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‘ الواجهة

مشسهد مهيب قرب الكعبة

تداولت بعضش الحسصابات ،مشصاهد للحجاج بيت الله الحرام،
لمطار ،صصباح أامسش الثÓثاء .
وسصط هطول ا أ
ونشصر حسصاب يدعي «أاخبار الوطن» فيديو لحجاج بيت الله
لمطار.
Óون صصحن المطاف رغم نزول ا أ
الحرام ،وهم يم أ
وعلق الحسصاب على الفيديو ،قاًئ« :Óفي مشصهد عظيم ومهيب..
امتÓء صصحن المطاف بالطائفين حول الكعبة وسصط هطول
لمطار فجر الثÓثاء».
ا أ
وتفاعل رواد مواقع التواصصل مع الفيديو ،حيث جاءت
لتي« :ما شصاء الله يا حظهم ،ماشصاء الله يا بختهم».
التعليقات كا آ

لربعاء  07أاوت  06 /2019ذو ا◊جة  1440هـ
ا أ

دواء «مجهول»
يهدد مسستقبل محرز

جزائري يخطف ابنته في بريطانيا!

أاقدم شصاب جزائري
اختطاف
على
ابنته من ملجأا في
مدينة نوتنغهام
شصهدت قضصية قائد المنتخب الوطني لكرة
البريطانية،
القدم رياضش محرز والدواء المجهول الذي
تقييد
بعد
تناوله قبل التحاقه بصصفوف ناديه
موظفي الملجأا
لنجليزي ،تطورات
«مانشصسصتر سصيتي» ا إ
تحت تهديد
جديدة ،حيث وضصعت ناطقة رسصمية من
السصÓح.
وكالة ُمكافحة الُمنشصطات البريطانية
وقالت
لجريدة «التليغراف» ،النقاط على الحروف
الشصرطة
بخصصوصش وضصعية نجم «السصكاي بلوز» ،حيث
لسصبانية في
ا إ
رحت قائلة« :نظامنا يعتمد على
صص ّ
«إان
بيان:
السصرية ،ول ُيمكننا تحذير أاي كان قبل أان
كان
الرجل
يخضصع لعملية إاختبار الُمنشصطات».
في
محروما
ي
ف
ن
و
أ
ا
د
ورفضصت الناطقة الرسصمية تأاكي
من
السصابق
ي
ف
،
ت
ا
ط
ص
ش
ن
خضصوع إابن «سصارسصال» لفحصش الُم
حقوق الوالدين،
لسصبوع الحالي.
حالة تواجده في قائمة ناديه ا أ
وجاء الرجل إالى
هذه التصصريحات تأاتي لتوضصح بأان «الخطر» موجود ضصد قائد الخضصر ،في حالة
الملجأا ،يحمل سصÓحا ،وقام بتقييد الموظفين وأاخذ ابنته البالغة من العمر
ما كان الدواء الذي تناوله يحتوي مواد منشصطة.
عامين.
ن
أ
ا
ب
ح
ص
ض
و
أ
ا
،
ة
ي
ن
ا
ط
ي
ر
ب
ل
ا
ت
ا
ط
ُيذكر بأان عونا سصابقا في وكالة ُمكافحة الُمنشص
وأاضصاف البيان بعد ذلك ،اسصتقل طائرة إالى مدينة وهران الجزائرية عن طريق
لكثر من أاسصبوع.ويترقب الجميع
لدوية تبقى في الجسصم أ
الكثير من ا أ
في مدريد ،وتم اعتقاله مباشصرة على متن الطائرة.
ه
ن
أ
ا
ب
د
ك
أ
ا
ي
ذ
ل
ا
و
ه
و
،
ة
ل
أ
ا
ص
س
م
ل
ا
ه
ذ
ه
ن
م
»
ل
و
ي
د
ر
ا
و
غ
ب
ي
ب
«
ف
معرفة موق
لمنية الطفلة إالى ممثلي الخدمات الجتماعية ،ومن المقرر
وسصلمت القوات ا أ
سصيعتمد على جناحه الطائر في إافتتاح «البريميرليغ».
إارجاعها في المسصتقبل القريب إالى المملكة المتحدة.

نابولي ُيحدد سسعر أاوناسس

«سسكران» يقتحم عيادة بورڤلة!

لمن الحضصري الثاني بورقلة من إالقاء القبضش على
تمكن عناصصر ا أ
ليطالي خيارات أامامه لبيع الÓعب الجزائري الموهوب آادم
يدرسش نابولي ا إ
مجرم خطير متورط في العديد من القضصايا.
لقل ،وحدد بالفعل القيمة التي يريدها مقابل التخلي
أاوناسش ،أاو إاعارته على ا أ
وحسصب بيان صصادر عن أامن ولية ورقلة ،تلقت «أاخبار اليوم»
لمن
نسصخة منه ،فإان تفاصصيل العملية ،تمت عقب تلقي عناصصر ا أ
عن بطل إافريقيا.
لخضصر  ،15 -48مفاده قيام شصخصش في حالة سصكر
إاتصصال عبر الرقم ا أ
ليطالي يطلب  5مÓيين يورو
وذكر موقع «كالتشصو نابولي ،»24أان نادي الجنوب ا إ
متقدمة حام ÓسصÓحا أابيضش بإاقتحام عيادة جوارية متواجدة بأاحد
مقابل إاعارة أاوناسش ،أاما مقابل البيع فحدده  35مليون يورو ،وظهر فريق بالفعل
لحياء الشصعبية ،ليتنقل فور ذلك عناصصر الشصرطة إالى عين المكان
ا أ
يبدو أاكثر اهتمامًا من غيره.
وقيامهم بالتدخل في الوقت المناسصب مما مكنهم من توقيف المشصتبه
وذكر الموقع أان مسصؤوولي نادي ليل الفرنسصي اجتمعوا مع نظرائهم في نابولي،
لمر بشصاب في العشصرينيات من العمر ،وتحويله مباشصرة
فيه ،ويتعلق ا أ
ليطالي وأاولمبيك مرسصيليا،
للحديث بشصأان أاوناسش بعد مباراة وّدية بين الفريق ا إ
لمن الحضصري الثاني ،وبعد زوال أاثر الكحول وعـودته إالى
إالى مقر ا أ
وبدا أان التفاق الشصفهي تم بالفعل.
حالته الطبيعية باشصر عناصصر الشصرطة إاجراءات التحقيق مع
الموقوف جراء اقتحامه لعيادة جـوارية ،قام من خÓله بجنحة
لرجح سصيوافق نابولي على إاعارته لموسصم واحد مقابل  5مÓيين ،مع
وعلى ا أ
إاهانة موظف أاثناء تأادية المهام التي راح ضصحيتها ممرضش بذات
وجود بند للشصراء في نهاية الموسصم مقابل  35مليون ،وكان نابولي يريد المال
العيادة ،وجنحة التحطيم العمدي طالت المؤوسصسصة العمومية للصصحة الجوارية ،إالى جانب مخالفة السصكر العلني
ليفواري في
لتمويل صصفقة نيكولسش بيبي ،لكن أارسصنال خطف منه المهاجم ا إ
لخÓل بالسصكينة العامة.
وا إ
النهاية.
لجراءات القانونية الÓزمة للتحقيق ،تم إانجاز ملف قضصائي جزائي ضصد المتورط
وبعد إاسصتيفاء كافة ا إ
لفريقية في مصصر الشصهر الماضصي ،لكن هذا ربما لن يشصفع له لÓسصتمرار في
لمم ا إ
وظهر أاوناسش بشصكل متميز خÓل تتويج الجزائر بكأاسش ا أ
وتقديمه أامام الجهات القضصائية المختصصة التي أاصصدرت في حقه أامر إايداع بخـــمسش سصنوات حبسش نافـدة.

ليطالي في الموسصم المقبل تحت قيادة كارلو أانشصيلوتي.
الدوري ا إ

أامن حاسسي مسسعود يسسÎجع
شساحنت ÚمسسروقتÚ
تمكن عناصصر الشصرطة
لمن
القضصائية التابعين أ
دائرة حاسصي مسصعود
لخيرة من
ليام ا أ
خÓل ا أ
إاسصترجاع شصاحنتين من
الحجم الصصغير محل
سصرقة مع توقيف
الفاعلـــين .
لمن
أ
وحسصب بيان
ورقلة ،تلقت «أاخبار
اليوم» نسصخة منه ،فإان
حيثيات القضصية ،تعود
وقائعها عقب تلقي أامن
دائرة حاسصي مسصعـود
طرف
من
شصكـوى
شصخصصين ،مفادها تعرضصهما لسصرقة شصاحنة كل واحد منهما ،من
طرف شصخصصين يجهÓن هويتهما ،أاين أاطلقت فور ذلك عناصصر
لدلة والمعلومات،
لمن عمليات البحث والتحري مع جمع ا أ
شصرطة ا أ
لتسصفـر في ظرف زمني قياسصي من معرفة هوية الفاعلــين ،ويتعلق
لمر بشصابين في العشصرينيات من العمر ،ليتم توقيفهما أاثناء
ا أ
لحدهـما تم إاسصتحضصارها خÓل
تنقلهما على متن شصاحنة ملك أ
لجرامي ،ليتم حجز الشصاحنة وتحويلهما إالى مقر أامن
نشصاطهما ا إ
الدائرة وخÓل أاطوار التحقيق تم التوصصل إالى مكان تواجد
لصصحابها
الشصاحنتين محل السصرقة وإاسصترجاعهما ،ليتم تسصليمهما أ
لجراءات القانونية الÓزمة للتحقيق ،تم
.وعقب إاسصتكمال كافـة ا إ
إانجاز ملفين قضصائيين ضصد المتورطين وتقديمها أامام الجهات
القضصائية المختصصة ،التي أاصصدرت في حقهما أامر إايداع الحبسش
لعداد لجناية
لرتكابهما جرم تكوين جمعية أاشصرار لغرضش ا إ
إ
سصرقة مركبة في حالة توقف بتوافر ظرف التشصديد.

زوووم

akhbarelyoum1@gmail.com
للكÎوÊ
الÈيد ا إ

الشصيخ علي عية

لمة اليوم هو
^ ^ «إان النقد و»الحراك» الذي تريده ا أ
ل ومعالجات واقعية ،وليسش
الذي أاصصحابه يقدمون حلو ً
السصعي في تشصويشش وتشصويه القلوب والعقول ،وتفكيك
التÓحم الجتماعي ،وغرسش بذرة النتقام في عقول
لجيال ،ونشصر رائحة الكراهية في قلوب الناسش»..
ا أ
لمام ابن باديسش رحمه الله في الهند ،وكأانه
^ ^ «مركز ا إ
أايضصا رد لجميل الشصيخ الهندي الذي أامر ابن باديسش
لرشصاد فرجع وعلم
بالرجوع إالى الجزائر للدعوة وا إ
ودعا حتى لقي ربه»..

أاحسصن موسصي

^ ^ «ل يضصيركم ضصعف حظكم من العلم إاذا وفر حظكم
لخÓق
لخÓق الفاضصلة ،فإان أامتكم في حاجة إالى ا أ
من ا أ
والفضصائل ،إان حاجتها إالى الفضصائل أاشصد وأاوكد من
لنها ما سصقطت هذه السصقطة
حاجتها إالى العلم ،أ
الشصنيعة من نقصش في العلم ،ولكن من نقصش في
لخÓق»..
ا أ
العÓمة البشصير الإبراهيمي رحمه الله تعالى

خÓء فيها وهم
د َ
ر من ال t
ة على الُعلوم وأاهلِها أاضص s
^ ^«ل آاف َ
ظtنون أاsنهم يْعلمون،
هلها ،فإاsنهم يجَهلون وَي ُ
ن غْير أا ْ
م ْ
درون أاsنهم ُيصْصِلحون».
وُيْفسصدون وُيَق u

من «رسصائل أابي محمد ابن حزم» رحمه الله تعالى

لخماد الحرائق
رجال الحماية والجيشش جنبا إالى جنب إ
يعطيكم الصصحة..

مـحمد قروشش

لعÓم و التوزيع (شش.م.م)
تصصدر عن شصركة أاخبار اليوم للنشصر وا إ

WWW.akhbarelyoum.dz

لضصحية
لئمة معظمهم عاجزون عن ا أ
^ ^«تنبيه :ا أ
والوزارة لم تعطيهم قرضصا أاو إاعانة ..والفقهاء قالوا ل
لمام»..
يضصحي المصصلي قبل ا إ

الشصيخ أابو اسصماعيل خليفة

اŸدير العام
يومية إاخبارية وطنية مسصتقلة

Gƒ``````dÉ``b

مسصؤوول النشصر

بن خليفة شصيخ

العنوان

تعاونية الفتح رقم  12ڤاريدي  2القبة
اÙول الهاتفي:
021 54 26 21
021 54 26 31
فاكسش التحرير021 54 25 50 :
لدارة العامة021 54 25 35 :
فاكسش ا إ

^ ^ «أاثبت وجودك بجودك،
وعلمك بعملك ،وغناك باسصتغناك،
وقواك بتقواك ،وحياتك بحيائك،
برحمتك»..

وقوتك

الشصيخ أابو عبد العزيز الجزائري

لشصهار
ا إ
مصصلحة إاشصهار
أاخبار اليوم
هاتف /فاكسش:
021 54 26 16
الوكالة الوطنية للنشصر
وا إ
لشصهار  ،1شصارع
باسصتور

:¬Ñ«æJ

الهاتف:
021 73 71 28
021 73 30 43
الطباعة:
شصركة الطباعة
للجزائر
التوزيع:
أاخبار اليوم

ا÷ريدة غ Òملزمة بإاعادة كل الوثائق
واŸقالت التي تصصلها
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Ió«∏ÑdÉH ájôµ°ù©dG áªµÙG ¬JQó°UCG

IójóL á«ª∏°S IÒ°ùe ‘ áÑ∏£dG
á«YƒÑ°SC’G º˘¡˘JÒ°ùe ‘ ,¿ƒ˘«˘©˘eÉ˘L á˘Ñ˘∏˘W ó˘cCG
º˘¡˘µ˘°ù“ ,á˘ª˘°UÉ˘©˘ dG ô˘˘FGõ÷É˘˘H AÉ˘˘KÓ˘˘ã˘ dG ¢ùeCG
≥˘˘HÉ˘˘°ùdG ΩÉ˘˘¶˘ æ˘ dG Rƒ˘˘eQ É˘˘jÉ˘˘≤˘ H π˘˘«˘ MQ ÖdÉ˘˘ £Ã
.AÉ°†≤dG á«dÓ≤à°SGh Ö©°û∏d á£∏°ùdG ´ÉLQEGh
»˘˘à˘ dG IÒ°ùŸG √ò˘˘g ‘ á˘˘Ñ˘ ∏˘ £˘ ˘dG äGô˘˘ °ûY ¿É˘˘ ch
á˘MÉ˘°S á˘jÉ˘Z ¤EG AGó˘¡˘°ûdG á˘MÉ˘°S ø˘e â≤˘˘∏˘ £˘ fG
π˘«˘Mô˘H º˘˘¡˘ JGQÉ˘˘©˘ °T ‘ ¿hOÉ˘˘æ˘ j ,¿GOhG ¢ùjQƒ˘˘e
AÉæ˘Ñ˘d ∫ÉÛG í˘°ùah ≥˘HÉ˘°ùdG ΩÉ˘¶˘æ˘dG Rƒ˘eQ É˘jÉ˘≤˘H
¿CG IQhô°V ≈∏Y øjOó°ûe ,¿ƒfÉ≤dGh ≥◊G ádhO
™˘˘ e á˘˘ eR’G ø˘˘ e OÓ˘˘ Ñ˘ ˘dG êGô˘˘ ˘NE’ QGƒ◊G º˘˘ ˘à˘ ˘ j
‘ á˘«˘bGó˘˘°üŸGh á˘˘gGõ˘˘æ˘ dÉ˘˘H ¿ƒ˘˘ª˘ °ùà˘˘j ¢UÉ˘˘î˘ °TCG
.Ö©°ûdG •É°ShCG
GQhôe AGó¡°ûdG áMÉ°S øe º¡JÒ°ùe áÑ∏£dG GC óHh
ó˘«˘≤˘©˘dGh Qƒ˘à˘°SÉ˘H ,…ó˘«˘¡˘e ø˘H »˘Hô˘©˘dG ´QGƒ˘°ûH
,¿GOhCG ¢ùjQƒ˘˘ e á˘˘ MÉ˘˘ °S ¤EG ’ƒ˘˘ °Uh ¢ThÒª˘˘ Y
É˘˘¡˘ «˘ a ¿ƒ˘˘Ñ˘ ˘dÉ˘˘ £˘ ˘j äGQÉ˘˘ ©˘ ˘°Th äÉ˘˘ à˘ ˘a’ Ú©˘˘ aGQ
AÉæHh ≥◊G ºFÉYO AÉ°SQGh AÉ°†≤dG á«dÓ≤à°SÉH
á«WGôbhÒÑdGh OÉ°ùØdG áHQÉﬁh ¿ƒfÉ≤dG ádhO
‘ ÚÑÑ°ùàŸGh øjó°ùØŸG áªcÉﬁh øjOÉ«ŸG πc ‘
º¡µ°ù“ iôNG Iôe øjOó› ,ΩÉ©dG ∫ÉŸG Ö¡f
≥˘«˘≤– á˘jÉ˘˘Z ¤EG äGÒ°ùŸG º˘˘«˘ ¶˘ æ˘ J á˘˘∏˘ °UGƒÃ
.áYƒaôŸG ÖdÉ£ŸG

:É«∏©dG áªµÙG

πeÉg á«°†b ‘ ¿ÓYR ¤EG ´Éªà°S’G
,É˘«˘∏˘©˘dG á˘ª˘µÙG ió˘d ≥˘≤ÙG QÉ˘°ûà˘°ùŸG ™˘˘ª˘ à˘ °SG
á˘˘ j’ƒ˘˘ d ≥˘˘ HÉ˘˘ °ùdG ‹Gƒ˘˘ dG ¤EG ,AÉ˘˘ ˘KÓ˘˘ ˘ã˘ ˘ dG ¢ùeCG
ô˘jóŸG á˘˘«˘ °†b ‘ ,¿Ó˘˘YR ÊÉ˘˘¨˘ dG ó˘˘Ñ˘ Y ,¿Gô˘˘gh
,πeÉg ÊÉ¨dG óÑY ,»æWƒdG øeCÓd ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG
√ò˘g ió˘d ΩÉ˘©˘dG ÖFÉ˘æ˘∏˘d ¿É˘«˘H ¬˘˘H OÉ˘˘aGC É˘˘e Ö°ùM
.á«FÉ°†≤dG áÄ«¡dG
≥˘˘«˘ ≤˘ ë˘ ˘à˘ ˘dG QÉ˘˘ WEG ‘'' ¬˘˘ fCG Qó˘˘ °üŸG äGP í˘˘ °VhCGh
6 Ωƒj ” ,É«∏©dG áªµÙG iƒà°ùe ≈∏Y ìƒàØŸG
QÉ°ûà°ùŸG ó«°ùdG ±ôW øe ´Éªà°S’G 2019 ähCG
á˘˘j’h ‹Gh ,ÊÉ˘˘ ¨˘ ˘dG ó˘˘ Ñ˘ ˘Y ¿Ó˘˘ YR ¤EG ≥˘˘ ≤ÙG
™HÉàŸG ÊÉ¨dG óÑY πeÉg á«°†b ‘ ,É≤HÉ°S ¿Gôgh
∞Xƒe ±ôW øe …ó˘ª˘©˘dG ó˘jó˘Ñ˘à˘dG :»˘à˘ë˘æ˘é˘H
ƒëf ≈∏Y ∫Éª©à°S’Gh ≥M ¬Lh ¿hóH »eƒªY
¿É«c hCG ¢üî°T ídÉ°üd hCG ¬◊É°üd »Yô°T ÒZ
º˘µ˘ë˘H ¬˘«˘dEG É˘¡˘H ó˘¡˘Y á˘«˘eƒ˘ª˘Y äÉ˘˘µ˘ ∏˘ à‡ ô˘˘NBG
hCG áØ«XƒdG ∫Ó¨à°SG IAÉ°SEGh ,É¡ÑÑ°ùH hCG ¬àØ«Xh
QÉWEG ‘ »eƒªY ∞Xƒe ±ôW øe GóªY Ö°üæe
ÚfGƒ˘≤˘dG ¥ô˘˘î˘ j ƒ˘˘ë˘ f ≈˘˘∏˘ Y ¬˘˘Ø˘ FÉ˘˘Xh á˘˘°SQÉ‡
ÒZ ™aÉæe ≈∏Y ∫ƒ˘°ü◊G ¢Vô˘¨˘H äÉ˘ª˘«˘¶˘æ˘à˘dGh
.''ôNBG ¿É«c hCG ¢üî°ûd á≤ëà°ùe
Úª¡àŸG ´GójEÉH GôeCG ≥≤ÙG QÉ°ûà°ùŸG Qó°UCG óbh
.-¿É«ÑdG äGP Ö°ùM- âbDƒŸG ¢ùÑ◊G øgQ

IôgÉ≤dG AGóàYG øjóJ ôFGõ÷G
AGóàYÓd ''ájƒ≤dG É¡àfGOEG'' øY ôFGõ÷G âHôYCG
§«ﬁ ‘ óMC’G Ωƒj AÉ°ùe ™bh …òdG »HÉgQE’G
¢ùeCG ¬H OÉaG Ée Ö°ùM ,IôgÉ≤dÉH ΩGQhC’G ó¡©e
.á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG IQGRƒd ¿É«H ÚæKE’G
AGóàYÓd ájƒ≤dG É¡àfGOEG øY ôFGõ÷G âHôYCGR
ähCG 04 ó˘MC’G Ωƒ˘j AÉ˘˘°ùe ™˘˘bh …ò˘˘dG »˘˘HÉ˘˘gQE’G
…òdGh IôgÉ≤dÉH ΩGQhC’G ó¡©e §«ﬁ ‘ 2019
»˘æ˘ë˘æ˘f ø˘jò˘dG É˘jÉ˘ë˘°†dG ø˘e GÒÑ˘c GOó˘Y ∞˘∏˘ N
AÉØ°ûdG á«æªàe ,áÄjÈdG º¡MGhQCG ΩÉeCG ´ƒ°ûîH
.Qó°üŸG äGP ∞«°†j ,'' ÚHÉ°üª∏d πLÉ©dG
º«dC’G ±ô¶dG Gòg ‘ iôNCG á¡L øe Üô©J Éªc
áeƒµM ™e É¡æeÉ°†J øY'' -¿É«ÑdG ¢ùØf Ö°ùM,≥˘«˘≤˘°ûdG É˘¡˘Ñ˘©˘°Th á˘«˘ Hô˘˘©˘ dG ô˘˘°üe á˘˘jQƒ˘˘¡˘ ª˘ L
ô°SC’ IÉ°SGƒŸGh …RÉ©àdG äGQÉÑY ¢ü∏NCÉH Ωó≤àJh
.'' º¡jhPh ÉjÉë°†dG

äÉj’h ¢†©ÑH Iójó°T IQGôM
OÓÑdG ¥ô°T
¢ùeCG ò˘˘æ˘ e ,OÓ˘˘Ñ˘ dG ¥ô˘˘°T äÉ˘˘j’h ¢†©˘˘H ó˘˘¡˘ °ûJ
¿CG ô˘¶˘à˘æ˘oj ,Ió˘jó˘°T IQGô˘M äÉ˘˘LQO ,AÉ˘˘KÓ˘˘ã˘ dG
õcôŸG ¬æY ø∏YCG Ée Ö°ùM ,AÉ©HQC’G Gòg ôªà°ùJ
.á°UÉN ájô°ûf ‘ ájƒ÷G äÉ©bƒà∏d »æWƒdG
πc »g á«æ©ŸG äÉj’ƒdG ¿CG ájô°ûædG âë°VhCGh
π˘°üà˘°S å«˘M ,±QÉ˘£˘dGh á˘HÉ˘æ˘Yh Ió˘µ˘«˘µ˘°S ø˘e
É‡ ,É«∏ﬁ áLQO 40 RhÉéàJ hCG IQGô◊G äÉLQO
Ωhóà°Sh ,''‹É≤˘Jô˘H á˘¶˘≤˘j iƒ˘à˘°ùe'' »˘Yó˘à˘°ùj
07 AÉ˘©˘HQC’G Ωƒ˘j á˘jÉ˘Z ¤EG á˘jô˘°ûæ˘dG á˘«˘MÓ˘°U
.Ó«d á©°SÉàdG áYÉ°ùdG ≈∏Y ähCG
≈˘˘∏˘ ˘Y ∫ƒ˘˘ °ü◊G ‘ ÚÑ˘˘ ZGô˘˘ dG õ˘˘ côŸG É˘˘ YO É˘˘ ª˘ ˘c
™˘˘ bƒŸG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ´Ó˘˘ W’G ¤EG ,ÌcCG äÉ˘˘ ë˘ ˘«˘ ˘ °Vƒ˘˘ ˘J
www.météo.dz. ájƒ÷G ∫GƒMCÓd ÊhÎµd’G

¿GôgƒH É"GôM 12 §Ñ°V
¢SGô◊ á˘«˘ ª˘ «˘ ∏˘ bE’G á˘˘Yƒ˘˘ªÛG äGó˘˘Mh âæ˘˘µ“
12 §˘Ñ˘°V ø˘e AÉ˘KÓ˘ã˘dG ¢ùeCG ¿Gô˘˘gƒ˘˘d π˘˘MGƒ˘˘°ùdG
QÉëHE’G ≥jôW øY á«Yô°ûdG ÒZ Iôé¡∏d Éë°Tôe
á˘≤˘£˘æŸG ø˘e Üô˘≤˘dÉ˘H ¿ƒ˘HQÉ˘c ¢SCGQ Üô˘Z …ô˘°ùdG
á˘«˘∏˘N ió˘˘d º˘˘∏˘ Y É˘˘e Ö°ùM ,ƒ˘˘jRQC’ á˘˘«˘ ∏˘ MÉ˘˘°ùdG
.IQƒcòŸG á«æeC’G áÄ«¡∏d ∫É°üJ’G
4 ,á«Yô°ûdG ÒZ Iôé¡∏d ¿ƒë°TôŸG A’Dƒg º°†jh
16 ¬æ°S ≠∏Ñj ÜÉ°Th äGƒæ°S 4 äGP á∏ØWh AÉ°ùf
,∑ôﬁ ¿hóH ágõf ÜQÉb Ïe ≈∏Y GƒfÉc ,ÉeÉY
á˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘≤˘ £˘ æŸÉ˘˘H º˘˘gó˘˘LGƒ˘˘J ó˘˘°UQ ” å«˘˘M
øe ÉMÉÑ°U á°SOÉ°ùdG áYÉ°ùdG OhóM ‘ IQƒcòŸG
π«e 15 ó©H ≈∏Y πMGƒ°ùdG ¢SGô◊ ájQhO πÑb
¢SCGQ á˘˘«˘ ∏˘ MÉ˘˘°ùdG á˘˘≤˘ £˘ æŸG Üô˘˘Z ∫É˘˘ª˘ °T …ô˘˘ë˘ ˘H
.(¿Gôgh ¥ô°T) ƒjRQCÉH ¿ƒHQÉc
Úë°TôŸG A’Dƒg º«∏°ùJ ” ¬fCG Qó°üŸG ¢ùØf ôcPh
»æWƒdG ∑QódG ídÉ°üe ¤EG á«Yô°ûdG ÒZ Iôé¡∏d
.¿CÉ°ûdG Gòg ‘ áeRÓdG ÒHGóàdG AGôLEG ó©H

¬æHGh QGõf ≈∏Y ‹hódG ¢†Ñ≤dÉH ôeCG
QGõf ódÉN ,≥HÉ°ùdG ´ÉaódG ôjRh ≥M ‘ ‹hódG ¢†Ñ≤dÉH ôeGhCG ,AÉKÓãdG ¢ùeCG ,Ió«∏ÑdÉH ájôµ°ù©dG áªµÙG äQó°UCG
Ée Ö°ùM ,ádó«°ü∏d ájôFGõ÷G ácô°ûdG Ò°ùe ,ójôa øjóªë∏Hh ''Ωƒc ∂æ«d äQÉª°S'' ácô°T Ò°ùe ,QGõf »Ø£d ¬æHGh
º«gGôHEG .¢S ¯
.¿ƒjõØ∏à∏d á«eƒª©dG á°ù°SDƒŸG ¬àæ∏YCG

¢ùØf øe 30 ‘ âfÉµa á«fÉãdG ÉeCG ,¢SQÉe
.zô¡°ûdG
¢ù«FôdG ≥«≤°T óYÉ≤àŸG ∫GÔ÷G ∞°Uhh
ádÉM ‘ πLQ{ ¬fCÉH ∫hC’G AÉ≤∏dG á≤«∏ØJƒH
¬˘˘ ë˘ ˘°üf'' ¬˘˘ fCG É˘˘ ª˘ ˘YGR ,z≈˘˘ ˘°Vƒ˘˘ ˘Ø˘ ˘ dG ø˘˘ ˘e
,zø˘˘jô˘˘gÉ˘˘¶˘ àŸG ÖdÉ˘˘£Ÿ á˘˘HÉ˘˘é˘ ˘à˘ ˘°S’É˘˘ H
Ió˘¡˘Y ó˘jô˘j ’ Ö©˘°ûdG ¬˘d â∏˘b{ :É˘˘Ø˘ «˘ °†e
á˘jQƒ˘¡˘ª˘L ¤EG ÜÉ˘˘gò˘˘dG ó˘˘jô˘˘jh ,á˘˘°ùeÉ˘˘N
¿hó∏≤àj øjòdG Ú«°SÉ«°ùdG ¿ƒ°†aôjh ,á«fÉK
áHÉéà°S’G Öéj ¬fCG iQCG ,É«dÉM Ö°UÉæe
.zÖdÉ£ŸG √ò¡d
á˘jô˘°û©˘dÉ˘H ¬˘ª˘°SG §˘Ñ˘JQG …ò˘dG QGõ˘f ∫É˘˘bh
¬˘«˘∏˘Y ìô˘oW É˘eó˘æ˘©˘°S :É˘¡˘«˘°SBÉ˘ eh AGOƒ˘˘°ùdG
GPÉe ádÉ°SôdG Ö©°ûdG ¢†aQ ∫ÉM ‘ ’GDƒ°S
ádÉM ¿ƒµà°S ,á≤«∏ØJƒH ó«©°S OQ ..?π©Øà°S
.zQÉ°ü◊G ádÉM hCG ÇQGƒ£dG

.É¡HÉµJQG ≈∏Y º«ª°üàdG ≈∏Y ÌcCG
≈˘∏˘Y á˘Hƒ˘≤˘©˘dG ø˘e ≈˘°übC’G ó◊G ≥˘Ñ˘ £˘ jh
Ú°VôÙG ≈∏Yh áÑJQ ≈∏YC’G Újôµ°ù©dG
.IôeGDƒŸG ∂∏J ÜÉµJQG ≈∏Y
≈∏Yh Üô◊G øeR ‘ IôeGDƒŸG â“ GPEGh
hCG á˘«˘aô˘©˘dG ΩÉ˘µ˘MC’G É˘¡˘«˘a âæ˘∏˘YCG »˘°VGQCG
¿CG øµÁ ±hôX ájG ‘ hCG ÇQGƒ£dG ádÉM
hG ájôµ°ù©dG á∏«µ°ûàdG øeCG ô£î∏d ¢Vô©J
¤EG »eôJ ¿CG hG IôFÉ£dG hG ájôëÑdG áæ«Ø°ùdG
…ô˘˘µ˘ °ù©˘˘dG ó˘˘FÉ˘˘≤˘ dG QGô˘˘b ≈˘˘∏˘ Y §˘˘¨˘ ˘°†dG
.ΩGóYE’G áHƒ≤©H ≈°†≤«a ∫hDƒ°ùŸG
2019 πjôaCG ô¡°T ájÉ¡f ‘ ¬fEÉa ,IQÉ°TEÓd
ó«©°ùdG ''¬ÑMÉ°U'' ≈∏Y QGõf ódÉN ''Ö∏≤fG''
á˘°UÉ˘N Qƒ˘eCG ø˘Y í˘°üaCG ÚM ,á˘≤˘«˘∏˘ Ø˘ Jƒ˘˘H
ájÉ¡f ≈àMh ,ÒNC’G Gòg ¿CG GócDƒe ,Éª¡æ«H
A»°T …CÉH ΩÉ«≤∏d Gó©à°ùe ¿Éc ¢SQÉe ô¡°T
∂dP ‘ ÉÃ ,á£∏°ùdÉH ∂°ùªàdG πLCG øe
ádÉMzhCG zQÉ°ü◊G ádÉM{ ‘ ó∏ÑdÉH êƒdƒdG
.zÇQGƒ£dG
áé°V É¡eƒj çóMCG íjô°üJ ‘ QGõf ∫Ébh
ÚJôe á≤«∏ØJƒH ó«©°S ™e çó– ¬fCÉH IÒÑc
7 ‘ ¤hC’Gz ,»Ñ©°ûdG ∑Gô◊G ájGóH òæe

⁄ GPG äGƒæ°S ô°ûY ¤EG ¢ùªN øe ¿ƒµJ
‘ ÇóH hCG ÖµJQG π©a IôeGDƒŸG ÓJ ób øµj
.''Égò«Øæàd OGóYEÓd ¬HÉµJQG
πc'' äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe 78 IOÉŸG RÈJ Éªc
π°UƒàdG ¢Vô¨H IôeGDƒe ÒHóJ ¢Vô©j øe
‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉjÉæ÷G ÜÉµJQG ¤EG
ÖbÉ˘˘©˘ j ¬˘˘°Vô˘˘Y π˘˘Ñ˘ ˘≤˘ ˘j ¿G ¿hO 77 IOÉŸG
áeGô¨Hh äGƒæ°S ô°ûY ¤EG áæ°S øe ¢ùÑ◊ÉH
Rƒ˘˘ é˘ ˘jh .QÉ˘˘ æ˘ ˘jO 70^000 ¤EG 3^000 ø˘˘ ˘e
ø˘˘e π˘˘YÉ˘˘Ø˘ ˘dG ™˘˘ æÁ ¿G ∂dP ≈˘˘ ∏˘ ˘Y IhÓ˘˘ Y
‘ É˘¡˘«˘dEG QÉ˘°ûŸG ¥ƒ˘≤◊G ™˘«˘ª˘ L á˘˘°SQÉ‡
.''¿ƒfÉ≤dG Gòg øe 14 IOÉŸG
…ôµ°ù©dG AÉ°†≤dG ¿ƒfÉb øe 284 IOÉŸG ÉeG
áÁôL ÖµJQG ¢üî°T πc ¿CG ≈∏Y ¢üæàa
ó˘FÉ˘b á˘£˘∏˘°ùH ¢SÉ˘°ùŸG É˘˘¡˘ à˘ jÉ˘˘Z ô˘˘eBÉ˘ à˘ dG
hCG á˘jô˘ë˘H á˘æ˘«˘Ø˘°S hCG á˘jô˘µ˘°ùY á˘«˘∏˘«˘ µ˘ °ûJ
hCG ΩÉ¶ædÉH ¢SÉ°ùŸG hCG ,ájôµ°ùY IôFÉW
á˘æ˘«˘Ø˘°ùdG hCG á˘jô˘µ˘°ù©˘dG á˘∏˘ «˘ µ˘ °ûà˘˘dG ø˘˘eCÉ˘ H
™e øé°ùdÉH ÖbÉ©jh ,IôFÉ£dG hCG ájôëÑdG
ô˘˘°ûY ¤EG äGƒ˘˘æ˘ ˘°S ¢ùª˘˘ N ø˘˘ e ∫É˘˘ ¨˘ ˘°TC’G
.äGƒæ°S
hCG Ú°üî°T ¥ÉØJG OôéÃ IôeGDƒŸG Ωƒ≤Jh

Úª¡àe Ú«æ©ŸG ¿CG ¬°ùØf Qó°üŸG ∫Éb
''»eƒª©˘dG ΩÉ˘¶˘æ˘dÉ˘H ¢SÉ˘°ùŸG''h ''ô˘eBÉ˘à˘dÉ˘H''
É¡«∏Y ÖbÉ©ŸGh ¢Uƒ°üæŸG ∫É©aC’G »gh
äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe 78h 77 OGƒŸG ÖLƒÃ
.…ôµ°ù©dG AÉ°†≤dG ¿ƒfÉb øe 284 IOÉŸGh
¬fCG äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe 77 IOÉŸG ¢üæJh
¿ƒ˘µ˘j …ò˘dG AGó˘˘à˘ Y’G ΩGó˘˘YE’É˘˘H ÖbÉ˘˘©˘ j''
ºµ◊G ΩÉ¶f ≈∏Y AÉ°†≤dG ÉeG ¬æe ¢Vô¨dG
hCG Úæ˘˘ ˘WGƒŸG ¢†jô– É˘˘ ˘eEGh ,√Ò«˘˘ ˘¨˘ ˘ J hCG
á˘£˘∏˘°S ó˘°V ìÓ˘°ùdG π˘ª˘M ≈˘˘∏˘ Y ¿É˘˘µ˘ °ùdG
¢SÉ°ùŸG ÉeEGh É°†©H º¡°†©H ó°V hCG ádhódG
.''»æWƒdG ÜGÎdG IóMƒH
ºµM ‘ Èà©j'' ¬fG É¡JGP IOÉŸG ¢üæJ Éªc
.''√ò«ØæJ ádhÉﬁ hCG AGóàY’G ò«ØæJ ΩGóYE’G
¿CG ¬˘˘°ùØ˘˘f ¿ƒ˘˘fÉ˘˘≤˘ dG ø˘˘e 78 IOÉŸG ¢üæ˘˘ Jh
ÜÉµJQG É¡æe ¢Vô¨dG ¿ƒµj »àdG IôeGDƒŸG''
,77 IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉjÉæ÷G
ô°ûY øe âbDƒŸG øé°ùdÉH É¡«∏Y ÖbÉ©j
π©a ÉgÓJ GPCG áæ°S øjô°ûY ¤EG äGƒæ°S
OGó˘˘ YEÓ˘ ˘d ¬˘˘ ˘HÉ˘˘ ˘µ˘ ˘ JQG ‘ Çó˘˘ ˘H hG Öµ˘˘ ˘JQG
.''Égò«Øæàd
ø˘˘é˘ °ùdG á˘˘Hƒ˘˘≤˘ Y'' ¿CG É˘˘¡˘ JGP IOÉŸG Ò°ûJh

:É«≤jôaEG ‘ ÚÄLÓdG ádCÉ°ùe

øeC’Gh á«ªæà∏d ájƒdhC’G AÉ£YEG ¤EG ƒYóJ ôFGõ÷G
AÉ°†YCG äÉeƒµMh ∫hO AÉ°SDhQ áªb áÑ°SÉæÃ
‘ •ƒ°ûcGƒæH Ió≤©æŸG »≤jôaE’G OÉ–’G
ÉeÉg Gõ«M π¨°ûj'' ¬fCG GócDƒe ,2018 á«dƒL
Ée ∂dP ,ÉæHƒ©°Th ÉædhO äÉeÉªàgG øª°V
áHQÉ≤e ¤EG ∫ƒ°UƒdG ±ó¡H ¿hÉ©àdÉH Éæeõ∏j
ø˘e á˘ª˘°SÉ˘≤˘à˘e ,OÉ˘©˘HC’G å«˘M ø˘e á˘∏˘eÉ˘˘°T
.''ióŸG å«M øe áÁóà°ùeh AÉÑYC’G å«M
áeC’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ™aGQ ,π°üàe ¥É«°S ‘h
»∏YÉØJ ºZÉæJ ≥«≤ëà°S πLCG øe áHÉ«ædÉH
Oó˘©˘àŸGh »˘FÉ˘æ˘ã˘dG ø˘˘jó˘˘©˘ Ñ˘ dG ÚH ÊÉŸô˘˘H
Éæ◊É°üe ™e ≥HÉ£àj Ée ≥ah ,±GôWC’G
¬H óYÉ°ùf ÉÃh ÉfÉ«MCG á°VQÉ©àŸG á«æWƒdG
.''ÉæHƒ©°T äÉ©∏£J Ωóîjh ÉæJÉeƒµM
ÊÉŸÈdG πª©dG ¿CG Oó°üdG Gòg ‘ ∫Ébh
IGRGƒŸÉH ∫É©a πµ°ûH ºgÉ°ù«°S'' ∑Î°ûŸG
Éædhód á«ª°SôdG á«°SÉeƒ∏HódG ¬dòÑJ Ée ™e
äÉjóëà∏d á«°VhÉØJh á«YÉªL ∫ƒ∏M OÉéjE’
áYƒªÛG É¡¡LGƒJ »àdG Ió≤©ŸGh á∏eÉ°ûdG
äÉbÓ©dG'' ¿CG ≈∏Y GOó°ûe ,''Ωƒ«dG á«dhódG
∂dòd ,á∏NGóà˘eh Ió˘≤˘©˘e á˘«˘dÉ◊G á˘«˘dhó˘dG
É˘¡˘fhDƒ˘°T É˘«˘≤˘jô˘aEG ¤ƒ˘à˘J ¿CG …Qhô˘°†dG ø˘e
≈æ°ùàj ≈àM É¡Ñ°SÉæJ »àdG äÉ«dB’G QÉàîJh
π˘M π˘LCG ø˘e á˘«˘JGò˘dG É˘¡˘dƒ˘∏˘M OÉ˘é˘jEG É˘¡˘ d
á˘HÉ˘é˘à˘°S’Gh ¢Sƒ˘ª˘∏˘ e π˘˘µ˘ °ûH É˘˘¡˘ ∏˘ cÉ˘˘°ûe
.''É¡Hƒ©°T äÉ©∏£àd
ì .¥ ¯

á˘jQhÉ˘°ûJ á˘∏˘eÉ˘°T á˘˘HQÉ˘˘≤˘ e í˘˘dÉ˘˘°üd É˘˘ª˘ FGO
ΩGÎMG ¤EG ó˘æ˘à˘ °ùJ á˘˘«˘ æ˘ eÉ˘˘°†Jh á˘˘fRGƒ˘˘à˘ e
øeC’G äÉÑ∏£àeh IOÉ«°ùdGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
√òg á÷É©e π«Ñ°S ‘ ádhO πµd »æWƒdG
.''É°SÉ°SCG ÊÉ°ùfE’G ™HÉ£dG äGP äÓ°†©ŸG
áHQÉ≤ŸG √òg øª°V êGQOEG'' ¤EG ÉYO Éª«ah
¿Gó∏Hh Qó°üŸG ¿Gó∏H ídÉ°üeh ä’É¨°ûfG
∫Éb ,''¿RGƒàe πµ°ûH á¡LƒdG ¿Gó∏Hh QƒÑ©dG
øe Ó°UCG ÊÉ©J'' ôFGõ÷G ¿CG π«Lƒb ó«°ùdG
ÒHGóàdGh äGAGôLE’G òîàJh πFÉ°ùŸG äGP
™˘˘e ≥˘˘HÉ˘˘£˘ à˘ ˘j …ò˘˘ dG π˘˘ µ˘ ˘°ûdÉ˘˘ H á˘˘ eRÓ˘˘ dG
á«∏°UC’G ¿Gó∏ÑdG ™e É¡£HôJ »àdG äÉbÉØJ’G
≥˘˘«˘ KGƒŸGh ¢Uƒ˘˘°üæ˘˘dG ≥˘˘ahh Ú«˘˘æ˘ ©˘ ˘ª˘ ˘∏˘ ˘d
.''á«dhódG
ÉŸÉ£d'' ôFGõ÷G ¿CG ôcP ,QÉWE’G Gòg ‘h
Ú∏MôŸGh ÚÄLÓd áeRÓdG ájÉYôdG äôah
≈©°ùJh ,ábQÉaC’G ÒZh ábQÉaC’G ÚMRÉædGh
ÊÉ˘°ùfE’G iƒ˘à˘°ùŸG ≈˘∏˘Y É˘ª˘«˘°S’ Ió˘˘gÉ˘˘L
É˘¡˘fCG ¤EG GÒ°ûe ,''º˘¡˘d ¿ƒ˘©˘dG ó˘˘j Ëó˘˘≤˘ à˘ d
πFÉ°SƒdG øe ÒãµdG ∂dP π«Ñ°S ‘ ôî°ùJ''
QÉWEG øª°V äGAGôLE’G øe ójó©dG òîàJh
É˘gó˘«˘dÉ˘≤˘Jh É˘¡˘FOÉ˘Ñ˘e ™˘e º˘é˘°ùæ˘e ÊÉ˘˘°ùfEG
.''á«dhódGh á«ŸÉ©dG º«≤∏d ≥HÉ£eh á≤jô©dG
AÉ°SDhôd ájƒæ°ùdG IQhódG ´ƒ°Vƒe ¿CG í°VhCGh
ñƒ˘˘ «˘ ˘°ûdG ¢ùdÉ›h á˘˘ ˘«˘ ˘ æ˘ ˘ Wƒ˘˘ ˘dG ¢ùdÉÛG
¬˘˘«˘ ∏˘ Y á˘˘bOÉ˘˘°üŸG â“ ó˘˘ b á˘˘ «˘ ˘≤˘ ˘jô˘˘ aE’G

á˘˘ HQÉﬁ IQhô˘˘ °†H π˘˘ °üà˘˘ j É˘˘ e É˘˘ °Uƒ˘˘ °üN
¤EG ≈˘˘©˘ °ùJ »˘˘à˘ dG á˘˘«˘ eGô˘˘LE’G äÉ˘˘µ˘ ˘Ñ˘ ˘°ûdG
ÉØ«°†e ,''á«fÉ°ùfE’G »°SBÉŸG √òg ∫Ó¨à°SG
äÉ˘Ñ˘Ñ˘ °ùe á÷É˘˘©˘ e ¿CÉ˘ H iô˘˘J'' ô˘˘FGõ÷G ¿CG
ájƒdhC’G AÉ£YEG Ωõ∏à°ùj ôgGƒ¶dG √òg QÉKBGh
.''πeÉµàe πµ°ûH øeC’Gh á«ªæà∏d
ô˘˘FGõ÷G ¿CG ¤EG π˘˘ «˘ ˘Lƒ˘˘ b ó˘˘ «˘ ˘°ùdG QÉ˘˘ °TCGh
á˘eGó˘à˘°ùŸG á˘«˘ ª˘ æ˘ à˘ dG ¿CG Ó˘˘©˘ a ó˘˘≤˘ à˘ ©˘ J''
øe Oó©d ∫ƒ∏◊G øe ÒãµdG ôaƒJ áfRGƒàŸG
ÚÄ˘˘LÓ˘˘dG á˘˘dCÉ˘ °ùe É˘˘¡˘ «˘ ˘a ÉÃ äÓ˘˘ °†©ŸG
¢ùØ˘˘æ˘ H º˘˘gÉ˘˘°ùJh ,ÚMRÉ˘˘æ˘ dGh Ú∏˘˘ MôŸGh
º˘∏˘°ùdG á˘jƒ˘≤˘Jh QGô˘≤˘à˘°S’G AÉ˘æ˘H ‘ Qó˘˘≤˘ dG
.''É«dhOh É«ª«∏bEG øeC’G ÜÉÑàà°SGh
,…ƒ˘ª˘æ˘à˘dG è˘¡˘æ˘dG Gò˘g'' ¿CG É˘°†jCG iô˘J É˘ª˘ c
,á˘«˘æ˘Wh á˘jƒ˘dhCG π˘ãÁ É˘ª˘ FGO ∫GR É˘˘e …ò˘˘dG
á«WGô≤ÁódG ™e ÖæL ¤EG ÉÑæL ≈°TÉªàj
ÉgQGôªà°SG ô°ùØj Ée ƒgh ,ó«°TôdG ºµ◊Gh
™e ÉeÉé°ùfEG ,OÓÑdG áfô°üY á«µ«eÉæjO ‘
»àdG á∏eÉ°ûdGh á≤«ª©dG äÉMÓ°UE’G IÒJh
.''OÓÑdG É¡aô©J
ádCÉ°ùe ¿CG áHÉ«ædÉH áeC’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ôcPh
É«≤jôaEG ‘ ÚMRÉædGh Ú∏MôŸGh ÚÄLÓdG
AGôL IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘ äóYÉ°üJ ób''
øY áªLÉædG áë∏°ùŸG äÉYGõædGh äÉeRC’G
äÓ˘Nó˘à˘dG π˘©˘Ø˘ H Gò˘˘ch á˘˘«˘ ∏˘ NGO ÜÉ˘˘Ñ˘ °SCG
â©˘aGô˘°S ô˘FGõ÷G ¿CG Gó˘cDƒ˘e ,''á˘˘«˘ LQÉÿG

:Oó°ûj
¿ÓaCÓd ΩÉ©dG ÚeC’G
q

''™«ª÷G »°VôoJ äÉ«°SÉFQ ¤EG ÜÉgòdG ‘ áeRC’G πM''
IÎØdG ∂∏J ÚHh øgGôdG ™°VƒdG ÚH §HQ Éªc
¢†©˘˘ H á˘˘ dhÉﬁ É˘˘ LQó˘˘ e ,É˘˘ gó˘˘ ˘eCG ∫É˘˘ ˘W »˘˘ ˘à˘ ˘ dG
π˘Ñ˘b ø˘e á˘˘eƒ˘˘°SôŸG á˘˘£ÿG á˘˘∏˘ bô˘˘Y'' ±Gô˘˘WC’G
á˘jƒ˘¡˘dGh Ió˘˘Mƒ˘˘dÉ˘˘H ∂°ùª˘˘àŸG »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG QÉ˘˘«˘ à˘ dG
.»°ùfôØdG QÉª©à°S’G äÉØ∏ﬂ øª°V ''Úà«æWƒdG
Üõ◊ ΩÉ˘©˘dG ÚeC’G ¥ô˘£˘J ,ô˘NBG ó˘«˘©˘°U ≈˘∏˘ Yh
Ihóf ∫ÉªYCG ∫hóL ¤EG »æWƒdG ôjôëàdG á¡ÑL
QhÉëàdGh Qƒ°üà∏d AÉ˘°†a'' π˘µ˘°ûà˘°S »˘à˘dGh ,ó˘¨˘dG
ø˘e êhôÿÉ˘H á˘∏˘«˘Ø˘µ˘dG äÉ˘˘«˘ dB’G ∞˘˘∏˘ àﬂ ∫ƒ˘˘M
.''áeRC’G
,''QÉ˘WEG 1200'' á˘cQÉ˘°ûe Ihó˘æ˘dG √ò˘g ±ô˘©˘ à˘ °Sh
Ú°üàﬂh Üõ◊G êQÉ˘˘N ÚcQÉ˘˘ °ûe ø˘˘ Y Ó˘˘ °†a
äÉ˘jó˘ë˘à˘dG ¢TÉ˘≤˘ æ˘ dÉ˘˘H ¿ƒ˘˘dhÉ˘˘æ˘ à˘ «˘ °S Ú«˘˘fƒ˘˘fÉ˘˘b
Gòch á∏MôŸÉH á°UÉÿG ájQƒà°SódGh á«fƒfÉ≤dG
á«Ñ©°ûdG ÖdÉ£ŸGh ∑Gô◊G ≈∏Y πªàÙG ô£ÿG
É˘¡˘à˘æ˘Ñ˘ Jh ´QÉ˘˘°ûdG É˘˘¡˘ æ˘ Y ÈY »˘˘à˘ dG á˘˘«˘ Yô˘˘°ûdG''
™˘˘°Vƒ˘˘dG QGô˘˘ª˘ à˘ °SG ∫É˘˘M ‘ ,''á˘˘dhó˘˘dG äÉ˘˘°ù°SDƒ˘ ˘e
.‹É◊G
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π◊ è¡æªc QGƒ◊É˘H É˘eÉ“ á˘æ˘eDƒ˘ª˘°S á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG
±ôW øe ádhòÑŸG Oƒ¡÷ÉH ó«°û«d ,''πcÉ°ûŸG πc
•hô°ûdG πc ÒaƒJ'' πLCG øe ájQƒ¡ª÷G á°SÉFQ
,''OÓÑdG É¡°û«©J »àdG áeRCÓd êQÉﬂ øY åëÑ∏d
ÖdÉ£ŸG ™e âªé°ùfG'' »àdG ájôµ°ù©dG á°ù°SDƒŸGh
.''á«Ñ©°ûdG
QÉWE’G øY êhôÿG áÑ¨e øe √ôjò– OóL Éªc
áeGhO ¤EG ,ádÉﬁ ’ ,…ODƒ«°ù°S …òdG …Qƒà°SódG
…ƒ£æj »àdG ôWÉıG øeh ''Ö©°ûdG É¡æªK ™aó«°S
,á˘«˘dÉ˘≤˘à˘fG á˘∏˘Mô˘e ƒ˘ë˘f ÜÉ˘gò˘dG QÉ˘«˘N É˘˘¡˘ «˘ ∏˘ Y
øe …CG ‘ É¡∏cCG äDƒJ ⁄'' IÒNC’G √òg ¿CÉH Gôcòe
.''É¡àæÑJ »àdG iôNC’G ÜQÉéàdG
ô˘jô˘˘ë˘ à˘ dG á˘˘¡˘ Ñ˘ L Üõ◊ ΩÉ˘˘©˘ dG ÚeC’G Üô˘˘YCGh
¿CÉ˘H ¬˘˘à˘ YÉ˘˘æ˘ b ø˘˘Y ,¥É˘˘«˘ °ùdG ¢ùØ˘˘f ‘ ,»˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG
≈∏©°S ,É¡àeRCG øe êhôÿG øe øµªàà°S ôFGõ÷G
,É˘¡˘î˘jQÉ˘J ÈY É˘˘¡˘ JRhÉŒ »˘˘à˘ dG øÙG π˘˘c QGô˘˘Z
¿CG ÖLƒàj'' »àdGh ''ájQÉª©à°S’G IÎØdG á°UÉN
ádhódG ¿É«c ≈∏Y ®ÉØ˘ë˘∏˘d È©˘dG É˘¡˘æ˘e º˘¡˘∏˘à˘°ùJ
.''ájôFGõ÷G

»æWƒdG ôjôëàdG á¡ÑL Üõ◊ ΩÉ©dG ÚeC’G Oó°T
ô˘˘ FGõ÷É˘˘ H AÉ˘˘ KÓ˘˘ ã˘ ˘dG ¢ùeCG ,»˘˘ ©˘ ˘«˘ ˘ª˘ ˘L ó˘˘ ˘ªﬁ
äGQOÉÑe øe »°ù«FôdG ±ó¡dG ¿CG ≈∏Y ,áª°UÉ©dG
QÉ˘WEG ø˘Y êô˘î˘j ’'' ¿CG Ú©˘˘à˘ j »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG QGƒ◊G
.''™«ª÷G »°VôJ á«°SÉFQ äÉHÉîàf’ Ò°†ëàdG
»°SÉ˘«˘°ùdG Öà˘µŸG ´É˘ª˘à˘LG ≈˘∏˘Y ¬˘aGô˘°TEG ∫Ó˘Nh
»àdG QGƒ˘ë˘∏˘d á˘«˘æ˘Wƒ˘dG Ihó˘æ˘dG á˘«˘°ûY ,Üõ˘ë˘∏˘d
πM'' ¿CG ≈∏Y »©«ªL ócCG ,ÒNC’G Gòg É¡ª¶æ«°S
ÜÉgòdG ‘ øªµj ôFGõ÷G É¡H ô“ »àdG áeRC’G
’ ≈àM ,™«˘ª÷G »˘°Vô˘J á˘«˘°SÉ˘FQ äÉ˘HÉ˘î˘à˘fG ¤EG
.''√ôWCG øY QGƒ◊G QÉ°ùe êôîf
¿CG Öéj QGƒ◊G'' ¿CG Oó°üdG äGP ‘ ∫ƒ≤j ™HÉJh
º«¶æàd ájQhô°†dG •hô°ûdG ÒaƒJ ≈∏Y õµJôj
Éæ˘ª˘ã˘e ,''¬˘°ù«˘FQ Ö©˘°ûdG É˘¡˘«˘a QÉ˘à˘î˘j äÉ˘HÉ˘î˘à˘fG
QGƒë∏d á«æ˘Wƒ˘dG á˘æ˘é˘∏˘dG ¬˘H Ωƒ˘≤˘J …ò˘dG π˘ª˘©˘dG
πHÉ≤ŸÉH âØd ¬fCG ÒZ .√ÉŒ’G Gòg ‘ áWÉ°SƒdGh
πc øY Gó«©H'' QGƒ◊G Gòg ¿ƒµj ¿CG IQhô°V ¤EG
.''AÉ°übE’G ∫Éµ°TCG
¬à∏«µ°ûJ ¿CG ≈∏Y ó«cCÉàdG ≈∏Y »©«ªL ¢UôMh

í˘dÉ˘°U ,á˘HÉ˘«˘æ˘dÉ˘H á˘eC’G ¢ù∏› ¢ù«˘FQ ó˘˘cCG
Üƒæ˘L) ó˘fGQó˘«Ã AÉ˘KÓ˘ã˘dG ¢ùeCG ,π˘«˘Lƒ˘b
∫É˘ë˘Ø˘à˘°SG Èà˘©˘ J ô˘˘FGõ÷G ¿CG ,(É˘˘«˘ ≤˘ jô˘˘aEG
‘ ÚMRÉædGh Ú∏MôŸGh ÚÄLÓdG ôgGƒX
√ò˘g á÷É˘©˘e ¿CGh ''É˘≤˘∏˘≤˘e Gô˘eCG'' É˘«˘≤˘jô˘˘aEG
≥«°ùæ˘à˘dG ø˘e ó˘jõŸG'' ÖLƒ˘à˘°ùJ ô˘gGƒ˘¶˘dG
á˘jƒ˘dhC’G AÉ˘˘£˘ YEG'' ™˘˘e ''Oƒ˘˘¡÷G ∞˘˘«˘ ã˘ µ˘ Jh
.''πeÉµàe πµ°ûH øeC’Gh á«ªæà∏d
áÑ°SÉæÃ ¬d áª∏c ‘ π«Lƒb ó«°ùdG ∫Ébh
á«æWƒdG ¢ùdÉÛG AÉ°SDhôd ájƒæ°ùdG IQhódG
¿Gƒ˘˘æ˘ ©˘ ˘H á˘˘ «˘ ˘≤˘ ˘jô˘˘ aE’G ñƒ˘˘ «˘ ˘°ûdG ¢ùdÉ›h
Ú∏˘˘ ˘ MôŸGh ÚÄ˘˘ ˘ LÓ˘˘ ˘ dG á˘˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ °S 2019¢S
Èà©J ôFGõ÷G ¿CG ,''É«≤jôaEG ‘ ÚMRÉædGh
ójGõàe πµ°ûH ôgGƒ¶dG √òg ∫ÉëØà°SG'' ¿CG
É©«ªL Éæe ÖLƒà°ùj Ée ,É≤∏≤e GôeCG íÑ°UCG
Oƒ˘¡÷G ∞˘˘«˘ ã˘ µ˘ Jh ≥˘˘«˘ °ùæ˘˘à˘ dG ø˘˘e ó˘˘jõŸG

¢†©H »≤à∏J QGƒ◊G áÄ«g
Ωƒ«dG ∑Gô◊G »∏ã‡
á˘Ä˘«˘¡˘∏˘d á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG á˘æ˘é˘∏˘ dG ™˘˘ª˘ àŒ ¿CG ô˘˘¶˘ à˘ æ˘ j
π˘YGƒ˘a ¢†©˘H ™˘e ,á˘WÉ˘°Sƒ˘dGh QGƒ˘ë˘∏˘d á˘«˘ æ˘ Wƒ˘˘dG
á˘eÉ˘fRQ QÉ˘WEG ‘ AÉ˘©˘HQC’G Gò˘˘g »˘˘Ñ˘ ©˘ °ûdG ∑Gô◊G
.áÄ«¡∏d QGƒ◊G ä’ƒL
´É˘ª˘à˘LG ∫Ó˘N AÉ˘≤˘ ∏˘ dG Gò˘˘g ø˘˘Y ¿Ó˘˘YE’G AÉ˘˘Lh
,ôª«ë∏H QÉªY ¬°SCGôJ Úæ˘K’G á˘«˘°SÉ˘«˘°ùdG á˘æ˘é˘∏˘d
á˘Ä˘«˘¡˘ d ΩÉ˘˘©˘ dG ≥˘˘°ùæŸG √ô˘˘°†Mh ,á˘˘æ˘ é˘ ∏˘ dG ¢ù«˘˘FQ
áæé∏dG AÉ°†YCGh ,¢ùfƒj Ëôc ,áWÉ°SƒdGh QGƒ◊G
¢ûbÉ˘f ,ó˘ªﬁ ÊÉ˘cô˘H •É˘≤˘Hh ó˘«˘ ©˘ °S ø˘˘H QÉ˘˘àﬂ
≥˘∏˘©˘à˘ jh ,∫É˘˘ª˘ Y’
C G ∫hó˘˘L ‘ á˘˘LQóŸG •É˘˘≤˘ æ˘ dG
å«˘˘M ,QGƒ◊G ä’ƒ˘˘L á˘˘eÉ˘˘ fRQ è˘˘ eÉ˘˘ fÈH ô˘˘ eC’G
πYGƒa ¢†©H ™e ´ÉªàLG ∫hCG ó≤©°S áæé∏dG äQôb
Iô˘˘°TÉ˘˘©˘ dG á˘˘YÉ˘˘°ùdG ≈˘˘∏˘ Y AÉ˘˘©˘ HQC’G Ωƒ˘˘j ∑Gô◊G
.''(áª°UÉ©dG ôFGõ÷G) âbDƒŸG Égô≤Ã ÉMÉÑ°U
á∏«µ°ûJ á°SGQO'' É°†jCG ´ÉªàL’G Gòg ∫ÓN ”h
QÉ˘˘ ˘ª˘ ˘ Y ó˘˘ ˘cCG å«˘˘ ˘M ,AGÈÿGh AÉ˘˘ ˘ª˘ ˘ µ◊G á˘˘ ˘æ÷
¤hC’G IÉæ≤∏d íjô°üJ ‘ áæé∏dG ¢ù«FQ ,ôª«ë∏H
ÊóŸG ™ªàÛG øe äÉ«°üî°T º°†J áæé∏dG √òg ¿CG
Qhó˘˘d QÉ˘˘Ñ˘ à˘ Y’G IOÉ˘˘YEG á˘˘«˘ ª˘ gCG ™˘˘e »˘˘°SÉ˘˘ «˘ ˘°ùdGh
.áeRC’G πM ‘ êQÉÿÉH á«æWƒdG á«dÉ÷G
ø˘Y âæ˘∏˘YCG ó˘b âfÉ˘˘c á˘˘WÉ˘˘°Sƒ˘˘dGh QGƒ◊G á˘˘Ä˘ «˘ g
É˘˘gQGô˘˘b ø˘˘Y âØ˘˘°ûch AÉ˘˘ª˘ ˘µ˘ ˘ë˘ ˘∏˘ ˘d á˘˘ æ÷ AÉ˘˘ °ûfEG
™e QGƒ◊G äGQhÉ°ûe º«¶æJ ‘ …QƒØdG ´hô°ûdÉH
á˘«˘ æ˘ Wƒ˘˘dG äÉ˘˘«˘ °üî˘˘°ûdGh á˘˘«˘ °SÉ˘˘«˘ °ùdG á˘˘≤˘ Ñ˘ £˘ dG
äÉ˘˘ ˘ ˘°üæŸG π˘˘ ˘ ˘c ¿CG Ió˘˘ ˘ ˘cDƒ˘ ˘ ˘ e ,ÊóŸG ™˘˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘àÛGh
øe π˘ª˘©˘à˘°ùà˘°S π˘ª˘Y ≥˘FÉ˘Kh π˘µ˘°ûJ äÉ˘MÎ≤ŸGh
IhóædG ∫ÓN É¡Áó≤J ºàj äÉMÎ≤e OGóYG πLCG
.äGQhÉ°ûŸG ájÉ¡f ‘ º¶æà°S »àdG á«æWƒdG
á©LGôÃ π«dÉëàdGh äÉ°SGQódG áæ÷ ™∏£°†J Éªc
ø˘H AGô˘gõ˘dG á˘ª˘WÉ˘a Ö°ùM äÉ˘˘HÉ˘˘î˘ à˘ f’G ¿ƒ˘˘fÉ˘˘b
äRôHCG »àdG áWÉ°SƒdGh QGƒ◊G áæé∏H ƒ°†Y ºgGôH
äÉHÉ˘î˘à˘f’G ¿ƒ˘fÉ˘b ‘ ¢üFÉ˘≤˘æ˘dG í˘«˘ë˘°üJ á˘«˘ª˘gCG
á«YÉªàLGh á«fƒfÉbh á«°SÉ«°S äÉaÉ°VEÉH ¬FGôKEGh
.áë«ë°U
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:ádGó©dG äÉ«MÓ°U ‘ πNóàdG Öé°ûj êGôYCG QƒàcódG

''á≤Ñ°ùe •hô°T ìôW QGƒ◊G áÄ«g ≥M øe ¢ù«d''
''¬à«ª∏°S øY ∑Gô◊G ó««– º¡aóg ÊóŸG ¿É«°ü©dG IÉYO'' @
''..¬JGRÉ«àeG ≥«≤– ¤EG ≈©°ùj QGƒ◊G ∫óH ¢VhÉØàdÉH …OÉæj øe'' @
Gòg ∫ƒM É¡aÉØàdGh äGQOÉÑŸG πc •GôîfG Ö∏£àj QGƒ◊G ìÉ‚ ¿CG êGôYCG ¿Éª«∏°S QƒàcódG á«°SÉ«°ùdG Ωƒ∏©dG PÉà°SCG iôj
ájƒÄa ídÉ°üe ΩóîJ ’h ™«ª÷G ΩóîJ á«≤aGƒJ ∫ƒ∏Mh á«∏ªY äGQƒ°üJ OÉéjE’ ä’RÉæàdG πc Ëó≤J ™e ≈©°ùŸG
Ée ΩÉ«b ¿CG ≈∏Y GOó°ûe ,Ö©°ûdG ÜÉ°ùM ≈∏Y Ö°SÉµŸG ≥«≤–h äÉeRC’G ‘ QÉªãà°S’G ø¡à“ á≤«°V äÉYƒª› ÜÉ°ù◊
ÖæjR .± ¯
.áæ«©e áÄØd RÉëæJ É¡∏©éj á≤Ñ°ùe •hô°T ìô£H QGƒ◊G áÄ«¡H ≈ª°ùj
çóëàŸG ∞«°†j-äGQÉ«àdG √òg ≈∏Y óH’h
É¡ØbGƒeh É¡JÉHÉ°ùM ‘ ô¶ædG IOÉYEG -¬JGP
¢Sƒ∏÷Gh áeÉ˘©˘dG á˘ë˘∏˘°üŸG Ωó˘î˘J’ »˘à˘dG
QÉ˘«˘N º˘gG ƒ˘g …ò˘dG QGƒ◊G »˘˘°Sô˘˘c ≈˘˘∏˘ Y
.áHƒ∏£ŸG äÉ«dÉ©ØdÉH ¬ªYO ºàj ¿CG Öéj
¿É«°ü©dG IÉYO øe êGôYCG ¿Éª«∏°S QòMh
»æŒ ¿CG ójôJ äÉÄa ÉgÈàYG »àdGh ÊóŸG
¬é¡f øY √ó««–h ∑Gô◊G á«ª∏°S ≈∏Y
’ -¬Ñ°ùM- IÒNC’G √òg ¿CG å«M ,»ª∏°ùdG
≥«≤– §≤a ójôJh á«Ñ©°ûdG IOGQE’ÉH øeDƒJ
∫Ó˘˘N ø˘˘e á˘˘≤˘ «˘ °†dG á˘˘«˘ JGò˘˘dG É˘˘¡◊É˘˘ °üe
.¢VhÉØàdG πLCG øe §¨°†dG
»àdG ÖdÉ£ŸG ¿CG ¬JGP ¥É«°ùdG ‘ Oó°Th
á˘˘jƒ˘˘Ä˘ a »˘˘g ∑Gô◊G ‘ ™˘˘aô˘˘ J âë˘˘ Ñ˘ ˘°UCG
ÉæJOÉYEG ójôJ »àdG πYGƒØdG ¢†©H É¡cô–
Ö°SÉ˘˘µ˘ ˘e ≥˘˘ «˘ ˘≤–h ô˘˘ Ø˘ ˘°üdG á˘˘ £˘ ˘≤˘ ˘f ¤EG
äÉMƒªWh ∑Gô◊G ÜÉ°ùM ≈∏Y á«°üî°T
.Ò«¨àdG ‘ Ú«FGõ÷G ∫ÉeBGh

äÉ«dÉ©ØdG ∞∏àﬂ ™e πeÉ©àdG ‘ GQòMh
ÖdÉ£e ó«°ùéàd ∑Gô◊G Gòg π¨à°ùJ »àdG
πc ƒYOCG Éªc ,''É¡d ¬ªYO Öë°Sh á«°SÉ«°S
¿É©eEG ¤EG Qƒà°SódG êQÉN πª©dÉH …OÉæj øe
äÉ«fÉfC’G ™°Vhh á«æWƒdG áë∏°üŸGh π≤©dG
.øWƒdG áë∏°üe πLG øe ÉÑfÉL á«°SÉ«°ùdG
∫É˘˘ ˘eBG ó˘˘ ˘°ùé˘˘ ˘j ¿CG ø˘˘ ˘µÁ QÉ˘˘ ˘ «˘ ˘ ˘N º˘˘ ˘ gCGh
Ò«¨àdG áYÉæ°U ‘ º¡JÉMƒªWh ÚjôFGõ÷G
¤EG »°†ŸG -êGôYCG Ö°ùM_ ó¨dG ôFGõLh
øe ∫ÉLB’G ÜôbCG ‘ á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G
πeÉch äÉ«MÓ°üdG πeÉc ¢ù«FQ êÉàfEG πLCG
…ôFGõ÷G Ö©°ûdG πc á≤ãH ≈¶ëj á«Yô°ûdG
.ó¨dG
¢ù∏ÛÉ˘˘H á˘˘≤˘ ∏˘ ©˘ àŸG äÉ˘˘Mhô˘˘£˘ ˘dG ø˘˘ Yh
ÉgÈàYG ó≤a á«dÉ≤àf’G IÎØdGh »°ù«°SCÉàdG
’ á«©LQ äÉMhôW êGôYCG ¿Éª«∏°S QƒàcódG
É˘¡˘fC’ á˘°Vƒ˘aô˘e π˘FÉ˘°ùe »˘gh É˘¡˘d ¢SÉ˘˘°SCG
äÉ˘YÉ˘ª÷ á˘˘«˘ JGP í˘˘dÉ˘˘°üe Ωó˘˘î˘ J á˘˘jƒ˘˘Ä˘ a
iód ´ÉªLE’G ≥≤– ’h á£∏°ù∏d á°û£©àe
.ÚjôFGõ÷G

áëaÉµe ¿CGh É°Uƒ°üN ádGó©dG äÉ«MÓ°U
Ò«˘¨˘à˘dG á˘YÉ˘æ˘°üd ¿Gƒ˘æ˘Y º˘gCG ƒ˘g OÉ˘˘°ùØ˘˘dG
ÉÃ »˘°†ª˘à˘°S π˘FÉ˘°ùŸG ¿CÉ˘ H ¿É˘˘ª˘ °V ÈcGh
.á«Ñ©°ûdG IOGQE’G ÖdÉ£e Ωóîj
QGƒM ¿CG ¤EG êGôYCG ¿Éª«∏°S PÉà°SC’G âØdh
’ É«©ªà› É©HÉW ¬d ¿ƒµ«°S ÚjôFGõ÷G
qπc ¿CG Éªc ,Gô°TÉÑe ÉaôW ¬«a á£∏°ùdG ¿ƒµJ
∫É˘«˘M OÉ˘«◊É˘H Ωõ˘à˘∏˘à˘°S á˘dhó˘dG äÉ˘°ù°SDƒ˘e
™˘°Vƒ˘H í˘ª˘°ù«˘°S É˘e ¬˘˘JÉ˘˘Lôﬂh ¬˘˘JQhÒ°S
Ö∏£e ºgC’ á«Ñ∏J IójóL ôFGõ÷ Qƒ°üJ
.∑Gô◊G ¬©aQ
…OÉ˘˘ æ˘ ˘j ø˘˘ e π˘˘ c ¿CG êGô˘˘ ˘YCG Èà˘˘ ˘YG É˘˘ ˘ª˘ ˘ c
á£∏°ù∏˘d ¢û£˘©˘à˘e QGƒ◊G ∫ó˘H ¢VhÉ˘Ø˘à˘dÉ˘H
≥˘«˘≤˘ë˘à˘ d ∑Gô◊G ∫Ó˘˘¨˘ à˘ °SG ¤EG ≈˘˘©˘ °ùjh
ÜÉ°ùM ≈∏Y á«°üî°T Ö°SÉµeh äGRÉ«àeG
¿C’ ¢Vƒaôe ôeC’G Gògh á«Ñ©°ûdG IOGQE’G
≥˘≤˘ë˘j ™˘eÉ˘L Qƒ˘°üJ AÉ˘˘æ˘ H Ωƒ˘˘«˘ dG ¿É˘˘gô˘˘dG
.ÚjôFGõ÷G πc áë∏°üe
ƒYOCG'' ¬JGP ¥É«°ùdG ‘ êGôYCG QƒàcódG ∫Ébh
É«Yh ÌcG ¿ƒµj ¿CG ¤EG …ôFGõ÷G Ö©°ûdG

¬©e ¬JôLCG QGƒM ‘ êGôYCG ¿Éª«∏°S RôHCG
¢Sƒ∏÷G ¿CG ''ájôFGõ÷G áYGPE’G Éjóª«à∏e''
êhôî∏d ó«MƒdG QÉ°ùŸG ƒg QGƒ◊G ádhÉ£d
iDhô˘˘ dG Öjô˘˘ ≤˘ ˘J ∫Ó˘˘ ˘N ø˘˘ ˘e á˘˘ ˘eRC’G ø˘˘ ˘e
äÉ˘Mhô˘£˘dG ∞˘∏˘àﬂ ÚH ô˘¶˘æ˘dG äÉ˘¡˘Lhh
ÉXÉØM áMÉ°ùdG ‘ É¡æY È©ŸG QÉµaC’Gh
äÉ˘°ù°SDƒ˘eh ô˘FGõ÷G QGô˘≤˘à˘°SGh ø˘eCG ≈˘∏˘Y
á«Ñ˘∏˘ZC’ á˘«˘Ñ˘©˘°ûdG IOGQEÓ˘d á˘jÉ˘ª˘Mh á˘dhó˘dG
ƒ˘ë˘f »˘°†ŸG IQhô˘°V Gó˘cDƒ˘ e ,Újô˘˘FGõ÷G
.∫ÉLB’G ÜôbCG ‘ á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G
ø˘Y ¬˘ã˘jó˘M ¢Vô˘©˘e ‘ êGô˘˘YCG Rô˘˘HCG É˘˘ª˘ c
ΩÉ¡e øe ¢ù«d ¿CG á≤Ñ°ùŸG •hô°ûdG ádCÉ°ùe
πc π«ã“h á«æWh É¡àª¡e »àdG QGƒ◊G áæ÷
É¡∏©éj Gò¡a ÉWhô°T ìô£J ¿CG ÚjôFGõ÷G
»˘bÉ˘H ÜÉ˘°ùM ≈˘∏˘Y á˘æ˘«˘©˘ e á˘˘Ä˘ Ø˘ d RÉ˘˘ë˘ æ˘ J
.ÚjôFGõ÷G
áæé∏dG …OÉæJ ¿CG ∫ƒ≤©ŸG øe ¢ù«d ¬fCG Éªc
®ÉØ◊G ≈∏Y πªY ™æÃ -êGôYCG ∫ƒ≤j_
ÚeCÉJ øe ÜÉë°ùf’ÉH ∑Gô◊G á«ª∏°S ≈∏Y
‘ πNóàdG »≤£æŸG øe ¢ù«dh äGÒ°ùŸG

è◊G º°Sƒe ∫Éªµà°S’

ájôFGõ÷G áã©ÑdG ájõgÉL ócDƒj …ó¡ª∏H
¤EG êÉ˘˘ é◊G π˘˘ «˘ ˘Mô˘˘ J ∂dP ‘ ÉÃ è◊G º˘˘ °Sƒ˘˘ e
.''±É£ŸG ájÉ¡f ‘ ôFGõ÷G
IQhô˘˘°V'' ≈˘˘∏˘ Y á˘˘«˘ æ˘ jó˘˘dG ¿hDƒ˘ °ûdG ô˘˘jRh ó˘˘ cCGh
Üƒ˘cQ á˘˘jÉ˘˘Z ¤EG á˘˘≤˘ «˘ bó˘˘dGh á˘˘«˘ fB’G á˘˘≤˘ aGôŸG
á˘©˘à˘eCÓ˘d ¿É˘eC’G Òaƒ˘J ¿CÉ˘°ûH á˘°UÉ˘N Iô˘FÉ˘˘£˘ dG
.''É¡H ∂°ùªàdG ≈∏Y êÉé◊G ¢Uôëj »àdG
≈∏˘µ˘dG ≈˘°VôŸ ä’É˘M ™˘HQCG π˘«˘é˘°ùJ ¢Uƒ˘°üî˘Hh
π˘Ø˘µ˘à˘dG'' ô˘jRƒ˘dG ó˘cCG ôÁÉ˘gõ˘dG ≈˘°VôŸ iô˘˘NCGh
ô˘eC’G á˘©˘LGô˘e IQhô˘°V''`H É˘Ñ˘dÉ˘˘£˘ e ''º˘˘¡˘ H ΩÉ˘˘à˘ dG
.'' á∏Ñ≤ŸG è◊G º°SGƒŸ ÉÑ°ù–
¿CÉ°ûH á°UÉN è◊G º°Sƒe º««≤àH ≥∏©àj Éª«ah
≈˘∏˘Y ¢Uô◊G'' …ó˘¡˘ª˘∏˘H ó˘«˘°ùdG Oó˘L ¢üFÉ˘≤˘æ˘ dG
º˘°Sƒ˘e Ò°†– π˘LCG ø˘e äÉ˘Ø˘∏ŸG á˘aÉ˘˘c á˘˘°ûbÉ˘˘æ˘ e
≈˘à˘M AÉ˘£˘NC’G ¢†©˘H QGô˘µ˘J ¿hO ΩOÉ˘˘≤˘ dG è◊G
øÁCG .¿ ¯
.''á∏«∏b âfÉc ƒdh

:ájôFGõ÷G á«FÉ°†ØdG ádÉcƒdGh á«fóŸG ájÉª◊G

≥«°ùæàdG áLQO ™aQ ¤EG ƒYój á«∏NGódG ôjRh
áÄ«¡à˘dG á˘«˘∏ÙG äÉ˘YÉ˘ª÷Gh á˘«˘∏˘NGó˘dG ô˘jRh É˘YO
AÉKÓãdG ¢ùeCG ,¿ƒªMO ø˘jó˘dG ìÓ˘°U ,á˘«˘fGô˘ª˘©˘dG
iƒ˘à˘ °ùe ™˘˘aQ'' IQhô˘˘°V ¤EG ,á˘˘ª˘ °UÉ˘˘©˘ dG ô˘˘FGõ÷É˘˘H
á˘dÉ˘cƒ˘dGh á˘«˘fóŸG á˘jÉ˘ª◊G RÉ˘¡˘L ÚH ''≥˘˘«˘ °ùæ˘˘à˘ dG
çQGƒµdG Ò«°ùJ ¢üîj Éª«a ájôFGõ÷G á«FÉ°†ØdG
™æe'' πLG øe äÉHÉ¨dG ≥˘FGô˘M É˘ª˘«˘°S’ ,á˘«˘©˘«˘Ñ˘£˘dG
.''áYô°ùH É¡«a ºµëàdGh É¡KhóM
∫ƒ˘M »˘ª˘«˘«˘≤˘J ´É˘ª˘à˘ LG ‘ ¿ƒ˘˘ª˘ MO ó˘˘«˘ °ùdG ∫É˘˘bh
áëaÉµ˘eh ±É˘«˘£˘°U’G º˘°SƒÃ á˘°UÉÿG äÉ˘«˘∏˘ª˘©˘dG
á˘jÉ˘ª˘ë˘∏˘d á˘eÉ˘©˘dG á˘jô˘jóŸG ô˘≤Ã äÉ˘HÉ˘¨˘dG ≥˘FGô˘˘M
,á˘«˘fóŸG á˘jÉ˘ª˘ë˘∏˘d ΩÉ˘©˘ dG ô˘˘jóŸG Qƒ˘˘°†ë˘˘H á˘˘«˘ fóŸG
,»˘æ˘Wƒ˘dG ø˘eCÓ˘d ΩÉ˘©˘dG ô˘jóŸGh ,±Ó˘Zƒ˘H ΩÓ˘Yƒ˘˘H
IOÉ˘«˘ b ø˘˘Y π˘˘ã‡h ,á˘˘Hó˘˘gƒ˘˘H IQÉ˘˘b QOÉ˘˘≤˘ dG ó˘˘Ñ˘ Y
ÚH ≥˘«˘°ùæ˘à˘dG iƒ˘à˘°ùe ™˘aQ'' ¿CG ,»˘æ˘Wƒ˘˘dG ∑GQó˘˘dG
ájô˘FGõ÷G á˘«˘FÉ˘°†Ø˘dG á˘dÉ˘cƒ˘dGh á˘«˘fóŸG á˘jÉ˘ª◊G
≥˘˘FGô˘˘M É˘˘ª˘ «˘ °S’ ,çQGƒ˘˘µ˘ dG Ò«˘˘°ùJ ¢üî˘˘j É˘˘ª˘ «˘ ˘a
ájÉbƒdG áLQO ™aQ ±ó¡H ∂dPh ,…Qhô°V äÉHÉ¨dG
ºéM øe π«∏≤àdG ‹ÉàdÉHh ,áYô°ùH É¡«a ºµëàdGh
.''É¡jOÉØJh ôFÉ°ùÿG
á˘˘ eƒ˘˘ µ◊G ¿CG ô˘˘ jRƒ˘˘ dG ∞˘˘ ˘°ûc ,QÉ˘˘ ˘WE’G ¢ùØ˘˘ ˘f ‘h
øe äÉHÉ˘¨˘dG ≥˘FGô˘M ó˘°V á˘«˘FÉ˘bh á˘∏˘ª˘M â≤˘Ñ˘à˘°SG''
≈∏Y â≤aGh Éªc ,äÉYÉ£≤dG IOó©àŸG áæé∏dG ∫ÓN
¿CG ¤EG GÒ°ûe ,''áj’h πµd π≤æàe πJQ ¢ü«°üîJ
.''Ú∏≤æàe Ú∏JQ É«dÉM ∂∏“'' hRh …õ«J áj’h
»æWƒdG ¢û«÷G É¡eób »àdG Oƒ¡÷ÉH √ƒf ¿CGó©Hh
»àdG äÉHÉ¨dG ≥FGôM OÉ˘ª˘NEG á˘∏˘ª˘M ∫Ó˘N »˘Ñ˘©˘°ûdG
ÚæWGƒŸG ÉYO ,GôNDƒe øWƒdG äÉj’h ¢†©H â°ùe
≈∏Y á¶aÉÙG πLCG øe ÊóŸG ¢ù◊ÉH »∏ëàdG'' ¤EG
.''á«eƒª©dG áë°üdGh áÄ«ÑdGh äÉHÉ¨dG
iód á«dhDƒ°ùŸG ìhQ ÜÉ«¨d ¬Ø°SCG'' ióHCG ,πHÉ≤ŸÉHh
‘ --∫É˘b É˘˘ª˘ c-- ÖÑ˘˘°ùJ É˘˘e ƒ˘˘gh ,''AÉ˘˘«˘ dhC’G ¢†©˘˘H
á˘«˘ FÉŸG ∑ÈdÉ˘˘H äÉ˘˘«˘ aƒ˘˘dG ø˘˘e ó˘˘jó˘˘©˘ dG π˘˘«˘ é˘ °ùJ''
.''Ohó°ùdGh ¿ÉjOƒdGh
ó≤ØJ ,‹hódG øjóeƒH …QGƒg QÉ£e iƒà°ùe ≈∏Yh
á«fóŸG ájÉªë∏d ájƒ÷G áYƒªÛG á«∏NGódG ôjRh
Ióæ°ùŸG ΩÉ¡ŸG ∫ƒM ¬d âeób äÉMhô°T ¤EG ™ªà°SGh
êCGh ¯
.É¡«dG

±É˘˘ bhC’Gh á˘˘ «˘ ˘æ˘ ˘jó˘˘ dG ¿hDƒ˘ ˘ °ûdG ô˘˘ ˘jRh ÖdÉ˘˘ ˘Wh
á˘ã˘©˘Ñ˘dG AÉ˘°†YCG (á˘˘jOƒ˘˘©˘ °ùdG) IQƒ˘˘æŸG á˘˘æ˘ jóŸÉ˘˘H
IQhô˘°†H ,ô˘YÉ˘°ûŸG ¥Ó˘£˘fG á˘«˘°ûY ,á˘jô˘˘FGõ÷G
ø˘e ≈˘æ˘eh á˘aô˘©˘H º˘«ÿG π˘NGO …ƒ˘≤˘dG Qƒ˘°†◊G
ø˘cô˘dG AGOCG ø˘˘e ¿É˘˘ª˘ Mô˘˘dG ±ƒ˘˘«˘ °V Úµ“ π˘˘LCG
.ájOÉY ±hôX ‘ ΩÓ°SE’G øe ¢ùeÉÿG
¿hDƒ°T áeóN ÖàµŸ ¬JQÉjR ∫ÓN ôjRƒdG ídCGh
á˘«˘ ª˘ gCG'' ≈˘˘∏˘ Y IQƒ˘˘æŸG á˘˘æ˘ jóŸG õ˘˘côÃ êÉ˘˘é◊G
øe áã©ÑdG ´hôa ∞∏àﬂ ÚH πeÉµdG ≥«°ùæàdG
™˘˘ «˘ ˘ª˘ ˘L Òaƒ˘˘ Jh êÉ˘˘ é◊G á˘˘ eó˘˘ N ìÉ‚EG π˘˘ LCG
¿CGh á˘°UÉ˘N º˘gó˘«˘H ò˘NC’É˘H á˘∏˘«˘Ø˘µ˘dG •hô˘°ûdG
±OÉ°üj …òdG ájhÎdG Ωƒj ™e ¿ƒµà°S ∂°SÉæŸG
.''áé◊G …P øe øeÉãdG πÑ≤ŸG á©ª÷G
á˘˘ã˘ ©˘ Ñ˘ dG AÉ˘˘°†YCG …ó˘˘¡˘ ˘ª˘ ˘∏˘ ˘H ó˘˘ «˘ ˘°ùdG É˘˘ YO É˘˘ ª˘ ˘c
ΩÉàN ‘ ∫ÓàNG …CG …OÉØàd Oƒ¡÷G á∏°UGƒe''`d

ô˘jRƒ˘dG ø˘∏˘ YCG á˘˘∏˘ eÉÛG êÉ˘˘é˘ M ¿CÉ˘ °ûH ∫GDƒ˘ °S ‘h
êÉé◊G IóFÉØd á∏eÉÛG äGÒ°TCÉàH ΩÉàdG πØµàdG''
¿GƒjódG πÑ˘b ø˘e º˘¡˘JÉ˘Ø˘∏˘e á÷É˘©˘e â“ ø˘jò˘dG
≥«∏©àdG ôjRƒdG ¢†aQh .''Iôª©dGh èë∏d »æWƒdG
πFÉ°Sh ¢†©H É¡à∏bÉæJ »àdG äÉYÉ°TE’G ¢†©H ≈∏Y
»˘à˘dG »˘YÉ˘ª˘à˘L’G π˘°UGƒ˘˘à˘ dG π˘˘FÉ˘˘°Shh ΩÓ˘˘YE’G
.äGQÉ£ŸG øe êÉé◊G Oô£H äOÉaCG
êÉ˘˘ é◊G á˘˘ °üM ™˘˘ aQ á˘˘ «˘ ˘ fÉ˘˘ ˘µ˘ ˘ eEG ¢Uƒ˘˘ ˘°üî˘˘ ˘Hh
…ó¡ª∏H ó«°ùdG ôcP πÑ≤ŸG º°SƒŸG ‘ ÚjôFGõ÷G
ájOƒ©°ùdG äÉ£∏°ùdGh Ö∏£dG äOóL ôFGõ÷G ''¿CG
âfÉc áµe ¿G ¿ƒc ∞∏ŸG Gòg á°SGQO ≈∏Y ∞µ©J
Gò¡dh á©°SƒJ äÉ°TQh á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG ‘ ó¡°ûJ
¿CG ¤EG GÒ°ûe ,'' ´hô˘˘°ûŸG Gò˘˘g ó˘˘«˘ °ùŒ º˘˘ à˘ ˘j ⁄
á˘«˘aÉ˘°VEG IÒ°TCÉ˘J 2000 IOÉ˘jõ˘H âÑ˘dÉ˘W ô˘˘FGõ÷G
.IÒ°TCÉJ 38^000 øe ÌcCG ¤EG Oó©dG π°ü«d

ó˘«˘°ùdG ±É˘bhC’Gh á˘«˘æ˘ jó˘˘dG ¿hDƒ˘ °ûdG ô˘˘jRh ó˘˘cCG
á˘jõ˘gÉ˘L (á˘jOƒ˘©˘°ùdG) Ió˘é˘H …ó˘¡˘ª˘∏˘ H ∞˘˘°Sƒ˘˘j
è◊G º˘˘°Sƒ˘˘e ∫É˘˘ª˘ µ˘ à˘ °S’ á˘˘jô˘˘FGõ÷G á˘˘ã˘ ©˘ Ñ˘ dG
‘ áYÉ°ùdG ó◊ âdòH »àdG Oƒ¡÷G ¤EG ô¶ædÉH
.áeôµŸG áµeh IQƒæŸG áæjóŸGh IóL øe πc
AÉ˘˘ Ñ˘ ˘fC’G á˘˘ dÉ˘˘ cƒ˘˘ d í˘˘ jô˘˘ °üJ ‘ ô˘˘ jRƒ˘˘ ˘dG Oó˘˘ ˘°Th
êÉ˘é◊G ¿hDƒ˘°T Öà˘µŸ ¬˘JQÉ˘jR ió˘˘d á˘˘jô˘˘FGõ÷G
™aQ πLCG øe Oƒ¡÷G á«ªgCG'' ≈∏Y IóL õcôÃ
áØdOõ˘eh á˘aô˘Yh ≈˘æ˘e π˘µ˘H ô˘YÉ˘°ûŸÉ˘H …ó˘ë˘à˘dG
±ôW øe ¢Uô◊G øe ójõe ¤EG êÉàëj Ée ƒgh
.''™«ª÷G
á˘˘eó˘˘N ‘ ÊÉ˘˘ Ø˘ ˘à˘ ˘dG'' ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ∫hDƒ˘ ˘°ùŸG äGP åMh
»˘£˘©˘j É˘e ≥˘ah IOƒ˘©˘ dG äÓ˘˘MQ ∫Ó˘˘N êÉ˘˘é◊G
º°Sƒe õ«Á …òdG ìÉéædG ≈∏Y ºFGódG ´ÉÑ£f’G
.'' ‹É◊G è◊G

π«eÈ∏d GQ’hO Úà°ùdG ¥ƒa ∫GRÉe

™LGÎj ôFGõ÷G ∫hÎH ô©°S

ø˘e ó˘jõŸG PÉ˘î˘JG ≈˘∏˘Y Ú°üdG âeó˘bCG É˘¡˘Ñ˘fÉ˘˘L ø˘˘e
.á«µjôeC’G á«YGQõdG äGOQGƒdG ó°V äGAGôLE’G
áÄŸÉH áKÓK øY ójõj Ée âfôH QÉ©°SCG â°†ØîfGh
¿CG øe ≥∏≤dÉH ¿hô©°ûj Ú∏eÉ©àŸG ¿CG PEG ÚæK’G Ωƒj
Úà˘dhO ÈcCG ÚH á˘jQÉ˘é˘à˘dG äGô˘˘Jƒ˘˘à˘ dG QGô˘˘ª˘ à˘ °SG
≈∏Y ÉÑ∏°S ôKDƒ«°S ⁄É©dG ‘ §ØædG AGô°ûH ¿Éeƒ≤J
.Ö∏£dG
í˘Ñ˘c á˘«˘bÉ˘Ø˘JG ∂HhCG á˘ª˘¶˘æŸG äOó˘L ,Òcò˘˘à˘ ∏˘ d
á˘˘ª˘ ˘¶˘ ˘æŸG QGô˘˘ b ÖLƒÃ ô˘˘ ¡˘ ˘°ûdG Gò˘˘ g äGOGó˘˘ eE’G
Éæ««Ø˘H º˘¡˘d ´É˘ª˘à˘LG ô˘NBG ∫Ó˘N ò˘î˘àŸG É˘¡˘FÉ˘Ø˘∏˘Mh
º˘˘¡˘ bÉ˘˘Ø˘ JG ó˘˘ jó“ GhQô˘˘ b å«˘˘ M ,•QÉ˘˘ Ø˘ ˘dG ¿Gƒ˘˘ L
á«aÉ°VG IÎØ˘d ∂dPh êÉ˘à˘f’G ¢†«˘Ø˘î˘à˘H »˘°VÉ˘≤˘dG
≈˘˘∏˘ ˘Y É˘˘ XÉ˘˘ Ø˘ ˘M 2020 ¢SQÉ˘˘ e 31 á˘˘ jÉ˘˘ Z ¤EG ó˘˘ à“
.¥ƒ°ùdG QGô≤à°SG
EG .¥ ¯

ÚH á˘˘jQÉ˘˘ é˘ ˘à˘ ˘dG Üô◊G ø˘˘ Y á˘˘ ª˘ ˘LÉ˘˘ æ˘ ˘dG ±hÉıG
¢ü∏˘≤˘à˘dG ø˘e º˘Zô˘dÉ˘H ,Ú°üdGh Ió˘ë˘àŸG äÉ˘˘j’ƒ˘˘dG
,á«£ØædG ¥Gƒ°SC’G iƒà°ùe ≈∏Y ¢Vô©dG ‘ »Ñ°ùædG
»ŸÉ©dG ¢SÉ«≤dG ΩÉÿ á∏LB’G Oƒ≤©dG â©LGôJ å«M
Ωƒ«d ¥ÓZ’G á°ù∏÷ áÑ°ùædÉH áÄŸÉH 0Q76`H âfôH
.π«eÈ∏d GQ’hO 61Q42óæYô≤à°ùàd á©ª÷G
¢SÉ˘˘°ùµ˘˘ J Üô˘˘ Z ΩÉ˘˘ N ¢†Ø˘˘ î˘ ˘fG Ωƒ˘˘ «˘ ˘dG ¢ùØ˘˘ f ‘h
GQ’hO 55Q24 ¤EG 0Q75»˘˘ ˘ ˘ ˘cÒeC’G §˘˘ ˘ ˘ ˘°Sƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ àŸG
.π«eÈ∏d
Ú°üdG ÚH …QÉéàdG ´Gô°üdG ¿G ≈∏Y ¿ƒ∏∏ÙG ócGh
QÉ©˘°SCG ≈˘∏˘Y í˘°VGh π˘µ˘°ûH ô˘KCG Ió˘ë˘àŸG äÉ˘j’ƒ˘dGh
»µ˘jô˘eC’G ¢ù«˘Fô˘dG Oó˘L ó˘≤˘a ,π˘©˘Ø˘dÉ˘Hh .§˘Ø˘æ˘dG
ó°V ájQÉéàdG ¬HôM ¢ù«ªÿG Ωƒj ÖeGôJ ódÉfhO
IójóL Ωƒ°SQ ¢Vôa ‘ ¬à«f øY ¬fÓYEÉH Ú°üdG
.ÈªàÑ°S —ÉØdG øe AGóàHG á«æ«°üdG äGOQGƒdG ≈∏Y

¢ùeCG (∂HhCG) §Øæ∏d IQó°üŸG ∫hódG áª¶æe äôcP
ô©°S §°Sƒàe ¿EG ÊhÎµdE’G É¡©bƒe ≈∏Y AÉKÓãdG
GQ’hO 60Q54 ¤EG ¢†Ø˘î˘fG á˘ª˘¶˘æŸG äÉ˘eÉ˘N á˘∏˘ °S
á˘˘ ˘©˘ ˘ ª÷G GQ’hO 61Q67π˘˘ ˘HÉ˘˘ ˘≤˘ ˘ e ,Úæ˘˘ ˘K’G ¢ùeCG
.á«°VÉŸG
‘ É˘©˘Lô˘e ó˘©˘ J »˘˘à˘ dG ,∂HhCG äÉ˘˘eÉ˘˘N á˘˘∏˘ °S º˘˘°†Jh
…QÉë°U ΩÉN »gh ÉYƒf 14 ,êÉàfE’G iƒà°ùe ¢SÉ«b
,…Oƒ˘©˘ °ùdG ∞˘˘«˘ ØÿG »˘˘Hô˘˘©˘ dG ΩÉÿGh ,…ô˘˘FGõ÷G
,»JGQÉeE’G ¿ÉHôe ΩÉNh ,»àjƒµdG ôjó°üàdG ΩÉNh
,»˘bGô˘©˘dG ∞˘«˘ØÿG Iô˘°üÑ˘dGh ,π˘«˘≤˘ã˘ dG ÊGô˘˘j’Gh
ΩÉNh ,…Òé«ædG ÊƒH ΩÉNh ,»Ñ«∏dG Qó°ùdG ΩÉNh
»HGQh ,‹ƒ¨fC’G ∫ƒ°S GÒLh ,»∏jhõæØdG äÉjGÒe
hÒaGRh ,…QhOGƒc’G âæjQhCGh ,ÊƒHÉ¨dG ∞«ØÿG
.‹ƒ¨fƒµdG ƒæ«Lh ,á«FGƒà°S’G É«æ«¨d
ÖÑ˘°ùH ,Úæ˘K’G Ωƒ˘˘j §˘˘Ø˘ æ˘ dG QÉ˘˘©˘ °SCG â©˘˘LGô˘˘Jh

:áµe øe øÄª£jo IRhõY ∞°Sƒj

''è◊G ôYÉ°ûe ¥Ó£fG π«Ñb äÉÑ«JÎdG áaÉc §Ñ°V''
™e ''Ió«L'' IÒJƒH Ò°ùj ‹É◊G º°SƒŸG ¿CG GócDƒe ,''É¡æ«M ‘ É¡cQGóJh äÉÑ≤©dGh
áeóNh πØµàdG áª¡e ‘ Ò°ü≤àdGh º°SƒŸG √ƒ°ûJ »àdG IÒÑµdG πcÉ°ûŸG ÜÉ«Z
.êÉé◊G
á«∏ª©d á˘°SÉ˘°ù◊G á˘£˘≤˘æ˘dG'' ¿CG Iô˘ª˘©˘dGh è˘ë˘∏˘d »˘æ˘Wƒ˘dG ¿Gƒ˘jó˘dG ô˘jó˘e Rô˘HCGh
ΩóYh áMÉ°ùŸG ≥«°†d Gô¶f ≈æe ô©°ûe ‘ á°UÉN áØ°üH øªµJ è◊G º«¶æJ
.''á¶àµe º«ÿG π©éj É‡ êÉé◊G ™«ª÷ »ØµJ øcÉeCG ôaƒJ
º°SƒŸG ájGóH òæe äÓMô∏d »∏µdG ´ƒªÛG ¿CG ¤EG çóëàŸG âØd ,iôNCG á¡L øe
á©HÉJ á∏MQ 36 É¡æ«H øe á∏MQ 85 ≠∏H Ωƒ«dG ájÉZ ¤EG •QÉØdG á«∏jƒL 15 ‘
.á«MÉ«°ùdG ä’Écƒ∏d á∏MQ 49h ¿Gƒjó∏d
ôNBG ¿CG Éª∏Y ,ÉLÉM 24^253 ≠∏H Ωƒ«dG óM ¤EG Gƒ∏°Uh øjòdG êÉé◊G ´ƒª› ÉeCG
.…QÉ÷G ähCG 7 Ωƒj ¿ƒµà°S á∏MQ
ì .¥ ¯

áµÃ AÉKÓãdG ¢ùeCG IRhõY ∞°Sƒj ,Iôª©dGh èë∏d »æWƒdG ¿GƒjódG ôjóe ócCG
§Ñ°V ” å«M ,áaôYh ≈æe ‘ ôYÉ°ûŸG ìÉ‚E’ ájQÉL äÉÑ«JÎdG ¿CG áeôµŸG
‘ ¿ÉªMôdG ±ƒ«°V ∫ÉÑ≤à°SG ó°üb º«ÿG iƒà°ùe ≈∏Y áeRÓdG äGAGôLE’G πc
.ájOÉY ±hôX
≈∏Y áã©ÑdG AÉ°†YCG IRhõY ó«°ùdG åM ,ájôFGõ÷G AÉÑfC’G ádÉcƒd íjô°üJ ‘h
Gó«°ûe ,''ΩÉ¡dG çó◊G Gò¡d áeÉàdG ájõgÉ÷G ≥«≤– πLG øe Oƒ¡÷G áØYÉ°†e''
äGÒ°†ë˘à˘dG ¢Uƒ˘°üî˘H á˘ã˘©˘Ñ˘dG AÉ˘°†YCG π˘Ñ˘b ø˘e á˘YÉ˘°ùdG ó◊ ¬˘≤˘«˘≤– ” ÉÃ
.áaôY áØbƒd
…òdG ÒÑµdG QhódÉH Égƒæe ,≈æÃ º«ÿG áÄ«¡J ∫Éªµà°SG ¥É«°ùdG äGP ‘ ócCGh
á«¡≤ØdG πFÉ°ùŸG í«°VƒJh ¿É«Ñà°S ‘ »æjódG OÉ°TQ’Gh iƒàØdG áæ÷ ¬H âeÉb
.''áæjÉÑàe AGQBGh ±ÓàNG É¡«a »àdG …hÉàØdG á°UÉN è«éë∏d
äÉ˘Hƒ˘©˘°üdG π˘c RhÉ˘é˘à˘d á˘ã˘©˘Ñ˘ dG AÉ˘˘°†YC’ ΩÉ˘˘J ó˘˘æŒ'' ∑É˘˘æ˘ g ¿CG ¤EG QÉ˘˘°TCG É˘˘ª˘ c
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:ÚMÓØdG øÄª£J áeƒµ◊G

áMƒàØe ÜƒÑ◊G ¿RÉﬂ πc ÜGƒHCG''
''ÈªàÑ°S ájÉZ ¤EG
ó«°üdGh á˘«˘Ø˘jô˘dG á˘«˘ª˘æ˘à˘dGh á˘MÓ˘Ø˘dG ô˘jRh ó˘cCG
¿CG ,áŸÉ≤H AÉKÓãdG ¢ùeCG ,…QÉªY ∞jô°T ,…ôëÑdG
≈˘≤˘Ñ˘à˘°S ø˘Wƒ˘˘dG ÈY Üƒ˘˘Ñ◊G ¿RÉﬂ π˘˘c ÜGƒ˘˘HCG''
á˘jÉ˘˘Z ¤EGh Èª˘˘à˘ Ñ˘ °S ô˘˘¡˘ °T á˘˘jÉ˘˘Z ¤EG á˘˘Mƒ˘˘à˘ Ø˘ e
á˘∏˘ª˘M º˘°Sô˘˘H ÚMÓ˘˘Ø˘ dG êƒ˘˘à˘ æ˘ e π˘˘c ∫É˘˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °SG
. ''2019-2018 ¢SQódGh OÉ°ü◊G
ÜƒÑ◊G ¿õîÃ »Øë°U íjô°üJ ‘ ôjRƒdG ∫Ébh
π˘ª˘Y IQÉ˘jR ∫Ó˘˘N ±ƒ˘˘≤˘ °Tƒ˘˘H á˘˘jó˘˘∏˘ Ñ˘ H ó˘˘jó÷G
¤EG áeQÉ°U äÉª«∏©J ≈£YCG'' ¬fCG ,áj’ƒ∏d ó≤ØJh
π˘˘°UGƒ˘˘J »˘˘c »˘˘æ˘ ¡ŸG »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ¿Gƒ˘˘jó˘˘ dG í˘˘ dÉ˘˘ °üe
É¡H Ωó≤àj á«ªc ôNCG ájÉZ ¤EG êƒàæŸG ∫ÉÑ≤à°SG
≈∏Y É°†jCG ójó°ûàdG ºà°S ¬fCÉH GRÈe ,''¿ƒMÓØdG
ó©H Iô°TÉ˘Ñ˘e ÚMÓ˘Ø˘dG á˘°üdÉﬂ á˘«˘∏˘ª˘Y ™˘jô˘°ùJ
.''ÜƒÑ◊G øe º¡Lƒàæe ´GójEG
∫ÓN ºàj ¿CG Ö≤Jôj ¬fCÉH …QÉªY ó«°ùdG ôcPh
á«îjQÉJ á©°Sh »îjQÉJ øjõîJ '' …QÉ÷G º°SƒŸG
IÒÑ˘c á˘Ñ˘°ùæ˘H ¥ƒ˘Ø˘J ''∫Ó˘≤˘à˘°S’G ò˘æ˘e Üƒ˘Ñ˘ë˘∏˘ d
27`H IQó˘˘≤ŸGh »˘˘°VÉŸG º˘˘°SƒŸG á˘˘©˘ ªÛG á˘˘«˘ ª˘ ˘µ˘ ˘dG
πcÉ«g ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,ÜƒÑ◊G øe QÉ£æb ¿ƒ«∏e
»˘£˘©˘à˘°S IÒNC’G IÎØ˘dG ‘ á˘ª˘∏˘à˘°ùŸG ø˘jõ˘î˘à˘ dG
øeh êƒàæŸG ∫É˘Ñ˘≤˘à˘°SG á˘«˘∏˘ª˘©˘d '' IÒÑ˘c á˘«˘ë˘jQCG''
∞˘dCG 300`d ™˘°ùà˘j …ò˘˘dG ±ƒ˘˘≤˘ °Tƒ˘˘H ¿õﬂ É˘˘¡˘ æ˘ «˘ H
á©HÉàe πﬁ âfÉc ¿RÉﬂ 9 øª°V øe ƒgh QÉ£æb
õ«M É¡©°Vh ájÉZ ¤EG á«°UƒdG IQGRƒdG øe á≤«bO
.•É°ûædG
…QÉ÷G Üƒ˘Ñ˘ ë˘ ∏˘ d ¿õﬂ ´hô˘˘°ûŸ ¬˘˘JQÉ˘˘jR ió˘˘dh
á˘bÉ˘£˘H Òî˘∏˘H á˘jó˘∏˘Ñ˘H äGƒ˘æ˘°S Ió˘Y ò˘æ˘e √RÉ‚EG
äGP ÈY ,QÉ˘˘£˘ æ˘ b ∞˘˘dCG 200`H Qó˘˘≤˘ J ÜÉ˘˘©˘ ˘«˘ ˘à˘ ˘°SG
ÒÑ˘µ˘dG ô˘NCÉ˘à˘∏˘d ó˘˘jó˘˘°ûdG ¬˘˘£˘ î˘ °S'' ø˘˘Y ∫hDƒ˘ °ùŸG
ø˘e »˘à˘dG ICÉ˘ °ûæŸG √ò˘˘g RÉ‚G á˘˘«˘ ∏˘ ª˘ Y ‘ π˘˘é˘ °ùŸG
áeƒµ◊G'' ¿CÉH ÓFÉb ,ô¡°TCG 6 ó©H É¡eÓà°SG ™bƒàŸG
º˘à˘j ≈˘à˘M á˘«˘fƒ˘fÉ˘bh á˘«˘YOQ äGAGô˘LEG ò˘î˘à˘à˘ °S
.''øWƒdG ÈY ÓKÉ‡ ÉYhô°ûe 16 ™jô°ùJ
™˘ª˘L á˘«˘∏˘ª˘Y ∫ƒ˘M ¢Vô˘©˘d ô˘jRƒ˘dG ™˘˘ª˘ à˘ °SG É˘˘ª˘ c
Üƒ˘˘Ñ◊G á˘˘ «˘ ˘fhÉ˘˘ ©˘ ˘J ô˘˘ jó˘˘ e ±ô˘˘ W ø˘˘ e Üƒ˘˘ Ñ◊G
á˘˘ ˘ YQõŸÉ˘˘ ˘ H ∂dPh áŸÉ˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘H á˘˘ ˘ aÉ÷G ∫ƒ˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘dGh
QÉ°TCG å«M ,Òî∏ÑH ó«ÛG óÑY »°ûjQ á«LPƒªædG
ÜƒÑ◊G øe á©ªÛG á«∏µdG äÉ«ªµdG ¿CG ¤EG ôjóŸG
∞˘dCG 800h ¿ƒ˘«˘∏˘e ¥ƒ˘Ø˘J ¿CG ™˘bƒ˘àŸG ø˘e á˘j’ƒ˘dÉ˘H
100 ¥ƒ˘Ø˘J IOÉ˘jõ˘H …QÉ÷G º˘°SƒŸG ∫Ó˘˘N QÉ˘˘£˘ æ˘ b
á˘∏˘b ¿CG ÒZ »˘°VÉŸG º˘°SƒŸÉ˘H á˘fQÉ˘≤˘e QÉ˘£˘æ˘b ∞˘dCG
πcÉ«g ƒëf êƒàæŸG πjƒ– ÈŒ øjõîàdG πcÉ«g
ô˘jRh π˘©˘ L É˘˘e ƒ˘˘gh á˘˘«˘ bô˘˘°T äÉ˘˘j’h 9`d á˘˘©˘ HÉ˘˘J
™˘˘jQÉ˘˘°ûŸG ΩÉ“EG IQhô˘˘°V ≈˘˘∏˘ Y ó˘˘ cDƒ˘ ˘j á˘˘ MÓ˘˘ Ø˘ ˘dG
.áj’ƒdÉH ájQÉ÷G
ìô°U ,á«YÉæ°üdG ºWÉª£˘dG êÉ˘à˘fEÉ˘H ≥˘∏˘©˘à˘j É˘e ‘h
π˘˘jƒ– Ió˘˘Mƒ˘˘d √ó˘˘≤˘ Ø˘ J ∫Ó˘˘N …QÉ˘˘ª˘ Y ó˘˘ «˘ ˘°ùdG
¿CÉ˘H áŸÉ˘≤˘H ¢UÉÿG ´É˘£˘ ≤˘ ∏˘ d á˘˘©˘ HÉ˘˘J º˘˘WÉ˘˘ª˘ £˘ ∏˘ d
ƒëf …QÉ÷G »MÓØdG º°SƒŸG ∫ÓN ¬éàJ ôFGõ÷G
êQÉÿG ƒëf ºWÉª£dG øe IÈà©e äÉ«ªc ôjó°üJ
‘ É¡«dEG â∏°Uh »àdG IÒÑµdG á«ëjQC’G ó©H ∂dPh
á˘˘ Ñ˘ ˘©˘ ˘°ûdG √ò˘˘ g ‘ »˘˘ JGò˘˘ dG AÉ˘˘ ˘Ø˘ ˘ à˘ ˘ c’G ¿É˘˘ ˘ª˘ ˘ °V
¿CG ™bƒà˘j ¬˘fCÉ˘H á˘Ñ˘°SÉ˘æŸÉ˘H ô˘cPh .á˘«˘é˘«˘JGÎ°S’G
850 ¬˘à˘«˘ª˘c É˘e êÉ˘à˘fEG …QÉ÷G º˘°SƒŸG ∫Ó˘˘N º˘˘à˘ j
í˘ª˘°ùj É˘˘e á˘˘«˘ YÉ˘˘æ˘ °üdG º˘˘WÉ˘˘ª˘ £˘ dG ø˘˘e ø˘˘W ∞˘˘dCG
,IÈ°üŸG º˘WÉ˘ª˘£˘dG ø˘˘e ø˘˘W ∞˘˘dCG 140 π˘˘jƒ˘˘ë˘ à˘ H
É«dÉM Qó≤J á˘«˘æ˘Wƒ˘dG π˘jƒ˘ë˘à˘dG á˘bÉ˘W ¿CÉ˘H GRÈe
.É«eƒj øW ∞dCG 40`H
´É£≤˘∏˘d »˘∏˘Ñ˘≤˘à˘°ùŸG …ó˘ë˘à˘dG ¿CÉ˘H ô˘jRƒ˘dG Èà˘YGh
πãeC’G ∫Ó¨à°S’G á«Ø«c ∫ƒM õcÎj »MÓØdG
»≤°ùdG ‘ √É«ŸG ∫Éª©à°SG ó«°TôJh á«FÉŸG ábÉ£∏d
‘ É˘«˘dÉ˘M Òµ˘Ø˘à˘dG º˘à˘j ¬˘fCG ¤EG GÒ°ûe ,»˘˘MÓ˘˘Ø˘ dG
»˘æ˘Wƒ˘dG iƒ˘à˘°ùŸG ≈˘∏˘Y ≥˘«˘°ùæ˘à˘ dG Iô˘˘FGO ™˘˘«˘ °Sƒ˘˘J
.á«FÉŸG OQGƒŸGh áMÓØdG »YÉ£b ÚH »∏ÙGh

:AGôª◊G áfƒàdG ó«°U á∏ªM

á≤«Kh Ëó≤àH ¿ƒeõ∏e ¿ƒ∏eÉ©àŸG
''õ«ahódG'' ∫ÉNOEG âÑãJ
‘ ¿ƒ˘Ñ˘ZGô˘dG ¿ƒ˘jOÉ˘°üà˘b’G ¿ƒ˘∏˘eÉ˘˘©˘ àŸG ¿ƒ˘˘µ˘ «˘ °S
Úeõ∏e AGôª◊G áfƒàdG ó«°U á∏ªM ‘ ácQÉ°ûŸG
á˘Ñ˘©˘°üdG á˘∏˘ª˘©˘dG ∫É˘NOG âÑ˘ã˘J á˘≤˘«˘ Kh Ëó˘˘≤˘ à˘ H
á˘˘«˘ fGƒ˘˘«◊G IhÌdG √ò˘˘g ô˘˘jó˘˘°üJ ø˘˘e á˘˘ «˘ ˘JCÉ˘ ˘àŸG
QGô˘˘b Ö°ùM ,á˘˘«˘ °VÉŸG á˘˘æ˘ °ùdG ∫Ó˘˘N á˘˘jô˘˘ ë˘ ˘Ñ˘ ˘dG
Ió˘˘ ˘jô÷G ø˘˘ ˘e 46 º˘˘ ˘bQ Oó˘˘ ˘©˘ ˘ dG ‘ Qó˘˘ ˘ °U …QGRh
.á«ª°SôdG
á˘˘°üNQ ≈˘˘∏˘ Y ∫ƒ˘˘°ü◊G ™˘˘°†î˘˘j ,QGô˘˘≤˘ ˘dG Ö°ùMh
πª– áæ˘«˘Ø˘°S õ˘¡› π˘µ˘d AGô˘ª◊G á˘fƒ˘à˘dG ó˘«˘°U
AGôª◊G áfƒàdG ó«°üd Iõ¡ÛG ,á«æWƒdG ájGôdG
IOÉà©ŸG äGóæà°ùŸG ≈∏Y …ƒàëj ∞∏e Ëó≤J ¤EG
áÑ©°üdG á∏ª©˘dG ∫É˘NOEG âÑ˘ã˘J á˘≤˘«˘Kh ¤EG á˘aÉ˘°VG
øe AGôª◊G áfƒàdG ôjó°üJ äÉ«∏ªY øe á«JCÉàŸG
ó«°üdG á˘∏˘ª˘M ‘ Gƒ˘cQÉ˘°T ø˘jò˘dG Ú∏˘eÉ˘©˘àŸG ±ô˘W
.QGô≤dG ¢üf ‘ OQh Ée Ö°ùM ,á«°VÉŸG áæ°ù∏d
¢SQÉ˘˘e 8 ï˘˘jQÉ˘˘à˘ H QOÉ˘˘°üdG QGô˘˘≤˘ dG Gò˘˘ g ¢ù°SDƒ˘ ˘jh
,2010 π˘˘jô˘˘aCG 19 QGô˘˘≤˘ d º˘˘ª˘ à˘ ˘eh ∫ó˘˘ ©˘ ˘e ,2019
πª– »àdG øØ°ù∏d áÑ°ùædÉH áfƒàdG ó«°U ¢ü°üM
á©°VÉÿG √É«ŸG ‘ ¢SQÉ“ »àdGh á«æWƒdG ájGôdG
É˘˘¡˘ ©˘ jRƒ˘˘J äÉ˘˘«˘ Ø˘ «˘ c Oó˘˘ë˘ jh »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG AÉ˘˘°†≤˘˘∏˘ d
.É¡∏«©ØJh
ÎaO øe áî°ùf ,É°†jCG áWÎ°ûŸG ≥FÉKƒdG ÚH øeh
.‹hódG …ôëÑdG π«é°ùàdG ºbQh ∫ƒ©ØŸG …QÉ°ùdG
á˘˘fƒ˘˘à˘ dG ó˘˘«˘ °U ø˘˘Ø˘ °S …õ˘˘¡› ≈˘˘∏˘ Y Ú©˘˘à˘ j É˘˘ª˘ c
á«dhódG ¢û«àØà˘dG äÉ˘«˘∏˘ª˘Y º˘«˘¶˘æ˘J ‘ á˘ª˘gÉ˘°ùŸG
ó˘«˘°U á˘æ˘«˘Ø˘°S ¿É˘HQ ≈˘∏˘Y Ú©˘à˘j É˘˘ª˘ c .á˘˘cÎ°ûŸG
,áæ«Ø°ùdG Ïe ≈∏Y ,áæ°S IóŸ ®ÉØàM’G áfƒàdG
,á˘à˘«ŸG hCG á˘«◊G AGô˘˘ª◊G á˘˘fƒ˘˘à˘ dG ó˘˘«˘ °U Îaó˘˘H
…ôëÑdG ó«°üdG IQGOEG √ôaƒJ ,¬«∏Y Gô°TDƒeh Éªbôe
.áëØ°U 60 ≈∏Y …ƒàëj …òdGh
áÑ°ùædÉH ó«°üdG IÎa …QGRƒdG QGô≤dG OóM óbh
∫ÓN á«°ù«˘µ˘dG ∑É˘Ñ˘°ûdG á˘£˘°SGƒ˘H ó˘«˘°üdG ø˘Ø˘°ùd
.á«∏jƒL 1 ¤EG …Ée 26 øe IóàªŸG IÎØdG
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:¿Gôgƒd ájôëÑdG á£ÙG

iód QƒÑ©dG äGAGôLEG ádƒ«°ùH IOÉ°TEG
Ohó◊G áWô°T
ø˘˘Wƒ˘˘dG êQÉ˘˘N ø˘˘e ¿ƒ˘˘ eOÉ˘˘ ≤˘ ˘dG ¿hô˘˘ aÉ˘˘ °ùŸG OÉ˘˘ °TCG
óæY Ohó◊G áWô°T πÑb øe º¡H ó«÷G πØµàdÉH
π°†ØH ¿Gôgh AÉæ«Ÿ ájôëÑdG á£ÙG ¤EG º¡dƒ°Uh
.á°UÉÿG ídÉ°üŸG º¡d É¡Jôah »àdG ÒHGóàdG
øjôaÉ°ùŸÉH ó«L πØµJ ∫ÓN øe ∂dP ≈∏Œ óbh
¢ùeCG Gƒeób øjòdG ¿Gôgh AÉæ«Ã ∫ƒ°UƒdG á£ëÃ
Ïe ≈∏Y (É«fÉÑ˘°SEG) âfÉ˘µ˘«˘dCG á˘æ˘jó˘e ø˘e AÉ˘KÓ˘ã˘dG
ÖcGQ 1^297 π≤J âfÉc »àdG ''2 »∏«°SÉW'' IôNÉH
‘ áª«≤ŸG ájôFGõ÷G á«dÉ÷G AÉ°†YCG º¡à∏ªL øe
.IQÉ«°S 299 ≈∏Y IhÓY êQÉÿG
≈˘˘∏˘ Y äRô˘˘H ø˘˘jò˘˘dG ¿hô˘˘aÉ˘˘°ùŸG ø˘˘°ùë˘˘à˘ ˘°SG ó˘˘ bh
º¡eGóbCG âÄWh ÉeóæY IOÉ©°ùdG äÉeÓY º¡gƒLh
í˘dÉ˘°üe π˘Ñ˘b ø˘e á˘Ø˘ØıG ÒHGó˘à˘ dG ø˘˘Wƒ˘˘dG ¢VQCG
äGAGô˘˘ LEG á÷É˘˘ ©˘ ˘e ÖfÉ˘˘ L ø˘˘ e Ohó◊G á˘˘ Wô˘˘ ˘°T
âeGO »˘à˘dG ô˘Ø˘°ùdG á˘≤˘°ûe ó˘©˘H É˘ª˘«˘ °S ’ ,Qƒ˘˘Ñ˘ ©˘ dG
º«≤e ÚjôFGõ÷G øjôaÉ°ùŸG óMCG ∫Ébh .äÉYÉ°ùd
äGƒ˘æ˘°S ™˘HQCG ò˘æ˘e OÓ˘Ñ˘∏˘d äCÉ˘j ⁄ …ò˘dGh êQÉÿÉ˘H
π˘gC’G á˘cQÉ˘°ûeh ∞˘«˘°üdG á˘∏˘£˘Y »˘°†ª˘«˘d AÉ˘˘Lh
GÒãc ø°ù– ôeC’G ¿CG Êƒbó°U'' : ≈ë°VC’G ó«Y
.''π©ØdÉH ó«L ƒgh
AÉ˘˘æ˘ «Ÿ á˘˘jô˘˘ë˘ Ñ˘ dG á˘˘£ÙG ∫hDƒ˘ °ùe QÉ˘˘°TCG √Qhó˘˘Hh
»àdG á∏MôdG √òg ∫ƒ°Uh á÷É©e ¿CG ¤EG ¿Gôgh
‘ â“ äGQÉ«°ùdGh øjôaÉ°ùŸG øe πFÉg OóY º°†J
GÈà©˘e ''∞˘°üfh á˘YÉ˘°S'' RhÉ˘é˘à˘J ⁄ á˘«˘æ˘eR IÎa
ºbôdÉH'' õ«Lh ±ôX ‘ øjôaÉ°ùŸÉH πØµàdG á«∏ªY
.''»°SÉ«≤dG
√òg âª¶f ób ¿Gôgh áj’h øeCG ídÉ°üe ¿CG ôcòj
Qƒ°†M âaôY »àdGh áaÉë°ü∏d á«fGó«ŸG ádƒ÷G
áë∏°üe ¢ù«FQ áHÉjO ô°†ÿ áWô°û∏d ∫hCG ó«ªY
¿Gôgh AÉ˘æ˘«Ÿ á˘jô˘ë˘Ñ˘dG á˘Wô˘°û∏˘d ¤hC’G á˘bô˘Ø˘dG
ÒHGóJ óæY ±ƒbƒ∏d áWô°ûdG øe á«∏ﬁ äGQÉWEGh
≈˘∏˘Y ø˘jô˘aÉ˘°ùŸG Qƒ˘Ñ˘Y äGAGô˘LEG π˘«˘¡˘°ùJh ÚeCÉ˘ J
á˘cô˘M ó˘¡˘°ûJ »˘à˘dGh á˘jô˘ë˘ Ñ˘ dG á˘˘£ÙG iƒ˘˘à˘ °ùe
.±É«£°U’G º°Sƒe ∫ÓN IÒÑc

´ƒÑ°SCG ∫ÓN Qhôe çOGƒM ‘ Ó«àb 51
‘ ø˘jô˘NBG 1685 Ö«˘°UCGh º˘¡˘Ø˘à˘M É˘°üî˘°T 51 »˘≤˘d
Ée IóàªŸG IÎØdG ∫ÓN ™bh Qhôe çOÉM 1381
¬H OÉaCG Ée Ö°ùM ,2019 ähCG 3h á«∏jƒL 28 ÚH
ájÉªë∏˘d á˘eÉ˘©˘dG á˘jô˘jó˘ª˘∏˘d ¿É˘«˘H AÉ˘KÓ˘ã˘dG ¢ùeCG
.á«fóŸG
á«fóŸG ájÉª◊G äGóMh ¿CG Qó°üŸG äGP í°VhCGh
Qhôe çOÉM 1381 πLCG øe πNóJ 2496`H âeÉb
” øjôNBG 1685 ìôLh É°üî°T 51 IÉah ¤EG iOCG
óbh á«˘FÉ˘Ø˘°ûà˘°S’G õ˘cGôŸG ¤EG º˘¡˘∏˘≤˘fh º˘¡˘aÉ˘©˘°SG
áj’ƒH ídÉ°üŸG √òg É¡à∏é°S á∏«°üM π≤KG âfÉc
14 IÉah ‘ ÖÑ°ùJ ÉKOÉM 50 AÉ°üMEG ” øjCG ∞«£°S
.øjôNCG 51 ìôLh É°üî°T
IÎØ˘˘dG ¢ùØ˘˘f ∫Ó˘˘N äGó˘˘ Mƒ˘˘ dG äGP âeÉ˘˘ b É˘˘ ª˘ ˘c
É˘¡˘æ˘e ≥˘jô˘M 3497 OÉ˘ª˘NEÉ˘H í˘˘ª˘ °S π˘˘Nó˘˘J 4346`H
6645 ÖfÉL ¤EG iôNCG ≥FGôMh á«YÉæ°Uh á«dõæe
PÉ˘≤˘fEGh ±É˘©˘°SEG á˘«˘∏˘ ª˘ Y 5193 á˘˘«˘ £˘ ¨˘ à˘ d π˘˘Nó˘˘J
.ô£N ‘ ¢UÉî°TCG

..''ÚeôÛG'' óYƒàJ á«∏NGódG IQGRh

''äÉHÉ¨dG »bôëeo '' ójóëàd á«æeCG äÉ≤«≤–

''äÉ≤«≤– IóY âëàa'' øeC’G ídÉ°üe ¿CG ,áª°UÉ©dG ôFGõ÷ÉH AÉKÓãdG ¢ùeCG ¿ƒªMO øjódG ìÓ°U ,á«fGôª©dG áÄ«¡àdGh á«∏ÙG äÉYÉª÷Gh á«∏NGódG ôjRh ø∏YCG
äÉ«£©eh äGô°TDƒe ¿CG Éª∏Y ,''»eGôLE’G πª©dG'' Gò¡H GƒeÉb øe áÑbÉ©Ÿ áeGô°üH ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J ºà«°S ¬fCG GócDƒe ,äÉHÉ¨dG ≥FGôM áLƒe ‘ ÚÑÑ°ùàŸG ójóëàd
ô°UÉædG óÑY .¢S ¯
.πYÉa π©ØH »g ,πbC’G ≈∏Y ,äÉHÉ¨dG ≥FGôM ¢†©H ¿CG äOÉaCG
9) Üô˘˘¨˘ dÉ˘˘ H QÉ˘˘ à˘ ˘µ˘ ˘g 828h (á˘˘ FÉŸÉ˘˘ H 29)
.(áFÉŸÉH
ó˘≤˘a ,…ô˘˘¡˘ °ûdG ô˘˘jô˘˘≤˘ à˘ dG ¢Uƒ˘˘°üî˘˘H É˘˘eCG
≥jôM IQDƒH 304 ¿GƒL ô¡°T ∫ÓN â∏é°S
Éªæ«H QÉàµg 1^881 ÉgQób áMÉ°ùe ≈∏Y
áMÉ°ùÃ IQDƒH 822 á«∏jƒL ô¡°T ‘ â∏é°S
IQDƒH 126 ¤EG áaÉ°VEG QÉàµg 5^940 ÉgQób
Ée â∏é°S QÉàµg 1^184 áMÉ°ùÃ ≥jôM
.(ähCG 4h 1) ÚH
»˘˘YÉ˘˘ª˘ à˘ L’G π˘˘°UGƒ˘˘à˘ dG ™˘˘bGƒ˘˘e âdhGó˘˘ Jh
¢û«©J ’ É¡Ñ∏ZG äÉfGƒ«◊ Qƒ°üdG øe ójó©dG
øe IOôb 5 ¥ƒØf ¤EG GÒ°ûe ,ôFGõ÷G ‘
Iô˘Lô˘L á˘˘«˘ æ˘ Wƒ˘˘dG IÒ¶◊É˘˘H ƒ˘˘ZÉŸG ´ƒ˘˘f
.(IôjƒÑdG)
É¡«a âÑÑ°ùJ »àdG ôFÉ°ùÿG √ò¡d …ó°üà∏dh
±ó¡dÉH ∫hDƒ°ùŸG äGP ôcP äÉHÉ¨dG ≥FGôM
ÒaƒJ ƒgh äÉHÉ¨dG ájôjóe ¬«dG ≈©°ùJ …òdG
.áj’h πc ‘ á∏≤æàe ábôa
IOÉYE’ ájƒæ°S äÓªM ájôjóŸG äGP º¶æJh
QÉ£eC’G ó©H ôHƒàcG 25 øe ájGóH Òé°ûàdG
.¢SQÉe 31 ájÉZ ¤EG ¤hC’G á«ØjôÿG
Gòg'' QÉWE’G òg ‘ …Oƒªﬁ ó«°ùdG RôHCGh
ájôjóŸG πJÉ°ûe ¿Gh Éª«°S ’ øµ‡ ôeC’G
IÒé°T 900^000 ≈∏Y Rƒ– äÉHÉ¨∏d áeÉ©dG
ÉgôaƒJ iôNCG IÒé°T ÚjÓe 4 ¤EG áaÉ°VG
ÈY á˘«˘Ø˘jô˘dG á˘°Só˘æ˘¡˘dG äÉ˘©˘ ª› π˘˘JÉ˘˘°ûe
.''äÉj’ƒdG πeÉc

:∞°ûµJh ∑ÉÑdG ‘ ÚbƒØàŸG Úæ°ùŸG ΩqôµJ á«dGódG

kÉ«éjQóJ øeÉ°†àdG ´É£b ‘ ∞«XƒàdG øY ó«ªéàdG ™aQ

≥WÉæŸÉH Qhôe çOÉM 81
´ƒÑ°SCG ∫ÓN ájô°†◊G
ìhôéH ¿hôNBG 104 Ö«°UCGh ¬Yô°üe ¢üî°T »≤d
øeC’G ídÉ°üe É¡à∏é°S Qhôe çOÉM 81 ‘ áJhÉØàe
iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y »˘˘°VÉŸG ´ƒ˘˘Ñ˘ °S’G á˘˘jÉ˘˘¡˘ f »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG
É¡æY âØ°ûc á∏«°üM Ö°ùMh .ájô°†◊G ≥WÉæŸG
πeÉ©dG ¿EÉa ,AÉKÓãdG ¢ùeCG »æWƒdG øeC’G ídÉ°üe
π˘ã˘e ´ƒ˘bƒ˘d »˘°ù«˘Fô˘dG ÖÑ˘°ùdG ƒ˘g ≈˘≤˘Ñ˘j …ô˘°ûÑ˘dG
.áà«ªŸG çOGƒ◊G √òg
ø˘˘eCÓ˘ d á˘˘eÉ˘˘©˘ dG á˘˘jô˘˘jóŸG äOó˘˘L ,á˘˘Ñ˘ ˘°SÉ˘˘ æŸÉ˘˘ Hh
øe ΩÉ©dG ≥jô£dG »∏ª©à°ùe ¤EG É¡JGƒYO »æWƒdG
™e ,ábÉ«°ùdG AÉæKCG Qò◊Gh á£«◊G »NƒJ πLCG
º˘˘ ˘°Sƒ˘˘ ˘ e ™˘˘ ˘ e É˘˘ ˘ °Uƒ˘˘ ˘ °üN ,QhôŸG ¿ƒ˘˘ ˘ fÉ˘˘ ˘ b ΩGÎMG
á˘˘«˘ cô˘˘M äÉ˘˘bô˘˘£˘ dG ±ô˘˘©˘ J å«˘˘M ,±É˘˘«˘ £˘ °U’G
±ô˘˘ °üJ â– á˘˘ ˘jô˘˘ ˘jóŸG â©˘˘ ˘°Vh É˘˘ ˘ª˘ ˘ c .IÒÑ˘˘ ˘c
17 IóéædG §Nh 1548 ô°†NC’G ºbôdG ÚæWGƒŸG
.24/É°S24 äÉZÓÑdG »≤∏àd

2019 øe ∫hC’G »°SGó°ùdG ∫ÓN

¿Gôghh áª°UÉ©dÉH øeCÓd ájƒL á©∏W 695
≈˘∏˘Y »˘æ˘ Wƒ˘˘dG ø˘˘eCÓ˘ d á˘˘jƒ÷G äGó˘˘Mƒ˘˘dG äô˘˘LCG
695 ¿Gôghh áª˘°UÉ˘©˘dG ô˘FGõ÷G »˘à˘j’h iƒ˘à˘°ùe
á˘˘jÉ˘˘ª˘ Mh ø˘˘WGƒŸG ÚeCÉ˘ J ±ó˘˘¡˘ H á˘˘jƒ˘˘L á˘˘©˘ ˘∏˘ ˘W
,2019 áæ°S øe ∫hC’G »°SGó°ùdG ∫ÓN ,äÉµ∏àªŸG
á˘˘ ∏˘ ˘«˘ ˘°üM AÉ˘˘ KÓ˘˘ ã˘ ˘dG ¢ùeCG ¬˘˘ ˘H äOÉ˘˘ ˘aCG É˘˘ ˘e Ö°ùM
QÉÑNCG'' â≤∏J ,»æ˘Wƒ˘dG ø˘eCÓ˘d á˘eÉ˘©˘dG á˘jô˘jó˘ª˘∏˘d
.É¡æe áî°ùf ''Ωƒ«dG
á˘˘jƒ÷G äÉ˘˘©˘ ∏˘ £˘ dG √ò˘˘g ¿CG Qó˘˘°üŸG äGP í˘˘°VhCGh
672 π˘˘HÉ˘˘≤˘ e ¿GÒW á˘˘YÉ˘˘°S 1004'' ∫ó˘˘©Ã âfÉ˘˘ c
2018 á˘˘æ˘ °S ø˘˘e »˘˘°SGó˘˘°ùdG ¢ùØ˘˘f ∫Ó˘˘ N á˘˘ ©˘ ˘∏˘ ˘W
ÚeCÉ˘ ˘J'' É˘˘ ¡˘ ˘aó˘˘ gh ,''¿GÒW á˘˘ YÉ˘˘ ˘°S 796 ∫ó˘˘ ˘©Ã
‘ áªgÉ°ùŸG ∫ÓN øe äÉµ∏àªŸG ájÉªMh øWGƒŸG
≥«°ùæàdÉH É¡ª«¶æJh QhôŸG ácô◊ áeÉ©dG áÑbGôŸG
.''äÉ«∏ª©dG õcGôe ™e
äÉ˘bô˘£˘dG á˘«˘£˘¨˘J'' á˘«˘ ∏˘ ª˘ ©˘ dG √ò˘˘g â∏˘˘ª˘ °T ó˘˘bh
ÊB’Gh ô˘°TÉ˘ÑŸG π˘≤˘æ˘dG ∫Ó˘N ø˘˘e iÈµ˘˘dG QhÉÙGh
äGƒb πNóJ á«dÉ©a ™aQ øe íª°ùj É‡ çGóMCÓd
á˘˘eÉ˘˘©˘ dG ø˘˘cÉ˘˘ eC’G ó˘˘ ≤˘ ˘Ø˘ ˘Jh ¿Gó˘˘ «ŸG ‘ á˘˘ Wô˘˘ °ûdG
á˘˘jOÉ˘˘°üà˘˘b’G iÈµ˘˘dG äGô˘˘gÉ˘˘ ¶˘ ˘à˘ ˘dG á˘˘ ≤˘ ˘aGô˘˘ eh
»æWƒdG ≥jôØdG ∫ÉÑ≤à°SÉc á«°VÉjôdGh á«aÉ≤ãdGh
.''É«≤jôaEG ·CG ¢SCÉµH √Rƒa ó©H Ωó≤dG Iôµd
»g »˘æ˘Wƒ˘dG ø˘eC’G äÉ˘«˘Mhô˘e ¿CG ¿É˘«˘Ñ˘dG ±É˘°VCGh
Ò°ùdG ácôM ∞˘«˘Ø˘î˘J ‘ á˘©˘LÉ˘æ˘dG π˘FÉ˘°Sƒ˘dG ø˘e''
πµ°ûJ »àdG IÒ£ÿG äGQhÉæŸGh äÉØdÉıG ó°UQh
.''≥jô£dG »∏ª©à°ùe ≈∏Y Gô£N

áj’h É¡«∏J ≥jôM IQDƒH 56h QÉàµg 1^191`H
≥jôM IQDƒH 34h QÉàµg 1^161`H â∏«°ùª°ù«J
.IQDƒH 87h QÉàµg 1^037`H ájÉéH ºK
øe áFÉŸÉH 53 áÑ°ùf ™HQC’G äÉj’ƒdG πµ°ûJh
¿GƒL 1 ÚH Ée â©dófG »àdG äÉHÉ¨dG ≥FGôM
äQó˘˘b á˘˘«˘ dÉ˘˘ª˘ LG á˘˘MÉ˘˘ °ùÃ 2019 ähCG 4h
.áØ∏àŸG äÉHÉ¨dG øe QÉàµg 4^769`H
á∏«°üM ¥É«°ùdG äGP ‘ áj’h 23 â∏é°Sh
ÚH Ée äÉj’h ™Ñ°Sh QÉàµg 100 øe πbCG
ÚH Ée äÉj’h â°Sh QÉàµg 300h QÉàµg 101
âbÉa iôNCG äÉj’h 4h QÉàµg 500h 301
.QÉàµg 500 áÑàY É¡à∏«°üM
5^599 ≥˘˘FGô◊G âØ˘˘∏˘ JG ≥˘˘WÉ˘˘ æŸG Ö°ùMh
OÓÑdG §°Sh á≤£æe ‘ äÉHÉ¨dG øe QÉàµg
OÓÑdG ¥ô°T ‘ QÉàµg 2^577h (áFÉŸÉH 62)

≈∏Y ¿ƒæWGƒe É¡ÑÑ°ùj ≥FGô◊G ¿CG ∫hDƒ°ùŸG
ó©H áHÉZ É¡«a â∏µ°ûJ º¡à«µ∏e øe »°VGQCG
⁄ ,¿B’G ó◊'' ±É˘˘ ˘°VCGh .É˘˘ ˘gô˘˘ ˘é˘ ˘ g ” ¿CG
…ó˘˘ª˘ ©˘ dG ¥ô◊É˘˘H ¢ùÑ˘˘∏˘ J ä’É˘˘M π˘˘ é˘ ˘°ùf
.''áHÉ¨∏d
¿CG ∫hDƒ˘ ˘ °ùŸG äGP ô˘˘ ˘cP ,¿CÉ˘ ˘ °ûdG Gò˘˘ ˘g ‘h
QGòfEG ΩÉ¶f ∂∏“ äÉHÉ¨∏d áeÉ©dG ájôjóŸG
πc iƒà°ùe ≈∏Y á°SGôM õcôe ‘ πãªàj
.áj’h
ø˘˘ ˘ ˘µÁ'' ¬˘˘ ˘ ˘fG ¤EG ∫hDƒ˘ ˘ ˘ °ùŸG äGP QÉ˘˘ ˘ ˘°TCGh
ô°†NC’G ºbôdG ÈY QGòfEG ¥ÓWEG ÚæWGƒª∏d
á˘jô˘jóŸG á˘jõ˘cô˘e iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘ Y ô˘˘aƒ˘˘àŸG
.''äÉHÉ¨∏d áeÉ©dG
á˘jô˘˘jóŸG ΩÉ˘˘bQCG Ò°ûJ ,iô˘˘NCG á˘˘¡˘ L ø˘˘e
9^004 ÚH ø˘˘e ¬˘˘fG ¤EG äÉ˘˘HÉ˘˘¨˘ ∏˘ d á˘˘eÉ˘˘©˘ dG
â°ùe »˘æ˘ Wƒ˘˘dG ÜGÎdG π˘˘eÉ˘˘c ÈY QÉ˘˘à˘ µ˘ g
26) äÉ˘˘HÉ˘˘¨˘ dG ø˘˘e QÉ˘˘à˘ µ˘ g 2^363 ¿GÒæ˘˘dG
28) ∫ÉZOC’G øe QÉàµg 2^530h (áFÉŸÉH
46) ¢TGôMC’G øe QÉàµg 4^111h (áFÉŸÉH
.(áFÉŸÉH
á˘«˘æ˘©ŸG 40 ÚH ø˘˘e á˘˘j’h 38 ¿EÉ˘ a º˘˘∏˘ ©˘ ∏˘ d
É˘¡˘à˘°ùe ó˘b á˘ë˘aÉ˘µŸGh á˘jÉ˘bƒ˘dG §˘£˘îÃ
ÌcCG äÉj’h ™HQCG äó≤a å«M äÉHÉ¨dG ¿GÒf
á˘j’ƒ˘dG ¿EG .äÉ˘HÉ˘¨˘ dG ø˘˘e QÉ˘˘à˘ µ˘ g 500 ø˘˘e
QÉàµg 1^480`H hRh …õ«J »g GQô°†J ÌcC’G
.≥jôM IQDƒH 196 ¬Yƒª› Éeh
ÊÉ˘ã˘dG õ˘côŸG ≈˘∏˘aó˘dG ÚY á˘j’h â∏˘˘à˘ MGh

‘h ,á˘˘FÉŸÉ˘˘H 84^01 §˘˘ °Sƒ˘˘ àŸG Qƒ˘˘ £˘ ˘dG
.áFÉŸÉH 59^14 …ƒfÉãdG Qƒ£dG
Ú°SQó˘˘ª˘ àŸG ∫É˘˘Ø˘˘WCÓ˘˘d á˘˘Ñ˘˘˘°ùæ˘˘˘dÉ˘˘˘H É˘˘˘eCG
ájÉªM ‘ á°ü°üîàŸG õcGôŸÉH Úª«≤ŸG
øeÉ°†àdG IQGRƒ˘d á˘©˘HÉ˘à˘dG ÜÉ˘Ñ˘°ûdG á˘jÉ˘YQh
Qƒ˘˘£˘ dG ‘ ìÉ˘˘é˘ æ˘ dG á˘˘Ñ˘ ˘°ùf â¨˘˘ ∏˘ ˘H ó˘˘ ≤˘ ˘a
Qƒ˘˘ £˘ ˘dG ‘h ,á˘˘ FÉŸÉ˘˘˘˘H 100 »˘˘˘˘FGó˘˘˘˘à˘˘˘˘H’G
å«˘˘M ,á˘˘ FÉŸÉ˘˘ H 40`dG âHQÉ˘˘ b §˘˘ °Sƒ˘˘ àŸG
≈˘∏˘Y º˘¡˘æ˘e 3 π˘°ü– Ó˘˘Ø˘˘W 14 ø˘˘ë˘˘à˘˘eG
.§°SƒàŸG º«∏©àdG IOÉ¡°T
ñ .Ω ¯

ÜCGO å«M ,ËôµàdG á©«ÑW å«M øe ¤hC’G
,ÜÉ˘Ñ˘°ûdG Úbƒ˘Ø˘àŸG Ëô˘µ˘J ≈˘∏˘ Y IQGRƒ˘˘dG
øe áæ«Y ΩôµJ ¿CG ’EG âHCG áæ°ùdG √òg øµd
Gò˘˘g ¿CG ¤EG IÒ°ûe ,ø˘˘jô˘˘HÉ˘˘ãŸG Úæ˘˘ °ùŸG
‘ ¬˘H ≈˘Ø˘à˘ë˘j Gó˘«˘∏˘≤˘J í˘Ñ˘°ü«˘°S Ëô˘µ˘à˘˘dG
.áæ°S πc IQGRƒdG
±GÎYG ƒg ËôµàdG ¿CG IôjRƒdG âaÉ°VCGh
´É˘£˘≤˘dG äGQÉ˘WEG äGOƒ˘¡˘éÃ IQGRƒ˘˘dG ø˘˘e
√ò¡H π˘Ø˘µ˘à˘∏˘d GÒÑ˘c Gó˘¡˘L ¿ƒ˘dò˘Ñ˘j ø˘jò˘dG
…óëàd ôjó≤J âbƒdG ¢ùØf ‘ ƒgh ,áÄØdG
IÒ°ûe ,º∏©dG »≤∏J ‘ Úæ°ùŸG IôHÉãeh
á˘˘ª˘ «˘ WÉ˘˘a »˘˘à˘ dÉ˘˘Nh ó˘˘ªﬁ »˘˘ª˘ Y ¿CG ¤EG
IOÉ˘©˘dG ¥ƒ˘a Ú°Vƒ˘˘Ø˘ e ø˘˘jÒØ˘˘°S ¿GÈà˘˘©˘ j
º˘˘∏˘˘©˘˘dG ÖM ≈˘˘∏˘˘Y ´ô˘˘Yô˘˘Jh ≈˘˘Hô˘˘˘J π˘˘˘«÷
øe ÉæFÉæHC’ á«bGQ Ihób Éªgh ,…óëàdGh
º∏©dGh πª©dG áaÉ≤K ¢Sô¨d ójó÷G π«÷G
.±hô¶dG âfÉc Éª¡e
äÉ˘˘fÉ˘˘ë˘ à˘ eG è˘˘FÉ˘˘à˘ f ¿CG Iô˘˘ jRƒ˘˘ dG äó˘˘ cCGh
`2018 »°SGQódG º°Sƒª∏d Úbƒ©ŸG ò«eÓàdG
§°SƒdG ‘ º¡à°SGQO ¿ƒdhGõj øjòdG 2019
…OÉ˘©˘dG »˘°SQóŸG §˘°Sƒ˘˘dGh »˘˘JÉ˘˘°ù°SDƒŸG
√ò¡H πØµàdG ‘ IQGRƒdG äGOƒ¡› âÑãj
IOÉ¡°T ‘ ìÉéædG áÑ°ùf â¨∏H å«M ,áÄØdG
‘h ,á˘˘FÉŸÉ˘˘H 95 ,96 »˘˘FGó˘˘à˘˘H’G Qƒ˘˘˘£˘˘˘dG

Iô°SC’Gh »æWƒdG øeÉ°†àdG IôjRh âØ°ûc
ádÉM ™aQ øY á«dGódG á«æZ ICGôŸG ÉjÉ°†bh
É«éjQóJ ´É£≤dÉ˘H ∞˘«˘Xƒ˘à˘dG ‘ ó˘«˘ª˘é˘à˘dG
¿CG ¤EG IÒ°ûe ,á˘˘˘æ˘˘˘°ùdG √ò˘˘˘g ø˘˘˘e á˘˘˘jGó˘˘˘˘H
πØµàdGh ¢ùjQóàdG ÖfÉ÷ ¿ƒµà°S ájƒdhC’G
,á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP áÄØH …ƒHÎdG
™˘˘˘e á˘˘˘ª˘˘˘FÉ˘˘˘˘b äGQhÉ˘˘˘˘°ûe ¿CG ¤EG Gó˘˘˘˘cDƒ˘˘˘˘e
AGô˘LE’G Gò˘g ≥˘«˘Ñ˘£˘à˘d á˘«˘æ˘ ©ŸG äGQGRƒ˘˘dG
.ΩOÉ≤dG »°SQóŸG ∫ƒNódG øe ájGóH
Úæ°ùe ËôµJ ¢ûeÉg ≈∏Y IôjRƒdG âdÉbh
ó«ªŒ ¿CG ÉjQƒdÉµÑdG IOÉ¡°T ≈∏Y Ó°ü–
π˘˘c QGô˘˘Z ≈˘˘∏˘ Y ´É˘˘£˘ ≤˘ dG ‘ ∞˘˘«˘ Xƒ˘˘ à˘ ˘dG
πµ°T É‡ ,2015 òæe ôªà°ùe äÉYÉ£≤dG
…ƒHÎdG πØµàdG á«∏ªY ‘ IÒÑc äÉHƒ©°U
áæ°ùdG √òg ¿CG ¤EG IÒ°ûe ,äÉ°ù°SDƒŸÉH
Gò˘¡˘d »˘é˘jQó˘à˘ dG ™˘˘aô˘˘dG á˘˘jGó˘˘H ¿ƒ˘˘µ˘ à˘ °S
.ó«ªéàdG
≈∏Y Ó°ü– Úæ°ùe á«dGódG á«æZ âeôch
,2019 ¿Gƒ˘L IQhO ‘ É˘jQƒ˘dÉ˘µ˘Ñ˘˘dG IOÉ˘˘¡˘˘°T
øe áª«WÉa »ªMQ Ió«°ùdÉH ôeC’G ≥∏©àjh
,áæ°S 60 ôª©dG øe á¨dÉÑdGh ÂÉ¨à°ùe áj’h
á∏bQh áj’h øe ó«©dG óªﬁ »°TÉb ó«°ùdGh
.Éjô°üH ¥É©eh ,áæ°S 67 ôª©dG øe ≠dÉÑdGh
Èà˘˘©˘˘J IQOÉ˘˘ÑŸG √ò˘˘g ¿CG Iô˘˘˘jRƒ˘˘˘dG äó˘˘˘cCG

2018 áæ°S áFÉŸÉH 1Q4 ≠∏H

»æWƒdG OÉ°üàbÓd …ƒæ°ùdG ƒªædG ‘ ∞«ØW ´ÉØJQG
.2018h 2017 áæ°S QÉ©°SC’G
áæ°S Q’hO QÉ«∏e 39 äÉbhôÙG äGQOÉ°U â¨∏Hh
…CG 2017 á˘æ˘°S Q’hO QÉ˘«˘∏˘ e 33Q5 π˘˘HÉ˘˘≤˘ e 2018
§°Sƒàe π˘≤˘à˘fGh .á˘FÉŸÉ˘H 16Q6 á˘Ñ˘°ùæ˘H â©˘Ø˘JQG
Q’hO á˘˘FÉŸÉ˘˘H 54Q2 ø˘˘e …ô˘˘FGõ÷G ΩÉÿG ô˘˘ ©˘ ˘°S
2018 áæ°S GQ’hO 71Q1 ¤EG 2017 áæ°S π«eÈ∏d
.áFÉŸÉH 31Q2 â¨∏H ƒ‰ áÑ°ùf …CG
8Q4 áÑ°ùæH äÉbhôÙG äGQOÉ°U ºéM ¢†ØîfGh
3Q5`H É°VÉØîfG â∏é°S ¿CG ó©H 2018 áæ°S áFÉŸÉH
Gƒ‰ ô°SC’G ∑Ó¡à°SG πé°S Éªc 2017 áæ°S áFÉŸÉH
.2018 ‘ áFÉŸÉH 2Q8`H
3Q1`H Gƒ‰ âHÉ˘˘ ã˘ ˘dG ∫ÉŸG ¢SCGQ ø˘˘ jƒ˘˘ µ˘ ˘ J ±ô˘˘ ˘Yh
á˘æ˘°S QÉ˘æ˘jO QÉ˘«˘∏˘e 8^202Q5 ≠˘˘∏˘ H å«˘˘M ,á˘˘FÉŸÉ˘˘H
.2017 áæ°S QÉæjO QÉ«∏e 7^698Q0 πHÉ≤e 2018
GE .¥ ¯

(á˘˘ ˘ FÉŸÉ˘˘ ˘ H 5) á˘˘ ˘ YGQõ˘˘ ˘ dG ´É˘˘ ˘ £˘ ˘ ˘b ‘ ¢Uƒ˘˘ ˘ °üÿG
∂dP ‘ ÉÃ …ôdGh AÉæÑdGh á«eƒª©dG ∫É¨°TC’Gh
( á˘FÉŸÉ˘H 5Q2) á˘«˘dhÎÑ˘dG á˘«˘ eƒ˘˘ª˘ ©˘ dG ∫É˘˘¨˘ °TC’G
.(áFÉŸÉH 4Q1) áYÉæ°üdGh
18^575Q8 ø˘e ΩÉÿG »˘∏˘NGó˘dG œÉ˘æ˘ dG π˘˘≤˘ à˘ fGh
QÉ˘«˘∏˘e 20^259Q0 ¤EG 2017 á˘æ˘ °S QÉ˘˘æ˘ jO QÉ˘˘«˘ ∏˘ e
.áFÉŸÉH 9Q1 ≠∏H ´ÉØJQÉH …CG QÉæjO
Ió˘MGƒ˘dG á˘ª˘°ùæ˘∏˘d ΩÉÿG »˘∏˘NGó˘dG œÉ˘æ˘dG ≠˘˘∏˘ Hh
4^011Q2 π˘˘ HÉ˘˘ ≤˘ ˘e 2018 á˘˘ æ˘ ˘°S Q’hO 4^080Q7
.2017 ‘ Q’hO
2018 áæ°S ΩÉÿG »∏NGódG œÉædG ¢TÉªµfG Qóbh
.2017 áæ°S áFÉŸÉH 4Q7 πHÉ≤e áFÉŸÉH 7Q6 áÑ°ùæH
≥˘∏˘ ©˘ à˘ j ¢TÉ˘˘ª˘ µ˘ f’G Gò˘˘¡˘ d »˘˘HÉ˘˘é˘ jE’G QÉ˘˘°ùŸG ¿EG
áæ°S òæe äÉbhôëª∏d á«ŸÉ©dG QÉ©°SC’G ¢VÉØîfÉH
‘ ´É˘Ø˘JQGh 2016 ò˘æ˘e É˘¡˘à˘ª˘«˘b â°†Ø˘î˘ fG »˘˘à˘ dG

1Q4`H Qó≤j Éjƒæ°S Gƒ‰ »æWƒdG OÉ°üàb’G ≥≤M
Ö°ùM ,2017 áæ°S 1Q3 πHÉ≤e 2018 áæ°S áFÉŸÉH
.AÉ°üMEÓd »æWƒdG ¿GƒjódG É¡eób »àdG ΩÉbQC’G
Qƒ˘˘°ûæ˘˘e ‘ AÉ˘˘°üMEÓ˘ d »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ¿Gƒ˘˘jó˘˘ dG ó˘˘ cCGh
¤EG 2015 øe ájOÉ°üàb’G äÉHÉ°ù◊G ¢Uƒ°üîH
º˘ZQ ''É˘«˘HÉ˘é˘jEÉ˘°S ≈˘≤˘ Ñ˘ j ƒ˘˘ª˘ æ˘ dG ô˘˘°TDƒ˘ e ¿CG 2018
ÜÉ°ù◊G ‘ õé©H õ«“ …òdG …OÉ°üàb’G ¥É«°ùdG
äÉWÉ«àMG ¢VÉØîfGh äÉYƒaóŸG ¿Gõ«Ÿ …QÉ÷G
´É£˘b êQÉ˘N ƒ˘ª˘æ˘dG iƒ˘à˘°ùe ‘ ™˘LGô˘Jh ±ô˘°üdG
.äÉbhôÙG
ƒªædG áÑ°ùf ¿CG ¥É«°ùdG Gòg ‘ ¿GƒjódG ±É°VCGh
âæ°ù– äÉbhôÙG êQÉN ΩÉÿG »∏NGódG œÉæ∏d
áFÉŸÉH 2Q1 πHÉ≤e 2018 áæ°S áFÉŸÉH 3Q3 ≠∏Ñàd
.''Gó«L AGOCG πµ°ûj Ée'' ƒgh 2017 áæ°S
¬˘Lh ≈˘∏˘Y É˘YÉ˘Ø˘JQG …OÉ˘°üà˘b’G ƒ˘˘ª˘ æ˘ dG ±ô˘˘Yh

∫ƒM »ª««≤J ´ÉªàLG ‘ ¿ƒªMO ó«°ùdG ∫Éb
±É˘«˘£˘ °U’G º˘˘°SƒÃ á˘˘°UÉÿG äÉ˘˘«˘ ∏˘ ª˘ ©˘ dG
ájôjóŸG ô≤Ã äÉHÉ¨dG ≥FGôM áëaÉµeh
ΩÉ©dG ôjóŸG √ô°†M á«fóŸG ájÉªë∏d áeÉ©dG
ôjóŸGh ±ÓZƒH ΩÓYƒH á«fóŸG ájÉªë∏d
IQÉ˘b QOÉ˘≤˘dG ó˘Ñ˘ Y »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ø˘˘eCÓ˘ d ΩÉ˘˘©˘ dG
¬fCG »æWƒdG ∑QódG IOÉ«b øY πã‡h áHógƒH
‘ ÖÑ˘°S …ô˘°ûÑ˘dG π˘˘eÉ˘˘©˘ dG ¿É˘˘c ∞˘˘°SCÓ˘ d ''
Ωƒ≤J ádhódÉa ∂dòd ≥FGô◊G √òg ´’ófG
»˘gh á˘«˘æ˘eCG äÉ˘≤˘«˘≤– í˘à˘a ”h É˘¡˘Ñ˘ LGƒ˘˘H
.''ájQÉL
ídÉ°üe'' ¿CG ÓFÉb ¥É«°ùdG ¢ùØf ‘ ±É°VCGh
ºà«°Sh ádGó©dG ¤G äÉØ∏ŸG Ωó≤à°S øeC’G
πª©dG Gòg áÑbÉ©Ÿ √ôaGòëH ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J
á˘jOÉ˘e ô˘FÉ˘°ùN ‘ ÖÑ˘°ùJ »˘˘à˘ dG »˘˘eGô˘˘LE’G
'' IÈà©e
¤G Úæ˘˘WGƒŸG á˘˘Ñ˘ °SÉ˘˘æŸÉ˘˘H ô˘˘jRƒ˘˘ dG É˘˘ YOh
ø˘˘e á˘˘jÉ˘˘bƒ˘˘∏˘ d ÊóŸG ¢ù◊É˘˘ H »˘˘ ∏˘ ˘ë˘ ˘à˘ ˘dG''
.''áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉÙGh ≥FGô◊G
ÖÑ˘°ùdG …ô˘°ûÑ˘dG •É˘°ûæ˘dG π˘µ˘°ûj ,IQÉ˘˘°TEÓ˘ d
√ò˘˘g ∫Ó˘˘N äÉ˘˘HÉ˘˘¨˘ dG ≥˘˘FGô◊ »˘˘ °ù«˘˘ Fô˘˘ dG
ÌcCG ±ÓJG ‘ ÉÑÑ°ùàe øWƒdG ÈY áØFÉ°üdG
≥jôM IQDƒH 1246 ÖÑ°ùH QÉàµg 9^000 øe
Ée Ö°ùM ,2019 ähCG 4h ¿GƒL —ÉØdG ÚH Ée
»˘˘∏˘ Y ,äÉ˘˘HÉ˘˘¨˘ ∏˘ d ΩÉ˘˘©˘ dG ô˘˘ jóŸG ¬˘˘ ë˘ ˘°VhCG
.…Oƒªﬁ
á«Øë°U Ihóf ∫ÓN ` ∫hDƒ°ùŸG äGP OÉaCGh
π°üa ∫ÓN äÉHÉ¨dG ≥FGôM á∏«°üM ∫ƒM
≥FGô◊G √òg øe áFÉŸÉH 95'' ¿CG ` ∞«°üdG
.''…ô°ûÑdG •É°ûædÉH Iô°TÉÑe ábÓY É¡d
ÍàdG ≥FGôM äÉWÉ°ûædG √òg ÚH øe OôJh
áHÎdG ójhõàd ÚMÓØdG ¢†©H É¡«a ÖÑ°ùàj
á˘«˘Hô˘Jh á˘∏˘Ñ˘≤ŸG º˘¡˘∏˘ «˘ °UÉÙ Ió˘˘ª˘ °SC’É˘˘H
øµÁ »àdG á«FGƒ°û©dG äÉZôØŸGh »°TGƒŸG
øjòdG ¢UÉî°TC’G Gòch ≥FGôM ¤EG …ODƒJ ¿CG
‘ AGƒ˘°T á˘∏˘Ø˘M ó˘˘©˘ H ¿GÒæ˘˘dG ¿ƒ˘˘Ä˘ Ø˘ £˘ j ’
.áHÉ¨dG
∫GDƒ˘°S ≈˘∏˘Y »˘˘Ø˘ ë˘ °U AÉ˘˘≤˘ d ∫Ó˘˘N √OQ ‘h
Ö°ûÿG ºëa ≈∏Y ÚæWGƒŸG ∫ÉÑbEÉH ≥∏©àj
ó˘˘ «˘ ˘°ùdG í˘˘ ˘°VhCG ,≥˘˘ ˘FGô◊G Oó˘˘ ˘Y ô˘˘ ˘jÈà˘˘ ˘d
áHÉ¨dG ¥ôM π«ëà°ùŸG øe ¬fCG …Oƒªﬁ
.Ö°ûÿG ºëa ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
í˘˘°VhCG ,»˘˘MÓ˘˘ Ø˘ ˘dG QÉ˘˘ ≤˘ ˘©˘ ˘dG ¢Uƒ˘˘ °üî˘˘ Hh

»≤jôaE’G ¿ÉŸÈdG ¢ù«FQ ™e çOÉëàj π«Lƒ"
Üƒ˘˘ æ˘ ˘L) ó˘˘ fQó˘˘ e á˘˘ æ˘ ˘jóÃ AÉ˘˘ KÓ˘˘ ã˘ ˘ dG ¢ùeCG çOÉ–
í˘dÉ˘˘°U ,á˘˘HÉ˘˘«˘ æ˘ dÉ˘˘H á˘˘eC’G ¢ù∏› ¢ù«˘˘FQ ,(É˘˘«˘ ≤˘ jô˘˘aEG
hOƒµf »LhQ ,»≤jôaE’G ¿ÉŸÈdG ¢ù«FQ ™e ,π«Lƒb
»∏ã‡h É«≤jôaEG ÜƒæéH ôFGõ÷G ÒØ°S Qƒ°†ëH ,„GO
OÉaG Ée Ö°ùM ,»≤jôaE’G ¿ÉŸÈdG ‘ …ôFGõ÷G ¿ÉŸÈdG
.áe’G ¢ù∏Û ¿É«H ¬H
‘ π«Lƒb ó«°ùdG ácQÉ°ûe ∫ÓN äÉKOÉÙG äôL óbh
á˘«˘æ˘Wƒ˘dG ¢ùdÉÛG AÉ˘°SDhô˘d ô˘°TÉ˘˘©˘ dG …ƒ˘˘æ˘ °ùdG ô“DƒŸG
¿Gƒ˘æ˘Y â– ó˘≤˘©˘æŸG á˘«˘≤˘ jô˘˘aE’G ñƒ˘˘«˘ °ûdG ¢ùdÉ›h
‘ ÚMRÉ˘˘ æ˘ ˘ dGh Ú∏˘˘ ˘MôŸGh ÚÄ˘˘ ˘LÓ˘˘ ˘dG á˘˘ ˘æ˘ ˘ °S 2019''
06 »eƒj »≤jôaE’G ¿ÉŸÈdG ±ôW øe º¶æŸG ''É«≤jôaEG
.ófQóÃ ¿ÉŸÈdG ô≤Ã 2019 ähCG 07h
¢ù«FQ Ωób å«M ,øjóaƒdG AÉ°†YC’ AÉ≤∏dG ™°SƒJ óbh
á˘«˘µ˘«˘eÉ˘æ˘jó˘dG ø˘Y IQƒ˘˘°U'' á˘˘HÉ˘˘«˘ æ˘ dÉ˘˘H á˘˘eC’G ¢ù∏›
É˘˘¡˘ H õ˘˘«“ »˘˘à˘ dG IÒÑ˘˘µ˘ dG á˘˘jQÉ˘˘°†◊Gh á˘˘«˘ ˘°SÉ˘˘ «˘ ˘°ùdG
ájQGôªà˘°SG á˘«˘ª˘gCG'' ≈˘∏˘Y Gó˘cDƒ˘e ,''»˘Ñ˘©˘°ûdG ∑Gô◊G
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محليات
متفرقات
ألجلفة

الحصشصص الرياضشية
تسشتقطب الششباب
تسشتقطب ألحصشصص ألرياضشية ألتي دأب
على تنظيمها فريق مبادرة رياضشة وصشحة
بو’ية ألجلفة منذ مدة ششبابا وكهو’
يششاركون في كل أمسشية لممارسشة حركات
رياضشية مختلفة ،في فعل حضشاري متميز،
’قى روأجا وسشط ألمجتمع ألجلفاوي،
وتنظم هذه ألحصشصص ألرياضشية  -ألتي
يششارك في ألبعضص بكل عفوية حيث
أ’نضشمام لمجموعات على مسشتوى ميدأن
ألخيول بعاصشمة ألو’ية وكذأ بالمركب
ألرياضشي أول نوفمبر وأحيانا على مسشتوى
غابة « سشن لبا» ولكون ألفاعلين في هذه
ألمبادرة لهم باع في ألنششاط ألرياضشي في
مختلف ألتخصشصشات يتم تنظيم
ألممارسشين ’سشيما منهم ألجدد على
ألحركات ألرياضشية ألتي تناسشبهم
ويطمحون من خÓلها لتقليل ألوزن أو
غيرها من ألطموحات ألتي تجذبهم
للنششاط ألرياضشي.
«ولعل ألجري لمسشافات متباعدة بمضشمار
ألغابة أو بمضشمار ألسشباق بالمركب
ألرياضشي أهم نششاط رياضشي  .تتبعه في
’خير مسشايرة وتطبيق توجيهات أحد
أ أ
ألرياضشيين ألمحترفين وألجادين للقيام
بنششاطات آأخرى مرأفقة لها فاعلية على
صشحة وكمال ألجسشم «كما أكد لوكالة
أ’نباء ألجزأئرية ألششاب خذير سشعدي
’عضشاء ألمؤوسشسشين وألمششرفين لما
أحد أ أ
يطلق عليه بمبادرة «ألتحدي رياضشة
وصشحة».
ومن بين أسشباب نجاعة هذه ألمبادرة
ألمتوأصشلة وألتي تزدأد توسشعا يوما بعد يوم
’جتماعي
هو إأسشتغÓل منصشات ألتوأصشل أ إ
لحث ألششباب على ممارسشة ألرياضشة
’نضشمام للمجموعة بدون تردد.
وأ إ

غليزأن :

حجز أاقراصص مهلوسشة
وتوقيف المتورطين
تمكنت قوأت ألششرطة ألقضشائية بأامن
دأئرة وأد أرهيو على إأثر معلومات وردت
إألى ألمصشلحة ،مفادها وجود ششخصشين
’قرأصص ألمهلوسشة أين تم
يقومان بترويج أ أ
’قرأصص
توقيفهما وحجز كمية من أ أ
ألمهلوسشة ،إأذ بلغت ألكمية ألمحجوزة 60
قرصص مهلوسص ومبلغ مالي معتبر من
عائدأت ألبيع ،تم إأنجاز ملف إأجرأء
قضشائي في حق ألمششتبه فيهم ،وقدموأ
أمام ألعدألة .
و في قضشية ذأت صشلة تمكن عناصشر ألفرقة
ألمتنقلة للششرطة ألقضشائية بوأدي أرهيو
من توقيف ششخصشين وحجز كمية من
أ أ
’قرأصص ألمهلوسشة ،قدرت بـ  100قرصص
مهلوسص وقارورأت ذأت أسشاسص مخدر،
وجاءت ألعملية على إأثر عملية ألمدأهمات
’جرأم بوأد
Óماكن ألمششبوهة وبؤور أ إ
ل أ
أرهيو ،أين لفت أنتباههم ششخصص مششتبه
فيه ولدى مششاهدته لعناصشر ألششرطة ’ذأ
’قرأصص
بالفرأر ،أين سشقطت من جيبه أ أ
ألمهلوسشة .
وخÓل مجريات ألتحقيق تم ألتعرف على
ششخصص آأخر طرف في ألقضشية ،وعلى إأثر
عملية تفتيشص تم حجز كمية أخرى من
’قرأصص ألمهلوسشة ألمذكورة
ألمخدرأت وأ أ
سشالفا ،وقد تم إأنجاز ملف إأجرأء قضشائي،
وقدم ألمششتبه فيهما أمام عدألة أين تم
إأيدأعهم ألحبسص.

’غوأط:
أ أ

اصشطدام حافلتين يودي بحياة ششاب
وقع منتصشف نهار أ’ثنين ألفارط حادث
مرور بين حافلتي نقل حضشري تعمÓن
عبر ألخط رقم  01وألخط رقم 04
أصشطدمتا ببعضص بحي محمد بوضشياف
’ولى من
بمدينة أفلو في سشابقة هي أ أ
نوعها ،حيث أسشفر هذأ ألحادث عن وفاة
ششاب يعمل قابضشا بإاحدى ألحافلتين
وإأصشابة سشتة آأخرين بإاصشابات مختلفة تم
’ولية لهم بعين ألمكان
’سشعافات أ أ
تقديم أ إ
من طرف أعوأن ألوحدة ألثانوية للحماية
ألمدنية بأافلو ثم نقلهم لمسشتششفى أفلو
لتلقي ألعÓج.

''أخبـــــــــــــار أليــــــــوم''
ترفع أنششغا’تكم للمسشؤوولÚ

’ربعاء  07أوت  06 /2019ذو أ◊جة  1440هـ
أ أ

إانششاء  32مؤوسشسشة مصشغرة من طرف الطلبة
دأر ألمقاو’تية لتلمسشان:

أحصشت دأر ألمقاو’تية لجامعة «أبي بكر بلقايد» بتلمسشان إأنششاء  32مؤوسشسشة مصشغرة من طرف ألطلبة ما بين أوأخر  2017ونهاية ألموسشم ألجامعي
ألمنقضشي حسشب ما علم مؤوخرأ لدى مسشؤوولي هذه ألمؤوسشسشة للتعليم ألعالي.
ق.م
أاوضشح نائب مدير الجامعة المكلف
بالعقات الخارجية عبد اللطيف مقنونيف
لوكالة انباء الجزائرية أان تخصشصشات هذه
المؤوسشسشات المصشغرة ششملت الفحة
والصشيد البحري وصشناعة اأغذية الزراعية
والخدمات والطاقة واأششغال العمومية
والبناء موزعة عبر بلديات تلمسشان
والمنصشورة ومغنية والغزوات وبوحلو وأاود
ميمون وواحدة بوية البليدة وأاخرى بوية
البويرة.
وأاضشاف أان  29مؤوسشسشة من بين العدد
اإجمالي تم إانششاؤوها بقرضص من الوكالة
الوطنية لدعم تششغيل الششباب و 2ضشمن
قرضص من الوكالة الوطنية لتسشيير القرضص
المصشغر وواحدة بتمويل ذاتي ،وذكر السشيد
مقنونيف أان دار المقاوتية لجامعة أابي بكر
بلقايد لتلمسشان ترتكز مهامها على مرافقة
الطلبة الجامعيين منذ السشنة اأولى
كتششاف ميولهم واهتماماتهم نحو بعضص
التخصشصشات المهنية وتطوير لديهم الفكر
المقاوتي وتحفيزهم على خلق مؤوسشسشات
مصشغرة بعد حصشولهم على الششهادة وكيفية
تسشييرها والترويج للمنتوج وتسشويقه وكذا
تدريبهم على طرق البحث عن الوظيفة.
كما تسشمح للطلبة بالمششاركة في عدة دورات
تكوينية والمسشابقة الوطنية للمقاوتية
«إانجاز الجزائر» التي تمكن الناجحين فيها

من المششاركة في مسشابقتي «انجاز المغرب
العربي» ثم «إانجاز العرب» وفق ذات
المسشؤوول الذي أابرز أانه تم تنظيم خل
ششهري جوان وجويلية الماضشيين دورتين
تكوينيتين حول طرق خلق مؤوسشسشات مصشغرة
بالتنسشيق مع جمعية «إانجاز الجزائر»
المختصشة في المقاوتية وقد سشمحت
بتأاهيل أاربعة مششاريع في الفحة

والصشناعات الغذائية يمثلها  10طلبة من
جامعة تلمسشان للمششاركة في المسشابقة
الوطنية «إانجاز الجزائر» أاواخر العام
الجاري .كما سشتقوم دار المقاوتية لجامعة
«أابي بكر بلقايد» بإارسشال عدد من الطلبة في
مختلف التخصشصشات للمششاركة مع بداية
العام المقبل في «أاكاديمية اختراعات
العربية» بدولة قطر ،وفق ذات المصشدر الذي

أاششار الى أانه خل العام الماضشي تحصشل
ثثة طلبة من جامعة تلمسشان على احدى
المراتب العششرة اأولى في هذه المسشابقة،
وذكر نفسص المصشدر من جهة أاخرى ،أانه تم
تكوين خل الثث سشنوات الماضشية ،عدة
أاسشاتذة حول الفهم المؤوسشسشاتي في إاطار
برنامج «التوظيف» ما بين جامعة تلمسشان
والمكتب الدولي للششغل والممول من طرف
سشفارة بريطانيا في الجزائر والذي سشمح في
ما بعد بتلقين الطلبة طرق البحث عن الششغل
وتحديد المهن المناسشبة لكل طالب.
للتذكير ،فإان دار المقاوتية لجامعة أابي بكر
بلقايد بتلمسشان تأاسشسشت سشنة  2013وششرعت
في عملية المرافقة والتحسشيسص والتكوين
منذ بداية  2017وتششرف طيلة السشنة
الجامعية على تكوين الطلبة في مجال
المقاوتية بمعدل يومين في اأسشبوع
بتقديم دروسص نظرية حول تطوير الثقة
بالنفسص ودراسشة السشوق وقانون اأعمال
وإادارة المششاريع وغيرها إالى جانب تنظيم
أابواب مفتوحة لفائدة الطلبة الجدد
الحاصشلين على الباكالوريا ولقاءات
تحسشيسشية مباششرة مع الطلبة عبر  8كليات
ومنتديات ،ويرتقب أان يسشتهدف برنامجها
التحسشيسشي مسشتقب تميذ الطورين
المتوسشط والثانوي لتنمية روح المقاوتية
لديهم.

Œسشيد اسشتثمارات بقيمة  100مليون دينار بع“ Úوششنت
لتطوير ششبكتي ألكهرباء وألغاز

كنت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بوية ع وششنت
خل السشنة اارية من سشيد مششاريع اسشتثمارية بقيمة
 100مليون دينار جزائري تهدف ا تقوية وتطوير ششبكتي
الكهرباء والغاز ع موع بلديات الوية ،حسشب ما علم
لدى مسشؤوو ذات الهيئة ليا ،وقد سشمح هذا النامج
الذي  اسشتكماله بصشفة نهائية بإااز أازيد من  30كيلوم
من الششبكة الكهربائية و 5وت طاقوية  ،سشيدها
ع إاقليم الوية.
أاما فيما يخصص عملية تطوير وتقوية ششبكة غاز ادينة،
فقد  سشيد  5كيلوم جديدة من طول هذه الششبكة ،كما
أابرزه  تصشريح لوكالة انباء ازائرية مدير توزيع

الكهرباء والغاز بع وششنت ،مد صشمادي.
و فيما انتهت ششركة توزيع الكهرباء والغاز من سشيد
مششاريع ططها السشنوي  2019بصشفة كلية ،تبقى تعول
على العمليات اسشجلة ضشمن سشياق صشندوق التضشامن
والضشمان للجماعات الية التي إاسشتفادت منها وية ع
وششنت مثلما أاوضشحه ذات اسشؤوول.
و تششمل هذه العمليات التي  التكفل بها  إاطار ذات
الصشندوق ،نحو  130موقع سشكا موزع ع موع بلديات
الوية ممج للربط بالششبكات الطاقوية الكهربائية
والغازية ،مثلما ذكره السشيد صشمادي.
و من ارتقب أان يسشتفيد من هذا النامج «الهام» قرابة

 2.000عائلة متمركزة ع تلف بلديات الوية معنية
بذات النامج حيث يرجح القائمون على مديرية توزيع
الكهرباء والغاز أان تسشاهم هذه العمليات التنموية  ارتفاع
نسشبة الربط بالوية لتصشل حدود  98باائة  ال
الكهرباء وتتعدى  80باائة فيما يخصص نسشبة الربط بالغاز،
وفق نفسص اسشؤوول.
وصشي مديرية توزيع الكهرباء والغاز بوية ع وششنت
 120.806زبون بششبكة الكهرباء و 69.814مششك بششبكة
الغاز الطبيعي ومن ارتقب أان يسشاهم سشيد العمليات
التنموية ااري سشيدها  توسشيع دائرة زبائن هذه
اؤوسشسشة العمومية مثلما أاشش إاليه.

بمبادرة من جمعية ألسشÓمة ألمرورية

حملة –سشيسشية حول حوادث اŸرور بجيجل
باششر المكتب الوئي للجمعية الوطنية للسشمة المرورية موؤخرا بجيجل في برنامج
تحسشيسشي-توعوي حول حوادث المرور عبر عدد من النقاط السشوداء بالمدينة،
واسشتنادا لرئيسشة الجمعية ،نذيرة نمرودي ،فاإن هذه الحملة التي سشتختتم اليوم تنظم
بالتنسشيق مع عديد الششركاء على غرار مديرية النقل واأمن والدرك الوطنيين،
مضشيفة باأن الحملة انطلقت بقافلة من سشاحة الجمهورية وسشط المدينة لتجوب
مختلف الششوارع الرئيسشية يتم خلها ششرح قانون المرور والتحسشيسص باأخطار
الناجمة عن عدم احترامه وعن الماآسشي التي تنجر عن هذه الحوادث.
وقد تخلل البرنامج مناورة افتراضشية لحادث مميت ناتج عن عدم اسشتعمال ششاب

للجسشر المخصشصص للمششاة وقطع الطريق ما تسشبب في وفاته اأمام مراأى المواطنين،
كما تم القيام بعملية تحسشيسشية مسشت سشواق الحافت وكذا اصشحاب سشيارات اجرة
لنقل المسشافرين للمسشافات الطويلة وحثهم على ضشرورة التقليل من السشرعة واحترام
قواعد السشياقة السشليمة ،فضش عن اأخذ قسشط من الراحة لضشمان اأمن وسشمة
المسشافرين.
يذكر اأن تنظيم هذه الحملة التحسشيسشية يندرج في اإطار تطبيق توجيهات وزارة
الداخلية والجماعات المحلية الرامية اإلى القيام بهذه الحمت عبر الويات
السشاحلية وخاصشة لفائدة المصشطافين للتقليل من حوادث المرور.

بر›ة  18عملية تنموية ‘ قطاع اŸوارد اŸائية بخنششلة
لحششد أزيد من  53ألف متر مكعب من ألماء يوميا

تمت بوية خنششلة برمجة  18عملية تنموية في قطاع الموارد
المائية لحششد أازيد من  53أالف متر مكعب يوميا من الماء
الششروب لصشالح مواطني الوية حسشب ما علم مؤوخرا من
المديرية المحلية للموارد
المائية ،وأاكد مدير الوية للموارد المائية السشيد رمضشان
بوالششعير لوكالة انباء الجزائرية أانه تم في إاطار البرنامج
اسشتعجالي الخاصص بالسشنة المالية  2018الششروع في تجسشيد 18
مششروعا عبر مختلف بلديات وية خنششلة من أاجل اسشترجاع
وحششد ما يزيد عن  53أالف متر مكعب يوميا من الماء الششروب.
وأاضشاف أان تجسشيد هذه المششاريع على أارضص الواقع يتم بفضشل
اسشتفادة قطاع الموارد المائية من أاغلفة مالية «مهمة» تم

اقتطاعها من الغف المالي الذي اسشتفادت منه وية خنششلة
خل السشنة المنصشرمة في إاطار صشندوق الضشمان والتضشامن
للجماعات المحلية ،كما أاوضشح بأان الـ 18عملية التي تم تسشجيلها
والششروع في تجسشيدها على أارضص الواقع
بداية من ششهر جانفي من السشنة الجارية تتعلق أاسشاسشا بمششاريع
إاعادة تهيئة اآبار وتجديد وتوسشيع ششبكات التوزيع للمياه
الصشالحة للششرب باإضشافة إالى إانجاز أالفي متر طولي من
القنوات عبر مختلف بلديات وية خنششلة.
وأاششار المدير إالى أانه تم مؤوخرا اسشتكمال إانجاز  19نقبا سشمح
بحششد أازيد من  18أالف متر مكعب يوميا من المياه باإضشافة
إالى وضشع حيز الخدمة لمحطة تصشفية المياه السشطحية ببابار

والتي مكنت من اسشترجاع  7آاف متر مكعب من المياه الصشالحة
للششرب يوميا الششيء الذي سشاهم -حسشبه -في اسشتغل محطة
التوزيع التابعة لسشد بابار بنسشبة مائة بالمائة من خل توزيع
17800متر مكعب في اليوم على قاطني مختلف بلديات وية
خنششلة.
كما سشيتم «قريبا» في إاطار ذات البرنامج اسشتعجالي الششروع
في تجسشيد مششاريع تجديد القناة الرئيسشية للمياه الصشالحة
للششرب والممونة لسشكان عاصشمة بلدية جل وتوسشيع ششبكة
المياه الصشالحة للششرب للحي المحاذي لمقر فرقة الدرك
الوطني باإضشافة إالى توسشيع ششبكة التطهير بمنطقة حديدان
ببلدية جل مع إانجاز أاحواضص للتصشفية.

تضشع «أخبار أليوم» –ت تصشرف قرأئها ألكرأم Ãختلف بلديات و’ية أ÷زأئر خطا هاتفيـا لطـرح أنششغا’تهم أıتلفـــة ،قصشـد
إأبÓغـها ıتلــف أŸسشؤوول ÚأÙلي Úوألوطني ،Úف ÓتÎددوأ ‘ أ’تصشال على ألرقم ألهاتفي021 54 26 21 :
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¿É°ùª∏J

RÉ‚E’G ó«b á«©eÉL πcÉ«g IóY

''ó˘jÉ˘≤˘∏˘H ô˘µ˘H »˘˘HCG'' á˘˘©˘ eÉ˘˘é˘ H …ô˘˘é˘ j
Ú°ùëàd πcÉ«g IóY RÉ‚EG ¿É°ùª∏àd
º∏Y ÉªÑ°ùM ,áÑ∏£dG ∫ÉÑ≤à°SG ±hôX
º˘«˘ ∏˘ ©˘ à˘ ∏˘ d á˘˘°ù°SDƒŸG √ò˘˘g ió˘˘d ¢ùeCG
á˘©˘eÉ÷G ô˘jó˘e ÖFÉ˘f í˘°VhCGh ,‹É˘˘©˘ dG
á˘˘«˘ ª˘ æ˘ à˘ dGh §˘˘«˘ £˘ ˘î˘ ˘à˘ ˘dÉ˘˘ H ∞˘˘ ∏˘ ˘µŸG
á˘dÉ˘cƒ˘˘d OGƒ˘˘L »˘˘bGó˘˘fR ±Gô˘˘°ûà˘˘°S’Gh
≥˘∏˘ ©˘ à˘ j ô˘˘eC’G ¿CG ,á˘˘jô˘˘FGõ÷G AÉ˘˘Ñ˘ fC’G
Ö£˘˘ ˘≤˘ ˘ dÉ˘˘ ˘H π˘˘ ˘cÉ˘˘ ˘«˘ ˘ ˘g Ió˘˘ ˘ Y RÉ‚EÉ˘ ˘ ˘H
¿Gƒ˘à˘°T á˘jó˘∏˘Ñ˘d ó˘jó÷G »˘Lƒ˘dƒ˘æ˘µ˘ à˘ dG
á«∏c ô≤e ó«°ùŒ É«dÉM ó¡°ûj …òdGh
ó˘©˘≤˘e »˘Ø˘dCG á˘˘bÉ˘˘£˘ H Ió˘˘jó÷G Ö£˘˘dG
É«∏©dG á°SQóª∏d ójóL ô≤eh »LƒZGó«H
ó˘©˘≤˘e ∞˘dCÉ˘ H âæ˘˘ª˘ LÉ˘˘æŸGh Ò«˘˘°ùà˘˘∏˘ d
É«∏©dG á°SQóª∏d ôNCG ô≤eh »LƒZGó«H
ó©≤e ∞dCG ábÉ˘£˘H á˘«˘≤˘«˘Ñ˘£˘à˘dG Ωƒ˘∏˘©˘∏˘d
.∂dòc
º°†«°S ójó÷G Ö£≤dG Gòg ¿CG ±É°VCGh
ábÉ£H ¿Éæ°SC’G áMGô÷ IOÉ«Y ∂dòc
ó˘«÷G π˘Ø˘µ˘à˘dÉ˘H í˘ª˘°ùà˘˘°S ó˘˘©˘ ≤˘ e 40
‘ É˘ª˘«˘°S ’ ¢ü°üî˘˘à˘ dG Gò˘˘g á˘˘Ñ˘ ∏˘ £˘ H
É˘ª˘c ,º˘¡˘à˘°SGQó˘d »˘≤˘«˘Ñ˘ £˘ à˘ dG ÖfÉ÷G
¬JGPÉëÃ á«©eÉL äÉeÉbEG RÉ‚EG ºà«°S
πµd ôjô°S 1^000h 500 ÚH Ée ∫ó©Ã
.IQƒcòŸG äÉ°ü°üîàdG øe ¢ü°üîJ
Ió˘jó÷G π˘˘cÉ˘˘«˘ ¡˘ dG √ò˘˘g ¿CG ¤G âØ˘˘dh
∫ÓN áeóÿG õ«M É¡©«ªL πNóà°S
¤EG 2021 á˘˘æ˘ °ùd »˘˘©˘ ˘eÉ÷G ∫ƒ˘˘ Nó˘˘ dG
¢ü°üî˘˘ ˘à˘ ˘ ˘d ó˘˘ ˘ jó÷G ô˘˘ ˘ ≤ŸG ÖfÉ˘˘ ˘ L
»©eÉ÷G Ö£≤dÉH ájQÉª©ŸG á°Sóæ¡dG
.IQƒ°üæŸG ájó∏Ñd
á˘°SÉ˘Fô˘d ó˘jó÷G ô˘≤ŸG π˘Nó˘«˘°S É˘˘ª˘ c
IQƒ°üæÃ ájõcôŸG áÑàµŸGh á©eÉ÷G
≥˘ah π˘Ñ˘≤ŸG ô˘˘jÉ˘˘æ˘ j ‘ á˘˘eóÿG õ˘˘«˘ M
øjòg ¿CG í°VhCG …òdG »bGófR ó«°ùdG
»˘Ø˘dCG á˘MÉ˘°ùe ≈˘∏˘Y ¿É˘©˘HÎj ø˘jô˘˘≤ŸG
¿Óµ°ûàjh Éª¡æe óMGh πµd ™Hôe Îe
Ö£≤dG ¿EÉa Òcòà∏d ,≥HGƒW IóY øe
É«dÉM ôaƒàj IQƒ°üæŸG ájó∏Ñd »©eÉ÷G
´Rƒe »LƒZGó«H ó©≤e ∞dCG 23 ≈∏Y
.äÉ«∏c 8 ≈∏Y
ôµ°ù©e

ÉjƒHôJ Óµ«g 14 ∫ƒNO ™bƒJ
áeóÿG õ«M É«JÉeóNh

É˘jƒ˘Hô˘J Ó˘µ˘«˘g 14 π˘Nó˘˘j ¿CG ô˘˘¶˘ à˘ æ˘ j
∫ƒNódG ∫ÓN áeóÿG õ«M É«JÉeóNh
,ô˘˘µ˘ °ù©˘˘e á˘˘j’ƒ˘˘H π˘˘Ñ˘ ˘≤ŸG »˘˘ °SQóŸG
á«HÎdG ôjóe iód ¢ùeG º∏Y ÉªÑ°ùM
¿CG ∫hDƒ°ùŸG í°VhCGh ,ºZÓ°ûdÉH ≈«ëj
∫ƒ˘Nó˘dG ™˘e ´ô˘°ûà˘°S á˘«˘HÎdG á˘jô˘jó˘˘e
‘ π˘Ñ˘≤ŸG Èª˘à˘ Ñ˘ °S ô˘˘¡˘ °ûd »˘˘°SQóŸG
IójóL á«°SQóe äÉ©ª› 5 ∫Ó¨à°SG
äÉ˘˘jó˘˘∏˘ Ñ˘ dG ø˘˘ e Oó˘˘ Y ≈˘˘ ∏˘ ˘Y á˘˘ YRƒ˘˘ e
ô˘µ˘°ù©˘e á˘jó˘∏˘Ñ˘H Ió˘˘MGh á˘˘£˘ °Sƒ˘˘à˘ eh
ô˘µ˘°ù©˘e »˘à˘æ˘jó˘e ø˘e π˘µ˘H Úà˘jƒ˘fÉ˘˘Kh
¢ùØf ‘ ´É£≤dG Rõ©à«°S Éªc ,≥«°Sh
á«°SQó˘e º˘YÉ˘£˘e á˘KÓ˘ã˘H É˘°†jCG IÎØ˘dG
øjQƒ£∏d á°ü°üﬂ äÉ«∏NGO ±É°üfCGh
¿CG ô˘˘¶˘ à˘ æ˘ jh ,…ƒ˘˘fÉ˘˘ã˘ dGh §˘˘ °Sƒ˘˘ àŸG
á˘j’ƒ˘H á˘jƒ˘HÎdG äÉ˘°ù°SDƒŸG π˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °ùJ
,º˘˘ZÓ˘˘°ûdÉ˘˘H ó˘˘«˘ °ùdG Ö°ùM ,ô˘˘µ˘ °ù©˘˘ e
249 πÑ≤ŸG »°SQóŸG ∫ƒNódG ∫ÓN
áKÓãdG QGƒWC’G ‘ Gò«ª∏J 733h ∞dCG
h á«FGóàHG á°SQóe 460 ≈∏Y ÚYRƒe
OÉØà°SG h ,ájƒfÉK 58 h á£°Sƒàe 130
äÉ«∏ªY IóY øe áj’ƒdÉH á«HÎdG ´É£b
…ƒ˘˘ª˘ æ˘ à˘ dG …ó˘˘∏˘ Ñ˘ dG è˘˘eÉ˘˘fÈdG ø˘˘ ª˘ ˘°V
¥hóæ°U èeÉfôHh »YÉ£≤dG èeÉfÈdGh
á«∏ÙG äÉYÉªé∏d ¿Éª°†dGh øeÉ°†àdG
QÉÑàY’G IOÉYEGh áÄ«¡àdG ∫É¨°TCG â∏ª°T
10h á˘˘ ˘«˘ ˘ FGó˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘HG á˘˘ ˘ °SQó˘˘ ˘ e 318 `d
â“ É˘˘ª˘ c ,äÉ˘˘jƒ˘˘fÉ˘˘K 6h äÉ˘˘£˘ °Sƒ˘˘à˘ e
≥ah ,Éª°ùb 28 á©°SƒJ ∫É¨°TG á›ôH
.Qó°üŸG ¢ùØf

ΩÉ¡J’G ¢üØb ‘ QÉ≤©dG É«aÉeh ºëØdG äÉHÉ°üY

øWƒdG äÉj’h ÈY äÉHÉ¨dG øe äGQÉàµ¡dG ±’BG º¡à∏J ≥FGô◊G
ô£ÿG ¢SƒbÉf ¥óJ áÄ«ÑdG ájÉªM äÉ«©ªL @
äÉ«fÉµeE’G πµH áaB’G áëaÉµe ≈∏Y âdƒY »àdG á«∏ÙG äÉ£∏°ùdGh ÚæWGƒŸG ÒM …òdG ôeC’G øWƒdG ´ƒHQ ∞∏àﬂ ÈY É°Sƒ°ùﬁ ÉYÉØJQG äÉHÉ¨dG ≥FGôM äó¡°T
â≤◊ »àdG ôFÉ°ùÿG ¬Jó°ùL Ée äÉfGƒ«◊ÉH ≈àM QGô°VC’G ¥É◊EGh äÉHÉ¨dG øe äGQÉàµ¡dG ±’BG ΩÉ¡àdG É¡fCÉ°T øe äÉHÉ¨dG ≥FGôM ¿CGh É°Uƒ°üN ájô°ûÑdGh ájOÉŸG
¬LƒJh ,»LƒdƒµjE’Gh »Ä«ÑdG ¿RGƒàdG Oó¡j É‡ áªëØàŸG äÉfGƒ«◊G ógÉ°ûeh ÚMÓØdG ≥ë∏J »àdG iôNC’G ôFÉ°ùÿG ∞∏àﬂh hRh …õ«J áj’ƒH ΩÉæZC’G »Hôe
Ω .¥/ áLÉÑN áª«°ùf ¯
.''»eGôLEG π©ØHh á∏©àØe'' ≥FGô◊G ¿CG ócDƒJ äGô°TDƒŸG πc ¿Gh á°UÉN ºëØdG äÉHÉ°üY ∂dòch QÉ≤©dG É«aÉe ¤EG ΩÉ¡J’G ™HÉ°UCG
ó«Y óYƒe ÜGÎbEG ™e ''ºëØdG äÉHÉ°üY''`H
.≈ë°VC’G
áÄ«ÑdG ≥M ‘ ºFGôL

ójõj ¬fEÉa áHÉZ ‘ ≥jôM ™dóæj ÉeóæY ¬fG
,áeOÉ≤dG á∏«∏≤dG äGƒæ°ùdG ó©H É¡àaÉãc øe
¤G QhòÑdG ìÉjôdGh Ö¡∏dG áæ°ùdCG π≤æJ å«ëH
OÉª°ùdG QhO OÉeôdG Ö©∏j Éªc AÉëfC’G πc
äGƒæ°ùdG ‘ ôNBG ≥jôM ™dóæj ’ ¿CG •ô°T
É«∏c áHÉ¨dG ≈∏Y »°†≤«°S ∂dòH ¬fC’ á∏Ñ≤ŸG
‘ ±É°VCGh ¢SôZ á«∏ªY ó©H ’EG Oƒ©J ødh
∂∏¡à°ùŸG ájÉªM á«©ªL ¿CG ¥É«°ùdG Gòg
ò˘æ˘e ¬˘©˘HÉ˘à˘Jh ´ƒ˘°VƒŸÉ˘H á˘ª˘à˘¡˘e ¬˘à˘ Ä˘ «˘ Hh
âØbh øjCG Iƒæ°T á«ªëÃ á°UÉN äGƒæ°S
»°VGQC’G ÜÉë°UCG •QƒJ ócDƒj ™bGh ≈∏Y
π©ØdG Gò¡d ¿hDƒé∏j -¬Ñ°ùM- øjòdG á«HÉ¨dG
äÉMÉ°ùŸG ∂∏J ∫Ó¨à°SEG ±ó¡H »eGôLE’G
ø˘e É˘¡˘°ü«˘∏˘î˘J ó˘©˘H á˘MÓ˘Ø˘dG ‘ á˘«˘ HÉ˘˘¨˘ dG
.á«eGÎŸG QÉé°TC’G
»˘°VGQC’G Ö∏˘ZCG ¿CG ¢SÉ˘Ñ˘ ©˘ ∏˘ H »˘˘°ùdG Rô˘˘HCGh
¢VQCG'' áfÉN ‘ áØæ°üe Iƒæ°T πÑéH á«HÉ¨dG
¥ô¨à°ùJ »°VGQCG »gh ''´ƒ«°ûdG h á«°Thô©dG
á«WGôbhÒH h Ió≤©e h á∏jƒW äGAGôLEG
á«µ∏ŸG Oƒ≤Y êGôîà°SEGh É¡≤FÉKh ájƒ°ùàd
GôNBG πµ°ûÃ É¡HÉë°UCG Ωó£°üj ¿CG πÑb
™˘HÉ˘˘W ¤EG »˘˘HÉ˘˘¨˘ dG É˘˘¡˘ ©˘ HÉ˘˘W π˘˘jƒ– ƒ˘˘gh
≈àM ≥FGôM ∫É©àaEG ¤EG º¡©aój Ée »MÓa
.''QÉé°TC’G øe Gƒ°ü∏îàj''
á˘jÉ˘ª◊ á˘«˘F’ƒ˘dG á˘«˘©˘ ª÷G ¢ù«˘˘FQ º˘˘¡˘ à˘ jh
É«aÉe''`H ¬«ª°ùj Ée É°†jCG ¬àÄ«Hh ∂∏¡à°ùŸG
π«©ØJ IQhô°V ¤EG É«YGO ''ºëØdGh QÉ≤©dG
≥˘«˘Ñ˘£˘Jh äÉ˘ª˘«˘¶˘æ˘à˘ dGh äGAGô˘˘LE’G ¢†©˘˘H
™°Vƒd áeGô°Uh ΩõM πµH ¿ƒfÉ≤dG ¿É£∏°S
‘ Éjƒæ°S ÖµJôJ »àdG ºFGô÷G √ò¡d óM
.¬àeôH »LƒdƒµjE’G ΩÉ¶ædGh áÄ«ÑdG ≥M

á«HÉ¨dG IhÌdG ‘ ''áMOÉØ°S Èà©J ôFÉ°ùN
âfÉ˘c É˘ª˘¡˘e ≥˘FGô◊G ÖÑ˘°ùH á˘˘«˘˘fGƒ˘˘«◊Gh
Iô˘é˘°ûH ô˘eC’G ≥˘∏˘©˘à˘j ƒ˘d ≈˘à˘M á˘∏˘«˘˘°ü◊G
π˘˘eÉ˘˘©˘˘dG ¿CG GRÈe ,IQÉ˘˘°ùN »˘˘¡˘˘a Ió˘˘MGh
Üƒ°ûf ‘ »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG ó©j …ô°ûÑdG
.≥FGô◊G ∂∏J
Éæ°SQO -äÉHÉ¨dG ßaÉﬁ π°UGƒj- ∂dòd
áeOÉ°U IóMGh IQƒ°U ô°ûf ÉfQôbh ™°VƒdG
øWGƒŸG ™aO ±ó¡H ¥Îﬁ …ôH ÖfQC’
IhÌdG ≈˘∏˘Y á˘¶˘aÉÙGh ÌcCG ΩÉ˘˘ª˘˘à˘˘gÓ˘˘d
.»Lƒdƒ«ÑdG ΩÉ¶ædGh á«HÉ¨dG
»g É°†jCG äÉHÉ¨dG'' :¢Uƒ°üÿG Gò¡H ∫Ébh
»àdG á«◊G äÉæFÉµdG ójó©d …ƒ«◊G ¿ÉµŸG
´ƒæàdGh »Ä«ÑdG ¿RGƒàdG ‘ »°ù«FQ QhO É¡d
á«gÉaQ ‘ Iƒ≤H ¿ÉªgÉ°ùj …òdG »Lƒdƒ«ÑdG
á∏«ªL á˘«˘©˘«˘Ñ˘W á˘Ä˘«˘H ‘ ¢û«˘©˘∏˘d ¿É˘°ùfE’G
.á«≤fh
ô£ÿG ¢SƒbÉf ¥óJ äÉ«©ªL
á˘˘jÉ˘˘ª˘ M á˘˘«˘ ©˘ ª˘ L ¢ù«˘˘FQ ¥O ,¬˘˘à˘ ¡˘ L ø˘˘e
GOó°ûe ô£ÿG ¢SƒbÉf ¬àÄ«Hh ∂∏¡à°ùŸG
’ áÁôL »gh ¥É£j ’ ™°VƒdG ¿G ≈∏Y
É¡HÉÑ˘°SG º˘¡˘a ¿hO É˘¡˘«˘∏˘Y Iô˘£˘«˘°ùdG ø˘µÁ
IhÌdG ô˘eó˘J ∂°T ¿hó˘H »˘˘à˘ dG á˘˘«˘ ≤˘ «˘ ≤◊G
IÉ˘˘«˘ ë˘ ∏˘ d Oó˘˘¡˘ Jh á˘˘«˘ JÉ˘˘Ñ˘ æ˘ ˘dGh á˘˘ «˘ ˘fGƒ˘˘ «◊G
»àdG äÉHÉ¨dG É¡H ôNõJ »àdG á«LƒdƒµjE’G
.äÉfGƒ«ë∏d »©«Ñ£dG §°SƒdG ó©J
¢SÉ°ùMh ó≤©e'' ´ƒ°Vƒe äÉHÉ¨dG ´ƒ°Vƒe
≈˘∏˘Y -¢SÉ˘Ñ˘©˘∏˘H ó˘˘«˘ °ùdG ™˘˘HÉ˘˘à˘ j- ''Ò£˘˘Nh
≥FGô◊G ¿CG ócDƒJ äGô°TDƒŸG πc ¿CG QÉÑàYEG
á≤«≤M ∑Éæg .''»eGôLEG π©ØHh á∏©àØª°S

ΩÉ°ùLCG ,áÑ¡à∏e äÉHÉZ ‘ á≤dÉY äÉfGƒ«M
⁄ É˘¡˘ª˘«˘ë˘Lh Ö«˘¡˘∏˘dG Iƒ˘b ΩÉ˘eCG á˘Ø˘«˘©˘°V
‘ á«◊G äÉæFÉµdGh QÉé°TC’G ¬æe º∏°ùJ
ø˘e Öà˘c ,RGõ˘Ä˘ª˘°TE’G Òã˘˘J á˘˘©˘˘°ûH IQƒ˘˘°U
π°UGƒàdG §FÉ°Sh OGhQ óMCG GôKCÉàe ¬à¡L
.»YÉªàL’G
∂∏g …ôH ÖfQC’ áeOÉ°U IQƒ°U äQÉKCGh
Ö°T ≥jôM øe QGôØdG ∫hÉëj ƒgh ÉbôM
äÉHÉ¨dG á¶aÉﬁ É¡Jô°ûf äÉHÉ¨dG óMCÉH
™˘bƒŸÉ˘H É˘¡˘à˘ë˘Ø˘°U ≈˘∏˘Y IRÉ˘˘Ñ˘˘«˘˘J á˘˘j’ƒ˘˘d
§î°ùdG øe áLƒe ∑ƒÑ°ùjÉa »YÉªàL’G
á˘¶˘aÉÙ Qƒ˘˘°ûæ˘˘e ‘ AÉ˘˘Lh .ó˘˘jó˘˘æ˘˘à˘˘dGh
ÉbÎﬁ …ôH ÖfQC’ IQƒ°U áj’ƒ∏d äÉHÉ¨dG
ºëØàe ¬Ñ°T ™°Vh ‘ ÚàMƒàØe ¬«æ«Yh
,⁄CÉ˘à˘j ƒ˘gh ≥˘˘jô◊G ø˘˘e QGô˘˘Ø˘˘dG ∫hÉ˘˘ë˘˘j
IQhô˘˘˘°†H Úæ˘˘˘˘WGƒŸG ¢ù«˘˘˘˘°ù– ±ó˘˘˘˘¡˘˘˘˘H
.á«◊G äÉæFÉµdG ≈∏Y á¶aÉÙG
áŸDƒe IQƒ°U'' :≥«∏©J Qƒ°ûæŸG ÖMÉ°Uh
.»M ƒgh ¥ÎMG ÉÑfQCG É¡«a iôf ...GóL
Ühô¡dG ∫hÉM ÖfQC’G ...äÉHÉZ ≥jôM ó©H
¿CG øe ºZôdÉH ...∞°SCÓd ™£à°ùj ⁄ ¬æµd
¿GÒædG ¿CG ’EG ,á©jô°S äÉfGƒ«M ÖfGQC’G
.''É¡àbôMCG
: ÉØ°SCÉàe äÉHÉ¨dG á¶aÉﬁ Qƒ°ûæe ™HÉJh
∞˘˘MÓ˘˘˘°ùdG ∫É˘˘˘M ¿ƒ˘˘˘µ˘˘˘«˘˘˘°S ∞˘˘˘«˘˘˘µ˘˘˘Ø˘˘˘°S
øe ±’B’Gh Qƒ«£dG QÉ¨°U h ∞MGhõdGh
.''äÉfGƒ«Mh äÉJÉÑf øe á«◊G äÉæFÉµdG
Qƒ°ûæŸG Gòg ∫ƒM äÉ≤«∏©àdG πL âHôYCGh
Ö∏˘˘ZCG ¬˘˘à˘˘˘cQÉ˘˘˘°T h Iƒ˘˘˘≤˘˘˘H ô˘˘˘°ûà˘˘˘fEG …ò˘˘˘dG
¿hDƒ°ûdÉH ≈æ©J ≈àdG ∑ƒÑ°ùjÉØdG äÉëØ°U
É˘¡˘à˘eó˘°Uh É˘¡˘Ø˘°SCG ø˘Y IRÉ˘Ñ˘«˘à˘d á˘«˘˘∏ÙG
,á«©˘°Vƒ˘dG ∂∏˘J ‘ ∞˘«˘©˘°V ¿Gƒ˘«˘M á˘jDhô˘d
√ƒØ°Uh Ée ≈∏Y ¥ÉæÿG ≥««°†J ¤EG Ú«YGO
Ú≤˘∏˘©ŸG ó˘MCG ∞˘˘°Uhh ,QÉ˘˘≤˘˘©˘˘dG É˘˘«˘˘aÉÃ
''áKQÉµdG''h ''áeó°üdG É¡fEG'' :∫ƒ≤dÉH IQƒ°üdG
‘ øe GƒªMQEG'' ÉØ°SCÉàe GôNBG ∫Éb Éª«a
.''AÉª°ùdG ‘ øe ºµªMôj ¢VQC’G
,áeOÉ°U IQƒ°U ô°ûf ±GógCGh »YGhO øYh
á˘æ˘jOƒ˘H IRÉ˘Ñ˘«˘à˘d äÉ˘HÉ˘¨˘dG ß˘˘aÉﬁ ∞˘˘°ûc
AÉ˘˘˘Ñ˘˘˘f’G á˘˘˘dÉ˘˘˘cƒ˘˘˘d í˘˘˘jô˘˘˘˘°üJ ‘ ®ƒ˘˘˘˘Øﬁ
É˘jƒ˘æ˘˘°S π˘˘é˘˘°ùJ ¬◊É˘˘°üe ¿CG á˘˘jô˘˘FGõ÷G

∫ÓN IhQòdG â¨∏H »àdG äÉHÉ¨dG ≥FGôM
øe äGQÉàµ¡dG ±’G âª¡àdGh ∞«°üdG Gòg
ÖÑ°ùdG áaô©Ÿ ∑ôëàj πµdG â∏©L äÉHÉ¨dG
∂∏˘à˘d á˘«˘Ñ˘∏˘°ùdG äÉ˘°SÉ˘µ˘©˘f’G ™˘e É˘°Uƒ˘°üN
íàa ” óbh ,ó«©°U øe ÌcG ≈∏Y ≥FGô◊G
‘ ÚÑ˘Ñ˘°ùàŸG ó˘jó˘ë˘à˘d á˘«˘æ˘eCG äÉ˘˘≤˘ «˘ ≤–
ô˘jRh ¬˘˘æ˘ ∏˘ YCG É˘˘e Ö°ùM äÉ˘˘HÉ˘˘¨˘ dG ≥˘˘FGô˘˘M
á˘Ä˘«˘¡˘à˘dGh á˘«˘∏ÙG äÉ˘YÉ˘ª÷Gh á˘«˘∏˘NGó˘˘dG
¢ùeG ¿ƒ˘ª˘MO ø˘jó˘dG ìÓ˘°U ,á˘«˘ fGô˘˘ª˘ ©˘ dG
í˘dÉ˘°üe ¿CG ìô˘˘°Uh ,á˘˘ª˘ °UÉ˘˘©˘ dG ô˘˘FGõ÷É˘˘H
ó˘jó˘ë˘à˘d ''äÉ˘≤˘«˘≤– Ió˘Y âë˘˘à˘ a'' ø˘˘e’G
GócDƒe ,äÉHÉ¨dG ≥FGôM áLƒe ‘ ÚÑÑ°ùàŸG
áÑbÉ©Ÿ áeGô°üH ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J ºà«°S ¬fCG
.''»eGôL’G πª©dÉ°S Gòg
‘ ÉÑÑ°S ¿Éc …ô°ûÑdG πeÉ©dG ¿CGh É°Uƒ°üN
Ωƒ≤J ádhódÉa ∂dòd ≥FGô◊G √òg ´’ófG
»˘gh á˘«˘æ˘eCG äÉ˘≤˘«˘≤– í˘à˘a ”h É˘¡˘Ñ˘LGƒ˘H
.''ájQÉL
ídÉ°üe'' ¿CG ÓFÉb ¥É«°ùdG ¢ùØf ‘ ±É°VCGh
ºà«°Sh ádGó©dG ¤G äÉØ∏ŸG Ωó≤à°S øeC’G
Gò˘g á˘Ñ˘bÉ˘©Ÿ √ÒaGò˘ë˘H ¿ƒ˘fÉ˘≤˘dG ≥˘«˘Ñ˘£˘ J
ô˘FÉ˘°ùN ‘ ÖÑ˘°ùJ »˘à˘dG »˘eGô˘L’G π˘ª˘©˘ dG
áÑ°SÉæŸÉH ôjRƒdG ÉYOh ,'' IÈà©e ájOÉe
ÊóŸG ¢ù◊É˘˘H »˘˘∏˘ ë˘ à˘ dG'' ¤G Úæ˘˘ WGƒŸG
≈˘∏˘Y á˘¶˘ aÉÙGh ≥˘˘FGô◊G ø˘˘e á˘˘jÉ˘˘bƒ˘˘∏˘ d
.''áÄ«ÑdG
»Ä«ÑdG ¿RGƒàdG Oó¡J ≥FGô◊G
≥FGô◊G øe ójó©dG IRÉÑ«J áj’h âaôY
πªLCG øe äGQÉàµg ±ÓJEG ‘ âÑÑ°ùJ »àdG
»àdG ôFÉ°ùÿG ¤G áaÉ°VEG á≤£æŸG äÉHÉZ
¿RGƒàdG Oó¡j ™°Vh ƒgh äÉfGƒ«◊G âdÉW
áj’ƒdG √ò¡˘d »˘Lƒ˘dƒ˘«˘Ñ˘dG ´ƒ˘æ˘à˘dGh »˘Ä˘«˘Ñ˘dG
.IôMÉ°ùdG á«∏MÉ°ùdG
IhÌdG ‘ á˘˘MOÉ˘˘a ô˘˘˘FÉ˘˘˘°ùN π˘˘˘«˘˘˘é˘˘˘°ùJ ”
É°Uƒ°üN ≥WÉæe ójó©H á«fGƒ«◊Gh á«HÉ¨dG
øe ójRCG ±ÓJEG ‘ âÑÑ°ùJ áj’ƒdG ÜôZ
äÉ˘HÉ˘¨˘˘dG á˘˘¶˘˘aÉﬁ Ö°ùM ,GQÉ˘˘à˘˘µ˘˘g 217
≥«≤– íàØd äGƒYO â≤∏WCGh
,áj’ƒ∏d
≈∏Y »JCÉJ »àdG ≥FGô◊G √òg ÜÉÑ°SCG ∫ƒM
¿CÉ˘˘˘˘°ûdG Gò˘˘˘˘g ‘h , ¢ùHÉ˘˘˘˘«˘˘˘˘dGh ô˘˘˘˘˘°†NC’G
¿G π˘≤˘©˘j π˘g'' :Úæ˘WGƒŸG ó˘˘MCG ∫AÉ˘˘°ùà˘˘j
¢ùØf ‘h óMGh Ωƒj ‘ ≥FGôM 8 ™dóæJ
IQhô˘˘°V ≈˘˘∏˘˘Y GOó˘˘°ûe ,''É˘˘Ñ˘˘jô˘˘≤˘˘J âbƒ˘˘dG
º¡Ø°Uh Ée Éª¡àeh ádGó©∏d IÉæ÷G Ëó≤J

GQô°†J ÌcC’G á«ØjôdG π≤ædG •ƒ£N

Ió«∏ÑdÉH øjôaÉ°ùŸG ¥QDƒj πµ°ûe áFÎ¡ŸG äÓaÉ◊G
ÉgôªY ójõj á∏aÉM 521 »°ü– áj’ƒdÉH
≈˘∏˘Y §˘°ûæ˘J »˘˘à˘ dGh äGƒ˘˘æ˘ °S ô˘˘°û©˘˘dG ø˘˘Y
ÚH É˘˘e §˘˘Hô˘˘J »˘˘à˘ ˘dG •ƒ˘˘ £ÿG iƒ˘˘ à˘ ˘°ùe
π˘eÉ˘c ≈˘∏˘Y ô˘aƒ˘à˘ J ¿CG ÖLGƒ˘˘dG äÉ˘˘j’ƒ˘˘dG
á˘˘eÓ˘˘°Sh á˘˘MGQ ø˘˘ ª˘ ˘°†J »˘˘ à˘ ˘dG •hô˘˘ °ûdG
.ôaÉ°ùŸG
Égƒ∏ª©à°ùe ÊÉ©j »àdG •ƒ£ÿG RôHCG øeh
≈˘∏˘Y §˘°ûæ˘˘J »˘˘à˘ dG äÓ˘˘aÉ◊G AGÎgG ø˘˘e
¿CG å«˘ë˘H ,á˘«˘Ø˘jô˘˘dG •ƒ˘˘£ÿG É˘˘gGƒ˘˘à˘ °ùe
ô˘°û©˘dG É˘gô˘ª˘Y RhÉŒ äÓ˘aÉ◊G á˘«˘Ñ˘ dÉ˘˘Z
á˘∏˘ aÉ˘˘M 500`dG äõ˘˘gÉ˘˘f »˘˘à˘ dGh äGƒ˘˘æ˘ °S
5 øY ÉgôªY π≤j §≤a áÑcôe 13 πHÉ≤e
.Qó°üŸG äGP ≥ah ,äGƒæ°S
á«˘©˘°Vƒ˘dG √ò˘g ÜÉ˘Ñ˘°SCG á˘°SGQó˘dG â©˘LQCGh
ÖfÉ÷G ¤EG ô˘aÉ˘°ùŸG É˘¡˘æ˘ª˘K ™˘˘aó˘˘j »˘˘à˘ dG
QÉ˘©˘ °SCG ´É˘˘Ø˘ JQG ‘ π˘˘ã˘ ª˘ àŸG …OÉ˘˘°üà˘˘bE’G
äÓaÉM É¡«a ÉÃ äÉÑcôŸG ±Éæ°UCG ™«ªL
IÒNC’G äGƒæ°ùdG ∫ÓN øjôaÉ°ùŸG π≤f
É˘¡˘à˘fÉ˘«˘°üH É˘¡˘«˘ ≤˘ FÉ˘˘°S ΩGõ˘˘à˘ dEG ø˘˘Y Ó˘˘°†a
.…QhO πµ°ûH É¡Ø«¶æJh

π˘≤˘æ˘dG á˘jô˘jó˘e É˘¡˘H âeÉ˘b á˘°SGQO âØ˘˘°ûc
ø˘˘e ÈcC’G á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘dG ¿CG Ió˘˘«˘ ˘∏˘ ˘Ñ˘ ˘dG á˘˘ j’ƒ˘˘ H
ÈY á£˘°TÉ˘æ˘dG ø˘jô˘aÉ˘°ùŸG π˘≤˘f äÓ˘aÉ˘M
Éeh á«ØjôdGh ájô°†◊G •ƒ£ÿG ∞∏àﬂ
ô°û©dG ÉgôªY ∫ó©e RhÉéàj äÉj’ƒdG ÚH
¢ù«FQ ¢ùeG ¬H OÉaCG ÉªÑ°ùM ,äGƒæ°S
.¢Tô£d Oƒªﬁ …ÈdG π≤ædG áë∏°üe
äÓaÉM OóY ¿CG ¢Tô£d ó«°ùdG í°VhCGh
ÉgôªY ∫ó©e RhÉéàj »àdG øjôaÉ°ùŸG π≤f
Gògh á∏aÉM 1276Ü Qó≤J äGƒæ°S ô°û©dG
∞∏àﬂ ÈY §°ûæJ á∏aÉM 1859 ÚH øe
ÚM ‘ áj’ƒdG º«∏bE’ á©HÉàdG •ƒ£ÿG
øY ÉgôªY π≤j »àdG äÓaÉ◊G OóY Qó≤J
.§≤a á∏aÉM 55`dG äGƒæ°S ¢ùªN
πµ°ûà°S »àdG á°SGQódG √òg èFÉàf äôØ°SCGh
πªY §£ﬂ Ò£°ùàd á«°SÉ°SC’G IóYÉ≤dG
™LGôJ øY áj’ƒdÉH π≤ædG á«©°Vh Ú°ùëàd
ø˘jô˘aÉ˘°ùŸG π˘≤˘f äÓ˘˘aÉ˘˘M ô˘˘ª˘ Y ∫ó˘˘©˘ e
.á«°VÉŸG áæ°S 20 ∫ÓN áj’ƒdÉH
π≤ædG IÒ¶M ¿EÉa ,QOÉ°üŸG äGP Ö°ùMh

π«îædG ≥FGôM

™∏£e òæe á∏îf 3000 øe ÌcCG ±ÓJEG
á∏"QƒH ájQÉ÷G áæ°ùdG
ô¡°T òæe É≤jôM 269 ´’ófG AGôL áéàæe ÒZ iôNCGh Iôªãe á∏îf 3^046 øY π≤j ’ Ée âØ∏JCG
AÉKÓãdG ¢ùeCG ó«Øà°SG ÉªÑ°ùM ,á∏bQh áj’h äÉMGƒH Ωô°üæŸG á«∏jƒL ô¡°T ájÉ¡f ájÉZ ¤EGh »ØfÉL
õLGƒM øe ‹ƒW Îe 6^165 É°†jCG ≥FGô◊G ∂∏J äôeO Éªc .á«fóŸG ájÉª◊G ájôjóe ídÉ°üe øe
ájó∏H) »ª«gódG á˘«˘MÓ˘Ø˘dG äÉ˘£˘«ÙG iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y É˘ª˘«˘°S iÈc ô˘FÉ˘°ùN âØ˘∏˘Nh π˘«˘î˘æ˘dG ó˘jô˘L
ÚYh ,(ádõædG ájó∏H) AGôë°üdG ÚYh (á∏bQh ájó∏H) º«gGôHG »æH ábÉHh ,™Ñ°ùdG ÜÉHh (øjQÉ≤«ŸG
.ájôjóª∏d ¿É«H ‘ OQh Ée Ö°ùM ,(AÉ°†«ÑdG ÚY ájó∏H) ™HôdG
»gh á∏bQh áj’ƒH π«îædG IhôK øe á©°SÉ°T äÉMÉ°ùe ÒeóJ ‘ Éjƒæ°S çOGƒ◊G √òg ÖÑ°ùàJh
.á≤£æŸG ¿Éµ°S øe áeÉg áëjô°ûd ¥RQ Qó°üe ó©J »àdG IhÌdG
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ألخزأنة أأ’مريكية تصشنف ألصشين
كدولة «متÓعبة» بالعملة
’مريكي ،سستيفن
صسّنف وزير الخزانة ا أ
منوشسين ،الصسين بأانها متÓعب بالعملة ،في
أاعقاب خفضض بكين لقيمة اليوان.
’مريكية إالى أان
وأاشسار بيان لوزارة الخزانة ا أ
’يام
الصسين اتخذت «خطوات ملموسسة» خÓل ا أ
القÓئل الماضسية؛ لخفضض قيمة عملتها ،مع
احتفاظها بقدر كبير من احتياطيات النقد
را إالى أان قرار الوزير جاء
’جنبي ،مشسي ً
ا أ
بموجب الصسÓحيات التي حصسل عليها من
الرئيسض ،دونالد ترامب.وتقول الوزارة إان
الهدف من خفضض الصسين لقيمة عملتها هو
الحصسول على ميزة تنافسسية على نحو غير
عادل في التجارة الدولية.وأاوضسحت الوزارة أان
بيان بنك الشسعب الصسيني الصسادر ا’ثنين
بتخفيضض قيمة العملة أاقر بشسكل علني بأانه
«له خبرة واسسعة في التÓعب بعملته وأانه ’
يزال مسستعدا للقيام بذلك على نحو
’جراءات
مسستمر».وذكرت الوزارة أان هذه ا إ
تنتهك أايضسا التزامات الصسين التي قطعتها على
نفسسها خÓل قمة مجموعة العشسرين فيما
يتعلق با’متناع عن تخفيضض قيمة
’ثنين ،اتهم الرئيسض
العملة.وفي وقت سسابق ا إ
’مريكي ،الصسين ،بخفضض عملتها لمسستويات
ا أ
متدنية ،معتبرا أان هبوط اليوان حاليا يمكن
تسسميته بـ»التÓعب بالعملة».
وبحسسب بيانات المركزي الصسيني ،تراجع
’مريكي إالى متوسسط 7.08
اليوان ،أامام الدو’ر ا أ
يوان /دو’ر واحد ،عند أادنى مسستوى منذ 11
عاما.وقال ترامب عبر تويتر :الصسين خفضست
عملتها إالى أادنى مسستوى تاريخي تقريبا ..هذا
يمكن تسسميته بـ «التÓعب بالعملة».
’مريكي «هل
وتابع موجها كÓمه للفيدرالي ا أ
’خير
تسستمعون؟» ،في إاشسارة إالى خطوة ا أ
’سسبوع الماضسي ،بربع
بخفضض أاسسعار الفائدة ،ا أ
نقطة مئوية دون توقعات ترامب الذي كان
يريد خفضسا بنصسف نقطة مئوية.
’مريكي أان خطوة المركزي
واعتبر الرئيسض ا أ
الصسيني انتهاك كبير« ..لكن هذه الخطوة
سستضسعف بكين إالى حد كبير مع مرور الوقت».
’ثنين أايضًسا ،نفى «يي قانغ» ،محافظ بنك
وا إ
الشسعب الصسيني (البنك المركزي) ،إاقدام
البنك على خفضض عملته بسسبب النزاعات
التجارية.لكنه أاشسار في بيان أان السسعر الحالي
Óوضساع ا’قتصسادية التي
لليوان مناسسب ل أ
تشسهدها البÓد ،ويتماشسى مع تحركات العرضض
والطلب.والخميسض الماضسي ،أاعلن ترامب بدء
فرضض رسسوم إاضسافية بنسسبة  10بالمئة على
بضسائع صسينية مسستوردة بقيمة  300مليار
دو’ر ،اعتبارا من مطلع سسبتمبر المقبل.
وعادة ما يعتبر ترامب ،تراجع اليوان أامام سسلة
’جنبية ،أاداة تتبعها الصسين ،لزيادة
العمÓت ا أ
تنافسسية منتجاتها بالنسسبة للمسستوردين
’جنبية.
مقابل ذات السسلع ا أ
وعقدت واشسنطن وبكين الدورة الـ 12من
المحادثات التجارية في شسانغهاي بالصسين،
’ربعاء ،حسسب
على مدار يومي الثÓثاء وا أ
وكالة «شسينخوا» الصسينية.

ليبيا ..مسشلحون يطلقون
سشرأح وزير أأسشبق
أاطلقت ›موعة مسسلحة ›هولة ،سسراح وزير
’سسبق عبد الباري العروسسي،
النفط الليبي ا أ
بعد نحو أاسسبوع Úمن اختطافه من أامام منزله
بالعاصسمة طرابلسض ،وفق إاعÓم لي.
والثÓثاء ،ذكرت وسسائل إاعÓم ليبية ،بينها
’حرار» (خاصسة) ،أانه أافرج عن
قناة «ليبيا ا أ
العروسسي من قبل اÛموعة اŸسسلحة التي
اختطفته قبل نحو أاسسبوع ،Úدون تفاصسيل
إاضسافية.
ومنذ إاعÓن اختطافه من قبل عائلته ‘ 25
جويلية اŸاضسي ⁄ ،تت Íأاي جهة العملية ،كما
 ⁄تعرف هوية اÛموعة اŸسسلحة التي
اختطفته ،و ⁄يصسدر أاي تعقيب رسسمي حول
اŸوضسوع.
والعروسسي ( 58عاما) ينتمي ◊زب «العدالة
والبناء» ا’سسÓمي ،وينحدر من مدينة الزاوية
(غرب طرابلسض) ،وكان سسجينا سسياسسيا و كوما
’عدام ‘ عهد نظام معمر القذا‘.
با إ
شسغل منصسب وزير النفط والغاز ‘ حكومة علي
زيدان من  2012حتى .2014

صشعود تصشحيحي أ’سشعار ألنفط
صسعدت أاسسعار النفط اÿام ‘ تعامÓت ،أامسض
الثÓثاء ،بعد هبوط حاد سسجلته منذ تعامÓت
اÿميسض اŸاضسي ،عقب تصسريحات أامريكية
أاشسارت إا ¤اسستمرار التوترات التجارية مع
الصس.Ú
’مريكي دونالد
واÿميسض ،أاعلن الرئيسض ا أ
ترامببدء فرضض رسسوم إاضسافية بنسسبة 10
باŸئة على بضسائع صسينية مسستوردة بقيمة 300
مليار دو’ر ،اعتبارا من مطلع سسبتم ÈاŸقبل.
وهبطت أاسسعار النفط بنسسبة  7.4باŸئة
بالنسسبة ÿام برنت القياسسي ،منذ تعامÓت
اÿميسض اŸاضسي ،وسسط تخوفات بتأاثر الطلب
نتيجة توترات التجارة.
وبحلول السساعة ( 05:51تغ) ،صسعدت العقود
’جلة ÿام القياسض العاŸي مزيج برنت تسسليم
ا آ
أاكتوبر بنسسبة  1.07باŸئة أاو  64سسنتا إا¤
 60.45دو’را للÈميل.
’مريكي
’جلة للخام ا أ
كذلك ،ارتفعت العقود ا آ
غرب تكسساسض الوسسيط تسسليم سسبتم ،Èبنسسبة
 1.12باŸئة أاو  61سسنتا إا 55.3 ¤دو’را
للÈميل.
كانت واشسنطن وبك Úعقدتا الدورة الـ 12من
اÙادثات التجارية ‘ شسانغهاي بالصس ،Úعلى
’ربعاء اŸاضسي ،Úحسسب
مدار يومي الثÓثاء وا أ
وكالة «شسينخوا» الصسينية.

العا⁄
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ا أ

الصسين تحذر وروسسيا تتعهد بإاجراءات

ألصشوأريخ أأ’مريكية  ..فتيل حرب أأخرى في أأسشيا
حذرت الصسين الو’يات المتحدة ودو’ آاسسيوية من نشسر صسواريخ متوسسطة
المدى في آاسسيا متعهدة بإاجراءات انتقامية ،في وقت قالت روسسيا إانها سستقوم
بإاجراءات مضسادة إاذا قامت واشسنطن بنشسر مثل تلك الصسواريخ.
ق.د/وكا’ت
قال فو كونغ المدير العام لمراقبة اأسصلحة
بالخارجية الصصينية -خل مؤوتمر صصحفي
أامسص الثثاء في بكين -إان على واشصنطن
ودول المنطقة ،خصصوصصا اليابان وكوريا
الجنوبية وأاسصتراليا ،أان تكون «حذرة» أن
هذا لن يكون في مصصلحة أامنها القومي
حسصب قوله.
وأاضصاف «الصصين لن تبقى مكتوفة ،وسصتكون
مضصطرة إالى اتخاذ تدابير انتقامّية في حال
نشصرت الويات المتحدة صصواريخ متوسّصطة
المدى بهذه المنطقة من العالم».
وكان وزير الدفاع اأمريكي الجديد مارك
إاسصبر أاعلن السصبت خل زيارة أسصتراليا اأن
بده ُتريد اإسصراع في نشصر صصواريخ جديدة
بآاسصيا ،خل اأشصهر المقبلة إاذا كان ذلك
ممكنا ،حتواء توسّصع النفوذ الصصيني
بالمنطقة .في حين عبرت وزارة الدفاع
اأسصترالية عن رفضصها اسصتضصافة أاي صصواريخ

أامريكية وفق ما نقلته رويترز.
وكانت واشصنطن قد أاعلنت الجمعة انسصحابها
من معاهدة اأسصلحة النووية متوسصطة المدى
التي تعود إالى عام  1987بعد أان ظلت تتهم
روسصيا فترة طويلة بانتهاك عن طريق إانتاج
صصواريخ أارضص جو قادرة على الوصصول إالى
مدى محظور يبلغ ما بين خمسصمئة و5500
كيلومتر.
وكان لهذه اتفاقية دور فعال في الحد من
تصصعيد سصباق التسصلح بين الويات المتحدة
واتحاد السصوفياتي السصابق أاواخر ثمانينيات
القرن الماضصي .لكن هذه المعاهدة كانت
تمنع الويات المتحدة من تثبيت صصواريخ
متوسصطة المدى بالقرب من اأراضصي
الصصينية ،في حين لم تلتزم بكين بها ،مما
سصمح لها بتجميع ترسصانة كبيرة من الصصواريخ
واكتسصاب نفوذ أاكبر بمنطقة غرب المحيط
الهادي ،وهو ما يقلق واشصنطن.

إاجراءات دفاعية
من جهته ،قال سصيرغي ريابكوف نائب وزير
الخارجية الروسصي إان بده  تعتزم الدخول
في سصباق تسصلح مع واشصنطن ،لكن إاذا بدأا
نشصر أانظمة أامريكية جديدة وبالتحديد في
آاسصيا «سصنتخذ الخطوات المقابلة التي تحقق
توازنا مع مثل تلك اإجراءات من أاجل
التصصدي لمثل هذه التهديدات»

وأاكد ريابكوف في مؤوتمر صصحفي أان بده
تتوقع أان تنشصر طوكيو قريبا نظام «أام كيه-
 »41اأمريكي إطق الصصواريخ في اليابان.
وكان الرئيسص فديمير بوتين قد صصرح بأان
بده سصوف تنشصر صصواريخ نووية متوسصطة
المدى فقط في حال أاقدمت واشصنطن على
ذلك أاو ،ونفى مجدا انتهاك روسصيا
للمعاهدة قائ إان الويات المتحدة
انسصحبت بناء على «حجة ملفقة».

قلق دولي ودعوة عاجلة للحوار

أأزمة كششم Òتتوأصشل
عبرت الويات المتحدة وتركيا عن قلقهما اإزاء تصصاعد
التوتر القائم في جامو وكشصمير عقب قرار الهند اإلغاء
الوضصع الدسصتوري الخاصص باإقليم ،وهو ما اسصتنكرته
باكسصتان ووصصفته بالقرار غير القانوني.
وقالت متحدثة باسصم الخارجية اأمريكية اأمسص اثنين
«نشصعر بالقلق اإزاء تقارير عن اعتقات ،ونحث على
احترام الحقوق الفردية ومناقشصة اأشصخاصص في
المجتمعات المتضصررة».
كما دعت الخارجية اأطراف النزاع اإلى الحفاظ على
السصم واسصتقرار على طول خط المراقبة في اإقليم.

دعوة للحوار

وفي اتجاه نفسصه ،قالت الخارجية التركية اإنها تشصعر
بالقلق من تصصاعد التوتر اإثر اإلغاء المادة  370من
الدسصتور الهندي التي تكفل الحكم الذاتي لجامو
وكشصمير ،وحثت على اإيجاد حل للمشصكلة عبر الحوار
وفي اإطار قرارات اأمم المتحدة ذات الصصلة بملف
جامو وكشصمير.
واأعربت اأنقرة عن اسصتعدادها للمسصاهمة من اأجل
تخفيف التوتر في المنطقة اإذا وافقت اأطراف.
وقالت الرئاسصة التركية في بيان اإن الرئيسص رجب طيب
اأردوغان بحث المسصتجدات بكشصمير اأمسص اثنين مع
رئيسص الوزراء الباكسصتاني عمران خان ،وقد اعتبر
اأخير في وقت سصابق قرار نيودلهي «انتهاكا واضصحا
لقرارات مجلسص اأمن التابع لأمم المتحدة».

إاجراء اسستفتاء
ودعت منظمة التعاون اإسصمي المجتمع الدولي إالى
التدخل إيجاد حل سصلمي لنزاع كشصمير ،وإاجراء اسصتفتاء حر
ونزيه.
في وقت سصابق اثنين ،نشصرت وزارة العدل الهندية نسصخة من
نصص المرسصوم الرئاسصي القاضصي بإالغاء الوضصع الخاصص
قليم ،مشصيرة إالى أان القرار دخل حيز التنفيذ فورا.
ل إ
والمادة الدسصتورية المذكورة تمنح سصكان جامو وكشصمير منذ
 1974الحق في دسصتور خاصص يكفل لهم عملية صصنع القرار
بشصكل مسصتقل عن الحكومة المركزية في نيودلهي.
وقد نددت الخارجية الباكسصتانية بهذا القرار ،مضصيفة أان
إاسصم آاباد «تدرسص جميع الخيارات الممكنة للتصصدي للقرار
بما أانها طرف في هذا النزاع الدولي» واصصفة الخطوة بغير
القانونية.

–ذير واحتجاجات
وحذر وزير الخارجية الباكسصتاني شصاه محمود قريشصي من أان
مواطني الشصطر الخاضصع لسصيطرة الهند في إاقليم كشصمير
المتنازع عليه مهددون باإبادة الجماعية.
وشصهدت عدة مناطق في باكسصتان احتجاجات على إالغاء
قليم المضصطرب ،ففي مظفر آاباد
نيودلهي الوضصع الخاصص ل إ
عاصصمة الشصطر اآخر من كشصمير الذي تديره إاسصم آاباد -
وعلى بعد نحو  45كلم من الحدود المتنازع عليها بين
الدولتين -رفع عشصرات المحتجين أاعما سصوداء وأاحرقوا

إاطارات السصيارات وهم يهتفون «تسصقط الهند».
كما خرجت احتجاجات في كل من العاصصمة السصياسصية
(إاسصم آاباد) وفي كراتشصي (العاصصمة التجارية) وتظاهر
عشصرات الكشصميريين أامام مبنى الخارجية في إاسصم آاباد
منددين بقرار الهند وبما وصصفوه انتهاكات حقوق اإنسصان
التي تقوم بها ضصد الكشصميريين.
في المقابل ،عمت مشصاهد احتفالية في أاجزاء من الهند
حيث رقصص سصكان في مدينة جامو التي يغلب عليها
الهندوسص ،وقرعوا الطبول ووّزعوا الحلوى تعبيرا عن
سصعادتهم بهذا القرار.

توتر سسابق
ويأاتي قرار نيودلهي في ظل مناوشصات على الحدود الفاصصلة
بين شصطري اإقليم ،عقب حشصد عسصكري لنيودلهي في الجزء
الخاضصع لها ،وتعليمات السصلطات بإاخء المنطقة من السصياح
والزوار الهندوسص أماكنهم المقدسصة بدعوى التهديد اأمني
ومخاوف من وقوع هجمات ،كما قطعت كافة خدمات
اتصصات.ويطلق اسصم «جامو كشصمير» على الجزء الخاضصع
لسصيطرة الهند ،ويضصم جماعات مسصلحة تهاجم الجنود إنهاء
ما تعتبره احت هنديا لمناطقها ،ويطالب سصكان اإقليم
باسصتقل عن الهند وانضصمام إالى باكسصتان منذ اسصتقل
البلدين عن بريطانيا عام  ،1947واقتسصامهما اإقليم ذي
الغالبية المسصلمة.وقد خاضصت الدولتان الجارتان ثث حروب
أاعوام  1948و 1965و ،1971اثنتان منها بسصبب النزاع
حول كشصمير.

منظمات حقوقية تكشسف الفضسيحة الكÈى

مايكروسشوفت ‘ قفصص أ’تهام بسشبب أŸوسشاد
نسصان
قدمت منظمات عدة تعنى بحقوق ا إ
العديد من الشصكاوى تنتقد مايكروسصوفت،
سصتثمارها في شصركة ناشصئة تابعة
لحتل الصصهيوني ،تسصتخدم تقنية
التعرف على الوجوه في الضصفة الغربية،
وفقا لمجلة فوربسص.
وكانت شصركة «أاني فيجن» التابعة لدولة
احتل الصصهيوني ،التي تسصتخدم قوات
احتل تقنيتها الخاصصة للتعرف على
الهوية البيولوجية ،قد حصصلت على تمويل
بقيمة  74مليون دور من قبل مجموعة
من المسصتثمرين ،من بينهم عمق
مريكي مايكروسصوفت في
التكنولوجيا ا أ
جوان ،وفقا لما أاوردته مجلة «ذي ماركر»
الشصهر الماضصي.
وقال الباحث البارز في الذكاء اصصطناعي
لدى منظمة هيومن رايتسص ووتشص
الحقوقية ،عاموسص توه ،إان اسصتخدام هذه
التكنولوجيا يأاتي «في سصياق سصياسصي
محفوف بالمخاطر ،ويمكن أان يكون

مشصكلة» ،في إاشصارة إالى احتل للضصفة
الغربية.
وأاضصاف لفوربسص« :أاعتقد أانه يتعين على
مايكروسصوفت أان تنظر فعليا في ما يعنيه
نسصان المرتبطة
ذلك من مخاطر لحقوق ا إ
باسصتثمار في شصركة توفر هذه
التكنولوجيا لقوة احتل ..إانها ليسصت
مجرد مخاطر تتعلق بالخصصوصصية ،ولكنها
تمثل أايضصا خطرا على الخصصوصصية يرتبط
بجماعة أاقلية عانت من القمع واضصطهاد
مدة طويلة».
من
من جهته وصصف رجل أاعمال ا أ
السصيبراني ،مات سصويشص ،في تغريدة على
«تويتر» ،ما قامت به مايكروسصوفت بأانه
«فضصيحة».
كما انتقد اتحاد الحريات المدنية
مريكي أايضصا اسصتثمار ،إاإاذ قال شصانكار
اأ
نارايان ،مدير التكنولوجيا ،إانه قابل
مايكروسصوفت فيما يتعلق بتكنولوجيا
التعرف على الوجه ،وقد بدا له في ذلك

الوقت أان الشصركة منفتحة على فكرة فرضص
قيود على اسصتخدامها ،وفقا لفوربسص.
وأاضصاف« :هذا اسصتثمار المحدد ليسص
مفاجأاة كبيرة لي ،فهناك فجوة واضصحة
بين الكم والفعل في حالة معظم شصركات
التكنولوجيا الكبرى ،ومايكروسصوفت على
وجه الخصصوصص» ،متسصائ عن المدى
الذي نظر فيه المجلسص اسصتشصاري
خقية
لمايكروسصوفت ،بشصأان القضصايا ا أ
المحيطة باسصتخدام الذكاء اصصطناعي،
في اسصتثمار في «أاني فيجن».
كما أاشصارت فوربسص إالى السصياسصة التي
وضصعها رئيسص مايكروسصوفت ،براد سصميث،
من سصتة مبادئ ،اعتمدتها الشصركة في
ديسصمبر فيما يتعلق بالعدالة والشصفافية
شصعار
والمسصاءلة وعدم التمييز وا إ
والموافقة والمراقبة القانونية.
وفي جوان الماضصي ،أاعلنت «أاني فيجن»
أانها جمعت  74مليون دور من
مايكروسصوفت ،كما قامت شصركة كوالكوم

ويت سصبيد فنتشصر باتنر ،وبوشص
كوربوريشصن ،بوضصع أاموال عند بدء
التشصغيل.
وتقول «أاني فيجن» إان تقنية التعرف على
من العام ،وهو ما
الوجه يمكن أان تعزز ا أ
تروج له للحكومة اأمريكية من خل
جماعات الضصغط ،مثل مجموعة فرانكلين
سصكوير في العاصصمة واشصنطن.
ضصافة إالى اسصتخدامه في الضصفة
وبا إ
الغربية ،فإان الشصركة التابعة لدولة
احتل ،تبيع برنامجها «غد أافضصل» في
روسصيا ،حيث تم تثبيت تقنية «أاني فيجن»
في مطار دوموديدوفو في موسصكو.
كما تطرق المصصدر ،للعقات الوثيقة بين
«أاني فيجن» ومسصؤوولين أامنيين صصهاينة
رفيعين ،منهم رئيسص الموسصاد السصابق،
تامير باردو ،كمسصتشصار ،ورئيسص الشصركة
أامير كاين ،الذي ترأاسص إادارة أامن وزارة
جيشص احتل من عام  2007إالى
.2015
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تنافسس عالمي على حماية سشفن هرمز

أازمة «اŸضصائق» تشصتعل ‘ اÿليج
مع اششتداد صشراع المضشائق البحرية في منطقة الخليج العربي ،يطفو على السشطح الحديث
حول بدائل فعالة تسشهل حركة ناقÓت النفط ،تجنبها المرور بمضشيق هرمز ومنطقة باب
لخر ،إال أان خبراء ومحللين يقولون ،إان البدائل المتاحة
المندب مع تزايد التوترات من حين آ
حاليًا غير كافية ،ومكلفة على الدول المصشدرة أاو المسشتوردة للنفط على حد سشواء ،وقد يصشل
^ ق.د/وكالت
لسشواق العالمية.
التأاثير إالى ا أ
يشصغل مضصيق هرمز ،الواقع بين
سصلطنة عمان وإايران ،ويربط
الخليج العربي بخليج عمان وبحر
العرب ،أاهمية اسصتراتيجية في
صصناعة الطاقة بالعالم.
ومرارا ،هددت إايران بتعطيل
شصحنات النفط عبر مضصيق هرمز،
ما يحدث تداعيات صصادمة للهند
والصصين وعشصرات البلدان اأخرى
التي تسصتورد النفط الخام في
الشصرق اأوسصط بكميات كبيرة.
ويعود تصصاعد التوتر ،إالى ارتفاع
حدة القيود المفروضصة على تجارة
النفط اإيرانية إالى العالم ،بفعل
عقوبات أامريكية فرضصت في
نوفمبر الماضصي ،وضصاق الخناق
أاكثر عليها في ماي الماضصي.
كما تصصاعدت حدة التوتر مسصاء
 19جويلية المنصصرم ،بعد إاعلن
إايران احتجاز ناقلة نفط بريطانية
بالمضصيق« ،لخرق لوائح تتعلق
بالمرور» ،بعد سصاعات من إاعلن
محكمة في جبل طارق ،تمديد
احتجاز ناقلة نفط إايرانية لـ 30
يوما.
وتعرضصت ناقلت نفط لدول
مختلفة ،وطائرة تجسصسص أامريكية
لهجمات منذ ماي الماضصي ،قرب
المضصيق ،وسصط توترات متصصاعدة
بين الويات المتحدة وإايران.
** اتفاق دولي
وأهميته اإسصتراتيجية في ضصمان
أامن الطاقة بالعالم ،اتفق وزراء
خارجية بريطانيا وفرنسصا وأالمانيا،
على «العمل سصويا من أاجل ضصمان
أامن الملحة البحرية بمضصيق
هرمز» .
وانضصمت الكويت ،إالى تحذيرات
سصعودية وقطرية من التصصعيد
وتعريضص أامن الملحة البحرية في
المنطقة لتهديد مباشصر ،على
خلفية احتجاز إايران ناقلة نفط
بريطانية في المضصيق.
إاسشتراتيجية خليجية
الخبير اقتصصادي عضصو الجمعية
العالمية قتصصاديات الطاقة،
وضصاح أالطه (عراقي مقيم في
اإمارات) ،يطالب بالعمل على
اسصتراتيجية خليجية موحدة
تسصاعد في إايجاد بدائل تمكن من
الحفاظ على إامداداتها النفطية

بعيدا عن الحلول العسصكرية.
ويقول أالطه« :الحلول العسصكرية
مكلفة وغير مسصتدامة ،وُتبقي حالة
التوتر الجيوسصياسصي قائمة وقد
تقود للتصصعيد ،وبالتالي يتأاثر النمو
اقتصصادي لدول المنطقة».
ويشصير أان اإمدادات إالى أاوروبا
مؤومنة بعيدًا عن «هرمز» ،أنها
يمكن أان تسصلك طريق شصمال البحر
اأحمر مرورا بقناة السصويسص وعبر
البحر المتوسصط.
ويشصدد على أان اأهم ،الحفاظ
اإمدادات لدول آاسصيا (أاكبر
مسصتوردي النفط الخليجي
خصصوصصا الصصين) الذي يجب أان
يمر بمضصيق هرمز.
أاما مضصيق باب المندب الذي يتأاثر
بالقلقل من حين آخر بسصبب
جماعة «الحوثي» عبر هجمات
بطائرات مسصيرة ،يقول أالطه ،إانه
يمكن السصيطرة عليه بشصكل أاسصهل
من مضصيق هرمز عبر تأامينه
باتفاق مع الدول المطلة عليه
بالجانب اإفريقي مثل جبيوتي
وأاريتريا.
ويفيد بأان التوسصع بخطوط
اأنابيب ،هو الحل اأمثل إاذا طال
أامد التوترات بمضصيق هرمز،
«فمثل اإمارات لديها خط يربط
حقول أابو ظبي إالى ميناء الفجيرة
ثم بحر العرب متجاوزا المضصيق
بطاقة مليون برميل يوميا».
ويوجد فقط لدى السصعودية
واإمارات خطوط أانابيب يمكنها
شصحن النفط الخام خارج الخليج،
ونهاية  2018بلغ إاجمالي طاقة
أانابيب النفط الخام المتاحة من
البلدين مجتمعين  6.5مليين
برميل يوميا.
المعضشلة الحقيقة
المحلل الكويتي أسصواق النفط
العالمية أاحمد حسصن كرم ،يرى أان
المعضصلة الحقيقة تكمن في العراق
والكويت ،إاذ سصيتعذر عليهما
تصصدير النفط عبر السصفن،
وسصتضصطر الدولتان إالى نقل النفط
بشصاحنات برية للموانئ العمانية
وهو أامر شصبه مسصتحيل.
ويذكر كرم أان السصعودية واإمارات
وسصلطنة عمان ،لديها بديل حال
تعطل الملحة في «هرمز» ،من
خلل اسصتخدام بحر العرب أاو

اسصتغلل اأنابيب الممتدة.
أاما بخصصوصص باب المندب ،يفيد
المحلل الكويتي بأان من السصهل غلق
المضصيق من قبل الحوثيين باليمن،
ويمكن مواجهة ذلك عبر تواجد
قوات بحرية تحميه.
ويتابع« :هرمز وباب المندب من
لسصواق
أاهم المضصائق البحرية ل أ
النفطية ،حيث يعبر خللهما
حوالي ثلث اإنتاج العالمي من
النفط ،ويعد هرمز هو الممر
الوحيد لبعضص دول الخليج كالكويت
وقطر».
وبلغ معدل التدفق اليومي للنفط
في المضصيق  21مليون برميل يوميا
في  ،2018ما يعادل حوالي 21
بالمئة من اسصتهلك السصوائل
البترولية على مسصتوى العالم ،وفقا
إدارة معلومات الطاقة اأمريكية،
مما يجعله أاكبر ممر مائي في
العالم.
وقدرت الطاقة اأمريكية ،أان 76
بالمئة من النفط الخام والمكثفات
التي مرت عبر المضصيق ،ذهبت إالى
اأسصواق اآسصيوية في .2018
حلول سشلمية

ويقول جاسصم عجاقة ،الخبير
اقتصصادي واأسصتاذ في الجامعة
اللبنانية ،إان مد أانابيب لنقل النفط
إالى بحر العرب تمر من الكويت
والسصعودية واإمارات وقطر إالى
سصلطنة ٌعمان حتى تسصير إالى البحر
لزمة الراهنة.
مباشصرة ،حل سصليم ل أ
ويضصيف عجاقة ،في اتصصال
هاتفي ،أان وجود مثل هذه اأنابيب
مهم للمنطقة ،وسصيحدث تأاثيرات
إايجابية على أاسصواق النفط
العالمية ،ويسصاهم في تحقيق
التكامل وأامن الطاقة في المنطقة.
ل« :اسصتمرار التوترات
وتابع قائ ً
الجيوسصياسصية يجعل اقتصصاد
العالمي في وضصع غير مسصتقر،
نظرًا لتأاثيراتها على رفع اأسصعار،
التي بدورها تزيد الكلفة بشصكل
عام ،فالحل اأمثل هو مد اأنابيب
وتوصصليها إالى سصلطنة عمان».
بدائل غير كافية
ويقول محمد رمضصان ،الخبير
اقتصصادي ،إان البدائل المتاحة
غير كافية لتفادي دول الخليج

اآثار الناجمة عن غلق مضصيق
هرمز ،وسصيكون التأاثير واضصح على
اقتصصادات المنطقة التي تعتمد
بشصكل أاسصاسصي على النفط.
ويرى رمضصان أان أافضصل الحلول،
يكمن في توفير الحماية الدولية
للمياه البحرية بالمضصائق ،مما
يزيد التكاليف والتي يمكن أان
المسصتوردة
الدول
تتحمل
والمصصدرة على حد سصواء للحفاظ
على إامدادات النفط دون انقطاع.
ويتابع« :اأمر مشصابهة لهجوم
الناقلت في ثمانينيات القرن
الماضصي ،ما سصبب في زيادة تكلفة
التأامين والحماية».
ويلفت إالى أان ثلث دول خليجية
(السصعودية ،اإماراتُ ،عمان) لديها
بدائل تجنبها المرور بمضصيق
هرمز عبر خطوط اأنابيب إاضصافة
إالى موقعها الجغرافي إاذ تطل على
بحري العرب واأحمر كما في
السصعودية.
ولدى السصعودية خط أانابيب
«بتروين» بسصعة  3مليين برميل
يوميا ،وهناك خطط لزيادته لـ 5
مليين ،ويمتد مسصاره إالى مدينة
ينبع على البحر اأحمر ،ويوفر
إامدادات إالى أاوروبا والويات
المتحدة.
أامريكا :طلبنا من  60دولة
المسشاعدة في تأامين المضشيق

إالى ذلك ،قال وزير الخارجية
اأمريكي مايك بومبيو إان واشصنطن
طلبت من أاكثر من سصتين دولة
تقديم المسصاعدة لتأامين خطوط
الملحة البحرية ،ورحب بالتجاوب
البريطاني مع المبادرة اأمريكية.
ووصصف الوزير اأمريكي إايران
لرهاب
بأانها «أاكبر دولة راعية ل إ
في العالم ،وأاظهرت اسصتعدادها
لسصحب السصفن التجارية من البحر،

ووضصع األغام على سصت سصفن،
وسصحبت سصفينة بريطانية من
المياه ،وما زالت تحتجزها».
وقال بومبيو -الذي يزور أاسصتراليا
حاليا« -نريد أان نتأاكد من أان لدينا
برنامجا شصامل يمنع إايران من
ارتكاب أاي فعل قد يؤودي إالى
إاشصعال صصراع في المنطقة ،وهو
أامر  تريده الويات المتحدة
بالتأاكيد».
وأاكد أان أافضصل طريقة للقيام بذلك
هي الردع لخلق اسصتقرار ،لذلك
طلبنا من أاكثر من سصتين دولة
تقديم المسصاعدة في تأامين
خطوط الملحة البحرية في
مضصيق هرمز ،وذلك لتتمكن كافة
السصفن من السصير بأامان ،على حد
تعبيره.
وكانت وزارة الدفاع اأمريكية
رحبت بمشصاركة بريطانيا في
حماية الممرات المائية في الخليج
وبحر العرب ومضصيقي هرمز وباب
المندب.
وأاعلن وزير الدفاع البريطاني بن
واسص ،في وقت سصابق ،أان بلده
سصتنضصم إالى مهمة بحرية أامنية
بقيادة الويات المتحدة في
الخليج لحماية السصفن التجارية
التي تعبر مضصيق هرمز ،قائل إان
لندن تتطلع إالى العمل مع واشصنطن
وآاخرين إيجاد حل دولي
للمشصكلت في المضصيق.
وتجد واشصنطن صصعوبات في
تشصكيل تحالف للقيام بهذه المهمة،
وكانت المتحدثة باسصم الحكومة
األمانية أاعلنت أان بلدها  تفكر
حاليا في المشصاركة في مهمة
بحرية بقيادة الويات المتحدة في
مضصيق هرمز.

مدنيون ‘ مواجهة القتل العششوائي

حفتر يواصصل جرائم الحرب في ليبيا
قال اتحاد اأوروبي ،إان القصصف الجوي الذي نفذته قوات
اللواء المتقاعد خليفة حفتر على مدينة مرزق جنوبي ليبيا،
«قد يرقى إالى أان يكون جريمة حرب».
وذكرت المفوضصية اأوروبية ،في بيان ،أان «الهجمات
العشصوائية ضصد المناطق السصكنية ذات الكثافة السصكانية
العالية قد ترقى إالى جريمة حرب ويجب وقفها فورا».
وأاضصافت« :يجب تقديم مرتكبي جرائم الحرب ومن ينتهكون
القانون الدولي اإنسصاني إالى العدالة من أاجل محاسصبتهم».
ودعا البيان جميع الليبيين لدعم مقترح المبعوث الخاصص
لمم المتحدة غسصان سصلمة ،المتمثل بإاعادة إاطلق
ل أ
المفاوضصات السصياسصية وتنفيذ هدنة قبل عيد اأضصحى.
وفي وقت سصابق حّمل المجلسص الرئاسصي لحكومة الوفاق
الوطني الليبية ،قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ،مسصؤوولية
القصصف الجوي على مدينة مرزق (جنوب) الذي أاسصفر عن
مقتل  45مدنيا و 60جريحا ،حسصب وسصائل إاعلم محلية.
وأادان المجلسص في بيان بشصدة القصصف الجوي الذي شصنه
طيران قوات حفتر ،مسصاء اأحد ،على حي سصكني في
المدينة ،ما أاسصفر عن سصقوط عشصرات القتلى والجرحى من
المدنيين .وطالب المجلسص بعثة اأمم المتحدة والمجتمع

الدولي بتحمل مسصؤوولياتهما ،وإاجراء تحقيق في الجرائم
التي ترتكبها قوات حفتر ،ومحاسصبة الضصالعين فيها.
كما دعا المجلسص حكماء وشصيوخ المدينة للحتكام للعقل،
وانتباه إالى سصعي حفتر إشصعال الفتنة بين المكونات
اجتماعية ،والحفاظ على وحدة الصصف.
وأاكدت قوات حفتر تنفيذ ضصربة في سصاعة متأاخرة الليلة
الماضصية على البلدة ،لكنها نفت اسصتهداف أاي مدنيين.
وقالت في بيان إان الضصربة اسصتهدفت «مقاتلي المعارضصة
التشصادية» ،وهي عبارة تشصير عادة إالى قبائل التبو المعارضصة
له في المنطقة .وفي وقت سصابق اإثنين ،قال عضصو مجلسص
مدينة مرزق ،محمد عمر ،في تصصريحات لقناة «فبراير»
الليبية (خاصصة) ،إان القصصف اسصتهدف حي القلعة السصكني،
الذي يقطنه مواطنون من مكون التبو ،وأاسصفر عن سصقوط 41
قتيل ،وأاكثر من  60جريحا ،دون توضصيح مدى خطورة
اإصصابات .حصصيلة الضصحايا ذاتها أاكدها حسصاب «Free
 »Libya Nowعلى «فيسصبوك» ،الذي يديره نشصطاء
حقوقيون ليبيون .وقال الحسصاب إان الغارة نفذتها طائرة
مسصيرة تابعة لحفتر وتعد السصابعة من نوعها خلل اأيام
اأخيرة .وحتى السصاعة لم يصصدر تعقيب من قبل قوات حفتر

أاو حلفائه على تلك اأنباء ،واتهامات لهم بالتورط في
القصصف .يشصار إالى أان قوات حفتر أاعلنت منتصصف فيفري
الماضصي سصيطرتها على مدينة مرزق ،لكن قطاعا كبيرا من
اأهالي ،وخاصصة من «التبو» ،أاعلنوا رفضصهم لوجود قواته
داخل المدينة ،لتندلع منذ ذلك الحين وعلى نحو متقطع،
اشصتباكات بين مؤويدين ورافضصين له من أاهالي المدينة.
ويتهم سصكان من مكون التبو حفتر بتسصليح بعضص اأهالي
الموالين له ،واإيعاز لهم بالعمل على زعزعة اسصتقرار في
مرزق .ويقول هؤوء إان حفتر يتعمد إاثارة القلقل في المدن
التي يقطنها التبو لمنعهم من التحاق بقوات حكومة
«الوفاق» ،المعترف بها دوليا في دفاعها عن العاصصمة.
من جهة أاخرى اعتبر «المرصصد اأورومتوسصطي لحقوق
اإنسصان» القصصف الجوي على مدينة مرزق جنوبي ليبيا
«جريمة حرب» ،داعيا المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق
فيه .جاء ذلك في بيان للمرصصد (مقره جنيف) ،عقب
سصاعات على قصصف جوي اسصتهدف حيا سصكنيا في مدينة
مرزق .وقال مسصؤوولون ونشصطاء حقوقيون ليبيون إان الطيران
التابع لقوات اللواء المتقاعد حفتر هي من شصنته ،ما أاسصفر
عن سصقوط عشصرات القتلى والجرحى من المدنيين.
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واشصنطن تفرضض حظرا اقتصصاديا
كام Óعلى فنزويÓ
لمريكي دونالد ترامب ،أامرا
أاصشدر الرئيسس ا أ
تنفيذيا يقضشي بتجميد جميع أاصشول الحكومة
الفنزويلية في الوليات المتحدة ،في خطوة من
ششأانها تعميق التوترات بين واششنطن وكاراكاسس.
ويحظر قرار ترامب كذلك جميع التعامÓت مع
المسشؤوولين الفنزويليين ،لكنه يسشتثني تقديم
لنسشانية ،بما فيها التعامÓت
المسشاعدات ا إ
لدوية.
المتعلقة بتوفير الغذاء ،والمÓبسس وا أ
وكتب ترامب رسشالة إالى الكونغرسس بهذا
الخصشوصس ،جاء فيها« :قررت أانه من الضشروري
حظر أاصشول الحكومة الفنزويلية في ضشوء
اسشتمرار نظام نيكولسس مادورو غير الششرعي
في اغتصشاب السشلطة فضش Óعن انتهاكاته لحقوق
لنسشان ،وعمليات العتقال والحتجاز
ا إ
التعسشفيين للمواطنين الفنزويليين ،كذلك
عرقة عمل الصشحافة الحرة ومحاولته
المسشتمرة لتقويضس الرئيسس الفنزويلي
المؤوقت» .وخÓل الفترة الماضشية ،عمدت إادارة
ترامب على اتخاذ تدابير دبلوماسشية واقتصشادية
ضشد نظام مادورو ،ششملت فرضس عقوبات عليه
وكبار مسشؤووليه ،بهدف الضشغط عليه للتنحي.
يششار أان ترامب قال الخميسس ،في مؤوتمر
لبيضس ،إانه يفكر في فرضس
صشحفي ،بالبيت ا أ
حصشار على فنزوي ،Óدون توضشيح تفاصشيل.
ومنذ  23جانفي الماضشي ،تششهد فنزوي Óتوترا
متصشاعدا ،إاثر زعم رئيسس البرلمان ،خوان
غوايدو ،أاحقيته بتولي الرئاسشة مؤوقتا إالى حين
إاجراء انتخابات جديدة.
لمريكي ترامب بـ
وسشرعان ما اعترف الرئيسس ا أ
«غوايدو» رئيسًشا انتقالًيا لفنزوي ،Óوتبعته كندا
ودول من أامريكا الÓتينية وأاوروبا ،فيما أايدت
بلدان بينها روسشيا وتركيا والمكسشيك وبوليفيا،
ششرعية الرئيسس الحالي نيكولسس مادورو.
وعلى خلفية ذلك ،أاعلن مادورو ،قطع العÓقات
الدبلوماسشية مع الوليات المتحدة ،واتهمها
بالتدبير لمحاولة انقÓب.

أاردوغان يهدد بعملية جديدة
لكراد في سصوريا
ضصد ا أ
أاعلن الرئيسس التركي رجب طيب أاردوغان،
أامسس الثÓثاء ،أان تركيا تسشتعد «للقضشاء» على
التهديد الذي تمثله وحدات حماية الششعب
الكردية المدعومة من الوليات المتحدة في
ششمال سشوريا «في وقت قريب جدا».
وقال أاردوغان في خطاب متلفز في أانقرة:
«لتركيا الحق في القضشاء على كافة التهديدات
لمنها القومي ..إان ششاء الله سشننقل العملية التي
أ
بدأات (بعمليات سشابقة داخل سشوريا) إالى
المرحلة التالية في وقت قريب جدا».

دولة الحتÓل تهدم ممتلكات
فلسصطينية بالضصفة
هدمت جرافات من الحتÓل صشباح أامسس
الثÓثاء ،ممتلكات تعود لفلسشطينيين في مدينة
بيت لحم جنوبي الضشفة الغربية المحتلة؛
بدعوى البناء بدون ترخيصس.
وقال حسشن بريجية ،مدير مكتب هيئة «مقاومة
الجدار والسشتيطان» في بيت لحم (حكومية) إان
قوة عسشكرية تابعة للكيان ،داهمت حي «بير
عونة» في بلدة بيت جال ،غربي بيت لحم،
برفقة جرافات وهدمت  4بركسشات (بيوت من
الصشفيح) ،وأاسشاسشات منزل قيد النششاء.
وأاوضشح بريجية ،أان سشلطات الحتÓل تدعي أان
عملية الهدم تأاتي بدعوى البناء بدون ترخيصس
في المنطقة المصشنفة «ج» حسشب اتفاق أاوسشلو.
ويقع حي بير عونة ،ضشمن المناطق الفلسشطينية
الُمصشنفة «ج» بالضشفة ،والتي تسشيطر عليها دولة
الحتÓل إاداريا وأامنيا ،ويقع جزء من أاراضشي
السشكان في المنطقة ضشمن حدود بلدية القدسس.
ووفق اتفاقية أاوسشلو الثانية الموقعة بين
السشلطة الفلسشطينية ودولة الحتÓل الصشهيوني
في  ،1995تم تقسشيم الضشفة الغربية إالى 3
لخيرة نسشبة 61
مناطق «أا» و»ب» و»ج» ،وتمثل ا أ
بالمئة من مسشاحة الضشفة.

أاوباما يدين لغة تطبيع العنصصرية
لمريكي السشابق باراك أاوباما
أادان الرئيسس ا أ
«اللغة التي تغذي الكراهية وتجعل العنصشرية
أامرا طبيعيا» ،في أاعقاب حادثي إاطÓق النار
لسشبوع،
اللذين ششهدتهما بÓده مطلع هذا ا أ
أاحدهما ارتكبه ششخصس يششتبه أانه من دعاة
العتقاد بتفوق البيضس.
وجاء البيان النادر الذي نششره أاوباما في حسشابه
على «تويتر» ،فيما اتهم الكثير من المعلقين
والسشاسشة الديمقراطيين خليفته دونالد ترامب
باسشتخدام خطاب يششجع القوميين البيضس.
لششارة بششكل محدد إالى
وقال أاوباما دون ا إ
ترامب« :يجب أان نرفضس بششدة اللغة التي تخرج
من أافواه أاي من قادتنا وتغذي أاجواء الخوف
والكراهية أاو تجعل المششاعر العنصشرية مسشأالة
طبيعية» .وقال« :إانهم القادة الذين يششوهون
أاولئك الذين ل يششبهوننا ،أاو يلمحون إالى أان
لخرين ،بمن فيهم المهاجرون ،يهددون
ا آ
لخرين على
أاسشلوب حياتنا ،أاو يششيرون إالى ا آ
أانهم دون البششر ،أاو يعنون ضشمنيا أان الوليات
المتحدة تنتمي إالى نوع واحد معين فقط من
الناسس» .وأاضشاف أان مثل هذه اللغة «ليسس لها
مكان في سشياسشتنا وحياتنا العامة» .وقال« :لقد
لمريكيين
Óغلبية السشاحقة من ا أ
حان الوقت ل أ
ذوي النوايا الحسشنة ،من كل عرق ودين وحزب
سشياسشي ،أان يقولوا ذلك بوضشوح وبششكل ل لبسس
فيه».
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أاقÓم

’ربعاء  07أاوت  06 /2019ذو ا◊جة  1440هـ
ا أ

مــــا يــــــرد ‘ هـــذه الصصفحـــــة ’ يعبـــر بالضصــــــــرورة عــــــن رأاي «أاخبـــــار اليــــــــــوم»

¯ بقلم:
حمادة
فراعنة

تدوسض المسضتعمرة اإسضرائيلية بأاسضلحتها
وجيشضها وفرقها اأمنية وعصضابات
مسضتوطنيها اأجانب على كل المحرمات
اإسضمية والمسضيحية في القدسض وسضائر
فلسضطين ،بدون أاي إاعتبار أي شضيء ،محرم
أاو مقدسض للمسضلمين وللمسضيحيين ،أاو يمسض
مشضاعرهم أاو قناعاتهم أاو مقدسضاتهم،
وتسضير سضياسضاتها وتعمل إاجراءاتها على
هدف واحد السضيطرة واسضتيء وتزوير
التاريخ وتبديل المعالم وفرضض الوقائع
باتجاه تهويد القدسض وأاسضرلتها ،مسضتغلة
تفوقها العسضكري والميداني واأمني،
وغطاء الويات المتحدة لكل جرائمها
وتوفير الحماية لها من أاي مسضؤوولية قانونية
أاو أاخقية تدينها وتجرمها وفق القوانين
الدولية وقرارات الشضرعية ومرجعياتها
المؤوسضسضية .
مصضلى باب الرحمة التابع للحرم القدسضي

¯ بقلم:
عماد
عفانة

بات مما  شضك فيه أان تسضريب تقرير
تحقيقات مكتب خدمات الرقابة الداخلية
مم المتحدة دون الوصضول إالى
التابع ل أ
النتائج النهائية محاولة مكشضوفة وربما
مبيتة إضضعاف اأونروا وزرع بذور النفور
لدى المانحين عن دعمها ومن ثم التأاثير
على عملية التصضويت لتجديد تفويضضها.
حيث أان هذه التسضريبات تصضب في خدمة
مخطط تصضفية اأونروا وإانهاء خدماتها،
مع اقتراب التصضويت على مشضروع قرار
تجديد وية تفويضضها.
*اأسضلوب التجريمي
فالدول المحترمة مثل هولندا وسضويسضرا
اللتان علقتا مسضاعداتهما المقدمة
ونروا يفترضض أا تتعامل مع
ل أ

¯ بقلم:
لطفي
العبيدي

 يختلف ا لنظام ا لعا لمي ا لجد يد ع ن
نظ ي ر ه ا لقد يم في «وضضعه ا لقناع على
ا لوجه» ،فا لقوان ي ن ا لقد يمة مازا لت تحكم
النظام العالمي ،واإن حدثت عولمة
ي يلجاأ اإلى
اقت صضاد وا لسض ياسضة ،فا لقو ّ
خل ،بينما يتّم تصضدير
الغزو والقّوة والتد ّ
قانون «العقنية اقتصضادية» اإلى
ا لضضع يف.
وكما هو معهود قد يما ،امت يازا ت
وا لسضلطة ل يسضت في متناول ا لجماه ي ر ،وما
يحدث هو اإعادة تشضكيل الماضضي والتاريخ
المعاصضر ،بما يخدم مصضالح اأقوى الذي
 يتوانى ع ن تقو يضض ا لد يمق راط ية،
وتطو يع مبادئ ا لسضوق حسضب م صضا لحه.
وفي اأثناء من  يقبل بقرارات القوى
الكبرى المهيمنة ،يتّم اسضقاط حكمه «غير
ا لشض رعي» باسضم ا لح ر ية وا لد يمق راط ية
وحقوق اإنسضان ،والمفاهيم المزدوجة
التي داأبوا على اسضتعانة بها ضضّد من
يعارضضهم .اأّما من يقبل بالّدور الذي
جد «مبادئهم الراقية جّدا»
ُيرسضم له وُيم ّ
فهو اآمن وعرشضه محفوظ واإن اأفسضد في
اأرضض.
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رسسالة مقدسسية ◊جاج مكة
الشضريف ،جزء من قدسضية المكان اإسضمي
تمت مداهمته ورمي محتوياته ورفضض
إاجراءات مجلسض اأوقاف بشضأانه ،أنه هدف
مركزي بالنسضبة لهم على طريق قضضم
مسضاحات الحرم ،عبر اأنفاق والحفريات
أاسضفل الحرم كما تتوفر من المعلومات
المتاحة ،وكما هو معلن في إاعادة اسضتعمال
مجرى مياه عادمة في سضلوان إامتدادًا
أسضفل أارضضية الحرم وتحويله إالى طريق حج
للمتدينين اليهود المتشضددين ،وكما حصضل
في تزوير ممتلكات الكنيسضة في منطقة باب
الخليل ،وها هي سضلطة احتل تتدخل في
مصضلى باب الرحمة وتمنع عنه وظيفته
وقاف
كمصضلى إاسضمي وموقع إاداري ل أ
اإسضمية ،يتبع الحرم القدسضي ومحتوياته،
وهذا يتم في سضياق سضياسضة منهجية مدروسضة
تختزل عوامل الزمن لفرضض مشضروعها
احتلي اسضتعماري على كامل فلسضطين
وخطوات أاسضرلتها  -1 :في القدسض ،و- 2
ضضم المسضتوطنات ،و -3الغور ،لخارطة
المسضتعمرة اإسضرائيلية .
وزير اأوقاف اأردني عبد الناصضر أابو
البصضل ،اأمين على مواصضلة المهمة والعمل

والوظيفة المسضنودة إاليه ،في تنفيذ معنى
الوصضاية الهاشضمية والرعاية اأردنية وتقديم
الدعم واسضناد كرافعة مادية ومعنوية دينية
وسضياسضية ،أهل القدسض ومجلسض أاوقافها
اإسضمي ،في صضمودهم ورباطهم ،وفي
نضضالهم اليومي لحماية الحرم القدسضي
الشضريف ،وزير اأوقاف وقبل أان ُيغادر عمان
متوجهًا إالى مكة المكرمة لمرافقة حجاج
بيت الله الحرام من اأردنيين
والفلسضطينيين ،حّذر سضلطات العدو
اإسضرائيلي وكشضف عن برنامجها المتدرج
المقصضود والمكشضوف في زيادة مدة
اقتحامات للمسضجد اأقصضى المبارك،
مؤوكدًا رفضضه المطلق باسضم الدولة اأردنية
لكافة أانواع اقتحامات ،ومذكرًا بوضضوح 
ُلبسض فيه أان المسضجد اأقصضى أاولى القبلتين،
وثاني المسضجدين ،وثالث الحرمين ،هو
مكان عبادة للمسضلمين فقط  يشضاركهم به
أاحد ،كما هي الكنيسضة للمسضيحيين وكما هو
الكنيسض لليهود ،وكما هي الخلوة للموحدين
الدروز .
وأان ما قامت به سضلطات احتل في
التطاول والمسض بمصضلى باب الرحمة

وإانتهاك حرمته ،باعتباره جزءًا  يتجزأا من
الحرم القدسضي الشضريف والمسضجد اأقصضى،
يشضكل مخالفة لمبادئ وقوانين وأانظمة
حرية العبادة التي جاءت بها الشضرائع
السضماوية واحترمتها القوانين والمواثيق
الدولية .
تحذير وزير اأوقاف والشضؤوون والمقدسضات
اإسضمية وهو متجه نحو الديار الحجازية
لمرافقة الحجيج ،وتنبيهه أان المسض بحرمة
المسضجد اأقصضى ،يعتبر مسضاسضًا بحرمة
البيت الحرام في مكة المكرمة ،والمسضجد
النبوي الشضريف في المدينة المنورة ،يهدف
إالى توصضيل رسضالتين :
اأولى  :نحو العدو اإسضرائيلي ومخاطر ما
يقدم عليه أنه يمسض مشضاعر وقناعات
وعقيدة كل المسضلمين المتجهين
والمجتمعين حول الكعبة لتأادية فريضضة
الحج ،والثانية  :تنبيه المسضلمين جميعًا
للمخاطر الجدية التي يتعرضض لها
مسضجدهم اأقصضى في القدسض الشضريف .
الرسضالة اولى لن يفهمها العدو اإسضرائيلي
أنه ممعن في احتل اسضتعماري
والتوسضع العدواني ،معتمداً على تفوقه

واقتصضادي
والسضياسضي
العسضكري
والتكنولوجي واسضتخباري ،ودعم الويات
المتحدة وحمايتها له ،إاضضافة إالى ضضعف
اإمكانات الفلسضطينية وغياب الروافع
الجادة نحو فلسضطين وحقوق شضعبها
ومقدسضاتها  .أاما الرسضالة الثانية فهي اأمل
أان تصضل للمسضلمين في محراب حرمهم
المكي وما يمثلون وامتدادهم لمسضلمي
بلدانهم وقياداتهم كي يدركوا المخاطر
الجدية المؤوذية بحق مقدسضاتهم وقدسضهم
الشضريف ،التي ُيعتدى عليها بكل صضلف
ووقاحة المشضروع اسضتعماري التوسضعي
اإسضرائيلي ،وجيشضه وأادواته اأمنية
ومسضتوطنيه اأجانب ،مما يتطلب أاقصضى
درجات اليقظة وتأادية الواجب اسضتكمال لما
يؤودوه في فريضضة الحج ،واسضتكماله نحو
المسضجد اأقصضى ،بالدعم المادي واسضناد
المعنوي بما يليق بعقيدتهم وإارتباطهم
وإايمانهم بما يجب أان يقوموا به ،فهل
يفعلون ؟؟ هل من مبادرة إاسضمية ترتقي
لمسضتوى الواجب العملي الملموسض لنداءات
أاهل القدسض والمرابطين بها وعلى أارضض
مقدسضاتها ؟؟

لونروا»
ما وراء اسستهداف «ا أ
المؤوسضسضات الدولية بهذا اأسضلوب
التجريمي لكيانها بحيث توقف تمويلها
للمجرد إادانة بعضض العاملين فيها.
فاأونروا مؤوسضسضة أاممية أانشضئت بموجب
القرار  302لتقديم خدمات التعليم
والرعاية الصضحية واجتماعية واإغاثة
والتشضغيل إالى ما يقارب  6.2مليون جئ
فلسضطيني يقيمون في  58مخيمًا في
مناطق عملياتها الخمسض في اأردن
وسضوريا ولبنان وقطاع غزة والضضفة
الغربية ،بما فيها القدسض ،وتمويل
ونروا كمؤوسضسضة
المانحين يخصضصض ل أ
أاممية وليسض كأافراد.
وغني عن القول إانه سضيكون لهذا الفعل
تداعيات سضلبية جسضيمة الدعم الدولي
ونروا التي تعتمد على التبرعات الدولية
ل أ
في موازنتها بما يهدد إانهاء خدماتها.
فالخطر  يقتصضر فقط على توقف

الخدمات اإغاثية لجئين الفلسضطينيين،
بل يمّثل مسضاسًضا بحقهم في العودة ،إاذ
تمثل الوكالة أاكبر شضاهد دولي على النكبة
الفلسضطينية 1948م.
*آاليات الشضفافية
كما أان أابسضط النظريات اإدارية تقول أان
الفسضاد  يعالج بوقف التمويل بل بتعزيز
آاليات الشضفافية والمراقبة واإشضراف
خاصضة وأان قادة ومدراء هذه الوكالة
الدولية ليسضوا فلسضطينيين بل هم أافراد من
دول اتحاد اأوروبي.
وإاثارة مثل هذا الملف في مثل هذا
التوقيت يتماشضى مع المسضاعي اأمريكية
وخطتها المعرفة باسضم صضفقة القرن،
فضض عن الرغبة والسضعي الصضهيوني
لوقف عمل الوكالة الدولية التي يعتمد أاكثر
من ثلثي الجئين الفلسضطينيين على
المسضاعدات التي تقدمها بشضكل أاسضاسضي،

فضض عن زيادة الضضغوط على حياة هؤوء
الجئين بما يفضضي إالى زعزعة اسضتقرار
في المنطقة.
خصضوصضا بعد وقف ترامب في أاوت 2018
مسضاهمة بده في ميزانيتها والبالغة 300
مليون دور سضنوًيا ،ما يفتح الباب
مسضتقب لقرارات مماثلة من دول أاوروبية
أاخرى بشضأان تعليق تقديم المسضاعدات
المالية للوكالة.
حيث أان موازنة اأونروا السضنوية تأاتي من
مجموعة غنية من دول العالم ،مثل أامريكا
وسضويسضرا وهولندا ودول أاوربية أاخرى
إاضضافة إالى السضعودية واإمارات.
صضحيح أانه في الوقت الذي قدمت فيه
اأونروا خدماتها للفلسضطينيين في العمل
والتعليم والصضحة والخدمات وغيرها،
فإانها قدمت في الوقت عينه خدمات
جليلة لكيان العدو حيث وفرت له مظلة من

اسضتقرار مكنته من بناء أاركان كيانه على
كافة المسضتويات.
ويبدو أان العدو اليوم وبعد أان اسضتكمل
أاهدافه اإسضتراتيجية ،ها هو يسضعى إنهاء
عمل هذه المؤوسضسضة التي لعبت دورها
الوظيفي كمؤوسضسضة تحافظ على حقوق
الجئين بموجب القرار اأممي .194
فتعليق سضويسضرا وهولندا مسضاعدتهما
ونروا
ونروا ليسض فيه عقاب ل أ
ل أ
كمؤوسضسضة أاو للفاسضدين فيها ،بقدر ما فيه
عقاب لجئين المسضتفيدين من خدماتها.
اأمر الذي يفرضض على قادة السضلطة
والفصضائل كما على الهيئات والمؤوسضسضات
الفلسضطينية والعربية المعنية على حد
سضواء التعامل معه بسضرعة ،لحمايتها من
هذا اسضتهداف المباشضر ،مع التأاكيد على
ضضرورة محاسضبة المسضؤوولين في اأونروا
الذين تثبت في حقهم اتهامات الفسضاد.

البحث عن السسÓم في الشسرق األوسسط المكّدسس بالسّسÓح
و اأحد ُينكر اليوم اأن الشضرق اأوسضط
اأحد اأكثر اأماكن العالم المكّدسضة بالسّضح،
وبجهد اأمريكي بريطاني مشضترك ،تمّ
ابعاد شضعوب هذا اإقليم عن بسضط اأيديهم
على ثرواتهم النفطية ،واأمر اأوكل اإلى
حكومات فاسضدة تتحّكم في الثروة التي
ُتبّددها في شضراء السّضح ،وعقد
الصضفقات ،اأمر الذي جعل اإقليم الشضرق
اأوسضط يحفل بسضجّل طويل من العنف
واشضتباك.
وَوصْضفات من هذا القبيل تجعله مهّددا
على ا لدوام بخط ر اضضط را ب وا لفوضضى
وا لتدم ي ر ،على نحو ا لهندسضة ا لغ رب ية
المبّكرة التي مّولت سضلطات محّلية
إعطاء ما سضّماه تشضومسضكي «واجهة
عربية كاذبة» من حّكام ضضعاف وقابلين
للتشضكيل والتكّيف ،بحيث يتّم امتصضاصض
المسضتعمرات تحت اأقنعة من اسضتقل
الشضكلي ،الذي يسضتبدل مسضّميات قديمة
كالمحميات ومناطق النفوذ اإمبريالي
والدول العازلة وغيرها .وهو اأسضلوب اأكثر
نجاعة واأقّل تكلفة من احتل المباشضر،
وفي المحصّضلة مهّمة «الواجهات العربية
الكاذبة» من اأسضر الحاكمة الديكتاتورية
في مجملها ،اأن تنّفذ ما يمليه عليها
سضادتها وتضضمن تدّفق اأموال واأرباح
اإلى الويات المتحدة ،ووصضيفتها المملكة
المتحدة ،واإلى شضركات الطاقة العاملة

فيهما .وكّل ذلك مقابل اأن تتّم حماية
عروشضهم من شضعوبهم بالدرجة اأولى،
ومن قوى اإقليمية يسضتشضعرون الخوف
منها.
تفت يت ا لجبهة ا لع رب ية ا لمتحدة كان هدف
اإسضرائيل واأمريكا ،بما ُيسضّهل التصضّرف
بشضكل منفرد مع كّل طرف من دول
الجوار ،اأّما «الدول المارقة» عن سضيطرة
واشضنطن فهي دول تسضتحّق العقاب ،حسضب
مبادئ اأصضولية اأمريكية التي ترفضض اأن
ي دو لة ع رب ية
تاأتي انتخابات في اأ ّ
بالحركات القومية اإلى الصضدارة .بهذا
المعنى حاربت الحركة القومية التحّررية
منذ ا لخمسض ين يا ت ،واسضتند ت في ح ربها
اإلى ذراعها التنفيذي اإسضرائيل ،واإلى وكء
واشضنطن وعمئها في اأكثر من بلد
عربي ،من الذين تقّدم لهم واشضنطن
«دعما اأدبيا» ،وتنفخ كذبا في صضورتهم.
حب ا لو يا ت ا لمتحدة
ويحصضل اأن تر ّ
بنتائج انتخابات اأو يصضّفق الكونغرسض
لما حدث في تونسض سضنة  2011من هّبة
شضعبية اأطاحت بشضخصض من دون اأن تنفد
لأعماق ،فتاأتي بقيادة ثورية تحّررية
حق يق ية.
ومن البديهي اأن اأمريكا رفضضت
الديمقراطية ومنعت تحّققها في الوطن
العربي منذ فترة مبّكرة من التاريخ
ا لسض ياسضي ا لحد يث ،سضواء كانت

ديمقراطية راأسضمالية اأو شضيوعية
ديمقراطية ،اأو حركات دينية ليبرالية،
ناه يك م ن ا لح ركا ت ا لقوم ية ا ل راد يكا ل ية،
اأو ما سضّمي بالحركات اإسضمية
اأصضولية ،التي اسضتغّلتها في تفتيت
المفّتت ،وانهاك ما تبّقى من جسضد اأّمة.
على نحو ما حد ث مع ا لع راق و ل يب يا
وسضوريا من مبّررات للسضيطرة على
ا لمنطقة ،وز يادة ا لحضضور ا لعسضك ري،
و يحد ث ا ل يوم في ا لخل يج ا لفارسضي م ن
بّوابة اأزمة المحة و«التهديد اإيراني
ظر اإلى تهديد
للّتجارة العالمية»ُ .ن ِ
ا لقوم ية اسضتق ل ية م ن زاو ية عدائ ية،
فكانت محّل تاآمر اأمريكيّ هدفه لجم
القوميات التحّررية ،وأجل ذلك اعتبرت
اأمريكا اأسضر الحاكمة في الخليج النفطي
شض ركاء اسضت رات يج ي ي ن ،سض يتعاونون مع
واشضنطن إجهاضض محاوت القوى
القومية في المنطقة العربية ،اإحداث
تحّوت اإقليمية جوهرها التحّرر من
ي.
ي ع رب ّ
ا له يمنة ،وبناء مشض روع نهضضو ّ
وبالقدر نفسضه يفتح هوؤء الباب أمريكا،
عبر اإدارتها لثرواتهم ،إحكام قبضضتها
على الشضرق اأوسضط من بّوابة المصضالح
اإسضتراتيجية ،ولن يكون التعاون التاّم مع
تّل اأبيب مسضتغربا اأو بعيد المنال .ومن
الموؤسضف حّقا اأن ُيعتبر نفط الخليج
ضضرورة  غنى عنها سضتمرار التقّدم

اقتصضادي أمريكا واأوروبا الغربية ،في
حين كان باإمكان اأن يسضاهم في تقّدم
ا لعا لم ا لع ربي وازدهار ا لمنطقة ،و يسضاعد
في حّل القضضية الفلسضطينية من بّوابة
الضضغط اقتصضادي ،وامتك اإرادة
الموقف السضياسضي ،ولكن بوجود اأسضر
حاكمة من هذا النوع ،فاإّن نفط العرب من
نصضيب بريطانيا واأمريكا ،ومن ثّم وجبت
حما ية دول ا لخل يج م ن «عدوى اسضتقل
القومي» واإحكام السضيطرة على ثرواتهم.
واإن حدث ووجدت اآثار سضلبية رتفاع
اأسضعار النفط يتّم تصضحيحها اأمريكّيا ،من
خل رفع اأسضعار مبيعات اأسضلحة اإلى
الشضرق اأوسضط ،وتحديدا اإلى السضعودية
هم باختق
واإمارات ،بعد اأن اأوهُمو ُ
العداء اإيراني واأنسضوهم العدّو الحقيقي
اإسضرائيل .العالم العربي يمّر باأسضواأ
الّلحظات الحرجة في تاريخه ،واأنظمة
الرسضمية هي اأسضاسض التخاذل وعنوان
ا ل رداءة ،ت ركت ا لث روا ت اقت صضاد ية ا لهائلة
وفي مّقدمتها النفط محّل نهب
واسضتنزاف القوى الغربية ،التي طّورت
ُبناها المادية واأْثرت قطاعاتها بفعل هذه
الموارد التي لم ُتسضتخدم لتطوير الواقع
العربي ،ووضضع اأسضسض المحلية للتنمية
المسضتدامة ،بما يحقّق مسضتقب واعدا
أجيال متعاقبة تعاني التسضّلط من ُنظم
الحكم ومختلف اأشضكال القمع.
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–توي هذه الصصفحة على آايات قرآانية كرÁة وأاحاديث نبوية شصريفة ،فالرجاء من كل القراء عدم إاهانتها برميها أاو وضصعها ‘ أاماكن غ Òلئقة..
جزاكم الله خ Òا÷زاء..

نسصمات ا◊ج لغ Òا◊جاج
هذه األيام العشضر من ذي الحجة هي
الفرصضة لكل المؤومنين في األرضس ،مما
يعني أاننا يجب أان نسضتغل هذه األيام
العشضر خير اسضتغل حتى نكون كمن حج
تمـاًما ،ولعلي أاعرضس عليك بعضس األعمال
التي يمكن تحصضيل األجر بها إان شضاء الله
رب العالمين:

 -1الصصيام:

يجب أان يحرصس كل مسضلم على صضيام
التسضع أايام األول من ذي الحجة ،وبخاصضة
يوم عرفة؛ ألن صضيامه يكفر ذنوب سضنتين
كاملتين« :سضنة ماضضية وسضنة مسضتقبلة»،
كما روى مسضلم عن أابي قتادة رضضي الله
عنه.

 -2صصÓة ا÷مـاعة:

فالحفاظ على صضة الجماعة بالنسضبة
للرجال ،والصضة على أاول وقتها بالنسضبة
للنسضاء يجب أان يكون حال المسضلم طوال
العام ،ولكن للشضيطان أاوقات يتغلب فيها
على ابن آادم فيحرمه من األجر والثواب
العظيم ،ومن فضضل الله تعالى ورحمته أان
جعل للمؤومنين مواسضم يشضتاق فيها المرء
للعبادة ،مثل «شضهر رمضضان»« ،والعشضر
األوائل من ذي الحجة» ..وهي فرصس
ثمينة ليسضت لتحصضيل الثواب فحسضب،
وإانما للتدرب والتعود على هذه الفضضائل
طوال العام وطول العمر.

لكثار من صصÓة النوافل:
 -3ا إ

للحجاج بالطبع فرصضة عظيمة في
تحصضيل األجر من الصضة في المسضجد
الحرام ،والمسضجد النبوي؛ لكن الله عز
وجل لم يحرم من لم يحج من فرصضة زيادة
الحسضنات عن طريق صضة النافلة ..وأانت
في بلدك وفي بيتك ..ذلك إاذا اسضتشضعرت
أانك كالحاج تماًما في هذه األيام العشضر،
فالحاج في مكة ل يضضيع وقته؛ ألن كل
صضة يصضليها بمائة أالف صضة .وكذلك
أانت يجب أاّل تضضيع وقتك في هذه األيام

 -4ذكر الله عز وجل:

والذكر في هذه األيام له وضضع خاصس
جدا ،يقول الله عز وجلَ{ :واْذُكُروا اللَه
ت} البقرة 203 :أاي
ِفي َأاياٍم َمْعُدوَدا ٍ
هذه العشضر .وقال ابن عباسس في قوله
تعالىَ{ :وَيْذُكُروا اسْضَم اللِه ِفي َأاياٍم
األيام العشضر.
ت} الحج28 :
َمْعُلوَما ٍ
يقول النبي صضلى الله عليه وسضلم« :سضبق
المفردون» .قالوا :وما المفردون يا رسضول
الله؟ قال« :الذاكرون الله كثيًرا
والذاكرات».
وكل أانواع الذكر محمودة ومطلوبة ،لكن
في هذه األيام يكون هناك خصضوصضية
لبعضس األذكار ،ومنها :التهليل ،والتكبير،
والتحميد؛ ألن النبي صضلى الله عليه وسضلم
قال فيما رواه أاحمد عن ابن عمر رضضي
الله عنهما« :ما من أايام أاعظم عند الله
تعالى ول أاحب إالى من العمل فيهن من
هذه األيام العشضر؛ فأاكثروا فيهن من
التهليل والتكبير والتحميد».
وكذلك فإان لسضتغفار في هذه األيام
حضضور ومكانة كبيرة؛ إاذ تشضعر أان الجو
العام في هذه األيام هو جو الرحمة
والمغفرة والتوبة ،فهذه األيام فرصضة
لسضتغفار والتوبة إالى الله تعالى بصضيغ
السضتغفار المتعددة ..وتذكر دائًما قول
رسضول الله صضلى الله عليه وسضلم« :ل يزال
لسضانك رطًبا بذكر الله».

 -5الـدعـاء:

وقد رفع رسضول الله صضلى الله عليه وسضلم
كثيًرا من قيمة الدعاء ،فقال« :الدعاء هو
العبادة» .ويقول الله عز وجلَ{ :وَقاَل
ب َلُكْم} غافر.60 :
ج ْ
َربُكُم اْدُعوِني َأاسْضَت ِ
وإاذا كان للحجاج فرصس عظيمة لسضتجابة
الدعاء :في مكة ،وفي الطواف ،وعند
رمي الجمرات ...وغيرها ،فإاننا لدى غير
الحاج فرصس كثيرة أايضًضا ،منها :الثلث
األخير من الليل ،وعند السضجود ،وفيه
يقول رسضول الله صضلى الله عليه وسضلم:
«أاقرب ما يكون العبد من ربه وهو سضاجد،
فأاكثروا فيه من الدعاء».
وعلى أاية حـال فإان الدعاء يكون في كل
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حال ،وفي أاي وقت ،واأليام العشضر كلها
أايام عظيمة مباركة.

 -6قراءة القرآان:

نعمة كبيرة جدا أان يمن الله علينا بحب
قراءة كمه عز وجل ،وفي قراءة القرآان
ك بكل
فضضل وخير كثير ..اقرأا القرآان ول َ
ف فيه حسضنة ،والحسضنة بعشضر أامثالها؛
حر ٍ
بل من الممكن أان تختم القرآان كله في
هذه العشضرَ ..نَعْم صضعب ،لكن ليسس
 ،اعتبْر نفسضك سضتحج ،كنت
مسضتحي ً
سضتقتطع أاسضبوعين للحج ،اآلن اجعل
سضاعتين فقط يوميا لقراءة كتاب الله؛
وبذلك تتمكن من ختم القرآان كله خل
هذه األيام بإاذن الله.

 -7الوحدة ب ÚاŸسصلم:Ú

إاذا كان الشضعور بإاحسضاسس األمة الواحدة
من األهداف الرئيسضية للحج ،ولن يتواجد
هذا الشضعور والخف والشضقاق منتشضر
بين أاجزاء هذه األيام ،فتجده بين أابناء
البلد الواحد ،والمدينة الواحدة ،بل وبين
أابناء البيت الواحد أاحياًنا ..لذلك فقد
تكون هذه األيام العشضر فرصضة لغير الحاج
ليجتهد في توحيد المسضلمين في محيطه

 -8الصصدقـات:

اإلكثار من الصضدقة في هذه األيام
المباركة له فضضله وأاجره ،قال تعالى:
خْيٍر َفِلَأاْنُفسِضُكْم َوَما
{َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َ
جِه اللِه َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن
ُتْنِفُقوَن ِإال اْبِتَغاَء َو ْ
ظَلُموَن}
ف ِإاَلْيُكْم َوَأاْنُتْم َل ُت ْ
خْيٍر ُيَو 
َ
البقرة.272 :
فهذه األيام أايام سضعادة ،وفقراء المسضلمين
في أامسّس الحاجة إالى السضعادة في هذه
ب أاجرك
األيام ..فأاكثْر من النفقة واحتسض ْ
عند الله ،ول شضك أان األجر مضضاعف في
هذه األيام ..وتذكر أان الحاج ينفق من
ماله الشضيء الكثير في الحج ،ول بد على
من لم يحج ويريد أان يفوز باألجر والثواب
أان يتنافسس معه قدر اسضتطاعته ،كٌل
بمقدرته (اتقوا النار ولو بشضق تمرة).
 -9التقشضف:
تعاَلْوا نِعشْس مع الحجاج معيشضتهم في هذه
األيام ..تعالوا نأاخذ من الحج درسًضا عمليا
نطبقه في حياتنا في بيوتنا ،وقد كان
النبي صضلى الله عليه وسضلم حريصًضا على
أان يسضتشضعر المسضلمون حياة الحجيج حتى
لو لم يذهبوا إالى مكة؛ ولذلك قال فيما
ترويه أام سضلمة رضضي الله عنها« :إاذا
دخلت العشضر ،وأاراد أاحدكم أان يضضحي،
ف يمسس من شضعره وبشضره شضيًئا».
ليسس مهما أان نلبسس أافخم الثياب ،أاو نأاكل
أافضضل األكل ..لكن المهم أان نغتنم كل
لحظة وكل دقيقة من هذه األيام في
طاعة الله عز وجل.

اإلمام ابن حبان صصاحب اÙنة
أابدع ابن حبان رحمه الله في كثير من
العلوم والمعارف ،فإالى جانب تبحره
في علم الحديث ،كانت له معرفة
واسضعة في علم الفقه ،مع القدرة
الفائقة على اسضتنباط المسضائل
لحكام من النصضوصس ،وأابدع أايضًضا في
وا أ
علم العربية وعلم الطب والنجوم
حا من خل
وغيرها ،ويظهر ذلك واضض ً
الثروة العلمية الهائلة من المصضنفات
التي خلفها لنا.
أابدع ابن حبان رحمه الله في كثير من
العلوم والمعارف ،فإالى جانب تبحره
في علم الحديث ،كانت له معرفة
واسضعة في علم الفقه ،مع القدرة
الفائقة على اسضتنباط المسضائل
لحكام من النصضوصس ،وأابدع أايضًضا في
وا أ
علم العربية وعلم الطب والنجوم
حا من خل
وغيرها ،ويظهر ذلك واضض ً
الثروة العلمية الهائلة من المصضنفات
التي خلفها لنا.
نسصب ابن حبان ومولده
لمام العمة الحافظ المجود،
هو ا إ
محمد بن حبان بن أاحمد بن حبان
التميمي ،أابو حاتم الُبسضتي ،يقال له ابن
حبان :وهو مؤورخ وجغرافي ومحدث،
ولد في مدينة ُبسضت بإاقليم سضجسضتان
سضنة 273ه ،وقيل270 :هـ ،كان شضيخ
خراسضان في عصضره ،وإاماًما فاضضًلا
مكثًرا ،سضافر الكثير في طلب الحديث
وتصضانيفه مشضهورة كثيرة الفوائد
رحÓت ابن حبان في طلب العلم

لسضكندرية»
اإ
لرناؤووط :يريد ابن
قال الشضيخ شضعيب ا أ
حبان من قوله هذا أان يبّين لنا أانه رحل
إالى أاقصضى ما تمكن الرحلة إاليه لطلب
العلم في عصضره ،فرحت ابن حبان
شضملت أاقصضى الشضرق وأاقصضى الغرب في
لسضمية في ذلك الوقت ،ول
البد ا إ
لمام
يسضعنا أان نقول إال كما قال ا إ
الذهبي :هكذا فلتكن الهمم
آاثار ابن حبان العلمية
كان ابن حبان ثقة نبيلًا فهًما ،وهو من
أاوعية العلم في الفقه واللغة ومكثًرا من
حفاظ
الحديث والوعظ ،كما كان من ُ
لثار ،وعالًما بالطب والنجوم وفنون
اآ
العلم ،أايضًضا كان عالًما بالمتون
لسضانيد ،وأاخرج من علوم الحديث ما
وا أ
لئمة والعلماء
عجز عنه غيره ،وأادرك ا أ
لسضانيد العالية ،وهو أاحد العلماء
وا أ
البارزين المكثرين في التصضنيف ،وله
عدد كبير من المصضنفات يغلب عليها
التصضنيف في الحديث والجرح والتعديل
وقد أابدع فيهما ،قال عنه ياقوت
الحموي :ومن تأاّمل تصضانيفه تأاّمل
منصضف علم أان الرجل كان بحًرا في
العلوم
لمام ابن حبان المسضند
ومن مصضنفات ا إ
الصضحيح في الحديث ،وكتاب مشضاهير
لمصضار وقد قامت شضهرته عند
علماء ا أ
أاهل العلم على هذين الكتابين ،أايضًضا له
من التصضانيف كتاب روضضة العقء في
لدب ،وكتاب معرفة المجروحين من
اأ
المحدثين ،وكتاب الثقات ،وكتاب علل
أاوهام أاصضحاب التواريخ ،وكتاب
الصضحابة ،وكتاب التابعين ،وكتاب أاتباع
التابعين ،وكتاب تباع التبع ،وكتاب
لخبار ،وكتاب أاسضامي من
غرائب ا أ
يعرف بالكنى ،وكتاب المعجم على
المدن ،وغير ذلك من الكتب

ومنعوا الناسس من الجلوسس إاليه .ولم
ينتهي المر عند ذلك بل بالغوا في أاذية
ابن حبان وتمادوا في ذلك حتى كتبوا
في أامر قتله وهدر دمه إالى الخليفة
العباسضي وقتها ،ورغم أانه قد اتضضحت
براءة ابن حبان بعد ذلك غير أانهم
أاجبروه على الخروج من نيسضابور.
تدل هذه المحنة على مدى الجهل
للفاظ ،ول شضك أان كلمة
بمعاني ا أ
«النبوة :العلم والعمل» التي قالها ابن
حبان سضوف تجلب الكثير من المتاعب
إاذا أالقيت على أاسضماع من ل يفهم اللغة
ومدلولتها ،أاو إاذا أالقيت على أاسضماع
لمام ابن
الحاسضدين الذين يتربصضون با إ
حبان وأامثاله من العلماء ،وينتظرون أاي
فرصضة للنيل منهم ولو بشضطر كلمة ،وقد
لمام مالك في هذا الصضدد :إاذا
قال ا إ
قال الرجل قوًلا يحتمل الكفر من تسضعة
ليمان من
وتسضعين وجًها ،ويحتمل ا إ
ليمان أايضضًا
وجه واحد حملناها على ا إ
لمام الذهبي في دفاعه عن ابن
قال ا إ
حبان :إان كلمة «النبوة :العلم والعمل»
قد يقولها المسضلم والزنديق ،يقولها
المسضلم ويقصضد بها مهمة النبوة ،إاذ من
أاكمل صضفات النبي العلم والعمل ،فما
من نبي قط إال وهو على أاكمل حال من
العلم والعمل ،وليسس كل من برز في
لن النبوة اصضطفاء
العلم والعمل نبيا ،أ
من الله عز وجل ،ول حيلة للعبد في
نيلها ول اكتسضابها ،وهي كقول النبي
عَرَفُة»،
حج َ
صضلى الله عليه وسضلم» اْل َ
لعظم لكن ل
فعرفة هو ركن الحج ا أ
لتمام شضعيرة الحج ،بل
يكفي وحده إ
هناك أاركان وفروضس أاخرى لبد منها
جا ،وهكذا العلم
حتى يصضير العبد حا ً
والعمل مهمان للنبوة وهذا ما قصضده
وأاراده ابن حبان.
أايضًضا كلمة «النبوة :العلم والعمل»
يقولها الفيلسضوف الزنديق :وهو يقصضد
بها أان النبوة مكتسضبة ،ينتجها العلم
والعمل ،وهذا كفر مخالف للقرآان
والسضنة وإاجماع المسضلمين ،وهذا مال
يريده ابن حبان ول يقصضده أابًدا،
لمة
وحاشضاه ،فهو من كبار علماء ا أ
وأائمتها ولكن الجهل والحقد والحسضد
أاعمى قلوب معارضضيه حتى خاضضوا فيه
وأاجبروه على الرحيل.

أاخذ ابن حبان في طلب العلم منذ
بواكير حياته ،وتنقل بين كثير من
لقطار لسضماع العلم من الشضيوخ
اأ
لئمة في شضتى أارجاء العالم
وا أ
لسضمي آانذاك ،فرحل إالى خراسضان
اإ
والشضام ومصضر والعراق والجزيرة،
ونيسضابور والبصضرة ،وتعلم على يد
محنة ابن حبان
لئمة منهم أابو
الكثير من المشضايخ وا أ
لمام ابن
خليفة الفضضل بن الحباب الجمحي ُتعد المحنة التي تعرضس لها ا إ
بالبصضرة ،وأابي عبد الرحمن النسضائي حبان من أاعجب المحن والفتن التي
بمصضر ،وأابي يعلى أاحمد بن علي يمكن أان يتعرضس لها أاحد من أاهل
بالموصضل ،وأاحمد بن الحسضن بن عبد العلم ،وكادت هذه المحنة أان تودي
الجبار الصضوفي ببغداد ،وجعفر بن بحياته ،وتقضضي على تراثه وعلمه،
أاحمد بدمشضق ،وغير ذلك من ا أ
لئمة ومفاد هذه الحادثة أان ابن حبان أاثناء
لمصضار
وا أ
لحد الدروسس في مدينة
إالقائه أ
وفاة ابن حبان
وقد اسضتغرق ابن حبان في رحته نيسضابور سُضئل عن النبوة فقال« :النبوة:
ها من
لمام ابن حبان مكر ً
قرابة أاربعين عاًما ،تولى خلها قضضاء العلم والعمل» فقام إاليه أاحد الوعاظ خرج ا إ
سضمرقند مدة ،ثم عاد إالى نيسضابور ،واتهمه بالزندقة والقول بأان النبوة نيسضابور إالى سضجسضتان ،ومن سضجسضتان
ومنها إالى بلده ُبسضت ،وقد أاشضار ا إ
لمام مكتسضبة ،وارتفعت ا أ
لصضوات في عاد إالى بلده ُبسضت وظل بها حتى توفي
لضصحية:
 -10ذبح ا أ
وهي من اأعظم القربات اإلى الله ابن حبان إالى كثرة رحته وجمعه المجلسس وهاج الناسس ،وانتهز خصضوم سضنة 354هـ= 965م ،وهو في عشضر
سضبحانه ،وهي مما ُيشضعر المسضلم بجو للعلوم قائًلا « :لعلنا كتبنا عن أاكثر من ابن حبان الفرصضة وكتبوا محضضًرا الثمانين من عمره ودفن بقرب داره في
الحج تماًما ..ويكفي اأن اأذكر هنا أالفي شضيخ من إاسضبيجاب إالى بالواقعة وحكموا عليه فيه بالزندقة ُبسضت
حديثين للنبي صضلى الله عليه وسضلم،
اأولهما قوله« :ما عمل ابن اآدم يوم
 اأحب اإلى الله تعالى من
النحر عم ً
اإراقة دم ،واإنه ليوؤتى يوم القيامة
الوصصية الثانية:
لو:¤
الوصصية ا أ
بقرونها ،واأظفها واأشضعارها ،واإن
الدم ليقع من الله بمكان قبل اأن يقع اغتنام هذا الزمن الفاضضل بكثرة األعمال الصضالحة قبل فواتها ،فقد جاء اللتزام بسضنة المصضطفى وعمل الصضحابة رضضوان الله عليهم في هذه العشضر،
على الأرضس ..فطيبوا بها نفسًضا».
عن ابن عباسس -رضضي الله عنهما -عن النبي صضلى الله عليه وسضلم قال :فإان العمل بالسضنة أاكثر أاجًرا وأاعظم من كثرة العمل مع مخالفة السضنة ،وكذلك
ن
أ
ا
ه
الحديث الثاني رواه ابن ماج
«ما من أايام العمل الصضالح فيهن أاحب إالى الله من هذه األيام العشضر» .تعظيم الحرمات وعدم الجرأاة في مخالفة أاوامر الله ورسضوله ،ومن هذه
م
ل
ض
س
و
اأصضحاب النبي صضلى الله عليه
 امتثال أامر الرسضول صضلى الله عليه وسضلم في عدم أاخذ شضيء من
فقالوا :يا رسضول الله ،ول الجهاد في سضبيل الله؟ فقال رسضول الله صضلى الله األوامر مث ً
سضاألوه :يا رسضول الله ،ما هذه عليه وسضلم« :ول الجهاد في سضبيل الله ،إال رجل خرج بنفسضه وماله ،فلم الشضعر والبشضر والظفر إاذا أاراد اإلنسضان أان يضضحي من أاول العشضر إالى حين ذبح
الأضضاحي؟ قال« :سضنة اأبيكم اإبراهيم» .يرجع من ذلك بشضيء» وفيه دليل على أان كل عمل صضالح في هذه األيام األضضحية ،فقد جاء عن أام سضلمة -رضضي الله عنها -أان النبي صضلى الله عليه
قالوا :فما لنا فيها يا رسضول الله؟ قال :فهو أاحب إالى الله تعالى منه في غيرها ،وهذا يدل على فضضل العمل وسضلم قال« :إاذا رأايتم هل ذي الحجة وأاراد أاحدكم أان يضضحي فليمسضك عن
«بكل شضعرة حسضنة» .قالوا :فالصضوف يا الصضالح فيها وكثرة ثوابه ،وأان جميع األعمال الصضالحة تضضاعف في العشضر شضعره وأاظفاره» .وفي رواية« :إاذا دخلت العشضر وأاراد أاحدكم أان يضضحي ،ف
رسضول الله؟ قال« :بكل شضعرة من من غير اسضتثناء شضيء منها .وعن ابن عباسس -رضضي الله عنهما -عن النبي يمسس من شضعره وبشضره شضيًئا» ومن أاخذ شضيًئا من شضعره وظفره فعليه بالتوبة
الصضوف حسضنة».
صضلى الله عليه وسضلم قال« :ما من عمل أازكى عند الله تعالى ،ول أاعظُم والسضتغفار ول فدية عليه وأاضضحيته صضحيحة مقبولة بإاذن الله ،وهذا ل يعم
ة
ر
ض
ش
ع
م
ا
ر
ك
ل
ا
ة
و
خ
تلك -اأيها الإ
أاجًرا من خير يعمله في عشضر األضضحى» .قيل :ول الجهاد في سضبيل الله؟ الزوجة ول األولد ،ولكنه خاصس بمن يريد أان يضضحي وهو رب األسضرة أاو من
،
م
ا
ي
أ
ا
ة
ر
ض
ش
ع
ي
ف
ت
ا
ب
ج
كاملة؛ عشضرة وا
 عن غيره
قال« :ول الجهاد في سضبيل الله إال رجل خرج بنفسضه وماله فلم يرجع من اشضترى أاضضحية بماله ولو كان امرأاة ،ول يشضمل النهي لمن كان وكي ً
اأعتقُد اأنه من خلها يجد المرء بدي ً
 ذلك بشضيء» وهذا شضأان سضلف هذه األمة ،كما قال أابو عثمان النهدي  -في ذبح األضضحية أاو من يطبق وصضية غيره؛ فإان النهي ل يشضمله .ويشضمل النهي
مناسضًبا من اأعمال الخير اإذا لم يحج ،رحمه الله« :-كانوا يعظمون ثث عشضرات :العشضر األخير من رمضضان ،كذلك من وكل غيره فإانه ما دام أانه يريد أان يضضحي فإان النهي متوجه إاليه،
ومن أاراد األضضحية وأاراد الحج أايضًضا فعليه بأان يمسضك عن أاخذ الشضعر والظفر،
وهي اأعمال عّلمنا اإياها رسضول الله والعشضر اَألوَل من ذي الحجة ،والعشضر اَألول من المحرم».
صضلى الله عليه وسضلم؛ ليثبت لنـا فع ً
 وفي عشضر ذي الحجة أاعمال فاضضلة وطاعات كثيرة ،ومن ذلك :اإلكثار من وعند أاداء نسضك العمرة فيشضرع له أان يأاخذ من شضعره ليتحلل فقط ويبقى
اأن الحج ليسس للحجاج فقط ،بل نوافل الصضة ،والصضدقة ،وسضائر األعمال الصضالحة؛ كبر الوالدين ،وصضلة ممسضًكا حتى يذبح أاضضحيته على الراجح من أاقوال أاهل العلم ،وصضدق الله إاذ
خْيٌر لُه ِعنَد َربِه} الحج ،30 :وقال
ت اللِه َفُهَو َ
حُرَما ِ
ظْم ُ
ك َوَمن ُيَع 
ينعكسس اأثره على الأمـة الإسضمية األرحام ،والتوبة النصضوح ،وحسضن اإلنابة ،اإلكثار من ذكر الله تعالى ،يقولَ{ :ذِل َ
بكاملها.
ب} الحج.32 :
ظْم شَضَعاِئَر اللِه َفِإانَها ِمن َتقَْوى اْلُقُلو ِ
ك َوَمن ُيَع 
سضبحانهَ{ :ذِل َ
^ الشصيخ راغب السصرجا Êوتكبيره ،وتوة كتابه ،والصضيام.

من الوصصايا ‘ األيام العشصر

إاسسÓميات

رجــــــــــــــــاء

–توي هذه الصسفحة على آايات قرآانية كرÁة وأاحاديث نبوية شسريفة ،فالرجاء من كل القراء عدم إاهانتها برميها أاو وضسعها ‘ أاماكن
غ’ Òئقة ..جزاكم الله خ Òا÷زاء..

Œديد خطبة أ÷معة وأجب ديني
وضسرورة أجتماعية
خطبة ألجمعة ،تلك ألخطبة ألتي تلقى على
ألمنبر يوم ألجمعة قبل صضة ألجمعة ،وهي
شضرط لصضحة ألجمعة ،وبه قال أألئمة أبو
حنيفة ،ومالك،وألشضافعي ،وأحمد  -رحمهم
ألله تعالى  -ولخطبة ألجمعة في أإلسضم
منزلة عظيمة ،وهي قرينة لصضة ألجمعة،
وسضابقة لها ،بل ونسضبتها إألى هذأ أليوم ألفضضيل،
وتسضميتها بخطبة ألجمعة من أول ألدلئل ألتي
تدل على مكانة هذه ألشضعيرة ألعظيمة ،وهي
من خصضائصض هذأ أليوم ألكريم ،و يوم ألجمعة
أفضضل أيام أألسضبوع ،و أنه خير يوم طلعت فيه
ألشضمسض
وأن ألله سضبحانه وتعالى أمر بها ،وذم من
أنشضغل عنها بغيرها ،كما في قوله تعالى َ { :يا
َأيَها ألِذيَن آأَمُنوأ ِإأَذأ ُنوِدي ِللصضَلاِة ِمن َيْوِم
جُمَعِة َفاسْضَعْوأ ِإأَلى ِذْكِر أللِه َوَذُروأ أْلَبْيَع َذِلُكْم
أْل ُ
خْيٌر لُكْم ِإأن ُكنُتْم َتْعَلُموَن َ 9فِإاَذأ
َ
ت ألصضَلاُة َفانَتشِضُروأ ِفي أْلَأاْرضِض َوأْبَتُغوأ ِمن
ُقضِضَي ِ
حوَن 10
َفضْضِل أللِه َوأْذُكُروأ أللَه َكِثيرًأ لَعلُكْم ُتْفِل ُ
ك َقاِئمًا
جاَرًة َأْو َلْهوًأ أنَفضضوأ ِإأَلْيَها َوَتَرُكو َ
ََأْوأ ِت َ
جاَرِة َوأللُه
خْيٌر مَن أللْهِو َوِمَن ألت َ
ُقْل َما ِعنَد أللِه َ
خْيُر ألرأِزِقيَن  } 11ألجمعة  11 - 9 /وأن
َ
ألنبي صضلى ألله عليه وسضلم أختار أن يتولى
خطبة ألجمعة بنفسضه ،فاإلمامة وألخطابة
مهام أختار ألنبي صضلى ألله عليه وسضلم أن
يتولها بنفسضه ،وهذه مزية لخطبة ألجمعة
أيضضًا ،فعن أبن عمر رضضي ألله عنهما قال  :كان
ألنبي صضلى ألله عليه وسضلم يخطب قائمًا ،ثم
يقعد ،ثم يقوم كما تفعلون ) روأه ألبخاري
ومسضلم .
ورثها من بعده خلفاؤوه ألرأشضدون ،وهم أركان
ألبغة ،ودعائم ألبيان ،وسضادأت ألفصضاحة ،ثم
أتسضعت حتى أصضبحت في ألعلماء وألمشضايخ،
إألى أن أتسضع نطاقها لما هو أبعد من ذلك حتى
أصضبح في بلدنا ألجزأئر أكثر من سضبعة
وعشضرين ألف مسضجد ،ولله ألحمد وألمنة .
وألمتتبع لمقاصضد خطبة ألجمعة يجد كثيرًأ من
ألمقاصضد ألسضامية ومن ذلك :
^ .أن خطبة ألجمعة من ألدعوة إألى ألله ،قال
حْكَمِة
ك ِباْل ِ
تعالى { :أْدُع ِإأِلى سَضِبيِل َرب َ
حسَضُن
جاِدْلُهم بالِتي ِهَي َأ ْ
حسَضَنِة َو َ
ظِة أْل َ
َوأْلَمْوِع َ
ك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن ضَضل َعن سَضِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم
ِإأن َرب َ
ِباْلُمْهَتِديَن } ألنحل .125 /
* .وهي من ألبغ ألمأامور به ،عن عبد ألله بن
عمرو رضضي ألله عنهما أن ألنبي صضلى ألله عليه
وسضلم قال  ( :بلغوأ عني ولو آأية  ) ..ألحديث
روأه ألبخاري .
^ .وخطبة ألجمعة فيها تمثل لشضعيرة أألمر
بالمعروف وألنهي عن ألمنكر ،قال تعالى :
خْيِر َوَيْأاُمُروَن
{َوْلَتُكن منُكْم ُأمٌة َيْدُعوَن ِإأَلى أْل َ
ك ُهُم
ف َوَيْنَهْوَن َعِن أْلُمنَكِر َوُأْوَلـِئ َ
ِباْلَمْعُرو ِ
حوَن } آأل عمرأن  . 104 /وألتذكير
أْلُمْفِل ُ
مقصضد آأخر من مقاصضد خطبة ألجمعة ،قال
تعالى َ{ :وَذكْر َفِإان ألذْكَرى َتنَفُع أْلُمْؤوِمِنيَن }
ألذأريات. 55 /
^ .ألتعليم وألنصضح مقصضدأن عظيمان من
مقاصضد خطبة ألجمعة ،وغير ذلك من
ألمقاصضد ألعظيمة من ألدللة إألى ألخير،
وألتحذير من ألشضر ،وألجتماع ،وألتعاون على
ألبر وألتقوى ،وأإلصضح ،وألتربية ،وغير ذلك
كثير ،فخطبة ألجمعة مقصضد عظيم ،تتضضمن
كل ما فيه صضح ألمسضلم في دينه ودنياه .
ومكانة ألخطبة ألرفيعة من مكانة ألمسضجد في
أإلسضم ،فالخطب ل تكون أل في ألمسضجد،
وألمسضجد له مكانته ألعظيمة في أإلسضم،
فالمسضاجد أفضضل بقاع أألرضض ،قال صضلى ألله
عليه وسضلم  ( :خير ألبقاع ألمسضاجد ) ..
ألحديث ،ومنها أنطلق نور أإلسضم للبشضرية،
وكانت ومازألت لله ألحمد دور ألعبادة،
وألطاعة ،وألعلم .وفي بلدنا ألجزأئر آألف
مؤولفة من خطباء ألجمعة يلقون خطبهم على
منابر رسضول ألله صضلى ألله عليه وسضلم يوم
ألجمعة ،يحضضرها ويسضتمع إأليها ألميين من
ألجزأئريين ؛ لهذأ منبر رسضول ألله صضلى ألله
عليه وسضلم هو في ألحقيقة أمانة عظيمة
وكبيرة في أعناق خطباء ألمنابر ،فيجب على
كل من تحمل أمانة أعتئه ألتسضلح بالحكمة
وألوعي وأإلدرأك بالمتغيرأت أإلقليمية
وألدولية وبمصضلحة ألوطن وأألمة .وعليه ،فهل
حاول أهل ألعلم وألتربية وألفقه وألفكر وألرأي
ومن أوكلت إأليهم أمانة ألمسضاجد في دولنا
ألجزأئر فتح تحقيق وتدقيق وبحث ونقد
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وتصضحيح ونقاشض فيما يتعلق بموأضضيع خطب
ألجمعة ومضضامينها ومحاورها وكيفية إألقائها،
باإلضضافة إألى نوعية ألقضضايا ألتي ينبغي
معالجتها وألتطرق إأليها؟
وهل خطبة ألجمعة أليوم تفي بالغرضض
ألتربوي ألمنشضود ألذي فرضضت من أجله؟
بحيث أنعطف ألكثير من خطباء ألجمعة وأئمة
ألمسضاجد بـ «خطبة ألجمعة» عن مسضارها
ألصضحيح ،وتحديدًأ عندما ذهبوأ بها إألى
أتجاهات بعيدة عن هموم ألمصضلين وقضضاياهم
وشضؤوون حياتهم أليومية؛
بل وأبتعدوأ عن خطها ألطبيعي في تبصضيرهم
في أمور دينهم ،وعقاتهم مع أسضرهم
وجيرأنهم ومحيطهم ألجتماعي ونحو ذلك.
علما أن خطبة ألجمعة تلك ألفريضضة ألتي
أضضحت عبئا على بعضض ألمصضلين أحيانا
فيأاتونها متهاونين أو متأاخرين حين يقارب
ألخطيب على ألنتهاء من خطبته ليريحوأ
أنفسضهم من سضياط كمه أو من ألسضآامة ألتي
تصضيبهم جرأء ألسضتماع إألى موضضوعاته
ألمكررة وألمجردة ألتي ل تمسض مشضاكلهم
وهموم حياتهم؛
إأذ يجمع عليهم هما إألى همومهم ،وآأخرون
يسضارعون إألى أقصضر خطبة ُتخفف عنهم ألعبء
ويسضقطون بها عن كاهلهم ألوأجب ألمفروضض
ليريحوأ ضضمائرهم ،وهناك من حول ألخطبة
إألى وكالة أنباء وإألى موقع إأخباري يدير من
خله صضرأعه مع أآلخرين ،وألكثير ألكثير من
خطباء ألجمعة جعلوأ من منابرهم صضرأعات
يعلنون من خلها حروبهم على جميع ألفئات
ولهذأ حان ألوقت للتفكير في معالجة هذأ
أألمر ،نحو إأقامة إأطار للتعاون بين وزأرة
ألشضؤوون ألدينية وألهيئة ألوطنية للوقاية من
ألفسضاد ،للوقاية من ألفسضاد سضيتم إأقامة إأطار
للتعاون بين وزأرة ألشضؤوون ألدينية
وأألوقاف وألهيئة ألوطنية للوقاية من ألفسضاد
ومكافحته بغرضض تحسضيسض ألمجتمع وتوعيته
بمخاطر هذه ألظاهرة وألوقاية منها وأن هذأ
ألموضضوع «يحتاج إألى تربية وإأصضح وتوعية»،
وملتقيات وأيام درأسضية للتحسضيسض بعوأقب
هذه ألظاهرة وتدأعياتها ألسضلبية على
ألمجتمع.
و ألنهوضض بوأقع خطبة ألجمعة ،ألن دورها
ألتربوي وألجتماعي وألروحي يكاد يكون
منعدما تماما!
لهذأ نحتاج إألى مرأجعة علمية دقيقة في كيفية
أختيار وتعيين أئمة ألمسضاجد ومن يقوم بمهمة
ألوعظ وأإلرشضاد وإألقاء خطبة ألجمعة ،فشضباب
أليوم أغلبهم لهم درأية ومعرفة وثقافة شضاملة
في كثير من ألمعارف وألعلوم ،ومنها ألعلوم
ألدينية ،وهذأ رأجع إألى ألسضهولة في ألحصضول
على ألمعلومة ألصضحيحة ألدقيقة بدل
ألعتماد على خطباء ألمسضاجد ألذين يجهلون
ألكثير منها ول يحيطون بها علما ،فالعالم
أليوم أصضبح قرية صضغيرة تسضوده حرية ألتعبير
وألنقاشض ألحر ألمبني على ألحجج ألعلمية
ألدأمغة بدل ألنصضياع ورأء بعضض أألقاويل
وألخرأفات وألروأيات وألفتاوى ألتي تخطاها
قطار ألحياة وقطار ألعصضر ،فخطيب ألجمعة
أليوم ينبغي أن يكون ملما بجميع ألعلوم
ألمعاصضرة ،باإلضضافة إألى إألمامه بفقه ألوأقع
وما يجري من أفكار في محيط ألشضباب عبر
ألشضبكات ألعنكبوتية.
سضف ،أغلب خطباء ألمسضاجد جهلة في
لكن ل أ
هذأ ألعالم؛ أي جهلة في عالم «فيسضبوك»
و»تويتر» و»وأتسضاب» وغير ذلك من أدوأت
ألتوأصضل ألجتماعي .ومن أخطر أألمور ألتي
يقع فيها خطباء ألمسضاجد أليوم أجترأء
نصضوصض ألوحي في خطبهم ألمنبرية وإأخرأجها
عن سضياقها وظروفها وزمانها ومكانها
ومقصضدها ألتربوي وألجتماعي وألروحي
وألتشضريعي .فاجترأء ألنصضوصض ألقرآأنية من
سضياقها كان في ألحقيقة هو ألسضبب ألرئيسضي
في ألتطرف وأإلرهاب وألتكفير وظهور أفكار
متطرفة ،فينبغي على خطيب ألجمعة أليوم أن
يكون ملما بجميع ألعلوم وألثقافات وألمعارف
ألمختلفة من فلسضفة وعلوم ألجتماع وألنفسض
وألتاريخ وألقانون وألطب وألمذأهب ألوضضعية
ألمعاصضرة ،باإلضضافة إألى علوم ألشضريعة
أإلسضمية وشضعبها من فقه وحديث وتفسضير
وأصضول وغيرها من ألعلوم ألدينية.

سُسsنة ألمتابعة بين
ألحج وألعمرة
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را على الحجاج
تيسسي ً

أكتمال توسسعة مصسلى
ألنسساء بمسسجد قباء
’سسÓمية
أاكملت وزارة الشسؤوون ا إ
’رشساد ،ممثلة بفرع الوزارة
والدعوة وا إ
’عمال
بمنطقة المدينة المنورة ،كل ا أ
الخاصسة بتوسسعة مصسلى النسساء في
مسسجد قباء ،لترتفع الطاقة
ا’سستيعابية للمصسلى إالى  1850مصسلية،
’عمال
’ من  ،1200في إاطار ا أ
بد ً
التطويرية لمسسجد قباء الذي يحرصس
الحجاج والمعتمرون وزوار المدينة
المنورة على زيارته ،وأاداء ركعتين
ء بسسنة النبي صسلى الله
فيه ،اقتدا ً
عليه وسسلم.
وأاوضسح المدير العام لفرع وزارة
’رشساد
’سسÓمية والدعوة وا إ
الشسؤوون ا إ
بمنطقة المدينة المنورة الشسيخ قيسس
بن عبدالحميد المعيقلي ،في تصسريح
’لكترونية
نقلته صسحيفة سسبق ا إ
السسعودية ،أان توسسعة مصسلى النسساء
بمسسجد قباء تأاتي ضسمن خطط تسسخير
’مكانات لخدمة زوار مسسجد قباء،
كل ا إ
والعمل على توفير كل السسبل التي من
شسأانها التسسهيل على مرتاديه من ضسيوف
الرحمن ،وتمكينهم من أاداء صسلواتهم
بكل يسسر وسسهولة ،اتسساقًا مع العناية
ببيوت الله التي توليها المملكة اهتماما
كبيرا.
جدير بالذكر أان هذه التوسسعة تأاتي في
إاطار مشساريع وبرامج الوزارة
التطويرية لمرافقها تزامنًا مع موسسم
الحج للعام الجاري 1440هـ ،التي تواكب
بها تطلعات القيادة الرشسيدة للعمل
على تهيئة بيوت الله وتجهيزها
’سستقبال ضسيوف الرحمن.

كيف يكون حجك مقبو’؟

سُضئل ألشضيخ محمد بن صضالح ألعثيمين ما
أألمور ألتي ينبغي أن يعملها ألمسضلم ليكون
حجه مقبوًل إأن شضاء ألله؟
فأاجاب فضضيلته رحمه ألله بقوله:
أألمور ألتي ينبغي أن يعملها ليكون حجه
مقبوًل :أن ينوي بالحج وجه ألله وهذأ هو
أإلخصض ،وأن يكون متبًعا في حجه
لرسضول ألله وهذأ هو ألمتابعة ،وكل عمل
صضالح فإاّنه ل يقبل إأل بهذين ألشضرطين
أألسضاسضيين :أإلخصض وألمتابعة للنبي ؛
لقول ألله تعالىَ{ :وَما ُأِمُروأ ِإأل ِلَيْعُبُدوأ
حَنَفاَء َوُيِقيُموأ
خِلصِضيَن َلُه ألديَن ُ
أللَه ُم ْ
ك ِديُن أْلَقيَمِة}
ألصضَة َوُيْؤوُتوأ ألزَكاَة َوَذِل َ
ألبينة . 5 :ولقول ألنبي صضلى ألله عليه
تَ ،وِإأنَما ِلُكل
وسضلمِ« :إأنَما أَألْعَماُل ِبالنيا ِ
ئ َما َنَوى» .ولقوله صضلى ألله عليه
أْمِر ٍ
َ لْيسَض َعَلْيِه َأْمُرَنا،
وسضلمَ« :مْن َعِمَل َعَم ً
َفُهَو َرد» .فهذأ أهم ما يجب على ألحاج
أن يعتمد عليه ،أإلخصض وألمتابعة للنبي
صضلى ألله عليه وسضلم ،وكان ألنبي عليه
ألصضة وألسضم يقول في حجته:
خُذوأ عني َمَناسِضَكُكْم» .ومنها :أن
«ِلَتْأا ُ
يكون ألحج بمال حل؛ فإاّن ألحج بمال
حرأم محرم ل يجوز ،بل قد قال بعضض
أهل ألعلم« :إأّن ألحج ل يصضح في هذه
ألحالة» .ويقول بعضضهم« :إأذأ حججت
بمال أصضله سضحت فما حججت ولكن
حجت ألعير ،يعني حجت أإلبل».

ومنها :أن يتجنب ما نهى ألله عنه؛ لقوله
ت َفَمْن َفَرضضَ
حج َأشْضُهرٌ َمْعُلوَما ٌ
تعالى{ :أْل َ
جَدألَ
حج َفَ رَفثَ َول ُفسُضوَق َول ِ
ِفيِهن أْل َ
حج} ألبقرة. 197 :
ِفي أْل َ
فيتجنب ما حرم ألله عليه تحريًما عاما
في ألحج وغيره من ألفسضوق وألعصضيان
وأألقوأل ألمحرمة وأألفعال ألمحرمة
وألسضتماع إألى آألت أللهو ونحو ذلك،
ويجتنب ما حرم ألله عليه تحريًما خاصضا
في ألحج؛ كالرفث (وهو إأتيان ألنسضاء)
وحلق ألرأسض وأجتناب ما نهى ألنبي عن
لبسضه في أإلحرأم ،وبعبارة أعم :يجتنب
جميع محظورأت أإلحرأم.

وينبغي أيضًضا للحاج أن يكون ليًنا سضه ً
كريًما في ماله وعمله ،وأن يحسضن إألى
إأخوأنه بقدر ما يسضتطيع ،ويجب عليه أن
يجتنب إأيذأء ألمسضلمين ،سضوأء كان ذلك
في ألمشضاعر أو في أألسضوأق ،فيجتنب
أإليذأء عند ألزدحام في ألمطاف ،وعند
ألزدحام في ألمسضعى ،وعند ألزدحام في
ألجمرأت ،وغير ذلك.
فهذه أألمور ألتي ينبغي للحاج أو يجب
على ألحاج أن يقوم بها .ومن أقرب ما
 من
يحقق ذلك :أن يصضحب أإلنسضان رج ً
أهل ألعلم حتى يذّكره بدينه ،وإأذأ لم
يتيسضر ذلك فليقرأ من كتب أهل ألعلم ما
كان موثوًقا قبل أن يذهب إألى ألحج؛ حتى
يعبد ألله على بصضيرة.

 6أعمال ُيسستحب
للمسسلم فعلها ‘ ذي أ◊جة
عبلة الكحÓوي:

أوضضحت ألدكتورة عبلة ألكحوي ،ألدأعية ألإسضمية ،و أسضتاذة ألفقه بكلية
ألدرأسضات ألإسضمية وألعربية بنات بجامعة ألأزهر ،على صضفحتها بموقع
ألتوأصضل ألجتماعي «فيسضبوك» ألأعمال ألتي ُيسضتحب للمسضلم أن يفعلها في هذه
ألأيام ليكون من ألفائزين من أليوم ألأول أإلى أليوم ألثامن من ذي ألحجة ،وهي:
-1ألصضة :يجب ألمحافظة عليها في جماعة وألتبكير أإليها وألإكثار من ألنوأفل
وقيام ألليل؛ فاإن ذلك من أفضضل ألقربات؛ ففي ألحديث «عليك بكثرة ألسضجود؛
فاإنك لن تسضجد لله سضجدة أإل رفعك ألله بها درجة وحط عنك خطيئة « (مسضلم).
-2ألصضيام :لدخوله في ألأعمال ألصضالحة؛ ففي ألمسضند وألسضنن عن حفصضة أم
ألموؤمنين أن ألنبي صضلى ألله عليه وسضلم «كان ل يدع صضيام عاشضورأء وألعشضر
وثثة أيام من كل شضهر» .وفي سضنن أبي دأود عن بعضض أزوأج ألنبي -صضلى ألله
عليه وسضلم ـ «كان ل يدع صضيام تسضع ذي ألحجة ويوم عاشضورأء وثثة أيام من كل
شضهر» ،وكان عبد ألله بن عمر يصضومها ،قال ألإمام ألنووي عن صضوم أيام ألعشضر
أنه مسضتحب أسضتحبابًا شضديدًأ.
-3ألقيامُ :مسضتحب وكان سضعيد بن جبير أإذأ دخل ألعشضر أجتهد أجتهادًأ حتى ما
يكاد يقدر عليه ،وُروي عنه أنه قال« :ل تطفئوأ سضرجكم ليالي ألعشضر» تعجبه
ألعبادة.
-4ألإكثار من ألذكر( :ألتكبير وألتهليل وألتحميد)؛ ففي مسضند ألإمام أحمد أن
ألنبي -صضلى ألله عليه وسضلم-قال« :ما من أيام أعظم عند ألله ول أحب أإليه
ألعمل فيهن من هذه ألأيام فاأكثروأ فيهن من ألتهليل وألتكبير وألتحميد» ،وكان
أبن عمر و أبو هريرة يخرجان أإلى ألسضوق أيام ألعشضر يكبرأن ويكبر ألناسض
بتكبيرهما .وقال ألإمام ألبخاري« :وكان عمر ُيكّبر في قبته بمنى فيسضمعه أهل
ألمسضجد فُيكّبرون وُيكّبر أهل ألأسضوأق حتى ترتج منى تكبيرأ .وكان أبن عمر ُيكّبر
بمنى تلك ألأيام وخلف ألصضلوأت وعلى فرأشضه وفى فسضطاطه ومجلسضه وممشضاه
تلك ألأيام جميعًا وألمُسضتحب ألجهر بالتكبير لفعل عمر وأبنه و أبي هريرة
-5ألإكثار من ألصضدقات وخاصضة لأقارب فُتكتب صضدقة وصضلة رحم.
-6توة ألقرأآن ،صضلة ألرحم ،قضضاء حوأئج للمسضلمين ،أإصضح ذأت ألبين ،تفريج
كربة عن ألآخرين.

14
حارسس الÎجي
يتحدى الـ«كاف»:

«لن نعيد
الميداليات
الذهبية»

الرياضســـة

’ربعاء  07أاوت  06 /2019ذو ا◊جة  1440هـ
ا أ

’ربعاء ،تحدث حارسس مرمى الترجي الرياضسي التونسسي ،رامي الجريدي في تصسريحات إاعÓمية،
قبل اتخاذ القرار المنتظر اليوم ا أ
أابدى خÓلها تحدًيا لقرار «الكاف» السسابق بإاعادة الميداليات ،بعدما أاكد أانه سسيتم ا’حتفاظ بها حتى لو تقرر إاعادة المباراة.
’ذاعة «موزاييك» التونسسية« :الفريق لن يعيد الميداليات الذهبية ،وسسوف نحتفظ بها في حالة إاعادة
وقال الجريدي في تصسريحات إ
المباراة النهائية ضسد الوداد المغربي».
’حد مرة أاخرى ،صسحيح نحن في
ل تأاكيد ،الميداليات موجودة في منازلنا ،ولن نعيدها أ
وأاضساف« :نحن أابطال إافريقيا لعام  2019بك ّ
انتظار قرار الكاف وقد يتم وضسع عقوبات ،لكن سسحب اللقب من الترجي آاخر شسيء نتوقع حدوثه».
وكان «الكاف» قد تسسّلم تفاصسيل قرار المحكمة الرياضسية «تاسس» والقاضسي بإالغاء قرارات لجنة الطوارئ المنعقدة بباريسس في الخامسس
من جوان الماضسي ،على اعتبار أان اللجنة ليسس لها اختصساصس ’تخاذ قرار إاعادة المباراة ،ورفضست «تاسس» أايضسًا كل الطعون التي قدمها
’ياب.
’من في ملعب رادسس خÓل مباراة ا إ
الوداد المغربي ومنها التتويج والحصسول على الكأاسس بدعوى انعدام ا أ

تفصسل ‘ قضسية لقاء للÎجي والوداد اليوم

لجنة ا’نضضباط بـ «الكاف» توجه رسضالة مسضتعجلة للفريقين
’فريقي لكرة القدم ك Óمن ا’تحادين التونسسي والمغربي
طالب ا’تحاد ا إ
’دلة ومواقفها
لا أ
وفريقي الترجي الرياضسي والوداد البيضساوي ،بتقديم ك ّ
كتابيًا في ملف نزاع نهائي إاياب دوري أابطال إافريقيا ،قبل إاعÓن الحكم
’ربعاء .
النهائي اليوم ا أ
ونششر اتحاد التونسشي لكرة القدم على
موقعه الرسشمي تفاصشيل المراسشت التي
جهتها لجنة انضشباط باتحاد
وّ
حد الماضشي ،التي تضشمنت
فريقي ،ا أ
اإ
تطورات جديدة بالملف.
وجاء في البيان ،أان لجنة انضشباط
فريقي لكرة القدم فتحت
باتحاد ا إ
تحقيقًا في الملف بموجب إامكانية احترام
« :بالرجوع
بعضض الفصشول القانونية قائ ً
إالى القرار الجزئي الصشادر عن محكمة
التحكيم الرياضشي (تاسض) بتاريخ  31جويلية
 2019في خصشوصض ملف النزاع المنششور
أامامها بين الوداد البيضشاوي والترجي
فريقي لكرة
الرياضشي التونسشي واتحاد ا إ
القدم والقاضشي بإالغاء قرار المكتب
التنفيذي لـ(الكاف) الصشادر بتاريخ  5جوان
 2019مع إاحالة الملف إالى لجنة انضشباط
فريقي لكرة القدم للنظر فيه،
لتحاد ا إ
نعلمكم أانه تم فتح ملف بموجب إامكانية
عدم احترام مقتضشيات الفصشول  82و83
و 151من اللجنة التأاديبية».
وترغب لجنة انضشباط في الحصشول من
اتحاد التونسشي لكرة القدم وفريق
الترجي على المؤويدات والدفوعات
والموقف الكتابي من الملف في مدة
أاقصشاها يوم الثثاء  6أاوت (امسض)
طراف
للحفاظ على كامل حقوق جميع ا أ
حسشب نصض البيان.
كما دعت لجنة انضشباط حمدي المدب
رئيسض نادي الترجي الرياضشي التونسشي،
طراف المتداخلة في الملف
وكل ا أ
لحضشور اجتماع لجنة انضشباط لتحاد
فريقي لكرة القدم المقرر عقده في
اإ

السشابع من أاوت الجاري (اليوم).
تفاؤول تونسسي
عم التونسشية مع
تفاعلت وسشائل ا إ
فريقي
مراسشلة لجنة انضشباط لتحاد ا إ
خيرة ،واعتبرتها توجها نحو
لكرة القدم ا أ
انفراج أازمة لقب دوري أابطال إافريقيا
الذي  يزال عالقًا بين أاروقة لجان
ولى التي
«الكاف» و»فيفا» ،وهي المرة ا أ
فريقي جميع الوثائق
يطلب بها اتحاد ا إ
طراف للنظر
دلة الرسشمية من جميع ا أ
وا أ
فيها والحكم على مقتضشياتها القانونية.
وأابرزت في مواقع الصشحف والوسشائل
عمية المختلفة عناوين حول تركيبة
اإ
فريقي
لجنة انضشباط باتحاد ا إ
وأاعضشائها الجدد وإان كانت المرحلة
فريقي للترجي ،أام
سشناد التاج ا إ
خيرة إ
اأ
أان هناك مطبات قانونية أاخرى سشتجعل
القضشية أاكثر تعقيدًا.
لجنة ا’نضسباط يقودها
جنوب إافريقي
تتكون اللجنة التي سشتنظر في ملف
النهائي من تسشعة أاعضشاء سشيكون لهم قرار
الحسشم بششأان هذه القضشية الششائكة،
ويرأاسض اللجنة الجنوب إافريقي ريموند
هاك ،و يوجد في القائمة أاي أاسشماء
عربية باسشتثناء عضشو مجلسض إادارة اتحاد
المصشري السشابق كرم كردي ،وتتكون اللجنة
من ريموند هاك (جنوب إافريقيا) ،كرم
كردي (مصشر) ،عثمان ياسشين (جيبوتي)،
يوسشف أالدجار (جزر القمر) ،مصشطفى
سشمكابو (بوروندي) ،أازيراكانما بيكاسشو

(مدغششقر) ،عيسشى صشاما (بوركينا فاسشو)،
برنار ششيدفياز (زيمبابوي) ،إايمانويل
كمازي (الكونغو الديمقراطية).
محامي الترجي«:اجتماع أاعضساء
الكاف باطل»
علق علي عباسض المختصض في القانون
الرياضشي وأاحد المحامين الذين عزز بهم
الترجي الرياضشي التونسشي لجنة الدفاع عن
ملفه أامام المحكمة الرياضشية الدولية في
لوزان ،على قرار «تاسض» بإالغاء قرار الكاف
بإاعادة نهائي دوري أابطال إافريقيا.
وكتب عباسض تدوينة على صشفحته الرسشمية
في «فيسض بوك»« :للتوضشيح والتبسشيط..

 255رياضضي يمثلون الجزائر

يمثل الجزائر  255رياضشي من  23تخصشصشا خل الطبعة الـ
 12من األعاب اإفريقية المقررة بين  19و 31أاغسشطسض
بالمغرب ،حسشب ما كششف عنه يوم اثنين ،رئيسض الوفد
الجزائري ،نبيل سشعدي.
«تششارك الجزائر في موعد المغرب ببعثة ُمششكلة من 369
ششخصض من بينهم  255رياضشي ( 143لدى الرجال و 112عند
السشيدات) 47 ،مدربا 20 ،رئيسض فريق و 21طبيبا» ،حسشب ما
أافاد به نبيل سشعدي خل ندوة صشحفية نششطها بمعية وزير
الششباب والرياضشة ،سشليم رؤووف برناوي والمدير العام
للرياضشات بالوزارة ،نذير بلعياط.

البعثة الجزائرية تلتحق بالرباط بصسفة متتابعة
تلتحق البعثة الجزائرية بالعاصشمة المغربية الرباط ،بصشفة
متتابعة ،بداية من  15أاوت بسشفر المجموعة اأولى المتكونة
من الرياضشيين ،الطواقم الفنية ومسشؤوولي رياضشتي الجيدو

’فريقية 2019
’لعاب ا إ
ا أ

وكرة القدم .وتمت برمجت ثث رحت أاخرى أايام 22 ،18
و 24أاوت باتجاه الرباط.

«آار آالجيري» تنقل الوفد الجزائري
سشتضشمن الخطوط الجوية الجزائرية نقل الوفد الجزائري
بعد توقيع اتفاقية بين الطرفين ،في حين سشتتكفل ششركة
(أاومبرو) بتوفير المبسض الرياضشية.
وتحتضشن المغرب الطبعة الـ  12من األعاب اإفريقية ،التي
تعد أاكبر تظاهرة رياضشية في القارة السشمراء ،بعد انسشحاب
غينيا اسشتوائية .وسشتعرف هذه التظاهرة الرياضشية الكبرى
حضشور حوالي  6000رياضشي يمثلون  54بلدا إافريقيا.

قائمة التخصسصسات الرياضسية الـ 23
األعاب القوى ( 8رجال 3/سشيدات) ،التجذيف (3
رجال 3/سشيدات) ،كرة الريششة ( 5رجال4 /

الترجي طعن في قرار الكاف خاصشة لعدم
اختصشاصض المكتب التنفيذي ،الحمد لله
اسشتجاب التاسض للطلب وأاقضشت بإابطال
القرار لصشدوره عن هيكل غير مختصض و
ن القرار
صشل أ
يمكن للتاسض النظر في ا أ
مختل ششك.»
مر
وأاضشاف« :من العادي أان يرجع ا أ
للكاف للنظر فيه بلجنة مختصشة ،الترجي
عادة ،القضشية تم طيها
كانت له مباراة ل إ
في سشويسشرا واجتماع أاعضشاء الكاف
باط ،وعلى هؤوء ان يرجعوا الوضشع
لمنصشة التتويج يوم  31ماي على الكاف أان
يكون مسشؤوو وينسشى موضشوع إاعادة
المباراة».

سشيدات) ،المكمة ( 8رجال 3/سشيدات) ،الدراجات
( 8رجال 5/سشيدات) ،الششطرنج ( 2رجال2/
سشيدات) ،كرة القدم ( 18فتاة) ،الجمباز ( 5رجال5/
سشيدات) ،رفع اأثقال ( 5رجال 5/سشيدات) ،كرة اليد
( 16رجال 16/سشيدات) ،الجيدو ( 7رجال7/
سشيدات) ،الكاراتي-دو ( 10رجال 9/سشيدات)،
الكياك ( 7رجال 4/سشيدات) ،المصشارعة (11
رجال 4/سشيدات) ،السشباحة ( 9رجال 5/سشيدات)،
الفروسشية ( 5رجال) ،التايكواندو ( 5رجال6/
سشيدات) ،تنسض الطاولة ( 4رجال 4/سشيدات)،
الرماية الرياضشية ( 6رجال 2/سشيدات) ،الرماية
بالقوسض ( 3رجال 3/سشيدات) ،الترياتلون (2
رجال 2/سشيدات) ،الكرة الطائرة الششاطئية (2
رجال 2/سشيدات) والكرة الطائرة ( 12رجال).

لقجع (رئيسس اتحاد الكرة المغربي):

«سضأادافع عن ملف الوداد حتى النهاية»

’فريقي الذي لم يكتمل في
’بطال ا إ
أاكد فوزي لقجع رئيسس اتحاد الكرة المغربي ،أان إايمانه بقضسية الوداد وعدالة موقفه في قصسة نهائي دوري ا أ
رادسس يوم  31ماي المنصسرم ،يفرضس عليه مواصسلة إاعÓن نفسس الدعم بل وا’سستماتة في هذا المبدأا أاكثر في الفترة المقبلة.
دا ليواصسل دعمه للفريق المغربي على الوداد ’عبين وجماهير أان يكونوا
وأاضساف لقجع قبل اجتماع أاعضساء «الكاف» اليوم بالقاهرة ،أانه لن يدخر جه ً
’ضسافة هذا اللقب لخزينة الكرة المغربية وشسخصسًيا سسأانصسب نفسسي أاول مدافع على ملف الوداد حتى النهاية.
جاهزين إ
وتابع« :موقفنا كان سسليًما ودفوعاتنا كانت قوية وإايماننا بأاننا نسسعى خلف كرة قدم نظيفة ومتكافئة الفرصس كان محركنا في هذه القضسية».
وكان لقجع هو من ترافع باسسم الوداد أامام لجنة الطوارئ التي انعقدت بباريسس الشسهر المنصسرم وأاقرت بإاعادة المواجهة.
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هذه رسضالة برناوي
لÓتحاديات الرياضضية

ودعا ،رؤووف سسليم برناوي ،ا’تحاديات
’هداف الفنية
الرياضسية إالى تحقيق ا أ
’لعاب
المسسطرة خÓل مشساركتها في ا أ
’فريقية  2019بالمغرب ( 31-19أاوت)« ،من
ا إ
اجل تشسريف التزاماتها».
و أاوضسح برناوي خÓل ندوة صسحفية رفقة
’فريقية،
’لعاب ا إ
رئيسس الوفد الجزائري في ا أ
نبيل سسعدي ،والمدير العام للرياضسات لدى
الوزارة ،نذير بلعياط « :أاكدنا مرارا أان عهد
التدخÓت في الشسؤوون الداخلية لÓتحاديات
الرياضسية قد ولى ،لكن السسلطات العمومية لها
الحق في التعرف على ما يحدث في هذه
الهيئات ومراقبتها كونها الممول الرئيسسي.
فعلى الفيدراليات ان تشسرف عقدها خÓل
’فريقية».
’لعاب ا إ
ا أ
’لعاب
وتشسارك الجزائر في الطبعة الـ 12من ا أ
’فريقية بالمغرب ب 255رياضسي في 23
ا إ
اختصساصسا.
وكان مسسؤوول القطاع حذرا فيما يخصس حظوظ
الجزائريين في انتزاع الميداليات في المحفل
الرياضسي القاري الكبير ،تاركا المجال
لÓتحاديات الرياضسية التي التزمت «كتابيا»
تجاه الوزارة.
وأاضساف « :عدة أامور قيلت في وسسائل التواصسل
ا’جتماعي حول عدد المشساركين في هذا
الموعد ،منها أان الوزارة قلصست عدد
’ن العدد
الرياضسيين وهذا غير صسحيح تماما ،أ
ارتفع مقارنة مع أالعاب برازافيل  2015حيث
شساركنا ب 224رياضسي.
’هداف لتحقيق مشساركة
يجب التركيز على ا أ
جيدة .طلبنا من ا’تحاديات توقيع التزام
على غرار كرة اليد مث Óالتي تعهدت بافتكاك
ميداليتين برونزيتين».
و أافاد الوزير أان السسلطات العمومية هيأات
الظروف التحضسيرية المÓئمة على
الصسعيدين اللوجسستيكي والمالي لوضسع
الرياضسيين في أاحسسن الظروف خÓل موعد
الرباط.
وحسسب التوقعات التي كشسف عنها الوزير ،فإان
ا’تحادات ترتقب الحصسول على مجموع 137
ميدالية ( 29ذهبية 26 ،فضسية 82 ،برونزية)
’فريقية.
’لعاب ا إ
في ا أ
خÓل طبعة برازافيل (الكونغو) في ،2015
أافتكت الجزائر  114ميدالية ( 40ذهبية40 ،
فضسية 34 ،برونزية).
وتنظم المغرب المحفل القاري ،الذي يعد
’كبر في إافريقيا ،بعد انسسحاب غينيا
ا أ
ا’سستوائية.
وتشسهد التظاهرة حضسور أاكثر من  6آا’ف
رياضسي يمثلون  54بلدا إافريقيا .

أالعاب البحر المتوسسط :2021

تعيين سضليم إايÓسس مديرا عاما

’لعاب
تم تعيين سسليم ايÓسس مديرا عاما أ
البحر المتوسسط بوهران  2021خلفا لمحمد
المورو ،المقال من منصسبه.
وصسرح برناوي خÓل ندوة صسحفية عقدها
’لعاب
اول امسس ،حول مشساركة الجزائر في ا أ
’فريقية « : 2019تلقينا خبر تعيين البطل
ا إ
السسابق في السسباحة ،سسليم إايÓسس ،في منصسب
’لعاب البحر المتوسسط 2021
المدير العام أ
بوهران ،بارتياح كبير .وهذا القرار اتخذ من
’ول نور الدين بدوي ،بعد
قبل الوزير ا أ
اقتراح من وزارة الشسباب والرياضسة» .ويخلف
سسليم ايÓسس ،محمد المورو ،الرئيسس السسابق
لجمعية وهران ،الذي نصسبه وزير الشسباب
’سسبق محمد حطاب في نوفمبر
والرياضسة ا أ
 2018كمدير عام لموعد وهران.2021-
في حين تم تعيين زهور قيدوشس ،عضسو سسابقة
في اللجنة ا’ولمبية والرياضسية الجزائرية،
’دارة
في منصسب مديرة مكلفة با إ

البطولة العربية للشسباب في كاراتي-دو:

الجزائر تحتل الصضف الخامسس

أاحرز المنتخب الجزائري للكاراتي-دو27 ،
ميدالية من بينها ذهبيتين ،ليحتل بذلك
الصسف الخامسس ضسمن الترتيب العام للبطولة
العربية للشسباب (أاشسبال-أاواسسط-آامال) ،التي
اختتمت مؤوخرا بتونسس بعد يومين من
التنافسس .وتوجت سسيليا ويكان ( 47-كلغ)
وآاية صسياد ( 54-كلغ) باللقبين الوحيدين
للجزائر في تخصسصس الكوميتي .وضسمت
الحصسيلة الجزائرية كذلك  10ميداليات
فضسية و 15برونزية .وتصسدرت مصسر منصسة
التتويج بمجموع  33ميدالية ( 19ذهب7 ،
فضسة 7 ،برونز) ،متبوعة بتونسس بواقع 26
ميدالية ( 7ذهب 6 ،فضسة 13 ،برونز) ثم
المغرب برصسيد  21ميدالية ( 4ذهب 5 ،فضسة،
 12برونز).
وتفوقت العربية السسعودية على الجزائر
كذلك باحتÓلها المرتبة الرابعة بواقع 15
ميدالية ( 3ذهب 7 ،فضسة 5 ،برونز).
’قليمي
وشساركت الجزائر في هذا الموعد ا إ
بمجموع  37مصسارعا موزعين كالتالي10 :
مصسارعين من صسنف ا’أشسبال ( 6ذكور و 4إاناث)
’واسسط ( 9ذكور و 6إاناث)
و 15مصسارعا من ا أ
’مال ( 6ذكور و6
و 12مصسارعا من صسنف ا آ
إاناث) .وسسجلت هذه البطولة العربية حضسور
 255مصسارع ومصسارعة.
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…OÉe Ëôc :OGóYEG ¯

»°VÉª∏Ñd áHƒ°ùæe ádÉ°SQ ≈∏Y ''±ÉØdG'' OQ QÉ¶àfG ‘

..»æWƒdG ÖîàæŸG ácƒ°T Gƒª£– ’ AÉLQ
k

π˘°UGƒ˘à˘dG ™˘˘bGƒÃ ,É˘˘¡˘ JhQò˘˘d IQÉ˘˘KE’Gh ÖbÎdG á˘˘Ñ˘ °ùf â©˘˘Ø˘ JQG
AÉL ,»°VÉª∏Ñd áHƒ°ùæe ádÉ°SQ ÉgOGhQ πbÉæJ Éeó©H ,»YÉªàLE’G
¬∏«Mô˘H ''ÜÉ˘°ùJGh'' è˘eÉ˘fô˘H ÈY ÚÑ˘YÓ˘dG QÉ˘Ñ˘NEÉ˘H ΩÉ˘b ¬˘fCG É˘¡˘«˘a
ºcôµ°TCG ¿CG OhCG'' :ádÉ°SôdG ‘ AÉLh ,ÖîàæŸG ÖjQóJ øY ∂«°TƒdG
,¿Gó«ŸG πNGOh êQÉN ’ÉLQ ºàæc ,‹ƒ£ÑdG ºcQGƒ°ûe πc ≈∏Y
»JÒ°ùe ∫ÉªcEG »à˘YÉ˘£˘à˘°SÉ˘H ¢ù«˘d »˘æ˘fCG á˘YÉ˘æ˘≤˘d â∏˘°Uh Ωƒ˘«˘dG
‘ É˘¡˘«˘a π˘ª˘YCG âæ˘c »˘à˘dG á˘Ä˘«˘°ùdG ±hô˘¶˘dG ‘ á˘°UÉ˘Nh ,º˘˘µ˘ ©˘ e
.''á∏°TÉØdG ájOÉ–’G √òg ™e πªYCG ¿CG øµÁ ’ .IÒNC’G IÎØdG

Ωó˘˘Yh âª˘˘°üdG »˘˘°VÉ˘˘ª˘ ∏˘ H ΩGõ˘˘à˘ dG
hCG ≥˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘©˘ ˘J hCG ¿É˘˘ «˘ ˘H …CG √QGó˘˘ °UEG
¬fƒc ,´ƒ°VƒŸG ¢Uƒ°üîH íjô°üJ
QGƒ°ûe ó˘©˘H á˘«˘∏˘FÉ˘Y IRÉ˘LEG »˘°†≤˘j
·CG ¢SCÉ˘ ˘ c ∫Ó˘˘ ˘N Gó˘˘ ˘L ≥˘˘ ˘ gô˘˘ ˘ e
.ô°üÃ IÒNC’G É«≤jôaEG

¿Góe ádÉbEG hCG ádÉ≤à°SG ¬«a âHqòc
ä’DhÉ˘°ùJ ìô˘£˘j É˘e ,¬˘˘Ñ˘ °üæ˘˘e ø˘˘e
≈˘∏˘Y äÓ˘jhCÉ˘à˘dG ÜÉ˘H í˘˘à˘ ah IÒã˘˘c
çóëj Ée á≤«≤M ∫ƒM ¬«YGô°üe
IQGOE’G iƒ˘˘à˘ °ùe ≈˘˘∏˘ ˘Y §˘˘ Ñ˘ ˘°†dÉ˘˘ H
πX ‘ ,…ôFGõ÷G Öîàæª∏d á«æØdG

‘ »°VÉª∏H áÑZQ ∫ƒM ,»YÉªàL’G
kÉ°SÉ°SCG ≥∏©àJ πcÉ°ûe ÖÑ°ùH πMôdG
.¬«a π¨à°ûj …òdG §«ÙÉH
''ô°†ÿG'' â«H øe QOÉ°üe âfÉch
¬dƒb »°VÉª∏H ¿É°ùd ≈∏Y äôcP ób
™eh »≤f §«ﬁ ‘ πª©dG ójQCG''
.''…QÉ«àNG øe ÚfhÉ©e
ΩÓc ¿EÉa ,QOÉ°üŸG äGP Ö°ùMh
ÒLÉ˘˘æ˘ e ¤EG ¬˘˘ Lƒ˘˘ e ,»˘˘ °VÉ˘˘ ª˘ ˘∏˘ ˘H
ôJƒJ ÖÑ°ùH ,¿Góe º«µM ''ô°†ÿG''
Ö°ùë˘˘H ,»˘˘°VÉ˘˘ª˘ ∏˘ H ™˘˘e ¬˘˘à˘ bÓ˘˘ Y
á˘jOÉ–’G ø˘µ˘d ,É˘˘¡˘ æ˘ «˘ Y QOÉ˘˘°üŸG
âYQÉ˘°S Ωó˘˘≤˘ dG Iô˘˘µ˘ d á˘˘jô˘˘FGõ÷G
¿É˘˘«˘ H QGó˘˘°UE’ »˘˘°VÉŸG ´ƒ˘˘ Ñ˘ ˘°SC’G

ΩÉ˘«˘b ÜÉ˘Ñ˘°SCG ¬˘°ùØ˘f Qó˘˘°üŸG Gõ˘˘Y
á˘dÉ˘°Sô˘dG √ò˘g ∫É˘°SQEÉ˘ H »˘˘°VÉ˘˘ª˘ ∏˘ H
¢ù«˘˘FQ ÚH π˘˘ °UGƒ˘˘ à˘ ˘dG ´É˘˘ £˘ ˘≤˘ ˘f’
øe IOƒ©dG òæe »°VÉª∏Hh OÉ–’G
»°VÉª∏˘H Ió˘fÉ˘°ùe Ωó˘Yh ,Iô˘gÉ˘≤˘dG
ÒNC’G ´É˘˘ª˘ à˘ L’G ∫Ó˘˘N ¬˘˘ ª˘ ˘YOh
∂dòch ,OÉ–Ód …ò«ØæàdG Öàµª∏d
¿CÉH ó«ØJ QÉ˘Ñ˘NCÉ˘H »˘°VÉ˘ª˘∏˘H π˘°Uƒ˘J
‘Òg »˘°ùfô˘˘Ø˘ dÉ˘˘H π˘˘°üJG »˘˘°ûWR
øe ¬à˘dÉ˘≤˘à˘°SG ó˘©˘H Iô˘°TÉ˘Ñ˘e QÉ˘æ˘jQ
π˘Ñ˘bh ,»˘Hô˘¨ŸG Öî˘à˘ æŸG ÖjQó˘˘J
.…Oƒ©°ùdG ÖîàæŸÉH ¬bÉëàdG
IÎØ˘˘dG ‘ QÉ˘˘Ñ˘ NCG Ió˘˘Y äô˘˘°ûà˘˘ fGh
π˘˘°UGƒ˘˘à˘ ˘dG ™˘˘ bGƒ˘˘ e ≈˘˘ ∏˘ ˘Y IÒNC’G

»MÉ°VƒdG ''¢ùJQƒÑ°S ¿EG »H'' ‘ ¬∏«eR QGôZ ≈∏Y

ôFGõ÷G ™e »°VÉª∏H πÑ≤à°ùe ¢VƒªZ øe ójõj »LGQO
ºZQ'' :¤hC’G ‘ ∫Éb PEG ,''Îjƒà°S ‘ »ª°SôdG
¢†©H äÉ°SQÉ‡ ¿CG ’EG ,‹É¨dG RƒØdGh èjƒààdG
É¡àjGƒg ≈∏Y ô°üJ IôµdG ¿hDƒ°T ≈∏Y ÚªFÉ≤dG
.çó◊G ÖcGƒ˘J ⁄h É˘¡˘˘JAGOQh É˘˘¡˘˘à˘˘«˘˘ë˘˘£˘˘°Sh
kÉ˘Ñ˘î˘à˘æ˘e ≥˘ë˘à˘°ùJ ’ √ò˘¡˘c á˘Ä˘«˘˘g ¿CG ó˘˘≤˘˘à˘˘YCG
.''ÚjôFGõ÷G º∏M É≤≤M øjò∏dÉc Ék HQóeh
:á˘˘«˘˘fÉ˘˘ã˘˘dG Ió˘˘jô˘˘¨˘˘à˘˘dG ‘ »˘˘˘MÉ˘˘˘°Vƒ˘˘˘dG Öà˘˘˘ch
¬eóY øe »°VÉª∏H ádÉ≤à°SG ÈN :í«°Vƒà∏d''
‘ ¬«a º°ùë«°S »°VÉª∏H √óMhh ,kGócDƒe ¢ù«d
ø˘˘˘Y åjó◊G ø˘˘˘µ˘˘˘dh ,á˘˘˘eOÉ˘˘˘≤˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘°ùdG
π˘˘X ‘ kÉ˘˘°Uƒ˘˘°üN ó˘˘jó˘˘é˘˘˘H ¢ù«˘˘˘d ´ƒ˘˘˘°VƒŸG
,OÉ–’G ±ô˘˘W ø˘˘e I’É˘˘Ñ˘˘eÓ˘˘dGh π˘˘WÉ˘˘ª˘˘à˘˘˘dG
.''kGóHCG ÒîH ô°ûÑJ ’ äGô°TDƒŸGh

π©L Ée ,''πª©dG á∏°UGƒeh ÉjGƒædG í«°Vƒàd ¿B’G
≥∏©ŸG ¬˘Ñ˘à˘c É˘e ™˘e Iƒ˘≤˘H π˘YÉ˘Ø˘à˘J ÒgÉ˘ª÷G
»HQÉﬁ'' Öîàæe ÒgÉªL á°UÉNh ,…ôFGõ÷G
º˘˘¡˘˘FÉ˘˘«˘˘à˘˘°SG ø˘˘Y GhÈY ø˘˘jò˘˘˘dG ,''AGô˘˘˘ë˘˘˘°üdG
,»°VÉª∏H π«MQ ∫ÉªàMG øY ôªà°ùŸG åjóë∏d
ÖîàæŸG IOÉ©à°SG ó©H ¬Ñ°üæe ‘ √AÉ≤H Úæq ªàe
¤EG ¬JOƒYh »≤jôaE’G Ö≤∏dÉH ¬éjƒàJh ¬àÑ«g
.kGóL õ«Lh âbh ‘ á¡LGƒdG
øe ''¢ùJQƒÑ°S ¿EG »H'' äGƒæb π°SGôe QÉ°Sh
,»MÉ°VƒdG óªﬁ ,¢ùjQÉH á«°ùfôØdG áª°UÉ©dG
íqŸ å«M ,»LGQO ¬æWGƒeh ¬∏«eR è¡f ≈∏Y
IôµdG OÉ–Gh »°VÉª∏H ÚH πcÉ°ûe OƒLh ¤EG
¬HÉ°ùM ≈∏Y ÚJójô¨J ô°ûf Éeó©H ,…ôFGõ÷G

»˘LGQO ß˘«˘Ø˘M …ô˘FGõ÷G »˘eÓ˘YE’G ≈˘Ø˘˘°VCG
ø˘e Gk ó˘jõ˘e ''¢ùJQƒ˘Ñ˘°S ¿EG »˘H'' á˘µ˘Ñ˘˘°T ≥˘˘∏˘˘©˘˘e
Öî˘à˘æ˘e ™˘e »˘°VÉ˘ª˘∏˘H Ò°üe ∫ƒ˘M ¢Vƒ˘ª˘¨˘dG
¬˘HÉ˘°ùM ≈˘∏˘Y á˘æ˘jhó˘J ô˘°ûf É˘eó˘˘©˘˘H ,ô˘˘FGõ÷G
»˘YÉ˘ª˘à˘L’G π˘°UGƒ˘˘à˘˘dG ™˘˘bƒ˘˘e ‘ »˘˘°üî˘˘°ûdG
π˘«˘MQ ø˘Y åjó◊G'' :É˘¡˘«˘a ∫É˘˘b ''∑ƒ˘˘Ñ˘˘°ù«˘˘a''
¿C’ ,kÉÄLÉØe ’h Gk ójóL ¢ù«d »°VÉª∏H ∫ÉªL
∞˘«˘¶˘æ˘˘J (¿É˘˘µ˘˘dG) ó˘˘©˘˘H •Î°TG ¿É˘˘c π˘˘Lô˘˘dG
ÜQó˘ª˘c ¬˘∏˘˘ª˘˘Y á˘˘∏˘˘°UGƒŸ Öî˘˘à˘˘æŸG §˘˘«ﬁ
.''ôFGõé∏d
øµd ,∂dòH ÚÑYÓdG ÈNCG »°VÉª∏H'' :±É°VCGh
ÖàµŸG ´ÉªàLG ∫ÓN Ék Ä«°T π©ØJ ⁄ ájOÉ–’G
ó◊ πLôdG ™e π°UGƒàJ ⁄h ÒNC’G ‹GQó«ØdG

:…hÉfôH ≈∏Y Oôj ÊhÒeÉµdG OÉ–’G ™bƒe

''2021 É«≤jôaEG ¢SCÉc áaÉ°†à°SG øY IôŸG √òg ≈∏îàf ød''
äGP ‘ ôjRƒdG ó«°ùdG ¬dÉb ’É‡h
1Q5 äôªãà°SG ôFGõ÷G ¿CG ,IhóædG
äBÉ˘ ˘°ûæŸG AÉ˘˘ æ˘ ˘H ‘ Q’hO QÉ˘˘ «˘ ˘ ∏˘ ˘ e
¬«dEG π°üJ ⁄ ºbQ Gògh ,á«°VÉjôdG
.''á«HhQhCG ∫hO ≈àM
âaÉ˘˘°†à˘˘°SG ô˘˘FGõ÷G ¿CG ¤EG QÉ˘˘ °ûj
ΩÉY ,IóMGh Iôe É«≤jôaEG ·CG ¢SCÉc
RƒØdÉH ,Ö≤∏dÉH âLƒJ ÉeóæY ,1990
.(0 / 1) ÉjÒé«f ≈∏Y »FÉ¡ædG ‘
‘ ÊÉãdG É¡Ñ≤d ôFGõ÷G äRôMCGh
ó˘˘©˘ H ,»˘˘°VÉŸG ô˘˘¡˘ °ûdG á˘˘dƒ˘˘£˘ Ñ˘ ˘dG
IGQÉÑŸG ‘ ∫É¨æ°ùdG ≈∏Y QÉ°üàf’G
.É°k †jCG (0/1) á«FÉ¡ædG
õJÉe …OÉæH Ö©∏j ób

á«°ùfôØdG ádƒ£ÑdG ÜGƒHCG ≈∏Y ∞«°Uƒd
,∞˘«˘°Uƒ˘d º˘˘ã˘ «˘ g ,hOGQÉ˘˘H …OÉ˘˘f ÖY’ äÉ˘˘H
‘ á˘˘«˘ aGÎMG á˘˘HôŒ ¢Vƒ˘˘N ÜÉ˘˘à˘ YCG ≈˘˘∏˘ ˘Y
á˘«˘Ø˘«˘°üdG ä’É˘≤˘à˘f’G IÎa ∫Ó˘N ,É˘°ùfô˘a
.ájQÉ÷G
,∞˘˘«˘ °Uƒ˘˘d º˘˘ã˘ «˘ g ó˘˘°ûj ¿CG ô˘˘¶˘ ˘à˘ ˘æŸG ø˘˘ eh
πLCG øe ,É°ùfôa ¤EG ´ƒÑ°SC’G Gòg ∫ÉMôdG
.»°ùfôa ≥jôa ™e ¬bÉØJG ΩÉ“EG
™bƒe ≈∏Y ¬HÉ°ùM ÈY ÖYÓdG π«ch ô°ûfh
¿CG É¡dÓN øe ócCG Iójô¨J ,ÎjƒJ π°UGƒàdG
¬˘˘ ˘≤˘ ˘ jô˘˘ ˘W ‘ hOGQÉ˘˘ ˘ H á˘˘ ˘ «ÁOÉ˘˘ ˘ cCG è˘˘ ˘ jô˘˘ ˘ N
¬∏«eõH ¥Éëàd’Gh ,ÉHhQhCG IQÉ≤H ±GÎMÓd
ídÉ°üd ΩÉjCG πÑb ™bh …òdG »é«©f AÉjôcR
.»àæ°ù«a π«L
º˘ã˘«˘g º˘°†d Üô˘bC’G â°ùjô˘H …OÉ˘f Èà˘˘©˘ jh
±ôW øe á˘jƒ˘≤˘dG á˘°ùaÉ˘æŸG º˘ZQ ,∞˘«˘°Uƒ˘d
õ˘˘à˘ «˘ e QGô˘˘Z ≈˘˘∏˘ Y ,á˘˘jó˘˘fC’G ø˘˘e ó˘˘jó˘˘©˘ ˘dG
.¿É«eCGh
ÚÑYÓ˘dG Rô˘HCG ø˘e ∞˘«˘°Uƒ˘d º˘ã˘«˘g Èà˘©˘jh
äÉ«fÉµeE’G ¤EG ô¶ædÉH ,ôFGõ÷G ‘ ÜÉÑ°ûdG
.É¡µ∏àÁ »àdG IÒÑµdG

¿CG ó˘˘ ©˘ ˘H ,…hÉ˘˘ fô˘˘ H º˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘°S ±hDhQ
Iô˘µ˘d »˘≤˘jô˘aE’G OÉ–’G ô˘°ùØ˘˘à˘ °SG
OGó˘©˘à˘°SG ió˘e ø˘Y (±É˘c) Ωó˘˘≤˘ dG
·CG ¢SCÉc ádƒ£H º«¶æàd ,ôFGõ÷G
…CG çhóM ∫ÉM ‘ ,2021 É«≤jôaEG
.ÇQÉW
‘ ∫ƒ≤j ,…hÉfôH π©L …òdG ôeC’G
∫hCG Égó≤Y »àdG á«Øë°üdG IhóædG
¢†jƒ˘˘©˘ à˘ d ≈˘˘©˘ ˘°ùf ’ ø˘˘ ë˘ ˘f'' ¢ùeCG
º˘«˘ ¶˘ æ˘ J É˘˘¡˘ d Qô˘˘≤ŸG) ¿hÒeÉ˘˘µ˘ dG
¿CG Iƒ˘˘b π˘˘µ˘ H ≈˘˘æ“CGh ,(á˘˘dƒ˘˘£˘ ˘Ñ˘ ˘dG
·CG ¢SCÉ˘c ó˘˘∏˘ Ñ˘ dG Gò˘˘g ∞˘˘«˘ °†à˘˘°ùj
.''2021 É«≤jôaEG

.''IÒNC’G ô°üe IQhO øe ø°ùMCG
ÊhÒeÉ˘µ˘ dG OÉ–’G ¿É˘˘«˘ H ∫AÉ˘˘°ùJh
ø˘˘ ˘ e »˘˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘«˘ ˘ ˘≤◊G iõ˘˘ ˘ ¨ŸG ø˘˘ ˘ ˘Y
á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh äÉëjô°üJ
Gô¡°T 24 ∑Éæg '' ¬dƒ≤H ,…ôFGõ÷G
GPÉ˘ª˘∏˘a ,2021 IQhO ø˘˘Y É˘˘æ˘ ∏˘ °üØ˘˘j
áeÉbEÉH ,…ôFGõ÷G ôjRƒdG πé©à°ùj
π˘˘ ch ,√OÓ˘˘ Ñ˘ ˘H á˘˘ ˘∏˘ ˘ Ñ˘ ˘ ≤ŸG IQhó˘˘ ˘dG
2021 ádƒ£Ñd á°ü°üıG äÉ°ûæŸG
A»˘˘°T π˘˘ch ,AÉ˘˘¡˘ à˘ f’G ∂°Th ≈˘˘ ∏˘ ˘Y
πbG ó©H ΩGôjÉe ø°ùMCG ≈∏Y ¿ƒµ«°S
.''¿B’G øe áæ°S øe
…ôFGõ÷G ôjRƒdG äÉëjô°üJ »JCÉJ

OôdÉH ÊhÒeÉµdG OÉ–’G ôNÉàj ⁄
ÜÉ˘˘Ñ˘ °ûdG ô˘˘jRh äÉ˘˘ë˘ jô˘˘°üJ ≈˘˘ ∏˘ ˘Y
º˘˘«˘ ∏˘ °S ±hDhQ ,ó˘˘«˘ °ùdG á˘˘°VÉ˘˘jô˘˘dGh
¢ùeCG ∫hCG ∫É˘˘ ˘ b …ò˘˘ ˘ dG ,…hÉ˘˘ ˘ fô˘˘ ˘ H
Ió©à°ùe ôFGõ÷G ''óMGƒdG ±ô◊ÉH
2021 É˘«˘≤˘jô˘aEG ·CG ¢SÉ˘c º˘«˘¶˘æ˘à˘ d
OÉ–’G ∫É˘˘ b ¬˘˘ d ¿É˘˘ «˘ ˘H »˘˘ Ø˘ ˘a ,¢S
≈∏îàf ød IôŸG √òg '' ÊhÒeÉµdG
,2021 É«≤jôaEG ·CG ¢SCÉc º¶àæJ øY
âÑë°S ób 2019 IQhO âfÉc GPEÉa
ô˘°üe á˘ë˘∏˘°üŸ GQó˘Zh É˘ª˘∏˘X É˘æ˘e
2021 IQhó˘˘a á˘˘«˘ °SÉ˘˘«˘ °S ÜÉ˘˘Ñ˘ °SC’
¿ƒ˘µ˘à˘°Sh ,¿hÒeÉ˘µ˘dG ‘ º˘¶˘ æ˘ à˘ °S

…óæà°ShCG …OÉf √Ò¶æH êhôH πcÒ°S ¬≤jôa ™ªL AÉ≤d ∫ÓN

¬≤jôa IQÉ°ùN ‘ ''ºgÉ°ùj'' …ó©°S

.…óæà°ShCG …OÉæd Ωó≤àdG Ék ëfÉe
≈≤∏J ¿CG ó©H ,áÑ©°U ±hôX ‘ êhôH πcÒ°S ±ó¡dG Gòg ™°Vhh
≈≤∏àJ ¿CG πÑb ,54 á≤«bódG ‘ ¬«ÑY’ óMCG Oô£H á©Lƒe áHô°V
áÁõ¡dG »gh ,AÉ≤∏dG ô°ùîjh 87 á≤«bódG ‘ Ék ãdÉK Ék aóg ¬cÉÑ°T
Éµ«é∏H ‘ …hôµdG º°SƒŸG ¥Ó£fG òæe êhôH πcÒ°S …OÉæd á«fÉãdG
.»°VÉŸG á«∏jƒL 28 Ωƒj
‘ ∫É˘b å«˘M ,IQÉ˘°ùî˘∏˘d ¬˘Jô˘°ùM ø˘Y IGQÉ˘ÑŸG ó˘©˘ H …ó˘˘©˘ °S ÈYh
º˘°†j É˘æ˘≤˘jô˘a ,ó˘©˘H É˘æ˘°ùØ˘fCG ó‚ ⁄'' :Ú«˘aÉ˘ë˘ °ü∏˘˘d äÉ˘˘ë˘ jô˘˘°üJ
âbƒdG øe kÉ°†©H òNCÉ«°S º¡ª∏bCÉJh ,Oó÷G ÚÑYÓdG øe ÒãµdG
§≤a á«fÉã˘dG IGQÉ˘ÑŸG »˘g'' :kÉ˘Ø˘«˘°†e ,''≥˘jô˘Ø˘dG AGOCG ô˘jƒ˘£˘J ó˘°üb
.''âbƒdG øe kGójõe kÉæëæe Öéj ,É¡°Vƒîf »àdG
…OÉf øe ∞«°üdG Gòg êhôH πcÒ°S ¤EG º°†fG ób …ó©°S ¿Éch
±ƒØ˘°üd Ió˘«˘Mh Iô˘e ¬˘Jƒ˘YO â“ É˘ª˘c ,»˘°ùfô˘Ø˘dG ÆQƒ˘Ñ˘°SGÎ°S
»æØdG ôjóŸG ó¡Y ‘ 2017 ΩÉ©dG øe ¿GƒL ô¡°T ‘ ôFGõ÷G Öîàæe
É«æ«Z ΩÉeCG ájOh IGQÉÑe ∫ÓN RGQÉµdCG ¢SÉcƒd ≥Ñ°SC’G ÊÉÑ°SE’G
¿CG πÑb ,2019 É«≤jôaEG ·CG äÉ«Ø°üJ ‘ ƒZƒJ ΩÉeCG »ª°SQ AÉ≤dh
.äÉHÉ°UEÓd ôªà°ùŸG ¬°Vô©J ÖÑ°ùH √OÉ©Ñà°SG ºàj

»µ«é∏ÑdG …QhódG ‘ …ó©°S ¢ùjQOEG …ôFGõ÷G ÖYÓdG ¢Vqô©J
…Qhó˘dG ø˘e á˘«˘fÉ˘ã˘dG á˘dƒ÷G ø˘ª˘°V IGQÉ˘Ñ˘e ∫Ó˘N Öjô˘Z ∞˘bƒŸ
∫ƒëàj ¿CG πÑb ,±óg π«é°ùàH ájGóÑdG ‘ ºgÉ°S Éeó©H ,RÉàªŸG
¬JQÉ°ùN ‘ ÖÑ°ùJ Éeó©H ,≥jôØdÉH ¬FÓeõd á°SÉ©J Qó°üe ¤EG
.''á«eGQO'' á≤jô£H IGQÉÑŸG •É≤æd
27 ô˘ª˘©˘dG ø˘e ≠˘dÉ˘Ñ˘dG …ó˘©˘°S ¢ùjQOEG …ô˘FGõ÷G º˘LÉ˘˘¡ŸG ¢VÉ˘˘Nh
,á«fÉª°ù÷G ¬à«æHh á«fóÑdG ¬Jƒ≤d Gk ô¶f ''QƒãdG''`H Öq≤∏ŸGh ,kÉeÉY
πcÒ°S ¬≤jôa â©ªL »àdG …QhódG øe á«fÉãdG ádƒ÷G IGQÉÑe
.…QÉ÷G ´ƒÑ°SC’G ™∏£e …óæà°ShCG …OÉf √Ò¶æH êhôH
‘ RôMCG PEG ,Úaó¡d ¬∏«é°ùàH IGQÉÑŸG ∫É£HCG óMCG …ó©°S ¿Éch
á≤«bódG òæe Ωó≤àdG √ÉjEG Ék ë˘fÉ˘e ¬˘≤˘jô˘Ø˘d ≥˘Ñ˘°ùdG ±ó˘g á˘jGó˘Ñ˘dG
øe áæ≤àe Iôjô“ ≈≤∏J ¿CG ó©H ,∫hC’G IGQÉÑŸG •ƒ°T øe á°SOÉ°ùdG
…OÉf ≈eôe ¢SQÉM ∑ÉÑ°T ‘ ájƒb IôµdG Oó°ùj ¿CG πÑb ¬∏«eR
.32 á≤«bódG ‘ áØµdG ádOÉ©e øe øµ“ ÒNC’G ¿CG ’EG ,…óæà°ShCG
PEG ,ÊÉ˘ã˘dG •ƒ˘˘°ûdG ‘ êô˘˘M ∞˘˘bƒŸ …ô˘˘FGõ÷G ÖYÓ˘˘dG ¢Vô˘˘©˘ Jh
ídÉ°üd á«æcQ áHô°V ôKEG ,CÉ£ÿG ≥jôW øY ¬≤jôa ≈eôe ‘ πé°S
∑ÉÑ°ûdG ƒëf ¬°SCGôH IôµdG …ó©°S ∫ƒM
q Éªæ«M ,¢ùaÉæŸG ≥jôØdG

É«°SBG ∫É£HCG á£HGQ áHGƒH øe

á°ùaÉæª∏d Oƒ©j ìÉ‚ƒHo
,ó˘˘jó÷G …hô˘˘µ˘ dG º˘˘°SƒŸG Gò˘˘ g
ó˘˘°ùdG ¬˘˘jOÉ˘˘æ˘ d »˘˘°ù«˘˘FQ ÜQó˘˘ª˘ ˘c
.…ô£≤dG
ô˘˘£˘ b π˘˘ £˘ ˘H ó˘˘ °ùdG ∞˘˘ fCÉ˘ ˘à˘ ˘°SGh
≥˘jô˘Ø˘dG ,π˘«˘Mó˘dG ™˘e ¬˘à˘°ùaÉ˘˘æ˘ e
∫Ó˘˘ N ô˘˘ ˘£˘ ˘ b ‘ É˘˘ ˘MÉ‚ ÌcC’G
‘ í‚ É˘˘eó˘˘©˘ H ,ÒNC’G ó˘˘≤˘ ©˘ ˘dG
,¬˘˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘Y’ Rô˘˘ HCG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ®É˘˘ ˘Ø◊G
,ìÉ‚ƒH OGó¨H ±Gó¡dG º¡eó≤àj
‘Góg Ö«JôJ IOÉjQ ≈∏àYG …òdG
•QÉØdG º°Sƒª∏d …ô£≤dG …QhódG
21 ∫Ó˘˘ N É˘˘ aó˘˘ g 39 ó˘˘ «˘ ˘ °Uô˘˘ ˘H
, ójóL »°SÉ«b ºbQ ƒgh ,á∏HÉ≤e
Ωô˘°†ıG ÊÉ˘Ñ˘ °SE’G ¤EG á˘˘aÉ˘˘°VEG
…Qƒ˘˘µ˘ dG §˘˘°Sƒ˘˘dG ÖY’h »˘˘HÉ˘˘ Z
. ≠fÉj -hh ≠fƒL »Hƒæ÷G
√ò˘˘g ∫Ó˘˘N ó˘˘°ùdG ó˘˘bÉ˘˘©˘ J É˘˘ ª˘ ˘c
ÜÉ˘˘©˘ dC’G ™˘˘fÉ˘˘ °U ™˘˘ e á˘˘ Ø˘ ˘FÉ˘˘ °üdG
»˘g -…É˘J ΩÉ˘f »˘Hƒ˘æ÷G …Qƒ˘˘µ˘ dG
™˘e äGƒ˘æ˘°S ™˘Ñ˘°S ≈˘°†eCG É˘eó˘˘©˘ H
π¨°ûj ¿CG ™bƒàŸG øeh ,π«MódG
.Ö©∏ŸG §°Sh ‘ ‘É°ûJ ¿Éµe
≥˘jô˘Ø˘H ìÉ‚ƒ˘Ho OGó˘˘¨˘ H ≥˘˘ë˘ à˘ dGh
ºéædG øe ÉeOÉb 2015 ΩÉY ó°ùdG
ó≤Y ÖLƒÃ , »°ùfƒàdG »∏MÉ°ùdG
¿CG π˘˘Ñ˘ b ,äGƒ˘˘æ˘ °S çÓ˘˘ã˘ ˘d ó˘˘ àÁ
áæ°S ¤hC’G ,ÚJôe ≈∏Y √OóÁ
á˘˘«˘ fÉ˘˘ã˘ dGh 2021 á˘˘jÉ˘˘ Z ¤EG 2017
IóŸ 2018 Èª˘˘°ùjO 28 ï˘˘jQÉ˘˘ à˘ ˘H
»æ©j Ée ,á«aÉ°VEG äGƒæ°S çÓK
.2024 ájÉZ ¤EG

,…ôFGõ÷G ‹hódG ºLÉ¡ŸG OÉY
AGƒ˘˘ ˘ ˘LCG ¤EG ,ìÉ‚ƒ˘˘ ˘ ˘Ho OGó˘˘ ˘ ˘¨˘ ˘ ˘ ˘H
ó˘˘ °ùdG ¬˘˘ ≤˘ ˘jô˘˘ a ™˘˘ e á˘˘ ˘°ùaÉ˘˘ ˘æŸG
á˘°ùaÉ˘æŸG á˘HGƒ˘˘H ÈY ,…ô˘˘£˘ ≤˘ dG
≥˘jô˘˘a ¬˘˘LGh É˘˘eó˘˘æ˘ Y , á˘˘jQÉ˘˘≤˘ dG
á˘jô˘˘£˘ b á˘˘¡˘ LGƒ˘˘e ‘ ,π˘˘«˘ Mó˘˘dG
Ö©˘˘∏Ã AÉ˘˘KÓ˘˘ã˘ dG ¢ùeCG ,á˘˘°üdÉ˘˘N
ÜÉ˘˘ ˘°ù◊ ,Iô˘˘ ˘cƒ˘˘ ˘ dG ‘ Üƒ˘˘ ˘ æ÷G
á£HGôd »FÉ¡ædG øªK QhódG ÜÉgP
.Ωó≤dG Iôµd É«°SBG ∫É£HCG
è˘˘ ˘jƒ˘˘ ˘à˘ ˘ J ‘ ìÉ‚ƒ˘˘ ˘Ho º˘˘ ˘ gÉ˘˘ ˘ °Sh
¬˘˘à˘ ª˘ é˘ æ˘ H …ô˘˘FGõ÷G Öî˘˘à˘ ˘æŸG
¬˘≤˘«˘≤– ô˘˘KEG ,á˘˘«˘ fÉ˘˘ã˘ dG á˘˘jQÉ˘˘≤˘ dG
äÉ«˘FÉ˘¡˘f ∫Ó˘N Gõ˘«˘ª˘à˘e GQGƒ˘°ûe
Iô˘µ˘d 2019-É˘«˘ ≤˘ jô˘˘aEG ·CG ¢SCÉ˘ c
.GôNDƒe ô°üÃ äôL »àdG Ωó≤dG
≥˘˘HÉ˘˘°ùdG º˘˘LÉ˘˘¡ŸG π˘˘ é˘ ˘°S ó˘˘ bh
…ôFGõ÷G ¢TGô◊G OÉ–EG …OÉæd
AGõL á∏cQ øe ¿Éc ∫hC’G ,Úaóg
áLôN ∫hCG ‘ (0-2) É«æ«c ó°V
`dG á©Ñ£dG ‘ ''ô°†oÿÉ°S á∏«µ°ûàd
‘ ÊÉãdGh ájQÉ≤dG á°ùaÉæª∏d 32
-1) ∫É¨æ°ùdG ΩÉeCG »FÉ¡ædG AÉ≤∏dG
ÖNÉædG ∫ÉÑ°TC’ íª°S Ée ƒgh , (0
ÚjõàH ,»°VÉª∏H ∫ÉªL ,»æWƒdG
¢SCÉc ÊÉãH »æWƒdG ≥jôØdG øFGõN
‘ ·CÓ˘ ˘ ˘ ˘ ˘d á˘˘ ˘ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘ ˘ ˘ jô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘aEG
27) ìÉ‚ƒ˘Ho π˘ª˘ ©˘ «˘ °Sh.¬˘˘î˘ jQÉ˘˘J
≥HÉ°ùdG ¬∏«eR ±Gô°TEG â– (áæ°S
‘É˘˘ °ûJ ÊÉ˘˘ Ñ˘ ˘°SE’G ,≥˘˘ jô˘˘ Ø˘ ˘ dG ‘
øe ájGóH ∫ƒ– …òdG ,RófÉfÒg

πÑ≤ŸG âÑ°ùdG ¿Ó«e ™e ô°UÉf Íd Qƒ¡X ∫hCG
¿Ó«ŸG ≥jôa äÉÑjQóJ ¤EG ô°UÉf øH π«YÉª°SG …ôFGõ÷G ºéædG º°†æ«°S
√RÉ«àLGh »ª°SQ πµ°ûH √óbÉ©J ó©H ∂dPh ,ƒ∏∏«fÓ«e ÖjQóàdG õcôÃ
™e √óbÉ©J ,»°VÉŸG âÑ°ùdG ø∏YCG ób ¿Ó«ŸG ¿Éch .á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG
.‹ƒÑeG …OÉf øe ΩOÉ≤dG …ôFGõ÷G ÖYÓdG
kGó≤Y ¿Ó«e ™e ™bh ô°UÉf øH ¿EÉa ,…Òfƒ°Shô∏d »ª°SôdG ™bƒª∏d Ék≤ahh
≥˘ë˘à˘∏˘«˘°Sh ,ø˘jô˘°ûYh á˘©˘HQCGh ÚØ˘dCG ∞˘«˘°U ‘ »˘¡˘à˘æ˘jh ΩGƒ˘YCG 5 ¬˘˘Jó˘˘e
.πÑ≤ŸG âÑ°ùdG Ωƒj ¿Ó«e äÉÑjQóàH
,hQƒj ¿ƒ«∏e 15 πHÉ≤e ¿Ó«e ¤EG π≤àfG ô°UÉf øH ¿CG ¤EG ôjQÉ≤J äQÉ°TCGh
≠∏Ñj …ƒæ°S ÖJGQ ≈∏Y π°üë«°Sh ,äGÒ¨àe hQƒj ¿ƒ«∏e ¤EG áaÉ°VE’ÉH
.ÖFGô°†dG º°üN ó©H óMGƒdG º°SƒŸG ‘ hQƒj ¿ƒ«∏e 1^5
™e á∏jƒ£dG ¬àHôŒ QÉÑàYG ≈∏Y áYô°ùH º∏bCÉà∏d Ó
k gDƒe ô°UÉf øH ¿ƒµ«°Sh
…òdG √QGƒ°ûe ∫ÓN Úaóg RôMCGh IGQÉÑe 76 ¬d Ö©d …òdG ,‹ƒÑeEG …OÉf
.2017 ‘ ≥∏£fG
ÉæÑ°ùc ó≤d ∫Ébh ¬H OÉ°TCG …òdG ,ƒdhÉÑfÉ«L ÜQóŸG π«YÉª°SEG óé«°Sh
.á«µ«àµàdG Éæàeƒ¶æe ‘ kGôKDƒe ¿ƒµ«°Sh §°SƒdG §N ‘ kÉª¡e kÉÑY’
ádƒ£H ‘ ÖY’ π°†aCG IõFÉL ≈∏Y π°üM ,ô°UÉf øH π«YÉª°SEG ¿CG ôcòjo
ôFGõ÷G Öîàæe É¡Ñ≤d ∫Éfh ,ô°üe ‘ Gôk NDƒe âª«bCG »àdG ,É«≤jôaEG ·CG
.∫É¨æ°ùdG ÜÉ°ùM ≈∏Y
¤EG ¬dÉ≤àfG πÑb …õ«∏‚’G ∫Éæ°SQCG á«ÁOÉcCG ‘ Ö©∏dG GC óH ô°UÉf øH ¿Éch
º˘˘°SƒŸG ‹É˘˘£˘ jE’G …Qhó˘˘dG ‘ IGQÉ˘˘ Ñ˘ ˘e 37 ¢VÉ˘˘ Nh ,2017 ‘ ‹ƒ˘˘ Ñ˘ ˘eEG
.±GógCG áKÓK ™æ°Uh »°VÉŸG
´ÉaódG Qô≤jo ¿CG πÑb ,kÉeÉY 19 â– É°ùfôa Öîàæe ™e ô°UÉf øH Ö©dh
á«≤jôaE’G ·C’G ¢SCÉc ¬aƒØ°U ‘ Rôë«d ∫hC’G ôFGõ÷G Öîàæe ¿GƒdCG øY
.ô°üe ‘ »°VÉŸG ô¡°ûdG

¢ùfƒJ ¢üHôJ ájÉ¡f Qƒa

ÖjQóJ øe π«≤à°ùj RÉµYƒH
IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°T
ìÉ˘°üaE’G ¢†aQ ,RÉ˘µ˘Yƒ˘˘H ¿CG º˘˘ZQh
Ëó≤J ∞∏N ∞≤J »àdG ™aGhódG øY
ø˘˘e ó˘˘MGh ô˘˘¡˘˘°T ó˘˘©˘˘H ¬˘˘à˘˘dÉ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘°SG
ó˘MCG ø˘µ˘˘d ,≥˘˘jô˘˘Ø˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y ¬˘˘aGô˘˘°TEG
á˘˘˘˘˘˘˘YGPE’ ∞˘˘˘˘˘˘˘°ûc ¬˘˘˘˘˘˘˘jó˘˘˘˘˘˘˘YÉ˘˘˘˘˘˘˘˘°ùe
ÜQóŸG ¿CG ,á˘«˘°ùfƒ˘˘à˘˘dG ''∂«˘˘jGRƒ˘˘e''
IQGOEG ø˘˘e Gkó˘˘˘L AÉ˘˘˘à˘˘˘°ù˘˘˘oe RÉ˘˘˘µ˘˘˘Yƒ˘˘˘H
GkQGò˘˘fEG ¬˘˘d â¡˘˘Lh »˘˘˘à˘˘˘dG ,IQhÉ˘˘˘°ùdG
»≤jôaE’G IGQÉÑe ó©H áé¡∏dG ójó°T
.ájOƒdG »°ùfƒàdG
º«¶æàH πØµJ ,RÉµYƒH ¿CG ¤EG QÉ°ûj
»≤jôaE’G …OÉædG ó°V ájOh IGQÉÑe
¿CG π˘˘Ñ˘˘b ,äô˘˘ª˘˘L ô˘˘µ˘˘°ù©˘˘˘e ∫Ó˘˘˘N
É¡FGôLEÉH IQhÉ°ùdG ƒ˘dhDƒ˘°ùe Å˘LÉ˘Ø˘j
¬JÈàYG …òdG ôeC’G ,∞jOôdG ó°V
.≥jôØdG ≥M ‘ áfÉgEG …OÉædG IQGOEG

õ˘˘˘©˘˘˘e ,»˘˘˘˘°ùfƒ˘˘˘˘à˘˘˘˘dG ÜQóŸG Ωó˘˘˘˘≤˘˘˘˘J
øe Ék«ª°SQ ¬àdÉ≤à°SÉH ,¢ùeCG ,RÉµYƒH
á˘Ñ˘«˘Ñ˘°T ≥˘jô˘˘Ø˘˘d á˘˘«˘˘æ˘˘Ø˘˘dG IOÉ˘˘«˘˘≤˘˘dG
.G IQhÉ°ùdG
¤EG âª°üdG ΩGõàdG ,RÉµYƒH π°†ah
…Ò°†ë˘à˘dG ô˘µ˘°ù©ŸG AÉ˘¡˘à˘˘fG á˘˘jÉ˘˘Z
äô˘ª˘L á˘æ˘jóÃ É›Èe ¿É˘˘c …ò˘˘dG
¬˘∏˘«˘MQ ø˘∏˘©˘j ¿CG π˘Ñ˘b ,á˘˘«˘˘°ùfƒ˘˘à˘˘dG
.AÉKÓãdG ¢ùeCG ,á«FÉ¡f áØ°üH
á˘˘°ü◊G AÉ˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘fG ó˘˘˘©˘˘˘H Iô˘˘˘°TÉ˘˘˘Ñ˘˘˘eh
ÜQóŸG ™ªàLG ,IÒNC’G á«ÑjQóàdG
á˘Ñ˘«˘Ñ˘°T ó˘ah ¢ù«˘FQ ø˘e ,»˘°ùfƒ˘˘à˘˘dG
,¬JQOÉ˘¨˘e QGô˘≤˘H √ô˘£˘NCGh IQhÉ˘°ùdG
≈∏Y ¬JQób ΩóY ¤EG ÖÑ°ùdG Ék©Lôe
º˘é˘ë˘H ÒÑ˘c ≥˘jô˘a ≈˘˘∏˘˘Y ±Gô˘˘°TE’G
.Üƒæ÷G …OÉf
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بعد فشسل انتقاله
إا ¤اŸان يونايتد

ديبال يعود
إالى «بيت
الطاعة»

’ربعاء  07أاوت  06 /2019ذو ا◊جة  1440هـ
ا أ

ذكرت صسحيفة «توتو سسبورت» ،أان ديبا’ وصسل إا ¤مركز جوفنتوسض الطبي «جي ميديكال» ،عشسية اول امسض
’يسسر للفريق ،وأاجريا الفحوصسات الطبية قبل ا’نضسمام لتدريبات
برفقة الÈازيلي أاليكسض سساندرو الظه Òا أ
اليو‘ –ت قيادة ماوريسسيو سساري.
وارتبط ديبا’ بالرحيل عن جوفنتوسض هذا الصسيف ،وا’نتقال لصسفوف مانشسسس Îيونايتد ‘ ،صسفقة تبادلية
ينتقل Ãقتضساها روميلو لوكاكو مهاجم الشسياط Úا◊مر إا ¤صسفوف اليو‘ ،قبل أان يÎاجع النادي ا’‚ليزي
’رجنتيني.
عن الصسفقة ،بسسبب اŸطالب اŸالية للنجم ا أ
وكان ديبا’ قد طلب فيما طلب راتبًا أاسسبوعًيا يناهز  350أالف جنيه إاسسÎليني ،واعت Èيونايتد اŸبلغ مبالغا
فيه ،وقال أامسض إانه ’ Áكن أان يلبي هذا الطلب ،لتتعطل صسفقة البلجيكي لوكاكو التي كانت مرتبطة بالÓعب
’رجنتيني.
ا أ

قبل إاغÓق باب ا’نتقا’ت الصسيفية

الغموضض يكتنف مسستقبل
عدد من نجوم المÓعب األوروبية

وجد عدد من ‚وم كرة القدم أانفسسهم ‘ مفÎق طرق ا’نتقا’ت
الصسيفية التي بقيت أايام قليلة على إانقضسائها ‘ بعضض الدوريات وأاسسابيع
‘ دوريات أاخرى .
ويمر هوء النجوم بحات متناقضضة في
عقاتهم مع أانديتهم ،إاذ يرغب بعضضهم في
الرحيل ولكن أانديتهم ترفضض اسضتغناء
عنهم ،فيما يرغب البعضض اآخر البقاء ولكن
أانديتهم ُتصضر على رحيلهم .
ومن الفت للنظر بأان القائمة تضضم أاسضماء
عبين مسضتوياتهم الفنية تراجعت خل
الموسضم الماضضي ،حيث كانت مشضاركته
محدودة في التشضكيلة اأسضاسضية أسضباب
متعددة مما جعل عروضض التعاقد معهم
تتراجع ومسضتقبلهم أاصضبح محل شضكوك وقد
يضضطرون لقبول أادنى العروضض فنيًا أاو ماليًا
إنقاذ مسضيرتهم الكروية.
صضحيفة «اوليه» اأرجنتينية سضلطت الضضوء
على سضتة نجوم  يزال مصضيرهم غامضضًا،
رغم أانهم كانوا إالى وقت قريب اأغلى في
ترتيب الصضفقات التي عرفها تاريخ
انتقات ،وهم :

البرازيلي نيمار
يمر بأاصضعب صضيف في مسضيرته احترافية
بعدما وضضع عقته مع ناديه باريسض سضان
جيرمان على المحك بسضبب رفضضه مواصضلة
مشضواره مع الفريق ،وتفضضيله العودة إالى نادي
برشضلونة اإسضباني .
وكان نيمار  يزال يصضنف كأاغلى عب في
تاريخ كرة القدم إاثر انتقاله من برشضلونة إالى
باريسض سضان جرمان بقيمة تبلغ  222مليون
يورو في صضيف عام . 2017
ورغم ان إادارة باريسض سضان جرمان وفرت
لعب كل ما يتمناه من مزايا مادية ،وجعلت
منه النجم اأول في الفريق ،إا ان ذلك لم
يكن كافيًا لنيمار ،الذي افتقد الحماسض الذي
عاشضه في إاسضبانيا ،واصضطدمت رغبته في
العودة إسضبانيا برفضض ناديه التخلي عنه
بسضهولة ،دون إاغفال بالعقة المتوترة بين
باريسض سضان جيرمان وبرشضلونة ،والتي كان
الدولي البرازيلي احد أاسضباب توترها .
وزادت اأمور تعقيدًا بالنسضبة لنيمار بعدما
قرر المدرب األماني توماسض توخيل إاعداد
الفريق دون اعتماد عليه ،حيث خاضض لقاء
السضوبر الفرنسضي دون اسضتعانة بخدماته.
وأامام اقتراب مشضكلة نيمار من الطريق
المسضدود ،فإان تقارير إاعمية أاشضارت إالى
إامكانية إاعارته أحد اأندية وعلى رأاسضها
برشضلونة لتقليل قيمة الصضفقة ،مع اإبقاء
على مجال المفاجأاة مفتوحًا بعدم اسضتبعاد

انتقاله إالى جوفنتوسض.

الويلزي غاريث بيل
خاضضت إادارة نادي ريال مدريد قبل سضتة
أاعوام ،حربا شضرسضة مع بقية اأندية
اأوروبية من أاجل الظفر بالجناح الويلزي
عندما كان  يزال حينها عبًا في صضفوف
نادي توتنهام هوتسضبير ،حيث نجحت في
ضضم العب لصضفوف الفريق في صضفقة
قاربت المائة مليون يورو ،جعلت منه أاغلى
عب في تاريخ النادي الملكي.
اليوم غاريث بيل يجد نفسضه غير مرغوب به
في النادي ،خاصضة من قبل المدرب الفرنسضي
زين الدين زيدان ،الذي أاعلنها صضراحة بأان
العب ليسض ضضمن خياراته الفنية ،وانه من
اأفضضل له البحث عن ناٍد آاخر ،لكن العب
الويلزي رفضض الرحيل وأاصضر على مواصضلة
مسضيرته مع الفريق لموسضم إاضضافي على
اأقل ،وهو ما جعله يرفضض العرضض الصضيني
الذي وصضله بأاعلى راتب في العالم.
وجاءت اإصضابات التي ضضربت عددا من
عبي ريال مدريد ،لتعزز من فرصضة بيل في
البقاء مع الفريق رغم علمه بأانه لن يحظى
بفرصضة كبيرة للعب ضضمن التشضكيلة
اأسضاسضية ،خاصضة بعد اسضتبعاده من اغلب
مباريات الفريق اإعدادية التي خاضضها
مؤوخرًا.
وبعد إاغق سضوق انتقات في الصضين،
وعزوف اأندية اأوروبية في التعاقد مع
بيل ،فإان الغموضض يبقى هاجسضًا يؤورق النفاثة
الويلزية ،خاصضة ان تجربته مع ريال مدريد
شضهدت تعرضضه للعديد من اإصضابات التي
قللت من ظهوره ،وجعلت إادارة النادي 
ترغب في تجديد عقده .

الكولومبي خاميسض رودريغيز
يمر النجم الكولومبي هو اآخر بصضيف
سضاخن ،رغم انه كان نجم انتقات الصضيفية
لعامي  2013و ،2014وذلك عندما انتقل من
بورتو البرتغالي إالى موناكو الفرنسضي ثم إالى
ريال مدريد اإسضباني.
ومن الفت للنظر بأان رودريغز غادر ريال
مدريد بسضبب خفه مع المدرب زين الدين
زيدان ،لتتم إاعارته إالى بايرن ميونيخ
األماني لمدة عامين مع خيار شضراء عقده
بنهاية إاعارته ،إا ان النادي البافاري رفضض
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فريق أاحÓم
مانشسسستر يونايتد!

أانهى مانشسسستر يونايتد الموسسم الماضسي متخلفا
’نجليزي
عن مانشسسستر سسيتي بطل الدوري ا إ
الممتاز بفارق  23نقطة كاملة ،وكان من
المتوقع أان يبرم صسفقات كبرى ومتعددة ،وأان
يحتل سسوق ا’نتقا’ت.
فالمدرب النرويجي أاولي سسولسسكاير تحدث
بنفسسه قائ Óإانه «سسينجح ،ولن يكون معه
البعضض حين يحدث ذلك» ما يعني أان النادي
بصسدد ثورة.
لكن مع مرور الوقت ،إاذ لم يتبق سسوى  3أايام
فقط على إاغÓق نافذة ا’نتقا’ت ،يصسبح من
’نصساف القول إان التحركات التي جرت في
ا إ
الميركاتو «مخيبة».
غادر ’ 3عبين فقط ،هم  :جيمسض ويلسسون،
وأانطونيو فالنسسيا ،وأاندر هيريرا ،وجميعهم
لم يدخلوا خزينة النادي أاي سسنت نظرا
لرحيلهم مجانا بانتهاء عقودهم.
وانضسم ’ 3عبين إالى القائمة ،هم :آارون وان
بيسساكا ،ودانيال جيمسض ،وهاري ماغواير ،وهي
صسفقات كلفت إاجما’  145مليون جنيه
إاسسترليني.
لكن -على ما يبدو -فإان الشسياطين الحمر أارادوا
إانفاق مبالغ أاكثر من ذلك بكثير وحالوا جلب
’عبين كثر بحسسب تقارير متعددة.
الصسحف البريطانية فكرت في الشسكل
’سسماء التي كانت لتمثل مانشسسستر الموسسم
وا أ
المقبل لو تمت التعاقدات التي أاشسيعت ،ويظهر
أان التشسكيلة الحالية تضسم صسفقتين
جديدتين ،و’ 3عبين من الحرسض القديم ،و6
’ن.
لم ينضسموا حتى ا آ
حارسض المرمى :ديفيد دي جيا
’سسباني واقترابه
ا’حتفاظ بحارسض المرمى ا إ
من توقيع عقد جديد بمثابة صسفقة جديدة
إاذ كان قاب قوسسين من الرحيل ،وهو أاحد
’نجليزي بكل
أافضسل الحراسض في الدوري ا إ
تأاكيد.

’يمن :آارون وان بيسساكا
الظهير ا أ

الÓعب البالغ من العمر  21عاما انضسم مقابل
 50مليون جنيه إاسسترليني ،رقم كبير للغاية
لكن قدرات الÓعب تتحدث عن نفسسها خاصسة
أان الفريق في أامسض الحاجة إالى ظهير أايمن.

قلب دفاع :هاري ماغواير

كّلف  80مليون جنيه إاسسترليني لجلبه من
ليسستر سسيتي ،وهو أاحد أاحÓم المدرب
سسولشساير.

تفعيل بند الشضراء بسضبب خف العب مع
المدرب الكرواتي نيكو كوفاتشض ،ليضضطر
النجم الكولومبي العودة إالى ريال مدريد
تزامنًا مع عودة زيدان إالى رئاسضة الجهاز
الفني ،الذي اسضتبعده من حسضاباته مطالبًا
إاياه بالرحيل .
ويختلف حال رودريغيز عن حال زميله غاريث
بيل كونه يمتلك عروضضًا من ناديي اتلتيكو
مدريد اإسضباني ونابولي اإيطالي ،حيث
يعتبره المدربان دييغو سضيميوني وكارلو
انشضيلوتي عنصضرًا مناسضبًا لخططهما ،وانه
سضيكون بإامكانه منحهما اإضضافة الزمة،
لكن محاوت التعاقد مع الدولي الكولومبي
تصضطدم برفضض إادارة ريال مدريد التخلي
عنه بسضعر يئم اإمكانيات المادية للناديين .

مجهوً قبل أايام عن بداية منافسضات الموسضم
الجديد ،فهو مطالب بمغادرة تورينو في ظل
اعتماد المدرب ماوريسضيو سضاري على
رونالدو ومانزويكتيشض في الهجوم ،دون
إاغفال إامكانية اسضتقطاب النادي للمهاجم
البلجيكي روميو لوكاكو .
ويواجه هيغواين موقفًا حرجًا بإافتقاده
للعروضض الجدية والمغرية ،خاصضة بعد فشضل
تجربة إاعارته لناديي مين اإيطالي
وتشضيلسضي انجليزي الموسضم الماضضي ،إاذ
رفضض كهما احتفاظ بخدماته بعدما
تقدم به العمر وانخفضض مردوده التهديفي،
لتبقى آاماله معلقة على مدرب جوفنتوسض
باإبقاء عليه ليكون ورقة هجومية على دكة
احتياط مع قبوله بتقليصض راتبه السضنوي
الذي يشضكل عبئًا وعائقا أامام اسضتمرار
مسضيرته .

وجد نفسضه خل الصضيف الجاري في اسضواأ
مواقف مسضيرته احترافية ،فهو مجبر على
البقاء ومجبر أايضضًا على الرحيل ،ويأاتي خيار
الرحيل بسضبب رفضض إادارة إانتر مين
ومدرب الفريق الجديد اإيطالي انطونيو
كونتي بقاءه ضضمن صضفوف الفريق حفاظًا
على اسضتقرار غرف مبسض الفريق ،وذلك
في أاعقاب تمرده على النادي بسضبب قضضية
سضحب شضارة القيادة ،أاما خيار بقائه في
النادي فهو نابع من زوجته واندا نارا ووكيلة
أاعماله بسضبب رغبتها في كسضب معركتها مع
النادي من جهة ،ورغبتها في الحصضول على
عروضض أافضضل من جهة أاخرى.
وتكشضف التقارير اإعمية اإيطالية بأان
إايكاردي وزوجته يركزان على الصضراع مع
إادارة اإنتر أاكثر من إانشضغالهما بالعروضض
القليلة المقدمة ،والتي يمكن ان تنقذ
مسضيرته الكروية.
ويبقى اأمل الوحيد للنجم ارجنتيني هو
قبوله بأاي عرضض للعب في ناٍد إايطالي آاخر،
والتخلي عن موقفه المتشضدد بالبقاء في
مينو.

’رجنتيني باولو ديبا’
ا أ

’رجنتيني ماورو إايكاردي
ا أ

’رجنتيني غونزالو هيغواين
ا أ
كان نجم انتقات الصضيفية في إايطاليا عام
 ،2016وأاصضبح أاغلى عب في تاريخ الدوري
اإيطالي بعد انتقاله من نابولي إالى
جوفنتوسض ،إا انه اليوم يواجه مصضيرًا

لم تهب الرياح الصضيفية على سضفينة
جوفنتوسض بما يشضتهيه باولو ديبا ،بعد
تعاقد النادي مع المدرب ماوريسضيو سضاري
الذي لم يعد راغبًا في اسضتمراره مع الفريق،
مطالبًا إاياه بالرحيل إفسضاح المجال أامام
اسضتقطاب البلجيكي روميو لوكاكو ،والذي
يراه خيارًا مناسضبًا لخططه التكتيكية .
هذا وتراجعت أاسضهم ديبا كثيرًا في بورصضة
العبين ،بعدما كان مرشضحًا لخفة
رونالدو في ريال مدريد أاو مجاورة مواطنه
ليونيل ميسضي في برشضلونة .
ورغم إادراج النادي اسضم ديبا في صضفقة
مقايضضة مع مانشضسضتر يونايتد لضضم لوكاكو،
إا ان الدولي اأرجنتيني  يبدو متحمسضا
لترك تورينو ،حيث اشضترط راتبًا أاسضبوعيا
ضضخمًا يقدر بـ  350أالف جنيه اسضترليني ،وهو
ما جعل مسضيري النادي انجليزي يوقفون
المفاوضضات لعدم جدية العب في انتقال
لصضفوف فريقهم.
وفي حال رفضض ديبا التنازل عن مطالبه
المالية ،فإان مدرب جوفنتوسض سضيضضطر
لمراجعة حسضاباته وإاشضراك العب في
خططه سضواء بإاشضراكه كعب أاسضاسضي ،أاو
بوضضعه على دكة البدء ،خصضوصضا بعدما
رحل المهاجم اإيطالي الصضاعد مويز كين
إالى نادي إايفرتون انجليزي.

قلب دفاع :كاليدو كوليبالي

السسنغالي المتأالق مع المنتخب ونادي نابولي
يكلف ما يقارب الـ 100مليون يورو وكان يمكن
التوقيع معه لكن إادارة مانشسسستر اكتفت
’نه إانجليزي.
’رجح أ
بماغواير ،على ا أ

’يسسر :لوك شسو
الظهير ا أ
كان النادي يفكر في كل من ريان سسيسسيجنون،
وداني روز ،لكنه اسستقر في النهاية على
ا’سستمرار مع لوك شسو مع انتظار أان يقدم
أافضسل مسستوياته هذا الموسسم.

وسسط الملعب :برونو فرنانديز

’عب سسبورتينغ لشسبونة أاحد أاهم من ربطت
أاسسماءهم بمانشسسسر ،ويكلف  62مليون جنيه
إاسسترليني ،لكن الوقت ينفد والسسوق توشسك
’غÓق ..فهل ينضسم في اللحظات
على ا إ
’خيرة؟.
ا أ

وسسط الملعب :بول بوغبا
كان من شسبه المؤوكد أان ينتقل إالى ريال مدريد
لكنه مسستمر حتى اللحظة مع الشسياطين
الحمر ..ومن يدري؟!.

’يمن :غاريث بيل
الجناح ا أ
’ يزال مسستقبل الويلزي غاريث بيل مجهو’،
فالمدرب زيدان قرر أانه لن يكون جزءا من
تشسكيلة ريال مدريد الموسسم المقبل ،لكن
انتقاله إالى الصسين تعطل ،وهو اسسم مهم في
قائمة الÓعبين المطلوبين في «أاولد ترافورد».

صسانع أالعاب :كريسستيان اريكسسن
تواصسل إادارة مانشسسستر اتصسا’تها مع توتنهام
لمحاولة التعاقد مع الدنماركي الرائع
د آاخر ،لكن
إاريكسسن ،الÓعب يريد تجربة تح ٍ
توتنهام ’ يمكن أان يسسمح بتعزيز منافسض
مباشسر سسوى بعرضض كبير علما بأان عقد
إاريكسسن ينتهي بنهاية الموسسم.

مهاجم أايسسر :باولو ديبا’
’خيرة رفضض الجوهرة
في اللحظات ا أ
’رجنتيني مغادرة جوفنتوسض ،لكن من يدري
ا أ
قد تتم الصسفقة قبل إاغÓق سسوق ا’نتقا’ت
خاصسة أان لوكاكو مطلوب بقوة في اليوفي.

المهاجم :أاوباميانغ

’ن أانها صسفقة مسستحيلة ،لكن في
ربما تبدو ا آ
 19جويلية الماضسي أاشسارت تقارير إانجليزية
إالى أان يونايتد وضسع  62مليون جنيه إاسسترليني
’غرائه بالتخلي عن
على طاولة آارسسنال إ
المهاجم الغابوني.

الرياضضـــة
ريال مدريد أنفق حوألي 300
مليون يورو
في الصضيف الحالي

أانفق ريال مدريد حوالي  300مليون يورو
لن على التعاقد
في الصضيف الحالي حتى ا آ
مع خمسضة لعبين وهم :قلب الدفاع
ليسضر فيرلند
إايدير ميليتاو ،الظهير ا أ
هازارد،
إايدين
الجناح
ميندي،
والمهاجمان لوكا يوفيتشش ورودريغو
غوسش.
ُيذكر أان ريال مدريد يسضعى بقوة
للتخلصش من خدمات الكولومبي خاميسش
لضضافة
رودريغيز صضانع أالعاب الفريق با إ
إالى الجناح الويلزي غاريث بيل من أاجل
إاحداث موازنة بين عمليات الشضراء والبيع
في الميركاتو.

Óصضابة
بعد تعرضضه ل إ

ميسسي يكتب رسسالة
÷ماه Òبرشسلونة

لربعاء  07أاوت  06 /2019ذو ا◊جة  1440هـ
ا أ

لثنين الماضضي ،ما يعني ابتعاده
لم تكن بداية الموسضم بالنسضبة لليونيل ميسضي سضعيدة ،إاذ تعرضش إالى إاصضابة في ربطة السضاق أاثناء التدريبات ،ا إ
لمريكية.
عن جولة الفريق في الوليات المتحدة ا أ
لرجنتيني نشضر صضورة له على حسضابه الشضخصضي بموقع وسضائل التواصضل الجتماعي «إانسضتغرام» ،وكتب« :كنت أارغب في السضفر مع
النجم ا أ
Óسضف -تعرضضت إالى إاصضابة في أاول تمرين لي ،شضكرا لكم ،أاردت المشضاركة مع الفريق في رحلة الوليات المتحدة لكني لن
الفريق لكنني -ل أ
أاسضتطيع هذه المرة ،أاراكم قريبا ،أارسضل عناقي للجميع».
لصضابة
Óسضف تعرضضت إ
وعلق ميسضي على إاصضابته بمنشضور عبر حسضابه على انسضتغرام جاء فيه «أاردت أان أابدأا (التحضضير لموسضم الجديد) لكن ل أ
لولى ،ما سضيبعدني عن المÓعب لبعضش الوقت».
خÓل الحصضة التدريبية ا أ
لمر ممكنا هذه المرة ،لكن سضنلتقي مجددا .قبÓتي للجميع».
وتابع «أاردت أان أاكون مع الفريق ومشضجعينا في الوليات المتحدة ( )...لن يكون ا أ
لرجنتيني غداة متابعته من مقاعد البدلء فوز فريقه على أارسضنال النجليزي  1-2في كامب نو ،في المباراة على كأاسش
وأاتت إاصضابة النجم ا أ
غامبر.
ووعد ميسضي مشضجعي النادي الكاتالوني في حفل التقديم التقليدي الذي يسضبق تلك المباراة ،بمحاولة «الفوز بكل شضيء» في الموسضم المقبل،
لخيرة عام .2015
لسضيما لقب دوري أابطال أاوروبا الذي توج به للمرة ا أ

من أاجل ا◊صضول على تشضكيلته «اŸثالية»

أسسبوع حاسسم لحسسم قضسايا زيدأن في ريال مدريد!

بعد خروجه من قائمة زيدان

لسضباني لحسضم كل
يسضعى زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد ا إ
لسضبوع الجاري من أاجل
لمور الخاصضة بسضوق النتقالت الصضيفية الحالية خÓل ا أ
ا أ
الحصضول على تشضكيلته كاملة وتحديد التشضكيلة التي سضيلعب بها في منافسضات
الموسضم الجديد .20-2019

تعقدت وضضعية الÓعب الكولومبي
خاميسش رودريغيز ،بعدما أاغلق هنريك
سضيريزو ،رئيسش نادي اتليتيكو مدريد،
الباب أامام التعاقد معه .وقال سضيريزو،
خÓل تصضريحات نقلتها صضحيفة «ماركا»
لسضبانية« :خاميسش رودريغيز؟ فريقنا
ا إ
قوي بالفعل ،ونعتقد أاننا منافسضون على
جميع البطولت التي سضنشضارك فيها»،
وأاضضاف« :الفريق ُمغلق ،ولكن في كرة
دا ،اليوم
القدم ل تعرف ما سضيحدث غ ً
يمكنني فقط القول إاننا أاقوياء ول نحتاج
لÓعب الكولومبي» .وأاشضارت الصضحيفة
إالى أان هذه التصضريحات سضتكون بمثابة
ليطالي
شضعاع أامل جديد لنادي نابولي ا إ
الذي صضارع أاتلتيكو مدريد للظفر
بخدمات خاميسش رودريغيز هذا الصضيف،
ولكن العائق المادي هو العقبة أامام نادي
ليطالي الذي يدربه كارلو
الجنوب ا إ
أانشضيلوتي .وخرج خاميسش من حسضابات
الفرنسضي زين الدين زيدان ،المدير الفني
الحالي لريال مدريد ،ولكن إادارة ريال
مدريد تنتظر تلقيه عرضًضا مناسضًبا
للرحيل وإال سضيكون مصضيره البقاء.

صصحيفة «ماركا» اإلسصبانية تقول إان هناك
أاربع قضصايا يطالب المدير الفني الفرنسصي
إادارة النادي الملكي بالنتهاء منها على الفور
من أاجل الحصصول على تشصكيلته كاملة قبل
انطق الموسصم في منتصصف شصهر أاوت
الجاري.

تعقد موقف ألكولومبي
رودريغيز

إادارة الريال حددت سضعره بـ40
مليون يورو

مرسسيليا يدخل على ألخط
لضسم رودريغيز

يسضعى نادي مارسضيليا للحصضول على
خدمات الÓعب الكولومبي خاميسش خÓل
النتقالت الصضيفية الجارية.
وبحسضب صضحيفة «كورييري ديلو سضبورت»
ليطالية ،فإان نادي مرسضيليا ُيعد أاحدث
ا إ
لندية المهتمة
المنضضمين لقائمة ا أ
برودريغيز ،إالى جانب نابولي .وينتهي
عقد الÓعب مع ريال مدريد في جوان
 ،2021بينما تسضعى إادارة النادي الملكي
للتخلي نهائيًا عن خدماته مقابل 40
مليون يورو .وتعقد موقف الكولومبي
را ،نظرًا لرغبة نابولي في اسضتعارته
أاخي ً
لعدم وجود دعم مادي جيد لتمويل
الصضفقة ،وهو ما يرفضضه ريال مدريد،
بينما صضرح رئيسش أاتلتيكو مدريد بأانه
لن فريقًا قويًا ،ملمحًا إالى إامكانية
يمتلك ا آ
صضرف النظر عن إاتمام الصضفقة ،وغلق
باب المفاوضضات معه ،ويأامل الÓعب أان
يجد فريقًا قبل غلق الميركاتو الصضيفي،
وخاصضة أان ل مكان له في قائمة زيدان.

يبلغ من العمر  22عاما

وفاة درأج بلجيكي خÓل
طوأف بولونيا
توفي الدراج البلجيكي الشضاب بيورغ
لمبرخت بعدما تعرضش لحادث سضقوط
مرعب خÓل مشضاركته في طواف بولونيا
للدرجات الهوائية .وجاء في تغريدة
الحسضاب الرسضمي لفريق «لوتو سضودال»:
لكبر التي يمكن أان تحدث
«المأاسضاة ا أ
لعائلة بيورغ لمبرخت ،قد وقعت..
ارقد بسضÓم يا بيورغ» ،مع إارفاق صضورة
لسضود للدراج الراحل
لبيضش وا أ
باللونين ا أ
صضاحب ( 22عامًا) ،إاعÓن فريق «لوتو
سضودال» عن وفاة الدراج البلجيكي بيورغ
لمبرخت صضاحب ( 22عامًا) ،بعد أان
تعرضش لحادث سضقوط مرعب في المرحلة
الثالثة من طواف بولندا الدولي للدرجات
لقرب مسضتشضفى من
الهوائية ،ليتم نقله أ
أاجل إانقاذ حياته.
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قضضية الÓعب بول بوغبا

ذكرت الصصحيفة المدريدية الشصهيرة أان
القضصية األولى هي قضصية العب بول بوغبا
لعب خط وسصط نادي مانشصسصتر يونايتد
اإلنجليزي ،والذي ُيعتبر الهدف األول لزيدان
من أاجل تدعيم خط وسصط الفريق في
السصنوات القادمة.
لكن إادارة ريال مدريد تريد أان ُيخفضض
مانشصسصتر يونايتد من القيمة المطلوبة إالى
أاقل من  120مليون يورو ،وإال لن يتحرك
النادي للتعاقد معه ،وهو ما يجعل األمر
صصعًبا جًدا خاصصة بعد تصصريحات أاولي
سصولشصاير المدير الفني للفريق بتأاكيده بقاء
العب.
وظهرت إادارة يونايتد هادئة للغاية أامام ما
يوصصف بادعاء بوغبا إاصصابته في الظهر حتى
ل يسصافر مع الفريق إالى كارديف ،وسصيظل إاد
وودوارد المدير التنفيذي للنادي متمسصًكا
ببقاء لعبه للمشصاركة مع الفريق في الموسصم
المقبل.
ويعلم ريال مدريد صصعوبة األمر ،حيث يحتاج
مانشصسصتر يونايتد إالى التعاقد مع الثنائي
برونو فيرنانديز وسصيرجي ميلينكوفيتشض

سصافيتشض قبل يومين فقط من نهاية
الميركاتو في إانجلترا من أاجل السصماح لبوغبا
بالرحيل إالى ريال مدريد ،وإاذا لم يحدث ذلك
فلن يحصصل الميرينغي على الفرنسصي صصاحب
الـ 26عاًما.
قضضية الهولندي دوني فان دي بيك

القضصية الثانية تخصض العب دوني فان دي
بيك لعب خط وسصط ونجم نادي اجاكسض
أامسصتردام الهولندي والذي أاشصارت التقارير
الصصحفية إالى اتفاق ريال مدريد على كل
شصيء يخصض الصصفقة سصواء مع العب أاو مع
إادارة اجاكسض نفسصه.
لكن يبقى فقط تحديد الموعد الذي
سصيسصافر به العب إالى مدريد من أاجل
الخضصوع للفحصض الطبي واإلعن الرسصمي
عن الظفر بخدمات أاحد أافضصل لعبي
الوسصط في أاوروبا في الفترة الحالية.
لم يرغب زيدان في التعاقد مع فان دي بيك،
حيث يرى أامامه بوغبا فقط لتدعيم الوسصط،
لكن فلورنتينو بيريز رئيسض الريال قرر
التحرك عكسض رغبة زيدان لضصم صصاحب
الـ 23عاًما في ظل الصصعوبات المفروضصة
على صصفقة بوغبا.
قضضية التخلصش من غاريث بيل

أاما األمر الثالث فهو مرتبط بأاول العبين
المطلوب رحيلهم عن ريال مدريد وهو
الجناح غاريث بيل ،حيث يرغب النادي
الملكي في التخلصض من خدماته ألحد أاندية

الدوري اإلنجليزي قبل إاغق الميركاتو
الخاصض بهم يوم  7من شصهر أاوت.
ويعلم ريال مدريد مدى صصعوبة التخلصض من
العب الدولي الويلزي الذي -على عكسض
بوغبا -لم يقدم هو ووكيله أاي تسصهيت من
أاجل الخروج ،ول ُيمكن سصوى لمانشصسصتر
يونايتد أاو توتنهام هوتسصبير حسصم هذا األمر
وضصم العب.
في ريال مدريد يأاملون أان يتم إاقحام بيل في
صصفقة بوغبا ،أاما في توتنهام فهم على
اسصتعداد للحصصول على خدمات العب،
لكنهم يرغبون من صصاحب الـ 29عاًما
تخفيضض راتبه السصنوي والُمقدر بـ 17مليون
يورو.

قضضية خاميسش رودريغيز

أاخيًرا يبقى خاميسض رودريغيز صصانع أالعاب
ونجم ريال مدريد قضصية ُأاخرى ،خاصصة وأان
زيدان ل يرغب في اإلبقاء عليه داخل ملعب
سصانتياغو برنابيو ،رغم وجود قابلية عند
بيريز في السصتعانة به داخل تشصكيلة الفريق
في الموسصم المقبل.
خاميسض لديه اهتمام كبير من عدة أاندية
أاوروبية ،ويبقى فقط حسصم أامر الصصفقات
الجديدة من أاجل حسصم مسصتقبله إاما
بالرحيل أاو البقاء ،فهو مطلوب بقوة في
أاندية أاتلتيكو مدريد اإلسصباني ،نابولي
اإليطالي وأاولمبيك مارسصيليا الفرنسصي.

لسضبان
مقابل تقلصش عدد الÓعب Úا إ

أ’نتقا’ت ألصسيفية تعزز وجود ألÓعب Úأأ’جانب ‘ ريال مدريد
سصيخوضض نادي ريال مدريد منافسصات
الموسصم الرياضصي الجديد بعناصصر فنية
يطغى عليها العبون األجانب من مختلف
الجنسصيات بعدما سصاهمت حركة النتقالت
الصصيفية في تعزيز الوجود األجنبي في قلعة
«السصانتياغو بيرنابيو» مقابل تقلصض عدد
العبين اإلسصبان في الفريق مقارنة
بالمواسصم الماضصية.
ويكشصف تقرير صصحيفة «ماركا» اإلسصبانية
بأان ريال مدريد سصيلعب بتشصكيلة تضصم تسصعة
لعبين إاسصبان فقط مقابل تواجد  16لعبًا
أاجنبيًا ،مع اإلشصارة إالى أان عدد الجانب
ليزال مرشصحًا للزيادة هذا الصصيف بالنظر
إالى التعاقدات التي يرغب النادي في

إابرامها قبل إاغق السصوق ألبوابه .
ومثل بقية األندية األوروبية الكبيرة ،فإان
ريال مدريد يعتمد بشصكل اسصاسصي على
العبين األجانب خاصصة ممن يتمتعون
بجنسصية أاحد بلدان التحاد األوروبي والذين
يصصنفون كعبين مواطنين ،بمن فيهم
لعبون غير أاوروبيين نجحوا في الحصصول
على جنسصيات احد أاعضصاء التحاد األوروبي
بفضصل إاقامتهم شصبه الدائمة في «القارة
العجوز» .وُيعزى اعتماد ريال مدريد على
العنصصر األجنبي ،نتيجة تركيزه على
اسصتقطاب العبين من الدوريات الكبيرة
في أاوروبا وخارجها في أاميركا الجنوبية ،في
وقت قلل من حجم دخوله في سصوق

النتقالت المحلية ،إاذ ان أاغلب تعاقداته من
الدوري النجليزي والدوري الفرنسصي
والدوري األلماني على مدار األعوام العشصرة
المنصصرمة ،في الوقت الذي قل اعتماد
النادي على مدرسصته «كاسصتيا».
وكان الموسصم الماضصي ( )2019-2018قد
شصهد توازنًا بين التعاقدات مع العبين
األجانب واإلسصبان بتواجد  13لعبًا إاسصبانيًا،
ومثلهم من األجانب فيما شصهد موسصم
( )2017-2016فارقًا بسصيطًا لصصالح األجنبي
لم يتجاوز أاربعة لعبين ،حيث كان هناك 14
لعبًا أاجنبيا مقابل عشصرة لعبين محليين .
وشصهدت النتقالت الصصيفية الحالية توافد
سصتة لعبين أاجانب جدد على ريال مدريد،

يتقدمهم المهاجم الصصربي لوكا يوفيتشض
ولعب الوسصط البلجيكي إادين هازارد
والمدافع البرازيلي إايدير ميليتاو والظهير
الفرنسصي فيرلند ميندي والمهاجم
البرازيلي رودريغو غويسض ،مع تسصجيل عودة
لعبين أاجانب من اإلعارة ،مقابل رحيل
أاربعة لعبين محليين في صصورة ماركوسض
لورينتي وسصيرجيو ريغيلون وبورخا مايورال .
يشصار إالى أان زيادة عدد األجانب على حسصاب
المحليين ل تطرح أاي مشصكلة بالنسصبة لريال
مدريد ،لكنه يثير جدًل عندما يتعلق األمر
بالمنتخب اإلسصباني ،إاذ ان تقلصض عدد
العبين اإلسصبان في الفريق سصيؤودي إالى
تقلصصهم في تشصكيلة المنتخب األسصاسصية.

الÓعب يصّضر على الذهاب إا ¤الكامب نو

سسان جÒمان يفشسل ‘ إأبعاد نيمار عن برشسلونة
فشصلت جميع محاولت باريسض سصان جيرمان من أاجل بيع
النجم البرازيلي نيمار ألي فريق غير برشصلونة اإلسصباني
حيث يصصر العب على الذهاب إالى الكامب نو في فترة
النتقالت الصصيفية الحالية .وذكرت صصحيفة «سصبورت»
اإلسصبانية أان باريسض سصان جيرمان تواصصل مع مانشصسصتر
يونايتد من أاجل عرضض النجم البرازيلي عليه ولكن نيمار
رفضض فكرة الذهاب إالى أاولد ترافورد ليعود ملف رحيله إالى
نقطة الصصفر .ونوهت الصصحيفة إالى أان المقربين من نيمار
على ثقة بأان العب سصينتهي به المطاف في صصفوف

برشصلونة اإلسصباني حيث يصصر على التواجد بجانب أاصصدقائه
السصابقين ليونيل ميسصي ولويسض سصواريز وجيرارد بيكي.
ولم تتضصح الصصورة بشصأان المقابل المادي الذي يمكن إلدارة
برشصلونة دفعه من أاجل الحصصول على نيمار سصواء بدفع قيمة
العب المادية بالكامل أاو دخول لعبين مثل النجم
البرازيلي كوتينيو في الصصفقة.
ويعاني كوتينيو كثيرا داخل برشصلونة حيث أاطلق الجمهور
صصافرات السصتهجان ضصده داخل ملعب الكامب نو خل
مباراة خوان غامبر التي خاضصها الفريق األحد الماضصي.

وينوي برشصلونة الحصصول على البرازيلي نيمار حيث أافسصح
الطريق أامامه من خل بيع البرازيلي مالكوم دي أاوليفيرا
إالى زينت الروسصي حيث ل تسصمح القوانين بتواجد أاكثر من
ثثة لعبين أاجانب ل يحملون الجنسصية األوروبية داخل
قوائم فرق األندية اإلسصبانية.
ويتواجد حاليا الثنائي أارتورو فيدال وأارثور ميلو فيما سصيكون
النجم البرازيلي نيمار العب الثالث في صصفوف الفريق
حيث كان رحيل مالكوم تميهدا لصصفقة جناح باريسض سصان
جيرمان.

''ábódG'' ‘ Ö≤∏dG ∑ÉµàaGh »gÉÑàdG ¢Vô¨H

ÚjôFGõ÷G »MÉ°VCG ‘ …Qhô°V •ô°T ájƒà∏ŸG ¿hô≤dG
»gÉÑàdG ¢Vô¨H ÚjôFGõ÷G »MÉ°VCG ‘ …Qhô°V •ô°T ¤G ájƒà∏ŸG ¿hô≤dG âdƒ–
¢†©ÑdG ÉeCG ,á«Ñ©°ûdG AÉ«MC’G ÈY á«eÉ◊G äGRQÉÑŸG ‘ É¡dÉª©à°SGh øjôNB’G ≈∏Y
¿ƒµJ ¿CG ÖLhh ¤É©J ¬∏d ájóg »g »MÉ°VC’G ¿CG ÜÉH øe ∂dòH ¿ƒµ°ùªà«a ôNB’G
Ée ÉYƒf ÉgOhóM äó©J øe äÓFÉ©dG øe ∑Éægh ,¬«dEG IGó¡ŸG áª¶Yh ádÓL Qó≤H
ÜQ ∞≤jh ,á«ë°VC’G ‘ ÉgôaƒJ ÖLƒà°ùJ ájõ«é©J äÉØ°UGƒeh •hô°T É¡©°VƒH
•hô˘°ûdG ∂∏˘J π˘c ¢ûÑ˘µ˘dG ‘ ô˘aƒ˘à˘J ¿CG ø˘µ˘ªŸG ÒZ ø˘ª˘a , É˘¡˘eÉ˘eCG Gõ˘˘LÉ˘˘Y á˘˘∏˘ FÉ˘˘©˘ dG
OGô˘aG π˘c ±ô˘W ø˘e á˘°Vhô˘Ø˘e ¿ƒ˘µ˘J É˘e IOÉ˘˘Y •hô˘˘°ûdG ∂∏˘˘J ¿CG ô˘˘eC’G ‘ Öjô˘˘¨˘ dGh
áLÉÑN áª«°ùf ¯
.∫ÉØWC’G áÄa ≈∏Y É≤HÉ°S âYÉ°T ¿CG ó©H GQÉÑch GQÉ¨°U áÄdÉ©dG

»gÉÑàdG ƒg äÓFÉ©dG øe ÒãµdG ó°üb ¿CG
∂dP ¤G á«ë°VC’G âdƒ– ¿G ó©H ôNÉØàdGh
iƒà°ùe ≈∏Y √Gôf Ée ƒgh ,»Ñ∏°ùdG ≈ëæŸG
ºàJ å«ëH ,¿GÒ÷G ÚHh AÉ«MC’ÉH äGQÉª©dG
¿CG ∑Éæg øe íªq ∏j Gò¡a ¢TÉÑµdG ÚH áfQÉ≤ŸG
ÚH ¢ùaÉæàdG ºàjh ÒÑc ôNBGh Ò¨°U ¢ûÑµdG
äÉ˘˘«˘ ˘∏˘ ˘≤˘ ˘©˘ ˘dG ¢†©˘˘ H ¤G ô˘˘ ¶˘ ˘æ˘ ˘dÉ˘˘ H ¿GÒ÷G
≈°VôJ ’ äÓFÉ©dG ¢†©H ¿CG Éªc ,äÉ«ægòdGh
É¡°ûÑc øe ø°ùMCG »◊G ‘ É°ûÑc ¿ƒµj ¿G
ÊÉ©ŸG âdƒ– ∂dòHh ,Ö≤∏dG πªëj …òdG
ÉææjO ™e ≥aGƒàj ’ Ée ƒgh ,ó«©∏d á«eÉ°ùdG
áØdÉıG Qƒe’G ∂∏J ôµæà°ùj …ódG ∞«æ◊G
ÖLh á«Yô°ûdG á«MÉædG øªa , ´ô°ûdG º«dÉ©àd
¤É˘©˘Jh ¬˘fÉ˘ë˘Ñ˘°S ¬˘∏˘d É˘Hô˘≤˘J ¢ûÑ˘µ˘dG Ëó˘≤˘J
≈∏Y ¿ƒµj ¿CG ÖLhh , IócDƒŸG áæ°ù∏d ÉfÉ«JGh
¬Hƒ°ûj ¿CG Öéj Óa ¬«dEG ió¡oŸG áª¶Y Qób
™«ª÷ á«aƒà°ùe á«ë°VC’G ¿ƒµJ »µd ÉÑ«Y
øe ¤É©J ¬∏dG ¤EG ™aôJh ádƒÑ≤eh É¡Whô°T
‘ É˘gô˘LCG ø˘jô˘MÉ˘æ˘∏˘d ¿ƒ˘µ˘jh á˘˘Ñ˘ FÉ˘˘°T ¿hO
.IôNB’Gh É«fódG

äGƒ˘æ˘°ùdG ‘ GQGô˘e çó˘M É˘ª˘ ∏˘ ã˘ e º˘˘¡˘ Ñ˘ °†Z
•hô˘˘°ûdG ¢†©˘˘Ñ˘ H π˘˘NCG É˘˘ eó˘˘ ©˘ ˘H ,á˘˘ «˘ ˘°VÉŸG
¿hO øe, á«ë°VC’ÉH á≤∏©àŸGh ¬«∏Y IÓªŸG
√ô˘ah É˘eh á˘jOÉŸG ¬˘JÉ˘«˘ fÉ˘˘µ˘ eE’ É˘˘©˘ Ñ˘ J ó˘˘°üb
√òg ‘ ¬©e º¡à≤aGôe Qôb ∂dòd ,¥ƒ°ùdG
≈æZ ‘ ƒg πcÉ°ûÃ ¬∏gÉc π≤ãj ’ »µd áæ°ùdG
¢TÉÑµdG ¿ƒ°üëØà˘j º˘gÉ˘fó˘Lh Ó˘©˘ah ,É˘¡˘æ˘Y
º¡°ûÑc ≈∏Y Qƒã©dG ±ó¡H ôNB’G ƒ∏J É°ûÑc
¿hO ¬∏°†ØJ É¡fCG áLhõdG âdÉb »àdG π°†ØŸG
¿Gh á˘˘°UÉ˘˘N ,É˘˘¡˘ FÉ˘˘æ˘ HCG ±Ó˘˘N ≈˘˘∏˘ Y Úfô˘˘ b
ô¶ædÉH ∞YÉ°†e ó¡L ¤EG ¿ÉLÉàëj Úfô≤dG
Égó©H ,ôëædG Ωƒj Éª¡æe ¢ü∏îàdG áHƒ©°U ¤EG
º˘¡˘à˘«˘ë˘°VCG ø˘Y åë˘Ñ˘dG º˘°†N ‘ º˘gÉ˘æ˘ cô˘˘J
Úaô˘£˘dG »˘°Vô˘J ¿CG É˘æ˘«˘æ“ »˘à˘ dG á˘˘∏˘ °†ØŸG
.AÉæHC’Gh áLhõdG
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∫ÓN øe á∏FÉ©dG Ö≤d Iô¡°Th ¬Jô¡°T äOGRh
ÈY ábódÉH ±ô©J Éªc hG á«eÉ◊G äGRGQÉÑŸG
.á«Ñ©°ûdG AÉ«MC’G
’EG ∂dP ‘ º¡ª¡j ’ ∫ÉØWC’G ¿CGh Éª«°S’
,ºé◊G ÒÑc ,Å∏à‡ ,πjƒW ,…ƒb ¢ûÑc Ö∏L
ΩÉeCG ¬H ¿ƒgÉÑàj ,ájƒà∏e á∏jƒW ¿hôb hPh
á«eÉ◊G äGRQÉÑŸG ∂∏J ‘ ¬fƒ∏Nójh º¡fGôbCG
»˘˘à˘ dGh ,AÉ˘˘«˘ MC’G iƒ˘˘à˘ °ùe ≈˘˘∏˘ Y Ió˘˘≤˘ ©˘ ˘æŸG
≥Ñ°ùJ »àdG IÒNC’G ΩÉjC’G √òg ‘ âeóàMG
.ó«©dG

ájƒà∏ŸG ¿hô≤dG øY åëÑdG á∏MQ

»∏Y ÉHÉH ¥ƒ°S øe ÉæHÎbG ,Oó°üdG Gòg ‘h
√òg ∫ƒM AGQB’G ¢†©H ó°Uôd »°TGƒŸG ™«Ñd
è©j ¥ƒ°ùdG ÉfóLh ≈àM Éæ∏°Uh ¿EG Ée ,á£≤ædG
‘ É˘æ˘ fCGh á˘˘°UÉ˘˘N ,ø˘˘FÉ˘˘Hõ˘˘dG Gò˘˘ch ÚdGƒŸÉ˘˘H
AÉæàbG ójó©dG ¬«a π°†a …òdG ÒNC’G ´ƒÑ°SC’G
ø˘e É˘æ˘Hô˘≤˘Jh á˘°Uô˘Ø˘dG É˘æ˘ª˘æ˘à˘ZG ,º˘¡˘«˘MÉ˘°VCG
¬fG ∫Éb …òdG ójôa ó«°ùdG º¡æe ,¢†©ÑdG
¬à∏FÉY É°VQ ∫ÉæJ á«ë°VCG øY åëÑdG Oó°üH
¬«∏Y áÑjôZ •hô°T AÓeEG ¤G âMGQ »àdG
¿hóH ÚîãdG Oƒ°SC’G ¢ûÑµdG π°†ØJ ¬àLhõa,
¿ƒ∏«Á ¬FÉæHCGh ,¢ûcQõŸG ó∏÷G hP Úfôb
ÉYô°T Rƒéj ’ »MÉ°VC’ÉH »gÉÑàdG
¿hô˘˘≤˘ dG hP Å˘˘∏˘ à˘ ªŸG ¢†«˘˘ HC’G ¢ûÑ˘˘ µ˘ ˘dG ¤EG
ƒg É¡°TÉÑµd äÓFÉ©∏d ó«÷G AÉ≤àf’G ¿Éc ¿EGh ∂∏J §˘°Sh ¬˘°ùØ˘f ó˘é˘«˘d ,á˘jƒ˘à˘∏ŸG á˘∏˘jƒ˘£˘dG
π˘eÉ˘µ˘d á˘˘«˘ aƒ˘˘à˘ °ùe á˘˘jó˘˘g Ëó˘˘≤˘ J ÜÉ˘˘H ø˘˘e π˘g GQÉ˘àﬁ ¿É˘c É˘ª˘c ,á˘jõ˘«˘é˘©˘à˘dG •hô˘˘°ûdG
‘ ¤É˘©˘J ¬˘˘∏˘ d •hô˘˘°ûdG ¤EG ióàgG ¬fCG ’EG ,¬FÉæHCG ΩCG ¬àLhR »°Vôj
,ô˘ë˘æ˘ dG Ωƒ˘˘j Oƒ°SCG ¢SCGQ hP ¢ûÑc Ö∏L ƒgh §°Sh πM
’G ¬jOÉØJ ™e ,Oƒ°SC’Gh ¢†«HC’ÉH ¢ûcQõe ó∏Lh
IRƒ©ŸG äÓFÉ©dG ≈∏Y É¡©jRƒàd
πNój ±ƒ°ùa π©a ƒd ¬fC’ ¿hô≤dG •ô°T ¥ôN
É˘¡˘æ˘ Y ≈˘˘æ˘ Z ‘ ƒ˘˘g π˘˘cÉ˘˘°ûeh äÉ˘˘gÉ˘˘à˘ e ‘
.ôªà°ùŸG º¡MGƒfh ¬FÉæHCG AÉµH É¡©Ñ£j
√É˘fó˘Lh …ò˘dG ¬˘∏˘dG ó˘Ñ˘Y ó˘«˘ °ùdG É˘˘eCG
¬˘fG ∫É˘≤˘a ¬˘à˘LhRh ¬˘«˘æ˘ HG á˘˘≤˘ aô˘˘H
»˘MÉ˘°VC’G ™˘ª˘L ‘ á˘jó˘∏˘Hh á˘«˘F’h á˘jÒN äÉ˘«˘©˘ª˘ L Ió˘˘Y âYô˘˘°T
…OÉ˘Ø˘à˘d É˘°ü«˘°üN ¬˘©˘e º˘¡˘ Ñ˘ ∏˘ L

™ªL äÓªM ≥∏£J ájÒN äÉ«©ªL
QGQOCÉH »MÉ°VC’G

á∏é°ùŸG áLÉàÙGh IÒ≤ØdG äÓFÉ˘©˘dG ≈˘∏˘Y É˘¡˘©˘jRƒ˘J ±ó˘¡˘H ∫Gƒ˘eC’Gh
∫ÉNOEG πLC’h …ÒÿG πª©dGh øeÉ°†àdG º«≤d É°ùjôµJ ∂dPh É¡jód
.øjRƒ©ŸG ∫ÉØWC’Gh πeGQC’Gh ≈eÉà«dG Üƒ∏b ‘ áé¡ÑdGh áMôØdG
ø˘ª˘°†à˘Jh ΩÉ˘jCG ò˘æ˘e â≤˘∏˘£˘fG á˘«˘∏˘ª˘©˘dG ¿EÉ˘a Újƒ˘©˘ª˘L Ú∏˘YÉ˘a Ö°ùë˘˘Hh
±ó¡H ÚdhÉ≤eh QÉŒh ÚdGƒe ™e π°UGƒàdGh ∫É°üJÓd á«fGó«e äÉLôN
∫ÉÙG ≈˘∏˘Y äÉ˘jƒ˘£˘e ™˘jRƒ˘J Gò˘ch IQOÉ˘ÑŸG ‘ á˘˘cQÉ˘˘°ûŸG ≈˘˘∏˘ Y º˘˘¡˘ YÉ˘˘æ˘ bEG
.á«°TÉŸG ™«H •É≤fh ¥Gƒ°SCG øe Üô≤dÉH •É≤f ™°Vhh ájQÉéàdG
èjhÎ∏d á«∏ÙG áYGPE’Gh »YÉªàL’G π°UGƒàdG áµÑ°T ∫Ó¨à°SG øY Ó°†a
∫ÉÛG Gòg ‘ á∏YÉØdG äÉ«©ª÷G »JCÉJh Gòg ,á«æeÉ°†àdG É¡©jQÉ°ûe ∞∏àı
á°ùªg á«©ªLh ájó∏ÑdG É¡Yhôah »F’ƒdG É¡Ñàµe ∫ÓN øe º«à«dG πaÉc
ÒÿG ÜÉÑ°T á«©ªéc iôNCG äÉ«©ªLh á«∏ÙG É¡Yhôah á«æeÉ°†àdG Òî∏d πeCG
ÈY §°ûæJ ájó∏H äÉ«©ªL ¤G áaÉ°VEG ájÒÿG ∫ÉªYCÓd π°Uh Iõªgh ÒÿG ¢SÉfh
øe å«M ,¿ƒª«ª«˘Jh QÉ˘àﬂ »˘LÉ˘H êô˘H Úà˘jQGOE’G Úà˘©˘WÉ˘≤ŸG äÉ˘jó˘∏˘H QGô˘Z ≈˘∏˘Y äÉ˘jó˘∏˘Ñ˘dG ¢†©˘H
øe äÉ«ªc ¤G áaÉ°VG IRƒ©ŸGh IÒ≤ØdG äÓFÉ©dG ≈∏Y á«ë°VCG 500 øe ójRCG ™jRƒJ Æƒ∏H ™bƒàŸG
èeÉfôH øª°V ÚjQƒ°ùdGh ábQÉaC’G øjôLÉ¡ŸG ≈∏Y …ƒ°ûŸG ºë∏dG øe ¥ÉÑWG É¡æe ºë∏dG
.Éjƒæ°S ¬ª«¶æJ ≈∏Y á∏YÉØdG äÉ«©ª÷G ióMEG äOÉàYG »æeÉ°†J

IÒNC’G äGƒæ°ùdG ‘ ó«©dG »MÉ°VCG âaôëfG
Óﬁ äQÉ°Uh á«eÉ°ùdG É¡aGógCG øY Ó«∏b
å«ëH ,äÓFÉ©dG ¢†©H ÚH ôNÉØàdGh »gÉÑà∏d
πch ,¿GÒ÷G ÚH áfQÉ≤ª∏d ∫É› ¤EG âdƒ–
å«M øe É¡à«ë°VCG ¥ƒq ØJ ¤EG íª£J á∏FÉY
ΩGƒ˘≤˘dGh á˘jƒ˘˘à˘ ∏ŸG ¿hô˘˘≤˘ dGh ÒÑ˘˘µ˘ dG º˘˘é◊G
¢TÉ˘Ñ˘µ˘dG â©˘f ∂dP ø˘Y º‚ ≈˘à˘M Å˘˘∏˘ à˘ ªŸG
AÉ«MC’G ÈY Iô¡°û∏d AÉª°SCÉc áÑjôZ AÉª°SCÉH
∂dòH ¿hôîàØj É¡HÉë°UCG ¿G ó‚h ,á«Ñ©°ûdG
ø˘Y ó˘«˘©˘∏˘ d á˘˘«˘ eÉ˘˘°ùdG ÊÉ˘˘©ŸG âdƒ– ≈˘˘à˘ M
äÉ˘cƒ˘∏˘°ùdG ∂∏˘˘J ÖÑ˘˘°ùH á˘˘Yhô˘˘°ûŸG É˘˘gô˘˘WCG
π°Uhh π«ªL ƒg Ée πµH ÖFGƒ°ûdG â≤◊CGh
á˘«˘æ˘ jó˘˘dG äÉ˘˘Ñ˘ °SÉ˘˘æŸÉ˘˘H ¢SÉ˘˘°ùŸG ¤G ô˘˘e’G
.áª«¶©dG

áWQh .. äÉØ°UGƒŸGh QÉ©°SC’G ÚH
ô˘˘eCG ø˘˘e äÓ˘˘FÉ˘˘©˘ dG ¢†©˘˘ H ÜÉ˘˘ HQCG QÉ˘˘ à˘ ˘ë˘ ˘j
¢Vôa ¤EG ¿ƒÑgòj øjòdG º¡FÉæHCGh º¡JÉLhR
,¢ûÑµdG ‘ äÉØ°UGƒeh ¢ù«jÉ≤eh •hô°T
á˘é˘«˘à˘æ˘dG âfÉ˘c ’EGh É˘gô˘aƒ˘J ≈˘∏˘ Y ¿hô˘˘°üjh
äGôŸG øe ójó©dG ‘ º¡H iOCG É‡ ,Ö°†¨dG
¢ûÑµdG QÉ«àNG πLG øe á∏FÉ©dG πc á≤aGôe ¤EG
á≤aôH êGhRCG ó‚ Ée IOÉ©a ,º¡jód π°†ØŸG
,»°TGƒŸG ¥Gƒ°SCG ‘ º¡dÉØWCG Gòch º¡JÉLhR
‘ ∫ƒ˘Nó˘dGh ÜÉ˘˘à˘ ©˘ dG êhõ˘˘dG iOÉ˘˘Ø˘ à˘ j »˘˘µ˘ d
´ÉæàbEG ΩóY Öæéàjh É¡æY ≈æZ ‘ ƒg πcÉ°ûe
,¬bhòd É≤ah ÉgÉæàbG »àdG á«ë°VC’ÉH Iô°SC’G
ƒ˘gh ,á˘°UÉ˘N á˘jOÉŸG ¬˘JÉ˘«˘fÉ˘µ˘eEG Ohó˘˘M ‘h
ƒ˘g Ó˘FÉ˘M ∞˘≤˘j …ò˘dG …õ˘˘«˘ é˘ ©˘ à˘ dG ÖfÉ÷G
¢TÉÑµdG QÉ©°SCG ™e Éª«°S ,ΩÉjC’G √òg ‘ ôNB’G
ÜQ ™°ùj Óa á«°TÉŸG ¥Gƒ°SCG âÑ¡dCG »àdG
‘ …OÉY ¢ûÑc Ö∏L ’EG Ú◊G ∂dP ‘ á∏FÉ©dG
∫óH áæ°ùdG ¿É«JEG ƒg º¡ŸÉa ,¬JÉ«fÉµeEG OhóM
äOGRÉ˘e π˘c ¬˘fGh É˘˘°Uƒ˘˘°üN á˘˘«˘ ∏˘ c É˘˘¡˘ FÉ˘˘¨˘ dEG
√ô©°S OGR Éª∏c ¢ûÑµ∏d ájó÷G äÉØ°UGƒŸG

…ô°SC’G ∂µØàdG êÓY
¬˘˘fCG ∞˘˘«˘ æ◊G »˘˘eÓ˘˘°SE’G ø˘˘jó˘˘dG ø˘˘ °SÉﬁ ø˘˘ e
ßØM π˘©˘Lh ;Iô˘°SC’É˘H IÒÑ˘c á
k ˘jÉ˘æ˘Y ≈˘æ˘à˘YG
øe É¡FÉ°†YCG ∞dBÉJh ,ÉgOGôaCG §HGôJh ,É¡fÉ«c
øŸ áª«¶©dG QƒLC’G ÖJQh ,äÉÑLGƒdG ÖLhCG
,ø˘jó˘dGƒ˘dG ÈH á˘∏˘ã˘ª˘àŸG äÉ˘Ñ˘LGƒ˘dG √ò˘˘¡˘ H ΩÉ˘˘b
á∏°Uh ,O’hC’G ájÉYQh ,êGhRC’G ¥ƒ≤M AGOCGh
øŸ ójó°ûdG ó«YƒdG OQh πHÉ≤ŸG ‘h ,ΩÉMQC’G
‘ ¢Uƒ˘°üæ˘dGh ,É˘˘¡˘ ∏˘ ª˘ gCGh ¥ƒ˘˘≤◊G √ò˘˘g ∑ô˘˘J
…ô˘°SC’G ∂µ˘Ø˘à˘dGh ,á˘eƒ˘∏˘©˘ eh IQƒ˘˘¡˘ °ûe ∂dP
äÉ˘˘©˘ ª˘ àÛG ≈˘˘∏˘ Y á˘˘∏˘ «˘ NOn á˘˘Ñ˘ jô˘˘ Z Iô˘˘ gÉ˘˘ X
…ó˘gh »˘Mƒ˘dG Qƒ˘æ˘H á˘Ä˘«˘°†à˘˘°ùŸG á˘˘«˘ eÓ˘˘°SE’G
É¡ªgCG PÉîJG ∫ÓN øe É¡LÓY øµÁh ,IƒÑædG
:»∏j Ée
π°UGƒà˘dG π˘°†ah á˘«˘ª˘gCÉ˘H ¢SÉ˘æ˘dG Ò°üÑ˘J Ëô–h ,Iô°SC’G OGôaCG ÚH áØdC’Gh ¿hÉ©àdGh
Ö£oÿG ∫ÓN øe ,º¡æ«H ¢†ZÉÑàdGh á©«£≤dG
.áØ∏àıG ΩÓYE’G πFÉ°Shh ,äGô°VÉÙGh
Éª«°S ’h ,É¡∏gCG ¤EG ¥ƒ≤◊G AGOCÉH IQOÉÑŸG ,¬°ùØæH ¬àª°ùb ¤É©J ¬∏dG ¤ƒJ …òdG çGÒŸG
.á«dÉŸG ¥ƒ≤◊G ôFÉ°Sh ,¿ƒjódG Gòµgh
√ô˘cP ≈˘∏˘ Y á˘˘ehGóŸGh ¤É˘˘©˘ J ¬˘˘∏˘ dG á˘YÉ˘˘W ¯
É¡æeh ,äÓµ°ûŸG ™«ª÷ ÒÑc êÓY √QÉØ¨à°SGh
AÉ˘Ø˘°üd ÖÑ˘°S á˘YÉ˘£˘dG ¿EÉ˘a ;…ô˘°SC’G ∂µ˘Ø˘ à˘ dG
Oô£d ÖÑ°S ôcòdGh ,¢SƒØædG áeÓ°Sh ¢SƒØædG
¢†jôëà∏d kÉÑFGO ≈©°ùj …òdG ¿É£«°ûdG ¢ShÉ°Sh
.¢SÉædG ÚH
ÖÑ°S ¬H ∫ÓNE’G ¬fEÉa ,O’hC’G ÚH ∫ó©dG ¯
ÚHh º˘˘¡˘ æ˘ «˘ H ¢†ZÉ˘˘Ñ˘ à˘ dGh á˘˘©˘ «˘ £˘ ≤˘ ∏˘ d ÒÑ˘˘ c
.º¡HQÉbCG ÚH ÉÃQh ºgO’hCG
º˘˘¡˘ à˘ cQÉ˘˘°ûeh Iô˘˘°SC’G OGô˘˘ aCG ø˘˘ e Üô˘˘o≤˘˘˘dG ¯
≈˘∏˘Y º˘¡˘≤˘M Ëó˘≤˘Jh ,º˘˘¡˘ eƒ˘˘ª˘ gh º˘˘¡˘ MGô˘˘aCG
øY Ó
k °†a ,ájQÉ˘é˘à˘dGh á˘«˘Ø˘«˘Xƒ˘dG äÉ˘Ñ˘∏˘£˘àŸG
.AÓeõdGh AÉbó°UC’G äÉ°ù∏Lh äÉÑ°SÉæe
»°VÉ¨àdGh ,ø¶dG ø°ùMh ,ä’õdG øY ƒØ©dG ¯
OGô˘˘aCG ¢†©˘˘H ø˘˘Y Qó˘˘°üJ »˘˘à˘ dG AÉ˘˘£˘ NC’G ø˘˘Y
p
¬˘fEÉ˘a ;º˘¡˘«˘∏˘Y º˘∏◊Gh
,º˘¡˘H ≥˘˘aôu ˘ dGh ,Iô˘˘°SC’G
Qó°üj ób …òdG AÉ£ÿG øe º∏°ùj ’ ¿É°ùfE’G
.á«f ø°ùM øY kÉfÉ«MCG
∫GƒbC’ ´Éªà°S’G ΩóYh ,QÉÑNC’G ‘ âÑãàdG ¯
á˘©˘«˘£˘≤˘dG ¿ƒ˘æ˘jõ˘j ø˘jò˘dG ∫É˘q¡÷Gh ÚeÉ˘qª˘æ˘dG
.áë«°üædG ÜƒK É¡d Ú°ùÑ∏e
ΩóYh ™≤˘J É˘ª˘æ˘«˘M äÓ˘µ˘°ûŸG π˘ë˘H IQOÉ˘˘ÑŸG ¯
.™°SƒàJh Ös©°ûàJ ≈àM É¡côJ
Ö«˘Jô˘J á˘ë˘LÉ˘˘æ˘ dG Iô˘˘°UÉ˘˘©ŸG ∫ƒ˘˘∏◊G ø˘˘˘˘e ¯
,Iô°SC’G OGôaC’ áª¶æŸG ájq QhódG äÉYÉªàL’G
êÓYh ,§HGÎdG CGóÑe ≥«≤– ≈∏Y ¢Uô◊Gh
.É¡dÓN øe ™WÉ≤àdGh ∂µØàdG
ΩGó˘î˘à˘ °SG ∂dò˘˘c Iô˘˘°UÉ˘˘©ŸG ∫ƒ˘˘∏◊G ø˘˘ ˘eh ¯
ÚH õLGƒ◊G ô°ùc ‘ áãjó◊G π°UGƒàdG èeGôH
ºcGÎj ób …òdG ó«∏÷G áHGPEGh ,Iô°SC’G OGôaCG
.´É£≤f’G ∫ƒW ™e
äÉ˘˘°ù°SDƒ˘ ª˘ ∏˘ ˘d ÒÑ˘˘ c QhO ∑É˘˘ æ˘ ˘g kGÒ˘˘ ˘ ˘NCGh ¯
ájÒÿG äÉ«©ª÷Gh á«YÉªàL’Gh ájƒHÎdG
π˘¡÷G ø˘Y œÉ˘æ˘dG …ô˘°SC’G ∂µ˘˘Ø˘ à˘ dG êÓ˘˘Y ‘
ô≤˘Ø˘dG hCG ,Iô˘°SC’G äÓ˘µ˘°ûŸ á˘Ñ˘°SÉ˘æŸG ∫ƒ˘∏◊É˘H
ø˘e ∂dP ÒZ hCG ,AÉ˘°†¨˘Ñ˘dGh á˘©˘«˘£˘≤˘∏˘ d …ODƒŸG
äÉ¡÷G √òg ácQÉ°ûe »Yóà°ùJ »àdG ÜÉÑ°SC’G
º˘˘Yó˘˘dG hCG ,IQÉ˘˘°ûà˘˘°S’G ∫Ó˘˘N ø˘˘e êÓ˘˘©˘ ˘dG ‘
.í∏°üdG ‘ áæ°ù◊G áWÉ°SƒdG hCG ,‹ÉŸG

á`KƒfCG h ∫É``ªL

ÚYƒÑ°SCG ∫ÓN íàaCG Iô°ûÑd É°ûædG äÉµ°SÉe

§∏îoJh ,RƒŸG IôªK ¢Sô¡oJ :Ò°†ëàdG á≤jôW ™°Vƒ˘jo ,¢ùfÉ˘é˘à˘dG ΩÉ“ ≈˘à˘M äÉ˘fƒ˘µŸG á˘«˘≤˘H ™˘e
≈∏Y ™°Vƒoj ºK á≤«bO 30 IóŸ áLÓãdG ‘ ∂°SÉŸG
ájôFGO äÉcôM ‘ ∂«dóàdG ™e áÑWôdG Iô°ûÑdG
OQÉÑdG AÉŸÉH á∏∏Ñe áæ£b ΩGóîà°SÉH .≥FÉbO 6 IóŸ
.ôJÉØdG AÉŸÉH ∞£°ûjo ºK ¬LƒdG í°ùªjo
è˘˘FÉ˘˘à˘ æ˘ d á˘˘∏˘ KÉ‡ è˘˘ FÉ˘˘ à˘ ˘f ∂°SÉŸG Gò˘˘ g p∂ë˘˘ æÁ
≈˘∏˘Y RƒŸG AGƒ˘à˘MG π˘°†Ø˘H »˘FÉ˘«˘ª˘«˘µ˘ dG Ò°û≤˘˘à˘ dG
.Iô°ûÑdG Ò°û≤J ≈∏Y óYÉ°ùJ äÉÁõfEG

Iƒ¡≤dGh É°ûædG ∂°SÉe
™°VƒoJh ,äÉfƒ˘µŸG §˘∏˘î˘oJ :Ò°†ë˘à˘dG á˘≤˘jô˘W ´õæoj ºK ,∞Œ ≈àM Iô°ûÑdG ≈∏Y áµ«ª°S á≤ÑW
AÉŸG Iô°ûÑdG ∞£°ûoJh ,≈∏YC’ πØ°SCG øe ∂°SÉŸG
™˘˘«˘ ª˘ L ,ÖWô˘˘e Ëô˘˘µ˘ H ∂°SÉŸG ™˘˘Ñ˘ à˘ ojh ,OQÉ˘˘Ñ˘ dG
Iô°ûÑdG í«˘à˘Ø˘J ≈˘∏˘Y ó˘YÉ˘°ùJ á˘≤˘HÉ˘°ùdG äÉ˘µ˘°SÉŸG
á˘bGô˘°TEG …ó˘«˘©˘à˘°SGh ∂Ñ˘°SÉ˘æ˘j É˘e É˘¡˘æ˘ e …QÉ˘˘à˘ NG
.p∂Jô°ûH

¢†«ÑdGh É°ûædG ∂°SÉe
ó˘°Th Iô˘°ûÑ˘dG í˘«˘à˘Ø˘J ‘ º˘gÉ˘˘°ùJ á˘˘Ø˘ °Uƒ˘˘dG √ò˘˘g
.á≤«bódG •ƒ£ÿG áëaÉµeh ó∏÷G
¿ÉJÒÑ˘c ¿É˘à˘≤˘©˘∏˘e ,á˘°†«˘H ¢VÉ˘«˘H :äÉ˘fƒ˘µŸG ¿É˘à˘≤˘©˘∏˘e ,π˘°ùY IÒÑ˘c á˘≤˘©˘∏˘e ,¿ƒ˘ª˘«˘ d Ò°üY
É°ûf ¿ÉJÒÑc

Iô˘˘ °ûÑ˘˘ dG í˘˘ «˘ ˘à˘ ˘Ø˘ ˘J ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ó˘˘ YÉ˘˘ °ùj ∂°SÉŸG Gò˘˘ ˘g
Iô°ûÑ∏d ájƒ˘«◊G IOÉ˘YEGh ¢ûª˘æ˘dG ø˘e ¢ü∏˘î˘à˘dGh
.áÑMÉ°ûdG
,øH IÒ¨°U á≤©∏e ,É°ûf IÒÑc á≤©∏e :äÉfƒµŸG óæg RƒL âjR øe ¿ÉJÒÑc ¿Éà≤©∏e
AÉŸÉ˘H Iô˘°ûÑ˘dG ∞˘£˘°û˘Jo :Ò°†ë˘à˘ dG á˘˘≤˘ jô˘˘W .ΩÉ°ùŸG íàØd ÅaGódG
‘ áÑWôdG Iô°ûÑdG ∂«dóJ ‘ ∂°SÉŸG Ωóîà°ùojh
AÉŸÉH ∞£°ûoJ ºK Úà≤«bO IóŸ ájôFGO äÉcôM
.OQÉÑdG

.IƒLôŸG èFÉàædG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
RQC’G ¥ƒë°ùeh É°ûædG ∂°SÉe
øe ¢ü∏îàdGh Iô°ûÑdG ¿ƒd ó«Mƒàd ∂°SÉŸG Gòg
.äÉ¨Ñ°üàdG
¿Éà≤©∏e ,É°ûædG øe ¿ÉJÒÑc ¿Éà≤©∏e :äÉfƒµŸG ¿ÉJÒÑc ¿Éà˘≤˘©˘∏˘e ,RQC’G ¥ƒ˘ë˘°ùe ø˘e ¿É˘JÒÑ˘c
Íd IÒÑc ≥YÓe 3 ,π°ù©dG øe
≈˘à˘M äÉ˘fƒ˘µŸG §˘∏˘î˘Jo :Ò°†ë˘˘à˘ dG á˘˘≤˘ jô˘˘W ∂°SÉŸG ™°Vƒjo h ,¢ùfÉéàe ¿ƒé©e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G
ºK Ék eÉ“ ∞éj ≈àM ∑Îojh ,áØ«¶f Iô°ûH ≈∏Y
.OQÉÑdG AÉŸÉH ∞£°ûjo
äƒjõdG ¢UÉ°üàeG ≈∏Y Ék °†jCG ∂°SÉŸG Gòg πª©j
Ò°û≤˘˘J ,ó˘˘∏÷G º˘˘«˘ ©˘ æ˘ J ,Iô˘˘°ûÑ˘˘dG ø˘˘ e Ió˘˘ FGõ˘˘ dG
.É¡ë«àØJh Iô°ûÑdG

É°ûædGh RƒŸG ∂°SÉe
ø˘˘e ¢ü∏˘˘î˘ à˘ dGh Iô˘˘°ûÑ˘˘dG í˘˘«˘ à˘ Ø˘ à˘ ˘d ∂°SÉŸG Gò˘˘ g
.Üƒë°ûdG
¿ÉJÒÑc ¿Éà≤©∏e ,áé°VÉf Rƒe IôªK :äÉfƒµŸG OQh AÉe IÒ¨°U á≤©∏e ,É°ûf

áYÉæ°U ‘ ΩGóîà°S’G á©FÉ°ûdG äÉfƒµŸG øe É°ûædG
™eh ,Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe øe ójó©dG
¢ùª°ûdG á©°TC’ Iô°ûÑdG ¢Vô©Jh ∞«°üdG ∫ƒNO
ƒ˘g É˘°ûæ˘dG ¿EÉ˘a ó˘∏÷G ‘ QGô˘ª˘°SG ø˘e ¬˘©˘ Ñ˘ à˘ j É˘˘eh
á˘≤˘jô˘£˘Hh ¿É˘eCÉ˘H Iô˘°ûÑ˘dG í˘«˘à˘Ø˘à˘d ‹É˘˘ãŸG π◊G
.á©jô°S

ºcôµdGh É°ûædG ∂°SÉe
¢ü∏îà∏dh Iô°ûÑ∏d ∞YÉ°†e í«àØàd ∂°SÉŸG Gòg
.¢ûªædGh ÜƒÑ◊G QÉKBG øe
¿Éà≤©∏e ,É˘°ûæ˘dG ø˘e IÒÑ˘c á˘≤˘©˘∏˘e :äÉ˘fƒ˘µŸG Iô˘˘°ûÑ˘˘dG á˘˘dÉ˘˘M ‘ ¿ƒ˘˘ª˘ «˘ d Ò°üY ø˘˘e ¿É˘˘JÒÑ˘˘ c
Iô°ûÑdG ádÉM ‘ π°ùY IÒÑc á≤©∏e 1 ,á«ægódG
áaÉ÷G
äÉfƒHôµ«H IÒ¨°U á≤©∏e ,ºcôc IÒ¨°U á≤©∏e
OQƒdG AÉe øe äGô£b ,ΩƒjOƒ°üdG
ΩÉ“ ≈àM äÉfƒµŸG §∏îoJ :Ò°†ëàdG á≤jôW ,á≤«bO 20 IóŸ Iô°ûÑdG ≈∏Y ™°VƒoJh ¢ùfÉéàdG
Ëô˘µ˘H ∂°SÉŸG ™˘Ñ˘à˘ojh ,ô˘JÉ˘Ø˘dG AÉŸÉ˘H ∞˘£˘°û˘oJ º˘K
≈àMh ´ƒÑ°SC’G ‘ äGôe 3 ∂°SÉŸG Qôµoj ,ÖWôe
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áë°U ≈∏Y ôKDƒj ΩC’G ÜÉÄàcG
á«°ùØædGh á«fÉª°ù÷G ∫ÉØWC’G
º˘¡˘jó˘d ø˘˘jò˘˘dG ∫É˘˘Ø˘ WC’G ¿CG á˘˘°SGQO äô˘˘¡˘ XCG
±É˘£ŸG º˘¡˘ H »˘˘¡˘ à˘ æ˘ j ó˘˘b äÉ˘˘Ñ˘ Ä˘ à˘ µ˘ e äÉ˘˘¡˘ eCG
‘ »˘˘YÉ˘˘æŸG π˘˘©˘ Ø˘ ˘dG OQ ‘ π˘˘ ∏˘ ˘î˘ ˘H á˘˘ HÉ˘˘ °UE’É˘˘ H
á˘˘HÉ˘˘°UE’G ä’É˘˘ª˘ à˘ MG IOÉ˘˘jõ˘˘Hh ,º˘˘ ¡˘ ˘eÉ˘˘ °ùLCG
‘ ¿ƒ˘ã˘MÉ˘Ñ˘dG Öà˘ch .á˘˘«˘ °ùØ˘˘f äÉ˘˘HGô˘˘£˘ °VÉ˘˘H
ób ΩC’G ÜÉÄàcG ¿CG z≥∏≤dGh ÜÉÄàc’G{ ájQhO
πª˘Y á˘≤˘jô˘W ≈˘∏˘Y ®ƒ˘ë˘∏˘e ÒKCÉ˘J ¬˘d ¿ƒ˘µ˘j
‘ Úã˘MÉ˘Ñ˘dG IÒÑ˘c âdÉ˘bh ,∫É˘Ø˘WC’G á˘˘¨˘ eOCG
Ωƒ∏©dG PÉà°SCG »gh ,¿Éeó∏«a çhQ ,á°SGQódG
z¿É˘e õ˘ª˘«˘°S{ ó˘¡˘©˘e ‘ á˘jQƒ˘£˘à˘dG á˘«˘Ñ˘ °ü©˘˘dG
PÉà°SCGh ,π«FGô°SEG ‘ É«dõJôg õcôe ‘ »ãëÑdG
ƒ«f ‘ πØ£dG çÉëHC’ zπ«j{ õcôe ‘ óYÉ°ùe
GPEG{ ,á˘«˘cÒeC’G âµ˘«˘à˘«˘fƒ˘c á˘j’ƒ˘H ø˘˘Ø˘ «˘ g
ÉÑ∏°S ôKCÉ˘à˘J É˘«˘µ˘«˘æ˘«˘∏˘cEG á˘Ñ˘Ä˘à˘µ˘e ΩCG ™˘e äCÉ˘°ûf
,ô˘Jƒ˘à˘dG ™˘e π˘eÉ˘©˘à˘ dG ≈˘˘∏˘ Y ∑ó˘˘°ùL äGQó˘˘b
.záYÉæŸG ΩÉ¶f Ék °†jCG
∂Jô°SCG âfÉc GPEG ≈àM ∂dP çóëj{ âaÉ°VCGh
¢†Ø˘˘ î˘ ˘æ˘ ˘e …OÉ˘˘ °üà˘˘ bG »˘˘ YÉ˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘LG ™˘˘ °Vh ‘
Oƒ˘˘Lh Ωó˘˘Yh ø˘˘jó˘˘dGƒ˘˘dG Oƒ˘˘Lƒ˘˘ Hh ,ô˘˘ WÉıG
,zájƒ°†©dG ¢VGôeC’G hCG ô≤ØdG πãe äÓµ°ûe
¤EG ÊhÎµdE’G ójÈdG ÈY ¿Éeó∏«a äQÉ°TCGh
¤EG √QhóH …ODƒj ób ÊÉª°ù÷G ÒKCÉàdG Gòg ¿CG
á«°ùØf á›ôH{ âë°VhCGh .á«°ùØf äÓµ°ûe
ø˘e ∫É˘Y iƒ˘à˘°ùe ™˘e π˘YÉ˘Ø˘à˘dG ≈˘∏˘ Y π˘˘Ø˘ £˘ dG
,zá°ûg á«°ùØf ádÉ◊ ≥jô£dG ó¡Á •ƒ¨°†dG
É˘˘©˘ «˘ °VQ 125 É˘˘¡˘ ≤˘ jô˘˘ah ¿É˘˘eó˘˘∏˘ «˘ a â©˘˘HÉ˘˘ Jh
øe Iô°TÉ©dG ‘ GhQÉ°U ≈àM IO’ƒdG »ãjóM
øe ô¡°TCG áà°S ™˘°Vô˘dG ≠˘∏˘H É˘eó˘æ˘Yh .º˘gô˘ª˘Y
Aπ˘e äÉ˘˘¡˘ eC’G ø˘˘e ¿ƒ˘˘ã˘ MÉ˘˘Ñ˘ dG Ö∏˘˘W ô˘˘ª˘ ©˘ dG
ä’ó˘˘©˘ e ø˘˘ Y ∫CÉ˘ ˘°ùJ ¿É˘˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘à˘ ˘°SG IQÉ˘˘ ª˘ ˘à˘ ˘°SG
π°UGƒà∏d ¿ƒãMÉÑdG OÉY ºK ,≥∏≤dGh ÜÉÄàc’G
á°SOÉ°ùdG ∫ÉØWC’G ≠∏H ÉeóæY ô°SC’G ∂∏J ™e
.ôª©dG øe
á°SGQódG º¡à∏ª°T øjòdG ∫ÉØWC’G ≠∏H ÉeóæYh
ä’ó˘˘©˘ e ¿ƒ˘˘ã˘ MÉ˘˘Ñ˘ dG ¢SÉ˘˘ b ,Iô˘˘ °TÉ˘˘ ©˘ ˘dG ø˘˘ °S
ä’ó©e ¤EG Ò°ûj …òdG z∫hõ«JQƒc{ ¿ƒeôg
,»YÉæŸG RÉ¡÷G πªY ≈∏Y äGô°TDƒeh ôJƒàdG
…RGôaE’G »YÉæŸG ÚdƒHƒ∏¨dG ∫ó©e É¡æ«H øe
¿ƒ˘˘ã˘ MÉ˘˘Ñ˘ dG ó˘˘°UQh ,∫É˘˘Ø˘ ˘WC’Gh äÉ˘˘ ¡˘ ˘eC’G ‘
™˘e ∫É˘Ø˘WC’G É˘¡˘H π˘˘YÉ˘˘Ø˘ à˘ j »˘˘à˘ dG á˘˘≤˘ jô˘˘£˘ dG
…CG ø˘e ¿ƒ˘fÉ˘©˘j Gƒ˘fÉ˘c É˘e GPEG á˘aô˘©Ÿ º˘¡˘ JÉ˘˘¡˘ eCG
É˘ª˘c .á˘«˘cƒ˘∏˘°S äÉ˘HGô˘£˘°VG ø˘Y º˘æ˘J ¢VGô˘YCG
ø˘˘¡˘ dÉ˘˘Ø˘ WCGh äÉ˘˘¡˘ eC’G ™˘˘e äÓ˘˘HÉ˘˘≤˘ e âjô˘˘ LCG
,á«°ùØædG äÉHGô£°V’ÉH áHÉ°UE’G ¢ü«î°ûàd
äÉÑÄà˘µŸG äÉ˘¡˘eC’G ¿CG ¤EG ¿ƒ˘ã˘MÉ˘Ñ˘dG ¢ü∏˘Nh
z∫hõ˘«˘JQƒ˘µ˘dG{ ø˘e ≈˘˘∏˘ YCG ä’ó˘˘©˘ e ø˘˘¡˘ jó˘˘d
âfÉ˘c É˘ª˘c …RGô˘aE’G »˘YÉ˘æŸG zÚdƒ˘Hƒ˘˘∏˘ ¨˘ dG{h
iód äô¡Xh .á«Ñ∏°S ø¡dÉØWCG ™e ø¡JÉaô°üJ
º°ùb á°ù«FQ âdÉbh ,áé˘«˘à˘æ˘dG äGP ø˘¡˘dÉ˘Ø˘WCG
‘ ¿’É˘Hƒ˘Z É˘jô˘H á˘˘Ñ˘ «˘ Ñ˘ £˘ dG »˘˘°ùØ˘˘æ˘ dG Ö£˘˘dG
»àdG »Ñ£dG zÆÈ°ùà«H{ õcôŸ ™HÉJ ≈Ø°ûà°ùe
í˘˘ ˘°Vƒ˘˘ ˘j ∂dP{ ¿EG ,á˘˘ ˘°SGQó˘˘ ˘dG ‘ ∑QÉ˘˘ ˘°ûJ ⁄
,Èµ˘j ƒ˘gh π˘Ø˘£˘dG ≈˘∏˘Y ΩC’G ÜÉ˘Ä˘ à˘ cG ÒKCÉ˘ J
äÉ˘¡˘eC’G »˘≤˘∏˘J á˘«˘ª˘gCG É˘æ˘d í˘°Vƒ˘j ‹É˘˘à˘ dÉ˘˘Hh
äÉ˘˘°SGQó˘˘dG ∂∏˘˘J π˘˘ã˘ e{ âaÉ˘˘ °VCGh ,zêÓ˘˘ ©˘ ˘∏˘ ˘d
‘ Êó˘YÉ˘°ùà˘d äÉ˘eƒ˘∏˘©ŸG ø˘e Gó˘jõ˘e »˘æ˘ë˘ æ“
.zäÉÑÄàµŸG äÉ¡eC’G êÓY á«ªgCG ìô°T

øe ójõj Qƒ£ØdG áÑLh AÉ¨dEG
á«ZÉeódG áàµ°ùdÉH IÉaƒdG ô£N
•É˘Ñ˘JQG ¤EG á˘ã˘jó˘M á˘«˘µ˘jô˘eCG á˘°SGQO äQÉ˘°TCG
ÒÑ˘c π˘µ˘°ûH Qƒ˘£˘Ø˘dG á˘Ñ˘ Lh ∫É˘˘ª˘ gEG »˘˘£˘ î˘ J
Ö∏≤dG ¢VGôeCÉH á£ÑJôŸG IÉaƒdG ô£N IOÉjõH
á£ÑJôŸG IÉaƒ˘dG á˘°UÉ˘Nh á˘jƒ˘eó˘dG á˘«˘YhC’Gh
»àdG á°SGQódG âæª°†Jh ,á«ZÉ˘eó˘dG á˘à˘µ˘°ùdÉ˘H
¢VGôeC’ á«µjôeC’G á«∏µdG á∏› ‘ Égô°ûf ”
Ú¨˘dÉ˘Ñ˘dG ø˘e É˘°üî˘°T 6550 ø˘e äÉ˘fÉ˘«˘H Ö∏˘˘≤˘ dG
kÉeÉY 75h 40 ÚH ºgQÉªYCG ìhGÎJ Ú«µjôeC’G
É¡«a GƒdhÉæJ »àdG äGôŸG OóY øY Gƒ¨∏HCG óbh
.Qƒ£ØdG áÑLh
‘ ó˘YÉ˘°ùŸG PÉ˘à˘°SC’G …hÉ˘˘H …h Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG ∫É˘˘bh
á°SGQO ó©H ¬fEG …GƒjBG á©eÉéH áÄHhC’G º∏Y
á˘˘ «˘ ˘YÉ˘˘ ª˘ ˘ à˘ ˘ L’G á˘˘ ˘dÉ◊Gh ¢ùæ÷Gh ô˘˘ ˘ª˘ ˘ ©˘ ˘ dG
IÉ«◊G §‰h »FGò¨dG ΩÉ¶ædGh ájOÉ°üàb’Gh
äóLh á«°VôŸG ádÉ◊Gh º°ù÷G á∏àc ô°TDƒeh
áÑLh GƒdhÉæàj ⁄ øjòdG ∂ÄdhCG ¿CG á°SGQódG
ô£ÿ 87 á˘Ñ˘°ùæ˘H á˘°Vô˘Y ÌcCG Gƒ˘fÉ˘c Qƒ˘£˘Ø˘dG
á˘fQÉ˘≤˘e á˘jƒ˘˘eó˘˘dG á˘˘«˘ YhC’Gh Ö∏˘˘≤˘ dG äÉ˘˘«˘ ah
.Ωƒj πc Qƒ£ØdG GƒdhÉæJ øjòdG ¢UÉî°TC’ÉH
ÌcC’G ƒg Qƒ£ØdG ¿CG ó≤à©oj ¬fCÉH'': hÉH ±É°VCGh
»eƒ«dG ‘ äÉÑLƒdG ºgCG ióMEG πbC’G ≈∏Y hCG
ó˘«˘cCÉ˘à˘d äÉ˘fÉ˘«˘Ñ˘dG ø˘e Òã˘µ˘dG ô˘aƒ˘à˘J ’ ø˘µ˘dh
∂∏J ÚH øe Éfôjô≤J , ’ hCG º©æH OÉ≤àY’G ∂dP
ó˘FGƒ˘Ø˘dG º˘Yó˘˘d á˘˘dOCG Ωó˘˘≤˘ J »˘˘à˘ dG äÉ˘˘°SGQó˘˘dG
äó˘˘ Lh ∂dP ø˘˘ ˘e º˘˘ ˘gC’G ,''π˘˘ ˘LC’G á˘˘ ˘∏˘ ˘ jƒ˘˘ ˘W
á˘˘Ñ˘ Lh »˘˘£˘ î˘ J ÚH á˘˘bÓ˘˘Y Oƒ˘˘Lh á˘˘°SGQó˘˘dG
»£îJ ¿CG ¢ù«dh ôµÑŸG äƒŸG ô£Nh Qƒ£ØdG
Gòg øe èFÉàf …CG ÖÑ°ùj kGójó– Qƒ£ØdG áÑLh
åë˘Ñ˘dG ø˘e ó˘jõ˘e ¤EG á˘LÉ˘M ∑É˘æ˘g .π˘«˘Ñ˘ ≤˘ dG
‘ …ODƒj ób áÑLƒdG »£îJ ¿Éc GPEG Ée ójóëàd
OƒLh ÖÑ°Sh ™bƒàŸG ôª©dG Ò°ü≤J ¤EG ™bGƒdG
Ö∏˘˘≤˘ dG ¢VGô˘˘eCG ó˘˘©˘ Jh ,á˘˘bÓ˘˘©˘ dG √ò˘˘ g π˘˘ ã˘ ˘e
á«ZÉeódG áàµ˘°ùdG É˘¡˘æ˘eh á˘jƒ˘eó˘dG á˘«˘YhC’Gh
â∏é°S å«M ⁄É©dG ‘ IÉaƒ∏d »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG
kÉ˘≤˘ah ,2016 ΩÉ˘Y ‘ IÉ˘˘ah á˘˘dÉ˘˘M ¿ƒ˘˘«˘ ∏˘ e 15Q2
.á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æŸ

ÜÉÑ°SC’G ¬ØJC’ ΩÉ≤àfGh áæ«¨°V

…ôFGõ÷G ™ªàÛG ‘ äÉeƒ°üÿG áaB’ Ö«gQ »eÉæJ
áÑ©°U ádOÉ©e Èà©J âbƒdG ¢ùØf ‘ øµd ,¬«dG ¢SÉædG ÖÑ–h ¬HQ øe ¬Hô≤J á«°UÉÿG √ògh OôØdG ≈∏Y áYÉª÷G π°†Øjh ¬©Ñ£H »YÉªàLG ¬fCG …ôFGõ÷G OôØdG õ«ªàj
Òãc ‘ íeÉ°ùjh íØ°üj πbÉ©dG ¿É°ùfE’G øe π©Œ äÉ«∏≤Yh §HGƒ°Vh äÉÑLGhh ¥ƒ≤M iôNCG IQÉÑ©H hCG ''QõLh óe'' É¡«a ¢SÉædG ™e ¿É°ùfE’G äÓeÉ©e ¿CG ºµëH ≥«Ñ£àdG
≈eÉæàJ …ôFGõ÷G ™ªàÛG ¥É«°S ‘ ,º¡©e äÉeGó°U ‘ πNó«°S ¬fEÉa ’EGh ,Ó©a hCG ’ƒb ¢SÉædG º∏X Öæéàj »µd ÜÉ°ùM ∞dCG Ö°ùëjh ¢SÉædG Oh Ö°ùµj »µd äGôŸG øe
AÉ°†≤∏d π◊Ée h ?ÖÑ°ùdG Éªa ,QGƒ◊Gh π°UGƒàdG á∏b hCG ø¶dG Aƒ°S ¤EG ™LôJh ,á¡aÉJ ÜÉÑ°SC’ ¿É«MC’G Ö∏ZCG ‘ ™dóæJ »àdGh ,äƒŸG ¤EG π°üJ »àdG áeƒ°üÿG IôgÉX
äÉ°ù«Y ∂dÉŸG óÑY ¯
?IôgÉ¶dG ¬JÉg ≈∏Y

…ôFGõ÷G Éæ©ªà› ‘h Éfô°üY ‘ ô°ûàæJ
á˘©˘jô˘˘°ùdG á˘˘¡˘ aÉ˘˘à˘ dG äÉ˘˘eƒ˘˘°üÿG Iô˘˘gÉ˘˘X
äÉ˘Ä˘e É˘¡˘à˘«˘ë˘ °V Ögò˘˘J »˘˘à˘ dG á˘˘à˘ «˘ ªŸGh
É˘jÉ˘˘ë˘ °†dG ´ƒ˘˘æ˘ à˘ J å«˘˘M ,ΩÉ˘˘Y π˘˘c ìGhQC’G
Iô˘gR ø˘e á˘jô˘ª˘©˘dG äÉ˘Ä˘Ø˘dG á˘aÉ˘c π˘ª˘°ûà˘˘d
∫ƒ¡c ÜÉÑ°T ∫ÉØWCG ,ôª©dG ∫PQCG ¤EG ôª©dG
âëÑ°UCG å«M ,Ú°ùæ÷G Óc øe ñƒ«°Th
Ö°ùM Gó˘˘ L á˘˘ ≤˘ ˘∏˘ ˘≤˘ ˘e Iô˘˘ gÉ˘˘ ¶˘ ˘dG ¬˘˘ JÉ˘˘ g
äÉ˘£˘∏˘°ùdG É˘˘gô˘˘°ûæ˘˘J »˘˘à˘ dG äÉ˘˘«˘ FÉ˘˘°üME’G
ájÉª◊Gh ∑QódG ,»æWƒdG øeC’Éc á«ª°SôdG
.ΩÉY ó©H ÉeÉY OGOõJ »àdGh á«fóŸG
ÜÉÑ°SC’G ¬ØJC’ áØ«æY äGQÉé°T

º˘«˘µ–h QGò˘YC’G ¢SÉ˘ª˘ à˘ dGh ø˘˘¶˘ dG ø˘˘°ùM
äÉ˘˘ ˘ ˘ aÓÿG π◊ IGRGƒŸÉ˘˘ ˘ ˘ H π˘˘ ˘ ˘ ≤˘ ˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘ ˘dG
QÉØ¨à°SE’Gh ¬∏dG ôcòH É«JGPh äÉeƒ°üÿGh
¬fCÉ°T øe ∂dPh Ö°†¨dG óæY Aƒ°VƒdG ≈àMh
´hQ ø˘e Aió˘¡˘jh ¢ùØ˘æ˘dG ìÉ˘ª˘L í˘˘Ñ˘ µ˘ j ¿CG
ø˘Y Ó˘°†a ≥˘ª˘©˘H ô˘µ˘Ø˘j ¬˘∏˘©˘ é˘ jh ,Oô˘˘Ø˘ dG
á°UÉN ¬JÉ«dBG πµH …ƒ¨∏dG ÖfÉ÷G Ú°ù–
É¡fCÉ°T øe »àdG äƒ°üdG IÈfh ó°ù÷G á¨d
hCG GC ƒ°SCG ¤EG A»°S øe QGƒM QÉ°ùe Ò«¨J
IhÓ˘Y ,Úª˘°UÉ˘î˘àŸG í˘∏˘ °üj ÉÃ ¢ùµ˘˘©˘ dG
‘ É¡ª¡ah ®ÉØdCÓd πãeC’G AÉæàbE’G ≈∏Y
Éªc ,√ÉÑ≤Y óªëj ’ ÉŸ ÉjOÉØJ É¡bÉ«°S
äÉ˘é˘¡˘∏˘ dG º˘˘¡˘ a ‘ åjÎdG IQhô˘˘°V Èà˘˘©˘ j
á˘≤˘jô˘£˘H ΩÓ˘µ˘dG ≈˘æ˘©˘e ø˘Y QÉ˘°ùØ˘˘à˘ °SE’Gh
≈˘˘∏˘ Y Öé˘˘j ΩÉ˘˘°üÿG ¥É˘˘«˘ °S ‘h ,á˘˘ HODƒ˘ ˘e
á˘˘«˘ fÓ˘˘≤˘ ©˘ H GhQhÉ˘˘ë˘ à˘ j ¿CG Úª˘˘°UÉ˘˘î˘ àŸG
á¨d h á°†Øîæe äƒ°U IÈf ≈∏Y Ú¶aÉﬁ
»˘≤˘∏˘àŸG Òã˘à˘ °ùJ ’ »˘˘µ˘ d á˘˘ª˘ FÓ˘˘e ó˘˘°ùL
.kGAƒ°S ôeC’G ójõJh
iPC’G ≈∏Y È°üdG
º˘˘ ¶˘ ˘YCG ø˘˘ ˘e iPC’G ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y È°üdG Èà˘˘ ˘©˘ ˘ j
,πLhõY ≥dÉÿG óæY É¡∏°†aCGh äÉæ°ù◊G
øY »∏îJh QÉãjEGh ß«¨∏d º¶c øe É¡«a ÉŸ
¬˘JÉ˘g ,GQƒ˘°ù«˘e ¬˘˘«˘ ∏˘ Y ∫ƒ˘˘°ü◊G ¿É˘˘c ≥˘˘M
≈˘˘∏˘ Y ¢Vô˘˘a á˘˘HÉ˘˘ãÃ »˘˘g »˘˘à˘ dG ¥Ó˘˘ NC’G
,IQOÉ˘f Gò˘g É˘˘æ˘ eƒ˘˘j ‘ âë˘˘Ñ˘ °UCG º˘˘∏˘ °ùŸG
’É› Oô˘˘ Ø˘ ˘dG π˘˘ ©˘ ˘é˘ ˘j É˘˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘ Y åjó◊Gh
∫’O âfCG'' AGõ˘˘ ˘¡˘ ˘ à˘ ˘ °SE’Gh á˘˘ ˘ jô˘˘ ˘ î˘ ˘ ˘°ù∏˘˘ ˘ d
¢û«µÑàeh √ÉÁ »µÑJ'' ''á«f ∂dGõe''''?ÒN
á˘Ä˘WÉÿG º˘«˘gÉ˘ØŸGh äGQÉ˘Ñ˘©˘dG ¬˘JÉ˘g ''ÉÁ
≈ë“ ¿CG Öéj π«L ó©H π«L áKQGƒàŸG
ÜƒLh ¤EG áaÉ°VE’ÉH,Éæ©ªà› øe É«FÉ¡f
ΩóY h ∑Éægh Éæg øe á«JB’G QÉÑNC’G …ô–
ÚYC’G √GôJh ¿PC’G ¬©ª°ùJ Ée πc ≥jó°üJ
Gƒæo en BG øn jpòsdG É¡n jt nCG Éjn :πFÉb øe õY ∫Éb Éªc
GƒÑo «°p üoJ ¿nCG Gƒæo «s Ñn àn na mEÉÑn æn pH ≥l °p SÉna ºr ocAn ÉL
n ¿pEG
m
Ñ
p
°
ü
à
a
n
á
d
n
É
¡
é
H
p
ºr ào r∏©n na Éen _≈n∏Yn Gƒë
o r o
n n Éek ƒr nb
Éjn '':É°†jCG ∫Ébh ,((äGôé◊G 6)) Ú
n pepOÉnf
p
p
p
s¿pEG øu ¶
s dG øn eu GÒ
ã
c
n
Gƒ
Ñ
æ
à
L
G
Gƒ
æ
e
B
G
ø
j
ò
k
o nr
o n n sdG É¡n jt nCG
p
∫É˘˘bh ''12'' äGô˘˘é
◊
o
G''
º
˘
K
r
E
G
ø
s ˘˘dG ¢n †˘˘ ©r ˘ ˘Hn
o
l u ˘¶
ør en hn ) :º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U ≈Ø£°üŸG
(¬nbƒjo ôs °s ûdG ¥s ƒn àn jn ør en hn ¬n£©r jo ô«r nÿG ôs ë
n àn jn
º∏©àf ¿CG Éæ«∏Y Öéj Éªc ,ÊGÈ£dG ¬LôNCG
™e πYÉØàf »µd ΩÓYE’Gh π°UGƒàdG ¢ù°SCG
‘ π◊Gh ¥OCG h í°VhCG πµ°ûH Éæ©ªà›
ájóªÙGh á«fBGô≤dG ¥ÓNC’G ¤EG ´ƒLôdG
á«Hô©dG á¨∏d º«∏°ùdG º¡ØdG h πeÉ©àdG ‘
π°UGƒàdG iƒà°ùe Ú°ù– ¬fCÉ°T øe …òdG
çhó˘˘M …OÉ˘˘Ø˘ J ‹É˘˘à˘ dÉ˘˘Hh ¢SÉ˘˘ æ˘ ˘dG ÚHÉ˘˘ e
.¿ÉµeE’G Qób äÉeƒ°üÿG

.Ö°†¨dG AÉæKCG º¡JÉaô°üJ ≈∏Y ¿hô£«°ùjh
?øX Aƒ°S ΩCG ∫É°üJGh ΩÓYEG áeRCG
™e ¬JÉbÓY ‘ …ôFGõ÷G ™ªàÛG ÊÉ©j
á˘«˘bÓ˘˘NC’G π˘˘cÉ˘˘°ûŸG ø˘˘e Òã˘˘µ˘ dG ¬˘˘°†©˘˘H
í«ë°üdG º¡ØdG øY ¬H ó«– »àdG ájƒ¨∏dGh
πbC’G ≈∏Y äÉaÓN ô°ûæJh ¢†©ÑdG ¬°†©Ñd
Aƒ°S É¡∏£H ÒÑ©àdG í°U ¿EG ''á«fÉ›'' Èà©J
OôØdG øgP ‘ áYƒÑ£ŸG äÉ«Ø∏ÿGh ø¶dG
¢SÉædG ‘ ≥ãj ’ íÑ°UCG …òdG …ôFGõ÷G
Gògh,πÑb øe º¡©e πeÉ©àj ⁄ ƒdh ≈àM
á˘°UÉ˘N á˘«˘°SÉ˘«˘ °S Ió˘˘jó˘˘Y π˘˘eGƒ˘˘©˘ d ™˘˘LGQ
¿É°ùME’G ÜÉZ å«˘M ,á˘«˘YÉ˘ª˘à˘LGh á˘«˘æ˘jOh
‘ ¢SÉ˘˘æ˘ ∏˘ d QGò˘˘YC’G ¢SÉ˘˘ª˘ ˘à˘ ˘dGh ø˘˘ ¶˘ ˘dÉ˘˘ H
¿ƒªµëj ¢SÉædG íÑ°UCGh áeÉ©dG äÓeÉ©ŸG
,ºgOGDƒah ºgQÉ°üHCG ,º¡©ª°ùH ,º¡°SGƒëH
¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ,º∏Y ¬H º¡d ¢ù«d Ée
ô˘gÉ˘¶˘dÉ˘˘H º˘˘µ◊G ≈˘˘∏˘ Y É˘˘æ˘ ã˘ ë˘ j ΩÓ˘˘°SE’G
≈˘∏˘Y åjÎdG Ëó˘˘≤˘ Jh QGò˘˘YC’G ¢SÉ˘˘ª˘ à˘ dGh
π˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘°ûŸ ô˘˘ ˘ NB’G ≥˘˘ ˘ °ûdG ‘h ,´ô˘˘ ˘ °ùà˘˘ ˘ dG
áeÉY áØ°üH á¨∏dG πµ°ûe ó‚ äÉeƒ°üÿG
äƒ˘°U IÈfh á˘jó˘°ùL äGAÉ˘ë˘ jG ,ΩÓ˘˘µ˘ dÉ˘˘c
§∏¨J ¿CG øµªŸG øe äÉé¡∏dG AGôK ≈àMh
øe Òãc ‘ å«M,Ú≤∏àŸG hCG øjQhÉëàŸG
A»˘°ùj hCG É˘£˘∏˘Z çó˘ë˘àŸG º˘˘¡˘ Ø˘ j äGôŸG
√ó˘«˘H Ò°ûj hCG á˘eRÓ˘dG äÉ˘ª˘∏˘ µ˘ dG QÉ˘˘«˘ à˘ NG
ä’ÉM ‘ hCG ¬Jƒ°U IÈf øe Ò¨j hCG,ÉãÑY
áé¡∏dG ±ÓàNG ÖÑ°ùH CÉ£N º¡Øj IQOÉf
øe ∞æ°üJ äÉë∏£°üŸG ¢†©H óŒ å«M
¢†©˘H ‘ A…ò˘Ñ˘dG ΩÓ˘µ˘ dG hG äÉ˘˘gƒ˘˘HÉ˘˘£˘ dG
äÉj’h ‘ ájOÉY Èà©J ÚM ‘ äÉj’ƒdG
.iôNCG
IQhô°V »bÓNC’G ÖfÉ÷G AÉæH
,êôﬂ ≥«°V πµdh πM á∏µ°ûe πµd ¿CG ÉÃ
øµÁ ôFGõ÷G ‘ äÉeƒ°üÿG á∏µ°ûe ¿EÉa
ÖfÉ÷G AÉæHh º«eÎH Éæªb GPEG ¢übÉæàJ ¿CG
Ö«∏¨àH á°UÉN ∫hC’G ΩÉ≤ŸG ‘ »bÓNC’G

´Gô°üdG π≤àæ«a ÊÉãdG πØ£dG ódGh íLQC’G
Éeh,ÌcCG Éjó˘Lh É˘jó˘YÉ˘°üJ ≈˘ë˘æ˘e ò˘NCÉ˘«˘d
‘h ,”BÉÃ â¡˘à˘ fG äÉ˘˘eÉ˘˘°üN Gò˘˘µ˘ g ÌcCG
‘ Óãe AÉ°ùf ±ÓN óæY,π°üØæe ¥É«°S
hCG Ée …CGQ hCG Ée π¨°T ≈∏Y ÒÑc »∏FÉY â«H
ÚJÉª◊G øe ´Gô°üdG Qƒ£àj ∫ÉØWCG ´Gô°U
ÚH É˘˘ ˘ e ¤G ó˘˘ ˘ YÉ˘˘ ˘ °üà˘˘ ˘ j º˘˘ ˘ ˘K êGhRC’G ¤G
º«µ– h ÉjÉë°†dG •ƒ≤°S óæYh äÓFÉ©dG
ÖÑ°ùdG ágÉØJ øe ™«ª÷G ¢ûgóæj AÓ≤©dG
ΩóædG ™HÉ°UCG ≈∏Y IÉæ÷G ¢†©jh »°ù«FôdG
‘ Gƒ˘fÉ˘c º˘¡˘fCÉ˘ ch Ωó˘˘æ˘ dG ™˘˘Ø˘ æ˘ j ’ ÚM ‘
'' ¿É£«°ûdG ≈∏Y ™«ª÷G Ωƒ∏dG »≤∏jh áHƒÑ«Z
QhO ¬d ¢ù«d π≤©dG ¿CÉch ''!¢ù«∏HG ÉgQGO
!¬eGóîà°SG á«fÉ› øe ºZôdG ≈∏Y
™æà‡ π¡°S .. åqjÎdG
äÉeƒ°üÿG πL ‘ ∑Î°ûŸG πµ°ûŸG ¿EG
‘ Qƒëªàj …ôFGõ÷G ™ªàÛG ¬LGƒJ »àdG
A≈˘˘WÉÿG º˘˘¡˘ ˘Ø˘ ˘dG »˘˘ gh Ió˘˘ MGh á˘˘ £˘ ˘≤˘ ˘f
ô˘KCÉ˘à˘dG ,ø˘¶˘dG Aƒ˘°S ,IÉ˘≤˘∏˘àŸG á˘eƒ˘∏˘ ©˘ ª˘ ∏˘ d
∞˘æ˘©˘dGh ¿É˘é˘«˘¡˘ dGh í˘˘eÓŸÉ˘˘Hh ΩÓ˘˘µ˘ dÉ˘˘H
…CG ¿hO ô˘˘ °TÉ˘˘ ÑŸG …ó˘˘ °ù÷Gh »˘˘ ¶˘ ˘Ø˘ ˘∏˘ ˘ dG
π˘eÉ˘©˘dG ¿É˘«˘¨˘W ,õ˘LhCG IQÉ˘Ñ˘©˘H ,äÉ˘eó˘≤˘ e
™˘Ñ˘£˘dÉ˘Hh »˘∏˘≤˘©˘ dG π˘˘eÉ˘˘©˘ dG ≈˘˘∏˘ Y »˘˘°ù◊G
è˘˘ «˘ ˘¡˘ ˘Jh Qhó˘˘ °üdG ‘ ï˘˘ Ø˘ ˘æ˘ ˘J ÚWÉ˘˘ «˘ ˘ °ûdG
É¡æµdh á∏¡°S á°ùjôa ¬JóLh GPEG ,Ö°VÉ¨dG
Oô˘˘Ø˘ dG ±GÎbG ‘ É˘˘«˘ °ù«˘˘FQ É˘˘Ñ˘ Ñ˘ °S â°ù«˘˘ d
QóLC’G øe ¿Éc å«M ,ºFGô÷Gh »°UÉ©ª∏d
á˘eƒ˘∏˘©˘e ∫É˘Ñ˘≤˘à˘°SG ó˘æ˘Y Oô˘Ø˘∏˘ d ÜGƒ˘˘°üdGh
ôØ¨à°ùj h »ª°ùj åjÎj ¿CG á«¶Ød hCG á«°ùM
GPEG ¢SôØdG §Hôe Éægh √É≤∏J Ée πHô¨jh ¬HQ
á˘«˘æ˘eR IÎa A≈˘°ûæ˘j ¿CG ¿É˘°ùfE’G ´É˘˘£˘ à˘ °SG
QGô≤dG PÉîJGh á∏Ñ≤à°ùŸG áeƒ∏©ŸG ÚHÉe
¬fÉµeÉÑa, ¢ùØædG ™e QGƒ◊G â«H »g »àdGh
∫ƒ∏M OÉéjGh πcÉ°ûŸG øe ÒãµdG ÖæŒ
äÉ˘˘bÓ˘˘©˘ dGh ¢SÉ˘˘æ˘ dG ìGhQG ß˘˘Ø– á˘˘∏˘ jó˘˘H
™æàªŸG π¡°ùdG ƒg ∞°SCÓd Gògh ,º¡æ«H
º¡fÉé«g ‘ ¿ƒªµëàj øe π«∏≤dG π«∏≤dÉa

äÉ˘˘ ˘ ˘ ˘eƒ˘˘ ˘ ˘ ˘ °üÿG ¿CG ô˘˘ ˘ ˘ ˘ eC’Gh ≈˘˘ ˘ ˘ ˘ gOC’Gh
Ö∏˘ZCG ‘ É˘¡˘JQGô˘°T ≥˘˘∏˘ £˘ æ˘ J äGQÉ˘˘é˘ °ûdGh
™«ª÷G ¢ûgóJ á¡aÉJ ÜÉÑ°SCG øe ¿É«MC’G
¢ùØædG ¿Gƒg øY ¢SƒØædG ‘ Iô°ù◊G åÑJh
‘ á˘jOÉ˘e ÜÉ˘Ñ˘°SCG Èà˘©˘ J »˘˘à˘ dGh á˘˘jô˘˘°ûÑ˘˘dG
ÖÑ˘˘ ˘°S ¿CG ¢†©˘˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘dG í˘˘ ˘ Lô˘˘ ˘ jh ,ÖdÉ˘˘ ˘ ¨˘ ˘ ˘dG
…ôFGõ÷G øWGƒŸG ™ÑW ƒg äÉeƒ°üÿG
¢†©ÑdG ºYõj Éªc ¿Éé«¡dGh Ö°†¨dG ™jô°ùdG
,QGƒ◊G á∏b ,ø¶dG Aƒ°S É¡ÑÑ°S ¿CG ôNB’G
äÉeƒ°üÿG πL ¿CG …CG ºµ◊G ‘ ´ô°ùàdGh
IOhÈH π– ¿CG øµªŸG øe ¿Éc áà«ªŸG
hCG Úaô˘˘£˘ dG ø˘˘e §˘˘«˘ °ùH QGƒ˘˘Mh ÜÉ˘˘°üYCG
∫É◊G É¡H π°üj ¿CG πÑb IôMÉæàŸG ±GôWC’G
.≈JƒŸG ôHÉæY ¤EG
™Ñ£dG ôFÉK …ôFGõ÷G
’h ô˘˘FÉ˘˘K ¬˘˘fCÉ˘ H …ô˘˘FGõ÷G Oô˘˘Ø˘ ˘dG ±ô˘˘ ©˘ ˘j
¬°VôYh ¬aô°T ≈∏Y …óàYG GPEG íeÉ°ùàj
øe ¬°ùØf …óØj √óŒ å«M ,¬æjOh ¬æWhh
»˘à˘dG á˘cQÉ˘ÑŸG É˘æ˘JQƒ˘K ∂dP π˘«˘dOh É˘˘¡˘ ∏˘ LCG
áÑ«£dG ìGhQC’G øe ójó©dG É¡«a äó¡°ûà°SG
¿ƒjôFGõ÷G ¿Éc å«M ,áæ°ù◊G ÉjGƒædG äGP
Ió˘˘©˘ dÉ˘˘H è˘˘LóŸG ô˘˘eó˘˘à˘ °ùŸG ¿ƒ˘˘¡˘ LGƒ˘˘ j
¿ƒ∏ªëj øµdh ∫õY ,ájQÉY Qhó°üH OÉà©dGh
ƒ˘gh ’CG ∫É˘©˘ah »˘˘Ø˘ N ìÓ˘˘°S º˘˘¡˘ Hƒ˘˘∏˘ b ‘
…ò˘dG ¬˘∏˘dÉ˘˘H ≥˘˘∏˘ £ŸG ¿ÉÁE’Gh á˘˘YÉ˘˘é˘ °ûdG
É˘ª˘c ,±É˘£ŸG ô˘NBG ‘ ¿hô˘°üà˘æ˘j º˘¡˘∏˘©˘ L
ø˘jô˘NB’É˘H ¬˘°SÉ˘˘°ùMEÉ˘ H …ô˘˘FGõ÷G õ˘˘«˘ ª˘ à˘ j
á˘dƒ˘¡˘°ùH º˘¡˘dGƒ˘bCGh º˘¡˘JÉ˘fÉ˘©Ÿ ¬˘˘≤˘ jó˘˘°üJh
á£≤f ìÓ°S πµdh ,øjóM hP ìÓ°S Gògh
‘ ¢ù«dh Ωhõ∏dG âbh Ωóîà°ùj ƒgh ,∞©°V
Öéj ìÓ°ùdG πeÉM iôNCG IQÉÑ©H ÚM πc
É˘e ƒ˘gh ,GQƒ˘¡˘à˘e ¢ù«˘dh É˘ª˘«˘µ˘M ¿ƒ˘˘µ˘ j ¿CG
¬Lh ‘ ¬fGQƒãH …ôFGõ÷G OôØdG ≈∏Y Ö«©j
¬˘˘°ùæ˘˘L hCG √ô˘˘ª˘ Y ¿É˘˘c É˘˘ª˘ ¡˘ e ¢üî˘˘°T …CG
hCG Éæ«≤j º∏¶dÉH ¬°SÉ°ùMEG hCG ´Éª°S OôéÃ
.Éªgh
áà«‡ IQƒKh ¢ùØf IõY
øe …ójCG ‘ øµJ ⁄ GPEG IQÉ°V á©aÉf øe ºc
áYÉé°Th ¢ùØf IõY πc ¢ù«dh ,É¡≤ëà°ùj
ÒãµdG ø¶j Éªc ,Ò¨∏dh É¡HÉë°UC’ Ió«Øe
ïjQÉàdG ‘ IÒãc ∂dP ógGƒ°Th ,¢SÉædG øe
‘ ÚjÓŸG â∏àb ÚdÉà°Sh ô∏àg á°Sô£Z,
∞∏◊ »LƒdƒæµàdG Qƒ£àdÉH ôîØdG ,⁄É©dG
É˘ª˘«˘°ThÒg ‘ ±’B’G π˘˘à˘ bh √ƒ˘˘°T ƒ˘˘JÉ˘˘æ˘ dG
.ôFGõ÷G ‘ ¿ÉbQh »cGõZÉfh
çhóM óæY,…ôFGõ÷G ™ªàÛG ¥É«°S ‘h
óŒ QÉ¨°üdG ∫ÉØWC’G ÚH §«°ùH ΩÉ°üN
¬fCÉch GQƒ©°ùeh ’hô¡e É«JBG πØ£dG ódGh
¬æHG ´Éª°S OôéÃ å«M,ácô©e ¤EG πNGO
áYô°ùH ¬bó°üj ¬æe iƒµ°T ¬∏°üJ hCG »µÑj
çóM Ée º¡a ∫hÉëj ¿CG ¿hO QCÉãdÉH òNCÉjh
Úaô£dG ∫GƒbC’ Gó«L ´Éª°ùdGh åjÎdG h
πØ£dG ¤G ÉYô°ùe Ögò«a ,Úª°UÉîàŸG
¬æe ¢üà≤j h ¬Ñ°S hCG √ódh Üô°V …òdG
áà«‡ h áŸÉX ¿ƒµJ ób á≤jô£H IOÉjRh
≈˘∏˘Y ΩÉ˘°üÿG ‘ ô˘NB’G ±ô˘˘£˘ dG π˘˘Nó˘˘jh

V∞u∞ nB≤

¸uB∞« Èb•≈ w≠
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w≤ËeK•

⁄ö∂∞« ô≈ tOK´ U±

dOOª∑K∞

rO±œË `O∂Æ

t≤u∞ dOG¢ ¡U±
·cÆ√

ÊUL∑J∞« w© w≠

ÊUN°UA∑±
œu´uL∞« ÂuO∞«
r∑®
X¥e∞« w≠ wN©
qC≠√ b•√
…d¥b∑ºL∞« ”«d•
r∞UF∞« w≠
ÊUN°UA∑±
¡«bMK∞
ŸUO{Ë ‰ö{

¡UHKª∞« s±

WO°«d¢ …¸UN©

W∂C≥

Á¸UOîË ¡wA∞« h∞Uî

)Â( l¥dß Ê«uO•

ÂbI± dF®
‰U© «–≈ ”√d∞«

WO≤¬dÆ …¸uß

UL¢√Ë öLØ√

”dπ∞« ‚œ

)Â( w±«bÒÆ

Âe∑F¥ vMFL°

¸uB∞« Èb•≈ w≠

œuF∞« ¸U¢Ë√ kK¨√

WO≤UL∞_« …¸UA∑ºL∞« Ê√ ..rKF¢ q≥
W§¸œ vK´ WKÅU• åqØdO± öOπ≤√ò
,WOzUOLOJ∞« ¡U¥eOH∞« w≠ Á«¸u∑Øb∞«
vK´ XKB• WOß¸bL∞« UN∑ß«¸œ ¡UM£√Ë
WOßËd∞« WGK∞« UN≤UI¢ù ez«u§ …b´
XKL´ bÆË .‹UO{U¥d∞« w≠ UN¢¸UN±Ë
¡UOLOJK∞ ÍeØdL∞« bNFL∞« w≠ åqØdO±ò
ÂU´ s± ÂuKF∞« WOL¥œUØ√ w≠ WOzU¥eOH∞«
åqØdO±ò ‹√b°Ë .1990 v∑•Ë 1978
W¥b§ WI¥dD° wßUOº∞« U≥¸«uA±
‹UOM£ö∏∞« nB∑M± w≠ w≥Ë «dÎîQ∑±
.sO∞d° ¸«b§ ◊uIß bF° ,U≥dL´ s±

fO∑∞« ‹uÅ
sL∏∞« s± qπF¥ U±
ÊUN°UA∑±

sOM©

VzUG∞«

sπº∞« w≠ t° vI∞√

WO≤¬dÆ …¸uß

¸QH∞« t∂A¥ Ê«uO•

ÊUJL∞« «c≥ w≠

‹UNπ∞« s±

)Â( ÂUFD∞« lK∑∂¥
V
Ó º•
WJ∫{

¸«bI±
)Â( ÊU±e∞« s±

¸uB∞« Èb•≈ w≠

wM£Ë w©

nD´ ·d•

r¥dØ dπ•

n´UC∑¥Ë v±UM∑¥

tK∞« rNJK≥√
WO¢U´ `¥d°

¸uB∞« Èb•≈ w≠

sÌL¢ ·d•
Âu¥ U∏K£
W¥dz«e§ W¥ôË
XLµß
XOL∞« v£¸

q´Uº∞« ‹uÅ

‚dÒH¥

w±öß≈ fOz¸

WO≤¬dÆ …¸uß

¡«dHÅ WKL´

ŸÓU{√

vK´ eÓJ¢¸«

s¥¡UHA∞« b•√

WOIOßu± W∞¬
d∫°

¸uG®Ë uÒKî

¸«c∑´ö∞ ‰UI¢

WÆdDL∞« sO°
Ê«bMº∞«Ë

w≤U≤_« U≥œœd¥
WOMODºK≠ …bK°

sO©UOA∞« dO∂Ø

U±U°Ë√ ÊUºK° X≤√

sO° tLF© ÊUØ U±
i±U∫∞«Ë uK∫∞«

f°UO∞« e∂ª∞«
gN∞«

Ídz«e§ d¥“Ë
WO≤¬dÆ …¸uß
Ó IßË ¸ÓUN≤«
j
WN°UA∑± ·Ëd•
¸uB∞« Èb•≈ w≠
ÂUM∑O≠ WLÅU´
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8 7 6 5 4 3 2 1

.Ê«dL´ ‰¬Ë …dI∂∞« w¢¸uß vK´ oKD¥ rß«

:n¥dF∑∞«

gOπ∞« fßR±
wßËd∞« dL•_«

4

dOºH¢ ·d•
sOH∑J∞« sO° U±
…¸U®≈ rß«

)WÆdH∑±( U∂•
w°d´ Õ«d§
‹ô¬ j∂M∑ß«
…dO∏Ø WO•«d§

UÎ´dº± kIO∑ß«
W≤uFKL∞« …dπA∞«
r¥dJ∞« Ê¬dI∞« w≠

VzUG∞«
v∞≈ U∂≥–
…dOGÅ lDI∞ dºØ

ÊUN°UA∑±
VD∞« w≠ »U∑Ø
UMOß s°ô

Èu∑•«

2

7

XC≠¸

qHß√
wM£Ë w©
m∞U° dØ–

wK´ nOß rß«
V∞U© w°√ s°
wH¢U≥ kH∞
jK∑î«
WKJALK∞ Â“ô

3

rÅ_« tK∞« dN®
bFÆ
¸UM∞« VN∞ ‹uÅ
p¥b¥ sO°
o∞Uª∞« ¡ULß√ s±
Ê¬dI∞« s± WKL§

Ã«dî≈ WOKL´
dO¨ sOMπ∞ dJ∂±
…UO∫∞« vK´ ¸œUÆ

s¥u°_« b•√

6

W¥uMß …ezU§
œuO∞u≥ w≠ `ML¢
‹Uµ± dA´
oO∑´
ÊUN°UA∑±

¡UM∏∑ßö∞
¡«bMK∞

W≤UOÅ
)Â( ◊UO∑•«Ë

1

5

q±Q¥
vC±
)Â( „uKL∞« ÷d±

8

Ó {Ë√Ë dN™√
`
”bJ¢

Â«d∑•« VI∞

WøøøøøøøøFzUC∞« WøøøøøøLKJ∞«
«

«

Â

‡≥

Â

Ë

»

«

Í

Õ

’

‹

‰

«

Â

Í

À

«

¸

Ã

‰

«

«

«

Ê

«

‰

Â

Ÿ

·

Ê

…

»

Ê

‰

„

”

‡≥

Í

Í

‘

·

‹

‚

«

‹

‰

Ÿ

Ë

È

‰

Ÿ

Ë

‘

«

Ë

Í

‹

‰

‚

¸

œ

Ë

¸

«

Í

Í

·

Â

È

È

Â

Í

Â

Ê

Ÿ

«

Õ

Í

‹

–

Ê

«

“

Í

Â

Â

‰

‰

Ã

⁄

¸

«

–

‚

«

‰

«

„

«

‹

Ë

«

‰

«

Â

¸

«

÷

«

‹

«

‰

Ã

Ë

«

¸

Õ

„

‹

‰

.Õ¸«uπ∞« s± dzU© :WFzUC∞« WLKJ∞«
«eOL±
ULN±Ë
lML¥
wAH¢
rO£«dπ∞«
÷«d±_«Ë

vK´Ë
q∑Ø
¸«cÆ_«
pK∑L¢
«¸Ëœ
UO∫Å

vK´
nO§
qØ√
U¥UI°
‹U≤«uO∫∞«
WMHFL∞«

¸uºM∞«
w≥
s±
Õ¸«uπ∞«
w∑∞«
ÈcG∑¢

‰U∏±√Ë ‰«uÆ√

WF©UI∑± ‹ULKØ
10 9

8

7

6

5

4

3

2

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Á¸bI¥ r∞ sL∞ t∑OD´√ ‚œUÅ ÂUL∑≥« vK´ ÂbM¢ ô <
ÂUL∑≥ô« «c≥ XFM± p≤√ vK´ ÂbM¢ Ê√ s± qC≠√ «cN≠
.t§U∑∫¥ ÊUØ hª® s´
ô≈ UNO≠ UMIKîÔ UL≠ ..…UO∫∞« w≠ U± vK´ Êe∫¢ ô <
?d∂B≤ q≥ tK∞« U≤«d¥ v∑• ..vK∑∂≤ÔË s∫∑LMÔ∞
.V¥dÆ ÃdH∞« ÊQ° bØQ¢Ë ..¸bJ∑¢ ôË pOK´ ÊuÒ≥ <

døøøøøøO≥UA±Ë ¡UøøøøøLE´

11 10 9

8

7

6

5

4

3

2

1

:Uø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø OI≠√
.)Â( »U•d∑∞U° wÓI∞ ‡ o¥dD∞« s´ œU• - 2 .qÒ• ‡ w∂Å u≥Ë WLJ∫∞« tK∞« ÁU¢√ w∂≤ - 1
‡ œuI∫∞« VKÆ w≠ ‡ WKØ√ nB≤ - 4 .‰uÓ•
Ó tMOF° Íc∞« ‡ UÎLK™ sπß
Ô Íc∞« w∂M∞« - 3
r´ - 6 .…uI∞«Ë ‰uD∞U° «ËdN∑®« tK∞« ¡UO∂≤√ s± w∂≤ ÂuÆ ‡ sº
ð ∫±Ô - 5 .WOIOßu± W©u≤
‡ Âöº∞« tOK´ rO≥«d°≈ UN° s≠œÔ WOMODºK≠ …bK° - 7 .)Â( g≥Ë Íd© ‡ sOOJ¥d±_«
bF° …d± ¡wA∞« …œU´≈ ‡ ¡wπ¥ - 9 .WOIOßu± W©u≤ ‡ ”dπ∞« sÒ© ‡ n
Ó B´ - 8 .»uØ
.‰ö¢ð œdH± ‡ sJL± dO¨ - 10 .…d±
:Uø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø¥œuL´

‰uø øK∫∞«

.o®U°

WFzUC∞« WLKJ∞«

.Ê«Ëd≥e∞«

WOLNß ‹ULKØ

.bO®d∞« ÊË¸U≥

dO≥UA±Ë ¡ULE´

¡UCH∞« v∞≈ ‹bFÅ W∂KØ - 2 .ö
Î OKî tK∞« Ácª¢« Íc∞« w∂M∞« ‡ vF≠_« Õöß - 1
pK≥√ ‡ wzU± e§U• - 4 .ÊUN°UA∑± ‡ )Â( ÂÓeN≤« ‡ )Â( `∞UÅ q§¸ - 3 .»u£ ‡
- 6 .WLOI∞« rOE´ ‡ ·Ëd∫∞« ‰Ë√ - 5 .Âöº∞« tOK´ œu≥ ÂuÆ «ÎœU´ UN° tK∞«
X∂M± ‡ ÷¸_« Á¸«b°Ë t° tK∞« nºî - 7 .W∂C≥ ‡ oÓAM∑ß« ‡ fO∑∞« ‹
Ó UÅ
dO¨Ë q±Uî - 9 .åœu§u± U≤√ Ê–≈ dJ≠√ U≤√ò qzUI∞« ‡ oÓK¨√ b{ - 8 .ÊUMß_«
rO≥«d°≈ UN§Ëe¢ …√d±« ‰Ë√ ‡ v∞Ë_« Wß¸bL∞« - 10 .n¥dF∑K∞ ‡ wNMK∞ ‡ jA≤
.Âöº∞« tOK´

rKº¢Ë ‡≥148 WMß b∞Ë ,rOE´ wßU∂´ WHOKî
23 s± d∏Ø√ t∑≠öî …b± X≤UØË ‡≥170 WMß W≠öª∞«
.W±_« vK´ «ÎdOî UNKØ X≤UØ ,WMß
.tN§Ë vK´ ¡dL∞« ÊULOÓ≥Ó = 11 + 4 + 3 + 9 <
.U± qLF° ÂUOI∞« lM± = 10 + 1 + 5 <
.¡U® = 11 + 2 + 8 + 6 <
.tKÅUH± X∂KB¢ = 7 + 9 <
±º∑∫Oq ‡ ¢KW.
≥VÒ ‡ ¸ÊÒ ‡ ≠U 9 - ¥Q¢w ‡ ¢Jd«¸ 01 £Luœ 6 - ßUÂ ‡ ∞OÒs 7 - «∞ªKOq ‡ ØQ” 8 ¥ußn ‡ √•u‰ 4 - « „ ‡ ®d ‡ ô 5 - °U¸ ‡
1 - ßKOLUÊ ‡ ≠pÒ 2 - ±U‰Ó ‡ «ß∑I∂U‰ 3 √≠IOU:

«‰ 01 - «_Â ‡ ßU¸….
‡ ≠p 8 - ≠∑` ‡ œ¥JU¸‹ 9 - Øºu‰ ‡ ô ‡
√∞n ‡ £LOs 6 - ≤VÒ ‡ ®r ‡ ¢q 7 - ÆU¸ËÊ
Ë∞w ‡ îºd ‡ ‹ ‹ 4 - ßb ‡ «∞d¥` 5 1 - ßr ‡ ≈°d«≥Or 2 - ô¥JU ‡ ∞∂U” 3 ´Luœ¥UÎ:

•Ku‰ «∞JKLU‹ «∞L∑IU©FW:

حول العا⁄

’ربعاء  07أاوت  06 /2019ذو ا◊جة  1440هـ
ا أ

العنصسرية تصسل لعالم صسناعة الروبوتات
اأصصبحت العنصصرية قضصية اأسصاسصية
‘ اÛتمعات ،واأصصبح الوعي
ا’جتماعي ◊وادث العنصصرية
والعنصصري ،Úاأعلى من اأي وقت
مضصى ،ولكن هل Áكن اأن تصصل
العنصصرية للروبوتات؟
وكشصفت دراسصة جديدة عن وجود
شصكل من اأشصكال العنصصرية ‘ عا⁄
صصناعة الروبوتات ،و‘ اختيار
اأشصكال الروبوتات التي تظهر ‘
ا’أفÓم السصينمائية.
ووفقا Ÿوقع «سصي اأن ان» ،كشصفت
دراسصة جديدة بعنوان «العنصصرية
تÈات
والروبوتات» ،اأجرتها
‘
ا’إنسصانية
التكنولوجيا
نيوزيلندا ،عن وجود العنصصرية ‘
لتشصبه
اŸصصنعة
الروبوتات
ا’إنسصان.
وقالت الدراسصة اأن الروبوتات
الشصهÒة التي تنتجها الشصركات

غالبا ما تكون بيضصاء اللون ،وهو ما
ينطبق كذلك على شصخصصيات
الروبوت التي تظهر ‘ اأفÓم
هوليوود.
واأكدت الدراسصة اأن هذه ا’ألوان لها
د’’ت اجتماعية ،و–دد كيفية
تفاعل البشصر مع الروبوتات.
وقال الباحث الرئيسصي ‘
الدراسصة ،كريسصتوف بارتينيك:
«التحيز ضصد الروبوتات السصوداء
هو نتيجة للتحيز ضصد ا’أمÒكيÚ
من اأصصل اأفريقي» ،مضصيفا اأنه
«’أمر مدهشس اأن نرى كيف اأن
ا’أشصخاصس الذين  ⁄يكن لديهم
تفاعل مسصبق مع الروبوتات،
يظهرون –يزا عرقيا Œاههم».
ويعتقد الباحثون اأن هذه قضصية
–تاج اإ ¤معا÷ة ،وقالوا «اإذا كان
من اŸفÎضس اأن تعمل الروبوتات
كمعلم Úاأو اأصصدقاء اأو مقدمي

رعاية ،على سصبيل اŸثال ،فسصتكون
هناك مشصكلة خطÒة اإذا كانت كل
هذه ا’أدوار مشصغولة فقط من قبل
الروبوتات البيضصاء».
وشصملت الدراسصة الروبوتات التي
“تلك اأطرافا تشصبه ا’إنسصان ،مع
وجود تركيبة خارجية بلون
اأبيضس.
ووفقا للموقع ،فاأنك لو بحثت عن
صصور روبوت Ãوقع غوغل ،فاأنك
لن ترى األوانا متعددة ،وسصتظهر
الروبتات البضصاء بشصكل «طاغ»،
وهو ما يوؤكد نظرية الدراسصة.
واأشصار بارتنيك اإ ¤اأن مصصممي
الروبوتات ياأتون من كل اأنحاء
العا ،⁄لكنهم عادة ما يصصممون
ا’أبيضس،
باللون
الروبوتات
واأضصاف قائ« Óيجب اأن “ثل
الروبوتات ا’أعراق اŸتنوعة
للبشصر».

تماسسيح تصسطاد كÓبًا بشسوارع مدينة هندية
تجو ب ا لتماسس يح شسوارع مد ينة
فادودارا ا لهند ية ا لتي غم رتها
ا لم يا ه ،بعدما هطل ما يق ر ب
من  50سسنتيمترا من الأمطار
خل  24سساعة عليها ،ما اأسسفر
اأيضسا عن مقتل خمسسة
اأشسخاصص ،وفق ما ذكرته
ا لشس رطة ا لمحل ية ا لجمعة.
وبقي مسستوى المياه مرتفعًا في
ا لمد ينة ا لواقعة في ول ية
غوجارات ،حيث اأغلقت محطة
ا لسسكة ا لحد يد ا ل رئ يسس ية ومعظم
ا لط رق بسسبب هذا ا لطوفان.

واأجلي  5000شسخصص من
مناز لهم ،بسسبب ف يضسان نه ر
ف يشسوام يت ري ا لمليء با لتماسس يح
عب ر ا لمد ينة ،ا لتي يبلغ عدد
سسكانها  1 . 2مل يون نسسمة.
وقد اأظهر شسريط فيديو انتشسر
ا لتواصسل
وسسائل
على
الجتماعي تمسساحًا يهاجم كلبًا
في اأحد الشسوارع ،اإل اأن نشسطاء
م ن جمع يا ت ا ل رفق با لح يوان
األقت القبضص على ذلك
ا لتمسساح.
واأوضسحت الشسرطة اأنه تم

الإبغ عن حادثين اآخرين
يتعلقان بتماسس يح في مناطق
ماأهولة.
وقد اأغلقت العديد من الجسسور
فوق النهر ،ما اأدى اإلى عزل
مناطق بكاملها في ا لمد ينة.
وقال مسسوؤولون اإن شسخصسين
تع رضسا لل صسعق با لكه رباء وتوفي
عامن ،بعدما سسقط عل يهما
بسسبب
مت صسدع
جدار
عث ر على جثة
ا لف يضسانا ت .كما ُ
رجل سست يني تطفو على سسطح
ا لم يا ه لك ن سسبب وفاته ما زال

ل.
مجهو ً
واأشسار مسسوؤولون اإلى اأن فرقاً
طبية من مدن اأخرى في هذه
الولية الغربية سسترسسل اإلى
فادودارا للق يام بعمل يا ت
لحتواء الأمراضص والأوبئة.
يذكر اأن اأكثر من  250شسخصسًا
لقوا حتفهم في ا لف يضسانا ت
الموسسمية في اأنحاء الهند
ا لقل يلة
الأسسابيع
خل
الماضسية ،علمًا اأن وليتي اسسام
وبيهار الشسماليتين هما الأكثر
تضسررًا.

هذا أاول ما يسسأال عنه الحجاج لدى وصسولهم مكة المكرمة
يبحث الحجاج فور وصسولهم إالى أارضص مكة المكرمة عن ماء زمزم التي لطالما حلموا بها طيلة حياتهم .ويتسسابق أاهالي مكة في اسستقبالهم
للحجاج بشسربات ماء زمزم المبخرة بالمسستكة المحمولة على أاكتافهم .وبهذا يواصسل األهالي عاداتهم وتقاليدهم في اسستقبال وفود الحجاج
حين وصسولهم البقاع الطاهرة ،في عادة متوارثة منذ مئات السسنين.
من جهته ،قال المتخصسصص في شسؤوون الحج وخدمات الحجاج ،أاحمد صسالح حلبي «حينما تطأا أاقدام الحاج مكة المكرمة يكون ماء زمزم أاول
ماء يبحث عنه ،ل ليروي به ظمأا المسسافة التي قدمها لكنه يروي به ظمأا السسنين التي عاشسها شسوقًا لشسرب هذا الماء الطاهر».
وأاكد حلبي أان «ماء زمزم لدى الحجاج ليسص ماء ُيشسرب ،لكنه دواء لكل داء ،فنراهم يتسسابقون ليكون خير ماء األرضص مشسربهم طوال فترة
تواجدهم في مكة المكرمة».
ويقدم ماء زمزم في الحرمين الشسريفين من خل  40أالف حافظة معقمة ومبردة ،تجهز في أاماكن التعبئة داخل المسسجد الحرام والمسسجد
النبوي ،ثم تنقل بمنتهى الدقة عبر السسيارات الكهربائية إالى أاماكنها ،فيما يطمح مكتب الزمازمة الموحد لسسقيا  1.7مليون حاج ضسمن خطط
محكمة لحج هذا العام.

ريغان وصسف مسسؤوولين أافارقة
بـ»القردة» في مكالمة سسرية
وصسف الرئيسص الأمريكي السسابق
رونالد ريغان المندوبين الأفارقة
لدى الأمم المتحدة بـ «القردة» ،في
مكالمة سسرية.
واأوضسح المصسدر اأن الرئيسص
الأمريكي الشسهير ،الذي اشستغل في
البيت الأبيضص من  1981اإلى ،1989
اأدلى بهذا التعليق «العنصسري» قبل
عشسر سسنوات من توليه المنصسب
الرئاسسي ،وذلك خل مكالمة سسرية
مع الرئيسص اآنذاك ريتشسارد
نيكسسون.
وتابع اأن المكالمة سسربت تفاصسيلها
من طرف تيم نافتالي ،الذي يشستغل
اأسستاذا للتاريخ في جامعة نيويورك،
وكان يدير مكتبة نيكسسون الرئاسسية
خل الفترة ما بين  2007و.2011
وكشسفت المصسدر ،اإن ريغان ،الذي
كان حاكما لكاليفورنيا في ذلك
الوقت ،بدا غاضسبا من المندوبين
الأفارقة في الأمم المتحدة بعدما

وقفوا ضسد الوليات المتحدة في
تصسويت لعتراف بالصسين وطرد
تايوان.
وكان ريغان يناصسر تايوان ،واتصسل
بنيكسسون لينفسص عن غضسبه من
الدول الأفريقية التي تحدت اأميركا
وصسوتت في الأمم المتحدة لصسالح
العتراف بالصسين.
وقال ريغان ،في المكالمة «لروؤية
هوؤلء القردة من تلك الدول
الأفريقية  -عليهم اللعنة ،اإنهم ل
يجيدون حتى ارتداء الأحذية».
وكشسف نافتالي اأن ريغان اتصسل
بنيكسسون ليطالبه بالنسسحاب من
الأمم المتحدة ،قبل اأن يصسف ،في
المكالمة نفسسها ،وفد دولة تنزانيا
بـ»اآكلي لحوم البشسر» .يشسار اإلى اأن
رونالد ريغان توفي عام  ،2004عن
عمــــــــــر يناهـــــــــز  93عامــــــــا ،بعد
معركـــــــــة طويلة مع مرضص
الزهايمر.

نكت فيسصبوكية

^ ثÓثة تائهين في الصصحراء وجدوا
فانوسس
فقام ا’ول بمسصحه فخرج له جني و
قال له:شصبيك لبيك انا بين يديك
تمنى امنية و نحققهالك
’ول قاله  :ديني لفرنسصا
ا أ
داه الجني لفرنسصا
’مريكا
الثاني قاله  :ديني أ
’مريكا
داه أ
’ول راح لفرنسصا و
الثالث قاله  :ا أ
’مريكا
الثاني أ
قال للجني  :ردهم في زوج
^ ا’بن  :ماما عÓه كذبتي عليا
ا’م  :عÓه واشس قلتلك ؟
ا’بن  :قلتيلي بلي خويا مÓيكة
ا’م  :ايه  .هو مÓيكة
ا’بن  :ايما’ عÓه كي قسصتو من
التاقة ما حبشس يطير

23

äÉjóàæªdG ΩÓc
ديار أاحبتي
ن إالى ديار أاحبتي!
َالراحلو َ
م ،قد أاخذتم مهجتي
عَتبي عليك ْ
م جسصدي غريبًا هاهنا
وتركت ُ
ة!
جبي له يحيا هنا في غرب ِ
ع َ
م :ما ِمن فصصاٍم أاو نوى
كم قلت ُ
ه..يا إاخوتي!
بين الفؤواد وجسصم ِ
وإاذا بجسصمي في هجير بعادِه
وإاذا بروحي في نعيم الروضصة !
قلبي..وأاعلم أانه في رحلك ْ
م
’خوِة
ف في رحال ا إ
كصُصواع يوسص َ
قلبي ..وُيحرُم بالسصجود ملبيًا
ب الدعوِة
ك ربي .،يا مجي َ
لبي َ
قلبي ..ويسصعى بين مروَة والصصفا
ف سصبعًا في مدار الكعب ِ
ة
ويطو ُ
قلبي ارتوى من زمزٍم بعد النوى
س التوب ِ
ة
ت ،أارض ِ
وأاتى إالى عرفا ِ
ل من ذنبه
ب متنصuص ٌ
هو مذن ٌ

هو محرٌم يرنو لبـاب الرحم ِ
ة
قلبي ..ويهفو للمدينة طائراً
للمسصجد النبوي عند الروضصةِ
ة نرتـاح في أافيـائها
هي واح ٌ
بطريق عودتنا لدار الجن ِ
ة
الراحلون إالى ديار أاحبتي!
ة؟!
أاُترى رحلتم في طريق السصsن ِ
ر قد رمى
ن! أا’ بشصي ٌ
َالزائرو َ
ة؟
’م ِ
د فوق عزم ا أ
بقميصس أاحم َ
خطواُتهم
ت ُ
فالمسصلمون تعّثر ْ
ر عصصاب ِ
ة
’قصصى أاسصي ُ
دا أ
والمسصج ُ
هي قصصتي وقصصيدتي ..أالحاُنها
تحدو مسصيري في دروب الدعوِة
هي قصصتي يا إاخوتي ..عنواُنها
أاحيا وأاقضصي في سصبيل عقيدتي
عن منتديات شصبكة فلسصطين للحوار

مدينة سسعودية نسسجت فيها كسسوة
الكعبة  8مرات

مع اقتراب موعد تجديد كسسوة الكعبة
المشسرفة ،الذي يصسادف التاسسع من ذي
الحجة ،تعود األذهان ألول كسسوة تم
نسسجها بأامر من أامير سسعودي هو اإلمام
سسعود الكبير ،حيث أاشسير إاليه بنسسيج أاهل
األحسساء لوجود ما يكفي من الحرفيين
المهرة .فقد نسسجت واحة النخيل شسرق
السسعودية كسسوة الكعبة المشسرفة  8مرات
كان آاخرها في عهد الملك المؤوسسسص
عبدالعزيز عام  1343هجرية قبل أان
تنتقل إالى مكة المكرمة.
وأاوضسح الباحث في اآلثار بجامعة الملك
سسعود ،فهد الحسسين ،أان «اإلمام سسعود
الكبير هو أاول أامير سسعودي يكسسو الكعبة،
بعد دخول الحجاز في حوزته وذلك عام
 1219هجرية ،وكانت بالخز األحمر
الثمين ،رغم ثبوتها على اللون األسسود منذ
عام  622هجرية .وانقطع إارسسال كسسوة
الكعبة مع المحمل القادم من مصسر بعد
ضسم الحجاز ،فاسستشسار اإلمام من معه من
أامراء البلدان ،وأاشسير إاليه باألحسساء
لوجود ما يكفي من الحرفيين لنسسج كسسوة
فاخرة .وكان ذلك في بيت عيسسى ابن

شسمسص».
وقال الحسسين« :كتب بالقلم على باب بيته
هذا البيت الذي نسسجت فيه الكسسوة،
وأاشسرف عليها  10مشسايخ ،والبيت الثاني
بالهفوف وسسط األحسساء ونسسجت فيه
كسسوتان تحت إاشسراف أاحمد الدسسوقي
ومجموعة من المهرة ،كما أاوقف الشسيخ
أاحمد الم بيته الخاصص على نسسج
الكسسوة للكعبة».
من جهته ،بّين المؤورخ محمد سسعيد الم
أان حياكة الثوب الشسريف اسستغرقت نحو
شسهرين أاو أاكثر ،واشسترك في ذلك أاكثر من
 تقريبًا ،وهم من أاسسر معروفة
 30رج ً
بهذا الفن في األحسساء ،وبعدها ذهبت
مجموعة منهم أاثناء تركيب الثوب قبل
شسهر ذي الحجة من العام نفسسه إالى مكة
المكرمة.
وتابع« :قبلها ذهب وفد من الحائكين إالى
مكة المكرمة ألخذ المقاسسات على الكعبة
حسساء.
المشسرفة ،ومن ثم العودة ثانية ل أ
وكانت الرحلة على اإلبل تسستغرق نحو 80
يومًا ذهابًا وإايابًا».

إاسسبانيا تÓحق
السسائقين المتهورين بالـ «درونز»
تبدأا إاسسبانيا ،الثنين المقبل ،بتسسيير
طائرات من دون طيار للمسساعدة في
فرضص عقوبات بحق من يخالفون قانون
السسير.
وتحلق  3طائرات مسسيرة مزودة بكاميرات
عالية الدقة فوق الطرقات لرصسد
التصسرفات الخطرة في محيط جزر
الكناري قبل تشسغيلها في بقية أانحاء
البد ،بحسسب ما قال ناطق باسسم
المديرية العامة للمرور لوكالة فرانسص
برسص.
وتعتزم السسلطات شسراء  20طائرة إاضسافية
من هذا النوع ،وتسستخدم إاسسبانيا أاصس
11طائرة مسسيرة لمراقبة حركة السسير،
لكنها المرة األولى التي تلجأا فيها إالى هذه
اآللت لتحرير مخالفات.
وتسستعمل الطائرات المسسيرة لضسمان
السسمة المرورية في عدة مدن صسينية
مث ،وهي تختبر حاليا في أاوروبا عموما،
وفي فرنسسا وبريطانيا خصسوصسا.
ويكلف عنصسر بتسسيير الطائرة في حين
يتولى آاخر مراقبة التسسجيت ،بحسسب ما
أافادت المديرية العامة للسسير.
وتسسمح هذه الطائرات برصسد المخالفات،
من قبيل عدم احترام خط التوقف

وعمليات التجاوز الخطرة واسستخدام
الهاتف خل القيادة وعدم ربط حزام
األمان.
لكن هذه الطائرات المسسيرة ل تقوم برصسد
السسيارات ،التي تتخطى السسرعة القصسوى،
بحسسب ناطقة باسسم المديرية.
وتتوقع المديرية أان يسسير  47مليون
شسخصص خل العطلة الصسيفية على
طرقات البلد ،حيث لقي  1180شسخصسا
حتفهم عام .2018
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33 :¢SGOôeƒH

:Gô°ùjƒ°ùH ƒfQÉcƒd ¿ÉLô¡e

''AGôë°üdG ´QÉ°T 143'' º∏«a ¢VôY
êô˘î˘ª˘∏˘d ''AGô˘ë˘°üdG ´QÉ˘°T 143'' π˘jƒ˘£˘dG »˘FGhô˘˘dG º˘˘∏˘ «˘ Ø˘ dG ¢Vô˘˘©˘ j
‹hódG ƒfQÉcƒd ¿ÉLô¡e ‘ á°ùaÉæŸG êQÉN ÊÉMôa ¿É°ùM …ôFGõ÷G
ähCG 17 ¤EG 7 øe ¬JÉ«dÉ©a ó≤©J …òdG (Gô°ùjƒ°S ¥ô°T ÜƒæL) 72`dG
ƒgh- ''AGô˘ë˘°üdG ´QÉ˘°T 143'' ¢Vô˘©˘«˘°Sh .Úª˘¶˘æ˘ª˘∏˘d É˘≤˘ah ,…QÉ÷G
ÊÉK- ''ô°VÉ◊G ƒ«FÉªæ«°S'' QÉWEG ‘ -ÊÉMôØd πjƒW »FGhQ º∏«a ∫hCG
''‘Éf ΩƒeÉH'' QGôZ ≈∏Y ôNBG ÓªY 15 ÖfÉL ¤EG -¿ÉLô¡ŸG ‘ º°ùb ºgCG
ÉeƒdÉH ’''h (á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG) ''…GQ ¿hCG ΩÉg''h (∫É¨æ«°ùdG)
.(∂«°ùµ«ŸG) ''ƒHƒd ∫CG GE
…ô£b »°ùfôa …ôFGõL ∑Î°ûe êÉàfEG øe ƒgh- πª©dG Gòg »µëjh
≈∏Y É©°VGƒàe Éª©£e ôjóJ »àdG ''áµ«∏e'' á°üb -á≤«bO 100 ¬Jóeh
¬˘dÓ˘˘N ø˘˘e Ωó˘˘î˘ J …ô˘˘FGõ÷G Üƒ˘˘æ÷G ‘ ô˘˘Ø˘ ≤˘ e …hGô˘˘ë˘ °U ≥˘˘jô˘˘W
…ôHÉYh äGôeÉ¨ŸG øY ÚãMÉ˘Ñ˘dGh äÉ˘æ˘MÉ˘°ûdG »˘≤˘FÉ˘°S ø˘e ø˘jô˘aÉ˘°ùŸG
.π«Ñ°ùdG
»°SGQ »Ø°S πjƒ£dG »≤FÉKƒdG ¬ª∏«ØH 2016 ‘ õ«“ ób ÊÉMôa ¿Éch
.É°†jG ôFGõ÷ÉH á«dhódG õFGƒ÷G øe ójó©dG RÉM …òdG ''¿GƒÑehQ
17 ¢ùaÉæJ ¿ÉLô¡ª∏˘d á˘«˘dhó˘dG á˘≤˘HÉ˘°ùŸG iô˘NCG á˘¡˘L ø˘e ±ô˘©˘à˘°Sh
Aƒ°†dG IôgÉ¶àdG √òg §∏°ùà°S Éªc ⁄É©dG ¿Gó∏ÑdG ∞∏àﬂ øe ÓªY
‘ Gògh ¢Sh’h ÚÑ«∏«ØdGh É«°ù«fhófCÉc É«°SBG ¥ô°T ÜƒæL Éªæ«°S ≈∏Y
Éªæ«°ùdG ´ƒæJh AGÌH ∞jô©àdG ≈∏Y πª©«°S ¿ÉLô¡ª∏d èeÉfôH QÉWEG
.2021 ájÉZ ¤EG óàÁ ájƒ«°SB’G
±ôW øe 1946 ‘ ¢ù°SCÉJ …òdG- »FÉªæ«°ùdG ƒfQÉcƒd ¿ÉLô¡e ±ó¡jh
¤EG ÉHhQhCG ‘ Éªæ«°ùdG äÉfÉLô¡e ΩóbCG øe Èà©jh á«ëHQ ÒZ á«©ªL
äGQÉ˘«˘à˘dGh ÖgGƒŸG ±É˘°ûà˘cG ¤EG -¿É˘ch á˘«˘bó˘æ˘Ñ˘dG ÊÉ˘Lô˘¡˘e ÖfÉ˘˘L
.á«ŸÉ©dG Éªæ«°ùdG ‘ Iójó÷G

:ádhÉ£dG ¢ùæàd É«≤jôaEG ¢SCÉc

±hôN »eÉ°S …ôFGõé∏d ájõfhôH á«dGó«e
ádƒ£H ‘ ájõfhÈdG á«dGó«ŸÉH ±hôN »eÉ°S …ôFGõ÷G ÖYÓdG RÉa
‘ ,¢Sƒ˘ZÓ˘H Úæ˘K’G AÉ˘°ùe ¬˘eGõ˘¡˘fG ó˘©˘H ,á˘dhÉ˘£˘dG ¢ùæ˘à˘d É˘«˘≤˘jô˘aEG
,11-6) 3-0 áé«àæH ÉjÒé«f øe …QOÉc ÉfhQG ΩÉeCG á«Ñ«JÎdG á∏HÉ≤ŸG
.(11-5 ,12-10
áÑ©d á≤dÉªY ΩÉeCG ÉÑ«W GOhOôe (áæ°S 30) …ôFGõ÷G ÖYÓdG Ωóbh
∞°üf QhódG Æƒ∏H ‘ í‚h »≤jôaE’G ó«©°üdG ≈∏Y ádhÉ£dG ¢ùæJ
√òg πÑbh .2-4`H OÉMÉ°S ƒjhOG …ƒ≤dG ‹ƒ¨fƒµ∏d ¬àMGREG ó©H »FÉ¡ædG
õcôŸG ‘ ∫hC’G QhódG äÉ°ùaÉæe ≈¡fG ób ±hôN »eÉ°S ¿Éc á∏HÉ≤ŸG
øe πc ÜÉ°ùM ≈∏Y øjRƒØd ¬≤«≤– ó©H ,áæeÉãdG áYƒªéª∏d ∫hC’G
.(2-3) ¿hó«Z É°SÉc ‹ƒ¨fƒµdGh (0-3) ∂jôjójôa »°SÉeƒJ ÊÉ¨dG
»JÉe ÉjÒé«f øe ¬°ùaÉæe ≈∏Y ±hôN ¥ƒØJ ,»FÉ¡ædG øªK QhódG ‘h
»FÉ¡ædG ∞°üf ‘ ôFGõ÷G πã‡ QGƒ°ûe ∞bƒàj ¿G πÑb ,(2-4) ƒjÉJ
Ωõ˘¡˘fG …ò˘dG ,4-2`H í˘dÉ˘°U »˘∏˘Y ó˘ª˘MG …ô˘˘°üŸG ΩÉ˘˘eG IQÉ˘˘°ùÿG Ö≤˘˘Y
QÉ°ùY ôªY ¬æWGƒe ΩÉeCG á«FÉ¡ædG á∏HÉ≤ŸG ‘ IÒÑc áHƒ©°üH √QhóH
.(11-3 ,9-11 ,11-3 ,12-14 ,11-6 ,11-3 ,10-12) 4-3`H

:áMÉÑ°ùdG ÜÉÑ°û∏d á«Hô©dG ádƒ£ÑdG

á«ÑgP É¡æe çÓK ôFGõé∏d äÉ«dGó«e ™Ñ°S
,á˘«˘Ñ˘gP 3) Ió˘jó˘L äÉ˘«˘dGó˘«˘e ™˘Ñ˘°S ¿ƒ˘jô˘FGõ÷G ¿ƒ˘MÉ˘Ñ˘ °ùdG Rô˘˘MCG
á˘dƒ˘£˘Ñ˘∏˘d á˘°ùeÉÿG á˘°ü◊G äÉ˘bÉ˘Ñ˘°S Ö≤˘Y (¿É˘à˘jõ˘fhô˘Hh ¿É˘à˘ «˘ °†a
AÉ˘°†«˘Ñ˘dG QGó˘dÉ˘˘H AÉ˘˘KÓ˘˘ã˘ dG ¢ùeCG (çÉ˘˘fEGh Qƒ˘˘cP) ÜÉ˘˘Ñ˘ °û∏˘˘d á˘˘«˘ Hô˘˘©˘ dG
.(Üô¨ŸG)
¥ÉÑ°S ‘ …ódÉN Ëôe Ö«°üf øe á«ÑgòdG çÓãdG äÉ«dGó«ŸG âfÉch
»ª°SÉ≤∏H AÉ°ùæNh áæ°S 15 øe πbCG ∞æ°U øª°V IôM áMÉÑ°S Îe 800
πbCG/Qó°U Îe 100) ΩÓY áeÉ°SCGh (áæ°S 15 øe πbCG/Qó°U Îe 100)
100) ¢SGQh á«fGôd ¿Éà«°†ØdG ¿Éà«dGó«ŸG äOÉY Éªæ«H (áæ°S 15 øe
øe πbG/Qó°U Îe (100 ¿Éª∏H ∞°üæeh (áæ°S 15 øe πbCG/Qó°U Îe
.(áæ°S 18
Îe 100) »˘˘∏˘ «˘ ¡˘ °T ó˘˘ªﬁh êhô˘˘Yƒ˘˘H É˘˘fGO ¿É˘˘MÉ˘˘Ñ˘ ˘°ùdG π˘˘ °ü– É˘˘ ª˘ ˘c
.ájõfhÈdG á«dGó«ŸG ≈∏Y (áæ°S 13 øe πbG/Qó°U

É¡«°VGQC’ ∫ƒNódG RÉ«àeG »¨∏J ø£æ°TGh
∫hO ÊÉªK …ôFGõd IÒ°TCÉJ ¿hO
¤EG ∫ƒ˘Nó˘dG á˘«˘°UÉ˘N AÉ˘KÓ˘ã˘dG ¢ùeCG á˘˘«˘ µ˘ jô˘˘eC’G äÉ˘˘£˘ ∏˘ °ùdG â¨˘˘dCG
¥Gô©dG hCG ¿GôjEG øe πc ‘ GhóLGƒJ hCG GhôaÉ°S øŸ IÒ°TCÉJ ¿hO É¡«°VGQCG
øª«dG hCG ∫Éeƒ°üdG hCG É«Ñ«d hCG ÉjQƒ°S hCG ¿GOƒ°ùdG hCG á«dÉª°ûdG ÉjQƒc hCG
∫hódG »æWGƒe øe GƒfÉc ƒdh ≈àM ,2011 ΩÉY ¢SQÉe øe ∫hC’G ó©H
.IÒ°TCÉàdG øe AÉØYE’G èeÉfôH É¡«∏Y ≥Ñ£j »àdG
≈∏Y ¿É«H ‘ ,á«µjôeC’G Ohó◊G ájÉªMh ∑QÉª÷G áÄ«g âë°VhCGh
AÉØYE’G èeÉfôH øª°V áLQóŸG ∫hódG »æWGƒe ¿CG ,»ª°SôdG É¡©bƒe
‘ GhóLGƒJ hCG GhôaÉ°S øjòdG ,ádhO 38 ÉgOóY ≠dÉÑdGh IÒ°TCÉàdG øe
¤EG ôØ°ù∏d Ú∏gDƒe GhOƒ©j ⁄ ,IÎØdG √òg ∫ÓN 8`dG ∫hódG ∂∏J
ø˘e AÉ˘Ø˘YE’G è˘eÉ˘fô˘H ÖLƒÃ É˘¡˘«˘°VGQCG ∫ƒ˘˘NO hCG Ió˘˘ë˘ àŸG äÉ˘˘j’ƒ˘˘dG
.IÒ°TCÉàdG
√ò˘g ¤EG ô˘Ø˘°ùdÉ˘H ≥˘∏˘©˘à˘J IOhóﬁ äGAÉ˘æ˘ã˘ à˘ °SG Oƒ˘˘Lh ¤EG äQÉ˘˘°TCGh
.ájôµ°ùY hCG á«°SÉeƒ∏HO ¢VGôZC’ ¿Gó∏ÑdG

âæ°Tƒ“ Ú©H ∞«µdG øe ÉeGôZƒ∏«c 30 §Ñ°V
øe ΩGôZƒ∏«c (30 ) 2.´.¿/ âæ°Tƒ“ Ú©H πMGƒ°ùdG ¢SGôM §Ñ°V
´É˘aó˘dG IQGRƒ˘d ¿É˘«˘H AÉ˘KÓ˘ã˘dG ¢ùeCG √OQhG É˘e Ö°ùM è˘dÉ˘©ŸG ∞˘˘«˘ µ˘ dG
á«Yô°T ÒZ Iôég ä’hÉﬁ •ÉÑMEG ” ¬fCG'' ¿É«ÑdG ±É°VCGh .»æWƒdG
ÚY øe πµH ™æ°üdG ájó«∏≤J ÜQGƒb Ïe ≈∏Y GƒfÉc É°üî°T ( 40) `d
.'' 5.´.¿/ áHÉæYh 2.´.¿/ âæ°Tƒ“
»æWƒdG ¢û«é∏d IRôØe âØbhCG áª¶æŸG áÁô÷G áHQÉﬁ QÉWEG ‘h
øY ÚÑ≤æe (06) áà°S 6.´.¿/ â°SGÔªàH 2019 ähG 05 Ωƒj »Ñ©°ûdG
»à«YÉHQ (02) ÚàÑcô˘eh á˘«˘FÉ˘Hô˘¡˘c äGó˘dƒ˘e (4) äõ˘é˘Mh Ögò˘dG
.''IQÉé◊G Ò°ùµàd (02) ÚàdBGh ´ÉaódG

É«°ShQ iód »µjôeC’G ÒØ°ùdG ádÉ≤à°SG
¢ùeCG ,¿É˘˘ª˘ °ùà˘˘fÉ˘˘g ¿ƒ˘˘L ,É˘˘«˘ °ShQ ió˘˘d »˘˘µ˘ jô˘˘ eC’G ÒØ˘˘ °ùdG Ωó˘˘ ≤˘ ˘J
.ÖeGôJ ódÉfhO ,»µjôeC’G ¢ù«FôdG ¤EG ¬àdÉ≤à°SÉH ,AÉKÓãdG
,¿Éª°ùàfÉg ¿CÉH á«µjôeC’G ''¿ƒ«ÑjôJ ∂«d âdƒ°S'' áØ«ë°U äOÉaCGh
¬˘fCG ¤EG IÒ°ûe ,¢ùeCG ìÉ˘Ñ˘°U ,ÖeGô˘J ¤EG á˘dÉ˘≤˘ à˘ °S’G ÜÉ˘˘£˘ N π˘˘°SQCG
.áj’ƒdG ºcÉM Ö°üæe ¤EG í°TÎ∏d ÉJƒj ¬j’h ¤EG IOƒ©dG Ωõà©j
»àdG á≤ã˘dÉ˘H âaô˘°ûJ ó˘≤˘d'' :ÖeGô˘J ¤EG ¬˘HÉ˘£˘N ‘ ¿É˘ª˘°ùà˘fÉ˘g ∫É˘bh
∂∏J ∫ÓN É«°ShQ iód IóëàŸG äÉj’ƒ∏d GÒØ°S íÑ°UC’ ÉgÉjEG »æàëæe
ÚH á«FÉæãdG äÉbÓ˘©˘dG É˘gó˘¡˘°ûJ »˘à˘dG á˘Ñ˘©˘°üdG á˘«˘î˘jQÉ˘à˘dG á˘∏˘MôŸG
ôHƒàcCG øe 3`dG ‘ ¬Ñ°üæe ΩÉ¡e øY ≈∏îà«°S ¬fCG Éë°Vƒe ,.''øjó∏ÑdG
.áØ«ë°üdG äOQhCG ÉªÑ°ùM ,πÑ≤ŸG
≈˘∏˘Y ,ÖeGô˘J ó˘dÉ˘fhO ,»˘˘µ˘ jô˘˘eC’G ¢ù«˘˘Fô˘˘dG QÉ˘˘«˘ à˘ NG ™˘˘bh ó˘˘b ¿É˘˘ch
ÉeÉY 57 ôª©˘dG ø˘e ≠˘dÉ˘Ñ˘dG ,¿É˘ª˘°ùà˘fÉ˘g ¿ƒ˘L ,Ωô˘°†ıG »˘°SÉ˘eƒ˘∏˘Hó˘dG
ΩÉY á«∏jƒL ‘ ƒµ°Sƒe iód IóëàŸG äÉj’ƒdG ÒØ°S Ö°üæe π¨°û«d
.É«°ShQ ™e äÉbÓ©dG ôJƒJ á«Ø∏N ≈∏Y 2017
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…P ∫Óg πgCG GPEÉa ¬ëHòj íHP ¬d ¿Éc øe{ :ºs∏°n Shn p¬«r n∏Y
n ¬
o s∏dG ≈s∏°n U p¬s∏dG ∫ƒ°o SQn ∫Éb :âdÉb É¡ær Y
n ¬
o s∏dG »
n °p VQn áª∏°S ΩCG øY
p
.lº∏°r ùoe o√Ghn nQ z»ë°†j ≈àM Ék Ä«°T √QÉØXCG øe ’h √ô©°T øe ¿òNCÉj Óa áé◊G

QQO
á«æq °So

á∏Ñ∏ÑdG ´QRh ÜÉ≤©dG øe ¢ü∏ªàdG ä’hÉﬁ í°†a

É¡HÉfPCGh áHÉ°ü©dG ''∞°ü≤j'' ¢û«÷G
''áHÓ°Uh áfÉàe OGOõJ ¬°û«Lh Ö©°ûdG ÚH ábÓ©dG'' :¢û«÷G á∏› ¯
ä’hÉﬁ OƒLh ¤EG IÒ°ûe ,''É¡HÉfPCGh áHÉ°ü©dÉ°S ≈∏Y QÉædG ähCG ô¡°ûd ÒNC’G ÉgOóY ‘ ¢û«÷G á∏› âëàa
Ö©°ûdG ÚH ábÓ©dG ¿CG ≈∏Y IOó°ûeh ,çGóMC’G QÉ°ùe ‘ ÒKCÉàdGh á∏Ñ∏ÑdG ´QR ¤EG IOƒ©dGh ÜÉ≤©dG øe ¢ü∏ªà∏d
á°ù°SDƒŸG ¢UôM ióÃ Ö©°ûdG ∑GQOEG ºµëH ''áHÓ°Uh áfÉàe'' OGOõJ âÄàa Ée »Ñ©°ûdG »æWƒdG ¬°û«Lh …ôFGõ÷G
ô°UÉædG óÑY .¢S ¯
.''¬Lh πªcCÉ°S ≈∏Y É¡H áWƒæŸG ΩÉ¡ŸG AGOCG ≈∏Y ájôµ°ù©dG
OÉ÷Gh π˘YÉ˘Ø˘dG Ò°†ë˘à˘dG π˘«˘Ñ˘°S ‘ º˘¡˘ª˘ ª˘ g
ÜôbCG ‘ á∏Ñ≤ŸG á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G AGôLE’
QGƒ◊G Üƒ˘˘ ∏˘ ˘°SCG »˘˘ æ˘ ˘Ñ˘ ˘J ∫Ó˘˘ N ø˘˘ e ∫É˘˘ ˘LB’G
áaÉc ¬«dEG äQÉ°TCG …òdG AÉæÑdGh OÉ÷G »æWƒdG
á˘˘«˘ ©˘ bGƒ˘˘dG É˘˘¡˘ ˘æ˘ ˘«˘ ˘eÉ˘˘ °†Ã IÒÿG äGQOÉ˘˘ ÑŸG
.''ádƒ≤©ŸGh
‘ πªëà°S'' äÉHÉîàf’G √òg ¿CG ¤EG äQÉ°TCGh
‘ •Gƒ°TC’G øe ójõŸG ™£b í«àj Ée É¡JÉ«W
‘ ¿ƒfÉ≤dGh ≥◊G ádhO óYGƒb AÉ°SQEG ¥É«°S
»˘YÉ˘ª˘ à˘ LG AÉ˘˘NQh á˘˘jOÉ˘˘°üà˘˘bG á˘˘°†¡˘˘f π˘˘X
.''QGô≤à°S’Gh øeCÓd ï«°SôJh
≈˘∏˘Y á˘«˘ MÉ˘˘à˘ à˘ a’G äó˘˘cCG ,Oó˘˘°üdG Gò˘˘g ‘h
á˘Ñ˘ °SÉ˘˘æÃ ''¢TÉ˘˘≤˘ æ˘ dG iƒ˘˘à˘ °ùe ™˘˘aQ IQhô˘˘°V''
¢VƒÿG »°TÉ–'' ™e ,Ö≤JôŸG »æWƒdG QGƒ◊G
ìô˘˘W ø˘˘Y OÉ˘˘©˘ à˘ H’Gh á˘˘jƒ˘˘fÉ˘˘ã˘ dG π˘˘FÉ˘˘°ùŸG ‘
ÉŸÉW ,á«fƒfÉb ÒZ äGAÓeEGh á≤Ñ°ùe •hô°T
.''øWƒ∏d É«∏©dG áë∏°üŸG ™e ¢VQÉ©àj ∂dP ¿CG
óM ™°Vh »°†à≤J'' øWƒdG áë∏°üe ¿CG äócCGh
QÉ˘µ˘aC’ êhô˘J â∏˘˘X »˘˘à˘ dG á˘˘HÉ˘˘°ü©˘˘dG ≥˘˘£˘ æŸ
±ó¡à°ùJ É¡µ∏a ‘ QhóJ äÉ¡L É¡àæÑJ áã«ÑN
‘ ÒKCÉ˘à˘dG á˘˘dhÉﬁh á˘˘dGó˘˘©˘ dG á˘˘«˘ dÓ˘˘≤˘ à˘ °SG
¥Ó˘WE’ Iƒ˘Yó˘dÉ˘H É˘°SÉ˘°SCG ≥˘∏˘©˘à˘Jh É˘¡˘ JGQGô˘˘b
≈˘∏˘Y Ghó˘©˘J ø˘jò˘dG ÚH ø˘e Úaƒ˘˘bƒŸG ìGô˘˘°S
á˘˘jGô˘˘dG Gƒ˘˘fÉ˘˘gCGh á˘˘dhó˘˘dG äÉ˘˘°ù°SDƒ˘ ˘eh Rƒ˘˘ eQ
í˘æŸ á˘Mƒ˘°†Ø˘e á˘˘dhÉﬁ ‘ ∂dPh á˘˘«˘ æ˘ Wƒ˘˘dG
¢ü∏ªàdG πLCG ø˘e É˘¡˘HÉ˘fPCGh á˘HÉ˘°ü©˘∏˘d á˘°Uô˘a
ÒKCÉàdGh á∏Ñ∏ÑdG ´QR ¤EG IOƒ©dGh ÜÉ≤©dG øe
.''çGóMC’G QÉ°ùe ‘
áÑdÉ£e Ò°ùØJ øµÁ ∞«c'' á∏ÛG âdAÉ°ùJh
á«æeC’G äGAGôLE’G ‘ ô¶ædG IOÉYEÉH ¢†©ÑdG
...iÈµdG ¿óŸGh áª°UÉ©dG πNGóÃ IòîàŸG
‘ ájGóÑdG òæe É¡©°Vh ” »àdG ÒHGóàdG »gh
Ö©˘˘°ûdG á˘˘≤˘ ˘aGôŸ á˘˘ «˘ ˘eGô˘˘ dG ÒHGó˘˘ à˘ ˘dG QÉ˘˘ WEG
.''¬àeÓ°Sh øWGƒŸG ájÉªMh
ó«cCÉàdG É¡à«MÉààaG ‘ ¢û«÷G á∏› äOóLh
á«ah ≈≤˘Ñ˘à˘°S á˘jô˘µ˘°ù©˘dG á˘°ù°SDƒŸG'' ¿CG ≈˘∏˘Y
»˘YGô˘J »˘à˘ dG á˘˘à˘ HÉ˘˘ã˘ dG á˘˘«˘ æ˘ Wƒ˘˘dG É˘˘¡˘ Ø˘ bGƒŸ
ó°V OÉ°UôŸÉH ∞≤à°Sh øWƒ∏d É«∏©dG áë∏°üŸG
,á˘ã˘«˘ÑÿG É˘jGƒ˘æ˘ dGh á˘˘eGó˘˘¡˘ dG ä’hÉÙG π˘˘c
É˘jÉ˘≤˘Hh á˘≤˘ YÉ˘˘æ˘ dG äGƒ˘˘°UC’G ≈˘˘≤˘ Ñ˘ à˘ °S É˘˘ª˘ «˘ a
≈˘˘à˘ Mh »˘˘°SÉ˘˘«˘ °ùdGh ‹ÉŸG OÉ˘˘°ùØ˘˘dG äÉ˘˘HÉ˘˘°üY
Ì©J É¡∏Y É¡JÉ©˘≤˘æ˘à˘°ùe ‘ ¢ûÑ˘æ˘J »˘bÓ˘NC’G
áØ«°†e ,''É¡à«˘aÉ˘Y É˘¡˘H OÎ°ùJ äÉ˘eÉ˘°ûb ≈˘∏˘Y
¢ùFÉ˘˘°Só˘˘dG ‘Îﬁ äGô˘˘eGDƒ˘ e äÉ˘˘«˘ ã˘ «˘ ˘M'' ¿CG
∫ÉW Éª¡e ¿É«©∏d ∞°ûµæà°S πFÓ≤dG »YQGRh
.''ô°üb hCG øeõdG

¬˘≤˘≤˘M ÉÃ »˘æ˘Wƒ˘dG ÜGÎdG ø˘e á˘≤˘£˘æ˘ e π˘˘c
É¡æ«H øe äôcP ,IóY äÉjƒà°ùe ≈∏Y ¬°û«L
∫É› ‘ ájOÉ«àY’G ¬eÉ¡Ÿ ‘GÎM’G √AGOCG''
ò˘«˘Ø˘æ˘J ø˘e ¬˘∏˘∏˘î˘à˘j É˘eh ‹É˘à˘≤˘ dG Ò°†ë˘˘à˘ dG
±ô˘˘°ûj á˘˘«◊G IÒNò˘˘dÉ˘˘H á˘˘«˘ fÉ˘˘«˘ H ø˘˘ jQÉ“
¢ù«˘FQ ,»˘æ˘Wƒ˘dG ´É˘aó˘dG ô˘jRh ÖFÉ˘f É˘˘¡˘ «˘ ∏˘ Y
≥˘jô˘Ø˘ dG ,»˘˘Ñ˘ ©˘ °ûdG »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ¢û«÷G ¿É˘˘cQCG
.''ídÉ°U ójÉb óªMCG
ÉÃ á˘˘ «˘ ˘MÉ˘˘ à˘ ˘à˘ ˘a’G äô˘˘ cP ,∂dP ÖfÉ˘˘ ˘L ¤EG
ÜÉ˘gQE’G á˘ë˘aÉ˘˘µ˘ e ∫É› ‘ ¢û«÷G ¬˘˘≤˘ ≤˘ M
É¡JÉYôØJh É¡dÉµ°TCG áaÉµH áª¶æŸG áÁô÷Gh
Ée É°Uƒ°üN ,''É¨dÉH ÉeÉªàgG'' øjƒµàdG AÓjEG ™e
á˘˘Ñ˘ î˘ æ˘ dG äÉ˘˘Ø˘ °UGƒ˘˘ª˘ °S ó˘˘ «˘ ˘°ùé˘˘ à˘ ˘H ≥˘˘ ∏˘ ˘©˘ ˘J
∫É◊G ƒg Éªc ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y ájôµ°ù©dG
â«¶M »à˘dG á˘eC’G ∫É˘Ñ˘°TCG ¢SQGóŸ á˘Ñ˘°ùæ˘dÉ˘H
ìÉéædG øe É¡æµ“ »àdG ±hô¶dG πc ÒaƒàH
èFÉàædG ¬àÑãJ Ée ƒgh ,RÉ«àe’G áLQO Æƒ∏Hh
»˘JOÉ˘¡˘°T ‘ ∫É˘Ñ˘°TC’G É˘¡˘≤˘≤˘M »˘à˘ dG Iô˘˘gÉ˘˘Ñ˘ dG
áæ°ùdG √ò¡˘d É˘jQƒ˘dÉ˘µ˘Ñ˘dGh §˘°Sƒ˘àŸG º˘«˘∏˘©˘à˘dG
.''á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG QGôZ ≈∏Y
á˘∏› á˘«˘ MÉ˘˘à˘ à˘ aG äQÉ˘˘°TCG ,¥É˘˘«˘ °ùdG äGP ‘h
¢û«é∏d É«∏˘©˘dG IOÉ˘«˘≤˘dG ™˘«˘é˘°ûJ'' ¤EG ¢û«÷G
RÉ‚EG ‘ º¡à≤aGôeh OGôaCÓd »Ñ©°ûdG »æWƒdG
π˘˘ c Òaƒ˘˘ J ÈY á˘˘ ª˘ ˘«˘ ˘b á˘˘ «˘ ˘ª˘ ˘∏˘ ˘Y ∫É˘˘ ˘ª˘ ˘ YCG
πLCG øe ájô°ûÑdG OQGƒŸGh ájOÉŸG äÉ«fÉµeE’G
õØﬁ ñÉæe OÉéjEGh »ª∏©dG åëÑdÉH AÉ≤JQ’G
¢û«÷G Iõ˘FÉ˘L ¬˘ë˘«˘à˘J É˘e ƒ˘gh ,ÚYó˘Ñ˘ª˘∏˘ d
‘É≤Kh »ª∏Y πªY ø°ùMC’ »Ñ©°ûdG »æWƒdG
í«àj ó«∏≤J á˘HÉ˘ãÃ âë˘Ñ˘°UCG »˘à˘dG »˘eÓ˘YEGh
ójõŸG ≥«≤– º¡©bGƒe ∞∏àﬂ ‘ äGQÉWEÓd
.''»æ¡ŸG ¢SôªàdG øe
¢û«÷G á˘ª˘gÉ˘°ùe'' ¤EG á˘˘∏ÛG âbô˘˘£˘ J É˘˘ª˘ c
¤EG ±ó˘¡˘j Oƒ˘¡› π˘c ‘ »˘Ñ˘ ©˘ °ûdG »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG
∞˘∏˘àﬂ ‘ á˘bÉ˘Ø˘N á˘«˘æ˘Wƒ˘dG á˘˘jGô˘˘dG AÓ˘˘YEG
Éª∏ãe ,ájQÉ≤dGh á«dhódG á«°VÉjôdG ó«YGƒŸG
¢û«÷G πØµJ Éªæ«M á∏«∏b ™«HÉ°SCG πÑb çóM
≥˘jô˘Ø˘dG …ô˘°UÉ˘æ˘e π˘≤˘æ˘H »˘˘Ñ˘ ©˘ °ûdG »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG
Ïe π˘Y Iô˘gÉ˘≤˘dG ¤EG Ωó˘≤˘dG Iô˘µ˘d »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG
»æ˘Wƒ˘dG Öî˘à˘æŸG IQRGDƒŸ á˘jô˘µ˘°ùY äGô˘FÉ˘W
IQGó˘L ø˘Y á˘«˘≤˘jô˘aE’G ¢SCÉ˘µ˘dG ∂à˘˘aG …ò˘˘dG
¬˘æ˘°ùë˘à˘ °SG ±ô˘˘°ûe ∞˘˘bƒ˘˘e ‘ ,¥É˘˘≤˘ ë˘ à˘ °SGh
.''Ö©°ûdG
ô“ »àdG ±hô¶dG á∏ÛG á«MÉààaG âdhÉæJh
ø˘˘Wƒ˘˘dG á˘˘ë˘ ∏˘ °üe'' ¿CG Ió˘˘cDƒ˘ ˘e ,OÓ˘˘ Ñ˘ ˘dG É˘˘ ¡˘ ˘H
á˘aÉ˘c Oƒ˘˘¡˘ L ™˘˘«˘ ªŒ IQhô˘˘°†dÉ˘˘H ÖLƒ˘˘à˘ °ùJ
¢VÉ˘˘¡˘ æ˘ à˘ °SGh ô˘˘ FGõ÷G AÉ˘˘ æ˘ ˘HCG ø˘˘ e ø˘˘ jÒÿG

:¿Ó«ŸG ™bƒŸ íjô°üJ ‘ ô°UÉf øH

''Iójó÷G IôeÉ¨ª∏d áFÉŸÉH 200 áÑ°ùæH õgÉL''
Öéj ,¿Ó«ŸG πãe OÉf ∂Ñ∏£j ÉeóæY'' ±É°VCGh
‘ …óLGƒàH GóL ó«©°S .GQƒa Ö∏£dG »Ñ∏J ¿CG
Ió°T øe ∫ƒbCG GPÉe ±ôYCG ’ É≤M ,…OÉædG Gòg
.''»Môa
…QÉ≤dG èjƒààdG ¤EG åjóë∏d ô°UÉf øH OÉYh
Ó˘FÉ˘b …ô˘FGõ÷G Öî˘à˘æŸG ™˘e ¬˘«˘∏˘Y π˘°üë˘àŸG
,É«≤jôaEG ·CG ádƒ£ÑH çóM ÉÃ ájÉ¨∏d ó«©°S''
äGƒ˘˘æ˘ °S çÓ˘˘K ò˘˘æ˘ e ô˘˘ FGõ÷G Öî˘˘ à˘ ˘æŸ Ö©˘˘ dCG
.''É°ûgóe ¿Éc ádƒ£ÑdG Ö≤d ≥«≤–h
,á«°ùfôØdG ∫QBG áæjóÃ OƒdƒŸG ,ô°UÉf øH GC óHh
¿ƒ˘˘ ˘«˘ ˘ æ˘ ˘ «˘ ˘ aGB ∫QBG …OÉ˘˘ ˘f ™˘˘ ˘e 2014 ‘ √QGƒ˘˘ ˘°ûe
,á˘˘«˘ °ùfô˘˘Ø˘ dG á˘˘«˘ fÉ˘˘ã˘ dG á˘˘£˘ HGô˘˘dG ‘ §˘˘°TÉ˘˘æ˘ dG
å«M ,2015 ‘ …õ«∏‚’G ∫Éæ°SQCG ¤EG π≤æà«d
πÑ˘b ''Rô˘fÉ˘¨˘dG''∫ á˘æ˘°S 23 ø˘e π˘bG á˘Ä˘Ø˘d Ö©˘d
πÑb ,QƒJ …OÉf ™e Gójó–h É°ùfôa ¤EG IOƒ©dG
‹É£j’G ‹ƒÑÁEG …OÉf ™e áHôŒ ¢Vƒîj ¿G
ÖYÓ˘˘dG ô˘˘°UÉ˘˘f ø˘˘ H í˘˘ Ñ˘ ˘°üj Gò˘˘ ¡˘ ˘Hh .2017 ‘
¿Gƒ˘˘ dGC ¢üª˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘ j …ò˘˘ ˘dG ådÉ˘˘ ˘ã˘ ˘ dG …ô˘˘ ˘FGõ÷G
-1997) á˘aƒ˘∏˘H Òª˘°S Ú©˘aGóŸG ó˘©˘ H ,¿Ó˘˘«ŸG
.(2013-2012) ìÉÑ°üe ∫ÉªLh (2000
á˘°ùaÉ˘æ˘e ø˘e ¿Ó˘«ŸG »˘°übCG ,iô˘NGC á˘¡˘ L ø˘˘e
ó˘˘YGƒ˘˘≤˘ d ¬˘˘eGÎMG Ωó˘˘Y ÖÑ˘˘°ùH ≠˘˘ «˘ ˘d É˘˘ HhQhCG
.á«dÉŸG á«°VÉjôdG ìhôdG

øH π«YÉª°SG ,…ôFGõ÷G ‹hódG ÖYÓdG ócCG
¢Vƒÿ áFÉŸÉH 200 áÑ°ùæH õgÉL ¬fCG ,ô°UÉf
¿Ó˘˘«˘ e »˘˘°S …CG …OÉ˘˘f ™˘˘e Ió˘˘ jó÷G ¬˘˘ à˘ ˘HôŒ
Ωƒ˘˘j É˘˘«˘ ˘ª˘ ˘°SQ ¬˘˘ «˘ ˘dG º˘˘ °†fG …ò˘˘ dG ,‹É˘˘ £˘ ˘j’
E G
™bƒª∏d íjô°üJ ‘ ô°UÉf øH í°VhCGh .óM’G
õgÉL ÉfCG'' ÓFÉb ''…OQÉÑeƒ∏dG'' …OÉæ∏d »ª°SôdG
Iô˘˘eÉ˘˘¨ŸG √ò˘˘ g ¢Vƒÿ á˘˘ FÉŸÉ˘˘ H 200 á˘˘ Ñ˘ ˘°ùæ˘˘ H
ÉfCGh È°üdG ÆQÉØH »JÉjGóH ô¶àfCG .Iójó÷G
QÉ°üfCG ÜÉéYE’ A»°T πc Ëó≤J ≈∏Y ºª°üe
.''¿Ó«ŸG
™˘˘ e É˘˘ «˘ ˘ª˘ ˘°SQ (á˘˘ æ˘ ˘°S 21) ô˘˘ °UÉ˘˘ ˘f ø˘˘ ˘H ≈˘˘ ˘°†eCGh
¬JGóe ó≤Y ≈∏Y ,óM’G Ωƒj ,''…Òfƒ°ShôdG''
∫RÉædG ‹ƒÑÁEG …OÉf øe ÉeOÉb ,äGƒæ°S ¢ùªN
.‹É£j’G ÊÉãdG º°ù≤dG ¤EG
∞jOô˘dG ≥˘jô˘Ø˘∏˘d Ö©˘d …ò˘dG ,ô˘°UÉ˘f ø˘H ∫É˘fh
»˘°ùfô˘Ø˘ dG Qƒ˘˘J …OÉ˘˘fh …õ˘˘«˘ ∏‚’G ∫É˘˘æ˘ °SQC’
‘ ÖY’ π˘°†aCG Iõ˘FÉ˘L ,(á˘«˘ fÉ˘˘ã˘ dG á˘˘£˘ HGô˘˘dG)
É¡H âLƒJ »àdG 2019 É«≤jôaEG ¢SCÉc äÉ«FÉ¡f
.ájô°üŸG »°VGQC’G ≈∏Y ôFGõ÷G
IQhó˘˘dG á˘˘jGó˘˘H ò˘˘æ˘ e AGƒ˘˘°VC’G ∞˘˘ £˘ ˘N É˘˘ ª˘ ˘c
∫Ó˘˘N AÉ˘˘≤˘ ∏˘ dG π˘˘LQ Ö≤˘˘d ≈˘˘ ∏˘ ˘Y ¬˘˘ ∏˘ ˘°üë˘˘ à˘ ˘H
(0-2 Rƒ˘a) É˘«˘ æ˘ «˘ c ΩÉ˘˘eCG Ú«˘˘dh’G Úà˘˘¡˘ LGƒŸG
.(0-1) ∫É¨æ«°ùdG ΩÉeCGh

¢SÉ°ùŸG ±ó¡à°ùJ »àdG á˘Ä˘«˘fó˘dG äGô˘eGDƒ˘ª˘∏˘d
≥˘∏˘©˘à˘j ô˘˘eC’G ¿CG ÉŸÉ˘˘W ,É˘˘¡˘ ∏˘ cCG »˘˘JDƒ˘ J ¿CG É˘˘¡˘ H
Ö©°ûdG §HôJ á≤«ªY óL á«fGóLh ábÓ©H
.''¬°û«éH
»˘˘ æ˘ ˘Wh'' ƒ˘˘ g …ô˘˘ ˘FGõ÷G ¢û«÷G ¿CG äó˘˘ ˘cCGh
á«≤H øY OôØæjh OGó˘à˘e’G »˘Ñ˘©˘°Th ¬˘Lƒ˘à˘dG
⁄ ¬˘˘fCG É˘˘gOÉ˘˘Ø˘ e á˘˘«˘ °UÉ˘˘î˘ H ⁄É˘˘©˘ dG ¢Tƒ˘˘«˘ ˘L
¢û«˘˘ L åjQh ƒ˘˘ g É‰EGh ,Ωƒ˘˘ ˘°SôÃ ¢ù°SCÉ˘ ˘ à˘ ˘ j
á˘dÉ˘°ùÑ˘H »˘æ˘Wƒ˘dG ô˘jô˘ë˘ à˘ dG á˘˘cô˘˘©˘ e ¢VÉ˘˘N
.''ÉªgÒ¶f πb ádƒ£Hh
‘ …ôFGõ÷G Ö©°ûdG QÉîàaÉH á∏ÛG âgƒfh

á°ù°SDƒŸG ∫ÉM ¿É°ùd ` á∏ÛG á«MÉààaG ‘ AÉL
ábÓ©dG √òg áHÓ°Uh áfÉàe ¿CG ` ájôµ°ù©dG
…ô˘˘ FGõ÷G Ö©˘˘ °ûdG ∑GQOEG'' º˘˘ µ˘ ˘ ë˘ ˘ H äOGORG
AGOCG ≈∏Y ájôµ°ù©dG á°ù°SDƒŸG ¢UôM ióÃ
¬æe ÉfÉ≤jEGh ¬Lh πªcCG ≈∏Y É¡H áWƒæŸG ΩÉ¡ŸG
ÒNC’Gh ∫hC’G É˘˘¡˘ ª˘ gh π˘˘ZÉ˘˘°ûdG É˘˘¡˘ ∏˘ ¨˘ °T ¿CG
OhòdGh á«æWƒdG IOÉ˘«˘°ùdG ø˘Y ´É˘aó˘dG ≈˘≤˘Ñ˘j
.''Ö©°ûdG IóMhh »æWƒdG ÜGÎdG áeôM øY
√òg'' â∏©L äÉ«£©ŸG √òg ¿CG á∏ÛG äRôHCGh
á≤ãH ≈¶– á≤˘jô˘©˘dG á˘jQƒ˘à˘°Só˘dG á˘°ù°SDƒŸG
ø˘˘ ˘µÁ ’ ƒ˘˘ ˘ë˘ ˘ f ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ,á˘˘ ˘≤˘ ˘ ∏˘ ˘ £ŸG Ö©˘˘ ˘ °ûdG

óàjÉfƒ«dG ¤EG ôjGƒZÉe ∫É≤àfG ó©H

Ωó≤dG Iôc ïjQÉJ ‘ Ú©aGóe 5 ≈∏ZCG A’Dƒg

70 ƒëf πHÉ≤e ,ÊÉÑ°SE’G ójQóe ƒµ«à∏JCG ≥jôa
.»æ«dÎ°SEG ¬«æL ¿ƒ«∏e
∫Éjófƒe Ö≤∏H √OÓH Öîàæe ™e êƒàŸG ÖYÓdG
øe á©HGôdG ‘ É«fÉÑ°SEG ¤EG π≤àfG ,2018 É«°ShQ
…OÉ˘˘æ˘ d á˘˘jô˘˘ª˘ ©˘ dG äÉ˘˘Ä˘ Ø˘ dG ‘ êQó˘˘ Jh ,ô˘˘ ª˘ ˘©˘ ˘dG
‘ ∫É˘Mô˘dG §˘ë˘j ¿CG π˘Ñ˘b ƒ˘˘µ˘ «˘ à˘ ∏˘ JCG á˘˘ª˘ °UÉ˘˘©˘ dG
.ïfƒ«e

Ö°ùë˘a ô˘°üà˘≤˘J á˘jó˘fC’G ÚH á˘°ùaÉ˘æŸG ó˘©˘ J ⁄
§˘N »˘˘Ñ˘ Y’h ÚaGó˘˘¡˘ dG Úª˘˘LÉ˘˘¡ŸG º˘˘°V ≈˘˘∏˘ Y
äÉ˘˘≤˘ Ø˘ °Uh á˘˘ª˘ î˘ °V ≠˘˘dÉ˘˘ÑÃ ÚHƒ˘˘gƒŸG §˘˘°Sƒ˘˘dG
¤EG É˘˘¡˘ æ˘ «˘ H ¿B’G ´Gô˘˘°üdG ∫ƒ– π˘˘H ,á˘˘«˘ î˘ ˘jQÉ˘˘ J
.Ú©aGóŸG π°†aCG ÜÉ£≤à°SG
≈˘∏˘ZCG 5 ¢Vô˘©˘ à˘ °ùf ,ô˘˘°üàıG ó˘˘°Uô˘˘dG Gò˘˘g ‘h
:Ωó≤dG Iôc ïjQÉJ ‘ Ú©aGóe

âî«d …O ¢SÉ«JÉe …óædƒ¡dG -4

ôjGƒZÉe …QÉg …õ«∏‚E’G -1

ÉeÉY 19 ôª©dG øe ≠dÉÑdG …óædƒ¡dG ™aGóŸG º°†fG
πHÉ≤e 2019 á«∏jƒL ‘ ‹É£jE’G ¢SƒàæaƒL ¤EG
™˘Ø˘Jô˘J ó˘˘bh ,»˘˘æ˘ «˘ dÎ°SEG ¬˘˘«˘ æ˘ L ¿ƒ˘˘«˘ ∏˘ e 67^5
äBÉaÉ˘µŸG ™˘e É˘fƒ˘«˘∏˘e 77 ¤EG á˘«˘dÉ˘ª˘LE’G á˘ª˘«˘≤˘dG
Ö≤∏H ‹É£jE’G ≥jôØdG êƒJ ∫ÉM ‘ ,õaGƒ◊Gh
.∫É£HC’G …QhO
Ωó≤dG Iôc Ωƒ‚ óMCÉc ¬°ùØf âî«d …O ¢Vôah
IOÉ˘«˘b ‘ º˘˘gÉ˘˘°Sh ,»˘˘°VÉŸG º˘˘°SƒŸG ‘ á˘˘«˘ HhQhC’G
»˘˘FÉ˘˘¡˘ f ∞˘˘°üf ¤EG ΩGOÎ°ùeCG ¢ùcÉ˘˘ LCG ¬˘˘ ≤˘ ˘jô˘˘ a
.ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO

26) ô˘jGƒ˘ZÉ˘e …õ˘«˘∏‚E’G ‹hó˘dG ™˘aGóŸG ´õ˘à˘fG
¬eÉª°†fG ó©H ,⁄É©dG ‘ ™aGóe ≈∏ZCG Ö≤d ,(ÉeÉY
¤EG ájQÉ÷G á˘«˘Ø˘«˘°üdG ä’É˘≤˘à˘f’G IÎa ∫Ó˘N
,»˘à˘«˘°S Î°ù«˘˘d ø˘˘e É˘˘eOÉ˘˘b ó˘˘à˘ jÉ˘˘fƒ˘˘j Î°ù°ûfÉ˘˘e
.»æ«dÎ°SEG ¬«æL ¿ƒ«∏e 80 πHÉ≤e

äQƒH’ äÒÁEG »°ùfôØdG -5
‘ »˘à˘«˘°S Î°ù°ûfÉ˘e ¤EG »˘°ùfô˘Ø˘dG ™˘aGóŸG º˘˘°†fG
ÊÉÑ°SE’G hÉÑ∏«H ∂«à∏JCG øe ÉeOÉb 2018 »ØfÉL
.»æ«dÎ°SEG ¬«æL ¿ƒ«∏e 57 πHÉ≤e
á°SOÉ°ùdG òæe ÊÉÑ°SE’G ≥jôØdG ¿GƒdCG øY ™aGOh
πÑb IGQÉÑe 200 ¬©e ¢VÉNh ,√ôªY øe Iô°ûY
á˘«˘°SÉ˘«˘b âfÉ˘c á˘≤˘Ø˘°U ‘ »˘à˘«˘ °S ¤EG ΩÉ˘˘ª˘ °†f’G
.É¡æ«M …õ«∏‚E’G ≥jôØ∏d

∂jGO ¿Éa π«ZÒa …óædƒ¡dG -2
¤EG (É˘˘ eÉ˘˘ Y 28) ∂jGO ¿É˘˘ a …ó˘˘ ˘æ˘ ˘ dƒ˘˘ ˘¡˘ ˘ dG º˘˘ ˘°†fG
2018 »ØfÉL ‘ ¿ƒàÑeÉ¡KhÉ°S øe ÉeOÉb ∫ƒHôØ«d
.»æ«dÎ°SEG ¬«æL ¿ƒ«∏e 75 πHÉ≤e
‘ ™˘aGó˘e π˘°†aCG OÉ˘˘≤˘ æ˘ dG ø˘˘e ó˘˘jó˘˘©˘ dG √Èà˘˘©˘ jh
‘ ÖY’ π°†aCG ÒàNGh ,øgôdG âbƒdG ‘ ⁄É©dG
,2019-2018 º˘°SƒŸ RÉ˘à˘ªŸG …õ˘«˘∏‚E’G …Qhó˘dG
⁄É©dG ‘ ÖY’ π°†aCG IõFÉéH RƒØ∏d í°TQ Éªc
.2019 ΩÉ©d

õjófÉfÒg ¢SÉcƒd »°ùfôØdG -3
™e ,∞«°üdG Gòg É«fÉŸCG π£H ïfƒ«e ¿ôjÉH óbÉ©J
ø˘e É˘eÉ˘Y 23 ô˘ª˘©˘dG ø˘e ≠˘dÉ˘˘Ñ˘ dG ô˘˘°ùjC’G Ò¡˘˘¶˘ dG

:IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°T

º°SƒŸG ¥Ó£fG πÑb áØ°ûæŸG »eôj RÉµYƒH
™bƒàj ¿Éc …òdG âbƒdG ‘ »°ùfƒàdG »≤jôaE’G
á«°SÉ°SC’G »≤jôaE’G …OÉædG á∏«µ°ûJ á¡LGƒe
á«Hô©dG ¢SCÉµ∏˘d …ó˘«˘¡˘ª˘à˘dG Qhó˘∏˘d GOGó˘©˘à˘°SG
.ájófCÓd
…OÉ˘f Èà˘YG ,ó˘MC’G Ωƒ˘˘j √ô˘˘°ûf ¬˘˘d ¿É˘˘«˘ H ‘h
»≤jôaE’G …OÉæ∏d ÊÉãdG ≥jôØdG á¡LGƒe QÉ°ûH
ÜQó˘ª˘ ∏˘ d ΩÉ˘˘¡˘ J’G ™˘˘HÉ˘˘°UCG É˘˘¡˘ Lƒ˘˘e ,''á˘˘fÉ˘˘gEG''
¢üHôJ ≈∏Y ∫hC’G ∫hDƒ°ùŸG ¿Éc …òdG RÉµYƒH
.ÚæK’G Ωƒj ºààNG …òdG ¢ùfƒJ
πÑb ¬Ñ°üæe QOÉ¨j ÜQóe ∫hCG RÉµYƒH Èà©jh
Ëôc ¿Éµe ÚY …òdG ƒgh ,á°ùaÉæŸG ¥Ó£fG
º‚ ó˘jó÷G ó˘YÉ˘˘°üdÉ˘˘H ≥˘˘ë˘ à˘ dG …ò˘˘dG …hGR
.Iô≤e
ó˘˘YÉ˘˘°ùŸG ÜQóŸG É˘˘à˘ bDƒ˘ e ≥˘˘jô˘˘Ø˘ dG Oƒ˘˘ ≤˘ ˘«˘ ˘°Sh
ø˘H ∫OÉ˘Y Êó˘Ñ˘dG ô˘°†ÙGh â«˘dÉ˘L ≈˘Ø˘£˘ °üe
.Oƒ©°ùe

õ˘˘ ©˘ ˘e »˘˘ °ùfƒ˘˘ à˘ ˘dG-…ô˘˘ °ùjƒ˘˘ °ùdG ÜQóŸG Ωó˘˘ b
á˘«˘æ˘Ø˘dG á˘°VQÉ˘˘©˘ dG ø˘˘e ¬˘˘à˘ dÉ˘˘≤˘ à˘ °SG RÉ˘˘µ˘ Yƒ˘˘H
≈∏Y ΩÉjCG Iô°ûY øe πbCG πÑb IQhÉ°ùdG
q áÑ«Ñ°ûd
ádƒ£Ñd 2020-2019 …hôµdG º°SƒŸG ¥Ó£fG
ø∏YCG Ée Ö°ùM ,Ωó≤dG Iôµd ¤hC’G á£HGôdG
.AÉKÓãdG ¢ùeCG …OÉædG ¬æY
≈∏Y ¬d ¿É«H ‘ »Hô¨dG Üƒæ÷G …OÉf í°VhCGh
RÉ˘˘µ˘ Yƒ˘˘H ÜQóŸG Ωó˘˘b'' :Ó˘˘FÉ˘˘b ''∑ƒ˘˘Ñ˘ ˘°ùjÉ˘˘ a''
á∏«d ≥jôØ∏d á«æØdG á˘°VQÉ˘©˘dG ø˘e ¬˘à˘dÉ˘≤˘à˘°SG
√QÉ£NEGh óaƒdG ¢ù«FQ øe ¬Hô≤J ó©H ÚæK’G
.''¬∏ªY á∏°UGƒe Ωó©H
á˘jOƒ˘dƒŸ ≥˘HÉ˘˘°ùdG ÜQóŸG á˘˘dÉ˘˘≤˘ à˘ °SG äAÉ˘˘Lh
48 ó©H iôNCG ájófCGh ¢SÉÑ©∏H OÉ–Gh ¿Gôgh
π˘Lô˘dG ¬˘d ¬˘¡˘Lh …ò˘dG QGò˘fE’G ≈˘∏˘Y á˘˘YÉ˘˘°S
ÖÑ˘˘ °ùH ,»˘˘ WGhQR ó˘˘ ªﬁ …OÉ˘˘ æ˘ ˘dG ‘ …ƒ˘˘ ≤˘ ˘ dG
…OÉ˘˘æ˘ ˘dG ∞˘˘ jOQ ó˘˘ °V á˘˘ jOh IGQÉ˘˘ ÑŸ ¬˘˘ °Vƒ˘˘ N

