 ¬``̀YRƒ``̀eh ¬`̀ª`̀é`̀f ¿G â```aÓ```dGh .á``̀dhÉ``̀ë``̀e

 8  øe  §≤a  ø«à«eQ  πé°S  …Qƒ`̀c  øØ«à°S

 »a •É≤f 10 iƒ°S ó°üëj ºdh ä’hÉëe

.IGQÉÑªdG

 30 π`̀é`̀°`̀S â````̀fGQhO ø`̀Ø`̀«`̀c ±Gó``̀¡``̀dG √ó```̀Mh

 ¬`̀JQÉ`̀°`̀ù`̀î`̀d ¢`̀Vô`̀©`̀J ¬`̀≤`̀jô`̀a ø`̀μ`̀d ,á`̀£`̀≤`̀f

 »fÉãdG õcôªdG »a GRƒa 19 πHÉ≤e Iô°TÉ©dG

 ÉgQó°üàj  »àdG  á«Hô¨dG  á≤£æªdG  øª°V

.(9-18) ¢ùàLÉf ôØfO

 á«KÓK è`̀æ`̀«`̀aô`̀jG …ô``jÉ``c º`̀é`̀æ`̀dG π`̀é`̀°`̀Sh

 ,âbƒdG  ájÉ¡f  ≈∏Y  á«fÉK  16  πÑb  áª°SÉM

 RƒØdG ≥«≤ëJ ≈dG ¢ùμ«à∏°S ø£°SƒH Oƒ≤«d

 125-130  ROQGõ`̀jh  ø£æ°TGh  ¬Ø«°†e  ≈∏Y

.ójóªàdG ó©H

 ¿Éà«KÓK É¡æ«H  á£≤f  38  èæ«aôjG  πé°Sh

 âbƒdG  ø`̀e  á«fÉK  40  ô``̀NBG  »`̀a  ¿Éà«dÉààe

 ≥≤ë«d ,¬≤jôØd á£≤f 12 ôNBGh »aÉ°VE’G

 (10-17) É`̀«`̀dGƒ`̀J  ™`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG  √Rƒ```a  ø`̀£`̀°`̀Sƒ`̀H

 èæ«aôjG  ≥∏Yh  .áÑ«îªdG  ¬àjGóH  ¢Vƒ©jh

 »a RƒØdG §≤a ∫hÉMCG âæc{ ¬«à«KÓK ≈∏Y

.zIGQÉÑªdG

 …ò``dG äQÉ`̀ª`̀°`̀S ¢`̀Sƒ`̀cQÉ`̀e ¬`̀∏`̀«`̀eR ±É``̀°``̀VCGh

 Ωƒ≤j  …ô`̀jÉ`̀c  É`̀æ`̀jCGQ  ó`̀≤`̀d{  á£≤f  18  πé°S

.zäGôe IóY ∂dòH

 ºgC’G{ õæØ«à°S OGôH ø£°SƒH ÜQóe iCGQh

 Ée ≥Ñ£j Oô`̀a πc ¿CG  áYƒªéªdG √ò`̀g »a

 Ö`̀Y’ π``̀c ≥`̀≤`̀ë`̀j º``̀d .¬``̀H Ωƒ`̀≤`̀j ¿CG Ö`̀é`̀j

 º¡àØ«XƒH GƒeÉb º¡æμd ,¬d á«°ùeCG π°†aCG

.z¬Lh πªcCG ≈∏Y

 ºéf ™``̀e ¬``̀JRQÉ``̀Ñ``̀e »``̀a è`̀æ`̀«`̀aô`̀jG ¥ƒ``̀Ø``̀Jh

 IôjôªJ 13h á£≤f 34) ∫Gh ¿ƒL ROQGõ`̀jh

 .√óMƒd  áª¡ªdÉH  º≤j  ºd  ¬æμd  ,(áª°SÉM

 á£≤f  27)  ¢ùjQƒe ¢SƒcQÉe  ¬©e ºgÉ°Sh

 á£≤f  12)  ΩƒJÉJ  ¿ƒ°ùjÉLh  (äÉ©HÉàe  9h

 øe á`̀KÓ`̀K ÜÉ`̀«`̀Z π`̀X »`̀a ,(á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e 12h

 ¿hOQƒ`̀L ,OQƒ`̀aQƒ`̀g ∫BG  ºg ø£°SƒH Ωƒéf

.¿hGôH ø∏jÉLh OQhƒjÉg

 10  ¢ùμ«à∏°S  »`̀Ñ`̀Y’  ø`̀e  á°ùªN  π`̀é`̀°`̀Sh

 ¬JÉ«eQ πc áªLôJ »a íéfh ôãcCG hCG •É≤f

.25`dG IôëdG

¢ù«Øjód á£≤f 44

 ¬Ø«°V  ≈∏Y  õfÉμ«∏«H  õfÉ«dQhCGƒ«f  ô£«°Sh

 ájófCG  Rô``HCG  ó`̀MCG  QófÉK  »à«°S  É`̀eƒ`̀gÓ`̀chCG

 ,114-118  ¬``̀eõ``̀gh  á`̀«`̀Hô`̀¨`̀dG  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG

 .¢ù«ØjO »fƒàfCG ô«ÑμdG ¬ªéf ≥dCÉJ π°†ØH

 º°SƒªdG Gòg ¬d ó«°UQ π°†aCG ¢ù«ØjO ≥Mh

.á©HÉàe 18h á£≤f 44 Óé°ùe

 ¢Sƒ«dƒL õfÉμ«∏«H QÉ°üàfG »a É°†jCG ºgÉ°Sh

 20) …Gó`̀«`̀dƒ`̀g hô``Lh (á£≤f 22) ∫ó``̀fGQ

.(á£≤f

 ≈`̀dEG  ¥QÉ`̀Ø`̀dG  ¢ü«∏≤àH  É`̀eƒ`̀gÓ`̀chCG  í`̀é`̀fh

 ájÉ¡f  ≈∏Y  á≤«bO  ø`̀e  π``bCG  πÑb  ø«à£≤f

 ¬`̀J’hÉ`̀ë`̀e  ¿CG  ó`̀«`̀H  ,(114-116)  â``̀bƒ``̀dG

 øe IQó¡e á∏°ùH  â£ÑMCG  RƒØdG  ¢UÉæàbÉH

 20) ∑hôÑà°Sh π°SGQ ¬ªéæd ¢Sƒ≤dG êQÉN

.(á£≤f

 á£≤f 25 êQƒ````̀L ∫ƒ```̀H  ô`̀°`̀SÉ`̀î`̀∏`̀d  π`̀é`̀°`̀Sh

.á£≤f 24 QOhô°T ¢ù«fO »fÉªdC’Gh

 9h GRƒa 17) ÉeƒgÓchCG ™LGôJ ¬JQÉ°ùîHh

 á≤£æªdG »a ådÉãdG õcôªdG ≈dEG (äGQÉ°ùN

-15)  õfÉ«dQhGƒ«f  ßaÉM  Éª«a  ,á«Hô¨dG

.ô°TÉ©dG õcôªdG »a ¬fRGƒJ ≈∏Y (15

 É«dGƒJ ¢ùeÉîdG √Rƒa Rô°ù«H ÉfÉjófG ≥≤Mh

 ÜÉ°ùM ≈`̀∏`̀Y º`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀dG Gò``̀g ≈```̀dhC’G Iô`̀ª`̀∏`̀d

.97-113 ¢ùcÉH »chƒ∏«e ¬Ø«°V

 ó©H ƒÑjO’hCG Qƒàμ«a ¬ªéf Rô°ù«H OÉ©à°SGh

 ,¬àÑcQ  »a  áHÉ°UEG  ÖÑ°ùH  IGQÉÑe  11  ¬HÉ«Z

 äGôjôªJ 6h äÉ©HÉàe 10h á£≤f 12 πé°ùa

 Gô`̀cÉ`̀H IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG É`̀fÉ`̀jó`̀fG º`̀°`̀ù`̀Mh .á`̀ª`̀°`̀SÉ`̀M

 …ò`̀dG  ¬ª°üN  ≈`̀∏`̀Y  í`̀°`̀VGh  πμ°ûH  ¥ƒ`̀Ø`̀Jh

 43 π°UCG  øe §≤a á«KÓK á«eQ 11 πé°S

.ádhÉëe

 ≈`̀dEG √ó«°UQ ™`̀aQ …ò``̀dG É`̀fÉ`̀jó`̀fG ™`̀e Rô``̀Hh

 õcôªdG  »`̀a  äGQÉ`̀°`̀ù`̀N  10  πHÉ≤e  GRƒ``̀a  18

 ºLÉ¡ªdG ,á«bô°ûdG á≤£æªdG øª°V ™HGôdG

 ,(á©HÉàe  11h  á£≤f  25)  ≠`̀fƒ`̀j  ¢`̀Sƒ`̀jOÉ`̀K

 (á£≤f  23)  ôfô«J  õ∏jÉe  RÉ`̀μ`̀JQ’G  Ö`̀Y’

 16)  ¢ûà«aƒfGóLƒH  ¿Gó`̀Lƒ`̀H  »`̀Hô`̀°`̀ü`̀dGh

.(á£≤f

 õ`̀cô`̀ª`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U ,»`̀chƒ`̀∏`̀«`̀e Ö`̀fÉ`̀L ø``̀eh

 ,(9-18)  á«bô°ûdG  á≤£æªdG  »`̀a  »`̀fÉ`̀ã`̀dG

 á£≤f 26 ƒ`̀°`̀Só`̀«`̀∏`̀H  ∂```̀jQG ´Rƒ``̀ª``̀dG  π`̀é`̀°`̀S

 12 ƒÑªfƒcƒà«àfCG  ¢ù«fÉj »fÉfƒ«dG ºéædGh

.äÉ©HÉàe 10h á£≤f

 Rƒ``̀Ø``̀dG á``̀∏``̀°``̀S Ö`````̀e’ »``̀ª``̀jô``̀«``̀L π``̀é``̀°``̀Sh

 QÉ`̀°`̀û`̀YCG á`̀KÓ`̀K π`̀Ñ`̀b ¢`̀ù`̀à`̀fQƒ`̀g äƒ`̀dQÉ`̀°`̀û`̀à`̀d

 ¬Ø«°V ó°V ¬JGQÉÑe ájÉ¡f øe á«fÉãdG  øe

.107-108 õfƒà°ù«H âjQƒàjO

 9h  á£≤f 31) ô``̀chh  ÉÑª«c  ´Rƒ`̀ª`̀dG  ¿É``̀ch

 π`̀°`̀†`̀aCG (äÉ`̀©`̀HÉ`̀à`̀e 8h á`̀ª`̀°`̀SÉ`̀M äGô`̀jô`̀ª`̀J

 ådÉãdG √Rƒa ≥≤M …òdG äƒdQÉ°ûàd πé°ùe

 »a ¢`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG õ`̀cô`̀ª`̀dG ≈`̀dG ≈`̀≤`̀JQGh É`̀«`̀dGƒ`̀J

 iód ø«ØjôL ∂jÓHh ,á«bô°ûdG á≤£æªdG

 á°SOÉ°ùdG  ¬JQÉ°ùîH  »æe  …ò``dG  â`̀jhô`̀à`̀jO

 7h  äÉ`̀©`̀HÉ`̀à`̀e  10h  á`̀£`̀≤`̀f  26  ™``̀e  É``«``dGƒ``J

 .áª°SÉM äGôjôªJ

 عيرا يتجاوز شباب الحسين في »طائرة 
الممتاز« 

 ساري يفتح باب الرحيل لـ كايهل 

 إنفانتينو: »الغالبية« تؤيد رفع عدد 
المنتخبات إلى ٤٨ في مونديال قطر 

…CGôdG - ¿ÉªY 

 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG π`̀Ñ`̀b á`̀∏`̀«`̀∏`̀dG Gô``̀«``̀Y RÉ```̀a

-25h  25-19  •Gƒ`̀°`̀T’G  ,2-3  áé«àæH  ø«°ùëdG

 »àdG  IGQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  »`̀a  9-15h  25-19h  18-25h  21

 ø«°ùëdG áæjóe »a á°VÉjôdG ô°üb áYÉ≤H äôL

 …Qhó```̀dG ø``e á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG á`̀dƒ`̀é`̀dG ø`̀ª`̀°`̀V ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀∏`̀d

 Gô«Y ™`̀aô`̀j √Rƒ``̀Ø``̀Hh ,Iô`̀FÉ`̀£`̀dG Iô`̀μ`̀∏`̀d RÉ`̀à`̀ª`̀ª`̀dG

 ó«°UQ  í`̀Ñ`̀°`̀UG  Éªæ«H  ,  •É`̀≤`̀f  (3)  ≈``̀dG  √ó`̀«`̀°`̀UQ

.•É≤f (4) ø«°ùëdG ÜÉÑ°T

(2) ø«°ùëdG ÜÉÑ°T (3) Gô«Y

 ò«ØæJ  ∫h’G  •ƒ``̀°``̀û``̀dG  »``̀a  ¿É``̀≤``̀jô``̀Ø``̀dG  ∫OÉ``̀Ñ``̀ J

 áμÑ°ûdG  á¡LGh  OGóàeG  ≈∏Y  á«eƒé¡dG  äÉ©∏£dG

 äGô`̀μ`̀dG  ≈∏Y  ¿ƒ`̀Ñ`̀YÓ`̀dG  É¡«a  ¢†≤æj  ¿É`̀c  »`̀à`̀dG

 §FGƒM  ø`̀e  ¢ü∏îàdG  ó©H  á≤MÉ°S  É¡¡«Lƒàd

.ó°üdG

 å«M  •ƒ°ûdG  »a  π°†a’G  ¿É`̀c  ø«°ùëdG  ÜÉÑ°T

 ≈∏Y  ¬àª¡e  ô≤°üdG  ó`̀ª`̀MG  ô`̀ë`̀dG  ¬`̀©`̀aGó`̀e  iOG

 ô°SÉj  ó©ª∏d  ≈``̀dh’G  Iô`̀μ`̀dG  ø«eCÉàH  ¬`̀Lh  π`̀ª`̀cG

 áYƒæàªdG  äÉ`̀YÉ`̀Ø`̀JQ’É`̀H  É`̀¡`̀dƒ`̀M …ò``̀dG  ó`̀gÉ`̀é`̀e

 AGôLG ó©H É¡H ºLÉ¡«d áaÉc áμÑ°ûdG ™bGƒe ƒëf

 ±ô`̀°`̀û`̀eƒ`̀HG ø`̀°`̀ù`̀M :ø```e π``̀c »`̀cô`̀ë`̀dG ´Gó``̀î``̀dG

 øªMôdGóÑYh ±ô°ûeƒHG ódÉNh Ö«≤ædG óªëeh

 áë∏°üªd  •ƒ°ûdG  »¡àæ«d  …ôª©dG  óªMGh  ºfÉZ

.19-25 áé«àæH ø«°ùëdG ÜÉÑ°T

 »àdG  AÉ`̀£`̀N’G  Gô«Y  èdÉY  »fÉãdG  •ƒ°ûdG  »`̀ah

 AGƒLG ≥∏ZÉa ¬aƒØ°U º«¶æJ IOÉYG ôÑY É¡H ™bh

 ¬Ñ©∏e ≈£Zh ,ø«°ùëdG ÜÉÑ°T äGôc ΩÉeG áμÑ°ûdG

 äGôμdÉH  IhGô°†H  ºLÉ¡gh  ,Üƒ∏£ªdG  πμ°ûdÉH

 »æª«dG ≥jôW øY ¬æMÉjôdG Qƒf É¡©aôj ¿Éc »àdG

 OÉjG ¬FÓeR ø«H õ«e’G ¿Éc …òdG ìÉàØe π«ªL

 Éª«a  ºjÉæZ  ∫ÉªLh  äGôªædG  √õªMh  ¬æ°SÉëªdG

 »¡æ«d  ôëdG  ™aGóªdG  ΩÉ¡e  Qójƒb  ∫É°†f  ≈dƒJ

.21-25 áé«àæH ¬àë∏°üªd •ƒ°ûdG Gô«Y

 ,2-8 å`̀dÉ`̀ã`̀dG  •ƒ`̀°`̀û`̀dG  »`̀a áYô°ùH Gô`̀«`̀Y Ωó`̀≤`̀Jh

 á£≤f ≈dG ¥QÉØdG ø«°ùëdG ÜÉÑ°T ¢ü∏≤j ¿G πÑb

 á©HÉàeh ìÉàØe π«ªL »æª«dG ≥dÉJ øμd ,16-15

 •ƒ°ûdG  »¡æj  Gô`̀«`̀Y  â∏©L  äGô`̀μ`̀∏`̀d  ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀dG

 Éªæ«H  ,18-25  í`̀jô`̀e  •É`̀≤`̀f  ¥QÉ`̀Ø`̀H  ¬àë∏°üªd

 …ò`̀dG  •ƒ°ûdG  »`̀a  kGô«ãc  ø«°ùëdG  ÜÉÑ°T  ≈fÉY

 Ö«≤ædG óªëe øe k’óH ¿GhôL óæ¡e ¬«a ∑QÉ°T

.¬eƒég iƒà°ùe ™LGôJ øe

 AGƒ``LG ≈``dG OÉ``Y …ò``̀dG ø«°ùëdG ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀T ¢`̀Vô`̀ah

 •ƒ°ûdÉH √RƒØH kÓ°UÉa kÉWƒ°T kGOóée á°ùaÉæªdG

 ´É≤jG  ø`̀e  ´ƒ`̀f  ¿G  ó©H  ,19-25  áé«àæH  ™`̀HGô`̀dG

 πªYh  É`̀¡`̀Jô`̀«`̀Jh  ø`̀e  OGRh  á`̀«`̀eƒ`̀é`̀¡`̀dG  ¬JÉ«∏ªY

 Égƒcó«d  äGôμdÉH  ø«HQÉ°†dG  ájò¨J  ≈∏Y  ô°SÉj

 »a  ¬bƒØJ  Gô«Y  ¢Vôah  ,Gô«Y  Ö©∏e  ƒëf  Iƒ≤H

 .9-15 ¬àë∏°üªd √É¡fG …òdG π°UÉØdG •ƒ°ûdG

Ü ± CG - ¿óæd 

 …OÉf  ÜQó`̀e  …QÉ°S  ƒ«°ùàjQhÉe  »dÉ£jE’G  ∞°ûc

 Ωó≤dG  Iôμd  …õ«∏éfE’G  …Qhó``̀dG  ™`̀HGQ  »°ù∏«°ûJ

 π¡jÉc  …QÉ`̀L  ¬`̀YÉ`̀aO  Ö∏≤d  »æØdG  iƒà°ùªdG  ¿CG

 ÜÉ`̀Ñ`̀dG  É`̀ë`̀JÉ`̀a  ,¬à∏«μ°ûJ  »``̀a  AÉ`̀≤`̀Ñ`̀dG  ¬`̀dƒ`̀î`̀j  ’

 ä’É≤àf’G  Iôàa  »a  »fóæ∏dG  …OÉædG  ¬côJ  ΩÉ`̀eCG

.ájƒà°ûdG

 …ôéªdG  …ó«a ≥jôa á¡LGƒe πÑb …QÉ°S  ∫Ébh

 »``̀HhQhC’G  …Qhó``̀dG  á≤HÉ°ùe  »`̀a  ¢ù«ªîdG  ¢`̀ù`̀eG

 A»°T πμH RÉa ¬fC’ Gô«ãc ¬eôàMCG{ :zè«d ÉHhQƒj{

.z»∏ª©H ΩƒbCG ¿CG »∏Y øμd ,…OÉædG Gòg ™e

 á≤«bO  21  ¢VÉN …ò`̀dG  ≥jôØdG  óFÉb  ø`̀Y  ™`̀HÉ`̀Jh

 IGQÉÑe π`̀c »`̀a{ …Qhó``̀dG  »`̀a º°SƒªdG Gò`̀g §≤a

 ¬©°VCG ¿CG Éæμªe ¢ù«d »d áÑ°ùædÉH .QÉ«àN’G »∏Y

 ø«H øe) π°†aC’G ƒg ÉªHQ .A’óÑdG óYÉ≤e ≈∏Y

 ≈∏Y  øμd  ,á≤£æªdG  π``̀NGO  (»°ù∏«°ûJ  »`̀©`̀aGó`̀e

 Gòd ,IGQÉÑªdG »a äGôc 110 hCG 100 Ö©d Éæ«©aGóe

.zGóL ø««æ≤J ø«©aGóªd áLÉëH ÉfCG

 »°ù∏«°ûJ  ≈``̀dEG  ΩOÉ`̀≤`̀dG  ,(É`̀eÉ`̀Y  32)  π¡jÉc  ¿É``̀ch

 »°VÉªdG ∫ƒ`̀∏`̀jCG  »`̀a ô`̀bCG  ,2012 ΩÉ`̀Y ¿ƒàdƒH ø`̀e

 Iôàa  »`̀a  »°ù∏«°ûJ  ø`̀Y  π`̀«`̀Mô`̀dG  ≈``̀dEG  π«ªj  ¬``̀fEG

 ΩóY ∫ÉëH »fÉãdG  ¿ƒfÉc »a á∏Ñ≤ªdG  ä’É≤àf’G

.»°ù∏«°ûJ á∏«μ°ûJ »a ¬°ùØf ¢Vôa

 ¢`̀SÉ`̀jQó`̀fCG  »cQÉªfódÉH ™`̀aO …ò``̀dG  …QÉ`̀°`̀S  ™`̀HÉ`̀Jh

 õjƒd  ó«aGO  »∏jRGôÑ∏d  ÓjóH  ¿ƒμ«d  ø°ùæà°ùjôc

 Gòg{  ´ÉaódG  Ö∏b  »a ôéjOhQ  ƒfƒàfCG  »fÉªdC’Gh

 .…OÉædÉHh ¬H ôeC’G ≥∏©àj ,(¬∏«MQ) …QGôb ¢ù«d

 ø«H Qô≤j ¿CG ¬«∏Y ,√ó≤Y øe ô«NC’G ΩÉ©dG »a ƒg

.zôNBG OÉæd ∫É≤àf’G hCG ójóéàdG

 ø°S  ¥ƒ```̀a  ø`̀«`̀Ñ`̀YÓ`̀d  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dÉ`̀H{  Ó``̀FÉ``̀b  ±OQCGh

 .IóMGh áæ°ùd  Gó≤Y º¡d …OÉædG  Ωó≤j ,ø«KÓãdG

 (ôNBG OÉf »a) äGƒæ°S çÓãd Gó≤Y ∂∏ªj ¿Éc GPEG

 GPEG ôeC’G óªà©j ’ .Ée A»°T QÉ«àNG ™Ñ£dÉH ¬æμªj

.z’ ΩCG É«ØWÉY âæc

 ôéªdG  ≈```̀dEG  »°ù∏«°ûJ  ™``̀e  π`̀¡`̀jÉ`̀c  ô`̀aÉ`̀°`̀ù`̀j  º``̀dh

 ¿CG  Éª∏Y  ,áHÉ°UE’G  ÖÑ°ùH  …ó«a  IGQÉÑe  ¢Vƒîd

 .πÑ≤ªdG QhódG ≈dEG ¬∏gCÉJ øª°V z¥QRC’G{ ≥jôØdG

Ü ± CG - áMhódG 

 ,zÉØ«a{  Ωó≤dG  Iôμd  »dhódG  OÉëJ’G  ¢ù«FQ  ∞°ûc

 øe  ¢ù«ªîdG  ¢ùeG  ,ƒæ«àfÉØfEG  »fÉL  …ô°ùjƒ°ùdG

 ™aQ ºYóJ á«æWƒdG äGOÉëJ’G zá«ÑdÉZ{ ¿CG áMhódG

 32  øe  2022  ô£b  ∫Éjófƒe  »a  äÉÑîàæªdG  Oó`̀Y

.48 ≈dG

 å«M ájô£≤dG áª°UÉ©dG »a »aÉë°U ôªJDƒe »ah

 áKÓãd äôªà°SG »àdG ÉØ«ØdG áªb ∫ÉªYCG »a ∑QÉ°T

 äÉÑîàæªdG  OóY ™aQ  Iôμa  ¿CG  ƒæ«àfÉØfEG  ∫Éb  ,ΩÉ`̀jCG

 øY É`̀°`̀Vƒ`̀Y 2022 ∫É`̀jó`̀fƒ`̀e ø`̀e GQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG 48 ≈``̀dG

 ™°SGh  ÉÑ«MôJ  â`̀b’  ,2026  áî°ùf  ≈àM  QÉ¶àf’G

.ºdÉ©dG AÉëfCG áaÉc øe á«æWh äGOÉëJG øe ¥É£ædG

 á«ÑdÉ¨dG  ¿CG  ™Ñ£dÉH  ,¿B’G  ≈`̀à`̀M  .iô`̀æ`̀°`̀S{  ™`̀HÉ`̀Jh

 ÉÑîàæe  16  ácQÉ°ûe  »æ©J  É`̀¡`̀fC’  IôμØdÉH  Ö`̀Mô`̀J

 ºdÉ©dG ¢SCÉc ≈ªM ¿CÉH »æ©j ’ ôeC’G Gòg .É«aÉ°VG

 »æ©j  π`̀H  ,(É`̀«`̀aÉ`̀°`̀VEG)  Gó∏H  16```H  IQƒ°üëe  ¿ƒμà°S

 ≈∏Y  ¿ƒ∏°üë«°S  É«aÉ°VG  Gó∏H  16  hCG  15  ¿CÉ`̀H  É°†jCG

.z(ºdÉ©dG ¢SCÉc ≈dG πgCÉàdÉH) º∏ëdG á°Uôa

 ,’ ΩCG ∂dP ≥«≤ëJ øμªj πg{ ∫ƒ≤dÉH Oô£à°SG ¬æμd

.z?∫GDƒ°ùdG ƒg Gòg

 »a äÉÑîàæªdG Oó``Y ™``aQ »`̀dhó`̀dG  OÉ`̀ë`̀J’G Qô``̀bh

 øe GAó````H  ,48 ≈````dEG  É`̀«`̀dÉ`̀M 32 ø``̀e º``dÉ``©``dG  ¢``̀SCÉ``̀c

 IóëàªdG äÉj’ƒdG ¬Ø«°†à°ùJ …òdG 2026 ∫Éjófƒe

 á«HƒæédG  Écô«eCG  OÉëJG  ¿CG  ’EG  .Góæch  ∂«°ùμªdGh

 ìGôàbÉH  á«°VÉªdG  ô¡°TC’G  »a  Ωó≤J  z∫ƒÑ«ªfƒc{

 á∏Ñ≤ªdG ºdÉ©dG ¢SCÉc øe GAóH IOÉjõdG √òg ≥«Ñ£àd

 Iô`̀à`̀Ø`̀dG »``̀a å`̀ë`̀H QGó```̀e ¿É```̀c É``̀e ƒ```̀gh ,ô``£``b »``̀a

 ÉªYO  ≈≤∏jh  ,ø««æ©ªdG  ±Gô```̀WC’G  ø«H  á«°VÉªdG

.»dhódG OÉëJÓd …ô°ùjƒ°ùdG ¢ù«FôdG øe Éë°VGh

 ™aQ ¿CÉ°ûH ô«NC’G √QGôb òîà«°S ¬fCG ÉØ«ØdG ∞°ûch

 ô¡°T ∫ÓN πÑ≤ªdG ∫ÉjófƒªdG »a äÉÑîàæªdG OóY

 ¬fCG  GócDƒe  ,ihóédG  á°SGQO  øe  AÉ¡àf’G  ó©H  QGPBG

 48 ácQÉ°ûªH 2022 äÉ«FÉ¡f áeÉbG Iôμa ≈∏Y íàØæe

.ÉÑîàæe

 28 ió``̀e ≈`̀∏`̀Y ô`̀£`̀b ∫É`̀jó`̀fƒ`̀e äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀e ΩÉ`̀≤`̀à`̀°`̀Sh

 ™aQ  ¿CG  ƒæ«àfÉØfEG  ó``̀cCG  ó`̀bh  ,32  ø`̀Y  É°VƒY  É`̀eƒ`̀j

 ΩÉ`̀jCG  Oó`̀Y ≈∏Y ô`̀KDƒ`̀j ø`̀d 48 ≈`̀dG äÉÑîàæªdG Oó`̀Y

 ¢†©H  á`̀eÉ`̀bG  QÉ`̀«`̀N  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  »æ©j  É`̀e  ,äÉ«FÉ¡ædG

 .IQhÉéªdG ∫hódG »a äÉjQÉÑªdG

 Gô«Y ≥jôa 

 π¡jÉc …QÉL 

 (RôàjhQ) ƒμ°Sƒe Éμ°ù°Sh ójQóe ∫ÉjQ IGQÉÑe øe 

 (Ü ± CG) ójó°ûdG ¬YÉaO ºZQ âjÉà°S á∏°S ≈∏Y Üƒ°üj ƒàfhQƒJ ÖY’ êô«°S 



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

 17533 Oó©dG - Ω2018  ∫hC’G ¿ƒfÉc 14  ≥aGƒªdG - `g 1440 »fÉãdG ™«HQ 6 á©ªédG9

 البورصة تواصل االرتفاع وتحسن حجم التداول 

»ª«ªàdG π°ü«a -¿ÉªY   

 »a ¬YÉØJQG ¿ÉªY á°UQƒÑd ΩÉ©dG ô°TDƒªdG π°UGh

 iƒà°ùe óæY ≥∏¨«d ,¢ùeG á°ù∏L äÓeÉ©J ájÉ¡f

 øY  áÄªdÉH  0^99  áÑ°ùæH  É©ØJôe  ,á£≤f  1829

.AÉ©HQC’G á°ù∏L

 ¥Ó``ZG ô`̀©`̀°`̀S Oƒ`̀©`̀°`̀U ,´É``Ø``JQÓ``d ô`̀°`̀TDƒ`̀ª`̀dG ™```̀aOh

 IÉØ°üe ,áÄªdÉH  7^44  QÉªãà°SÓd ∫ÉÑb’G  :º¡°SG

 »Hô©dG  ∂æÑdG  ,áÄªdÉH  6^79  ∫hô`̀à`̀Hƒ`̀L-¿OQC’G

 1^06 »`````fOQC’G  »``eÓ``°``SE’G  ∂`̀æ`̀Hh  á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  1^55

.áÄªdÉH

’hGóJ ≈∏YC’G

 ºéM ≈`̀∏`̀YG QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SÓ`̀d ∫É``̀Ñ``̀b’G º`̀¡`̀°`̀S π`̀é`̀°`̀Sh

 ∂æÑdG ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 2^2 `H á°ù∏édG ∫ÓN ∫hGóJ

-¿OQC’G  IÉ`̀Ø`̀°`̀ü`̀e  ,QÉ``̀ æ``̀ jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  1^3  »``Hô``©``dG

 äGQÉªãà°SÓd OÉëJ’G  ,QÉæjO  ∞dG  596  ∫hôàHƒL

 ∂æH ,QÉæjO ±’G 403 äÉØ°SƒØdG ,QÉæjO ∞dG 424

 á«Hô©dG  ¢SÉJƒÑdG  ,QÉæjO ∞dG  241 ¿ÉªY IôgÉ≤dG

 207 »````̀fOQC’G »`̀eÓ`̀°`̀SE’G ∂`̀æ`̀H ,QÉ``æ``jO ∞``̀dG 240

 AÉHô¡μdGh QÉæjO ∞dG 191 ¿OQC’G ∂æH ,QÉæjO ±’G

.QÉæjO ∞dG 152 á«fOQC’G

Éª¡°SG ≈∏YC’G

 á«ªc  ≈∏YG  äGQÉªãà°SÓd  OÉ`̀ë`̀J’G  º¡°S  πé°Sh

 IÉØ°üe  ,º¡°S  ∞`̀dG  396  `H  á°ù∏édG  ∫Ó`̀N  º¡°SG

 »Hô©dG  ∂æÑdG  ,º¡°S  ∞dG  285  ∫hôàHƒL-¿OQC’G

 ∞`̀dG  225  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  πÑ≤à°ùªdG  ,º`̀¡`̀°`̀S  ∞``̀dG  228

 ,º`̀¡`̀°`̀S ∞```̀dG 186 ¿É``̀ª``̀Y Iô``̀gÉ``̀≤``̀dG ∂``æ``H ,º``¡``°``S

 ∫ÉªdG  ∂æH  ,º¡°S  ∞`̀dG  180  QÉªãà°SÓd  ∫É`̀Ñ`̀b’G

 πe’G ,º¡°S ∞dG 156 äÉØ°SƒØdG ,º¡°S ∞dG 171

 á«fOQC’G  AÉHô¡μdGh  º¡°S  ∞dG  156  äGQÉªãà°SÓd

.º¡°S ∞dG 134

GOƒ≤Y ≈∏YC’G

 ºéM ≈∏YG ∫hôàHƒL-¿OQC’G IÉØ°üe º¡°S πé°Sh

 120 äÉØ°SƒØdG ,Gó≤Y 196 `H á°ù∏édG ∫ÓN Oƒ≤Y

 OÉ`̀ë`̀J’G  ,Gó`̀≤`̀Y  111  QÉªãà°SÓd  ∫É`̀Ñ`̀b’G  ,Gó`̀≤`̀Y

 60  äGQÉªãà°SÓd  π`̀e’G  ,Gó≤Y  75  äGQÉªãà°SÓd

 »Hô©dG ∂æÑdG ,Gó≤Y 55 á«fOQC’G Ö«HÉf’G ,Gó≤Y

 ä’É°üJ’G  ,Gó≤Y 37  »°VGQC’G  ôjƒ£J ,Gó≤Y 44

.Gó≤Y 25 IóëàªdG äÓHÉμdGh Gó≤Y 28 á«fOQC’G

áëHGQ ácô°T 27

 7^44  QÉªãà°SÓd  ∫ÉÑb’G  :º¡°SG  QÉ©°SCG  â©ØJQGh

 ,áÄªdÉH  6^79  ∫hô`̀à`̀Hƒ`̀L-¿OQC’G  IÉØ°üe  ,áÄªdÉH

 áfó©ªdG ô«°SGƒªdG ,áÄªdÉH 4^73 á«fOQC’G ¿ÉÑd’G

 ,áÄªdÉH  4^62  ™jQÉ°ûª∏d  ¥ô`̀°`̀û`̀dG  ,áÄªdÉH  4^65

 4^34  á°†HÉ≤dG  ¢ùμ«æ«a  ,áÄªdÉH  4^47  Qƒ°ü≤dG

 á«æ¡ªdG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  3^70  á`̀WÉ`̀°`̀Sƒ`̀∏`̀d  ΩQ  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H

 ,áÄªdÉH  2^94  á«Hô©dG  πÑ≤à°ùªdG  ,áÄªdÉH  3^44

 2^77  iô``̀°``̀S  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  2^89  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SÓ`̀d  ó`̀ª`̀Y

 ¿OQC’G  ,áÄªdÉH  2^66  ájQÉ≤©dG  áîeÉ°ûdG  ,áÄªdÉH

 ≈````̀dhC’G  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  2^17 ∑Ó```̀eCÓ```̀d  ¢`̀ù`̀dƒ`̀HÉ`̀μ`̀jO

 ∂æH ,áÄªdÉH 1^96 á«FÉ≤àf’G ,áÄªdÉH 2 πjƒªà∏d

 ø«eCÉà∏d  ≈`̀dhC’G  ,áÄªdÉH  1^90  »eÓ°SE’G  IƒØ°U

 ,áÄªdÉH  1^85  á`̀«`̀dhó`̀dG  πHÉæ°ùdG  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  1^88

 äƒjõ∏d  á«fOQC’G  ,áÄªdÉH  1^63  π≤æ∏d  á∏eÉμàªdG

 QGO  ,áÄªdÉH  1^55  »Hô©dG  ∂æÑdG  ,áÄªdÉH  1^57

 »```̀fOQC’G »`̀eÓ`̀°`̀SE’G ∂`̀æ`̀H ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H 1^08 AGhó```̀dG

 ,áÄªdÉH 0^92 äGQÉªãà°SÓd OÉëJ’G ,áÄªdÉH 1^06

 0^81 IQó°üàªdGh áÄªdÉH 0^82 á«fOQC’G Ö«HÉf’G

.áÄªdÉH

É¡ª¡°SCG â©LGôJ ácô°T 22

 á«ªæà∏d  OQGƒ````ª````dG  :º``̀¡``̀°``̀SG  QÉ``̀©``̀°``̀SCG  â``̀©``̀LGô``̀Jh

 äÉ«fhôàμdEÓd ÜƒæédG ,áÄªdÉH 7^69 QÉªãà°S’Gh

 π`̀e’G  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  5  ¿OQC’G  ó`̀jó`̀M  ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  7^14

 á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀ª`̀dG  ,á``̀Ä``̀ª``̀dÉ``̀H  4^87  äGQÉ``̀ª``̀ã``̀à``̀°``̀SÓ``̀d

 »``̀°``̀VGQC’G ô`̀jƒ`̀£`̀J ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  4^06 á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀S’G

 äÉ©ªéàdG  ,áÄªdÉH  3^50  âæª°S’G  ,áÄªdÉH  3^57

 ,á`̀Ä`̀ª`̀dÉ`̀H  3^44 ¿É```μ```°```SE’Gh  á`̀jò`̀¨`̀à`̀dG  äÉ``̀eó``̀î``̀d

 IóëàªdG  äÓ`̀HÉ`̀μ`̀dG  ,áÄªdÉH  3^38  ¿hô°UÉ©ªdG

 ,áÄªdÉH  2^77  ¿hôªãà°ùªdG  OÉëJG  ,áÄªdÉH  3^03

 ôFÉé°ù∏d  OÉëJ’G  ,áÄªdÉH  2^56  π«∏°†dG  ™ªée

 1^98 ¥OÉ``æ``Ø``∏``d  á``̀«``̀dhó``̀dG  á``«``Hô``©``dG  ,á``Ä``ª``dÉ``H  2

 π≤æ∏d ΩQ ,áÄªdÉH 1^72 á«dÉªdG IóëàªdG ,áÄªdÉH

 QÉªãà°SÓd  á`̀«`̀dhó`̀dG  ,áÄªdÉH  1^58  QÉªãà°S’Gh

 äÉØ°SƒØdG ,áÄªdÉH 1^13 ∫ÉªdG ∂æH ,áÄªdÉH 1^33

 ,áÄªdÉH  0^87  á`̀«`̀fOQC’G  AÉHô¡μdG  ,áÄªdÉH  1^11

 0^52 ¿OQC’G ∂æHh áÄªdÉH 0^72 »àjƒμdG »fOQC’G

.áÄªdÉH

º¡°SC’Gh ∫hGóàdG

 OóYh QÉæjO ø«jÓe 7 ≈dG ∫hGóàdG ºéM ø°ùëJh

 øe  äòØf  ,º¡°S  ø«jÓe  3  ádhGóàªdG  º`̀¡`̀°`̀SC’G

 .kGó≤Y 1216 ∫ÓN

 تمويل من البنك ا�وروبي لصندوق 
المرأة بقيمة ٤ ماليين دوالر 

»البحارة« يطالبون بادخال الخضار 
والفواكه من سوريا

 أبوغزالة ينشئ مكتبا في فنزويال 

 GôàH - ¿ÉªY   

 ¬`̀fEG  á«ªæàdGh QÉ``̀ª``̀YC’G IOÉ```̀YE’ »`````HhQhC’G ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG  ∫É``̀b

 äÉ«fOQC’G  AÉ°ùædG  ø«H  ∫ÉªYC’G  IOÉ`̀jQ  ™«é°ûJ  π°UGƒj

 ø«jÓe  á`̀©`̀HQG  áª«≤H  ådÉK  ¢Vôb  ºjó≤J  ∫Ó`̀N  ø`̀e

 »a  ô¨°UC’G  πjƒªà∏d  ICGô`̀ª`̀dG  ¥hóæ°U  ácô°ûd  ,Q’hO

.¿OQC’G

 Gòg  ¿EG  ,¢ù«ªîdG  ¢ùeG  √Qó°UG  ¿É«H  »a  ∂æÑdG  ∫É`̀bh

 ∫ÉªYCÓd  πjƒªàdG  ô«aƒJ  ¢Uôa  øe  ójõ«°S  ¢Vô≤dG

 ,É¶M πbC’G äÉ©ªàéªdG »a á°UÉN ,AÉ°ùf ÉgOƒ≤J »àdG

 ™jQÉ°ûªH AóÑdG hCG ø¡dÉªYCG ™«°SƒJ øe ø¡æμªj πμ°ûH

 ôÑcCG  »dÉe  ∫ƒª°T  ô«aƒJ  »`̀a  ∂`̀dP  º¡°ù«°Sh  Ió`̀jó`̀L

.ôãcCG ∫ÉªYCG ¢Uôah

 ∂æÑdG AÓªY óMCG âëÑ°UCG ácô°ûdG ¿EÉa ¿É«ÑdG Ö°ùMh

 ∂dP òæeh ,2013 »a á«ªæàdGh QÉªYE’G IOÉYE’ »HhQhC’G

 »dÉªLEÉH  ø«°Vô≤d  ø«à«bÉØJG  ≈∏Y  ™«bƒàdG  ºJ  ΩÉ©dG

 »a ¬©«bƒJ ºJ É°Vôb ∂dP πª°ûj ,Q’hO ø«jÓe áà°S

 ÖfÉL  ≈``̀dEG  äÉ`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG  äÉ`̀Ä`̀LÓ`̀dG  ¬æe  ó«Øà°ùJ  2017

 89Q6 ácô°ûdG  ∫ƒ°UCG  ´ƒªée ≠∏ÑJh .äÉ«fOQC’G  AÉ°ùædG

 .kÉYôa 16 É¡Yhôa OóYh Q’hO ¿ƒ«∏e

 …CGôdG - ÉãeôdG 

 ≥∏£j Ée ÉYQO ÉãeôdG §N ≈∏Y ø«∏eÉ©dG øe OóY òØf

 ÉãeôdG  á«aô°üàe  ΩÉ`̀eG  ÉeÉ°üàYG  IQÉëÑdG  º°SG  ¬«∏Y

 øe ¬cGƒØdGh QÉ°†îdG ∫ÉNOÉH º¡d ìÉª°ùdÉH ø«ÑdÉ£e

.ôHÉL ∑ôªL ôÑ©e ∫ÓN

 äÉª«∏Y  ódÉN  QƒàcódG  ÉãeôdG  AGƒ`̀d  ±ô°üàe  ó`̀cGh

 ¿Éc  ó`̀«`̀Mƒ`̀dG  º¡Ñ∏£e  ¿G  º¡æe  Oó`̀©`̀H  ≈≤àdG  …ò``̀dG

 ¬cGƒØdGh QÉ°†îdG øe º¨c 200 ∫ÉNOÉH º¡d ìÉª°ùdG

 Ωƒ≤J á«ªμdG øY IOÉjR …G ¿G ≈dG øjô«°ûe IQÉ«°S πμd

.É¡æY Ωƒ°SQ »°VÉ≤àH ∑QÉªédG IQGOG

 äÉ«ªμdG  ¢üëØH  á`̀YGQõ`̀dG  IQGRh  GƒÑdÉW  º¡fG  ø«Hh

 ¬cGƒa hG QÉ°†N …G ™æeh ájQƒ°S øe É¡fhô°†ëj »àdG

.É¡«a ∑ƒμ°ûe

 AGƒ`̀∏`̀dG  ±ô°üàªH  º¡YÉªàLG  ∫Ó``N  IQÉ`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≈`̀Ø`̀fh

 §≤a  º¡fG  øjócDƒe  ¿ÉNódG  ∫ÉNOÉH  ¿ƒÑdÉ£j  º¡fG

 ΩGôZ  ƒ∏«c  200  ∫ÉNOÉH  IQÉ«°S  πμd  ìÉª°ùdG  ¿hójôj

 .É¡H ìƒª°ùªdG ¬cGƒØdGh QÉ°†îdG øe

 …CGôdG - ¿ÉªY   

 ¢ùeG ¬YÉªàLG ∫ÓN ádGõZƒHCG  ∫ÓW QƒàcódG ø∏YG

 õjófÉfôa  ƒà°ShÉa  ¿OQC’G  »a »∏jhõæØdG  ô«Ø°ùdG  ™e

 ádGõZ ƒHG ∫ÓW áYƒªéªd Öàμe AÉ°ûfEG øY »NQƒH

 ≈`̀dG ±É`̀°`̀†`̀«`̀d ¢``SÉ``cGQÉ``c á`̀«`̀∏`̀jhõ`̀æ`̀Ø`̀dG á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG »``a

 ∫ÓW áYƒªée äÉeóN Ωó≤J ÖJÉμe 110 øe ôãcG

.ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a á«ª«∏©àdGh á«æ¡ªdG ádGõZƒHCG

 É kμjô°T  Ójhõæa  ôÑà©f  ÉæfG{  ádGõZƒHCG  QƒàcódG  ∫Ébh

 õ`̀jõ`̀©`̀J »``̀a »``̀NQƒ``̀H ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG Oƒ``̀¡``̀L Qó``̀≤``̀fh É`̀ª`̀¡`̀e

 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  Qó`̀≤`̀fh ,Ó`̀jhõ`̀æ`̀ah ¿OQC’G ø`̀«`̀H  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG

 »a  Öàμe  íàa  ÉfQôb  Gòd  ,øjó∏ÑdG  ø«H  …OÉ°üàb’G

 Iô«Ñc  á≤K  É`̀æ`̀jó`̀dh  .ÉæJÉeóîd  è`̀jhô`̀à`̀dGh  Ó`̀jhõ`̀æ`̀a

 Ió`̀jó`̀L É``̀ kbÉ``̀aBG iô``̀f É``æ``fCG É`̀ª`̀c º`̀μ`̀à`̀dhO OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG »``a

.zÉæJÉeóîd

 Oƒ¡éd √ôjó≤J øY »NQƒH ô«Ø°ùdG ÜôYCG ,¬ÑfÉL øe

 øe ó`̀jó`̀©`̀dG »`̀£`̀¨`̀J »``à``dG ¬`̀JÉ`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀eh á``̀dGõ``̀Zƒ``̀HCG

 .áaÉ≤ãdGh º«∏©àdGh ∫ÉªYC’G ká°UÉN ,ä’ÉéªdG

»التخطيط« تدعم إنشاء مركز زها الثقافي
في المشارع بـ ٥٤٩ ألف دينار

 ٤ سفن ضخمة ترسو في ميناء العقبة الجديد 
محملة بالقمح والحديد والفحم والكبريت 

…hGõ¨dG ±ô°TG -á«dÉª°ûdG QGƒZ’G   

 »dhódG  ¿hÉ©àdGh  §«£îàdG  Iô`̀jRh  â©bh

 πjƒªàd á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG QGƒ``©``b …QÉ```̀e IQƒ``à``có``dG

 ´QÉ°ûªdG Ió∏H »a »aÉ≤ãdG ÉgR õcôe AÉ°ûfG

 QGƒ`̀Z’G  AGƒ`̀d  »a πëa á≤ÑW ájó∏H  øª°V

 IQOÉÑª∏d  Gò«ØæJ  »`̀JCÉ`̀J  »`̀à`̀dGh  ,  á«dÉª°ûdG

 É¡æY  ¿Ó``̀Y’G  º`̀J  »`̀à`̀dG  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG

 ˆGóÑY ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U IQÉjR AÉæKCG

 .´QÉ°ûªdG Ió∏H ≈dG »fÉãdG

 ¿hÉ©àdGh §«£îàdG IôjRh á«bÉØJ’G ™bhh

 ƒ`̀μ`̀æ`̀e É````̀gR á``̀cô``̀°``̀T ΩÉ````̀Y ô```̀jó```̀eh »```̀dhó```̀dG

 ô«Z ácô°T) …óé°ùdG QÉªY πØ£dG ôjƒ£àd

 óªëe  πëa  á≤ÑW  ájó∏H  ¢ù«FQh  (á«ëHQ

 ´ÉÑ£dG  á«dÉY  Iô`̀«`̀e’G  Qƒ°†ëH  ,¿É°ûîdG

.á«aÉ≤ãdG ÉgR õcGôe ±Gô°TG ¢ù∏ée ¢ù«FQ

 ´QÉ°ûªdG  Ió`̀∏`̀H  »`̀a  õcôªdG  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  ±ó`̀¡`̀jh

 ºjó≤Jh ∫É``̀Ø``̀WC’G äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG á``̀°``̀SGQO ≈``̀dG

 ∑GQOEGh  ƒ``̀ª``̀æ``̀H  ≈```̀bô```̀J  Iõ``̀«``̀ª``̀e  äÉ````eó````N

 Ö«dÉ°SC’G  áaÉμH  »∏≤©dGh  »°ùëdG  ∫ÉØWC’G

 á«ªæJh  á«ª«∏©àdGh  ,á«Ø«≤ãàdG  ,á«¡«aôàdG

 É`̀gRGô`̀HEG ∫Ó`̀N ø`̀e äÉ``̀YGó``̀HE’Gh Ö`̀gGƒ`̀ª`̀dG

 ≈dG  áaÉ°VG  ,ÓÑ≤à°ùe  É¡à«ªæJh  É¡àjÉYQh

 ,á≤£æªdG AÉæHC’ áªFGO πªY ¢Uôa ≥«≤ëJ

 (3) ôªY øe ∫ÉØWC’G ´hô°ûªdG ±ó¡à°ùjh

.áæ°S (16) ájÉ¨dh äGƒæ°S

 ájó∏Ñd  ¬FÉ°ûfEG  ó©H  õcôªdG  á«μ∏e  ™Ñàà°Sh

 πÑb øe ¬∏«¨°ûJh ¬JQGOEG ºà«°Sh πëa á≤ÑW

 ¬fƒc ¿ÉªY áfÉeC’ ™HÉàdG »aÉ≤ãdG ÉgR õcôe

 ÉgR  õcGôe  IQGOG  »a  á«aÉμdG  IôÑîdG  ¬jód

.á«aÉ≤ãdG

 É`̀gR õ`̀cô`̀e AÉ`̀°`̀û`̀fG º``̀YO ¿G" QGƒ`̀©`̀b â`̀dÉ`̀bh

 á«μ∏ªdG IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀∏`̀d  Gò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J  »`̀JCÉ`̀j  »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG

 IQÉjR AÉæKCG  É¡æY ¿ÓY’G ºJ »àdG á«eÉ°ùdG

 Ió∏H ≈``̀dG »`̀fÉ`̀ã`̀dG ˆGó``Ñ``Y ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L

 á«ªæJ á«ªgCÉH ¬àdÓL øe kÉfÉªjGh ,´QÉ°ûªdG

 »àdG ájôª©dG áÄØdG √òg ,ádƒØ£dG ájÉYQh

 øe  ó`̀¨`̀dG  π«éd  áÑ°SÉæªdG  áÄ«ÑdG  A»¡à°S

 øWƒdG πÑ≤à°ùe πμ°ûj …òdG »YGƒdG ÜÉÑ°ûdG

 á«LÉàf’Gh ácQÉ°ûªdGh áæWGƒªdG á«MÉf øe

 ±GógG  ™e  ºé°ùæj  Éªc  ,"AÉæÑdGh  AÉ£©dGh

 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G á``«``LÉ``à``f’G õ`̀jõ`̀©`̀J è``eÉ``fô``H

 §«£îàdG IQGRh √ôjóJ …òdG á«YÉªàL’Gh

 á«aÉ≤ãdGh  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á`̀jƒ`̀°`̀ù`̀dG  ™``̀aQ  »`̀a

 º¡æª°V  ø``̀eh  ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG  äÉ`̀Ä`̀a  ∞∏àîªd

.º¡à«ªæJh º¡àjÉYQ á«ªgGh ∫ÉØWC’G

 èeÉfôH ∫ÓN øe IQGRƒdG áªgÉ°ùe äAÉLh

 á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  á«LÉàf’G  õjõ©J

 »a »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG É```̀gR õ``cô``e AÉ`̀ °`̀û`̀fG º```̀YO »``̀a

 QÉæjO   ∞`̀dG  (549) áª«≤H  ´QÉ°ûªdG  á≤£æe

 äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG »``̀a É`̀¡`̀JÉ`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀e ≈```̀dG á``̀aÉ``̀°``̀VG

 äÉ¶aÉëe »a õcGôe (9) AÉ°ûfG »a á≤HÉ°ùdG

 ∑ôμdGh  ¥ô`̀Ø`̀ª`̀dGh  É`̀HOCÉ`̀eh  ó``̀HQGh  á∏«Ø£dG

 ÓYôjOh áØ«°UôdG …AGƒdh ¿ƒ∏éYh óHQGh

 ºYód  ∂``̀dPh  ,QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  (3^5)  áª«≤H

 õ`̀jõ`̀©`̀Jh ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh äGQó``̀≤``̀dG AÉ`̀æ`̀H Oƒ`̀¡`̀L

 »YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G  ø«μªàdG  ¢Uôa

 .á«∏ëªdG äÉ©ªàéª∏d

 á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jQ Ö``̀YÓ``̀e õ``̀cGô``̀ª``̀dG √ò```̀g ô``̀aƒ``̀Jh

 á``«``¡``«``aô``J ÜÉ`````̀©`````̀dGh ∫É````̀Ø````̀WG äÉ```̀Ñ```̀à```̀μ```̀eh

 áÄ«¡J ≈``dG á`̀aÉ`̀°`̀V’É`̀H ≥`̀FGó`̀Mh á`̀jQÉ`̀μ`̀à`̀HGh

 á«LÉàfG  ™jQÉ°ûe  áeÉb’  áÑ°SÉæªdG  áÄ«ÑdG

.´hô°ûªdG ™bƒe »a ájQÉªãà°SGh

 √òg ¿ÉH øeDƒJ IQGRƒdG ¿CG , QGƒ©b âaÉ°VCGh

 ∫ÉØW’G äGQób á«ªæJ »a ºgÉ°ùà°S õcGôªdG

 ø«°ùëJh  º¡JÉYGóHGh  º¡JGQÉμàHG  ¥Ó`̀WGh

 á«¡«aôàdGh  á«ª«∏©àdGh  á«aÉ≤ãdG  áÄ«ÑdG

 á«Ñ∏°S  äGô``KDƒ``e  …G  ø`̀e  º¡æ«°üëJh  º¡d

 ø«°ùëJ  »a  ó©H’G  ióªdG  ≈∏Yh  »dÉàdÉHh

 ∫É`̀«`̀LC’  ájƒªæàdGh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG

.ó¨dG

 ≈∏YC’G ∫hódG øe ôÑà©j ¿OQ’G ¿CG äQÉ°TGh

 á«ªgC’G  RôÑJ  Éæg  ø`̀eh  ,ÜÉÑ°ûdG  Ö°ùf  »a

 èeGôÑdG º«ª°üJh äÉ°SÉ«°ùdG ™°Vh IQhô°†H

 äÉbÉ£dG  √ò`̀g  »a  QÉªãà°S’G  ≈`̀dEG  áaOÉ¡dG

 ¢UôØdG  áYÉæ°U  áaÉ≤K  õjõ©àd  É¡à«ªæJh

 iDhôdG  ™e ÉeÉé°ùfG  äGò`̀dG  ≈∏Y  OÉªàY’Gh

 »àdG ô°UÉæ©dG ∑ÓàeG »a á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG

.êÉàf’G ádhO »æÑJ

 á«ªgC’G ió`̀e øe ºZôdG ≈∏Y ¬`̀fG  äó``cCGh

 É`̀¡`̀é`̀eGô`̀H ø`̀ª`̀°`̀V á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG É`̀¡`̀«`̀dƒ`̀J »`̀à`̀dG

 øe ó`̀H Ó`̀a ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀d IOó`̀©`̀à`̀ª`̀dG

 ∞∏àîe ™``̀e á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀M á`̀«`̀≤`̀«`̀≤`̀M äÉ``cGô``°``T

 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á«ªæàdÉH  á«æ©ªdG  ±Gô`````WC’G

 äÉ`̀°`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀eh ¢``̀UÉ``̀î``̀dG ´É``̀£``̀≤``̀dG á``̀°``̀UÉ``̀Nh

 á«HÉéjG  QÉªK  ≥«≤ëàd  »fóªdG  ™ªàéªdG

 á«ªæàdÉH  ¢Vƒ¡æ∏d  á`̀«`̀∏`̀YÉ`̀a  ô`̀ã`̀cG  è`̀FÉ`̀à`̀fh

 ø«jƒà°ùªdG  ≈∏Y  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G

 √òg ™«bƒJ ó°ùéj å«M ,»æWƒdGh »∏ëªdG

 á«eƒμëdG äÉ¡édG QGhOG á«∏eÉμJ á«bÉØJ’G

 ™ªàéªdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dGh

 .»fóªdG

 áaÉμH ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dÉ`̀H QGƒ``̀©``̀b â``̀HÉ``̀gGh

 ¬d  á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG  øª°Vh  ¬©bGƒe

 õcGôe  ìÉéfE’  ºYódG  ∫Éμ°TG  áaÉc  ºjó≤àH

 äÉ¶aÉëªdG  »`̀a  ádƒØ£∏d  á«aÉ≤ãdG  É``̀gR

 É¡≤aGôe  á`̀©`̀°`̀Sƒ`̀Jh  É`̀gô`̀jƒ`̀£`̀Jh  áØ∏àîªdG

 ∂`̀dPh  É°†jG  É¡«a  QÉªãà°S’Gh  É¡J’Ééeh

 á«ªæàdÉH  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ácGô°T  á«ªg’

. á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G

 πëa á≤ÑW ájó∏H  ¢ù«FQ  øªK ,  ¬à¡L øe

  §«£îàdG  IQGRh  áHÉéà°SG  ¿É°ûîdG  óªëe

 AÉ°ûfG  »`̀a  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀L  IQOÉ``Ñ``e  ò«Øæàd

 …òdGh  á«dÉª°ûdG  QGƒ`̀Z’G  AGƒ`̀d  »a  õcôªdG

 ™jQÉ°ûªdG  √ò`̀g  πãe ≈`̀dG  á°SÉe  áLÉëH ƒg

 á«aÉ≤ãdGh  á«ª«∏©àdGh  á«aÉ≤ãdG  äÉeóîdGh

 á≤£æeh ´QÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  á`̀≤`̀£`̀æ`̀e »``̀a ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀∏`̀d

 . ÉeƒªY QGƒZ’G

ø«eÉ£≤dG ¢VÉjQ - ¬Ñ≤©dG 

 IQGO’ á`̀Ñ`̀≤`̀©`̀dG á``cô``°``T  ΩÉ```̀Y ô``̀jó``̀e ∫É```̀b

 ø`̀à`̀HÉ`̀μ`̀dG á`̀dÉ`̀cƒ`̀dÉ`̀H A≈``̀fGƒ``̀ª``̀dG π`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀Jh

 áªî°V ø`̀Ø`̀°`̀S  ™```̀HQG  ¿G  √õ``̀bƒ``̀b  Qƒ`̀°`̀ü`̀æ`̀e

 áØ°UQG  ≈∏Y  ¢ù«ªîdG  Ωƒ«dG  ìÉÑ°U  â°SQ

 √ô``̀jó``̀J …ò`````dG ó``̀jó``̀é``̀dG á`̀Ñ`̀≤`̀©`̀dG AÉ``̀æ``̀«``̀e

 øe  Iô«Ñc  äÉ«ªc  É¡æàe  ≈∏Y  h  ácô°ûdG

 ójóëdGh  ºëØdG  øe  áØ∏àîªdG  ™FÉ°†ÑdG

.âjôÑμdGh

 í`̀jô`̀°`̀ü`̀J »``̀a Iõ``̀bƒ``̀b ø``à``HÉ``μ``dG ±É```̀°```̀VGh

 øØ°ùdG  ø`̀e  ´ƒ`̀æ`̀dG  Gò``g  ƒ`̀°`̀SQ  ¿G  »Øë°U

 •ƒ``̀£``̀N á```≤```K ≈```∏```Y π```̀dó```̀j á``̀ª``̀î``̀°``̀†``̀dG

 áÑ≤©dG  AÉæ«e  äGQó≤H  á«ªdÉ©dG  áMÓªdG

 á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀dG å`̀«`̀M ø``̀e ¬``à``jõ``gÉ``Lh ó``̀jó``̀é``̀dG

 ≈∏Y É¡JGQóbh áØ°UQ’G äÉbÉWh á«àëàdG

.AGO’G áYô°Sh ádhÉæªdG äGó©eh πªëàdG

 ƒ°SôJ  ¿G  øØ°ùdG  √ò`̀¡`̀d  ¿É``c  É`̀e  ±É`̀°`̀VGh

 »àdG Ió`̀jó`̀é`̀dG á`̀Ø`̀°`̀UQ’G á`̀jõ`̀gÉ`̀L ’ƒ``̀d

 ≈∏Y  IQOÉ``̀bh  á`̀«`̀dhO  ô«jÉ©ªd  É≤ah  äòØf

 äÉ`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bGh »```̀fOQ’G OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G á`̀eó`̀N

 ójóédG áÑ≤©dG AÉæ«e QÉÑàYÉH QGƒédG ∫hO

 ¥ô°ûdG  á≤£æe  »`̀a  AÅ`̀fGƒ`̀ª`̀dG  º``̀gG  ó``̀MG

.É«≤jôaG ∫Éª°Th §°Sh’G

 â°SQ ¢ùjƒf ÉfG øjQÉc áæ«Ø°ùdG ¿G í°VhGh

 πªëJ Gô`̀à`̀e 200 ∫ƒ`̀£`̀H  9  ∞`̀«`̀°`̀UQ ≈`̀∏`̀Y

 ¿Gh ôàe 200 É¡dƒWh íª≤dG  øe ÉæW 85

 πªëJ Gôàe 190 ∫ƒ£H øª°SÉL áæ«Ø°ùdG

 ≈∏Y  â°SQ  ó`̀bh  ºëØdG  IOÉ`̀e  øe ÉæW 51

.2 ∞«°UQ

 »ehó°ùjh  ¢Sô«eG  áæ«Ø°ùdG  â°SQ  Éª«a

 ≈∏Yh  3  ∞«°UôdG  ≈∏Y  ôàe  200  É¡dƒWh

 ø«M  »`̀a  âjôÑμdG  IOÉ``̀e  ø`̀e  144  É¡æàe

 É¡dƒWh  ¢ùjhô«a  Rƒ«LG  áæ«Ø°ùdG  â°SQ

 IOÉ``̀e ø``̀e ø``̀W ∞```dG 12 π`̀ª`̀ë`̀J GQÉ```̀e 80

.1 ºbQ ∞«°UôdG ≈∏Y zêÉ°U ∫hQ{ ójóëdG

 á`̀bÓ`̀ª`̀©`̀dG ô```NGƒ```Ñ```dG √ò````̀g ƒ``̀°``̀SQ AÉ`````̀Lh

 á`̀Ø`̀°`̀UQG  äGQó```̀≤```̀H  ø`̀«`̀μ`̀μ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y GOQ

 ≈∏Y’  É≤ah  ºª°U  …òdG  ójóédG  AÉæ«ªdG

 ò`̀N’G  ™`̀e  á`̀«`̀dhó`̀dG  á«FÉæ«ªdG  ô«jÉ©ªdG

 »`̀fOQ’G  OÉ°üàb’G  áLÉM  QÉÑàY’G  ø«©H

 AÉæ«ªdG  ájõgÉLh  QGƒédG  ∫hóH  ¬àbÓYh

.πª©dG ºéM »a ¬©bƒàe IOÉjR …’

 …ò`̀dG  ó`̀jó`̀é`̀dG  áÑ≤©dG  AÉ`̀æ`̀«`̀e  ¿G  ô`̀cò`̀jh

 π«¨°ûJh  IQGO’  á`̀Ñ`̀≤`̀©`̀dG  á`̀cô`̀°`̀T  √ô``̀jó``̀J

 áÑ≤©dG AÉæ«ªd É«fƒfÉb ÉØ∏N AÉL ≈fGƒªdG

 á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e √ô```jó```J â``̀fÉ``̀c …ò````̀dG º``̀jó``̀≤``̀dG

 á«fOQ’G ≈fGƒªdG

 á«bÉØJ’G ™«bƒJ øe 

 »Ø«XƒdG ¿GQhódG ôKCG{ á°ûbÉæe   
  óHQG ‘ z»YÉæ°üdG ´É£≤dG ≈∏Y

…hGõ¨dG ±ô°TG - óHQG 

 IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH óHQG áYÉæ°U áaôZ »a π«¨°ûàdG ºYO IóMh âª¶f

 áaôZ »a º«bCG …òdG ™HGôdG πª©dG ÜÉë°UCG ´ÉªàLG ≈≤à∏e ,¢ùeG πª©dG

. á«YÉæ°üdG ø°ùëdG áæjóe – óHQG áYÉæ°U

 áaôZ  »`̀a  ó`̀HQG  áYÉæ°U  áaôZ  πãªe  ¬ëààaG  …ò`̀dG  ≈≤à∏ªdG  ¢ûbÉfh

 ¿GQhódG ôKCG º««≤J á°SGQO) äÉLôîe , ¬°ùjGQódG ø«°ùM ¿OQ’G áYÉæ°U

 á«fÉªdC’G  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG  É¡JòØf  »`̀à`̀dG  (»YÉæ°üdG  ´É£≤dG  ≈∏Y  »Ø«XƒdG

 AÉ°†YGh  πª©dG  IQGRh  »∏ãªe  øe  Qƒ°†ëdG  ™∏WGh  .  »dhódG  ¿hÉ©à∏d

 äBÉ°ûæªdG ÜÉë°UCG øe ìÉéædG AÉcô°Th óHQG áYÉæ°U áaôZ IQGOG ¢ù∏ée

 ,á«FÉ«ª«μdG  ,è«°ùædG  ,á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  ø`̀e  á«YÉæ°üdG

. É¡JÉjóëJh á°SGQódG èFÉàf ≈∏Y ¿OÉ©ªdGh ,á«μ«à°SÓÑdG

 »æÑJ  ≈∏Y äÉcô°ûdG  IóYÉ°ùªd  Ió«Øe äGOÉ°TQGh  äÉeƒ∏©e ¢VôY ºJh

 É¡æY  âØ°ûc  »àdG  äÉjóëàdG  èdÉ©J  »àdG  ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  äÉ°SQÉªe

 ¢SÉ«bh ø«ØXƒªdG  ¿GQhO  AGQh  πeGƒ©dG  º¡a ≈∏Y õ«côàdGh  ,á°SGQódG

 ≈∏Y IôgÉ¶dG  √òg ôKCG  h  »Ø«XƒdG  ¿GQhó`̀dG  äÉÑÑ°ùeh √QÉ°ûàfG  ióe

 á«°TÉ≤f á°ù∏L ≈≤à∏ªdG π∏îJh .á«YÉæ°üdG äÉYÉ£≤dG Ö°ùM πª©dG ô«°S

 õjõ©Jh  IQGOE’  á°Sƒª∏e  äÉMGôàbÉH  ºgójhõJ  h  πª©dG  ÜÉë°UG  ™`̀e

 âeÉb  äGRÉ`̀é`̀fG  ¢VôYh  ,  πª©dÉH  º¡eGõàdGh  ø«ØXƒªdÉH  ®ÉØàM’G

 ÖjQóàdG  ∫Éée »a ó`̀HQG  áYÉæ°U  áaôZ »a π«¨°ûàdG  º`̀YO  Ió`̀Mh  É¡H

 ¿GQhódG ôKCG  º««≤J á°SGQO èFÉàæd πeÉμdG QGó°UE’G ôaƒàjh .π«¨°ûàdGh

: §HGôdG ∫ÓN øe ¿OQC’G »a »YÉæ°üdG ´É£≤dG ≈∏Y »Ø«XƒdG

   www.aci.org.jo/page/research~and~studies2.aspx  

 äÉª«∏©J IOƒ°ùe åëÑj ´ÉªàLG   
 º¡°SC’ÉH IôLÉàŸG ≈∏Y áÑjô°†dG

…CGôdG - ¿ÉªY   

 »a ÉYÉªàLG »fGQƒëdG ídÉ°U óªëe á«dÉªdG ¥GQhC’G áÄ«g ¢ù«FQ ó≤Y

 IôLÉàªdG áÑjô°V äÉª«∏©J IOƒ°ùe åëÑd ¢ù«ªîdG ¢ùeG áÄ«¡dG ô≤e

. »dÉªdG ¥ƒ°ùdG AGOCG ≈∏Y ÉgQÉKBG øe ∞«ØîàdG á«Ø«ch º¡°SC’ÉH

 ó≤Y …òdG ´ÉªàLÓd k’Éªμà°SG »JCÉj ´ÉªàL’G Gòg ¿EG »fGQƒëdG ∫Ébh

 óMC’G Ωƒj á«dÉªdG ¥GQhC’G ¥ƒ°S »a ø««æ©ªdGh áÑjô°†dG ΩÉY ôjóe ™e

 á«Ñ∏°ùdG  QÉ`̀KB’G  ∞«ØîàH  á∏«ØμdG  ∫ƒ∏ëdG  OÉéjEG  ±ó¡H  »°VÉªdG  πÑb

 º¡°SC’ÉH IôLÉàªdG ≈∏Y áÑjô°V ¢Vôa øY âéàf »àdGh á°UQƒÑdG ≈∏Y

 É`̀¡`̀jCGQ  äó``̀HCG  áÄ«¡dG  ¿CG  kGOó`̀é`̀e ó``̀cCGh  .∫ó`̀©`̀ª`̀dG  áÑjô°†dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  »`̀a

 ≈∏Y ∂dP ¿Éc AGƒ°S ¥ƒ°ùdG »a πeÉ©àdG ≈∏Y áÑjô°V ¢Vôa ¿CÉH ìƒ°VƒH

 á«Ñ∏°S QÉKBG ¬d ¿ƒμ«°S á«dÉª°SCGôdG ìÉHQC’G hCG ájó≤ædG ìÉHQC’G äÉ©jRƒJ

 ¢†©Ñd äÉYƒ«H ≈dEGh QÉ©°SC’G ô°TDƒe ¢VÉØîfG ≈dEG …ODƒ«°Sh ¥ƒ°ùdG ≈∏Y

.É¡ª¡°SC’ ájQÉªãà°S’G ≥jOÉæ°üdG

 Iô`̀FGO  É¡JóYCG  »àdG  äÉª«∏©àdG  IOƒ°ùe  OƒæH  åëH  ´ÉªàL’G  ¿G  ∫É`̀bh

 ø«ÑJh  ,º¡°SC’ÉH  IôLÉàªdG  ≈∏Y  áÑjô°†dG  ≥«Ñ£àd  π`̀Nó`̀dG  áÑjô°V

 ¿ƒfÉ≤dG  »a äOQh …ò`̀dG  πμ°ûdÉH  áÑjô°†dG  ≥«Ñ£J »a áHƒ©°U Oƒ`̀Lh

 AÉÑYCGh äÉfÉμeEG Ö∏£àJ π«°üëàdG á«∏ªY ¿CG Éªc ,áMôà≤ªdG äÉª«∏©àdGh

 áYÉ£à°SÉH  ¿ƒμj  ø`̀dh  ø««dÉªdG  AÉ£°SƒdGh  ø«Ø∏μªdG  ≈∏Y  á«aÉ°VEG

 .±hô¶dG √òg »a á°UÉN Égô«aƒJ º¡æe ójó©dG
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Ü ± CG - Iô≤fG  

 ó©H ìhôéH øjôNBG 90 ƒëf ìôLh ¢UÉî°TCG á©°ùJ πàb
 ,¢ùeG á«côàdG áª°UÉ©dG »a IôWÉ≤H ™jô°S QÉ£b ΩGó£°UG
 ájójóM ∂μ°S áKQÉc çóMCG »a ,¿ƒdhDƒ°ùe ø∏YCG Ée ≥ah
 .OÓÑdG Égó¡°ûJ
 24 πà≤e ≈∏Y ô¡°TCG áà°S øe πbCG ó©H çOÉëdG Gòg »JCÉjh 
 øe á∏°ù∏°S »a É«côJ ÜôZ ∫Éª°T »a QÉ£b çOÉM »a É°üî°T
 .á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN á∏JÉ≤dG çOGƒëdG øe ójó©dG
 øe áKÓK ¿EG ¿GQƒW ógÉL »côàdG π≤ædG ôjRh ∫Ébh     
 »aƒJ ≈MôédG óMCG ¿CG ÉØ«°†e ,QÉ£≤dG »∏¨°ûe øe ºg ≈∏à≤dG
.≈Ø°ûà°ùªdG »a
 ,»fÉªdCG øWGƒe ≈∏à≤dG ø«H øe ¬fCG Iô≤fG ßaÉëe Öàμe ôcPh
 .»fÉªd’G ΩÓY’G ôjQÉ≤J »a AÉL Ée GócDƒe

 É°üî°T  86 ¿CG  Iô`̀≤`̀fG  ΩÉ``̀Y  »`̀Yó`̀e  ô```̀cPh   

 Écƒc ø«JôgÉa áë°üdG ôjRh ¿Éch .GƒMôL

 Gƒ`̀dGR  ’  ≈MôédG  øe  34  ¿CG  É≤HÉ°S  ìô°U

.êÓ©dG »≤∏àd ≈Ø°ûà°ùªdG »a

 ≈MôédG  øe ø«æKG  ¿CG  ôàjƒJ ≈∏Y ô`̀cPh 

.áLôM ádÉM »a

 ™jô°ùdG QÉ£≤dG ¿Éc ÉeóæY çOÉëdG ™bhh

 á«°ù«FôdG  äGQÉ`̀£`̀≤`̀dG  á£ëe  ø`̀e  É¡éàe

 §°Sh  »a á«fƒb  á¶aÉëe ≈`̀dG  Iô`̀≤`̀fCG  »a

 áØ«ë°U  â∏≤f  É`̀ª`̀c  ¬æàe  ≈`̀∏`̀Yh  ,OÓ``̀Ñ``̀dG

.øjôaÉ°ùe 206 â«jôM

 Ö«W Ö```̀LQ »``̀cô``̀à``̀dG ¢``ù``«``Fô``dG ìô``̀ °``̀Uh 

 .¢UÉî°TCG  áKÓK ∫É≤àYG  ºJ  ¬`̀fCG  ¿É``̀ZhOQG

 áÑ°SÉëªH  ó``̀Yƒ``̀J  Iô``̀≤``̀fG  »``̀a  á`̀ª`̀∏`̀c  »```̀ah

 ádÉch  äô``̀cPh  .çOÉ`̀ë`̀dG  ø`̀Y  ø«dhDƒ°ùªdG

 ¿ƒØXƒe ºg áKÓãdG ¿CG AÉÑfÓd ∫ƒ°VÉf’G

 á«eƒμëdG  ájójóëdG  ∂μ°ùdG  á`̀dÉ`̀ch  »`̀a

  .∫Éªg’G á¡Ñ°ûH Gƒ∏≤àYGh

 تسعة قتلى و٨٦ جريح� بحادث قطار في أنقرة 

 (Ü ± G) Iô≤fCÉH QÉ£≤dG áKOÉM ™bƒe »a AÉØWG ∫ÉLQ 

 ‘ »°ù«FôdG ¬H ¬Ñà°ûŸG πà≤e   
 êQƒÑ°SGÎ°S Ωƒég

ä’Éch - ¢ùjQÉH 

 áWô°ûdG ¿CG ¢ù«ªîdG ¢ùeG á«°ùfôØdG áWô°ûdÉH ¿GQó°üe ôcP 

 áKÓK  πàb  ¬`̀fCÉ`̀H  ¬Ñà°ûj  …ò``̀dG  äÉî«°T  ∞jô°T  í∏°ùªdG  â∏àb

 êQƒÑ°SGôà°S  »a  OÓ«ªdG  ó«Y  äÉeõ∏à°ùªd  ¥ƒ°S  »a  ¢UÉî°TCG

 á«°ùfôØdG øeC’G äGƒb øe 700 øe ôãcG ∑QÉ°Th .AÉKÓãdG Ωƒj

 π«d òæe ÉeÉY 29 ôª©dG øe ≠dÉÑdG äÉμ«°T ∞jô°T á≤MÓe »a

 ¬à∏àbh ¬«∏Y QÉædG â≤∏WCG áWô°ûdG ¿EG QOÉ°üªdG âdÉbh  .AÉKÓãdG

 ó«dGƒe  øe  »°ùfôa  äÉμ«°Th  .áæjóªdÉH  ±QhOƒ``̀f  á≤£æe  »a

 .z¬aô£J{  ÖÑ°ùH  ø`̀e’G  RÉ¡L íFGƒd  ≈∏Y  êQó`̀eh  êQƒÑ°SGôà°S

 πbC’G ≈∏Y Iôe 27 É«FÉ°†b øjOCGh GóL Iô«ãc ≥HGƒ°S ÖMÉ°U ƒgh

 67 ¬∏é°S »ah ,ΩÉY ≥M ºFGôL »a Gô°ùjƒ°Sh É«fÉªdGh É°ùfôa »a

 »a  AÉKÓãdG  AÉ°ùe  QÉædG  ≥∏WCG  ¬`̀fCG  »a  ¬Ñà°ûjh  .á«dóY  á≤HÉ°S

 ó©H  ≈∏Y  »îjQÉàdG  êQƒÑ°SGôà°S  áæjóe  §°SƒH  ájQÉéJ  ´QGƒ°T

.¥ƒ°ùdÉH Iô«¡°ûdG OÓ«ªdG Iôé°T øe QÉàeCG

 ø«μ°Sh  ¢Só°ùªH  Éë∏°ùe  ¿É`̀c  …ò`̀dG  äÉμ«°T  ∫OÉÑJ  ∂`̀dP  ó©Hh

 .´GQòdG »a ìhôéH ¬àHÉ°UCG »àdG øeC’G äGƒb ™e QÉædG ¥ÓWG

 ΩÉ©dG ´QÉ°ûdG ¥ÓZG ádhÉëe ™æeh á«Wô°T º¡æ«H øeCG ∫ÉLQ á°ùªN áHÉ°UEG 

 وقفة احتجاجية تطالب بإصالح سياسي 
واقتصادي ومحاربة الفساد 

 Égõjõ©Jh äÉbÓ©dG ôjƒ£J ≈dEG ¢ùfƒJh ¿OQC’G 

 توقيع مذكرة تفاهم حول المشاورات 
السياسية وعقد اجتماعات دورية 

…CGôdG - ¿ÉªY 

 ÜGõ`̀MGh  AÉ£°ûfh  á«Ñ©°T  äÉ«dÉ©a  äòØf

 »a ¢``̀ù``̀eCG á`̀«`̀LÉ`̀é`̀à`̀MG á``̀Ø``̀bh á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S

 Üôb ¿OQ’G  ≈Ø°ûà°ùªd  á∏HÉ≤ªdG  áMÉ°ùdG

 äÉMÓ°UÉH  É¡«a  GƒÑdÉW  ™`̀HGô`̀dG  QGhó```dG

 ¿ƒ`̀fÉ`̀b AÉ```¨```dGh  ,á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀bGh á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S

 è¡ædG  ô««¨àH  GƒÑdÉWh   ,π`̀Nó`̀dG  áÑjô°V

 áeƒμëdG  AGOG  Ghó``≤``à``fGh   ,…OÉ``°``ü``à``b’G

 ø«°ùëJ ≈```̀dEG Gƒ```̀YOh  ,ÜGƒ``̀æ``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀eh

.ø«æWGƒª∏d á«°û«©ªdG ´É°Vh’G

 ¿ƒ``̀fÉ``̀b ™```°```Vh IQhô````̀°````̀V ≈``̀∏``̀Y GhOó````̀ °````̀Th

 π«μ°ûJ  ≈````dG  …ODƒ``````j  …ô``°``ü``Y  »``HÉ``î``à``fG

 áHQÉëªH  Gƒ`̀Ñ`̀dÉ`̀Wh   ,á«fÉªdôH  äÉ`̀eƒ`̀μ`̀M

 Gƒ``̀YOh  ,ø`̀jó`̀°`̀SÉ`̀Ø`̀dG á`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀eh OÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀dG

 ∂dP ≈dEG  ÜÉÑ°û∏d  πªY ¢Uôa ô«aƒJ ≈dG

 á«Wô°T º¡æ«H ø`̀eCG  ∫É`̀LQ á°ùªN Ö«°UG

 Qó°üe  Ö°ùëH  á«LÉéàM’G  áØbƒdG  »a

 ô`̀KEG äAÉ``̀L á`̀HÉ`̀°`̀U’G ¿CG ó``̀cCG …ò``̀dG »`̀æ`̀eG

 ≈dEG êhôîdG º¡àdhÉëeh ø«éàëe ™aGóJ

.êÓ©dG ó«b ºgh ΩÉ©dG ≥jô£dG

 …QƒNÉa ΩÉgQ - ¿ÉªY   

 »a  ¿É«°VÉe  Éª¡fCG  ¢ùfƒJh  ¿OQC’G  ó``cCG  

 Égõjõ©Jh  á«îjQÉàdG  Éª¡JÉbÓY  ôjƒ£J

 ™°ShCG  ÉjQÉéJh  ÉjOÉ°üàbGh  É«YÉaO  ÉfhÉ©J

 á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG  AGREG  ô`̀ã`̀cCG  É≤«°ùæJh

 .∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP á«dhódGh

 á«LQÉîdG ô``̀jRh AÉ`̀≤`̀d ∫Ó``̀N ∂``̀dP AÉ``̀L 

 ôjRhh …óØ°üdG øªjCG ø«Hôà¨ªdG ¿hDƒ°Th

 ¢ù«ªN  á«°ùfƒàdG  ájQƒ¡ªédG  á`̀«`̀LQÉ`̀N

¢ùfƒJ »a ¢ù«ªîdG Ωƒ«dG …hÉæ«¡édG

 á«aÉë°U  äÉëjô°üJ  »`̀a  ¿Gô`̀jRƒ`̀dG  ∫É`̀bh

 Iô«Jh  IOÉ`̀jR  ≈∏Y  É≤ØJG  Éª¡fEG  AÉ≤∏dG   ó©H

 áeRÓdG äGƒ£îdG ™«ªL PÉîJGh äGAÉ≤∏dG

 »àdG  äÉjƒà°ùªdG  ≈dG  äÉbÓ©dÉH  AÉ≤JQÓd

 Éª¡æ«H  á«îjQÉàdG  Iƒ`̀NC’G  äÉbÓY  ¢ùμ©J

 ˆGó``Ñ``Y ∂``∏``ª``dG á``̀dÓ``̀L ¢``Uô``ë``j »``̀à``̀dG

 »°ùÑ°ùdG  ó`̀jÉ`̀b  »LÉÑdG  ¢ù«FôdGh  »fÉãdG

  .ä’É``̀é``̀ª``̀dG ™`̀«`̀ª`̀L »```̀a É``̀gõ``̀jõ``̀©``̀J ≈``̀∏``̀Y

 ó«©°üàdG  ¬JÉëjô°üJ  »a  …óØ°üdG  ¿GOh

 á«Hô¨dG  áØ°†dG  »a  ô«£îdG  »∏«FGô°S’G

 á«æWƒdG äÉ°ù°SDƒª∏d É¡JÉeÉëàbGh á∏àëªdG

 á`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG äGó``̀∏``̀Ñ``̀dGh á`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG

 ¢``̀ù``̀«``̀Fô``̀dG á``̀eÉ``̀î``̀a ó``̀ °``̀V ¢``̀†``̀jô``̀ë``̀à``̀dGh

 ¿ƒfÉ≤∏d ÉbôN ¢SÉÑY Oƒªëe »æ«£°ù∏ØdG

 ó«©°üàdG  Gò`̀g  äÉ©ÑJ  ø`̀e  Qò``̀Mh  »`̀dhó`̀dG

 .á≤£æªdG QGô≤à°SGh øeCG ≈∏Y

 øe Ö∏W ¿ƒμj ¿CG »Øæj ÖeôJ 
 ¿ƒfÉ≤dG ¥ôN Úgƒc ≥HÉ°ùdG ¬«eÉfi
Ü ± CG -  ø£æ°TGh 

 ób  ¿ƒμj  ¿CG  ¢ù«ªîdG  ¢ùeG  ÖeôJ  ó`̀dÉ`̀fhO  »cô«eC’G  ¢ù«FôdG  ≈Øf

 πμjÉe  ≈∏Y  ºμëdG  ó©H  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ¥ô`̀N  ≥HÉ°ùdG  ¬«eÉëe  ø`̀e  Ö∏W

 äÓªëdG  πjƒªJ  ø«fGƒb  ¬cÉ¡àf’  äGƒæ°S  çÓ`̀K  øé°ùdÉH  ø«gƒc

.ºFGôédG øe Égô«Zh á«HÉîàf’G

 ¥ôîj ¿CG GóHCG ø«gƒc πμjÉe øe Ö∏WCG ºd{ ôàjƒJ ≈∏Y ÖeôJ Öàch

.z¿ƒfÉ≤dG ±ô©j ¿CG ¢VôàØªdG øe ¿Éch É«eÉëe ¿Éc ó≤d .¿ƒfÉ≤dG

 »eÉëªdG  ≈`̀∏`̀Yh +IQƒ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  Ö`̀∏`̀W+ ¬«∏Y ≥∏£j{ çó`̀M É`̀e ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh

.zºgQƒLCG ≈∏Y ¿ƒeÉëªdG π°üëj Gò¡dh .CÉ£N çóM GPEG Iô«Ñc á«dhDƒ°ùe

 zIQò≤dG ∫É©aC’G{ ≈∏Y á«£¨àdG øY (ÉeÉY 52) ø«gƒc QòàYG AÉ©HQ’Gh

 ºFGôL  Ió©H  ¬àfGOG  ó©H  äGƒæ°S  çÓK  øé°ùdÉH  ¬«∏Y  ºμ oMh  ,Öeôàd

 ÖeôJ  ¿CG  ÉàªYR  ø«JCGôeG  âª°U  AGô°ûd  á«dÉe  ≠dÉÑe  ™aO  É¡æ«H  øe

 .ábÓY Éª¡©e ΩÉbCG

 á«fhôàμd’G ºFGôédG ¿ƒfÉb ´hô°ûe É¡Ñë°ùH áeƒμëdG âæ°ùMCG 

 áYô°ùH  äCÉ£NCG  É¡æμd  ,¬«∏Y  áª¡ªdG  äÓjó©àdG  ¢†©H  AGô`̀LEGh

 ø««Øë°üdG  á`̀HÉ`̀≤`̀f  IQhÉ`̀°`̀û`̀e  ¿hO  AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée  »`̀a  √QGô````̀bEG

 ∫É`̀°`̀SQEG  IOÉ`̀YEÉ`̀H  ÉgCÉ£N  äQô``̀ch  ,»`̀fó`̀ª`̀dG  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒeh

.ÜGƒædG ¢ù∏ée ≈dG ´hô°ûªdG

 •ƒ¨°†dG »g Ée hG áYô°ùdG √ò¡H áeƒμëdG áë∏°üe Ée ±ôYG ’

 É¡àë∏°üe ¿É``̀ H á`̀eÉ`̀J á`̀YÉ`̀æ`̀b ≈`̀∏`̀Y »`̀æ`̀μ`̀d ,É`̀¡`̀d ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀J »`̀à`̀dG

 ∞``bhh  ´QÉ`̀°`̀û`̀dG  Ahó```̀g  :’hCG  »°†à≤J  ,π````̀bC’G  ≈`̀∏`̀Y  á«μ«àμàdG

 ô«aƒJ »a É¡àjƒdhCG ô°üëæJ :É«fÉKh ,Égó°V á«FGó©dG äÓªëdG

 ´hô°ûe QGôbE’ ¬LQÉNh ÜGƒædG ¢ù∏ée πNGO á«HÉéj’G AGƒLC’G

.áeÉ©dG áfRGƒªdG ¿ƒfÉb

 ¢†©Hh  ø««Øë°üdG  áHÉ≤f  ™e  QGƒëdG  ≈dG  áeƒμëdG  âÑgP  ƒdh

 iôNC’G ±GôWC’G â∏ªMh áeÓªdG øe âLôîd ΩÓYC’G AGôÑN

 ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ø`̀e  ¬àéàfCG  ÉªH  äôîàaGh  É¡ØbGƒe  á«dhDƒ°ùe

 ¬à∏NOCG Ée ôLG âYÉ°VCG Éªdh ,»YÉªL QGƒM áé«àf AÉL ¬fEG ∫ƒ≤J

.á«HÉéjG äÓjó©J øe

 áÑμJôªdG  º`̀FGô`̀é`̀dG  hG  ΩÓ```̀YE’G  º¶æj  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  …CG  ø`̀e  ÉæÑ∏£e

 ¿CG  ƒg  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  É¡«a  ÉªH  ΩÓ`̀YE’G  πFÉ°Sh  á£°SGƒH

 »ah  áaô©ªdG  »a  ≥∏£ªdG  øWGƒªdG  ≥M  ø«H  ™jô°ûàdG  ¿RGƒ`̀j

 áfÉ«°Uh OGô`̀aC’G áeGôc ≈∏Y ®ÉØëdG ø«Hh ,…CGô`̀dG øY ô«Ñ©àdG

.á°UÉîdG º¡JÉ«M »a º¡bƒ≤M

 ødh  á«HÉéjG  â°ù«d  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  π`̀NGO  AGƒ``̀LC’G  ¿CG  ±ôàYG

 á≤jô£H á«fhôàμd’G ºFGôédG ¿ƒfÉb ´hô°ûe êGôNEG »a óYÉ°ùJ

 ¢†©H §£°T ÖÑ°ùH ,OGô`̀aC’G ¥ƒ≤Mh äÉjôëdG ΩôàëJ áfRGƒàe

 ÖYôdG  GƒYÉ°TCG  øjòdG  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  »∏ª©à°ùe

.ójóédG ΩÓYE’G Iƒ£°S øe ±ƒîdGh

 »a ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ¢†©H ø`̀cô`̀j  ’ ¿CG  Ö`̀é`̀j  â`̀bƒ`̀dG  ¢ùØf »``̀ah

 º¡«ªëj  ób  ¬fG  ¿hó≤à©j  ™jô°ûJ  …CG  ≈∏Y  áØ∏àîªdG  º¡©bGƒe

 ¿hóH ºFGôédG hG AÉ£NC’G ÜÉμJQ’ á∏¶e º¡d ôaƒj hG ó≤ædG øe

.∞éJôe hG Å£îe hG ó°SÉØd ájÉªM ’ ¿’ ,´OQ hG áÑ°SÉëe

 ºμëJ »àdG  IòaÉædG  äÉ©jô°ûàdG  Oó©J øe áªFÉb ≈≤ÑJ iƒμ°ûdG

 øjô°ûY øe ôãcCG ≈dG ÉgOóY π°üj »àdGh ô°ûædGh ô«Ñ©àdG ÉjÉ°†b

 ≈∏Y ÖbÉ©J ¢Uƒ°üf ¬«a çGóMC’G ¿ƒfÉb ¿CG ≈àM ,GòaÉf ÉfƒfÉb

 ≈¨∏jh ø«æKG hG ¿ƒfÉb »a äÉ©jô°ûàdG ™ªéJ ¿CG π°UC’Gh ,ô°ûædG

.ÜQÉ°†àdG hG QGôμàdG

 ô«≤ëàdGh ΩòdG ºFGôL ¿Éa ,¢VQÉ©àdGh QGôμàdG ≈∏Y ôNG ∫Éãeh

 ¿ƒfÉb »ah (¢ùÑMh ∞«bƒJ) äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb »a É¡«∏Y ÖbÉ©e

 º`̀FGô`̀é`̀dG ¿ƒ`̀fÉ`̀b ´hô`̀°`̀û`̀e »``̀ah (á`̀«`̀dÉ`̀e á``eGô``Z) äÉ`̀Yƒ`̀Ñ`̀£`̀ª`̀dG

 Ió`̀MGh  áªjôL  iôÑμdG  á«dÉμ°TE’G  Éægh  (¢ùÑM)  á«fhôàμd’G

.áØ∏àîe äÉHƒ≤©Hh ø«fGƒb áKÓK »a QôμàJ

 ¿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

 GPÉŸ ,zá«fhÎμd’G ºFGô÷G{
?á∏é©dG
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Ü ± CG - ¿óæd 

 ¬à≤K  øY  ¢ùeG  …ôjôëdG  ó©°S  ∞∏μªdG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  Üô`̀YCG

 ó©H »dÉëdG ΩÉ©dG ájÉ¡f πÑb ¿ÉæÑd »a áeƒμM π«μ°ûJ á«fÉμeEÉH

 πM  ≈`̀dEG  π°Uƒà∏d  á«æ°†ªdG  Oƒ¡édG  øe  ô¡°TCG  áà°S  øe  ôãcCG

.±GôWC’G ™«ªL Ö°SÉæj

 π«μ°ûJ ,…ô``̀jô``̀ë``̀dG ¿ƒ```Y ∫É`̀°`̀û`̀«`̀e »`̀fÉ`̀æ`̀Ñ`̀∏`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ∞`̀∏`̀ch

 ≈dhC’G âfÉch QÉjCG  »a äôL á«fÉªdôH äÉHÉîàfG  ó©H áeƒμëdG

.äGƒæ°S ™°ùJ òæe

 ∞«dCÉJ »a …ôjôëdG Oƒ¡L ôªãJ ºd ,ô¡°TCG áà°S øe ôãcCG òæeh

 øe  IOÉØà°SÓd  ¿ÉæÑd  É¡«dEG  êÉàëj  Iƒ£N  »a  ,IójóL  áeƒμM

 √OÉ°üàb’ kÉªYO É¡ªjó≤J »dhódG ™ªàéªdG ó q¡©J íæeh ¢Vhôb

 ¬àaÉ°†à°SG  …ò`̀dG  Qó«°S  ôªJDƒe É`̀gRô`̀HCG  ,á`̀«`̀dhO  äGô`̀ª`̀JDƒ`̀e  »`̀a

.¿É°ù«f »a ¢ùjQÉH

 ,¿óæd  »a z¢ShÉg ΩÉJÉ°T{  ó¡©ªd  ôªJDƒe »a ¬àcQÉ°ûe ∫ÓNh

 Éæjód ¿ƒμ«°S ¬fCÉH ô«Ñc óM ≈dEG ≥KGh ÉfCG{ ¢ùeG …ôjôëdG ∫Éb

.zΩÉ©dG ájÉ¡f ∫ƒ∏ëH áeƒμM

 »a  QÉªãà°S’G  ≈∏Y  ™«é°ûàdG  ≈∏Y  ¬àª∏c  »a  …ôjôëdG  õ`̀cQh

 ¿ÉæÑd π°üM …òdG Qó«°S ôªJDƒe äÉLôîe π«©ØJ á«ªgCGh ,¿ÉæÑd

 ™jQÉ°ûe ò«Øæàd Q’QhO QÉ«∏e 11 ¥ƒØJ áª«≤H ºYO ≈∏Y ¬dÓN

.iôÑc ájQÉªãà°SG

 Ωƒ«dG  õ«côàdG  .kGóL  kÉÑjôb  áeƒμëdG  πμ°ûæ°S{  …ôjôëdG  ∫Ébh

 Éæc  ¿EGh  (...)  Qó«°S  (ô`̀ª`̀JDƒ`̀e  äÉ`̀Lô`̀î`̀e)  π«©ØJ  á«Ø«c  ≈∏Y

.z∫ÉªYCG ∞«∏μJ áeƒμëH πª©dG ≈∏Y ¿ÉæÑd »a øjQOÉb

 ô°ùîj ó``̀b ¿É`̀æ`̀Ñ`̀d ¿CG  ø``̀e »``dÉ``ë``dG ô`̀¡`̀°`̀û`̀dG É`̀°`̀ù`̀fô`̀a äQò````̀Mh

 áeƒμM π«μ°ûJ Ö`̀q∏`̀£`̀J  ∫É``̀M »`̀a äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 .∫ƒWCG kÉàbh IójóL

 áeƒμ◊G π«μ°ûJ πeCÉj …ôjô◊G
ΩÉ©dG ájÉ¡f πÑb á«fÉæÑ∏dG

Ü ± CG - π°ùchôH 

 äÉ`̀KOÉ`̀ë`̀e …É``̀e Gõ`̀jô`̀«`̀J á`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀dG AGQRƒ````̀ dG á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ …ô`̀é`̀J

 ≈©°ùe »a π°ùchôH »a ø««HhQhC’G IOÉ≤dG ™e Iô«NC’G á°UôØdG

.AGƒ°S óM ≈∏Y á«°SÉ«°ùdG É¡Jô«°ùeh â°ùμjôH ¥ÉØJG PÉ≤fE’

 á≤ãdG ÖéM øe âéf »àdG á«fÉ£jôÑdG AGQRƒdG á°ù«FQ êÉàëJh

 ôNCÉàe âbh »a ßaÉëªdG É¡HõM ÜGƒf ¬ª¶f âjƒ°üJ »a É¡æY

 »a  π«Ä°V  ¥QÉ`̀Ø`̀H  ¬à≤≤M  …ò``̀dG  ô°üædG  πjƒëJ  ≈``̀dEG  AÉ``©``HQC’G

.êQÉîdG »a Rƒa ≈dEG πNGódG

 AGôLE’ ∂°SƒJ ódÉfhO »HhQhC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FôH …Ée »≤à∏à°Sh

 ÉgDhGô¶f  Éª¡«dEG  º°†æj  ¿CG  πÑb  zIô`̀«`̀NC’G  á¶ë∏dG  äÉKOÉëe{

 øe ™«HÉ°SCG  áKÓK øe π`̀bCG  ó©H ,»``̀HhQhC’G OÉëJ’G áª≤d 27``̀dG

.â°ùμjôH ¥ÉØJG ¢üf ºgQGôbEG

 äGô≤a â°S ø`̀e ÉfÉ«H »```̀HhQhC’G OÉ`̀ë`̀J’G AÉ`̀°`̀†`̀YCG  »`̀bÉ`̀H  ó``̀YCGh

 Éªe  ±hÉîªdG  ¿CÉ°ûH  äÉæ«ª£J  Ωó≤j  ¿CÉ`̀H  º¡∏eCG  ø`̀Y  Gƒ`̀Hô`̀YCG

 IOQGƒdG GóædôjEG OhóëH á£ÑJôªdG z¿ÉeC’G áμÑ°T{ á£N ≈ª°ùj

 ¿ÉªdôÑdG  ´É`̀æ`̀bEG  »`̀a  óYÉ°ùj  ó`̀b  É`̀e  ƒ`̀gh  â°ùμjôH  ¥É`̀Ø`̀JG  »`̀a

.¬«∏Y á≤aGƒªdÉH

 øe É`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H ÜÉ`̀ë`̀°`̀ù`̀fG  ¥É`̀Ø`̀JÉ`̀H  á«æ©ªdG ±Gô````̀WC’G äOÉ``̀°``̀TCGh

 AÉ¡àfÉH  áfPDƒe  »°VÉªdG  ô¡°ûdG  ¬«dEG  π°UƒàdG  ºJ  …ò`̀dG  πàμàdG

 äò≤fCG É¡fCG π°ùchôH iôJ .Gô¡°T 17 äôªà°SG »àdG äÉ°VhÉØªdG

.¥ÉØJG ¿hO πÑ≤ªdG QGPBG 29 »a OÉëJ’G øe êhôîdG øe ¿óæd

 â°VÉN …òdG ¥ÉØJ’G É¡©e á∏eÉM ÉgOÓH ≈dEG É¡JOƒY iód øμd

 ó°TCG øe á°VQÉ©ªH …Ée â∏Hƒb ,¬«dEG π°Uƒà∏d á«æ°†e äÉKOÉëe

 ¬MôW  øY  â©LGôJh  É¡HõM  øª°V  â°ùμjôH  øY  ø«©aGóªdG

 ¬d  ÜGƒædG  ¢†aQ  GóH  Éeó©H  AÉKÓãdG  ¿ÉªdôÑdG  »a  âjƒ°üà∏d

 .GócDƒe GôeCG

 á¶ë∏dG äÉ°VhÉØe ô°TÉÑJ …Ée
z»HhQhC’G{ ™e IÒNC’G

17533 Oó©dG

 Ω2018  ∫hC’G ¿ƒfÉc 14  ≥aGƒŸG - `g 1440 ÊÉãdG ™«HQ 6 á©ª÷G
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»°ùfƒàdG √ô«¶f ™e á«LQÉîdG ôjRh
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ÜƒjCG ’ÉJ - ´ƒÑ°SC’G ôNBG
 

 πª©dG øe äGƒæ°Sh ô¡°TG QGóe ≈∏Y
 çGÎ`̀dG  õcôe  ´É£à°SG,  åëÑdGh
 IQÉØ°ùdG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  »æ«£°ù∏ØdG
 øY ¿ÓY’G , ¿ÉªY ‘ á«æ«£°ù∏ØdG
  É¡ª°†j  áª¡e  á«KGôJ  äÉ°Vhô©e
 »æ«£°ù∏ØdG çGÎ∏d ™°SÉàdG ¢Vô©ŸG
.   âÑ°ùdG AÉ°ùe ≈àM ôªà°ùj …òdG

 â–  h π«Ñf ±ó¡H ¢Vô©ŸG ΩÉ≤j  
 ≈∏Y  zºμfhOÉæj IõZ áÑ∏W{ QÉ©°T
 äGAÉ°ûfE’G ‹hÉ≤e áHÉ≤f ‘ áYÉb
 ¿ƒæØdG ≥dCG RÈj  ¬«ah  ,Ú«fOQC’G
 õ`̀jô`̀£`̀à`̀dG ∫É``̀ª``̀©``̀dGh á``̀jhó``̀«``̀dG
 É¡àeób  »àdG  á©«aôdG  ¿ƒæØdGh

.áaÉc ∫É«L’G
 ∫É`̀ª`̀÷G ø``̀e á``dÉ``M ¢``̀Vô``̀©``̀ŸG..

  á£fih  ájhó«dG  ∫É¨°T’G  »`̀bQh
 õ`̀ jô`̀ £`̀ à`̀ dG ø``̀Ø``̀H ´É``à``ª``à``°``SÓ``d
 äÉÑ∏£àŸ  É≤ah  Q qƒ£ŸG  »æ«£°ù∏ØdG
 »àdG  á«aõÿG  ¿ƒ`̀æ`̀Ø`̀dGh  ô°ü©dG
 »æ«£°ù∏ØdG øØdG Gòg ádÉ°UCG ¢ùμ©J
 ÜÉàμdG  øcôd  áaÉ°VE’ÉH  ,≥jô©dG
 øY äGQGó°UE’G  çóMCG  º°†j …òdG
 á«Ñ©°ûdG  ä’ƒcCÉŸG  øcQh  Ú£°ù∏a
 Ò``ÿG ≥``̀Ñ``̀Wh ,á`̀«`̀æ`̀«`̀£`̀°`̀ù`̀∏`̀Ø`̀dG

.á«¡«aôJ äGô≤ah ,…hGõ¨dG
 á°ù«FQ  »gh- ÆÉHódG  ΩÉ¡°S  ì qô°üJ
 ôNBGz∫ -»æ«£°ù∏ØdG çGÎdG õcôe
 45  Oƒ`̀¡`̀L  π°†ØH{  :z´ƒ``Ñ``°``SC’G
 ≥«≤– ≈∏Y ø∏ª©j áYƒ£àe Ió«°S
 12 ¬«a πª©j …òdG õcôŸG ±GógCG
 ,äÉWÉ«N  7h  ,ïÑ£ŸG  ‘  áØXƒe
 πª©J  Ió«°S  500h  ,äÉ``̀jQGOEG  6h

 πHÉ≤e  ,  ø¡dRÉæe  ø`̀e  õjô£àdÉH
 πch ,ø¡JÓFÉY ºYój …OÉe óFÉY
 »æ«£°ù∏ØdG  çGÎdG  ájÉª◊  ∂dP
 IóYÉ°ùeh  ,QÉKóf’Gh  ábô°ùdG  øe
 ≈∏Y  Oƒª°ü∏d  Ú£°ù∏a  ‘  Éæ∏gCG
 äÉHh  ¢Vô©ŸG  Gòg   AÉL  ,º¡°VQCG
 ≈∏Y  É`̀¡`̀dÓ`̀N  ø`̀e  πª©f  á≤«≤M

.zπ«°U’G çGÎdG ájÉªM
 çGÎdG õcôe ±GógCG ÆÉHódG ôcòJh
 çGÎ``̀dG  AÉ``̀«``̀MEG{  :»æ«£°ù∏ØdG
 ,¬«∏Y  á¶aÉëŸGh  ,»æ«£°ù∏ØdG
 ÚH ÚàŸG  §HGôdG  ¬fƒc √ôjƒ£Jh
 øe  ¬`̀°`̀VQCGh  »æ«£°ù∏ØdG  ¿É°ùf’G
 ,á«Ñ©°ûdG AÉjRC’ÉH ΩÉªàg’G ∫ÓN
 É¡∏≤fh É¡«∏Y á¶aÉëª∏d ;õjô£àdGh
 Égôjƒ£Jh  ,π`̀«`̀L  ≈`̀ dG  π«L  ø`̀e
 ôjô◊Éc  IójóL  äÉeÉN  áaÉ°VEÉH

 õcôª∏d  ìÉ``̀JCG  É`̀‡  …ó``̀æ``̀LQhC’Gh
 ‘ äÓFÉ©dG  øe ÒÑc OóY π«¨°ûJ

.z∫ÉéŸG Gòg
 ä’ƒcCÉŸG ≈∏Y ®ÉØ◊G{ :∞«°†Jh
 É¡ãjQƒJh  á«æ«£°ù∏ØdG  á«Ñ©°ûdG
 πaÉμàdGh  .á`̀ eOÉ`̀ ≤`̀ dG  ∫É`̀«`̀LCÓ`̀d
 ÜÓ`̀ £`̀ dG º````̀YOh ,»``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 ‘ É`̀jOÉ`̀e Ú`̀LÉ`̀à`̀ë`̀ŸG Ú`̀bƒ`̀Ø`̀à`̀ŸG
 ógÉ©ŸGh  ,á«æ«£°ù∏ØdG  äÉ©eÉ÷G
 ß◊G  º¡ØdÉëj  ⁄  ø‡  á«fOQC’G

.z»ª∏©dG º¡∏«°ü– ΩÉ“EG ‘
 ÖjQóàdG  ≈dG  áaÉ°VE’ÉH{  :πªμJh
 ,áWÉ«ÿG ‘ äGQhO AÉ£YEÉH »æ¡ŸG
 .Üƒ``̀°``̀SÉ``̀◊Gh á`̀ μ`̀ Hó`̀ dG ,ï`̀ Ñ`̀ £`̀ dG
 »àdG  äÉ«©ª÷Gh  äÉ°ù°SDƒŸG  ºYOh
 á«°SÉ≤dG ∫ÓàM’G ±hôX É¡JõéYCG
 äÉ©eÉ÷Éc  É¡eÉ¡Ã  ΩÉ`̀«`̀≤`̀dG  ø`̀Y

.zäÉ«Ø°ûà°ùŸGh ¢SQGóŸGh
 ≈dG  õcôŸG  ±ó¡j  Éªc{  :™HÉàJh
 »∏ëŸG  ™ªàéŸÉH  ¬àbÓY  º«YóJ
 ;áaOÉ¡dG ΩÓaC’G ¢VôY ≥jôW øY
 ‘  »æ«£°ù∏ØdG  ≥``̀◊G  QÉ``̀¡``̀XE’
 √QGô°UEGh  ¬JÉfÉ©e  ≥«KƒJh  ¬°VQCG
 ájƒ¡dG  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀◊G  π``̀LCG  ø`̀e
 äGhóædG  á`̀eÉ`̀bEGh  .á«æ«£°ù∏ØdG
 Ió`̀Y ä’É``̀ › ‘ äGô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀ŸGh
 ábÉ£dG  ,¢ùØædG  º∏Y  ,Ö`̀£`̀dÉ`̀c

.zá«ë°üdG ájò¨àdGh π«ªéàdG
 õ`̀cô`̀ŸG ¿G ≈``̀ dG  ÆÉ``̀Hó``̀dG  â`̀Ø`̀∏`̀Jh
 ä’ƒ¨°ûŸG  ≥jƒ°ùJ øe É«JGP ∫ qƒÁ
 ïÑ£ŸG  äÉéàæe  ™`̀«`̀Hh  á`̀jhó`̀«`̀dG
 ,áØ∏àîŸG  äÉWÉ°ûædG  äGOGô```jEGh
 äÉ``̀YÈ``̀à``̀dG ≈````̀dG á``̀ aÉ``̀ °``̀ VE’É``̀ H

 .ájOôØdG

136 العدد
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قاع املدينة

من  اإلنتهاء  بعد  وخاصة  الشتاء  بموسم  «اللزاقيات»  ترتبط  و 
موسم حصاد الزيتون، ويتم تقديمها في المناسبات اإلجتماعية 

المختلفة .
السيدات  إحدى  عاما»   ٤٥» العمر  من  والبالغة  الزبيدي  ختام 
اللواتي يصنعها وتقول : «تعد اللزقيات إحدى الحلويات القديمة 
والحاضرة ، واشتهرت هذه الحلوى في البادية والمدن القديمة، 
يطلق  أصبح  وحديثا  البدو»  قديما «كنافة  عليها  يطلق  كان  إذ 

عليها «اللزاقيات».
وتذكر: «في الماضي كانت  تخبز على الحطب واآلن تطور األمر 

وأصبحت تخبز على الغاز» .
وحول كيفية إعدادها تبين الزبيدي: «يتم صنع اللزاقيات بعجن 
أي  إضافة  وبدون  الماء  مع  األبيض  والطحين  األسمر  الطحين 
الى  أقرب  العجينة  تكون  أن  ويجب  كالخميرة،  أخرى  مكونات 
فوق  تسكب  عجنها  وبعد  ولزوجتها،  بليونتها  القطايف  عجينة 

الصاج بعد أن تدهن بزيت الزيتون وتقلب حتى تنضج جيدا». 

وتتابع: «يتم وضع عدد من أرغفة اللزقيات فوق بعضها البعض 
الرغيف  بين  المطحون  والسكر  البلدي  السمن  إليها  ويضاف 
واآلخر وذلك بحسب الرغبة ، ومن ثم توضع في سدر التقديم».

الحلبي  والفستق  اللوز،  الجوز،  إضافة  أنه: «يمكن  الى  وتشير 
السكر الناعم عليها ، وذلك بحسب الطلب». 

وتبين الزبيدي بأنها بدأت بصنع اللزاقيات منذ شبابها ، إذ كانت 
تقدمها  أصبحت  كبرت  وعندما   ، تصنعها  وهي  جدتها  تشاهد 
وكان   ، المختلفة  اإلجتماعية  المناسبات  في  وأقاربها  لعائلتها 
تأسيس  الى  أدى  ما  الطيب  بمذاقها  إعجابهم  يبدي  الجميع 

مشروعها البيتي الصغير لصناعة اللزاقيات .
الى جانب مهارتها في صناعة « اللزاقيات» ، فإن الزبيدي ناشطة 

اجتماعية ومتطوعة في مجال األعمال الخيرية والوطنية .
وتأمل الزبيدي بأن يكبر مشروعها وبأن يتم دعمه من الجهات 

المختصة .

ندى شحادة 

من    " وتعترب   ، البادية  أهل  بها  اشتهر  والتي  األردنية   الرتاثية  العربية  الحلويات  إحدى  هي   " اللزاقيات   "

ين . الحلويات الشهية املرغوب بها من قبل الكث

" اللزاقيات "..." اللزاقيات "...
حلوى ذات بصمة شعبيةحلوى ذات بصمة شعبية

خالل  من  اليدوية  األشغال  مهارة  تعلمت   »  : العزب  هيفاء  تقول 
مركز تدريبي حيث أتقنت حرفة األشغال اليدوية بخيوط الصوف.

مختلفة  أشكال  عمل  أستطيع  فأنا  أبدا  مكلفة  غير  الحرفة  فهذه 
من  استحساناً  اليدوية  اشغالي  وجدت   ، التكاليف  بأقل  وجميلة 
منتوجاتي  بعرض  قمت  عندما  شرائها  على  واألقبال  الزبائن  قبل 
المهتمة  الجمعيات  خالل  من  اليدوية   واألشغال  الحرف  بزارات  في 

بالمهن التراثية .
األشغال  مهنة  يمارس  أن  شخص  أي  مقدور  «في  حديثها،  تابعت 
ذات  الخيوط  تلك  من  بيت  أي  يخلو  ال  حيث  الصوف  من  اليدوية 
التي  او  القديمة  المالبس  من   اإلستفادة  ويمكن  الجميلة  األلوان 
لم نعد بحاجتها المنسوجة من الصوف بإعادة إستخدام خيوطها و 
غزلها بأشكال و ألوان جميلة  بلمسات وأنيقة تناسق رائع بهيج كما 

يمكنني صنع  أساور وقالئد وحلي من خيوط الصوف .
وتشير العزب إلى مقدرتها على عمل أشياء كثيرة من خيوط الصوف 
بخيوط  نعملها  أن  أصنعها  التي  واألفكار  األشكال   إلى  باإلضافة 
الصوف و أحيانا  يمكن حياكتها بالسنارة الستخدامها  إطارات  للوحات 

الفنية والصور   والساعات  وغيرها من االستخدمات المتعددة .
يقول الحرفي عمار ابو عطوة الذي يعمل في مجال النسيج  وحياكة 
الصوف ،أن من بقايا خيوط الصوف الناتجة من أعمالي في النسيج 
من  الصوف  خيوط  من  مختلفة  أشكال  بعمل  وأقوم  منها  أستفيد 
ورود  شكل  على  المقوى  الــورق  من  قصاص  على  وضعها  خالل 
الصمغ،  خالل  من  عليها  الملونة  الخيوط  بلصق  وأقوم  أحرف  او 
باإلضافة إلى إمكاني وضع تلك الخيوط على غالف صناديق الهدايا  

بطرق رائعة  و إبداعية باهرة المنظر .
ويضيف أن من خيوط الصوف الجميلة  أقوم بصناعة كرات دائرية 
لألطفال تكون أكثر حماية لهم من األلعاب الصلبة،كما أقوم بنسج 
بأشكال  والغرف  البيت  زينة  إلى  باإلضافة  يدوية،  وحقائب  ورود 
أشكاالً  أصنع  الخيوط  تلك  من  حيث  البال،  على  تخطر  ال  مختلفة 

مختلفة بأقل التكاليف  بأفكار إبداعية ومرغوبة لدى الجميع  .
يذكر أبو عطوة أن هناك منتوجات جميلة اصنعها من خيوط الصوف 
هي في االصل من الموروث الشعبي كالقراط  «الحلق» المصنوع 

من خيوط الصوف والحرير والقطن  الرقيقة  الملونة.

نداء الشناق
لها إال اذا نسجت بإبداع وحب للنسج وتحويلها من خيوط  خيوط  الصوف ذات األلوان املبهجة ال يكتمل ج
ل تح براعة وفن اللمسات اليدوية التي صنعتها. صامتة اىل أشغال جميلة تنطق بالدقة والروعة والج

لية ...  لية ... أشغال يدوية ج أشغال يدوية ج
بخيوط الصوفبخيوط الصوف
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أرسة

متى يبدأ التنويع الغذائي؟

تتراوح  األغذية،  بتنويع  للبدء 
الشهرين  بين  المثالية  الفترة 
هذه  قبل  والــســادس.  الرابع 
ــون الــجــهــاز  ــك ــة، ي ــل ــمــرح ال
الهضمي في جسم الطفل غير 
تنتظري  أال  يجب  لكن  ناضج. 
الــســادس  الشهر  مــن  أكــثــر 
كي  المأكوالت  إلــى  لتعريفه 
النقص  بمشاكل  يــصــاب  ال 

الغذائي.

في هذا العمر، ال يعود الحليب 
وحده كافياً. ربما يواجه الطفل 
مستوى  على  اضطرابات  أيضاً 
ويجد  الغذائية  السلوكيات 
أي  تقبل  في  فائقة  صعوبة 
على  اعتاد  بعدما  جديد:  غذاء 
ربما  سواه،  دون  الحليب  مذاق 
النكهات  اكتشاف  عن  يمتنع 
أخيراً،  الجديدة.  والتركيبات 
ــدراســات أن  ــدث ال ــرت أح ذك
يزيد  الغذائي  التنويع  تأخير 
الطفل  تـــعـــرض  ــال  ــم ــت اح

للحساسية الغذائية.

مسار التنويع الغذائي

الشائعة  األفكار  عكس  على 
أحدث  تكشف  المجال،  هذا  في 
بمشاكل  المرتبطة  البحوث 

زيدي  الحليب.  زجاجة  أعطيه 
كمية الفاكهة كل يوم وغيري 

أنواع الفاكهة تدريجاً.

إلى  الطفل  يتعرف  بعدما 
هريسة  عليه  اقترحي  الفاكهة، 
وعرفيه  ظهراً  الــخــضــراوات 
بإيقاع  األصناف  مختلف  إلــى 
أعطيه  لكن  أيــضــاً.  تدريجي 
نهاية  في  دوماً  الحليب  زجاجة 
أو  شهر  بعد  الطعام.  وجبة 
الفاكهة  إدراج  على  شهرين 
الطفل  حمية  في  والخضراوات 
الخامس  الــشــهــريــن  (بــيــن 
والسابع)، اعرضي عليه مصادر 
أسماك،  (لحوم،  البروتينات 
ملعقتين  بــمــعــدل  ــيــض)  ب
مع  واخلطيهما  صغيرتين 

هريسة الطعام على الغداء.

ــســادس  بــيــن الــشــهــريــن ال
والثامن، يحين الوقت لتعريفه 
إلى الحبوب (مع غلوتين). لكن 
إذا  المناسب:  التوقيت  اختاري 
لم  أو  صباحاً  جداً  جائعاً  كان 
ملعقة  أضيفي  مساًء،  يشبع 
إلى  الحبوب  من  ملعقتين  أو 

زجاجة الحليب.

يمكنك  التاسع،  الشهر  بحلول 
وجــبــات  ـــى  إل تــعــرفــيــه  أن 
مسائية تجمع بين الخضراوات 

تعريف  ضـــرورة  الحساسية 
الطفل إلى جميع أنواع األغذية 
ألن المبالغة في حماية جسمه 
الحساسية  مــســبــبــات  مــن 
فاكهة  ــة،  ــراول (ف المحتملة 
تمنعه  غلوتين...)  استوائية، 
المناعية  دفاعاته  تطوير  من 
يتلقاه  ما  مع  والتفاعل  الخاصة 
الجسم بطريقة سليمة. ما من 
تأكدت  إذا  إال  ممنوعة  أغذية 
يجب  لكن  الحساسية.  مشكلة 
بوتيرة  األغذية  مختلف  إدراج 
كمية  تقديم  عبر  تدريجية 
واحد  جديد  غذاء  من  صغيرة 
أن  يمكنك  الحقاً  مرة.  كل  في 
تكررين  حين  الكمية  تزيدي 
يتمكن  أن  إلى  نفسه،  الغذاء 
الهريسة  تناول  من  الطفل 

كلها.

مراحل متعددة

في المرحلة األولى من التنويع 
شهرين)،  أول  (خالل  الغذائي 
أو  الفاكهة  بتقديم  ابــدئــي 
من  الــخــضــراوات لــلــطــفــل. 
الفاكهة  تكون  أن  األفــضــل 
ألن  الفترة  هذه  في  مطبوخة 
الحلو.  الــمــذاق  يحب  الطفل 
من  ملعقة  مثالً  عليه  اقترحي 
في  عــصــراً  المطبوخ  التفاح 
أو  أرضعيه  ثم  األول،  اليوم 

معكرونة،  (أرز،  والنشويات 
في  التأثير  دون  من  سميد...) 
كمية الحليب التي يستهلكها. 
أن  يجب  السنة،  عمر  حتى 
من  ملل   ٩٦٠ الطفل  يشرب 

الحليب يومياً.

تركيبة الطعام

إذا اخترت إعطاء الطفل أوعية 
جاهزة، ما من وصفات محددة. 
إذا كانت الوصفة مالحة، يكفي 
أن تسخني الوعاء الصغير قليالً. 
وإذا كانت حلوة المذاق، يمكن 

أن يتناولها فوراً.

المنزل،  في  أطباقه  لتحضير 
الطعام  طبخ  على  احــرصــي 
الطريقة  هذه  ألن  البخار  على 
على  ــظ  ــاف ــح ت ــة  ــي ــل ــم ــع ال
الفيتامينات ومذاق المأكوالت. 
بدوره يسمح الخالط الكهربائي 
بدءاً  بسرعة.  الطعام  بهرس 
يمكنك  الثامن،  الشهر  من 
من  صغيرة  ملعقة  تضيفي  أن 
دوار  (كــولــزا،  النباتي  الزيت 
الهريسة  إلى  زيتون)  شمس، 
نظراً إلى غناه بأحماض دهنية 

ضرورية لنمو الدماغ.

التنويع  يف التنويع  يف 
اساليب التغذية اساليب التغذية 

والطبخ .. والطبخ .. 
أسايس لنمو أسايس لنمو 

االطفال.االطفال.
ليست  العملية  هذه  لكن  يتناولها!  طعام  ملعقة  أول  منذ  السليم  األكل  الطفل  يتعلم  أن  كن 
وتنّوعي  طفلك  شهية  تطوري  املجال   هذا  يف  الخرباء  توصيات  أبرز  إىل  تعّريف  عشوائية. 

طعامه بالشكل املناسب.
رين الرياضية  رسة الت  م

مفيدة جدا لتخفيف آالم املفاصل 
من  بها  ينصح  التي  الرياضية  رين  الت نوعية  ما 

يعا آالم املفاصل والظهر؟

طبيبك معك:: بشكل عام، ينصح من يشعر بآالم المفاصل والظهر 
المنطقة  وتغذية  تروية  تزيد  التي  الكارديو  تمارين  بممارسة 
المؤلمة. فهي تسرع التئام االنسجة المتضررة وتقوي العضالت 
ولكن  المفاصل.  وحركة  الجسم  حمل  تدعم  حتى  بها  المحيطة 
اختصاصي  او  المعالج  استشارة  ضرورة  على  التشديد  من  بد  ال 
نوع  اي  ممارسة  قبل  عالجي  رياضي-  مدرب  او  الطبيعي  العالج 
الرياضة.  من  تناسبها  نوعية  صحية  حالة  فلكل  الرياضة،  من 
فمثال، قد ينصح المصاب بآالم الركبة والظهر بممارسة الرياضة 
ان  الى  وذلك  األلم،  من  والحادة  األولى  المرحلة  خالل  المائية 
تتحسن قوة جسمه ويخف ألمه. ثم يسمح له الحقا ببدء ممارسة 
الرياضة خارج الماء. كما سيقوم المعالج بتوضيح وضعيات القوام 
المثالي (او المناسبة) واالخطاء التي عليك تفاديها اثناء ممارسة 

الرياضة.
الركبة  بآالم  المصابين  بعض  يستسلم  ان  الخطأ  فمن  وللعلم، 
الحركة  عن  ويمتنعون  واالستلقاء  والنوم  الخمول  الى  والظهر 
آالمهم.  شدة  في  زيادة  الى  ذلك  يؤدي  اي  من  خوفا  والرياضة 
فالحقيقة هي ان خمولهم سيزيد من سوء حالتهم، حيث يؤدي 
الزائد  الــوزن  واكتسابهم  العضلية  قوتهم  اضعاف  الى  ذلك 
واصابتهم بعدة امراض مزمنة. وكلما زاد سوء حالتهم الصحية، 
خافوا اكثر من الرياضة. فيدخلون في دائرة مفرغة. وللخروج من 
هذا الوهم، عليهم البدء في الحركة وممارسة الرياضة لتنشيط 
والصحية  النفسية  حالتهم  وتحسين  الدموية  والدورة  العضالت 

واستعادة استقالليتهم في الحركة.

إزالة اللوزت ال تضعف املناعة
 ، وتضخمه اللوزت  بالتهاب  طفيل  اصابة  تتكرر 
 . اللوزت استئصال  بعملية  الدكتور  ونصحني 
من  مناعته  يف  ضعفا  ذلك  يسبب  ان  اخاف  ولكني 

املرض مستقبال.؟

من  وتتكونان  الحلق  جانبي  على  اللوزتان  تقع  معك::  طبيبك 
ومسؤولتان  المناعي  الجهاز  من  جزء  فهما  لذا  ليمفاوي،  نسيج 
الفم  طريق  عن  الجراثيم  دخول  تمنع  مضادة  خاليا  إفراز  عن 
جراحية  لعملية  الخضوع  أن  أثبتت  الدراسات  لكن  الجسم.  إلى 
في  والتهابهما  تضخمهما  يتكرر  اللتين  اللوزتين  الستئصال 
سنة واحدة اكثر من ثالث مرات هو الخيار المثالي لعالج الطفل 
المصاب. وذلك لن يسبب قصورا او ضعفا مستقبليا في جهازه 
المناعي، بل سيعزز مناعته ألنه سيزيل اللوزتين اللتين تغلغلت 
الجراثيم بين ثناياهما وأنسجتهما. وفي المقابل، ستحل مكانهما 
التنبيه  المفيد  ومن  بدورها.  وتقوم  المناعة  جهاز  أعضاء  باقي 
الى ان ازالة اللوزتين المتقيحتين لن يترتب عليه توقف معاناة 
الفزيولوجي  صحته  مستوى  تحسن  بل  فقط،  المرضية  الطفل 
استمرار  ان  دراسات  عدة  اثبتت  فقد  أيضا.  والنفسي  والعقلي 
تضخم اللوزتين والتهابهما المزمن هو سبب لإلصابة باختناق 
ورفع  والدماغ،  الدم  في  االوكسجين  ونقص  النوم  اثناء  التنفس 
سلوكية  واضطرابات  واالكتئاب  القلب  بأمراض  االصابة  فرصة 

ونفسية وذهنية. 

طبيبك معك
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.IóHR IÒÑc á≤©∏e    
.¿ƒª«∏dG ô°ûH IÒÑc á≤©∏e    

.QÉM QOhÉH ôªMCG πØ∏a IÒ¨°U á≤©∏e    
.êÉLO ¥ôe Üƒc    

.óæg RƒL Ö«∏M Üƒc 1 ½    
.ÊGOƒ°ùdG ∫ƒØdG IóHR Üƒc ½    
.Éjƒ°üdG ¢Uƒ°U IÒÑc á≤©∏e 2    

.Oƒ°SCG πØ∏ah í∏e    

 :á≤jô£dG
.πHòj ≈àM   IóHõdG ‘  π°üÑdG  »∏≤f   

 ≈∏Y ∑Îjh ôªMC’G πØ∏ØdGh Qõ÷Gh ¢ùaôμdG ∞«°†f ºK   
.≥FÉbO 5 IóŸ QÉædG

 πØ∏ØdGh í∏ŸGh QÉ◊G πØ∏ØdGh ¿ƒª«∏dG ô°ûH ∞«°†f ºK   
.á≤«bO IóŸ  QÉædG ≈∏Y ∑Îjh  Oƒ°SC’G

 ¢Uƒ°U Éjƒ°üdGh óæ¡dG RƒL Ö«∏Mh êÉLódG ¥ôe ™°†f   
.G kó«L  Ö∏≤jh

.»∏¨j ≈àM ∑ôëjh ¿GOƒ°ùdG ∫ƒØdG IóHR ∞«°†f  

م محيش بالفريك ح

ôjOÉ≤ŸG
 

ΩGôZ 250 – ΩhôØe ±hôN º◊ ™£b 10 - áeÉªM  -

ΩGôZ 200 – π°üH ΩGôZ 50 – ΩƒK  -

ΩGôZ 30 – áaô≤dG ¥ƒë°ùe ΩGôZ 500 – ¬μjôa  -

ΩGôZ 30 – á«HôY πHGƒJ ΩGôZ 150 – ôHƒæ°U  -

πe 150 – ¿ƒàjR âjR ΩGôZ 100 – øª°S  -

ΩGôZ 30 – ¢†«HCG πØ∏a ¥ƒë°ùe ΩGôZ 50 – í∏e  -

:Ò°†ëàdG á≤jôW    
   

 øe  »æμªàJ  ≈àM  á≤«bO  20``̀ d  ¬μjôØdG  ™≤æH  »eƒb  -
.∂dP ó©H ΩÉª◊G ‘ Égƒ°ûM

 »Ø«°VCG  º`̀K  ,¿ƒ`̀à`̀jõ`̀dG  â`̀jR  ™`̀e  Ωƒ`̀ã`̀dG  h  π°üÑdG  »∏bG  -
 πc »¡WG h AÉŸG øe π«∏≤dG ,á«Hô©dG äGQÉ¡ÑdG ,¬μjôØdG

.áFOÉg QÉf ≈∏Y ∂dP
 h  »∏≤ŸG  ôHƒæ°üdG  p∞«°VCG  ¬μjôØdG  õ¡Œ ¿CG  OôéÃ Qƒa  -

á«æ«°üdG ≈∏Y kÉÑfÉL º¡«©°V h øª°ùdG
 »eƒb  h  º`̀¡`̀«`̀Lô`̀NCG  º`̀K  ,í`̀dÉ`̀e  AÉ``e  ‘  ΩÉ`̀ª`̀◊G  »©°V  -

.¬μjôØdG èjõÃ ºgƒ°ûëH
 âjR  º¡«∏Y  »°TQ  h  á«æ«°üdG  ≈∏Y  º¡£«Ø°ùàH  »eƒb  -
 ‹Gƒ◊  160  áLQO  ≈∏Y  ¿ôØdG  ‘  º¡jƒ°TG  h  ,¿ƒàjõdG

.á≤«bO 40 ≈dEG 35
áÑ°SÉæŸG Ëó≤àdG á«æ«°U ≈∏Y ¬©«ªL ΩÉª◊G »eób  -
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ريبورتاج

اهللا, و المنقذ للبطل في السير 
الشعبية العربية ( كالزير سالم 
, و سيره بني هالل ) و المساعد 
في  االلهية  االرادة  تنفيذ  في 
تحقيق العدل و الخير و النماء, 

أمالً في استمرار الحياة .
ســان  يتمتع  وفــي إيــطــالــيــا 
عظيمة  ــة  ــان ــك ــم ب جـــــورج 

لدى الكاثوليك فهو 
الكاثوليكية..  نصير الكنيسة 
ونابولى   روما  في  وجدت  فقد 
اسم  على  جدا  قديمة  كنائس 
وكان  جيؤرجيوس,  يالقديس 
البابا جالسيوس األول بابا روما 
قد أثبت قداسة مارجرجس في 

مجمع عقد بروما سنة ٤٠٤م.
ــى  ــن وفـــــي فـــــرنـــــســـــا : ب
كنيسة  الثاني  الملك كلوفيس 
جورج  ســان  اســم  على  كبيرة 
الملكة كلونيدا زوجته  ,وكانت 
من  فأكثرت  بشفاعتة  تؤمن 
اسمه،  على  الكنائس  بناء 
وكــانــت تــخــصــص األمــــوال 
الكنائس  هذه  لخدمة  الكثيرة 

من مالها الخاص.
للقديس  كــان  وفــي روســيــا : 
عظيمة  مكانة  جاورجيوس  مار 
فرسموا  القيصرية،  في روسيا 

صورته على القالع. 
وأنــــشــــأت االمــــبــــراطــــور 
الشأن  رفيع  كاترين وساما 
وهو  جاورجيوس  وسام  اسمه 
على شكل صليب منقوش عليه 
للقديس،  صــورة  الوسط  في 
العظام  للقادة  تمنحه  وكانت 
الحروب  في  ينتصرون  الذين 
مكافأة على شجاعتهم وتخليدا 

لبطولتهم .
قيل  قد  الصالح  العبد  هذا  و 
االديان  كتب  عبر  الكثير  فيه 
اعتبره  حتى  التراث  و  التاريخ  و 
البعض نبياً و انه ما زال حياً،و 
أنه أخ لجد سيدنا ابراهيم عليه 

السالم !!.
و كان من العادات الشعبية لدى 
بعض األمهات عندما (يشهق) 
على  أمه  تخاف   - فجأة  طفلها 
”يا   : مستنجدة  فتقول  حياته 
خضر .. يا خضر“  كأنها تطلب 

له حياة الخضر !!.
الشعبيه  ــمــوروثــات  ال ففي   
واالعتقادية هو الذي قام بدفن 
موسى!   صاحب  ــو  وه  ! آدم 
و  اليمني!  القرنين  ذي  ووزير 
تدل  التي  الظهورات  صاحب 

عليها المقامات . 
ــه الــتــركــي“  ــال ــرح ــــره ال وذك
سيدنا   : بقوله   ” اولياجلبى 
مسناً  رجال  كان  النبي:  الخضر 
عظيمه  تدبيرات  و  تجارب  ذا 
في جيش االسكندر! و كان معه 
في رحالته في انحاء العالم ، و 

يقال انه ال يزال حياً يرزق !. 
االخضر  الرجل  هو   والخضر 
النهر  صاحب  النبات،  مخضر 
المنساب للخلود، و هو صاحب 
الخضر،  الرايات  النماء،وصاحب 

والضعفاء  المظلومين  منقذ 
البغاة  و  الطغاة  ــأس  ي مــن 
لقطاع  المطارد  و  الجبارين، 
االحياء  االولياء:  سيد  و  الطرق، 
منهم واالموات، الواقف درجات 
فوق درجات القطب في الديوان 
السماوي الصوفي، و هو نفسه 
ال  الــذي  الحي  االكبر  القطب 
الزمان،ومن  آخر  في  اال  يموت 
يعترف  فهو  ميت  انــه  صــدق 
بان روحه تجوب االفاق، لتصنع 

الخير والعدل .
منفردا  البعض  يـــراه  قــد  و 
يراه  وقد  باسمه،  و  بشخصه 
سيدنا  مــع  مختلطاً  ـــرون  آخ
إلياس النبي، كما يقرنه آخرون 
بصاحب الحرية الشهيد البطل 
يسميه  ــذي  ال جرجس  ــارى  م

البعض «الخضر» .
المسلمين  بعض  يراه  والذي 
المذكورين  الرسل  من  أنــه 
هــذا  و  ســــورة «يــــس»  فــي 
و  المسلمين  احتفال  يفسر 
المسيحيين بمولده في االديرة 
المسماة باسمه في أرجاء بالد 

الشام ومصر.
 ان الخضر عند البعض بصفته 
و اسمه، وعند االخرين هو كل 
في  الموحدين  كل  هو  هؤالء 
الهند و ايران والعالم العربي . 
الذي  السالم  عليه  والخضر 
الباحثين  مــن  كثيرا  شغل 
كشف  و  عليه  التعرف  لمحاولة 
من  فمنهم   ، اســراره  مغاليق 
قدم  من  ،ومنهم  وتوقف  بدأ 

جانبا عنه وتوقف ايضا.
كتابه  الفضل  ابو  كتب  حتى   
عن الخضر فجمع شتات ما قيل 
باالساطير  الخضر  عالقة  عن 
االسالمية  والــرؤيــة  القديمة 
الشعر  في  الخضر  حضور  و  له 

العربي و القصة و الرواية.
في  الخضر  ــى  ال انتهى  ثــم   
الف  و  العربية  الشعبية  السير 
رؤية  له  ليله،وكانت  و  ليله 
في  فــراغــا  فمأل  عنه  كاشفة 
الدراسات الشعبية و الدراسات 
عن  للبحث  االساطير  علم  في 
في  الــرؤيــة  كاملة  شخصية 

عالمنا االسالمي.
التي  الشخصية  هي  والخضر 
اختلف في رؤيتها و لكن اجمع 

الجميع على قداستها .

 الخضر و موسى !
ال  خــالــدة  حكايته  والــخــضــر 
ان  و   !! مسلم  عابد  ينكرها 
ال  فهو  عقالني  عالم  انكرها 
يستطيع ان يقنع الناس بانكاره 
!! ورغم ان كلمات الخضر قليله 
هي  و  كثيرة  افعاله  لكن   ..

نفسها كلمات فاعلة .

ن  وليد سلي

كنيسة ”الخرض“ أو ”القديس جاورجيوس“ يف السلط فقد تم بناؤها حول مغارة 
أثرية يف فرتة الحكم العث لالردن وتحديدا يف العام ١٦٨٢.

الذي  و  الخرض  سيدنا  اىل  نسبة  تسميتها  ت  و   ٢٠٠٤ عام  ترميمها  أُعيد  وقد 
يف هذه  من مسيحيي املنطقة هذه بوجود عدة معجزات حدثت  يؤمن الكث 

املغارة و من ثم الكنيسة في بعد.

االردنية  السلط  مدينة  وفي 
الــتــاريــخــيــة حــيــث تــقــع هــذه 
الخضر  حـــارة  فــي  الكنيسة 
الحجرية  البيوت  تلك  نالحظ 
العريقة  والمباني  المدهشة 
الشرقي  المعماري  بتراثها 
بــااليــام  والجميل  الــقــديــم, 
الصافية  وحكاياه  الخوالي 

ومقدساته االزلية .
وتعتبر هذه الكنيسة الى يومنا 
هذا من اهم معالم مسار (خط) 
والديني  السياحي  السلط 

والتاريخي للزوار .

جورج أو جاورجيوس 
الفرنجة،  بلغة  ـــورج  ج ــو  ه
الكتب  فــي  وجـــاورجـــيـــوس 
وأصــل  العربية،  المسيحية 
معناها  يونانية  كلمة  االســم 

الحارث. 
تتحدث  التي  المصادر  وأقدم 
إلى  تعود  القديس  هــذا  عن 

تنين  فيها  يعيش  عظيمة 
متوحش.

قد  المنطقة  تلك  ملك  وكــان 
أطفال  من  طفل  تقديم  اقترح 
أهل المدينة قرباناً في كل يوم 
الضحية  اختيار   يتم أن  ,على 

بالقرعة. 
يوم  كل  يلتهم  التنين  وبــات 
أن  ــى  إل ــال،  األطــف مــن  طفالً 
وقعت القرعة على ابنة الملك.

بابنته  وبعث  الحاكم،  فرضخ 
بعدما  الوحش  إلــى  األمــيــرة 
ودعها بحرارة، فمضت طائعة، 
والتقت في طريقها إلى البحيرة 
فسألها  جاورجيوس،  بالقديس 
عن حالها، وقرر مواجهة التنين 
تجحد  أن  منها  وطلب  معها، 
بآلهتها، وأن تدعو لإلله الحق، 

فأطاعته.
على  وقضى  القديس  فمضى   
الملك  عــيــون  أمـــام  التنين 
آلهتهم،  عن  فتخلّوا  ورعيته، 

أنه  د  وتؤكّ الخامس،  القرن 
في  اللد  مدينة  مــن  شهيد 
المسيحيون  كرمه  فلسطين، 

بتشييد ضريح فوق قبره. 
على  القديس  هــذا  حــاز  وقــد 
بإكرام  وحظي  واسعة،  شهرة 
حوله  الرواة  ونسج  مثيله،  قلّ 
بالخوارق  تزخر  عديدة  سيراً 
الصعب  من  وبات  والعجائب، 
األصلية  السيرة  بين  التمييز 

والروايات المتفرعة. 
تحضر  الجماعية،  الذاكرة  وفي 
ــورة  ص األول  الــمــقــام  ــي  ف
القديس ممتطياً جواده، مغمداً 

رمحه في تنين متوحش. 
ــة الــقــديــس  وتـــقـــول حــكــاي
أن  التنين   مــع  جــاورجــويــس 
عودته  طريق  في   مر القديس 
إلى  تركيا  في  كبادوكية  من 
تدعى  مدينة  في  فلسطين، 
السيا يحكمها ملك كافر، وكان 
بحيرة  المدينة  هذه  جوار  في 

واعتنقوا المسيحية. 
شفيع لبعض الدول والمدن

لبنان توجد  بيروت عاصمة  في 
هذا  بــاســم  عــديــدة  كنائس 
مار  وهناك خليج  القديس, 
الخضر التي  خليج  جرجس أو 

تجثم عليه مدينة بيروت. 
يعتبر  فلسطين  واألردن  وفي 
المسى ”بالخضر“  جرجيس  مار 
شفيعا  المحلية  باللهجة 
والبلدات  المدن  من  للعديد 
لحم وبيت  مثل عكا وبيت 
حيث  ســـاحـــور،  ــت  ــي ــاال وب ج
يستطيع المار في بيت لحم أن 
ومنحوتاته  تماثيله  يـــرى 
ــه تــمــأل الــبــيــوت  ــات ــون ــق وأي

والشوارع والمحالت .
كنائس  عــدة  اسمه  وتحمل 
مثل كنيسة  المنطقة  ــي  ف

برقين في جنين و كنيسة 
الخضر في السلط.

بها  ــتــي  ال بريطانيا   وفـــي 
 , بـــاســـمـــه  ـــة  ـــري ق  ١٥٢
الجنيه  على  صـــوره  تنقش 
الذهب)،  (الجنيه  االنجليزى 

وتحتفل بريطانيا بذكرى 
٢٣ ابريل من  في  استشهاده 
البريطانيون  ويعتبر  عام,  كل 
لهم  قوميا  عيدا  اليوم  هــذا 
الحكومية  األعمال  فيه  تعطل 

ويسمى بيوم سانت جورج.
بعض  على  اسمه  يطلق  كما 
المؤسسات التجارية والمحالت 
والمالجئ  والمدارس  العامة 

هناك. 
بريطانيا  ملوك  مــن  وكثير 
تبركاً  ألنفسهم  اسمه  أتخذوا 
األول والثانى مثل جورج  به 

والــــثــــالــــث والــــــرابــــــع  
ـــامـــس والــــســــادس. ـــخ وال

العديد  ــدت  وج وفــي ســوريــا   
تحمل  الــتــي  الكنائس  مــن 
جرجس  ــار  م الــقــديــس  ــم  اس
بلدة  واشهرها كنيسة في 
ازرع في جنوب سوريا بمحافظة 
إلى  تاريخها  يعود  والتي  درعا 

حوالي ٥١٥ ميالدي.
ويعتبر اسم جورج أو جريس من 
عند  ــيــة  الــشــعــب األســـمـــاء 
في سوريا وبالد  المسيحيين 

الشام.
شفيع  هــو  مارجرجس  ــان  وك
قبل  الروسية  االمبراطورية 
واختير  البلشفية ,  ــورة  ــث ال
بعد  شفيعا لروسيا  ليكون 

انهيار االتحاد السوفياتي.
أعظم  يكرمونه  وفي اليونان : 
اسمه  على  ويشيدون  إكــرام، 
ويسمونه  واالديــرة،  الكنائس 
جميع  عــن  بــه  يتميز  بــاســم 
بالظافر  فيلقبونه  الشهداء، 
كما  الظفر،  عالمة  حامل  أو 
العظيم  بالشهيد  يصفونه 

ورئيس الشهداء.

 الخضر في المعتقدات الشعبية
من  المسلمين  مــن  وهــنــاك 
ما  القديس  هــذا  ان  يعتقد 
عليه  الخضر  سيدنا  إال  هــو 
السالم, الذي له كرامات كثيرة 
 » سيدنا  صلى  إذا   .. منها 
الخضر» إخضرت االرض !! ألن 
 ... الحياة  ماء  من  الخضرشرب 

لذا فهو خالد بإرادة اهللا .
«الخضر»  شخصية  كانت  فقد 
الصالحين,  اهللا  عباد  من   لعبد
العلم  في  المثل  مضرب  هي  و 
و  األنــاة  و  الحكمة  و  الــزاخــر 
شيخ  هو  الخضر  ان  و   .. الصبر 
نقيب  و  المتعبدين  و  الزهاد 

األولياء عند المتصوفة
فالخضر هو معلم سيدنا موسى 
، وكان الرسول صلى اهللا عليه 
و سلم يتمنى لو ان موسى لم 
تنقطع  ال  حتى  الخضر  يجادل 
الكثير،  منه  لنعرف  به  عالقته 
موسى  مع  الخضر  صنعه  فما 
من  اال  يصنعه  ال  السالم  عليه 
ووثيقة  خاصة  عالقته  كانت 
اهللا  اعطاهم  ممن  فهو  باهللا.. 

المعرفة . 
من  علمه  المتلقي  العالم  فهو 

 كنيسة جاورجيوس
وسيدنا الخرض يف السلط



06
  الجمعة 14 كانون األول 2018

ذاكرة الرأي عام ١٩٧٣فوتوغرافيا

 áÑdÉ£dG OÓ`̀«`̀e ó`̀«`̀Y ¢`̀ù`̀eG ±OÉ`̀°`̀U  •   

 á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG  Ò``̀°``̀ù``̀dG  …OGh  á``̀°``̀SQó``̀Ã

 ΩÉ`̀bG ó`̀bh ¿Gó`̀°`̀Tô`̀dG ±hó`̀°`̀U á°ùf’G

 ˆG ¬`̀∏`̀©`̀L ..á`̀≤`̀«`̀°`̀T á`̀∏`̀Ø`̀M É``̀gGó``̀dGh

.∑hÈeh Gó«©°S Gó«Y

 OGDƒa  ÜÉ°ûdG  π«∏cG  è«¡H  πØM  ‘  ”  •
 AÓ`̀‚ á`̀°`̀ù`̀f’G ≈`̀∏`̀Y Gô``̀Ø``̀dG ≥`̀«`̀aƒ`̀J

.Éæ«fÉ¡J ,äGƒ«°ûf

 ó«ª◊GóÑY óªMG ó¡a πØ£dG CÉØWG  •
 ó`̀jó`̀ŸG √ô`̀ª`̀Y ø``e á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG á`̀©`̀ª`̀°`̀û`̀dG

 á≤«°T  á∏ØM  áÑ°SÉæŸÉH  √Gó``̀dGh  ΩÉ``bGh

 ∞`̀dGh  Éæ«fÉ¡J  ,AÉ``̀bó``̀°``̀U’Gh  π`̀gÓ`̀d

.∑hÈe

 ¬à∏«≤Yh  ¬`̀dÉ`̀«`̀e  ƒ``̀HG  OGDƒ```̀a  πØàëj  •
 ∫Éjôa  Éª¡àæHG  OÓ«Ÿ  ™°SÉàdG  ó«©dÉH

 á∏ØM á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ŸG  √ò``̀¡``̀H  ¿É`̀ª`̀«`̀≤`̀«`̀°`̀Sh

 äÉ≤jó°U øe ∞«Ød Égô°†ëj á≤«°T

.∑hÈe ∞dGh Éæ«fÉ¡J ,∫Éjôa

 …OÉ``̀◊G  ó`̀«`̀©`̀dG  ¢`̀ù`̀eG  ∫hG  ±OÉ``̀°``̀U  •
 ¿Éª«∏°S  ¿ƒ`̀eCÉ`̀e  πØ£dG  OÓ«Ÿ  ô°ûY

 áÑ°SÉæŸÉH  √Gó``̀dGh  ΩÉ``bG  ó`̀bh  …ôªædG

 øe ∞`̀«`̀Ø`̀d É`̀gô`̀°`̀†`̀M á`̀≤`̀«`̀°`̀T á`̀∏`̀Ø`̀M

 Éæ«fÉ¡J  ,AÉbó°U’Gh  ÜQÉb’Gh  πg’G

.ΩÉY áÄe ∫ÉÑ≤Yh ¿ƒeCÉŸ

 …ô£°ùdG  ËôμdGóÑY  óªfi  ¥RQ  •
 ÜÉ¡jG  √É«ª°S  Gô`̀cP  GOƒdƒe  ¬à∏«≤Yh

 ,Ió`̀«`̀L á`̀ë`̀°`̀ü`̀H Oƒ```̀dƒ```̀ŸGh Ió```̀dGƒ```̀dGh

.∑hÈeh Éæ«fÉ¡J

 óªfi  ¿Gôb  ó≤Y  è«¡H  πØM  ‘  ”  •
 ìÉÑ°U  á`̀°`̀ù`̀f’G  ≈`̀∏`̀Y  á«à«à°SG  ∞`̀jÉ`̀f

.Éæ«fÉ¡J ,ó©°S’G óªfi áÁôc

 ¬à∏«≤Yh  …ó`̀jó`̀◊G  ≈°Sƒe  πØàMG  •
 É`̀eÉ`̀bGh  ó`̀ª`̀MG  Éª¡∏ØW  OÓ`̀«`̀e  ó«©H

 É`̀gô`̀°`̀†`̀M á`̀≤`̀«`̀°`̀T á`̀∏`̀Ø`̀M á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ŸÉ`̀H

.AÉbó°U’Gh πg’G

 º``̀«``̀gGô``̀HG  Oƒ``̀ª``̀fi  Ωƒ```̀«```̀dG  π`̀Ø`̀à`̀ë`̀j  •
 ∫h’G  ó`̀«`̀©`̀dÉ`̀H  ¬`̀à`̀∏`̀«`̀≤`̀Yh …ó``̀æ``̀¡``̀dG

 áª°SÉHh º°SÉH ΩCGƒàdG Éª¡«∏ØW OÓ«Ÿ

 á`̀∏`̀Ø`̀M ¿É``̀ª``̀«``̀≤``̀j á``̀Ñ``̀°``̀SÉ``̀æ``̀ŸG √ò```̀¡```̀ Hh

 π`̀g’G  ø`̀e  ∞`̀«`̀Ø`̀d  Égô°†ëj  á≤«°T

.∑hÈe ∞dGh Éæ«fÉ¡J ,AÉbó°U’Gh

 ó«©H  ≥`̀°`̀TÉ`̀Y  ´Gõ```̀g  Ωƒ``̀«``̀dG  π`̀Ø`̀à`̀ë`̀j  •

 á∏ØM áÑ°SÉæŸG √ò¡H º«≤«°Sh √OÓ«e

 π`̀g’G  ø`̀e  ∞`̀«`̀Ø`̀d  Égô°†ëj  á≤«°T

.∑hÈeh Éæ«fÉ¡J ,AÉbó°U’Gh

 äCÉØWG  á©jÉ©e  ô°SÉL  OÉ¡°S  á∏Ø£dG  •
 ójóŸG  ÉgôªY  ø`̀e  á`̀©`̀HGô`̀dG  á©ª°ûdG

 á≤«fG  á∏ØM  áÑ°SÉæŸÉH  ÉgGódGh  ΩÉ`̀bGh

.Éæ«fÉ¡J ,AÉbó°U’Gh πgÓd

 ¬à∏«≤Yh  áfhÉ°üN  øªMôdGóÑY  ¥RQ  •
 ,»`̀°`̀ù`̀fÉ`̀f É``gÉ``«``ª``°``S ≈```̀ã```̀fG IOƒ````̀dƒ````̀e

.∑hÈe

 ¬à∏«≤Yh  á`̀fhGô`̀£`̀dG  óªfi  πØàMG  •
 ,ó``FGQ  Éª¡∏ØW  OÓ`̀«`̀Ÿ  ∫h’G  ó«©dÉH

 á∏ØM áÑ°SÉæŸG  √ò`̀¡`̀H  ¬`̀d  É`̀eÉ`̀bG  ó``bh

 ,AÉ`̀bó`̀°`̀U’Gh  π``̀g’G  Égô°†M  á≤«°T

.∑hÈeh Éæ«fÉ¡J

 ÚeCGƒàH π≤ædG ôjRh hQõdG Ëóf ¥RQ  •
 Ió````dGƒ````dGh zá``̀∏``̀Ø``̀Wh π``̀Ø``̀W{ Ú``̀æ``̀KG

.∑hÈe ,Ió«L áë°üH ¿ÉeCGƒàdGh

 áæjóe  ‘  »°VÉŸG  ¢ù«ªÿG  Ωƒj  ”  •
 ≈∏Y QGô`̀L ⁄É°S ídÉ°U ±É`̀aR ¿É©e

 ,Oƒ©°S  êÉ``̀◊G  áμ∏e  á`̀Hò`̀¡`̀ŸG  á`̀°`̀ù`̀f’G

.∑hÈe ∞dGh Éæ«fÉ¡J

 …ôª©dG  øªMôdGóÑY  ¿ÉÁG  á∏Ø£dG  •
 øe  á°ùeÉÿG  á©ª°ûdG  ¢ùeG  äCÉØWG

.∑hÈeh Éæ«fÉ¡J ,ójóŸG ÉgôªY

 ≈Ø°ûà°ùŸG  QOÉ```̀Z  á`̀fQÉ`̀£`̀e  Ú`̀°`̀SÉ`̀j  •
 á«MGôL á«∏ªY AGôLG ó©H …ôμ°ù©dG

 AÉØ°ûdÉH  ÉæJÉ«æ“h  Éæ«fÉ¡J  ,áëLÉf

.πLÉ©dG

 óMG  Ö`̀jhó`̀dG  ¿Éª«∏°S  óªfi  ¥RQ  •
 ¬à∏«≤Yh  äÓ`̀°`̀UGƒ`̀ŸG  IQGRh  »ØXƒe

 IódGƒdGh  ,≥FÉa  √É«ª°S  Gô`̀cP  GOƒdƒe

.∑hÈe ,Ió«L áë°üH OƒdƒŸGh

 GOƒdƒe  ˆGô°üf  π«≤Y  ∞°Sƒj  ¥RQ  •
 OƒdƒŸGh  IódGƒdGh  ¿GójR  √Éª°SG  GôcP

 AÉæHG  ø`̀e  ˆG  ¬∏©L  ,Ió`̀«`̀L  áë°üH

 .áeÓ°ùdG

¿Éª«∏°S ó«dh .. IQƒ°U ájÉμM ¿Éª«∏°S ó«dh .. IQƒ°U ájÉμM 

  ¿Éqn ªnY ‘ ¿ÉeR ΩÉjCG äÉ°UÉÑdG¿Éqn ªnY ‘ ¿ÉeR ΩÉjCG äÉ°UÉÑdG

فوتوغرافيا    |   إعداد: محمد القرالة 

 ‘ ™FÉ°†ÑdG π≤f äGQÉ«°S πNOCG øe ∫hCG ¿Éch .. ÜÉcôdG π≤æJ √Ò¨°U á∏aÉM ¿ÉªY ‘ âfÉc 1927 ΩÉ©dG ‘ 

. ÖZGôdG ƒHCG Ú°ùMh ¿É«LÉμ«àfCG ÜhÒ°Sh √Qƒb ƒHCG ˆGóÑY : IOÉ°ùdG ºg ΩÉ©dG ¢ùØf

 ¿É«éμàfG ÜhÒ°Sh √Qƒb ƒHCG ˆG óÑY ∫ÉãeCG äGQÉ«°ùdÉH π≤ædG OGhQ ¢†©H ΩÉb 1930 -1922 ΩGƒY’G ÚH øμd

 ‘ iô≤dGh ¿óŸG ≈dG ¿ÉªY øe øjôaÉ°ùŸG ¿ƒ∏≤æj GhòNGh,É¡d ÖJÉμe Gƒëàah ,ÜƒcQ äGQÉ«°S (6) AÉæàbÉH

 . áμdÉ°S ¥ôW É¡«a ôaƒàJ »àdG ≥WÉæŸG øª°V ∂dPh ,Ú£°ù∏ah ¿OQ’G »bô°T

 ídÉ°üdG π«ªL QOÉH å«M IQhÉéŸG á«Hô©dG QÉ£b’G øe ¿ÉªY áæjóe ≈dG ¿hóaGƒdG ôKÉμJ 1930 ΩÉ©dG ó©Hh

 ˆG óÑY: øe πc √ÓJ ºK,¿ÉªY §°Shh ójó◊G áμ°S á£fi ÚH ¿ÉªY ‘ (¢UÉH) á∏aÉM ∫hCG AÉæàbÉH ÎM

 øe É¡fhÎ°ûj GƒfÉc á∏ª©à°ùe (äÉ°UÉH)äÓaÉM AÉæàbÉH ∂dPh ¿Éª°ûÿG ÖLQh ∞°Sƒ«dG …Qóbh IQƒbƒHCG

.¿OQ’G »bô°T ‘ åjó◊G π≤æ∏d IGƒf ∫hCG äCGóH ∂dòHh ,êQÉÿG

 OóY OGORGh,áæjóŸG §°Sh ‘ (äÉjôØ°ùdG ÖJÉμe) …CG äÉjôØ°ùdG äÉLGôc äÉ«æ«©HQ’G ájGóH ‘ äô°ûàfGh 

 AÉæÑdG OGƒe π≤fh áeƒμ◊Gh ¢û«÷G äGó¡©J ‘ πª©dG ä’É›h áæjóŸG QÉgORG ÖÑ°ùH π≤ædG ‘ Ú∏eÉ©dG

 .ÚæWGƒŸGh ÚØXƒŸG π≤f hCG ™FÉ°†ÑdG π≤f hCG ¥ô£dG ≥°ûd

 ÖLôd ¢UÉH : ¿ÉªY √ÉŒÉH §∏°ùdG øe äÉ°UÉH óLƒJ âfÉc : OƒªM ø°ùM Qƒ¡°ûe ï«°ûdG ¿É°ùd ≈∏Y AÉLh

 ,§∏°ù∏d ¿ÉªY øe kÉMÉÑ°U ÚØXƒŸG ¿GòNCÉj ¿É°UÉÑdG ¿Éch ,…RGõ÷G »∏©dG ˆG óÑY O’hC’ ¢UÉHh ¿Éª°ûN

 ,»Hô©dG ∂æÑdG ΩÉeCG  π°ü«a ∂∏ŸG ´QÉ°T ‘ ¿ÉØbƒàj ¿É°UÉÑdG  ¿Éμa øeõdG ∂dP ‘ IóÑ©e ≥jô£dG øμJ ⁄h

. kÉ«eƒj IóMGh á∏MQ ‘ §∏°ùdG ≈dG øjóFÉY Ú°UÉÑdG Ghó©°ü«d º¡dÉªYG øe ÚØXƒŸG êhôN QÉ¶àfÉH

 

ن عام ١٩٢١ سكة حديد املحطة يف ع

ن زمان ّ ن زمانع ّ ع

í∏jƒ°U - ¿ÉªY ¢UÉH

 ∫GÎæ°ùdG ≈¡≤e áaô°T â–h …ÈL º©£e Üôb äÉ°UÉH

IQƒ°üdG QÉ°ùj ≈∏Y hóÑj »Hô©dG ∂æÑdGh,π°ü«a ´QÉ°T ‘ äÉ°UÉH

π°ü«a ´QÉ°ûH º°TÉg º©£e Üôb á£ëŸG - ¿ÉªY ¢UÉH

1914 ¿ÉªY π«°Sh ∫ÓW ´QÉ°T ÚH IQƒ°üëŸG á≤£æŸG ‘ Ú©dG ¢SCGQ ´QGõe OGóàeG ,Éª¡æ«H ≥jô£dG ≥°T πÑb ∞«¶ædGh á«aô°TC’G »∏ÑL ÚH QGó°üŸG ´ƒ∏W

 ¬à–  øeh  ,»°VÉŸG  ¿ô≤dG  äÉ«æ«KÓK  ‘  ¿ÉªY  ‘  …ôK’G  á©∏≤dG  πÑ÷  ó¡°ûe
 øeh ,ÊÉehôdG êQóª∏d ájôK’G IóªYC’G hóÑJ IQƒ°üdG πØ°SG ‘h Æƒ°ùHÉ°ûdG »M
.¿ÉªY ‘ kÉÁób IÒ¡°ûdG á«∏Ñ°ù©dG á°SQóŸG ô≤e ƒgh πμ°ûdG Ö©μŸG ≈æÑŸG É¡eÉeCG

 ≈∏Y ´QGõeh á∏«∏b äƒ«H √ÓYG øeh IQƒ°üdG §°Sh ¿ÉªY ‘ ÊÉehôdG êQóª∏d ó¡°ûe
 ÉeG  .êÉàdG  πÑL  ±ôW  ≈∏Y  äƒ«ÑdG  ¢†©H  hóÑJ  IQƒ°üdG  QÉ°ùj  øeh  .áaƒ÷G  πÑL
 ájôé◊G á«fÉehôdG IóªY’G å«M »HGÎdG ´QÉ°ûdG ∑Éæ¡a ÊÉehôdG êQóŸG πHÉ≤e
 ‘ á«FGóàH’G ¢SQGóŸG ≈dhG á«∏Ñ°ù©dG á°SQóª∏d á≤jô©dG ÊÉÑŸG ´QÉ°ûdG ±ôW ≈∏Yh
 ∂∏ŸG" Ú°ù◊G øH ∫hC’G ˆGóÑY ÒeCÓd …ÒeC’G ¿GƒjódG ≈æÑe É¡ÑfÉéH ºK ,¿ÉªY
 óæY ™≤J »àdG Æƒ°ùHÉ°ûdG »M äƒ«H ¢†©H hóÑàa IQƒ°üdG πØ°SG ÉeG ."¿OQCÓd ¢ù°SDƒŸG

.»°VÉŸG ¿ô≤dG äÉ«æjô°ûY ≈dG IQƒ°üdG Oƒ©Jh ,á©∏≤dG πÑL íØ°S
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تنوير

قدرة المرء  من  ونوعه، انه فقدان غير مرئي يقلل  لدرجة الفقدان  وفقا  كبيرة  درجة  الى  السمع   يختلف ضعف 
على التواصل والتحدث مع االشخاص الذين يتواصلون شفهيا. ثمة امور كثيرة يمكن القيام بها، في الصف، 
في  فاالطفال  الدمج.  واستراتيجيات  االجهزة  من  كل  باستخدام  وذلك  السمع،  على  الشخص  قدرة  لتحسين 
حاجة الى السمع كي يتعلموا!! واذا لم يتم تركيب االجهزة (مثل سماعات األذن، وزراعة قوقعة األذن، وأجهزة 
السمع المساعدة) للطفل المصاب بضعف السمع فيبقى بامكاننا دمجه فيما عملية الدعم الطبي تأخذ مجراها.

ان فهم ضعف السمع يساعد المعلم على دمج الطفل في الصف بشكل افضل.
تصنيف ضعف السمع:

الدرجة تتراوح من بسيط الى حاد.  -١
النوع االساسي:  -٢

أ-التوصيلي: المشكلة في االذن الخارجية او الوسطى.
ب-الحسي العصبي: المشكلة في االذن الداخلية او العصب.

ج-المختلط: المشكلة في كل من االذن الخارجية/والوسطى، واالذن الداخلية/العصب.

درجة فقدان السمع
في  ضعف  لديهم  الذين  االطفال  ان  والصمم.  السمع  ضعف  وهما  السمع  ضعف  لدرجة  رئيسيتيان  فئتان  ثمة 
السمع، قد يتراوح هذا الضعف لديهم ما بين البسيط والمتوسط (٢٠الى ٧٠ديسيبل) ويزودون بسماعات 

اذن، اما ذوو الصمم فسمعهم على عتبة ٧٥ الى ١٢٠ديسيبل، وهم في حاجة الى زراعة قوقعة االذن.
ان لدرجة ضعف السمع تأثيرا بالغا في قدرة الطفل على سماع النطق واللغة، فضعف السمع البسيط والمعتدل 
يتيح له ان يسمع الكالم القريب بمستوى ضعيف جدا في حين ان الضعف المتوسط يجعل من الصعب سماع 
الكالم كله. وفي حال تراوح الضعف ما بين الحاد والتام فال كالم يسمع انما قد تسمع بعض االصوات المجاورة 

الصاخبة.
بالوالدة  السمع  ضعف  هو  االطفال  بين  انتشارا  واالكثر  كثيرة  اسباب  العصبي  الحسي  السمع  لضعف  يكون 
(االطفال الذين يولدون بضعف سمع بسيط الى حاد في اذن واحدة او في االثنتين) وضعف السمع الناتج عن 
التعرض للضوضاء، وقد تسبب الضوضاء الصاخبة مثل االنفجارات او المدافع ضعفا سمعيا فوريا في حين ان 
الضوضاء المعتدلة او العالية، مثل اصوات الموسيقى المرتفعة او ضجة اآلالت قد تؤدي ايضا الى ضعف سمع 
ضعف  تسبب  قد  الطفل،   اذن  بجوار  بانتظام  توضع  التي  الصاخبة  االلعاب  وحتى  اطول  فترة  مدى  على  دائم 
سمع حسي عصبي لذا ينبغي الحرص على خفض االصوات العالية او االبتعاد عنها او استخدام سدادات اذن 
او عطاء ألذني االطفال والبالغين، احيانا قد يصاب الطفل الحقا بضعف السمع الحسي العصبي وقد يزداد واذا 
لوحظ اي تغيير في حاسة السمع لدى الطفل ينبغي اجراء فحص منتظم على يد اختصاصي سمع لمراقبة هذا 

النوع من ضعف السمع الحسي العصبي.
في بعض االحيان يعاني الطفل المصاب بضعف السمع الحسي والعصبي مشكلة في الجزء التوصيلي لالذن اذا 
كان ضعف السمع توصيلي وفي الوقت نفسه حسي عصبي، فانه يعتبر مختلطا وحالما يتعافى الجزء التوصيلي 

او يخضع للعناية، يتحول السمع الى الضعف الحسي العصبي.

ات ضعف السمع تأث
ان الدماغ في حاجة الى اشارة واضحة ومسموعة، وال سيما عند التعلم فعندما يحصل الدماغ على تلك االشارة 
خافتة،  االشارة  كانت  اذا  اما  يتعلم،  وهكذا  بالطفل  المحيطة  واللغة  الكالم  يحلل  فانه  والمسموعة،  الواضحة 
يسهل على الدماغ تحويل انتباهه الى امر اخر، ويالحظ معلم الصف ذلك حين يكون ضعف السمع بسيطا او 

معتدال، سواء كان توصيليا او حسيا عصبيا.
واذا كان ضعف السمع معتدال او متوسط الحدة او اسوأ من ذلك فربما ال يعود الكالم واللغة ممكنين من دونن 
سماعات اذن او زرع قوقعة، ولكن الطفل في حاجة الى وسيلة للتواصل! ينبغي التكفير في لغة االشارات اذا 
كان الطفل ال يتعلم الكالم واللغة وهو في صدد استخدام سماعات االذن او القوقعة االصطناعية واذا كانت 
لغة االشارات هي الهدف، فيجب ان يتم التعليم عبر لغة االشارات، وعلى العائلة ان تتعلم هذه اللغة ايضا. ومن 

المهم ان نالحظ انه اذا كان الكالم واللغة هما الهدف، فال غنى عن االجهزة والعالج.
وباالضافة الى تأثيرات ضعف السمع في الكالم واللغة، فانه يؤثر ايضا في التعلم، وال سيما في ما يتعلق بالتعلم 
العرضي. على سبيل المثال، سماع الوالدين يتحدثان الواحد الى االخر، وسماع المعلم يتحدث الى شخص آخر، 
بالغ او طفل، وحتى سماع االطفال االخرين يتحدثون فان ذلك يؤدي الى التعلم. ان االطفال ذوي ضعف السمع 
التعلم  يفوتهم  فانه  وهكذا  اليهم  موجها  الكالم  يكون  ال  حين  سيما  وال  حولهم،  يقال  مما  الكثير  يفوتهم 
العرضي الناتج عن السمع عن طريق الصدفة وكذلك يفوتهم ايضا التعلم االكاديمي حسبما تكون درجة ضعف 

سمعهم، ونبما ان القراءة تعتمد كثيرا على فهم اللغةن فان قراءة االطفال ذوي ضعف السمع تتأثر ايضا.
ان واحدا من التأثيرات المؤذية االخرى لضعف السمع هو صعوبة التعامل اجتماعيا، الن الطفل المصاب بضعف 
الدمج  ان  باكرا  العالج  يقاربون  الذين  االختصاصيون  «يرى  واالسرة،  والمعلمين  الزمالء  مع  يتفاعل  السمع 

االجتماعي تحديدا هو المخرج المنشود لالطفال ذوي ضعف السمع».
وباختصار ان ضعف السمع بدرجات متفاوتة يؤثر في نطق الطفل ولغته، وفي التعلم الفرضي وكذلك في التعلم 

االكاديمي، وفي القراءة، وفي العالقات االجتماعية.

اعراض ضعف السمع يف الصف
هي  كثيرة  سدادات  اذنيك  وفي  االصغاء  محاوال  المنزل  حول  تتمشى  او  محاضرة،  سماع  تقصد  انك  تخيل 
االصوات المهمة التي ستفوتك ستكون االشارة ضعيفة شبيهة بضعف السمع البسيط الى المعتدل، اما األسوأ 
من ذلك، فان تتخيل الوضع عينه، مع وضع غطاء فوق السدادات يسد الجزء العلوي من االذن. الحصيلة، والحالة 
هذه، صوت خافت جدا يتسنى سماعه، شبيه بضعف السمع المتوسط ازاء هذا الوضع ال بأس عليك ما دمت 
تنشد الراحة، لكن يسوء االمر اذا كنت تحاول االصغاء ويزداد سوءا اذا كنت تحاول التعلم. ان لدى االوالد في 
يستطيعوا  كي  ومريحة  عالية  صوتية  اشارات  الى  حاجة  في  ذاك  اذ  فهم  تعلمها،  يبغون  كثيرة  مواد  الصف 
مثابرة االنتباه لفترات طويلة، من الزمن. عقولهم في حاجة الى االنتباه كي يتعلموا، وعندما يصبح االمر صعبا 
للغاية، يكون ذلك اما بسبب ضعف االشارة او بسبب غياب السمع كليا، ولذا تظهر في سلوك االطفال بعض 

االعراض المعروفة:
اعراض ضعف السمع في الصف:

عدم االنتباه، النوم، الملل، عدم االنخراط بالدرس.  -١
النظر الى ما يفعله االخرون ومتابعة االشارات البصرية.  -٢

عدم النظر الى المعلم.  -٣
نشاط مفرط.  -٤

عدم االكتراث للتوجيهات.  -٥
عدم االستجابة لمن يناديه باسمه، وال سيما حين يسمع االصدقاء من حوله االسم.  -٦

واذا كان الطفل ينتبه عادة في الصف، ثم يبدأ يظهر هذه االعراض، فقد يكون مصابا بضعف توصيلي مؤقت.

الفحص التقليدي:
قد يتم فحص السمع في المدرسة، والحاجة اذ ذاك الى آلة قياس الصوت وفاحص خبير، من المهم جدا ان كل 
طالب اخفق في الفحص يحال الى اختصاصي بالسمع، ان تفسير كيفية فحص السمع ال يندرج في نطاق هذا 
الكتاب، واما اذا رغب موظفو المدرسة في تعلم هذا االجراء فعليهم البحث عن عيادة تمارس هذا االختصاص.

دمج ذوي ضعف السمع يف الصف
كثيرة هي االستراتيجيات التي تساعد على دمج االطفال ذوي ضعف السمع في الصف. ويتيسر البدء ببعض 
هذه  بعض  وتساعد  بالسمع  اختصاصي  عن  البحث  يتم  فيما  به،  االشتباه  او  السمع  ضعف  مالحظة  فور  منها 
االستراتيجيات ايضا في ضعف السمع التوصيلي المؤقت الذي يتحسن مع مرور الزمن. وتستخدم هذه كلها 
مع االطفال الذين لديهم اجهزة. ان وضع سماعات االذن او زرع القوقعة ال تعد عالجا، ال شك ان االجهزة تقوي 
الصوت ليصل الى العقل لكن ما زال ضعف السمع والعالج ماثلين، ما يحتم وجود التجهيزات وتحسين الصوت 

في الصف لضمان نجاح الطالب.

االسرتاتيجيات التعليمية غ التقنية، ممكن استخدامها مع االجهزة او من دونها:
كل استراتيجية قد تستخدم مع االجهزة او من دونها، من البديهي ان نقترب اذا كان الصوت ليس عاليا بما 
فيه الكفاية وانه المر مذهل ان نعرف مدى فعالية ذلك ثمة ميزة معروفة يتسم بها الصوت وهي انك في كل 
مرة تختصر نصف المسافة بين مصدر الصوت والسامع، فانك تضاعف قوة الصوت ما يعني انه اذا كان المعلم 
والتلميذ على بعد ٦ أقدام واحدهما من االخر، وينتقالن الى مسافة ٣ أقدام فان صوت المعلم سيتضاعف في 

اذني التلميذ، وهكذا تشكل هذه المضاعفة فاعلية الفتة.
اما اذا لم يسمع الطالب على مسافة ٣ أقدام فلتكن المسافة ٥ر١قدم، كي تتضاعف قوة صوت المعلم مرة 
النصف،  الى  الصوت  ينخفض  والطالب  المعلم  بين  المسافة  تتضاعف  مرة  كل  في  اذ  صحيح  والعكس  اخرى، 

الدمج  يف  «اسرتاتيجيات  كتاب  من  بترصف  حلقات  سلسلة  االسبوع»  «آخر  ملحقها  خالل  من  «الرأي»  تنرش 
الرتبوي ملجتمع أفضل ...أذكياء لكنهم مختلفون «بالتعاون مع مركز سكيلد يف لبنان الذي يرأسه الدكتور 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  وخاصة  الرتبية  مجاالت  يف  ومختص  ي  اكاد مؤلف  نتاج  وهو  قسطه،  نبيل 

كية . والتعلمية من مركز سكيلد وجامعة بيوال االم
يعمل هذا الكتاب الذي صدر عن دار «منهل الحياة» يف لبنان ويقع يف (٤٤٠) صفحة من القطع املتوسط،  عىل 
ن فيهم ذوو االختالفات التعلمية ، واالحتياجات الخاصة ويدعو اىل مراعاة احتياجات  تعزيز قيمة االطفال   

التعلم الفردية ودمج جميع االطفال يف صفوف التعليم العام .
ك يتوجه الكتاب اىل معلمي الصفوف املدرسية من مرحلة ما قبل املدرسة حتى املرحلة الثانوية، ويقدم 

خطوات عملية لدمج االطفال ذوي االختالفات التعلمية يف الصفوف العادية .

 اسرتاتيجيات الدمج لذوي ضعف السمع 
على  السمع  ضعف  ذو  الطفل  يكون  أال  يجب  لذلك 
دام  ما  المعلم،  من  أقدام   ٨ إلى   ٥ على  تزيد  مسافة 
الطالب  لدى  يكون  ان  يجب  الكالم،  مصدر  المعلم 
مقعد تفضيلي، يقع في اقرب مكان ممكن من المعلم، 
لزم  واذا  رفاقه،  من  بالقرب  عينه  الوقت  في  ويظل 
االمر، يقترب المعلم من الطالب ليكون اقرب ما يكون 

الى الطالب ذي ضعف السمع.

قراءة الشفاه
كل منا يقرأ الشفاه في بعض االحيان، وتعتمد قراءة 
عملية  ساندة  المتحدث،  وجه  مراقبة  على  الشفاه 
بصورة  ننظر  الضوضاء،  خضم  وفي  بالنظر،  السمع 
تلقائية الى شفاه المتحدث، سندا لفهم الرسالة، من 
هنا، تستعين قراءة الشفاه بعيون الطفل لسد الثغرات 

السمعية.
الطالب  ان  هي  المجال  هذا  في  العقبات  اكبر  احدى 
يستطيع  جيدا،  يعرف اللغة  لم  ما  جيدا  الشفاه  يقرأ  ال 
واللفظ  السمع  معالجو  او  اللغة  نطق  اختصاصيو 
ويمكنهم  الشفاه،  قراءة  تعلم  على  الطفل  مساعدة 
العمل على نطاق واسع معه على مر السنين الى جانب 
لغة  تحسنت  وكلما  اللغوية  القدرة  لتحسين  المعلم، 

الطالب تحسنت قدرته على قراءة الشفاه.
كي يتمكن الطالب من قراءة الشفاه يعوزه ان ينظر 
الى الشخص كله اي الى حركة الشفاه واللسان والفك، 
ويسترشد  وااليماءات  الجسد  ولغة  الوجه،  وتعابير 
يستخدمون  السمع   ضعف  فذوو  واالشارات.  بالدالئل 
لفهم  يسمعونه  ما  اليها  ويضيفون  االشــارات  هذه 
في  ضعف  ذو  طفل  الصف  في  وجــد  واذا  الرسالة 
جيد،  نحو  على  والتوجيه  المحادثة  يتابع  وال  السمع 
اخر  وشخص  المتحدث  الى  ينظر  ان  له  يتسنى  فهل 
والعينين  باالذنين  السمع   دعي المالحظات؟  يدون 
معا مزيجا فاعال. وقد اوصى الخبراء بتدريب االشخاص 
المتحدث  وجــه  مراقبة  على  السمع  ضعف  ذوي 
صوت  كل  يلفظ  الفم  في  منطقة  اي  في  وتعليمهم 
(كل صوت حرف منطوق)، والتفكير في سياق المحادثة 
قراءة  في  تساعد  اللغة  في  الطالقة  ان  المعنى.  ليقرر 

الشفاه.
المسافة  زادت  اذا  صعوبة  الشفاه  قراءة  عملية  تزداد 
وجه  في  ما  ضوء  لمع  واذا  والسامع،  المتحدث  بين 
الطالب (يجب ان يتوجه هذا الضوء الى وجه المتحدث) 
كان  اذا  او  خاصة  لكنة  او  شاربان  للمتحدث  كان  واذا 
ان  المهم  من  متحركة،  مناظر  المتحدث  رأس  خلف 
مفيدة  الشفاه  قــراءة  ان  من  الرغم  على  انه  نتذكر 
مجرد  فانها  والقوقعة،  االذن  سماعات  يستخدم  لمن 
زيادة  على  كثيرا  تساعد  والقوقعة  فالسماعات  تكملة 
المعلم  يسمع  ان  من  الطالب  يتمكن  حتى  الصوت 
ثانويا  سندا  الشفاه  قراءة  يجعل  مما  افضل،  بشكل 

لتقوية الصوت.

اسرتاتيجيات التواصل
يخبروا  ان  السمع  ضعف  ذوو  االطفال  يتعلم  ان  يجب 
اسباب  تتواجد  قد  سماعه،  يستصعبون  حين  المعلم 
عدة لذلك قد تفرغ بطاريات السماعات والقوقعة في 
منتصف اليوم الدراسي، وهكذا من المفيد ان يتدرب 
فاعلية  بعدم  مساعده  او  المعلم  ابالغ  على  الطفل 
تسد  وفي بعض االحيان تتعطل االجهزة او  البطارية 
االستماع  جهاز  المعلم  يترك  قد  او  الشمع،  بسبب 
المساعد يعمل عند التحدث مع االخرين، وعلى الطفل 
او  الخاص  بعمله  يقوم  فيما  الحديث  ذلك  يسمع  ان 

يحدث اآلخرين.
ثمة استراتيجية تواصل اخرى، هي توقع المواضيع او 
من  بد  وال  صعب،  المر  انه  تنشأ.  قد  التي  المشاكل 
فاذا  نفسه،  عن  يدافع  ان  الطفل  يتعلم  عندما  الصبر 
تم تدريس المواضيع بالترتيب نفسه كل يوم، يصبح 
اذا  اما  ذلك  بعد  سيحدث  ما  ويتوقع  معتاداً  الطفل 
التلميح  فان  مختلف،  بترتيب  تتم  الموضوعات  كانت 
المرئي مفيد للطفل حتى يتمكن من رؤية الموضوع 
يتوقع  ان  ايضا  المعلم  بمقدور  وكذلك  يتعلمه  الذي 
ذي  الطفل  الى  بالنسبة  مشكلة  الضوضاء  تشكل  ان 
الضعف في السمع، يستطيع المعلم اذ ذاك ان يخفف 
عن  السمع  الضعيف  الطالب  يبعد  ان  او  الضوضاء 
المفتوح)  الباب  عن  يبعده  (مثال،  الضوضاء  مصدر 
ويقربه الى مصدر الصوت المطلوب (مثال الى المعلم) 
فحسنا  مجموعات  ضمن  يدرسون  الطلبة  كان  واذا 
اليها  ينتمي  التي  المجموعة  ابعد  اذا  المعلم  يفعل 
كي  االخرى،  المجموعات  عن  السمع  الضعيف  الطفل 

يتمكن من سماع االطفال اآلخرين في مجموعته.

طرائق التعليم املرئية
جدا  مفيد  البصري  التعليم  فان  االمكانية  توافرت  اذا 
للطالب الضعيف السمع، فقد يستخدم المعلم الصور 
استخدام  ان  كما   power point عروض او  االفالم  او 
مع  وتذكر  فهم  على  الطفل  يساعد  الحقيقية  االشياء 

تعلمه.
وضعاف  للصم  معلمة  وهي  هيغينز،  ناتالي  تقدم 
قصة  ــراءة  ق على  مثاال  الثاني،  الصف  في  السمع 
فتاة  ذكر  على  تأتي  القصة  ان  وبما  الصف،  هذا  في 
الى  معها  تجلب  فانها  الحساء،  وبعض  دببة  وثالثة 
وكوبا  الثالثة  والدببة  الفتاة  هذه  تمثل  دمى  الصف 
أياً  وتذكر  الصف  في  القصة  تقرأ  عندما  حساء،  فيه 
هذه  شأن  من  بيدها،  ترفعه  فانها  االشياء،  هذه  من 
االشياء الحقيقية ان تساعد الطلبة ذوي ضعف السمع 
على فهم القصة، اذ يشركون حاستي السمع والنظر، 
ان لغة الطفل ذي ضعف السمع في حاجة الى تعليمها 

بفاعلية.

ن الفهم ض
 لهمن المهم ان نسأل الطفل للتأكد من انه يفهم، س

ال  ذلك  ان  اال  االجهزة)  عبر  الطفل  يسمعه  ان  يمكن 
واالستراتيجيات  العالج  الى  باالضافة  دائما،  يتسنى 
ليسمع  حالة  افضل  الطفل  احراز  تضمن  التعليمية، 
سن  قبل  لالذن  سماعات  وضع  الهدف  وليكن  ويتعلم 
الستة اشهر، واذا لم تكن سماعات االذن كافية وكان 
الطفل ذا ضعف حاد الى تام في السمع فلتجر جراحة 

زراعة قوقعة لالذن عند بلوغ السنة.
ال شك ان هذه االهداف يصعب تحقيقها، لذلك ينبغي 
علما  السمع،  في  الضعف  وجود  يتبين  حالما  تركيبها 
حين  تتحقق  الثالثة  هذه  والتعلم  واللغة  النطق  اهن 
اخرى  بعبارة  المنشود  الواضح  الصوت  العقل  يتلقى 
فالوضع  الطفولة  مرحلة  في  يبدأ  اللغة  تملك  ان  بما 
المثالي هو تركيب سماعات االذن وزرع القوقعة باكرا.

شفاء،ربما  ليست  لكنها  للغاية،  مفيدة  فالتكنولوجيا 
هي  تكون  ان  يجب  لكن  دائما،  التكنولوجيا  تتوافر  ال 

الهدف.

عات االذن س
السمع،  ضعف  لذوي  الصوت  االذن  سماعات  تقوي 
السماعات  هذه  دون  من  اذ  العقل،  الى  يصل  بحيث 
يجب  لذلك  المطلوب،  بالمستوى  الطفل  يسمع  ال 
مستيقظا  دام  ما  الوقت،  طوال  االذن  سماعات  وضع 
كلها  االصــوات  تقوي  ان  السماعات  هذه  شأن  ومن 
لتكن  لذلك  مشكلة  الضوضاء  من  يجعل  الذي  االمر 
االصوات التي يحتاج الطفل ان يسمعها على مسافة ٥ 
الى ٨ أقدام وكلما قصرت هذه المسافة زاد التحسن، 
حتى  لدرجة  هام  الطفل  الى  بالنسبة  السمع  واستراق 
انه وهو يلعب في البيت يجب ان يكون على بعد ٥ الى 
٨ أقدام من المكان الذي يتحدث فيه والداه، وفي كل 
ما يسمعه العقل كثير من التعلم، حتى ما كان مناسبا 
في   tolecoil وجود  من  بد  وال  االخرين  محادثات  من 
استخدام  للطفل  يتسنى  بحيث  كافة  االذن  سماعات 
اجهزة استماع مساعدة في الصف، وهذا التجهيز من 

واجب اختصاصي السمع او يؤمنه للطفل.

زراعة قوقعة
الحسي  السمع  ضعف  يكون  االحــيــان  بعض  فــي 
ال  االذن  سماعات  ان  حتى  لدرجة  مستفحال  والعصبي 
تكفي الن يسمع الطفل النطق واللغة. ذاا كان ضعف 
زرع  االعتبار  بعين  االخذ  ينبغي  تام،  الى  حادا  السمع 

قوقعة.
الصوت  يتجاوز  وهكذا  جراحيا،  االجهزة  هذه  زرع  يتم 
الى  مباشرة  ليصل  المعطلة،  الطبيعية  القوقعة 
سماع  من  ذاك  اذ  العقل  فيتمكن  السمعي  العصب 
المزروعة  القوقعة  ان  المدهش  من  واللغة،  النطق 
يكون  حين  العقل،  الى  كالكالم  خفيفة  اشارة  ترسل 
الطفل اصم، ويتيسر هذا االمر، الن الجهاز يحل محل 

القوقعة المعطلة ويرسل الصوت الى العصب.
ومع زرع القوقعة، تبقى االمكانية المتوقعة في عتبات 
سماعات  مع  الحال  هي  وكما  ديسيبل.   ٣٥ الى   ١٥
موضوعة  تبقى   ان  المزروعة  للقوقعة  ينبغي  االذن، 
ما دام الولد مستيقظا وعلى بعد ٥ الى ٨ أقدام من 

مصدر الصوت.
جميع القوقعات االصطناعية مزودة بـtelecoil بحيث 

يتسنى استخدام التقنية المساعدة.

التقنية املساعدة
تعد  االصطناعية  والقوقعة  االذن  سماعات  جانب  الى 
اجهزة السمع المساعدة مثالية في الصف، لكل طفل 
ضعيف السمع وقد تستخدم هذه التقنية مع سماعات 

االذن او القوقعة االصطناعية او من دونهما.
انها لتقنية على جانب من البساطة فبوجود اي جهاز 
(واالفضل  ميكرفون  يستخدم  ان  المعلم  على  مساعد 
التردد  اجهزة  وان  هذا  الفم).  مستوى  على  يكون  ان 
FM تستخدم عادة في الصف يدخل صوت المعلم الى 
في  يعلق  ارسال  جهاز  الى  بسلك  ويصل  الميكرفون 
 FM حزام المعلم او بنطاله ثم يرسل عبر جهاز التردد
مباشرة  او  الغرفة  في  سماعة  اي  الى  الراديو  تردد  او 
او  الطفل،  اذن  بسماعات  متصل  استقبال  جهاز  الى 

.telecoil بقوقعته التي يتم تشغيلها على
العنق  جهاز  الى  االشارة  يرسل  هذا  االستقبال  وجهاز 
بقوقعته  او  الطالب  بسماعة  يتصل  او   Neckloop
على  يكونا  ان  ينبغي  واالستقبال  االرســال  وجهازا 
من  يتأكد  ان  المعلم  ويستطيع  نفسها  التردد  موجة 
يكرر  ان  الطفل  من  بطلبه  يعمل  المساعد  الجهاز  أن 
اصوات على اي مسافة بحيث يكون فم المعلم مخفيا 
يعرف  االصــوات  تكرار  من  تمكن  فــاذا  الطفل،  عن 

المعلم ان جهازه المساعد على ما يرام.
ان فوائد هذه التقنية هائلة، يصبح الميكروفون الذي 
يضعه المعلم هو ميكروفون سماعة الطفل او قوقعته 
االصطناعية انها تختصر قدرا كبيرا من المسافة كما 
المعلم  كأن  الوضع  فيصبح  والصدى  الضوضاء  تعزل 
يتكلم مباشرة في اذن الطفل، انها اداة ليصل الصوت 
يحسن  لن  دونها  من  الطفل  ان  حتى  ودقيقا،  واضحا 

التعلم بهذا المقدار.
بقوقعة  او  اذن  بسماعات  مزودا  الطفل  يكن  لم  واذا 
او  االستقبال  جهاز  مع  الرأس  سماعات  وضع  فيمكنه 
مراجع  ثمة  مقعده.  على  الصوت  مكبر  على  الحصول 
التردد  انظمة  اليجاد  الفصل  من  الخلفي  الجزء  في 

.FM

االذن  عــات  ســ عمل  مــن  التأكد  كيفية 
والقوقعة االصطناعية

فحص لينغ٦ للصوت
التحقق  المعلم  على  يجب  دراسي  يوم  كل  بداية  قبل 
من ان سماعات االذن او القوقعة االصطناعية او جهاز 
السمع المساعد للطفل تعمل بالشكل الصحيح وذلك 
الطفل  يقوم  حيث  للصوت   ٦ لينغ  اختبار  باستخدام 

يجيد  كان  حال  وفي  يفعل؟  ان  ينبغي  ماذا  يعرف  هل 
ضعف  ذو  والطالب  مكتوبة  التعليمات  فليعط  القراءة 
السمع، يعزوه عادة التكرار واحيانا فوق المرتين، ليكن 

لديك صبر على طالب ذي ضعف السمع.

البيئة الصوتية
ليضمن  جدا،  مهما  جزءا  الصوتية  البيئة  تعديل  يعد 
في  يسمعون  السمع  ضعف  طلبة  كون  المعنيون 
مباشرة  االجراء  هذا  يأتي  االهمية،  حيث  ومن  الصف، 
والضوضاء  المسافة  إذاً،  االجهزة،  استخدام  بعد 
والصدى قد تسبب مشكلة تعيق وصول صوت المعلم 
في  ضعف  ذي  طالب  مسمع  الى  الطلبة،  واصــوات 
المسافة  الى  ينتبه  ان  الصف  معلم  يستطيع  السمع، 
مسألة  عالجنا  لقد  الصدى،  ويخفف  الضوضاء  ويزيل 
تقصير  ان  فنقول:  نكرر  ان  بأس  ال  لكن  المسافة 
المسافة الى النصف بين المعلم والسامع يضاعف قوة 
(علو) الصوت من هنا، اذا تعذر على الطفل ان يسمع 
االخير  او  الطالب  من  المعلم  يقترب  ان  المفيد  فمن 

من االول.
لطلبة  عويصة  مشكلة  الصف  في  الضوضاء  تشكل 
ضعف السمع فكيف يمكن تخفيف االصوات التي تحول 
الجلوس  على  الطلبة  تعليم  ان  التعلم؟  عن  االنتباه 
بهدوء وسكون في الصف، فيما يشرح المعلم، يساعد 
جميع الطلبة على سماع الشرح جيدا، وال سيما طلبة 

ضعف السمع.
عزلها  يمكن  التي  الضوضاء  مصادر  تجد  ان  حاول 
العابا  او  اصواتا  تصدر  مقاعد  من  هل  الصف،  عن 
الطفل  عن  ابعادها  يمكن  اخرى  اشياء  او  مراوح  او 
الضعيف السمع؟ حاول ان تجد مصادر الضوضاء اوال، 
ثم فكر هل بامكانك اصالحها او تغييرها بغية تخفيف 
يساعد  االجراء  هذا  ان  شك  وال  الصف،  في  الضوضاء 
جميع الطلبة والمعلم في الصف على االنتباه والتركيز 

واالصغاء الى ما يقال.
طويلة  لفترة  الصف  في  صوتي  تــردد  هو  الصدى 
ويحدث ذلك عندما يكون في الصف الكثير من االسطح 
الصلبة. وقد يعزل الصدى عن طريق اضافة اشياء في 
الغرفة بامكانها امتصاص الصوت، كالسجاد والستائر 

والمناشف واألعالم واكياس القماش والكتب.
ان  هي  الصوتية،  البيئة  لتعزيز  التقنية  الطرائق  من 
جهاز  عبر  الغرفة  في  الصوت  بقياس  المعلم  يقوم 
ويمكن  للشراء،  متوافر  الجهاز  وهذا  الصوت  قياس 
ايضا  متوافر  انه  كما  كلها،  الصفوف  في  استخدامه 

على االنترنت.

تحديد املشاكل اليجاد الحلول
بسيطة  باستراتيجية  وفليسكر  ماديل  الخبراء  اوصى 
فريدة  تكون  قد  او  االستراتيجيات  ضمن  تندرج  قد 
بالنسبة الى طفل معين، او صف معين، عندما يواجه 
تحديد  المفيد  من  المشاكل،  السمع  ضعيف  الطفل 
سبيل  فعلى  الحلول.  اليجاد  االفكار  وطرح  المشكلة 
الكافي،  بالعلو  المعلم  صوت  يكن  لم  اذا  المثال، 
او  منهم  ليقترب  او  الطلبة،  نحو  ووجهه  فليتكلم 
ان  المشكلة  كانت  اذا  (ميكرفون)  مذياعا  يستخدم 
سماع  يمكنه  وال   FM التردد  نظام  يستخدم  الطفل 
زمالئه الطلبة يستخدم مذياع نقّال يتناوله كل طالب 
اراد ان يتكلم او يطرح سؤاال في هذه الحال يمر صوت 
 FM التردد  جهاز  عبر  معلما)  ام  كان  (طالبا  المتكلم 

الى سماعات الطفل او قوقعته.
مشكلة اخرى هي ان يبقى الطالب خارج نطاق السمع 
هذه  حل  في  يساعد  منه  المعلم  قرب  من  الرغم  على 
هل  لمعرفة  السمع  مخطط  الــى  لنظر  ا  المشكلة 
يمكنه  نطاق  في  هي  بسماعات  المزود  الطفل  عتبات 
لم  اذا  انخفاضه  من  الرغم  على  الكالم،  سماع  من 
واذا  قوقعة؟  لزراعة  مرشح  الطفل  فهل  كذلك  يكن 
معتدلن  الى  بسيطا  الطالب  لدى  السمع  ضعف  كان 
تكون  فقد  سماعه؟  دون  يحول  الذي  االمر  هو  فما 
سماعته معطلة او في حاجة الى تغيير البطارية، او الى 
يعاني  الطالب  كان  واذا  السمع،  اختصاصي  استشارة 
صعوبات في الصف، فهل تشكل الضوضاء مشكلة؟ ما 
هي مصادر الضوضاء في الغرفة؟ هل بعد عزل مصادر 
المروحة  تكون  قد  السمع؟  للطفل  يتسنى  الضوضاء 
ضرورية للراحة ولكن ضجيج المروحة قد يعيق الطفل 
الضعيف السمع عن سماع صوت المعلم. ومن المفيد 
االقل  على  او  خافت،  بصوت  هواء  مكيف  تركيب  هنا 
السمع.  الضعيف  والطالب  المعلم  عن  المكيف  ابعاد 
اما اذا كانت الكراسي التي يجلس عليها الطلبة تصدر 
ان  صريرها؟  تخفيف  يمكتن  فكيف  (كالصرير)  ضجة 
بابتكار  ومواجهتها  تنشأ.  التي  المشكالت  تحديد 
حلول خالّقة من شأنها ان تحدث الفرق المبين الذي 
يفصل بين ان يسمع الدرس الطالب الضعيف السمع 

او ال يسمعه.

القوقعة  وزرع  االذن،  عات  س االجهزة: 
واجهزة السمع املساعدة

النطق  يتعلم  كي  واضــح  صــوت  الــى  العقل  يحتاج 
واللغة، والتعلم العرضي والتعلم االكاديمي والتواصل 
في  ضعفا  ثمة  ان  تبين  وكلما  واالصدقاء  العائلة  مع 
السمع ينبغي ان يكون الهدف زيارة اختصاصي للسمع 
قوقعة  زرقع  او  االذن  اجهزة (سماعات  على  والحصول 
للطفل  االجهزة  هذه  تتيح  مساعدة)  سمع  واجهزة 
الضعيف السمع او االصم سماع صوت الطالب ما زال ال 
يسمع وهو في حاجة الى مساعدة كي يصغي ويتكلم، 
وهكذا تتدخل االجهزة لتقوي الصوت المطلوب، الذي 
يساعد الطالب على تحقيق امكاناته كاملة، اذ يسمع 
الكالم، تعد االجهزة، اذا ما توافرت افضل خطوة في 

نطاق الدمج.
ان  يجب  القوقعة  وزرع  االذن  سماعات  تركيب  عند 
صوت  انعم  (اي  المدعومة  المثالية  العتبات  تكون 

بتكرار االصوات بترتيب عشوائي.

تعليم الولد
ابالغ  من  الطفل  يتمكن  قد  سنوات،   ٨ أو   ٧ عمر  في 
سماعات االذن، او القوقعة االصطناعية او  المعلم ان 
فحص  يتم  ان  يجب  يعمل،  ال  المساعد  السمع  جهاز 
ان  الطفل  تعليم  المهم  من  ولكن  الصوتي،   ٦ لينغ 
تشويشا  او  ضجة  تحدث  السماعات  بان  المعلم  يخبر 
بطاريات  يغير  ان  ايضا  الطفل  يتعلم  وقد  معطلة،  او 
سماعات االذن والقوقعة االصطناعية علما ان تعليمه 

هذه االمور يقتضي كماً من الصبر.

استكشاف العطل واصالحه بسهولة
االصطناعية  والقوقعة  السماعات  بطاريات  تدوم  قد 
هذه  وتتوقف  فقط.  اسابيع  ثالثة  الى  ايام  ثالثة  من 
البطاريات عن العمل من دون سابق انذار لذلك ينبغي 
لكل طفل مزودة بأجهزة ان يكون لديه بطاريات في 
باب  في   االذن  سماعات  بطاريات  تدخل  المدرسة 
وتوضع  نفسها،  االذن  سماعات  في  وليس  البطارية 
يغلق  بتؤدة  بابها  يغلق  وحين  فقط  واحد  اتجاه  في 
تكون  فقد  اقحاما،  البطارية  باب  تقحم  ال  بسهولة 
القوقعة  بطاريات  اما  الخاطئ  االتجاه  في  البطارية 
االصطناعية فتدخل في معالج الكالم الذي يتدلى خلف 

اذن الطالب.
سماعات  عبر  بسهولة  الصوت  ينساب  ان  يجب 
الغبار  او  الشمع  يغطي  قد  االحيان،  بعض  في  االذن، 
يدخل  فال  بالشمع  غطاؤها  يسد  قد  او  الميكروفون 
الصوت االذن وبمجرد ازالة هذا السمع تعمل السماعة 
اختصاصي  الى  الطالب  يذهب  االمر  لزم  واذا  مجددا، 
السمع الستكشاف االعطال واصالحها، وعلى اية حال، 
او  جهاز  ولديه  السمع  في  ضعف  ذي  طفل  الي  بد  ال 
يزود اختصاصي سمع كل ستة اشهر لفحص اجهزته 
ومراقبة ضعف سمعه اطلب من اختصاصي السمع ان 
يزود المعلم ومعالج النطق بتخطيط صوتي مع وجود 
الجهاز ومن دون الجهاز يوضح التخطيط الصوتي مع 
سماع  على  الطفل  قدرة  مدى  للمعلم  الجهاز  وجود 
القوقعة  او  السماعات  باستخدام  الكالم  اصــوات 
االصطناعية. اما اذا لم تكن العتبات في نطاق ١٥ الى 
٣٥ديسيبل، سل اختصاصي السمع ان يقوي الصوت 

في السماعات او القوقعة االصطناعية اذا امكن.

ملخص
ان ضعف السمع يعيق الطالب عن سماع الصوت الذي 
االخرين،  مع  والتفاعل  واللغة  النطق  بتعلم  له  يسمح 
ــزورون  ي الذين  االطــفــال  امــا  الصف،  في  والتعلم 
قوقعة  او  اذن  بسماعات  ويزودون  السمع  اختصاصي 
الى  بمستوى١٥  صوتية  عتبات  ويحرزون  اصطناعية 
واللغة  النطق  يتعلموا  ان  فيمكنهم  ديسيبل،   ٣٥
مع  فعال  بشكل  ويتواصلوا  االكاديمية  والمعرفة 

العائلة والمعلمين والرفاق، كيف يتحقق ذلك؟.
هذا  في  الموضحة  الدمج  نصائح   ٦ الجدول  يخلص 
اوال،  اتت  التقنية  غير  االستراتيجيات  ان  ومع  الفصل، 
فان االجهزة تبقى المعين االول واالفضل لطلبة ضعف 

السمع.

ملخص نصائح الدمج
ليس  او  اجهزة  لديهم  لمن   – تقنية  غير  مساعدة 

لديهم:
قوة  لمضاعفة  النصف  الى  المسافة  تقصير   -١

صوت المعلم.
تعليم اللغة وتقنيات قراءة النطق.  -٢

على  الطفل  تدريب  التواصل:  استراتيجيات   -٣
توقع  وعلى  سماعه،  عدم  عن  الغير  يعلم  ان 

المشاكل والمواضيع.
طرائق التعليم البصرية مفيدة.  -٤

التكرار  وليكن  يفهم،  الطفل  ان  من  التأكد   -٥
بحسب الحاجة.

وعزل  المسافة  تقصير  الصوتية  البيئة  ضبط   -٦
الضوضاء والحد من الترددات الصوتية.

توفير الحل لمشكلة برزت.  -٧
لطلبة  واالفضل  االول  المعين  التقنية:  المساعدة 

ضعف السمع:
زيارة اختصاصي السمع.  -١

بين  ما  السمع  ضعف  لــذوي  االذن،  سماعات   -٢
البسيط الى المعتدل الحدة (٢٥-٧٠ديسيبل).

زرع قوقعة اصطناعية لذوي ضعف السمع ما بين   -٣
الحاد الى التام (٧٥-١٢٠ديسيبل).

استخدامها  يمكن  المساعدة،  السمع  اجهزة   -٤
او  االصطناعية  والقوقعة  االذن،  سماعات  مع 

لالطفال الذين بال أجهزة.
عمل  حسن  من  للتأكد   ٦ لينغ  فحص  ــراء  اج  -٥
واجهزة  االصطناعية  والقوقعة  االذن  سماعات 

السمع المساعدة.

اعد هذا الفصل:
د. لوري ج. نيوبورت.  -

برنامج  في  مشاركة  استاذة  نيوبرت،  الدكتور   -
العلوم  كلية  في  واالضطرابات  التواصل  علوم 
بيوال  جامعة  فــي  والــصــحــة  والتكنولوجيا 

ومتخصصة في السمعيات.
سامانثا نيوبورت، طالبة في جامعة كونكورديا،   -

تدرس فن االستديو. 

سلسلة حلقات من كتاب "اسرتاتيجيات 
يف الدمج الرتبوي ملجتمع أفضل ..أذكياء 

لكنهم مختلفون
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عالقات

تـــؤدي  ــراء،  ــب ــخ ال بحسب 
هوادة  ال  التي  التغيير  وتيرة 
الثقة  في  مشكلة  إلى  فيها 
بالنفس، ويصل حجم مشاكل 
التي  الـــذات  فــي  التشكيك 
في  والنساء  الرجال  يعيشها 
مستويات  إلى  العمل  أماكن 

.ةوبائي
يعد  لم   :بصراحة لنتحدث 
مع  التعامل  الناس  بإمكان 
هذه.  السريعة  الحياة  وتيرة 
يتأقلمون  أنهم  يعتقدون 
 خدشت إذا  ولكن  معها، 
مغايرة  صورة  تظهر  السطح 
 عالجات كثيرون  يتبع  تماماً. 

الناس  يفقد  راهناً،  األخيرة. 
ويفقدون  بأنفسهم  االتصال 
ــه مــعــنــى الــســعــادة.  ــع م
ــخــوف  ــدون مـــن ال ــم ــج ــت ي
ويعجزون عن اتخاذ القرارات 

. إزاء مفترق طرقٍ
كيف يعدون أنفسهم بالترقية 
أو بقرارٍ مصيري في العمل أو 
بعدما   ،مهني تغييرٍ  بإقامة 
وهدفهم  حقيقتهم  خسروا 
إنّ  الخبراء  يقول  الحياة؟  من 
إلى  العودة  في  يكمن  الحل 
المرونة  وتعلّم  األساسيات 
التي  التغيرات  هذه  وجه  في 
ال سابق لها. لذا ابدأ بكسب 

ليقوموا بمهامهم كما يجب؛ 
األدويــة  إلى  المنومات  من 
وصوالً  لألعصاب  المهدئة 
كما  سمها  المخدرات،  إلى 
تشاء. ربما يبدون مسيطرين 
على الوضع بالكامل لكن هذا 
السيطرة  من  الهائل   الكم
على  سلطة  أيـــة  يملك  ال 
المالية  فأوضاعهم  حياتهم، 
تخرج عن السيطرة ولم يبنوا 
إنهم   .المهني مسارهم  بعد 
قطار  متن  على  اب  ركّ مجرد 
قفزة  هــذه  وتعتير  الحياة. 
الخبراء  إلى  بالنسبة  نوعية 
العشر  بالسنوات  مقارنة 

عنوان  تحت   (TEDx Talk)
 How to Stop Screwing
Yourself Over (كيف تتوقّف 
عن العبث مع نفسك)، وصفت 
في  األصــوات  إلى  االستماع 
صفوف  «في  بكونها  رأســك 
العدو». وتقول: «إذا بثّينا ما 
أرسلناك  لكنا  لنفسك،  تقول 
تأهيل».  ــادة  إع معهد  إلــى 
حين تجد نفسك تتحسر على 
تجلد  أو  «األليم»  مستقبلك 
خطأً   ارتكبت ألنــك  نفسك 
كلّه.  لهذا  حداً  ضع  بسيطاً، 
وأفضل نصيحة؟ اسأل نفسك 
أوالً عن كلمات التعاطف التي 
صديقٍ  إلى  لتوجهها   كنت
 ثم  ،مماثلة  حالة في   يمر
ابحث في الشركة حيث تعمل 
عن أول رجل متواضع موجود 
منك  ــضــل  أف مــنــصــب  فــي 

وأسكت النقد في داخلك.

روض الوحش
بحسب الخبراء، الفرق المدمر 
النساء  ميل  الجنسين  بين 
السعي  يتفاقم  الكمال.  إلى 
«الكمال»  إلى  الوصول  إلى 
ــع الــتــواصــل  ــواق بــفــضــل م
ــة أنــنــا  ــدرج االجــتــمــاعــي ل
من  عالم  في  نعيش  أصبحنا 
النساء  يطاول  (أمر  المقارنات 
واالمتنان  الرجال).  من  أكثر 
علينا  المهارات  من  مجموعة 
محاولة  في  عليها  التركيز 
نحن  ما  بأنّ  أنفسنا  لتذكير 
إلى  نحتاج  وال   «كــاف» عليه 
يوضح  «األفضل».  نكون  أن 
الوقت  نجد  حين  أننا  الخبراء 
الحقيقي  والشعور  للتواصل 
في  نملكه  لما  باالمتنان 
حياتنا، نقدر أننا محظوظون.

 المستمر الشعور  خالل  من 
االنتقاد  تتجاوز  باالمتنان 
الميل  أو  القاسي،  الداخلي 
عن  البحث  ــى  إل الطبيعي 
قصارى  أبذل  لذا  السلبيات. 
الكمال  أنّ  ر  لتتذكّ جهدك 

يقضي على التقدم.

غير عاداتك
أفكارنا  تحكم  أنماط  ثمة 
السيطرة  وتتولّى  اليومية 
«الشغال  على  نكون  حين 
نحو  الخبراء،  حسب  اآللــي». 
من  يتألّف  يومنا  من   ٪  ٨٠
السلوك المعتاد، وفي حال لم 
تستنزف  التي  العادات  نغير 
أي  يحدث  فلن  بنفسنا،  ثقتنا 
يرتبط  ال  األمر   لكن تغيير. 
بتنمية عادات كتنظيف بريدنا 
أو  الرسائل،  من  اإللكتروني 
المفاتيح  لوحة  عن  االبتعاد 
بتطوير  ــل  ب ــة؛  ــاع س كـــلّ 
لالنتقال  إيجابي  عقلي  إطار 
إلى  الثابتة»  «العقلية  من 
لتتخلّص   «النمو «عقلية 
المدمر.  األفكار  قطار  من 
كانت  إذا  عما  بالتساؤل  ابدأ 
الراهنة  تفكيرك  طريقة 
مفيدة. إذا كان الجواب «ال»، 

فجرب الخطوات التالية:

العمل  من   راحــة فترة  خذ   •
في  السعادة  تكمن  أين  وجد 
حياتك: سواء تحقّق ذلك من 
لتطوير  وقت  تخصيص  خالل 
تنمية  أو  جــديــدة،  هــوايــات 
تلك القديمة. تقدم لك هذه 

الطريقة إحساساً بالتوازن.

التعاطفي.  الفرح  ــارس  م  •
بك.  المحيطين  لنجاح  افرح 
الغيرة،  تــصــارع   كــنــت إذا 
الحسد  بمشاعر  فاستبدل 
نجاح  إزاء  االبتهاج  محاولة 

اآلخرين.

خــالل  ــن  م بنفسك  ثقتك 
البناء  عناصر  بعض  تطبيق 

األساسية التالية.

سيطر على التكنولوجيا
يعتبر الخبراء أننا فتحنا الباب 
 قصد غير  من  الجنون  على 
بيننا  كلّها  الحواجز  أزلنا  حين 
م  تتحكّ التكنولوجيا.  وبين 
أنّ  ونعتقد  بحياتنا،  األخيرة 
للتأقلم  الوحيدة  الطريقة 
مسؤولين  البقاء  محاولة  هي 
عن األمور كافة. أصبحنا ننام 
وهواتفنا الخلوية إلى جانبنا، 
نستيقظ  لحظة  إليها  فننظر 
بريدنا  لنتفقّد  الصباح  في 
على  وحساباتنا  اإللكتروني 
 ،االجتماعي التواصل  مواقع 
فترتفع مستويات الكورتيزول 
قبل  مــحــلّــقــةً  جسمنا  ــي  ف
حتى،  السرير  من  نهوضنا 
الذي  اليوم  طابع  يحدد  ما 
سنمضيه. لكن هذه الطريقة 

ليست محتمة بالضرورة.
في  األولــى  النصيحة  تكمن 
اإللكترونية  األجهزة  ــة  إزال
في  الــنــوم.  غرفة  من  كافة 
كما  حتماً  ستشعر  البداية، 
ولكنك  ذراعاً   فقدت أنك  لو 
سرعان ما ستجد طرائق أكثر 
يومك.  بها  تبدأ  إيجابية 
وقت  أفضل  اختر   ،بعدئذ
اإللكترونية  الرسائل  لتتفقّد 
أنك  د  وتأكّ بالعمل.  الخاصة 
بنفسك  الخيار  ــذا  ه تــأخــذ 
أخرى  ألمــورٍ  المجال  لتفسح 
مهمة في حياتك. على سبيل 
قــراءة  عليك  ربما  المثال، 
رسائل العمل اإللكترونية بعد 
الصباحية  قهوتك  احتسائك 
األطفال  اصطحاب  بعد  أو 
إجراء  دون  من  المدرسة  إلى 
أياً  (أو  معهم  صراخ  مباراة 
روحك  يغذّي  الذي  األمر  كان 
شحن  ننس  ال  الصباح).  في 
الخلوية  هواتفنا  ارية  بطّ
شحن  ننسى  لكننا   ليلة كلّ 

اريتنا الخاصة. بطّ

أسكت األحاديث السلبية
هايجي  سارا  الكاتبة  أرسلت 
على  تغريدة   ٢٠١٥ ــام  ع
االجتماعي  التواصل  موقع 
لدى  صداها  تــردد  «تويتر» 
النساء من حول العالم. تحت 
عنوان «صالة يومية لمحاربة 
في  أتى  االحتيال»،  متالزمة 
أعطني  «إلــهــي،  التغريدة: 
متواضع».  أبيض  رجــلٍ  ثقة 
الرجال  أنّ  كلماتها  تخمن 
عموماً، لو مهما كان مستوى 
موهبتهم، يطرحون أفكارهم 
جامحة.  بطاقة  (وأنفسهم) 
 آراءهن فيكبحن  النساء،  أما 
في  التشكيك  ــل  واب بفضل 
الشهير  الخطاب  في  الــذات. 
ميل  التحفيزية  للمتحدثة 
توكس»  «تــيــد  فــي  ــز  ــن روب

سبب  عــن  عميقاً  ابــحــث   •
كيفية  حلّل   ــم ث ــرك  ــوت ت
أنّ  الحظت  إذا  عليه.  ردك 
فابدأ  حده،  عن  زاد  التزامك 
والتزم  لنفسك  حدود  بوضع 
المبتذلة  األعذار  تجنب  بها. 
التحكم  على  قدرتك  كعدم 
بقول  ابدأ  منك.  يطلب  بما 

«ال» لما ال يناسبك.
أية طريقة تفكير تعتمدها؟

اعتمدت  إذا  الثابتة:  العقلية 
فستميل  هذه  التفكير  طريقة 

إلى:
• االنهزام بسهولة.

• الرد السيئ على االنتقاد.
إزاء  بالتهديد  الــشــعــور   •

مواهب اآلخرين.
• كره التغيير.

غير  المجهود  أنّ   الظن  •
.ضروري

اعتمدت  إذا   :النمو عقلية 
فستميل  هذه  التفكير  طريقة 

إلى:
• المثابرة.

• التعلّم من ردود الفعل.
نــجــاح  مـــن  ــام  ــه ــل االســت  •

اآلخرين.
• حب التحدي.

 ةمهني اتااللتزام بأخالقي •
.عالية

هل النساء 
فعال يتمتعن 
بثقة أقل من 

الرجال؟
على   حــديــثــة  مــقــالــة ــي  ف
جاء   Forbes.com موقع 
يجب  النساء  «لتعلو  يلي:  ما 
 كنت إذا  الثقة».  فجوة   سد
فيعتبر  يقال،  ما  تصدقين 
الحاجز  الــذات  في  التشكيك 
وصول  يعوق  الــذي  الوحيد 
تقف   .أهدافهن إلى  النساء 
 صف في  النفس  في  الثقة 
ــة»  ــوري ــذك ــارات «ال ــه ــم ال
الطويل التي قيل للمرأة إنها 
تنميتها.  وعليها  تنقصها 
بحسب اإلحصاءات، ثمة فرق 
دراسة  وجدت  الجنسين:  بين 
لجامعة كاليفورنيا أنّ التفاوت 
بين  ــذات  ــال ب ــان  ــم اإلي فــي 
الرجال والنساء عالمي. ولكن 
بماذا يعتبر هذا األمر مفيداً؟ 
األميركي  الرئيس  كــان  إذا 
المثالي  الرجل  ترامب  دونالد 
في  الثقة  جهة  من  الحالي 
 (عاقلة)  امرأة  فأي النفس، 
بمجموعة  ــســام  االت تريد 
ــا ال  ـــذه؟ مــم ــارات ه ــه ــم ال
 والشك الذنب  أنّ  فيه   شك
الذات  مع  السلبي  والحديث 
أمور دمرت النساء على مدى 
 تمنعهن لم  لكنها   عقود
وتحقيق  عالياً  التحليق  من 
موضع  تعتبر  رائعةً   إنجازات
أنها  كثيرون  يعتقد   . فخرٍ
غالباً الوقود الذي يشعل النار. 
التمتع  أنّ  الخبراء  ويوضح 
يعني  ال  النفس  في  بالثقة 
هو  بل  كالرجال،  التصرف 
القدرة على اتخاذ أفضل خيار 
بالثقة  تشعرين  فحين   .لك
تقدمين  ال   ،نــفــســك فــي 
الصفات  تلك  عــن  ـــذار  األع
كأنها  لــك  ـــورت  ص الــتــي 
أو  بالتوتر،  شعورك  سلبية: 
 أنت صوتك...  نبرة  ارتفاع 
 تكسجي على  تتصرفين 

فحسب.

 الثقة بالنفس،
لعبة مسلية؟ 

سيطر عىل حياتك اوال!
قدرة  يعيق  ،ما  النفيس  اثرها  ترتك  عصبية  هزات  اىل  االنسان  حياة  تتعرض  ان  يحدث 

الشخص العادي عىل التوازن وبناء الثقة.
هل تشّل املقارناُت املستمرّة تقّدَمَك املهني؟ 

توقّف عن الشّك يف ذاتك وتولَّ السيطرة عىل حياتك العمليّة.
لك ممتلئ أك من الالزم، وتشعر بأن األمور تخرج عن سيطرتك. هذا ليس  جدول أع
ّ مثالً ال يُعترب  فنحن يف عرص الرسعة، والذهاب يف عطلة إىل بلد استوا غريباً  أمراً 

كفيالً بحّل هذه املشكلة.
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صحة

 د. سمية اإلبراهيم اختصاصية 
في  قالت:  العالجية   التغذية 
صحيفة  مهعا  اجــرتــه  حـــوار 
هــذا  ان  الكويتية  الــقــبــس 
المرضية:   المتالزمة  المرض- 
القولون  ــراب  اضــط يصيب 
البشر  مــن   ٪  ١٠ العصبي 
االصــابــة  نسبة  وتــتــضــاعــف 
بالرجال.  مقارنة  النساء  في 
االصابة  نوبات  تبدأ  ما  وغالبا 
العشرينات،  ســنــوات  ــالل  خ
خالل  تظهر  ان  يمكن  ولكن 
فيها  بما  عمرية  مرحلة  اي 
وبعدها.  الخمسينات  سنوات 
تحسس  فرط  االساسي  وسببه 
وتهيج الجهاز العصبي المحيط 
بــاألمــعــاء وبــخــاصــة االمــعــاء 
الغليظة (القولون). وعليه، فان 
مهيج  ألي  الشخص  تعرض 
هضمية  اعراض  بدء  سيسبب 
الشديد  المغص  مثل  ــادة  ح
الغازات)  (احتباس  والتطبل 
واالمساك او االسهال او نوبات 
وانقباض  بينهما  تــتــنــاوب 

المعدة واالمعاء.

أسبابه
الهضمي  الجهاز  تحسس   –
لبعض األطعمة، مثل تلك التي 
تحتوي على الجلوتين (بروتين 
(سكر  الــالكــتــوز  او  الــقــمــح) 

الحليب).
الجهاز  الــتــهــابــات  بعض   –

الهضمي.
او  القولون  عضالت  انقباض   –

تشنجها.
الــغــازات  احتباس  حـــدوث   –

لسبب ما.

توصف  الــتــي  ــــة  األدوي دور 
في  فعاليتها  على  للمصاب 
وتسهيل  ـــراض  األع تخفيف 
الهدف  ويبقى  االخراج.  عملية 
النوبات  تفادي  هو  االساسي 
وسيطرة  مهيجاتها  تفادي  عبر 
حيث  عــاداتــه.  على  المصاب 
بــاإلرشــادات  بااللتزام  ينصح 

التالية:
اإلمــكــان  بــقــدر  ــعــاد  ــت االب  –
وممارسة  والتوتر  القلق  عن 
وممارسة  التوتر  لتفريغ  سبل 
ـــن أســهــل  االســـتـــرخـــاء. وم
السلبية  الطاقة  تفريغ  طرق 
على  ــعــود  ــت ال واالســـتـــرخـــاء 
مرات  عدة  الرياضة  ممارسة 
إلى  وباإلضافة  األسبوع.  في 
االسترخاء،  توفير  في  دورهــا 
تنشيط  فــي  مهم  دور  فلها 
ــــدورة الــدمــويــة والــجــهــاز  ال
التخلص  وبالتالي  الهضمي، 

من الفضالت.
التي  األطعمة  عن  االبتعاد   –
ولكل  الهضمي.  الجهاز  تهيج 
يتم  خـــاص  مهيج  ــريــض  م
مالحظة  عــبــر  عــنــه  الــكــشــف 
االعـــراض.  ومسبب  تغذيته 
ــه، يــنــصــح الــمــصــاب  ــي ــل وع
في  يتناوله  ما  كل  بتسجيل 
ايضا  فيها  يدون  وان  مذكرة، 
وردة  ــراض  االع بــدء  مواقيت 
لمختلف  الهضمي  جهازه  فعل 
يتعرف  وبذلك  الطعام.  انواع 
النوبات  ومهيج  محفز  على 

الهضمية.
– ضرورة اإلكثار من شرب الماء 
المعدة  تنظف  ألنها  والسوائل 
وتحريك  االخراج  ليونة  وتزيد 

ــروف  وظ بمواقف  ــمــرور  ال  –
تسبب التوتر واالنفعال والقلق 

النفسي.
تهيج  التي  االغذية  تناول   –
مثل  ــعــصــبــي،  ال ــون  ــول ــق ال
الحريق،  الفلفل  المخلالت، 

المعجنات والبقول وغيرها.
ودسمة  كبيرة  وجبة  تناول   –
الهضمي  الجهاز  على  يصعب 
هضمها وامتصاصها والتخلص 
الغنية  االغذية  وبخاصة  منها. 

باأللياف والدهون.
الكافيين  تناول  في  االفراط   –
والمشروبات  القهوة  (مثل 

الغازية).
بعض  تناول  في  االفـــراط   –
مثل  الصناعية  المحليات 

السربيتول والفركتوز.

األعراض
تخف  البطن،  اسفل  في  آالم   –

او تختفي عند االخراج.
– احتباس الغازات واالنتفاخ.

ــاط حـــدوث االعـــراض  ــب – ارت
والضغط  التوتر  ــدوث  ح مــع 

النفسي.
مثل  الخروج،  طبيعة  تغيير   –

االسهال واالمساك المتتالي.
على  التبرز  على  القدرة  عدم   –
وقد  فيه،  الرغبة  من  الرغم 
دفعة  ــراج  االخ من  يتمكن  ال 

واحدة.

نصائح للعالج.. تفادي النوبات 
وااللتزام باإلرشادات

مزمن  مرض  العصبي  القولون 
ويقتصر  شاف،  عالج  له  ليس 

الفضالت.
على  الهضمي  الجهاز  تعويد   –
دورات  ــول  دخ فــي  االنتظام 
يومي)  بشكل  (االخراج  المياه 
كامل  تــفــريــغ  مــن  ــتــأكــد  وال
والــغــازات  الفضالت  محتوى 

بقدر اإلمكان.
االغــذيــة  بــتــفــادي  ينصح   –
البقول  مثل  للغازات  المسببة 
والبروكلي  والزهرة  والملفوف 
(العنب  والكشمش  والعدس 

المجفف) والبصل والخميرة.
بتحسس  االصابة  اكتشاف   –
الحليب  (لمنتجات  غــذائــي 
عبر  الجلوتين)  منتجات  او 
من  خالية  غذائية  حمية  اتباع 
سبيل  على  الطعام.  من  صنف 
من  خالية  حمية  اتباع  المثال، 
الجلوتين لمدة ١ – ٢ اسبوع. 
اختفاء  المصاب  الحــظ  فــان 
دليل  فذلك  تماما،  االعــراض 
الجلوتين  من  تحسسه  على 
ان  اما  تفاديه.  عليه  وبالتالي 
فذلك  االعــــراض،  تختف  لــم 
دليل على براءة الجلوتين. لذا، 
االطعمة  تناول  معاودة  عليه 
الجلوتين  على  تحتوي  التي 
واتباع حمية خالية من الحليب 
ــعــدة اســابــيــع،  ومــنــتــجــاتــه ل
من  تحسس  وجــود  الكتشاف 

الالكتوز.
الغنية  االطــعــمــة  ــادي  ــف ت  –
الحريق  الفلفل  او  بالبهارات 

والدهون والمخلالت.
االلياف  تناول  المفيد  من   –
الجهاز  تريح  التي  المفيدة 
الكتان  ــذرة  ب مثل  الهضمي 
ــغــول (تــعــرف  وعــشــبــة االســب
القاطونة  ــذور  ب باسم  ايضا 

والبسيليوم).
منتجات  تناول  من  التقليل   –
الكافيين والمشروبات الغازية.

– االمتناع عن التدخين.
– تناول وجبات صغيرة (معتدلة 
تناول  فــي  والــبــطء  الكمية) 
جيدا  الطعام  (مضغ  الطعام 

قبل بلعه).
الرياضة  بممارسة  االلتزام   –
الجهاز  لصحة  جـــدا  مفيد 

الهضمي وحركته.
على  تحتوي  منتجات  تناول   –
للجهاز  الصديقة  البكتيريا 
الكلور  ــود  ــوج ف الــهــضــمــي. 
والفلور في الماء وتناول البعض 
يسبب  الحيوية  للمضادات 
االمعاء  بيئة  اتزان  في  اختالال 
تركيز  يزداد  حيث  البكتيرية. 
البكتيريا الضارة بينما ينخفض 
وتناول  المفيد.  النوع  تركيز 
البكتيريا  تركيز  تعزز  منتجات 
مفيد  امر  االمعاء  في  الصديقة 
الهضمي  الجهاز  لصحة  جدا 
بتناول  ينصح  ــذا،  ل وعمله. 
على  تحتوي  طبيعية  منتجات 
الروب  مثل  المفيدة  البكتيريا 
المدعمة  االلــبــان  ومنتجات 
كما  والمخلالت.  بالبروبيوتك 
مكمالت  بتناول  ايضا  ينصح 
على  تحتوي  (حبوب)  غذائية 

البروبيوتك.
– تنصح الحاالت التي ال يفيدها 
باالستعانة  سابقا،  ذكر  ما  كل 
يصفها  دوائـــيـــة  بــعــالجــات 
المعالج لعالج االعراض وتقليل 

التوتر.
الطبيعية  ــارات  ــخــي ال مــن   –
الــنــوبــات  اعــــراض  لتخفيف 
شاي  تناول  المغص  وتهدئة 
حبة  او  الــرمــان  قشر  منقوع 
اليانسون  شاي  او  الرمان  من 
المفيد  من  كما  والبابونج. 
التعود على شرب عصير الرمان 
ألنه  بالسكري،  المصاب  لغير 

منظف ومطهر لألمعاء.

القولون العصبي ..
سبب االضطراب وظيفيا

حالتهم  يف  االضطراب  ترافق  مؤملة  هضمية  أعراض  تكرار  من  البعض  يشكو 
اىل  الشكوى  هذه  تعزى  ما  وغالبا  الطعام،  يف  االفراط  نوبات  او  النفسية 
تالزمة القولون العصبي. ومن أهم اعراض هذا املرض تكرار الشكوى  إصابتهم 
بل  ايام  او  ساعات  لعدة  تستمر  قد  التي  الهضمية  االعراض  من  حادة  نوبات  من 
لعدة  املريض  يخضع  ان  يجب  املرض  بهذا  االصابة  ولتشخيص  احيانا.  واسابيع 
بهذا  فاإلصابة  فزيولوجي.  اعتالل  أي  من  الهضمي  جهازه  خلو  تثبت  فحوصات 
فإن  وعليه،  عصبي.  اعتالل  اىل  بل  االمعاء،  يف  عضوي  رض  ترتبط  ال  املرض 
مسبب  وجود  عدم  وبرشط  اشهر،   ٣ ملدة  اسبوعيا  مرات   ٣  –  ٢ االعراض  تكررت 
عضوي لها، كالتهاب القولون او انسداده او االورام واللحميات، فيشخص االمر 

عىل انه اعتالل وظيفي سببه توتر اعصاب القولون (أي القولون العصبي).

األسربين... 
عالج محتمل 
للرسطان؟

تزيد الدراسات التي تشير إلى منافع إضافة األسبرين إلى عالج 
الالفتة  األبحاث  أحد  جديدة  مراجعة  حللت  التقليدي.  السرطان 
وطرحت السؤال التالي: «هل حان الوقت لتقاسم األدلة ومشاركة 

القرارات مع المرضى؟».
والصحة  األولية  للرعاية  كوشران  «معهد  من  إيلوود  بيتر  كان 
العامة» في جامعة «كارديف» البريطانية المشرف الرئيس على 

تحليل جديد نشر في مجلة «بلوس ون» بشأن األسبرين.
أوضح إيلوود الدافع وراء البحث قائالً: «أصبح أخذ جرعة منخفضة 
والجلطات  القلب  أمراض  من  للوقاية  كتدبير  األسبرين  من 
اآلن  األدلة  تزيد  لكن  عليه،  متعارفاً  إجراًء  والسرطان  الدماغية 
على الدور القيم الذي يؤديه هذا الدواء كعالج إضافي للسرطان 

أيضاً».
النسيت»  مجلة «ذا  في  دراسات  ثالث  نشرت   ،٢٠١٢ عام  في 
وذكرت أن أخذ جرعة يومية من األسبرين يسهم في الوقاية من 

مجموعة أمراض سرطانية في منتصف العمر.
في السنة الماضية أيضاً، كشفت دراسة أخرى أن األسبرين يزيد 

فاعلية دواء مضاد للسرطان لدى الفئران.
في هذا السياق، بدأ إيلوود وفريقه بتحليل منافع أخذ األسبرين 

لمعالجة السرطان.
لدراسات  ومنهجية  مستحدثة  عنوان «مراجعة  دراستهم  حملت 
مبنية على المراقبة تدعم دور األسبرين في عالج السرطان: هل 

حان الوقت لتقاسم األدلة ومشاركة القرارات مع المرضى؟».

تحسين بنسبة ٢٠ أو ٣٠٪
وزمالؤه  إيلوود  راجع  السرطان،  عالج  في  األسبرين  دور  لتحليل 
مصابين  كانوا  شخص  ألف   ١٢٠ من  أكثر  شملت  دراسة   ٧١
عالجهم  جانب  إلــى  األسبرين  يأخذون  ــدؤوا  وب بالسرطان 

االعتيادي.
عان مستقالن مصداقية الدراسات وحلال عدد  كذلك، قيم مراجِ
الوفيات المرتبطة بالسرطان، ومشاكل األورام النقيلية، وحاالت 
الوفاة الناجمة عن أسباب أخرى ضمن مجموعة األشخاص الذين 
إلى  تعود  بمعطيات  البيانات  تلك  قارنوا  ثم  األسبرين،  أخذوا 

٤٠٠ ألف شخص لم يأخذوا الدواء.
من بين الدراسات التي شملها التحليل، حللت ٢٩ دراسة حاالت 
ز الباحثون على سرطان  سرطان القولون والمستقيم. كذلك، ركّ
ل  كر في ١٤ دراسة، وسرطان البروستات الذي شكّ الثدي الذي ذُ

محور ١٦ دراسة.
السرطان  من  النجاة  فرص  أن  التحليل  كشف  المحصلة،  في 
زادت بنسبة ٢٠ إلى ٣٠٪ لدى األشخاص الذين أخذوا األسبرين 
مقارنةً بمن لم يأخذوه. تكررت هذه النتيجة في جميع المراحل 

بعد تشخيص المرض.
األسبرين  أن  المتاحة  األدلة  تكشف  وزمالئه،  إيلوود  بحسب 
يبدو  متفاوتة.  وبدرجات  السرطان  من  مختلفة  أشكاالً  يفيد 
 ،٪٢٥ بنسبة  القولون  سرطان  بسبب  الوفاة  خطر  يخفّض  أنه 
وبسبب سرطان الثدي بنسبة ٢٠٪، وبسبب سرطان البروستات 

بنسبة ١٥٪.
في ما يخص سرطان القولون مثالً، كشفت إحدى الدراسات التي 
يبلغ  سليم  لرجلٍ  المتوقع  الصحي  الوضع  أن  للتحليل  خضعت 
األسبرين  يأخذ  وبدأ  القولون  سرطان  لديه  وشخص  عاماً   ٦٥
يشبه وضع رجلٍ يبلغ ٦٠ عاماً ويمر بالوضع نفسه لكنه ال يأخذ 

األسبرين.
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فرح تسأل

ملاذا ينكرس الكوب الزجاجي إذا امتأل بالسائل  الحار
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أّن

فنان إني فنــــــــان 

ألواني أحلى الوان 

ما أجمل ألواني السبعـة

فيها البهجة فيها 

المتــعة

لوني  لون البرتقــال

أضحك في كّل احوال

ألعب مع أحمر واصفر

ويشاركنا اللون  اخضر

أزرُق  نيليٌّ  وبنفســـــْج

نحن احلى نحن ابهْج

نظهر مع قطرات المـاء

وشعاع الشمس الوّضاء

هل تعرفنا .. إنا  

ســـــــبعة

يا للفرحة  يا للروعــــة 

هل عرفتني؟
 أرسل إسمك وصورتك

 وجواب الفزورة

 إ� بريد دنيا الفرح

 df@alrai.com

نهلة الجمزنهلة الجمزاوي

أبداً يا عزيزي ... أنت محق فيما تقول ..من حقك 
ر ..وتعمل ما ترغب به وترفض أن  أن تفكّر وتقرِّ
تعمل ما تكره ... فأنت صاحب شخصية مستقلة 
أن  يجب  الكبير  العقل  هذا  لكن  كبير.  عقل  ولك 
يدعوك إلى التفكير قليالً  والتأني قبل رفض  أو 

قبول ما يطلبه منك والديك،
يحبوك  وأخوتك  والديك  أن  تعلم  أن  عليك  أوالً 
كثيراً ويحرصون على مصلحتك دائماً ويحبون أن 
تصبح إنساناً قوياً في جسدك وعقلك وشخصيتك.

فأنا الطبيب شطور شخصياً، ال أخفيك أني كنت 
أمي   أن  حتى  صغري،  في  الشيء  بعض  عنيداً 
شيء   فعل  أرفض  عندما  مني  تغضب  كانت 
تراه مناسباً فتأمرني أن أنام رغماً عني ، فأبقى 
يحقق  هذا  أن  مني  ظناً  الفراش  في  مستيقظاً 
لي شخصيتي وأنني صاحب رأي أستطيع أن أفعل 
استيقظت  حصل؟  ماذا  أتعرف  ولكن   ... أريد  ما 
مدرستي  إلى  وذهبت  والنعاس  التعب  من  منهكاً 
أصفر اللون وما أن بدأت الحصة حتى غفوت فوق 
المعلمة... وغضبت  زمالئي  مني  فضحك  المقعد 

من  هكذا  طلباتهم  وأعارض  أحتج  كنت  وهكذا 
دون سبب أحيانا وهذا ما يسمى عناداً فقط . 

ولكن أتعرف ما الذي جعلني أتوقف عن ذلك؟ أن 
والدي الحنونين . 

أصبحت  أني  حتى  شديد،  بلطف  يعامالني   كانا 
أمي  كانت  مثال  عنادي.   .ومن  نفسي  من  أخجل 
تقول لي بصوت هادىء:  من فضلك يا شطور أن 
تتوقف عن الثرثرة ، وأال تزعج أخواتك وأن تذهب 
مشاهدة  من  تنتهي  أن  بعد  دروسك  لتباشر 
برنامجك المفضل . أما أبي فكان يحضر لي هدية 
عن  وتخليت  نظره  في  صحيحاً  عمال  أنجزت  كلما 
عن  توقفت   ثم ومن  له،  سبب  ال  الذي  عنادي 

ما  رر  أقّ أن  باستطاعتي  أن  وأدركت  العناد  هذا 
أشاء ولكن بعد أن أستشير والدي أو من هم أكثر 
الشخصية،  قوة  أنّ  وتعلمت  باألمر،  معرفة  مني 
واإلعتداد بالرأي ال تكون بمعاندة أهلنا وتحديهم 
وما  مناسباً،  نجده  ما  وفعل  بل بالتفكير السليم، 
ينصحنا به من يعرفون أكثر منا ويحرصون على 

مصلحتنا دائماً. 
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كيف أتخلص من عنادي 
ال  أدري ملاذا يقولون عني عنيد0 رغم أ- ألبي طلباتهم ، ولكن بصراحة ال أنا ألبي سوى ما يعجبني فقط ، �نهم 
يحاولون إجباري على فعل أشياء ال أحبها، عندها فقط ال أنفذ ما يأمرونني به ، فهل أكون عنيد0 إذا رفضت أكل 
البيض أو شرب احلليب أو رفضت النوم مبكر0 حتى انتهي من حضور الHامج التي أحّبها E التلفاز، أو لعبة ألعبها 

E هاتفي النّقال؟

الغراب وافعى  الغراب وافعى  
  

صغري  ــى  إل تنظرن  ال  لكليلة:  دمــنــة  ــال  ق

بالقوة والعظم.  امور ليست  وضعفي، فإن 

وحيلته  بدهائه  بلغ  قد  ضعيٍف  صغيٍر  ورب 

لم  أو  اقوياء.  من  كثيٌر  عنه  يعجز  ما  ورأيــه 

يبلغك أن غراب\ احتال على حنٍش أسود كبيٍر 

حتى قتله؟

فسأله كليلة: وكيف كان هذا الحديث؟

في  لغراب  عش  كــان  أنــه  زعموا  دمنة:  قــال 

شجرٍة في جبل. وكان بقربه جحر حنٍش أسود 

اســود  عمد  فــرخ  كلما  الغراب  وكــان  كبير. 

وبلغ  عليه،  ذلك  فاشتد  فأكلها.  فراخه  إلى 

منه مبلغ\ شديدe. فشكا ذلك إلى صديٍق له 

في  أستشيرك  أن  أردت  وقال:  آوى،  بنات  من 

قال:  عليه.  وافقتني  أنت  إن  به  هممت  شيء 

وما هو؟ قال: أن آتي اسود وهو نائم، فأنقر 

بئست  آوى:  ابن  فقال  أفقأهما.  لعلي  عينيه 

 eأمر فالتمس  بها!  هممت  التي  الحيلة  هذه 

وال  حاجتك،  منه  تصيب  حل)  عن  فابحث  (أي 

يصل فيه مكروٌه إليك.

فسأله الغراب: إذن ماذا أفعل؟

قال ابن آوى: انطلق فالتمس حلي\، فإذا ظفرت 

ينظرون  –وأصحابه  به  طر  ثم  فاخطفه،  به 

سيطلبونك  فإنهم  تفوتهم  ال  حيث  إليك 

به  فترمي  اسود  جحر  إلى  به  تنتهي  –حتى 
عليه.

ألقت  قد  بجاريٍة  فــإذا   ،eطائر الغراب  فحَلق 

فأخذ  فأهوى  تغتسل.  وهي  وحليها،  ثيابها 

عقدe نفيس\، وحلق به طائرe حيث يراه الناس 

حتى رماه قريب\ من جحر اسود. فأتى الناس 

باب  على  نائم\  اســود  ورأوا  الحلي  ــذوا  وأخ

جحره فقتلوه.

وإنما ضربت لك هذا المثل لتعلم أن االحتيال 

ربما أجزى ما ال تجزي القوة. 

بشكل  حــار  بسائل  زجاجا  ــاًء  وع مألنا  إذا 
األحيان،  أغلب  في  يتصدع  فإنه   .. مفاجئ 
يا  الزجاج  يتصدع    ، السبب؟  تعرفين  فهل 
عزيزتي، بسبب اختالف  درجات الحرارة في 
رديء  موصل  فالزجاج  الوعاء،  هذا  جسم 
جوفه،    في  حار  شيء  سكب  وعند   ، للحرارة 
يكون  وبالتالي  بسرعة،  الزجاج  تسخين  يتم 
أجزاء  على  الحرارة  لتوزيع  كاف  غير  الزمن 
أجزاء  بعض  تتمدد  حيث  بالتساوي،  الزجاج 
التمدد  هذا  ويسبب  غيرها  من  أكثر  الزجاج 
يحدث   الــوعــاء،  أجــزاء  في  المتساوي،  غير 

يتحمله،  فال  الزجاج  على  اإلجهاد  في  زيادة  
الزجاج  على  نحافظ  أن  أردنا  وإذا  ويتصدع. 
من التصدع، علينا أن نسكب قليال من الشيء 
الحار وننتظر قليال حتى تتوزع الحرارة على 
أجزاء الوعاء، ثم نكمل السكب تدريجيا، مما 
يقلل من احتمال تكسر الزجاج بنسبة كبيرة.

للتصدع  عرضة  أقل  الزجاج  من  أنواع  هناك 
الذي  (البايركس)  زجاج  مثل  الحرارة   بفعل 
يبلغ تمدده ثلث تمدد الزجاج العادي لذا فإنه 

أكثر احتماال لدرجات الحرارة . 

���
	א���

طرائف 

من نوادر البخالء
بكسرة  وأتغذى  افطر  إني  البخيل: 
خبز وافترض أنني أفطرت بطبق من 

الفطير وتغذيت بدجاجة مخمرة! 
صديقه: وبأي شيء تتعشى؟ 

البخيل: عجبا لك! أيشتهي العشاء 
من يفطر بطبق من الفطير ويتغذى 

بدجاجة محمرة؟
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مافلميسجثاحصاةار
ةعيااهـملهـقةللدلا
تنتبدبواهـتولااطم
فاايةناعوشااسمعث
ينمناعنيممنرالان
دييغللاماوايسامع
امنسسالجدبلثيىام
لاجنكةملةيمكةلنو
صقاورهـاةالعةلعفل
حىلدوكددلحددلياع
ةفمقزاةيكلنينوكل
الفبوفافااافشتهـا
لايلايلمليلموحةد
تودانفملسفاييتاي
ماصتنةفاييسهـازلف
ريحابديموساوتومت

ِثمار شجرة ُمباركة ُيعرف ِبـ"وجبة الفقراء" من مقطع و(٥) احرف

تفيد العلوم عن ثمار الطعام ان فاكهة املوز حتتوي على املادة االساسية للنشويات وهي مفيدة كثPا 
للصحة وان املعدن االساسي E احلليب ومشتقاته هو مادة الكالسيوم املفيدة جلميع اجلسم وان 
املفيد  ج  بالفيتامني  غني  البقدونس  نبات  وان  السكروز  مادة  هي  العنب  فاكهة   E املفيدة  املادة 

صحيا والفيتامينات عامة تفيد الصحة.

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 ا�لعاب تنشر E صفحات «أبواب» السبت

الحل السابق: شاكيرا

حل العدد السابق

حل العدد السابق

 حل الشبكة السابقة:
افقيًا:

١ - بريجيت باردو ٢ - أسC – ند – درب ٣ - رنَّ – يحارب – بر ٤ - صديق – شقة ٥ - ساحة – صواب ٦ - هّين – سرحان ٧ - مي 
– مر. – أم  ١١ - نبأ  – ياسمني  – دس ١٠ - وجار  – أب ٩ - هديل  – قط  – رف ٨ - لندن  – بناية 

عموديًا:
١ - باريس هيلتون ٢ - رسن – أمين – جب ٣ - ي ي – صحن – دهاء ٤ - جريدة – بندر ٥ - حي – سن ٦ - تناقص – إقليم ٧ 

- بدر – وسيط ٨ - بشارة – دسم ٩ - رد – قبح – أسمر ١٠ - دربة – إرب ١١ - وبر – صنف – بنك. 

تسايل

2/19 إلى 3/20

الحوت

شخصية برج القوس
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 

سك زمام األمور يف أي موقف يواجهه. بديهة ويحب أن 

ة. نقاط القوة: ويف، شغوف، طموح، ولديه عز

عيوب القوس: غيور، مسيطر، شكاك، ومراوغ.

الجوزاء

اسد

8/23 إلى 9/22

القوس

10/23 إلى 11/21

العذراء

الدلو
3/21 إلى 4/19

الحمل

افقيًا
سيناريو  كتب  مصري  ورســام  شاعر   –  ١
 – عتاب   -  ٢ زوزو"  من  بالك  "خلي  فيلم 
به ٣ -  – طائر من اجلوارح ُيصاد  ِشعار 
إضاءة – ضد يسار ٤ - نظC – إشكال أو 
– أخو  مرمى  أو  – غاية  هر   -  ٥ غموض 
اuب ٦ - رفعة أو َعَظمة – امرأة s تتزوج 
 -  ٨ العني  – غطاء  – فتى  مسافة   -  ٧
– شجرة لها لنب كالعسل ٩  ضد عسر 
- طائر يأكل احلّينات – أقرباء – سرب من 
الطيور ١٠ – ما هو ل}بل كالصوف للغنم – 
مرتفع ١١ – ِسلك – حيوان مراوغ يتساقط 

شعره كل سنة.

عموديًا
١ - ممثل مصري كان "زقاق املدق" أول 
من  صنف   -  ٢ السينما   � لــه  ظهور 
الطعام – سجية – صرح أو مبنى فخم ٣ 
قاعة   -  ٤ احلمام  صــوت   – طمأنينة   -
 – إناء من خزف  – هبوط ٥ -  االستقبال 
ضد خC ٦ - والدة – ثعبان – تركة امليت 
٧ - نحيل – قليل الفطنة ٨ – قوي – طائر 
اللسان ٩ -  به املثل � طالقة  ُيضرب 
حظ – حبس – والد ١٠ - نقاب – خّيال ١١ - 

غC مملوك – بدين – ضد غنى.

5/21 إلى 6/21

السرطان

6/22 إلى 7/22

عليك  كــاكــورو  مسابقة  ــل  حل
 E  ١-٩ ــــن  م رقـــــم  ادخــــــــال 

املربعات الفارغة.
ــيــح احلــــل هـــي االرقـــــام  مــفــات
املـــربـــعـــات   E 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 اvخر
ال يجوز تكرار الرقم E احلل لذا 

رقم٤ سينتج عنه االرقام ١ و٣.

العقرب
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أو  شخصية  مسألة  نتيجة  ترتبك 
من  الـــى  طــارئــة,تــحــتــاج  عائلية 
اي  اتخاذ  قبل  النصيحة  يسديك 
من  وحــاذر  أحباءك  تهمل  ال  قــرار, 

القيام بمشروع جديد.

عن  تبحث  يزعك  كان  ما  على  الباب  وتقفل  االوضاع  تسوي 
اسس  على  فتبني  ايجابيا  االجواء  تتغير  وتجده  السالم 

جديدة وقد تقوم بحملة إعالنية أو ترويجية ناجحة. 

على  لتسيطر  انفاسك  تستعيد 
يجري  مــا  وتتفهم  االمــــور  كــل 
المتعب  ذلك  تعد  لم  توتر  بــدون 
المرهق الذي ينزوي وينقبض بل 
الحركة  وبحب  بقوة  االن  تشعر 
ما  كل  مع  االيجابي  والتعاطي 

يحيط بك. 

تتمتع  جــدًا  ناشطا  يوما  تعيش   
المواعيد  تكثر   . البديهة  بسرعة 
االمتحانات  وكــذلــك  والــلــقــاءات 
بــارتــيــاح  تشعر   . والــمــؤتــمــرات 
ــدو لـــك االمـــــور أكــثــر  ــب نــســبــي ت

سهولة واشراقًا.

على  االهــتــمــامــات  تــتــرّكــز 
تتاح  وقد  المالية،  االوضاع 
أو  لالستثمارات  فرص  لك 

لتحقيق األرباح. 

يرام  ما  افضل  على  االمور  تسير 
تحتار  لن  لكنك  المسؤوليات  تكثر 
يوم  الحل  ايجاد  في  تضيع  ولن 
 . تتخاذل  فال  بانفراج  وواعد  ناجح 
اذا استطعت قدم المساعدة لمن 

يحتاجها. 

والمشاعر,  االجــواء  بتنافر  تشعر 
تــفــضــل االبـــتـــعـــاد عـــن االجـــــواء 
وخال  هادئ  اليوم  ان   . الصاخبة 
كليًا من الحظوظ. ما يولد التشنج 
عن  ـــعـــاد  ـــت االب ـــيـــك  ال ويــطــلــب 
وضع  الى  ويشير  الدراماتيكيات 

عائلي خاص جدًا .

في  وضعك  وحسن  أوراقــك  رتب 
العمل كما في المنزل وال تتسرع 
التجارية  الصفقات  إنــهــاء  فــي 
دقـــق فـــي الــتــفــاصــيــل وخــصــص 
ظروفك  راع  لالستشارة  الوقت 

الصحية .

لعودة  وتــفــرح  ســـارًا  خــبــرًا  تسمع 
النشاط الى حياتك يحمل اليك هذا 
وتقدم  بتحسن  جديدا  امال  اليوم 
مالية  لمسائل  وترتيبات  وعقودًا 
بينك  للمعلومات  تــبــادل  هنالك 
وبين االخرين نظم وضعك المالي. 

واندفاع  بحماسة  اليوم  يــزودك 
هذا  في  تحتاجها  بالنفس  وثقة 
مشاريعك  على  فتقدم  الوقت 
تقهر.  ال  وعزيمة  اقــوى  بقدرات 
وحــضــارات  ثقافات  على  تتطلع 

لطالما حلمت بمعرفتها. 

التحّلي  الـــى  ــزي  ــزي ع ــــوك  أدع
اقوالك  والرصانةوّضح  بالهدوء 
ومــواقــفــك وتــجــنــب اســتــفــزاز 
الحبيب أو إثارة شكوكه. ال تختلق 
تلطيف  الــى  اعمد  بل  المشاكل 
تفاديًا  الحبيب  ومسايرة  االجواء 

لظهور أي تباين أو استياء! 

ومادية  اقتصادية  همومًا  تتحمل 
أو  متأزم  بوضع  تتعلق  ومهنية 
تغيير  ضــرورة  أو  قانوني  مــأزق 
مكان عملك، لسبب أو آلخر. تسود 
عــالقــة مــتــشــّنــجــة مــع زمــيــل أو 
مسؤول، ما يثير غضبك في بعض 

األحيان. 
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 بقلم: خالد عزب
يستطيع الزائر أن يتجول يف أرجاء الوطن العر من خالل »ذاكرة العرب» مستعرًضا عىل سبيل املثال حياة حاكم أو 
شاعر أو فنان تشكييل أو سيايس من خالل املوضوعات واألحداث املتنوعة ، بل سيكون متاحاً أن يتجول ب املواقع 
، و أن يطلع عىل أهم االتفاقيات واملعاهدات التي ابرمتها الدول العربية  االثرية والرتاثية يف انحاء الوطن العر
يف تاريخها التليد، باإلضافة اىل التعرف عىل االناشيد الوطنية لكل دولة وتتبعها تاريخياً، فضالً عن التعرف عن العادات 
والتقاليد، األمر الذي من شأنه أن يربز التنوع  والغنى الثقايف يف الوطن العر إضافة إىل إبراز مظاهر التشابه 
، ومن ثراء املوقع ان الزائر يستطيع ايضا ان يتعرف عىل عمالت كل  والوحدة والتأث والتأثر ب ارجاء الوطن العر

دولة عىل حدا وأهم طوابعها، كل ذلك يف إطار مرتابط متميز فريد .

ذاكرة العرب.. الحفظ الرقمي لرتاث العرب

مجالت

مثل  العربية  االمة  تاريخ  في  فارقة 
تأسيس  اجــتــمــاعــات  فــيــديــوهــات 
المصري  للجيش  العربية  الجامعة 
سعت  كذلك  فلسطين،  حــرب  في 
ذاكرة الوطن العربي الى اثراء التراث 
العربي من خالل مجموعة رائعة من 
الموسيقى الكالسيكية الجزائرية مع 
العربية  واألزجال  القصائد  الهم  غناء 
موقع  في  مــرة  ألول  تجتمع  والتي 

واحد.

مواقع االثار والرتاث
بالمواقع  العربية  البلدان  ثــراء  ان 
التاريخية واالثرية والتراثية لم يجعل 
مجاالً امام ذاكرة الوطن العربي سوى 
به  يعرض  خاصاً  قسماً  له  تفرد  ان 
اهم واشهر المواقع االثرية والتراثية 
القاء  الى  باإلضافة  العربي  بالوطن 
المشهورة،  غير  االماكن  على  الضوء 
العربي  الوطن  ذاكرة  حاليا  وتحتوي 
االثرية  المواقع  من  ضخم  لعدد 
ولبنان  فسلطين  فــي  والــتــراثــيــة 
واليمن  واالمارات  والكويت  واالردن 
وتونس  عمان  وسلطنة  والسعودية 
العمل  ــازال  وم والجزائر  والمغرب 
في  المواقع  تلك  زيادة  في  مستمرا 

ارجاء الوطن العربي.

العمالت والطوابع
العرب  الــوطــن  ذاكـــرة  استطاعت 
ضخمة  مجموعة  على  تحصل  ان 
تغطي  التي  والعمالت  الطوابع  من 
وتغطي  كله  العربي  الوطن  أرجــاء 
متعددة  تاريخية  وفترات  موضوعات 
العربي  الموقع  يجعله  مما  ومتباينة، 
أي  خالله  من  يستطيع  الذي  االول 
العالم  انحاء  في  يجول  ان  شخص 
ومواقعه  واحداثه  وتاريخه  العربي 

من خالل العمالت والطوابع.

الخرائط واالناشيد الوطنية
على  العرب  الوطن  ذاكــرة  تعمل 
المعرفة  مــن  ــدر  ق اكبر  تقديم 
من  الذي  للخرائط  قسم  فأفردت 
جميع  على  التعرف  يمكن  خالله 
فتجد  العربية  البلدان  في  الجوانب 
خرائط اقتصادية او طبيعية وغيرها 
الخرائط  من  عدد  الى  باإلضافة   ،
القديمة التي تحمل اهمية تاريخية 
ــرة  ذاك جمعت  كــذلــك  معتبرة، 
الوطن العربي جميع الحان السالم 
الوطني للوطن العربي وما صاحبه 
القديمة  سواء  وطنية  اناشيد  من 
منها او الذي يوجد مستخدماً حتى 

اآلن.

 وفيما يلي نتناول بشيء من التفصيل 
اهم اقسام مشروع ذاكرة العرب:

الصور:
مجموعة  على  العرب  ذاكرة  تحتوي 
طابع  ذات  متميزة  ضخمة  صــور 
البومات  فشملت  متنوع،  بالتفرد 
التي  الصور  من  عدد  على  تحتوي 
التقليدية،  العربية  االزيـــاء  تبرز 
العربي  بالتراث  االهتمام  يعزز  مما 
التراث  يخص  فيما  اما  الــالمــادي، 
المشروع  هذا  استطاع  فقد  المادي 
الصور  من  ضخماً  عــدداً  يجمع  ان 
المختلفة  العربي  البلدان  ــار  آلث
تراثية  او  أثرية  مواقع  كانت  سواء 
التي  للمتاحف  الرائعة  المقتنيات  او 
تنتشر في ارجاء العالم العربي، ومن 
هو  الصور  لقسم  الرائع  المحتوى 
التي  القديمة  البريدية  البطاقات 
ان  االسكندرية  مكتبة  استطاعت 
تبرز  نادرة  مجموعات  على  تحصل 
القديمة  العربي  العالم  معالم  اهم 
لفتة  في  البريدية  البطاقات  على 
تعد االولى من نوعها، باإلضافة الى 
مجموعات نادرة للحرم المكي، وعدد 
غزير من االلبومات التي تحتوي على 
صور القادة والحكام والرؤساء العرب 
في لقاءاتهم الثنائية او اجتماعاتهم 
والدولية.  البينية  ومؤتمراتهم 
ان  االسكندرية  مكتبة  استطاعت 
تؤرخ  هامة  مجموعة  على  تحصل 
اثناء  في  الحالية  حلب  اثــار  لحالة 
اهم  من  واحــدة  تعد  حيث  الحرب، 
اآلثار  لحال  التوثيقية  المجموعات 
والتراث السوري ألنها التقطت اثناء 

وبعد االحداث الدامية في حلب.
الوثائق:

بأن  العربي  الوطن  ذاكــرة  اهتمت 
لما  مكان  التاريخية  للوثائق  يكون 
لها من اهمية ، لذا فهي تحتوي على 
عدد من وثائق جامعة الدول العربية 
الجامعة  عام  امين  خطابات  خاصة 
المؤتمرات  من  عــدد  في  العربية 
والمناسبات الهامة باإلضافة الى عدد 
الدول  لجامعة  الرسمية  بيانات  من 
تحصل  ان  استطاعت  كما  العربية، 
الثورة  وثــائــق  مــن  مجموعة  على 
اليمنية، باإلضافة الى مجموعة نادرة 
ومتميزة تخص بلدان العالم العربي 
ومن اهم ما تحتوي عليه الذاكرة من 
وثائق هي مذكرة عن مشروع إصالح 
المسجد األقصى واضعها محمد عبد 
اآلثار  حفظ  إدارة  مدير  حلمي  الفتاح 
العربية في اربعينات القرن الماضي، 
جمعية  وثائق  بعض  الى  باإلضافة 

البر واالحسان اللبنانية.

الصحافة:
الشعوب  حــال  هي  الصحافة  تعد 
مشروع  اهتم  لذا  عنهم  والمتحدث 
قسماً  يفرد  ان  العربي  الوطن  ذاكرة 
ستعرض  حيث  العربية،  للصحافة 
البلدان  من  لعدد  الرسمية  للجريدة 
والمغرب  الــســودان  مثل  العربية 
استطاعت  كذلك  والجزائر،  وليبيا 
من  متميزة  مجموعة  تجمع  ان 
إدوارد  العربي  للمفكر  المقاالت 
كاملة  اعــداد  الى  باإلضافة  سعيد، 
البحرين  مــن  عربية  صحف  مــن 
انها  كما  والجزائر،  لبنان  و  والكويت 
استطاعت ان تحصل على عدد متميز 
جريدة  الفلسطينية  الصحف  من  جداً 
كتلة  جريدة  كانت  والتي  فلسطين 
المعارضين وفي اواخر الثالثينات من 
محاولة  تقود  كانت  العشرين  القرن 
إلحياء الحركة الوطنية التي كانت قد 
 ١٩٣٦ الثورة  إجهاض  بعد  ضعفت 
من  اعداد  الى  باإلضافة   ،  ١٩٣٩-
جريدة  كانت  والتي  الشعب  جريدة 
تقرير  سنوات  في  صــدرت  يومية 
جريدة  واستمرت  الصعبة،  المصير 
«الشعب» سنتين منبراً للرأي الشجاع 
مرحلة  في  خاصة  الصادق،  والخبر 
إعــالن  بعد  تفجرت  الــتــي  الــحــرب 
البريطاني  األمر  جاء  حتى  التقسيم 
بإغالقها في ٥ مارس ١٩٤٨. وكان 
ذلك قبل رحيل صاحبها الذي أوصى 
بمركز  «الشعب»  مجموعة  بإيداع 
التحرير  لمنظمة  التابع  األبــحــاث 
الفلسطينية. كذلك اعداد من جريدة 
الكفاح وقد كانت جريدة عربية يومية 
الشباب  مؤتمر  يصدرها  سياسية، 
سنة  حيفا  في  الفلسطيني  العربي 
١٩٣٥؛ لتؤدي رسالة الشباب العربي 
في محاربة االستعمار وذيوله وأتباعه 
مجموعة  كله  ذلك  الى  ضف  وآالته. 
ذات  االخبارية  المقاالت  من  مختارة 
االهــرام  جريدة  من  العربي  الشأن 

العريقة.

امللفات املرئية والصوتية
ــــادرة ومــتــمــيــزة من  مــجــمــوعــة ن
بجوانب  تتعلق  التي  الفيديوهات 
ذاكرة  تحتوي  حيث  متنوعة،  عربية 
من  مجموعة  على  العربي  الوطن 
فيصل  للملك  المرئي  الملفات 
كبير  وعــدد  اهللا،  رحمه  سعود  بن 
من  كبير  لعدد  الفيديوهات  من 
بعض  الى  باإلضافة  العرب،  القادة 
للحظات  ــؤرخ  ت التي  الفيديوهات 

الشخصيات والعادات والتقاليد
تجمع  ان  العرب  ذاكــرة  استطاعت 
من  ضخم  لــعــدد  الــذاتــيــة  السير 
انحاء  جميع  من  العامة  الشخصيات 
المجاالت،  جميع  في  العربي  العالم 
بهدف التعريف بالقامات العربية في 
كل المجاالت، والتي ترفع من اعتزاز 
عربية  قدوة  وتخلق  بوطنه  العربي 

لشباب العالم العربي.
باإلضافة الى ان مشروع ذاكرة الوطن 
والتقاليد  بالعادات  اهتم  العربي 
لتتعارف  العصور،  مر  على  العربية 
خالل  من  وتتقارب  العربية  الشعوب 
يكتشف  قد  والذي  المثير  القسم  هذا 
هو  العربي  الوطن  أن  كيف  متصفحه 
المحيط،  الى  الخليج  من  واحد  نشيج 
والشراب  الطعام  عادات  في  يتشارك 
اال  بسيطة  اختالفات  مع  والملبس 
القسم  هذه  فشمل  واحد،  االصل  ان 
واالدوات  والشراب  الطعام  ــادات  ع
وكذلك  الطبخ  فــي  المستخدمة 
مجموعة  الــى  باإلضافة  الملبس، 
العربية  واالزجــال  االشعار  من  كبيرة 
مشتركة  قاعدة  تمثل  والتي  القديمة 
عربية حيث يتغنى ويستمتع به الوطن 
العربي كله كل بطريقته وموسيقاه ، 
عادات  ايضا  القسم  هذا  شمل  كما 

الزواج واالحتفاالت وغيرها.
اقسام  اهــم  عن  تعرفنا  ان  وبعد 
الخطة  نعرف  ان  يبقى  المشروع 

المستقبلية لهذا المشروع الضخم:
يصل  أن  على  العمل  فريق  يهدف 
مادة   ٤٠,٠٠٠ إلى  الذاكرة  محتوى 
على  سنوات  خمس  بمرور  وثائقية 
المشروع  وسيقوم  الموقع،  تدشين 
ومن  حكوميين  شــركــاء  بتكوين 
والعلمية  الثقافية  المؤسسات 
المرجع  يــكــون  بحيث  الــعــربــيــة، 
يتعلق  ما  كل  في  للعرب  األساسي 
يشمل  بحيث  وتاريخهم،  بتراثهم 
الشركاء ما ال يقل عن ٢٢ شريكاً من 

٢٢ دولة علي األقل.
التفاعل:

التواصل  رسائل  عبر  التواصل  سيتم 
والشباب  المختصين  مع  االجتماعي 
فيما يتعلق بالمواد المتاحة، والمواد 

المطلوب إتاحتها علي الموقع.
العرب  ذاكرة  مجلة  المشروع  اصدر 
في  توزع  بحيث  الموقع  اطالق  قبل  
وتكون  العربي،  الوطن  انحاء  كل 
العربي.  للشباب  الرئيسي  المرجع 
من  سلسلة  الــمــشــروع  سيصدر 
والمراجع  والمصادر  الكتالوجات 
التاريخية، لتكمل النقص في المكتبة 

العربية في مجاالت الموقع. 

«ذاكرة العرب»
أوىل إصدارات مرشوع 

» الورقية «ذاكرة الوطن العر
اخر االسبوع:

صدر العدد االول من  املجلة  الثقافية الوثائقية 
مرشوع  إصدارات  أول  العرب»؛  «ذاكرة  الفكرية 
ستتاح  والتي  الورقية   « العر الوطن  «ذاكرة 
قراء  لكافة  وصولها  ن  لض رقمية  بصورة  أيًضا 
وقضايا  موضوعات  تتناول   ، العر الوطن 

متنوعة من ذاكرة العرب وتاريخهم وتراثهم.

وأهم  أكبر  بناء  إلى  العربي»  الوطن  «ذاكرة  مشروع  يهدف   ..
أرشيف رقمي في الوطن العربي لتاريخ وتراث العرب عبر العصور 
له  تعرض  ما  ظل  في  خاصة  حاليا،  اإلسكندرية  مكتبة  تنفذه 
وليبيا  سوريا  أو  العراق  في  سواء  وتدمير  نهب  من  التراث  هذا 
من  جزًءا  العرب  لفقدان  أدى  واليمن؛  والصومال  وفلسطين 

تراثهم المادي. 
وجديدة  مختلفة  أصعدة  على  العربي  الشأن  المشروع  يتناول    
الترابط  لتعكس  مترابطة  واحدة  بوتقة  في  مرة  ألول  تطرح 
المعلوماتية  الثقافية  الوحدة  مظاهر  أهم  أحد  ولتكون  العربي 
تاريخ  توثيق  في  االثر  عظيم  له  يكون  أن  شأنه  مما  العربية، 
التعارف  بوابات  أحد  هو  المشروع  يكون  فسوف  العربية،  األمة 
كما  الثقافي،  التبادل  فرص  يحسن  حيث  العربية  الشعوب  بين 
إن  إلى  باإلضافة  مباشرة،  غير  بصورة  البينية  السياحة  ينشط 
هذا المشروع الرقمي الضخم سيكون أحد أهم المصادر العلمية 
للباحثين في تاريخ وتراث الوطن العربي بكل أشكاله ومفرداته 
وأنواعه، ومن أهم ما يميز المشروع هو الحياد وتسليط الضوء 

على الجوانب المجهولة للتراث العربي.
يناير  في  العرب  ذاكــرة  مجلة  من  األول  العدد  يصدر  سوف 
اإلسكندرية،  بمكتبة  الخاصة  المشروعات  إدارة  عن  ٢٠١٩م، 

ومن المقرر لها أن تكون مجلة ربع سنوية.
الموضوعات  من  متنوعة  مجموعة  على  األول  العدد  ويحتوي 
تطوان،  ومدينة  العباسي،  العصر  في  العربية  النقود  بينها  من 
والنخل في العراق، والبريد في لبنان في العصر العثماني، وزيارة 
السيدة أم كلثوم ألبو ظبي، وملف خاص بالخيل العربي تتنوع 
موضوعاته ما بين مضمار السباق في مدينة سامراء في العصر 
الخيول  وزينة  المملوكي،  العصر  في  الفروسية  وأدب  العباسي، 
وغيرها  المماليك،  أمراء  واصطبالت  الخيل،  وركوب  اآلشورية، 
مصر  من  الباحثين  كبار  فيها  شارك  المتنوعة  الموضوعات  من 

ومختلف أنحاء الوطن العربي.
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أثر وإنسان..
أحوال (معان) و(السلط) و(َعجلون) يف (ظالل َهّية الكرك) ١٩١١

يَومّيات (َهّية الكَرَك).. و(الَحملة الُحورانية) يف الصحافة 
نّية  (١٩١٠ _ ١٩١١) (٤١) العربية العث

• محمد رفيع 

األحداث (يومي السبت واألربعاء (١٣ و٣/٢٩) ويوم (٤/١)_١٩١١) 
من  الدمشقية،  المقتبس  صحيفة  أعداد  في  انقطاع  هناك  مالحظة؛   *
تعطيلها  أو  الضياع،  بسبب  وربما   ،١٩١١ العام  من   ٥_٣ وحتى   ١٠_٢

من قبل السلطات، وهو ما أرجحه.
* في مجلس عموم والية سورية، وفي األيام المذكورة، ورد؛

قضاء  بلدات  من  محددة  أسماء  على  المواطنين  اعتراضات  تفاصيل   _
أسماء  إخفاء  تم  (مالحظة؛  لهم  حوران  متصرف  ومحاباة  (إربد)،  عجلون 

العائالت من قبل الكاتب منعاً لإلساءة والحساسيات).
مقام  قائم  على  الشراري  أفندي  خليل  معان  ممثل  اعتراض  تفاصيل   _
عن  وأحاديث  العربي.  اللسان  يعرف  بمسؤول  والمطالبة  التركي،  معان 
حول  نفسها  معان  بلدة  أهل  وبين  الحويطات  عرب  بين  النزاع  تسوية 

أراضي الشراة.
كلها  سورية  والية  لحاجة  وكفايته  عجلون  وغابات  حراج  عن  تفاصيل   _
من الفحم، والخراب الذي لحق بغابات سورية وعلى رأسها غابات عجلون.

والية  عموم  مجلس  في  السلط،  عضو  الكايد،  أفندي  أديب  مشاركة   _
سورية، وإصراره هو وخليل الشراري على التحدث وإلقاء الكلمات باللغة 

العربية.

مقدمة تاريخية ومالحظات؛ 
رك؛ هي عصيان مدني، ما لبث أن تحول إلى ثورة مسلّحة،  _ هية الكَ
 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

فضاءات

 نرجس صخر الربكان االسود يف الكرك  
 اخر االسبوع:

جس  الربية التي تنمو   يف مثل هذه  االيام نرتقب بدء موسم  زهرة ال
يف وسط وب الصخور الربكانية السود يف اطراف الكرك وجبالها. 

ايضا  املكان  اســم  و  الحمه  وادي  يف  ــربي،  ال جس  ال من  نــوع 
العلمي  االسم  ط.  ح ام  بلده  رشق  الكرك  ارض  من  الغولة"  "دار 
موسم   (Sternbergia clusiana) جسيه  ال العائله  من  جيا-  نب ست

األزهار يف الخريف و اول الشتاء ، يف هذه األيام.
الجنوب  عىل  املطل  يل  الش السفح  يف  الغوله،  بيت   ، الوادي  كل 
جس اختار هذا املسكن الداىفء  مغطى بالحجر الربكا األسود ، ال
، نرجس ذهبي عىل صخر اسود. ..هذه املجموعة من الصور تعود اىل 

ش.  ر خ ارشيف الفنان املهندس ع
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تربية

للمحافظة  آخر  نوع  من  الدالل  فيها 
تورط  أن  بعد  خصوصا  الرضى  على 
تحمل  رسالة  من  بأكثر  منهما  كل 
ووجيه  كاف  سبب  الكتابية؛  بصماتي 
يغذيها  العالقة  على  للمحافظة 
ولكنها  فترات  على  شخصية  خدمات 
العتبارات  االستغالل  أليقونة  افتقرت 
التربية المنزلية. تتميز دراسة المواد 
بحاجتها  المرحلة  هذه  في  األساسية 
بهدف  والتخزين  للحفظ  الماسة 
وتتميز  االمــتــحــان،  بيوم  التفريغ 
الوقت  بانعدام  عموما  االمتحانات 
على  مبنية  االمتحان  فمدة  للتفكير، 
المعلومات  وتفريغ  المعرفة  معادلة 
للنجاح  كعربون  انسيابي  بشكل 
لألوائل  فرصة  وهناك  المشفَّى، 
لالجادة لكسب درجات تنافسية تحدد 
للطلبة  رهيب  عدد  ضمن  ترتيبهم 
تلك  في  طالب  وأربعمائة  ألف  تجاوز 
السنة ولكنها لم تكن ضمن تطلعاتي 
جيد  بمعدل  فالنجاح  وأولــويــاتــي، 
ضمن  وأدائــي  مستواي  يعكس  جدا 
الدراسة  بوصلة  تحكم  التي  الظروف 
واالمتحان واالمكانات، ويترجم الجهد 

الذي بذل خالل سنوات الدراسة. 
فترة  أي  الزمنية  الفترة  هذه  رافق    
دراسة السنوات األساسية العديد من 
المنعطفات الحياتية وفصول مشاغبة 
حكمة  منها  كل  وفي  أحياناً  بريئة 
وأذكر  منها،  لالفادة  للبنيان  تصلح 
منها حكاية تعلم قيادة السيارات على 
حيث  كريم  أخي  القدير  المدرب  يد 
أروقة  داخل  العملية  الدروس  بدأت 
العتبارات  العيني  القصر  طب  كلية 
وتضاريس  مساحة  هناك  عديدة؛ 
فنون  بتعلم  تسمح  أرضية  مخططات 
أو  عابر  حادث  من  خوف  دون  القيادة 
وبعد  سير،  شرطي  يد  على  مخالفة 
كان  األولــى  التدريب  مرحلة  اجتياز 
الثانية؛  للمرحلة  االنتقال  من  بد  ال 

العالجية  للعقاقير  العلمي  المكون 
أكثر،  أو  بسطر  منها  البعض  حيث 
الصفحة  بالذاكرة  انطبعت  وربما 
الوصفة  لكتابة  ـــى  األول الطبية 
ولن  وأسسها،  بشروطها  العالجية 
الذي  الرمز  معنى  حيا  دمت  ما  أنس 
حرف  وهو  الطبية  الوصفة  به  تبدأ 
عند  ويعني  االنجليزية  باللغة  الــراء 
االبتكار  أصحاب  المصريين  قدماء 
الصيدلي  للزميل  الطبيب  من  تحية 
ضمن  الالحقة  الــعــالجــات  بصرف 
الجرعات والمدد، وبداية كتابة الحرف 
بقدسيتها  العين  لصورة  تميل  كانت 
أن  قبل  السنين  آالالف  منذ  ورمزيتها 
التاريخي  النحو  على  وتستقر  تستقل 
مع  بالتزامن  يومنا،  حتى  الـــدارج 
للجسم،  التشريحية  البنية  تفاصيل 
الهيكل  ــراء  ش مهمة   علي فكان 
العظمي بمكوناته وهو هيكل عظمي 
التحنيط  بمراحل  مروره  بعد  حقيقي 
والعالج، إضافة القامة شبة يومية في 
مشرحة الكلية الزاخرة بجثثت الموتي 
منها  الحافظة؛  بالمواد  المحفوظة 
الجثثت الجديدة ومنها القديمة التي 
الدموي  بالوعاء  العضلة  فيها  يختلط 
للعلم  تحتاج  صعبة  شهور  والعصب، 
التراكمي واالستعداد الجيد لالمتحان 
على  تفرض  التي  الغربة  بــالد  في 
لمناعة  إضافة  منزلية،  واجبات  الفرد 
الفورمالين  رائــحــة  ضــد  مكتسبة 
الشقيق  كنت  ولكوني  الحافظة 
المجد  رصيف  وجــد  ــذي  ال األصــغــر 
مرصوفا بقواعد ذهبية، فكنت أحمل 
المنزلية  الواجبات  من  األكبر  الجزء 
بعد  المطبخ  مساحة  داخل  وتحديدا 
ذلك  علي،  أبــو  العم  دوام  انتهاء 
وأشقائي  رحلتي  رافق  الذي  الطباخ 
كنت  والتخرج،  المشوار  نهاية  حتى 
ألنني  الخدمات  لتقديم  متحمسا 

بجهدي،  تغذى  داخلي،  في  ترعرع 
اللذان  وأكــرم  كريم  أشقائي  قوتي 
ويرصفا،   ليمهدا  بالطريق  سبقاني 
وبدأ فاصل المعاناة الجامعي الحقيقي 
مغلفاً  تصميماً  ــان  ك حيث  األول 
بحتمية  كريم  شقيقي  من  بالثقة 
الزيارة  ظروف  بسبب  بالكلية  قبولي 
للقدس  المصري  للرئيس  التاريخية 
الشريف وما رافقها من خلط لألوراق 
منها  بجزئية  أثرت  المبعثرة  العربية 
الطلبة  قبول  ــروف   وظ فــرص  على 
من  لتجعل  العلم،  لمحج  الوافدين 
فمواد  وترقباً،  حــذراً  البداية  مــذاق 
السنة التحضيرية تعتمد على مبادىء 
العلوم األساسية بلمسة رابط طبية، 
أذهب كل صباح للمحاضرات النظرية 
بحضور  واُقرنها  الجامعة  بمدرجات 
في  والتطبيقية  العملية  الجلسات 
المختبرات، فتجارب الكيمياء بنكهتها 
تسلسل  يعقبها  المنبثقة  وغازاتها 
ثم  وضفدع  وفأر  لصرصور  تشريحي 
الدورة  مكونات  على  للتعرف  أرنب 
الدموية والقفص الصدري والعضالت 
بعظامها، وال أنسى ضرورة المحافظة 
محمدين  العم  مع  مميزة  بعالقة 
بدون  العملية  الحصة  أركان  لتوفير 
منغصات، وربما كانت الشهور الثالثة 
فقراتها  بكل  األصعب  هي  ــى  األول
فدراسة  اللعين،  اللغة  حاجز  بسبب 
الطب هي باللغة االنجليزية ويجب أن 
تكون كذلك، ونحن ثقافتنا التعليمية 
زمنية  ثغرة  أوجدت  العربية،  باللغة 
والتي  وضرورتها  بالترجمة األساسية 
الزمنية  الفترة  ضعف  تستغرق  كانت 
لزمالء آخرين رضعوا اللغة منذ نعومة 
أظــفــارهــم، وربــمــا عــزائــي فــي تلك 
هناك  أن  المنفرجة  العلمية  الزاوية 
طلبة  من  للعديد  مشابهة  ظروفا 
الدول العربية ترطب الشعور بالخوف، 

لظروفنا.  الكلية  من  مراعاة  وهناك 
دافعا  شكل  واالجتهاد  الحضور  هذا 
بالرغم  النهائي  لالمتحان  لالستعداد 
نسج  الذي  الفعلي  القبول  تأخر  من 
تفارق  لم  التي  األمل  بخيوط  أهدابه 
العائلة وربما رضا الوالدين ودعواتهم 
المستجابة قد ساهمت بتحقيق الحلم 
من  حرجة  زمنية  فترة  في  بالقبول 
لالمتحانات  فتقدمت  الجامعي،  العام 
والتحدي  وحيوية  بنشاط  بموعدها 
الثانية  للسنة  وانتقل  ألنجح  الصعب 
طب  االعدادي  سنة  من  االنتهاء  بعد 

(السنة األولى).
الدراسية  بالمرحلة  الدراسة  بدأت 
كاملتان  سنتان  ومدتها  الثانية 
التشريح،  الــمــهــنــة؛  بــأســاســيــات 
األعضاء)،  وظائف  (علم  الفسيولوجيا 
الحيوية،  والكيمياء  الهستولوجي، 
وللمتبحر بباطن األمور يدرك أن هذه 
المواد تستحق لقب المواد األساسية 
هيكل  مكونات  ألنها  الطبية  للمهنة 
التشريح  بمادتي  وخصوصا  الهرم 
تحتاج  األعـــضـــاء؛  ــف  ــائ وظ وعــلــم 
لساعات طويلة من الدراسة والحفظ 
المدة  طول  بسبب  فقراتها  وتتداخل 
الفاصلة عن االمتحان الذي يعقد مرة 
يفتقر  الثالثة،  السنة  بنهاية  واحدة 
وتوفقت  الحظ،  أو  الرأفة  لمساحات 
بالحصول على نتيجة ممتازة مناسبة 
حيث  وأدائـــي  الــدراســي  لمستواي 
الستكمال  الرابعة  للسنة  انتقلت 
األساسية  السنوات  ــواد  م دراســـة 
حيث  السريرية  للسنوات  والتمهيد 
علم  ــة؛  ــدراســي ال الخطة  تظمنت 
األمراض (الباثولوجي)، علم الصيدلة 
والعقاقير، علم األحياء الدقيقة، وعلم 
للغاية  صعبة  وموادها  الطفيليات، 
بسبب قصر المسافة الزمنية الفاصلة 
نحفظ  أن  وعلينا  االمــتــحــان،  عــن 

ولوجود  بالمطبخ،  العمل  أعشق 
فيها  تتلمذت  التي  العمل  مبادىء 
بعمرها،  اهللا  أطال  والدتي  يدي  على 
بعمل  أمــامــي  األمـــور  سهلت  فقد 
السلطات  وأنــواع  والخبيزة  التبولة 
ناهيك  األردني،  للمطبخ  المتخصصة 
الشاي  بعمل  مبطن  مــديــح  عــن 
كنا  الساخنة.  والمشروبات  والقهوة 
ومنزلنا  طابقين،  من  بفيال  نسكن 
هناك  وكان  والسياح،  للزمالء  محج 
الكلية  في  واحد  كريم؛  ألخي  زميالن 
نفسها وزميل آخر يدرس مادة مهنية 
بظروف متشابهة، فكالهما غارق في 
واحد،  طرف  من  وهمية  حب  قصة 
والتعبير،  بالكتابة  ضعيف  وكالهما 
لكتابة  عندي  بالحجز  ليتسابقان 
رسالة على لسانهما تعبر عن الصدق 
تسابقا  أنهما  حتى  والمحبة  والشوق 
بالدم  االصــبــع  ببصمة  بالتوقيع 
كأصدق تعبير على االخالص وانتهت 
ــزواج  ب لـــألول  الــحــب  قصة  فــصــول 
الثاني  بينما  بالطالق  انتهى  فاشل 
الحقيقة  بشمس  مشاعره  انصهرت 
نلت  ظــروف  وهي  االنسجام،  لعدم 

في  الزحمة  وســط  القيادة  مرحلة 
ألنظمة  تفتقر  التي  القاهرة  شوارع 
القيادة الدقيقة وتعتمد على المهارات 
بشكل كبير، فوقع اختيارنا في البداية 
وهي  االزدحام  متوسطة  منطقة  على 
الصيد  بنادي  المحيطة  المنطقة 
حيث  بالقاهرة  الدقي  منطقة  في 
ولكن  المخططة،  العريضة  الشوارع 
القدر عاندنا بتسلط أحد أمناء شرطة 
رخصة  بطلب  دراجــتــه  على  السير 
بعد  باالستمرار  لنا  ليسمح  القيادة 
مرضية  بطريقة  المخالفة  دفــع 
التالي  اليوم  في  لنكتشف  مخفضة، 
تتجاوز  ال  المخالفة  قيمة  صالحية  أن 
دفع  وعلينا  الــواحــد  اليوم  ساعات 
نفس القيمة تحت نفس المسمى في 
فيما  مناسب  وبتخفيض  التالي  اليوم 
لشقيقي،  يــرق  لم  الذي  األمر  بعد، 
لالمتحان  بالتقدم  المغامرة  فقرر 
على  وأحصل  تتسهل  األمــور  لعل 
الرخصة التي تؤهلني للتدرب وكسب 
المهارات القيادية بدون عامل الخوف 
الرؤية،  غبش  صفحات  سطر  الــذي 
واقع  من  لجرأة  تحتاج  مغامرة  وهي 
شقيقي  على  مارسته  الذي  الزن  مبدأ 
في  السير  لمديرية  فذهبنا  كريم، 
وتقدمت  الجيزة  محافظة  منطقة 
على  اعــتــمــادا  العملي  لالمتحان 
حصص  أثناء  طبقتها  التي  المبادىء 
باالصطفاف  وتــوفــقــت  ــتــدريــب  ال
وتتحداه،  المستحيل  تغاير  بطريقة 
ألنتقل لالمتحان النظري المؤلف من 
فعدت  ومعانيها،  الطرق  ــارات  االش
للمنزل بثوب سعادة ومعنويات عالية 
قطعته  الذي  التعهد  لهيبها  يطفئ 
إال  السيارة  بقيادة  االستقالل  بعدم 
بعد اجتياز االمتحان من قبل المدرب 

األصلي كريم.
والذي  تخليدا  األكثر  المنعطف  ربما 
الحياة  قوانين  من  العديد  لنا  أنجب 
واقعة  الشخصية  التجارب  برحم 
صديق  مع  وأمانة  بعفوية  التعامل 
باستعارة  اســتــأذن  عندما  وزمــيــل 
للمطار،  والــدتــه  اليصال  سيارتي 
بدون  الطريق  في  لحادث  وتعرضه 
بعد  النتائج  لمعرفة  بالوقوف  تلطفه 
اصطدام السيارة بشجرة في منتصف 
بمكالمة  وأخبرني  فتركها  الطريق 
ألذهب  السيارة  مكان  عن  هاتفية 
ــام  األي تسعف  لــم  منظرا  وأشــاهــد 
الــذاكــرة،  من  شطبه  عن  ببعدها 
بجنطها  األرض  تالمس  فالعجالت 
بينما  مكسورا،  والزجاج  الحديدي، 
مختلفة  قصة  تحكي  السيارة  مقدمة 
هاتفي  وبأتصال  معالمها،  تغير  بعد 
الشرطة  بجهاز  يعمل  صديق  مع 
الحادث  تفاصيل  بمعرفة  للمساعدة 
انتهاء  بعد  لذلك  استعداده  ليخبرني 
العرس الكروي المصري لمبارة القمة 
ناديي  المصري؛  الكرة  قطبي  بين 
المسؤول  باعتباره  واألهلي  الزمالك 
الطقوس  ذات  المباراة  عن  األمني 
فكان  الناديين،  لشعبية  التنافسية 
ساعات  اقتربت  حتى  االنتظار  علي 
الشرطة  قسم  مأمور  ليخبرنا  الليل 
مطلوب  السيارة  مالك  سائق/  بأن 
بسبب فراره من مكان الحادث، وبعد 
بين  الثقة  على  مبني  مستوفي  شرح 
لي  سمح  وزميله  الضابط  صديقي 
ونقلها  ونش  على  السيارة  بتحميل 
باستضافة  تعهد  مقابل  للتصليح 
للقبض  المدني  بزيهم  أمن  رجــال 
والمتواري  المتخفي  الصديق  على 
عن األنظار، فوافقت على مضض وأنا 
االستقرار  وعدم  الفوضى  مدى  أعلم 
المدة  انتهاء  حتى  القادمة  للفترة 
مع  اتصال  محاوالت  وبعد  األمنية، 
تسليم  بضرورة  واقناعه  الصديق 
نفسه ومساعدته ماديا وأدبيا ألنهي 
بعدم  عنوانه  بــدرس  القلق  مساق 
فالطرق  ظــرف،  ألي  السيارة  ــارة  إع
حادث  من  حصانة  وال  آمنة  ليست 
ونتائجه،  ظروفه  تقدير  يمكن  ال 
بإمكانية  جديدة  إضافة  ويمكنني 
استخدام السيارة لغير المهمة بقلب 
لتهريب  وسيلة  تكون  فقد  االتفاق، 
أسلحة أو مخدرات بحسن نية، ولكن 
بخطأ  يسامح  وال  يرحم  ال  القانون 

تصرف.
مكثفة  دراســة  يومية،  محاضرات 
متفاوتة  استراحة  فترات  لساعات، 
اجتماعية،  مجامالت  والزمان،  المدة 
تحرق  عصيبة،  امــتــحــانــات  فــتــرة 
هذه  الجهود؛  وتستنزف  األعصاب 
دراسة  لسنوات  الحاكمة  المحاور  هي 
األساسية،  للسنوات  الطبية  المواد 
الكفيل  هو  فيها  السنوي  والنجاح 
الوحيد لرصف الطريق بالجهد الذاتي 
لدخول أجواء السنوات السريرية حيث 
تمعن  ونظرة  والعالج  المرض  لغة 

من سفح األنين وللحديث بقية.

دكتور كميل موىس فرام 

ي الذي سيحدد بقيمته مرسب الحياة للعبور للجانب العميل بعد اثنتي عرشة سنة دراسية متواصلة،  ظهرت نتائج التوجيهي، ذلك االمتحان املص
املادة  لخدمة  أخرى  أو  بطريقة  سيوظف  اآلخر  والجزء  النسيان  لساحة  سيذهب  فمنها  املفرتق؛  حيث  واألدبية  العلمية  املعلومات  خاللها  تراكمت 
الدراسية يف الجامعة وهي قاعدة تشكيل التفرع واالختصاص يف سنوات الدراسة الثانوية، وحيث كان اختياري للفرع العلمي ممثال باذرعة فكان 
اتها  أمامي اختيار محفوف باملخاطر؛ ما قبل القبول الجامعي وأثناء الدراسة الجامعية، وبعد مخاض عس بفرتة حمل عالية الخطورة بأحداثها وتأث

العمرية الالحقة نجحت بالحصول عىل مقعد جامعي بكلية الطب لجامعة القاهرة؛ حلمي منذ الصغر، 

فدراسة الطب هي 
باللغة االنجليزية 

ويجب أن تكون 
كذلك، ونحن ثقافتنا 

التعليمية باللغة 
العربية، أوجدت 

ثغرة زمنية بالرتجمة 
األساسية ورضورتها 

والتي كانت تستغرق 
ضعف الفرتة الزمنية 

لزمالء آخرين رضعوا 
اللغة منذ نعومة 
ا  أظفارهم، ور

عزا يف تلك 
الزاوية العلمية 

املنفرجة أن هناك 
ظروفا مشابهة 
للعديد من طلبة 

الدول العربية ترطب 
الشعور بالخوف

القبول الجامعي بكلية طب القرص العيني/ جامعة القاهرةالقبول الجامعي بكلية طب القرص العيني/ جامعة القاهرة

ذكريات سنوات العلوم األساسية



15
  الجمعة 14 كانون األول 2018

رواق الفنون

مت  11 فرقة  مستقلَة عربية وأجنبية قدَّ
وت  الً غ مألوفة يف «مهرجان ب أع

أند بيوند الدويل للموسيقى» 

بيوند  أند  بيروت  «مهرجان  من  العام  هذا  دورة  تميزت 
وقدمت  والتنوع،  باالبتكار  باالحتفال  للموسيقى»  الدولي 
وسيلة  توفر  لم  موسيقية  أنماطاً  المشاركة  الفرق 
وغير  الجديد  فكان  استخدمتها،  إال  غيرها  أو  تكنولوجية 

المألوف عنواني هذه الدورة.

تجارب سمعية برصية
المهرجان  في  المشاركين  أبرز  أحد  (تونس)  عليبي  عماد 
بموسيقاه (فريغيا) التي تمزج تقنيات وثقافات البتكار عالم 
والتكنولوجيا  والتحوالت  واألفكار  واأللحان  اإليقاعات  من 

والشغف بعيداً عن الترفيه النموذجي.
«فريغيا»، أي إفريقيا باللهجة التونسية، تتوج سنوات من 
البحث واإلبداع وتشكل رابطاً مع العالم العربي-األفريقي 
اإليقاعية،  عليبي  أسس  على  قائم  غني  مزيج  بفضل 
واإليقاعات البربرية والعربية، والنغمات اإللكترونية لخليل 

حنطاتي، وترومبيت ميشال مار، وصوت كاندي غيرا.
المغنية اللبنانية تانيا صالح، اختارت أعماالً ملهمة لشعراء 
سمعية  تجربة  «ملتقى»،  وابتكرت  العربي،  العالم  من 
العربية  واأللحان  العربي  الشعر  بين  تمزج  بصرية، 
واألصوات  العربي  والخط  الشوارع،   وفن الكالسيكية، 
الراكد  العربي  العالم  حالة  تصف  المعاصرة.  اإللكترونية 
الدينية،  والمعتقدات  والغرب،  الشرق  بين  التقاطع  عند 

والتطرف واالعتدال، والخير والشر، والحرب والسالم.
مع  قــدم   ، ومغنٍ عــود  عــازف  (فلسطين)،  زايــد  باسل 
«أوكسيجين جاز تريو»، مقطوعات موسيقية تعزف على 
العود مع الفرقة التي تؤدي األغاني بأسلوب عربي وشرق 

أوسطي وتقنيات الجاز الصوتية.
وثيرمين  دبلباس  عــازف  (إسبانيا)،  إينا  دييز  خافيير 
وموسيقى إلكترونية، أحدث أعماله أسطوانة تحتوي على 
وهي  الثيرمين  تستخدم  أصلية  موسيقية  مؤلفات   ١٠

تعزف مباشرة مرفقة بصور مرئية.
وهو   ،١٩١٩ عام  في  الثيرمين  آلة  ثيرمين  ليون  ابتكر 
تحريك  بواسطة  عليه  العزف  يتم  الذي  الوحيد  الجهاز 
كلّ  يصدر  حيث  فريداً  أداًء  ل  يشكّ ما  الهواء،  في  اليدين 
 صوت وكلّ نغمة من هذا الجهاز. ال يستخدم خافيير أي
معيار موسيقي أو أي تسجيل آخر على المسرح، بل يصنع 
دوائر متعددة الطبقات ما يسمح آللة الثيرمين بأن تتخذ 

أدواراً موسيقية مختلفة.

مشاهد من املدينة
«اإلخفاء» عمل موسيقي من توقيع الفنانين مريم صالح، 
مزاج  يجسد  (مصر)،  غزالة  أبو  وتامر  لوقا،  وموريس 
زهير.  قصائد  تغني  التي  المشاعر  من  ومستوحى  العصر 
اآلالت  من  ومجموعة  المؤثرة  األغاني  من  قوي  مزيج  إنه 
وبزق،  وعود،  وإلكترونيات،  وإيقاع،  غيتار،  الموسيقية: 

ومزمار، وطبلة، وهرمونيوم.

«التنين»، ثنائي الكترو-أكوستك يجمع عبد قبيسي وعلي 
يتناول   ،٢٠١٤ عام  المشروع  هذا  تأسس  (لبنان).  حوت 
في  جوهري  كعنصر  بيروت  في  حضرية  صوتية  مساحات 
الموسيقى العربية الفريدة التي تجمع بين البزق والطبلة، 
باإلضافة إلى الخلفية التي يتمتع بها كلّ منهما في مجال 

الموسيقى العربية الكالسيكية.
شبه  واألوضــاع  والمشاهد،  األصــوات،  عملهما  يتناول 
من  ويعكسها  يومياً،  بيروت  تشهدها  التي  السياسية 

خالل مشهد صوتي واقعي وإيقاعات راقصة عربية.
من  عملها  استوحت  (مصر)،  للبلطجية»  بسكوت  «فرقة 
وسط  في  األسمنت  من  أمتار  تحت  المدينة:  في  الحياة 

القاهرة، زنة طاغية تمردت وتحولت إلى لحن.

إلكرتونيات وروك
وإريك  سيغ  للفنانين  عالمي  عرض   Elegia Session
تروفاز (فرنسا) برفقة عازف الدرمز الالتفي أرتيس أوروبز. 
إيقاعات درمز قوية مرفقة بموسيقى إلكترونية متمردة، 

مع ترومبيت إريك تروفاز.
الحسي  التفاعل  على  تعتمد  (النروج)،   GURLS فرقة 
درامز!)  (بدون  والدبلباس  الساكسوفون  بين  والصوتي 

وتبادل األدوار في الغناء باستمرار.
موسيقى الروك التي تؤلّفها «كينماتيك» متقنة، تلقائية 
الصاخبة  االرتجالية  الروك  موسيقى  بين  تتراوح  وعفوية، 
الوصول  مع  الثابتة،  الميكانيكية  اإللكترونية  واإليقاعات 

إلى الذروة بعد سماعها.
على  تعزف  قطعاً  الموسيقية  كينماتيك»  «فرقة  تؤلف 
األلحان  وخطوط  ديناميكي،  بتناقض  وتتميز  اآلالت 
واالعتماد  والتأثيرات،  للتمويه  مكثّف  واستخدام  القوية، 

بعض الشيء على اإللكترونيات وأجهزة تعديل الصوت.
ألبومها  من  أغنيات  قدمت  (لبنان)،  كينماتيك»  «فرقة 
تجمع  أغنية،   ١١ ويتضمن  قريباً،  صدوره  المتوقع  الثاني 

آالت متناقضة.

تجريب وارتجال
جديدة  موسيقية  مؤلفات  قدمت  (لبنان)،  شالال  ليليان 
وأدائها  المميزة  الصوتية  معالجتها  ضمن  تندرج 
التجريبية  الموسيقى  حدود  وتخطيها  المذهل،  المرتجل 
منفردة،  كفنانة  الزمن،  من  عقد  من  ألكثر  واإللكترونية 

ومن خالل مشاريعها الجماعية المحلية والدولية.
االرتجال  بين  الروابط  شالال  تستكشف  أعمالها،  في 
موسيقية  أنــواع  تناول  خالل  من  الصوتية  والمعالجة 

بتقنيات خاصة بها البتكار ألحان مميزة.
المتحركة  والصور  األفالم  مجال  في  بعملها  شالال  تتأثر 
لوحة  ولديها  األدائية،  والفنون  التفاعلية  والمنشآت 
الموسيقى  منتجي  أكثر  إحدى  يجعلها  ما  واسعة،  صوتية 

والموسيقيين تنوعاً في المنطقة. 

 الجزء األخ من  فيلم 
  «Avengers»

 
العالمية   "I Max" بشركة  صلة  على  مصادر  قالت 
والمختصة بعرض األعمال السينمائية  ،  ان الجزء األخير 
  "Avengers" فيلم في  الخارقين   األبطال  سلسلة  من 
لطرحه  استعداد  على  وانها  للعرض  جاهزة  اصبحت 

تجارياً في شهر نيسان أبريل المقبل.
الفيلم،  كواليس  من  صورة  الرسمية  الصفحة  ونشرت 
من  األخير  للجزء  االنتظار  نستطيع  "ال  عليها:  وعلقت 
الثاني  هو  الفيلم  أن  تعلمون  وهل  األفينجرز،  سلسلة 
في هوليوود، الذي يتم تصويره كامالً بهذه الخاصية، 
شهر  في  عرض  الذي  السلسلة  أجزاء  آخر  كان  واألول 

أبريل الماضي".
الرسمي  الدعائي  اإلعالن   "Marvel" شركة  وطرحت 
الـ٢٠  تخطت  مشاهدة  نسبة  وحقق  المرتقب  للفيلم 
ويتشارك  طرحه،  من  ساعات  خالل  مشاهدة  مليون 
في بطولة الفيلم نخبة من النجوم وهم روبرت داوني 
جوهانسن،  وسكارليت  هيمسورث،  وكريس  جونير، 

وبول رود، وآخرون.
 

«فريج».. أول مسلسل كرتو 
عر يعرض يف اليابان

الكرتوني  المسلسل  العالمية،  سوني  شركة  اختارت 
اإلماراتي الشهير «فريج» الذي مر ١٣ عاما على انطالقه، 
التلفزيون  في  بثه  ليتم  اليابانية،  إلى  حلقاته  لدبلجة 

الياباني مطلع شهر  كانون الثاني يناير المقبل.
وعبر المخرج محمد سعيد حارب عن سعادته بأن يكون 
«فريج» أول منتج كرتوني عربي يدخل اليابان، مشيرا 
إلى أنه تم إخضاع السيناريو إلى بعض التعديل ليتوافق 

مع الثقافة اليابانية.
وعرف المسلسل الكرتوني الذي اشتهر في دولة اإلمارات 
والخليج على مدى ٥ مواسم، بشخصياته الطريفة، التي 
األخريات،  العجائز  وصديقاتها  خماس»  «أم  ترأستها 
وقصائد  وأمثاال  خاصة،  تراثية  تفاصيل  قدمن  الالتي 
المجتمع  طبيعة  عكس  على  بقدرتها  تميزت  عديدة، 

اإلماراتي بطريقة سلسة وطريفة.
من  الياباني  المجتمع  سيمكن  العمل  إن  حارب  وقال 
التعرف على ثقافتنا وشيء من تفاصيل حياتنا وعاداتنا 
القفزات  هذه  مثل  إلى  نحتاج  أننا  وبتقديري  وتقاليدنا، 

في أعمالنا الدرامية.

آمال ماهر .. 
«أصل اإلحساس»

 
«أصل  الجديد  ألبومها  ماهر    آمــال  المغنية  تطرح 
آخر  حيث   ،٢٠١٥ عــام  منذ  غياب  بعد  اإلحــســاس» 
ألبوماتها «والد النهار ده» الذي ضم ١٠ أغنيات، هي 
وليد  ولحن  قمر  بهجت  أيمن  كلمات  السالمة»  «سكة 
سعد، و«والد النهار ده» كلمات نادر عبداهللا ولحن وليد 
تامر  ولحن  يحيى  عمرو  كلمات  حبيتك»  و«أنا  سعد، 
عاشور، و«بحبك» كلمات أيمن بهجت قمر ولحن وليد 
سعد، و«أيام ما تتعوضش» كلمات نادر عبداهللا ولحن 

وليد سعد. 

للموسيقى»  الدويل  بيوند  أند  وت  ب «مهرجان  الجاري  و٩   ٦ ب  وت  ب احتضنت 
إىل  الكالسيكيّة  املوسيقى  من  مختلفة  اطاً  أ ضّم  الذي  الخامسة  دورته  يف 
املوسيقى التجريبيّة، وشاركت فيه ١١ فرقة مستقلة من دول عربية وأجنبية قدمت 

وت. لها عىل أربعة مسارح يف ب أع
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سهير بشناق 
أوراق متعبة

 ألننا نحبهم ..!

نحن ال نتعلم من االخرين بقدر ما نتعلم 
تصقلنا،  التجارب  فدروس  ؛  تجاربنا  من 
تهزمنا ،تقسي قلوبنا لكنها هي الوحيدة 
به  رفضنا  وقت  في  بانفسنا  تقنعنا  التي 
ان نتعلم من االخرين من تجاربهم من 

رؤيتهم للحياة .
نرى  ال  بالحياة  معينة  مراحل  في  نحن 

سوانا !
 احالمنا .
 افكارنا .

 وجودنا ..
لتجاربهم  حولنا  لمن  كثيرا  نلتفت  ..و ال 
عناء  تجنبنا  مجانية  عبرا  لنا  لتكون  ؛ 
 .... بانفسنا  نخوضها  التي  التجارب 
تجنبنا المعاناة والخيبات التي تاتينا من 

البشر بقدر قربهم لنا .
الثقة  تكون  بالحياة    معينة  مراحل  في 
نرى  ال  لكننا  مراتبها  باعلى   ، باالخرين 
ننصت  ان  نرفض  يجب  كما  االخرين 
قليال لمن يحبوننا بصدق وان نتعلم من 
يجنبنا  الذي  بالقدر  الصادق  الحب  هذا 

التجارب المؤلمة ....
ان  نرفض  بالحياة  معينة  مراحل  في 
حياتهم  نرى  يحبوننا  ممن  جزءا  نكون 
مختلفة عن ما نتمنى نرى كل ما نراه به 
ان  يجب  الذي  وعالمهم  الخاص  شانهم 

نبقى مبتعدين عنه .
عندما نحب انسانا  ، يكون جزءا منا، اقرب 
من الروح الينا ال نرغب ان يراه يتالم ال 
من  جزءا  يكون  ان  رافضا  نراه  ان  نرغب 
قليال  الينا  ينصت  وان  الماضية  تجاربنا 
معاناة  ليتجنب  بل  تماما  مثلنا  ليكون  ال 
نخوضها  التي  التجارب  من  عادة  تاتينا 

دون ان ندرك مسبقا نتائجها .
المفاهيم  تختلف  انسانا  نحب  عندما 
نجنبه  ان  نريده  ما  كل  بالحياة  االخرى 
البشرية  العالقات  يرى  ان   .... يؤلمه  ما 
اال  طاقته  فوق  نفسه  يحمل  اال  هي  كما 
نفوس  يرى  وان  باالخرين  كثيرا  يثق 
شيء  كل  ان  يؤمن  ان  هي  كما  البشر 
تغير ويتغير وان ال شيء يبقي كما هو ال 

المشاعر وال الثقة وال حتى نحن ....
عندما نحب انسانا ال نملك نحوه اال هذا 
الحب وبالحب مساحة من أالمان نمنحها 
القلب  يستوطنون  الــذيــن  لالخرين 

والنفس 
التجارب  نجنبهم  الحب  بهذا  اننا  نعتقد 
تاتي  التي  التجارب  نجنبهم  المؤلمة 
عكس توقعاتهم .... نجنبهم االستغراق 
اكثر  قلوبهم  الن  لهم  ليست  بعالقات 
والنهم   .... براءة  اكثر  ونفوسهم  صدقا 
من  تمكنوا  لو  يتالموا  ان  يستحقون  ال 

السماح لحبنا هذا ان يحميهم قليال من 
البشر

نبقى  ان  ويريدنا  انسانا  نحب  عندما 
مبتعدين عن عالمه ان نراقبه من بعيد 
وكأننا غرباء نتالم نحن الننا نمتلك من 
عن  بعيدا  يبقيه  الذي  بالقدر  له  الحب 

االلم .
تجاربه  يخوض  مرة  كل  في  نحن  نتالم 
تركت  التي  التجارب  ذات  وهي  بنفسه 
ولكنه  مضى  وقت  في  علينا  كبيرة  ا  اثار 
ال يريد ان يلتفت ولو للحظة واحدة لها 
ال ليكون هو نحن بل ليتعلم كيف تكون 
الحياة والعالقات في زمن لم يعد للحب 
به  النفوس  تعد  ولم  كبيرة  قيمة  به 

صادقة بريئة كما كانت ...
عندما نحب انسانا نريده ان يبقى بمنأى 
نؤمن  الننا  االنكسارات  عن  الخيبات  عن 
وكل  وانسانية  بشرية  عالقة  كل  ان 
دون  عبثا  هكذا  تمر  ال  بالحياة  تجربة 
ان تترك اثارا بنا ودون ان تغير بنفوسنا 
تنسى  ال  بصمات  تترك  ان  ودون  الكثير 

مع مرور الزمن . 
عندما نحب انسانا نراه بحجم العمر يبدو 
الننا نثق بقدرتنا على الحب وعلى العطاء 

وعلى الصدق الحقيقي ...
يكون  ان  له  نريد  ال  انسانا  نحب  عندما 
حرية  فالحب  شيء  كل  في  لنا  شبيها 
بان  لالخر  ومساحة  ــي  ذات واستقالل 
يكون هو كما يريد ال كما نريد له نحن 
ان يكون لكننا نريد له ان يكون جزءا من 
فيها  بما  كلها  عمرنا  سنوات  من  عالمنا 

التجارب التي مررنا بها.
ان يكون قادرا على رؤية الحياة كما هي 
عن  بعيدا  الوردية  االحــالم  عن  بعيدا 
االيمان باالخرين ايمانا مطلقاً ان يتعلم 

اال يستغرق باالخرين ويتناسى ذاته . 
ان  به  نحلم  ما  كل  انسانا  نحب  عندما 
االن  هو  يراه  ال  ما  ليرى  بعالمنا  نزرعه 
الداخلي  االمــان  من  مساحة  لنمنحه   ،

ونجنبه االلم قدر ما نستطيع . 
نحن ال نتعلم من االخرين بقدر ما نتعلم 
بها  نمر  تجربة  كل  وفي  تجاربنا  من 
القناعات  من  بعض  تسقط  كثيرا  نتغير 
وتنكسر بعض من المشاعر وننهزم امام 
اننا  ذلك  كل  بعد  حقيقية  لندرك  انفسنا 
يحبوننا  لمن  قليال  ننصت  ان  علينا  كان 
ان  به  مروا  ما  كل  من  قليال  نتعلم  ان 
نتفهم حبهم وخوفهم علينا ال ليقيدونا 
بعالمنا  للطيران  اجنحة  ليمنحونا  بل 
دون ان نتكسر في كل مرة نخطىء بها 
باختيار الغصن الذي نقف عليه ونحتمي 

به ! 

 يوميات حرا .

كنت   , بالمناسبة   , الشهيرة  الرابع  الدوار  منطقة  أمس  زرت 
في وقت سابق أنظر الى هذا الدوار بإعتباره ممرا الى رئاسة 
تغيير  أردت  وإن   , قلبي  الى  األحب  الثالث  الدوار  والى  الوزراء 

المسار أذهب منه الى الدوار الخامس .
ذهبت ألتفقد المكان , واإلستعدادات هناك , أنا رجل حراكي 
بطبعي , وقبل أن أنضم للحراك كنت دائما أتحرك في محيط 
الدوار الرابع والثالث حتى أنني أعرفه شبرا شبرا وحجرا حجرا , 
أعرف عماراته وفلله وأرصفته , أتابع التغيير الذي مر به على 
اإلستكشاف  يحب  فتى  كنت  منذ  عقود  ثالثة  من  أكثر  مدى 
ويمشي من جبل الحسبن وتحديدا منطقة القلعة , نحو تلك 

الدواوير الراقية المليئة باألشجار والورود .
تدب  وأن  أتحرك  أن  الطبيعي  ومن  الحركة  أحب   , حراكي  أنا 
قدماي األرض , ليس مهما أن أكون غاضبا أو فرحا المهم أن 

أتحرك لذلك كنت وال زلت حراكيا منذ نعومة أظفاري .
إستيقظت باكرا هذا اليوم و وقلت أصبحنا وأصبح الملك هللا , 
نعم ..مهال لما ال يكون هذا هتافا نردده لهذا اليوم ,. الملك 
هللا , أخ على فنجان قهوة وسيجارة تلف الدماغ , وتكون عتبة 
حراك  هو   , عميق  تفكير  الى  يحتاج  ال  الحراك   , عميق  لتفكير 
وصوت  الوزراء  رئاسة  أمام  طويال  والوقوف  شعارات  وبضعة 
مياه  أو  عصير  علبة  وربما  وسندوتش   , صوتي  مثل  مخملي 

معدنية كبيرة الحجم ليس مهما من اية مصنع .
دليل  فهي  نابزة  تكون  أن  األفضل  من  كال  ذقني ,  أحلق  هل 
على الطفر والعشوائية , هل أسرح شعري , كان من الضروري 
أن يكون مبعثرا فهو دليل على القرف , حتى أنني لن أستعمل 
األصفر  اللون   , كال   , الصباح  هذا  لألسنان  معجونا  وال  فرشاة 
كال  الهموم ,  كثرة  يعني  والتدخين  التدخين  كثرة  على  دليل 
سرواال  أرتدي  هل  االن   , كله  ذلك  من  فرغنا  حسنا   .. أيضا 
عند  من  ممزقا  يكون  أن  بأس  وال  الجينز  من  ال  القماش  من 
فقر  على  دليل  السن  كبار  من  للرجال  بالنسبة  فهو   , الركبة 
وهو ستايل لكثير من الشباب والفتيات , ولن أستعمل العطر 
حتى  الوقت  ضيق  عن  إشارات  بإرسال  ستتكفل  العرق  فرائحة 
لإلستحمام , فالهم الوطني كبير وثقيل , ومن يدري قد يمر 
مسؤول أو وزير وقد يراني على شاشة التفزيون أو في فيديو 
على إنستغرام أو على الفيس بوك أو على سناب شات , فيقرر 
أنني قيادي فيحاورني , لكن ماذا سأقول له , ما هي المطالب 
كال  طفران .  ألنني  الجموع  هذه  بين  خرجت  أنني  أقول  هل   ,
فأنا أعمل موظفا في بنك . أم هل أقول له أنني ضد ضريبة 
الدخل .فلو ذهب الى كمبيوترات الضمان لوجد أنني ال أدفع 
ضريبة , هل أقول له أنني أطالب بالحرية , كال فأنا حر وها أنذا 

أقف في الشارع .
حسنا هذه مناسبة ألرتب فيها مطالبي ولتكن في الوقت ذاته 

شعاراتي .
المديونية  على  وسأعرج   , البطالة  على  وسأمر  بالفقر  سأبدأ 
مهم  عنوان  هذا  نعم   , والفساد  والضرائب  الفواتير  وعلى 
وسيعتبرونني  للناس  ذكرها  يروق  كبيرة  أسماء  له  سأنتقي 
نعم  نعم   . بقي  ماذا   , أخاف  وال  الكبار  أتحدى  وبطال  جريئا 
 , الشعارات  صياغة  على  حتى  ثقيلة  هذه  لكن  التحتية  البنية 
ربما  أو   , ياعمنا  صحة  بدنا  عنا  ما  صحة  صحة  سأهتف  ربما 
هذا  كال   , تعليم  يا  وينك  وينك  تعليم  يا  تعليم   , التعليم  عن 
يا باصنا  وينك  وينك  يا باصنا  ينفع للنقل العام , باصنا  شعار 

, مواصالت ما في تعليم ما في صحة ما في وشو ضل فيه .
نيو   , جديدا  شيئا  أريد  قديمة  الشعارات  هذه  لكن  سالم  يا 
ستايل .و يفهمه الجميع الحراكي الذي جاء من محيط الدواوير 

األنيقة والحراكي الذي جاء من الجوفة وجبل التاج .
جاهزون .. يال عليهم . 

عصام قضمانيكل جمعة

اآلثار  مديرية  باسم  تحدثت  الصحافي،  المؤتمر  خالل 
العالمة رونيت لوبو عن هذا القناع االستثنائي، وتعمدت ان 
ال تفصح عن تفاصيل اكتشافه، فقالت إن المراجع العلمية 
وصلها خبر طرح قناعاً للبيع في األسواق العاملة في تجارة 
اآلثار، فتقصت أثره، وعرفت أنه يعود إلى مواطن عثر عليه 
في  يحفر  كان  بينما  الحالي  العام  مطلع  في  بالمصادفة 
أراضي  «صحراء  في  المقامة  هفار  معاليه  مستعمرة  أرض 
نت من الوصول إليه، وتسلّمت منه  يهوذا الجبلية»، وتمكّ
القناع الذي كان ينوي بيعه. اكتفت الخبيرة بهذا القدر من 
 بأي تدلِ  ولم  المواطن،  هذا  اسم  ذكر  دون  من  الشرح 

إيضاحات أخرى. 
علماء  أحصى  فقد  نوعه،  من  األول  ليس  االكتشاف  هذا 
هذه  من  خرجت  مشابهاً  قناعاً  عشر  ثالثة  من  أكثر  اآلثار 
دخل  عاما.  وثالثين  خمسة  منذ  آخرها  اكتشف  المنطقة، 
عدد  ودخل  الخاصة،  المجموعات  إلى  األقنعة  من  عدد 
النور،  إلى  خلسة  أغلبها  خرج  وقد  المتاحف.  إلى  منها  آخر 

قناعين  باستثناء  بدقة،  األصلي  مصدرها  تحديد  دون  من 
منها. خرج القناع األول من أرض بيسمون في وادي سهل 
الحولة، وهي في الماضي القريب قرية فلسطينية تقع في 
من  الثاني  القناع  وخرج  صفد.  مدينة  شرق  شمال  نواحي 
وادي همار في «صحراء يهودا» التي تمتد من ساحل البحر 

الميت إلى شمال القدس. 
يدخل القناع المكتشف حديثا إلى هذه المجموعة الفريدة 
يعود  فهو  لدراستها،  استثنائية  مادة  ل  ويشكّ نوعها،  من 
يذخر  الموقع  وهذا  جلي،  بشكل  موقعها  حدد  أرض  إلى 
عملي  بشكل  تاريخه  بتحديد  تسمح  التي  األثرية  بالقطع 

دقيق.
العصر  إلى  أي  النيوليثي،  العصر  إلى  القناع  هذا  يعود 
شاهد  وهو  سنة،  آالف  تسعة  وعمره  الحديث،  الحجري 
على انتقال سكان هذه المنطقة من زمن الصيد والقطف 
في  جذريا  تحوال  لت  شكّ التي  الزراعية»  عصر «الثورة  إلى 
يتميز  له،  المماثلة  القطع  مع  مقارنة  في  عيشه.  أسلوب 
وهي  متناهية،  بدقة  المرسومة  بمالمحه  الوجه  هذا 

مالمح تحاكي المثال التشبيهي الواقعي في نقش مساحة 
العينين واألنف، كما في تحديد الثغر ورسم أسنانه بإشارات 

محفورة. 
طقوسية  صورا  فلسطين  صحراء  أقنعة  ل  تشكّ الخالصة،  في 
الطبيعة.  وراء  وما  الطبيعة  بقوى  تتصل  خاصة  رؤيا  عن  تعبر 
ضروب  من  ضروباً  الصور  هذه  تبدو  األصلي،  عالمها  خارج 
السحر والشعوذة، وهي في ذروة تجريديتها، توقظ هذه القوى 

الرهيبة النائمة في أعماق النفس البشرية على مدى العصور. 
لها،  بؤبؤ  ال  ناتئة  غائرة  بعيون  تحدق  لوجوه  أقنعة  هي 
أقنعة  الحي.  بمحيطه  الغرائزي  باقترانه  اإلنسان  ر  تذكّ
تدهش بطابعها الوحشي وتثير بتعبيريتها الصارخة. أقنعة 
الصافية  الهندسية  المفردات  بين  تجمع  فنية  بلغة  تتميز 
والتقاسيم النزقة الحرة. أقنعة توحد بين النحت الذي يخرج 
والرسم  الثالثة،  بأبعادها  الفضاء  لتسكن  النور  إلى  الكتلة 
القائم على الرقش والحفر على المسافة المسطحة. أقنعة 
تماثل  األوائل  البشرية  فنانو  صنعها  الغابرة  األزمنة  من 
في أسلوبها االتجاهات الحديثة والمعاصرة، حيث الصورة 

ال تبحث في الشبه والمحاكاة بل في الرمز.
اإلسرائيلي  الصحافي  أعاد  االكتشاف،  هذا  عن  االعالن  إثر 
حول  عقود  منذ  يتكرر  الذي  السؤال  طرح  زيون  بن  ايالن 
البالد  هذه  في  األثرية  باالكتشافات  الخاصة  الحقوق 
النيوليثي،  القناع  هذا  يعود  وقال: «لمن  إداريا،  المقسمة 
نواحي  في  القناع  هذا  اكتشف  لفلسطين؟».  أم  إلسرائيل؟ 
مستعمرة  باسم  أيضا  تعرف  التي  هفار  معاليه  مستعمرة 
بني حيفر، وهي مستوطنة تعاونية زراعية، أقامتها سلطات 
بني  بلدة  أراضي  على   ١٩٨٣ سنة  اإلسرائيلي  االحتالل 
قديما  البلدة  هذه  عرفت  الخليل.  شرق  حلسة)،  (أم  نعيم 
بها   مر وقد  العثماني،  العهد  حتى  البريك،  كفر  باسم 
الشيخ األديب عبد السالم النابلسي في القرن السابع عشر، 
وقال في كتابه «األنس الجليل بتاريخ القدس»: «ثم ذهبنا 
إلى زيارة نبي اهللا لوط عليه السالم في قرية يقال لها كفر 
البريك، واآلن يقال لها قرية بني نعيم بالتصغير وهي تبعد 
عن مسجد الخليل نحواً من فرسخ فدخلنا إلى الجامع الذي 

هناك وفيه قبر لوط قبالة الشباك». 

في صيف ١٩٩١، صادرت سلطات االحتالل االسرائيلي نحو 
كما  الفلسطينية،  البلدة  هذه  أراضي  من  دونما   ٣٤٢٢
صادرت نحو ٤٠٦٠ دونما إضافية في وقت الحق لتوسيع 
هذه المستوطنة. نشأت بلدة بني نعيم فوق بقعة مرتفعة 
الخليل  لهضبة  الشرقية  الحافة  تمثل  الخليل  جبال  من 
بيوت  من  تتألف  وهي  البحر،  سطح  عن  مترا   ٩٧٠ وتعلو 
شكال  مخططها  ويتخذ  االسمنت،  من  أو  الحجر  من  مبنية 
مستطيال يمتد في محور يحاذي الطرق المؤدية إلى الخليل، 
وفيها مساجد تزيد على ثمانية عشر مسجداً، أهمها مسجد 
لوط الذي تزينه لوحة حجرية مثبتة فوق بابه تحمل كتابة 
جدد  الرحيم.  الرحمن  اهللا  «بسم  نصها:  يقول  منقوشة 
عمارة مقام النبي لوط السلطان الملك الظاهر برقوق خلد 

اهللا ملكه». 
ايالن  طرحه  االذي  السؤال  هذا  عن  لإلجابة  محاولة  في 
عمري  األثرية»  األبحاث  «مركز  في  العالم  قال  زيون،  بن 
بارزيالي إن هذا االكتشاف البالغ األهمية يعود إلى منطقة 
تعرف اليوم باسم «الضفة الغربية»، وهذا المنطقة تخرج 
بشكل عام عن نطاق عمل مركز األبحاث، لكونها تقع خارج 
حدود «الخط األخضر» الذي رسمته هيئة األمم المتحدة، 
اآلثار  بمديرية  تدفع  باآلثار  الشرعية  غير  المتاجرة  أن  غير 
للتحرك سريعا لرصد القطع المطروحة للبيع بدافع الحفاظ 

عليها في الدرجة األولى.
نشير هنا إلى أن مديرية اآلثار اإلسرائيلية أعلنت اكتشاف 
وهو  روفلر»،  «متحف  في  البديع  النيوليثي  القناع  هذا 
المتحف الذي شرعت دائرة اآلثار البريطانية  بتشييده سنة 
١٩٣٠ في القدس الشرقية، وافتتحته في ١٩٣٨، وأطلقت 
نكبة  بعد  لآلثار».  فلسطين  «متحف  اسم  يومها  عليه 
الهاشمية  المملكة  إدارة  تحت  المتحف  هذا  دخل   ،١٩٤٨
هزيمة  بعد  العبرية  الدولة  عليه  استولت  أن  إلى  األردنية 
إلى  نسبة  روكفلر»،  «متحف  اسم  عليه  وأطلقت   ،١٩٦٧
الثري األميركي جون ديفيد روكفلر االبن، الذي تبرع بمبلغ 
مليوني دوالر لبنائه في العشرينات. وهكذا أضحى «متحف 
لرئيس  ومقراً  إسرائيل»،  لـ»متحف  تابعاً  لآلثار»  فلسطين 

دائرة اآلثار اإلسرائيلية.
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