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‘ ألوأجهة

هذا ما ينتظر الو’ة ‘ العيد
دعت وزأرة ألبيئة
وألطاقات ألمتجددة في
بيان لها ،كافة ألولة عبر
كل وليات ألوطن إألى
تسشخير كل ألمكانيات
وألوسشائل ألمتاحة للتدخل
فور ألنتهاء من ششعيرة نحر
ألضشاحي في صشبيحة يوم
ألعيد.
لضشحى
«يتطلب عيد أ أ
ألمبارك ترتيبات من ششأانها
ألتكفل قبل وأثناء وبعد
عملية ألنحر وإأزألة كل
ألنقاط ألسشودأء ألمترتبة عنها ،للوقاية من أي أخطار وألحفاظ
على ألمحيط» ،يضشيف ألبيان .وششددت ألوزأرة في بيانها على
«ضشرورة أزألة كل آأثار ومخلفات نقاط بيع ألماششية وأعادة ألعتبار
لهذه ألموأقع بتنظيفها ورششها بالمبيدأت ومزيل ألروأئح».
لماكن ألتي يتم فيها ذبح
كما توصشي ألوزأرة بإازألة آأثار ألدماء في أ أ
لضشاحي وكذأ مذأبح ألبلديات ألتي سشتعرف أقبال كبيرأ مما
أ أ
يتطلب عناية خاصشة مثل ألرشس بالمبيدأت أو بمادة ألجير ،بما في
ذلك كل ألمصشبات ألنهائية للمياه ألحضشرية ألمسشتعملة.
و خلصس ألبيان إألى أن «هذه ألعملية تتطلب تسشخير مكاتب حفظ
ألصشحة وتسشخير كافة ألوسشائل ألمتاحة وألتجنيد ألتام لكافة
لتمام
طاقات ألمجتمع ألمدني ضشمن منظور تضشامني وتششاركي إ
فرحة ألعيد في ظروف صشحية وبيئية سشليمة «.

اŸشصÎي ودرب التبانة
«ب Úفكي وحشس»

الحماية المدنية «تحذر»..

هل اسصتقال بلماضصي؟

ذكرت ألحماية ألمدنية أمسس
تحدث مصشدر مقرب من مدرب
لربعاء ألموأطنين بضشرورة
أ أ
ألمنتخب ألجزأئري لكرة ألقدم،
أحترأم ألتعليمات ألوقائية من
جمال بالماضشي ،عن مسشتقبله مع
أجل تفادي تسشجيل حوأدث
منتخب بÓده.
بسشبب أسشتعمال أدوأت ألنحر
ونفى ألمصشدر ،في تصشريحات لقناة
وهذأ بمناسشبة عيد ألضشحى
«ألنهار» ألفضشائية ألخاصشة ،كل
ألمبارك.
لششاعات ألتي تحدثت عن إأرسشال
أ إ
وفي هذ ألطار ،تدعو
جمال بلماضشي رسشالة توديعية
ألحماية ألمدنية كافة
لÓعبي ألخضشر عبر ألوأتسشاب.
ألموأطنين إألى «ألتحلي
وقال ألمصشدر« :بلماضشي يسشتمتع
بالحيطة وألحذر من خÓل
بعطلته مع عائلته ول يكترث بما
ألتقيد بتعليمات أمنية
يقال أو يكتب ول يقرأ ألصشحافة
للوقاية من مختلف ألحوأدث
لنه يعرف أنه حتى بعد ألفوز
أ
وألجروح
كالحرأئق
بالكأاسس هناك ناسس لم يعجبها
وأسشتعمال أدوأت ألنحر
ألحال».
ألسشوأطير
(ألسشكاكيني
لمور في
وأضشاف« :بلماضشي يقول أ أ
وألمششاعل ...ألخ) وألتي
ألوجه وللمعني بالأمر فقط حين يرغب بقول أمر ما وليسس عن طريق وسشطاء أو
تتسشبب كل عام في تسشجيل ضشحايا من بينهم أطفال».
رسشائل» .وأختتم حديثه قائ« :Óبلماضشي يرفضس إأجرأء أي حوأرأت ورفضس كل
وتنصس تعليمات مصشالح ألحماية ألمدنية على وجوب وضشع مختلف مسشتلزمات ألنحر
ألطلبات بما في ذلك صشحفيين ووسشائل إأعÓم فرنسشية كبيرة».
كالسشكاكين وألسشوأطير بعيدأ عن متناول ألطفال وأللتزأم بالتخزين ألجيد للمششاعل
لفريقية ،بفوزه على
لمم أ أ
وكان منتخب ألجزأئر قد توج ،بلقب كأاسس أ أ
وأجهزة ألطهي إألى جانب مرأقبة مدة صشÓحية منظم ألغاز وأنابيب توصشيل ألغاز إألى
ألسشنغال بهدف دون رد ،في نهائي ألبطولة ألمقامة على إأسشتاد ألقاهرة
أجهزة ألطهي وسشÓمتها.
ألدولي.
وفي حال وقوع أي حادث أو حريق ،تدعو ألمديرية ألعامة للحماية ألمدنية ألموأطنين
وتمكن بغدأد بونجاح من تسشجيل هدف ألفوز في ألدقيقة ألثانية من زمن
إألى ألتصشال بمصشالحها على ألرقمين  1021أو  14مع تحديد طبيعة ألحادث وألعنوأن
أللقاء ،من تسشديدة قوية أرتطمت بقدم ألمدأفع لتغير أتجاهها وتدخل
بالتدقيق.
في ألمرمى في لقطة غريبة.

تجربة جديدة لفارسس؟
تأالق ألمدأفع ألجزأئري محمد فارسس ،ألموسشم ألماضشي ،سشوأء
أكان مع ناديه سشبال ألذي سشاهم في بقائه بدوري ألدرجة
ليطالي ،أم مع ألمنتخب ألجزأئري ألذي سشاعده على
لولى أ إ
أ أ
لفريقية ،ما جعل أندية أخرى أكبر
لمم أ أ
ألتتويج بكأاسس أ أ
تسشعى لضشمه .وكششف ألمدير ألفني لنادي سشبال ليوناردو
سشيمبليتششي ،أن فارسس قد يرحل عن ألنادي خÓل موسشم
ألنتقالت ألصشيفية هذأ ألششهر ،وأضشاف سشيمبليتششي في
تصشريحات لصشحيفة (ل غازيتا ديللو سشبورت) ،أن فارسس قد
ينتقل إألى إأنتر ميÓن أو أتالنتا هذأ ألششهر ،أللذين يرغبان
بششدة في ضشم ألÓعب .وأوضشحت تقارير صشحفية إأيطالية ،أن
مدرب ألنيرأتزوري ألجديد أنطونيو كونتي يريد ضشم ألمدأفع
ألجزأئري خÓل فترة ألنتقالت ألصشيفية ،رغم أن ألÓعب
لخرى على غرأر تورينيو
يمتلك ألعديد من ألعروضس أ أ
ولتسشيو .وكان محمد فارسس صشاحب ألـ 23عامًا قد أنتقل إألى
صشفوف فريق سشبال في  2018قادمًا من فريق إأيطالي آأخر وهو
هيÓسس فيرونا.

أÿميسس  08أوت  07 /2019ذو أ◊جة  1440هـ

«اتصصا’ت الجزائر» ُتطمئن..

لربعاء،
أكد مجمع أتصشالت ألجزأئر ،في بيان له أمسس أ أ
لضشحى من
ألتزأمه بتوفير خدماته خÓل ثاني أيام عيد أ أ
خÓل تجنيد فرقه ألتجارية وألتقنية ألتي سشتسشهر على
لعطال وصشيانة ألششبكة.
ضشمان أسشتمرأرية ألخدمة وتصشليح أ أ
وفي هذأ ألصشدد ،سشيتم فتح ألوكالت ألتجارية ألرئيسشية
لتصشالت ألجزأئر أبتدأء من ألسشاعة ألعاششرة صشباحا إألى غاية
لضشحى وذلك عبر كامل
ألثالثة زوأل في أليوم ألثاني من عيد أ أ
ألترأب ألوطني.
لمر بالوكالت ألتجارية ألكائنة بكل من حسشين دأي،
ويتعلق أ أ
برج ألكيفان ،ألقبة ،عيسشات إأيدير ،بن مهيدي ،بئر مرأد رأيسس،
لبيار على مسشتوى ألجزأئر
ألششرأقة ،باب ألوأدي ،زرألدة وأ أ
ألعاصشمة ،وألوكالت ألتجارية ألرئيسشية بباقي ألوليات،
يوضشح ألمصشدر ذأته.
ولمزيد من ألمعلومات ،تدعو أتصشالت ألجزأئر إألى تصشفح موقعها أللكتروني www.algerietelecom.dz
أو ألتوأصشل مع مسشتششاري ألويب عبر ألصشفحة ألرسشمية لتصشالت ألجزأئر على ألفايسشبوك:
www.facebook.com/algerietelecomgroupe.

زوووم

Gƒ``````dÉ``b

^ ^ «رأيت تعب سشنة كاملة يحترق أمام عيني في دقائق.
لحسشن حظي أنني حصشدت نصشف ألمسشاحة ألمزروعة
ألمقدرة بـ 40هكتارأ وإأل كانت ألكارثة ..حتى ألحيوأنات
وماكينات ألحصشاد وألحرث أحترقت ،بالكاد أسشتفقنا من
حرأئق سشنة  ،2017ها هو ألكابوسس يتكرر مرة ثانية»
سشليم عزيزي ،فÓح من ولية تيسشمسشيلت
^ ^ «عملية ألتعويضس تنطلق بعد إأخماد جميع ألحرأئق،
وتنقسشم على عدة مرأحل ،أولها جرد ألخسشائر ،ثم تحديد
حجم ألتعويضس ،وألطعن من طرف ألمزأرع ،وأخيرًأ صشرف
ألتعويضشات»
رئيسس ألتحاد ألعام للفÓحين ألجزأئريين محمد عليوي

^ ^ «أكدنا للفاف أسشتعدأدنا لحتضشان كان  2021في حال
سشحب ألتنظيم من ألكاميرون ،وهذأ بطلب من ألسشلطات
ألعليا للبÓد»
رؤووف سشليم برناوي (وزير ألششباب وألرياضشة)

لمريكية «سشانا» صشورة تم ألتقاطها في
نششرت وكالة ألفضشاء أ أ
منطقة ألخليج ألعربي وظهر فيها كوكب ألمششتري ودرب ألتبانة
جنبا إألى جنب ،وكأانهما بين فكي وحشس.
لولى بأانها مسشتوحاة من
ألصشورة ألتي تم ألتقاطها تبدو للوهلة أ أ
لفÓم ،إأل أنه في ألحقيقة قد جرى تصشويرها ألششهر ألماضشي في
أ أ
منطقة ألخليج ألعربي على يد ألمصشور محمد.سس حياتي.
وما زأد من جمال ألصشورة هو ألتقاء ألمششتري ودرب ألتبانة مع
ألتكوينات ألصشخرية ألتي تم من خÓلها ألتقاط ألصشورة ،وألتي
تظهر على ششكل فكي وحشس وكأانه يبتلعهما.
وتظهر ألصشورة بوضشوح كوكب ألمششتري ألذي يبدو ظاهرأ بششكل
كبير إألى جانب درب ألتبانة ألتي تظهر بششكل عمود من ألنجوم.
وبحسشب «ناسشا» ،فإانه في مثل هذأ ألوقت من ألسشنة يمكن رؤوية
لمكانية
لضشافة إ
كوأكب ألمششتري باسشتخدأم مناظير خاصشة با إ
رؤوية كوكب زحل.

لعمال ألصشالحة ألتي يعظم أجرها في ألعششر
^ ^ «من أ أ
لكل وألششرب بالقلب
وتعدل أجر ألصشيام ششكر ألله عند أ أ
وألجوأرح وأللسشان ففي ألحديث ألصشحيح قال ألنبي صشلى
لجر مثل ما
ألله عليه وسشلم« :إأن للطاعم ألششاكر من أ أ
للصشائم ألصشابر»
فإان عجزت عن ألصشيام في ألعششر ف Óتعجزن عن ألششكر
لكل وألششرب»..
عند أ أ
سشليمان ألرحيلي
ت ألله َفليحج sقلبك إألى َمهوى ألفؤوأد
^ ^ «إأذأ حججتَ بي َ
ء من
ك إألى بنا ٍ
ج عينا َ
ن تح s
لسشرأِر قبل أ ْ
ة أ أ
وكعب ِ
لحجار»..
أ أ
ألششيخ أبو أسشماعيل خليفة

ششرطة تكسشاسس تجر رج Óأسشود بحبل..
وأحتجاجات بأامريكا بسشبب هذأ ألموقف ألمششين وألمهين..

أŸدير ألعام
يومية إأخبارية وطنية مسشتقلة

مـحمد قروشس

لعÓم و ألتوزيع (شس.م.م)
تصشدر عن ششركة أخبار أليوم للنششر وأ إ

WWW.akhbarelyoum.dz

akhbarelyoum1@gmail.com
للكÎوÊ
ألÈيد أ إ

مسشؤوول ألنششر

بن خليفة ششيخ

ألعنوأن

تعاونية ألفتح رقم  12ڤاريدي  2ألقبة
أÙول ألهاتفي:
021 54 26 21
021 54 26 31
فاكسس ألتحرير021 54 25 50 :
لدأرة ألعامة021 54 25 35 :
فاكسس أ إ

^ ^ «من أبتغى صشديقا ب Óعيب عاشس وحيدًأ
ومن أبتغى زوجة ب Óنقصس عاشس أعزبًا
 Óعاشس قاطعًا لرحمه»
ومن أبتغى قريبًا كام ً
محمد ألششعرأوي

لششهار
أ إ
مصشلحة إأششهار
أخبار أليوم
هاتف /فاكسس:
021 54 26 16
ألوكالة ألوطنية للنششر
وأ إ
لششهار  ،1ششارع
باسشتور

:¬Ñ«æJ

ألهاتف:
021 73 71 28
021 73 30 43
ألطباعة:
ششركة ألطباعة
للجزأئر
ألتوزيع:
أخبار أليوم

أ÷ريدة غ Òملزمة بإاعادة كل ألوثائق
وأŸقالت ألتي تصشلها
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áÄ«¡dG äGòd ¿É«H AÉ©HQC’G ¢ùeCG ¬H OÉaCG Ée Ö°ùM
.á«æeC’G
Oƒ˘©˘J á˘«˘∏˘ª˘©˘dG √ò˘g π˘«˘ °UÉ˘˘Ø˘ J ¿CG Qó˘˘°üŸG í˘˘°VhCGh
∑QódG OGôaCG ¿Éc å«M ,…QÉ÷G ô¡°ûdG øe ÊÉã∏d
¿ƒeƒ≤j ájô°TódG ÅWÉ˘°ûH ΩÉ˘¶˘æ˘dG ß˘Ø˘ë˘H ÚØ˘∏˘µŸG
,AÉ°ùe áæeÉ˘ã˘dG á˘YÉ˘°ùdG Ohó˘M ‘ á˘Ñ˘bGô˘e á˘jQhó˘H
êGƒ˘eCG ¬˘à˘aò˘b »˘µ˘«˘à˘°SÓ˘H Oô˘W ≈˘∏˘ Y GhÌY å«˘˘M
.ôëÑdG
á«ª«∏bE’G ábôØdG OGôaCÉH ∫É°üJ’G ” QƒØdG ≈∏YR
™˘«˘ª˘é˘H á˘fÉ˘©˘à˘°S’É˘Hh Iô˘¡˘¶˘dÉ˘H »˘æ˘ Wƒ˘˘dG ∑Qó˘˘∏˘ d
∑QódG IOÉ«b ±ôW øe Iôî°ùŸG ájƒ°†©dG πFÉ°SƒdG
‹GƒM ¿õj …òdG π∏ÑŸG Oô£dG êGôîà°SG ” »æWƒdG
èdÉ©e ∞«c øY IQÉÑY ¬fCG ÚÑà«d ,ÉeGôZƒ∏«c 30
¢ùØæd GOÉ˘æ˘à˘°SG ,''»˘µ˘«˘à˘°SÓ˘H Oô˘W ‘ ΩÉ˘µ˘MEÉ˘H CÉ˘Ñ˘©˘e
»˘æ˘eCG π˘«˘µ˘ °ûJ ™˘˘°Vh ” ¬˘˘fCÉ˘ H ±É˘˘°VCG …ò˘˘dG Qó˘˘°üŸG
áÑbGôe •É˘≤˘f AÉ˘°ûfEG Gò˘ch ¿É˘µŸG ¢û«˘à˘Ø˘Jh ÚeCÉ˘à˘d
∫ƒ˘W ≈˘∏˘Y …ôŒ á˘©˘°SGh §˘«˘°û“ á˘«˘∏˘ª˘©˘H ΩÉ˘«˘≤˘∏˘d
äGQóıG ø˘e iô˘NCG äÉ˘«˘ª˘c ø˘Y åë˘Ñ˘ ∏˘ d π˘˘MÉ˘˘°ùdG
.ôëÑdG êGƒeCG É¡à¶Ød ób ¿ƒµJ ¿CG πªàﬁ
∞∏°ûdÉH »æWƒdG ∑Qó∏˘d çÉ˘ë˘HC’G á˘∏˘«˘°üa âë˘à˘ah
äGQóıG √òg Qó°üe áaô©Ÿ á«°†≤dG ∫ƒM É≤«≤–
.ÚWQƒàŸG ájƒg ójó–h

¿hO ™LGÎj ôFGõ÷G ∫hÎH ô©°S
GQ’hO 60`dG
¢ùeCG ,(∂HhCG) §Øæ∏d IQó°üŸG ∫hódG áª¶æe äôcP
ô©°S §°Sƒàe ¿EG ÊhÎµdE’G É¡©bƒe ≈∏Y ,AÉ©HQC’G
∫hCG GQ’hO 59Q71 ¤EG ™LGôJ áª¶æŸG äÉeÉN á∏°S
Úæ˘˘ K’G GQ’hO 60Q54 π˘˘ HÉ˘˘ ≤˘ ˘e ,AÉ˘˘ ˘KÓ˘˘ ˘ã˘ ˘ dG ¢ùeCG
.•QÉØdG
¢SÉ«b ‘ É©Lôe ó©J »àdG ,∂HhCG äÉeÉN á∏°S º°†Jh
…QÉ˘˘ë˘ °U ΩÉ˘˘N »˘˘gh É˘˘ Yƒ˘˘ f 14 ,êÉ˘˘ à˘ ˘fE’G iƒ˘˘ à˘ ˘°ùe
,…Oƒ˘˘©˘ °ùdG ∞˘˘«˘ ØÿG »˘˘Hô˘˘ ©˘ ˘dG ΩÉÿGh ,…ô˘˘ FGõ÷G
,»JGQÉeE’G ¿ÉHôe ΩÉNh ,»˘à˘jƒ˘µ˘dG ô˘jó˘°üà˘dG ΩÉ˘Nh
,»˘bGô˘©˘dG ∞˘«˘ØÿG Iô˘°üÑ˘˘dGh ,π˘˘«˘ ≤˘ ã˘ dG ÊGô˘˘j’Gh
ΩÉNh ,…Òé«ædG ÊƒH ΩÉNh ,»Ñ«∏dG Qó°ùdG ΩÉNh
»HGQh ,‹ƒ¨f’G ∫ƒ°S GÒLh ,»∏jhõæØdG äÉjGÒe
hÒaGRh ,…QhOGƒc’G âæjQhCGh ,ÊƒHÉ¨dG ∞«ØÿG
.‹ƒ¨fƒµdG ƒæ«Lh ,á«FGƒà°S’G É«æ«¨d
§°Sh AÉKÓãdG ¢ùeCG §ØædG QÉ©°SCG â°†ØîfG óbh
ájQÉéàdG äÉaÓÿG …ODƒJ ¿CG øe IójGõàe ±hÉﬂ
Ú°üdGh Ió˘˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘ àŸG äÉ˘˘ ˘ ˘j’ƒ˘˘ ˘ ˘dG ÚH Ió˘˘ ˘ ˘YÉ˘˘ ˘ ˘ °üàŸG
¤EG »Hô¨˘dGh ¿Gô˘jEG ÚH á˘«˘°SÉ˘«˘°Sƒ˘«÷G äGô˘Jƒ˘à˘dGh
.ΩÉÿG §ØædG ≈∏Y »ŸÉ©dG Ö∏£dG ±É©°VEG
º˘«˘∏˘°ùJ §˘«˘°Sƒ˘dG ¢SÉ˘°ùµ˘J Üô˘˘Z ô˘˘°TDƒ˘ e ¢†Ø˘˘î˘ fGh
53Q63 ó˘æ˘Y ≥˘∏˘¨˘«˘d »˘µ˘jô˘eCG Q’hO 1Q06 Èª˘à˘Ñ˘ °S
‘ ,ájQÉéàdG ∑Qƒjƒ«f á°UQƒH ‘ π«eÈ∏d GQ’hO
É˘à˘æ˘°S 87 ô˘Hƒ˘à˘cCG º˘«˘∏˘°ùJ âfô˘H ΩÉ˘N ¢†Ø˘˘î˘ fG ÚM
¿óæd á°UQƒH ‘ π«eÈ∏d GQ’hO 58Q94 óæY ≥∏¨«d
.§Øæ∏d á∏LB’G Oƒ≤©∏d
áÄŸÉH áKÓK øY ójõj Ée âfôH QÉ©°SCG â°†ØîfGh
øe ≥∏≤dÉH ¿hô©°ûj Ú∏eÉ©àŸG ¿CG PEG »°VÉŸG ÚæK’G
Úà˘dhO ÈcCG ÚH á˘jQÉ˘é˘à˘dG äGô˘Jƒ˘à˘dG QGô˘ª˘à˘°SG ¿CG
≈∏Y ÉÑ∏˘°S ô˘KDƒ˘«˘°S ⁄É˘©˘dG ‘ §˘Ø˘æ˘dG AGô˘°ûH ¿É˘eƒ˘≤˘J
.Ö∏£dG
í˘˘Ñ˘ c á˘˘«˘ bÉ˘˘Ø˘ JG ∂HhCG á˘˘ª˘ ¶˘ æŸG äOó˘˘L Òcò˘˘à˘ ∏˘ ˘d
òîàŸG É¡FÉ˘Ø˘∏˘Mh á˘ª˘¶˘æŸG QGô˘b ÖLƒÃ äGOGó˘eE’G
,•QÉØdG ƒ«dƒj ™∏£e Éæ««ØH º¡d ´ÉªàLG ôNBG ∫ÓN
¢†«˘Ø˘î˘à˘H »˘°VÉ˘≤˘dG º˘¡˘bÉ˘Ø˘ JG ó˘˘jó“ GhQô˘˘b å«˘˘M
31 á˘jÉ˘Z ¤EG ó˘à“ á˘«˘ aÉ˘˘°VG IÎØ˘˘d ∂dPh êÉ˘˘à˘ f’G
.¥ƒ°ùdG QGô≤à°SG ≈∏Y ÉXÉØM 2020 ¢SQÉe
2018 Èª°ùjO ‘ â≤ØJG ób áª¶æŸG âfÉc ,É≤HÉ°Sh
É«°ShQ É¡°SCGQ ≈∏Yh É¡LQÉN áéàæe ¿Gó∏H Iô°ûY ™e
¿ƒ«∏e 1Q2 ∫ó©Ã É¡LÉàfE’ ∑Î°ûe ¢†«ØîJ ≈∏Y
IóŸ 2019 »ØfÉL —É˘Ø˘dG ø˘e AGó˘à˘HG É˘«˘eƒ˘j π˘«˘eô˘H
ø˘e É˘«˘eƒ˘j π˘«˘eô˘H 800^000 ¢†«˘Ø˘î˘J) ô˘¡˘°TCG á˘˘à˘ °S
ø˘e É˘«˘ eƒ˘˘j π˘˘«˘ eô˘˘H 400^000h ∂HhG ¿Gó˘˘∏˘ H ±ô˘˘W
¬dÉLBG â¡àfG …òdGh (É¡LQÉN áéàæŸG ¿Gó∏ÑdG ±ôW
.•QÉØdG ¿GƒL 30 ‘

Góæc IÒØ°S πÑ≤à°ùj ΩhOÉbƒH
,ΩhOÉbƒH …È°U ,á«LQÉÿG ¿hDƒ°ûdG ôjRh πÑ≤à°SG
∑Ée É«°ùjôJÉH Ió«°ùdG Góæc IÒØ°S ,AÉKÓãdG Ωƒj
É¡eÉ¡e AÉ¡àfG ôKEG ´GOh IQÉjR ¬d äOCG »àdG ,Æ’ƒc
¿hDƒ˘°ûdG IQGRƒ˘d ¿É˘«˘H ¬˘˘H OÉ˘˘aCG É˘˘e Ö°ùM ,ô˘˘FGõ÷É˘˘H
.á«LQÉÿG

Ωƒ«dG Ió«∏ÑdG ‘ ídÉ°U ójÉ"
,¢ù«ªÿG óZ Ωƒj ,»Ñ©°ûdG »æWƒdG ¢û«÷G ¿ÉcQCG ¢ù«FQ ,»æWƒdG ´ÉaódG ôjRh ÖFÉf ,ídÉ°U ójÉ" óªMCG ≥jôØdG Ωƒ≤j
AÉ©HQC’G ¢ùeCG »æWƒdG ´ÉaódG IQGRh ¬H äOÉaCG Ée Ö°ùM ,Ió«∏ÑdÉH ¤hC’G ájôµ°ù©dG á«MÉædG ¤EG ¢û«àØJh πªY IQÉjõH
º«gGôHEG .¢S ¯
.¬æe áî°ùf ''Ωƒ«dG QÉÑNCÉ°S â≤∏J ,É¡d ¿É«H ‘

.''çGóMC’G QÉ°ùe ‘ ÒKCÉàdGh
Ò°ùØ˘˘ J ø˘˘ µÁ ∞˘˘ «˘ ˘c'' á˘˘ ˘∏ÛG âdAÉ˘˘ ˘°ùJh
äGAGôLE’G ‘ ô¶ædG IOÉYEÉH ¢†©ÑdG áÑdÉ£e
¿óŸGh áª°UÉ©dG πNGóÃ IòîàŸG á«æeC’G
É¡©°Vh ” »àdG ÒHGóàdG »gh ...iÈµdG
á˘«˘eGô˘dG ÒHGó˘à˘ dG QÉ˘˘WEG ‘ á˘˘jGó˘˘Ñ˘ dG ò˘˘æ˘ e
ø˘˘ ˘WGƒŸG á˘˘ ˘jÉ˘˘ ˘ª˘ ˘ Mh Ö©˘˘ ˘°ûdG á˘˘ ˘≤˘ ˘ aGôŸ
.''¬àeÓ°Sh
É˘˘¡˘ à˘ «˘ MÉ˘˘à˘ à˘ aG ‘ ¢û«÷G á˘˘∏› äOó˘˘ Lh
á˘jô˘µ˘°ù©˘˘dG á˘˘°ù°SDƒŸG'' ¿CG ≈˘˘∏˘ Y ó˘˘«˘ cCÉ˘ à˘ dG
»àdG áàHÉãdG á«æWƒdG É¡ØbGƒŸ á«ah ≈≤Ñà°S
∞≤à˘°Sh ø˘Wƒ˘∏˘d É˘«˘∏˘©˘dG á˘ë˘∏˘°üŸG »˘YGô˘J
á˘eGó˘˘¡˘ dG ä’hÉÙG π˘˘c ó˘˘°V OÉ˘˘°UôŸÉ˘˘H
äGƒ°UC’G ≈≤Ñ˘à˘°S É˘ª˘«˘a ,á˘ã˘«˘ÑÿG É˘jGƒ˘æ˘dGh
‹ÉŸG OÉ˘°ùØ˘dG äÉ˘HÉ˘°üY É˘jÉ˘≤˘Hh á˘≤˘YÉ˘æ˘ dG
‘ ¢ûÑ˘˘æ˘ J »˘˘bÓ˘˘NC’G ≈˘˘à˘ Mh »˘˘°SÉ˘˘«˘ °ùdGh
äÉ˘eÉ˘°ûb ≈˘∏˘Y Ì©˘J É˘¡˘∏˘Y É˘¡˘JÉ˘©˘ ≤˘ æ˘ à˘ °ùe
äÉ«ã«M'' ¿CG áØ«°†e ,''É¡à«aÉY É¡H OÎ°ùJ
»˘˘ YQGRh ¢ùFÉ˘˘ °Só˘˘ dG ‘Îﬁ äGô˘˘ ˘eGDƒ˘ ˘ e
øeõdG ∫ÉW Éª¡e ¿É«©∏d ∞°ûµæà°S πFÓ≤dG
.''ô°üb hCG

äQÉ°TCG …òdG AÉæÑdGh OÉ÷G »æWƒdG QGƒ◊G
É˘¡˘æ˘«˘eÉ˘°†Ã IÒÿG äGQOÉ˘ÑŸG á˘aÉ˘c ¬˘«˘ dEG
.''ádƒ≤©ŸGh á«©bGƒdG
πªëà°S'' äÉHÉîàf’G √òg ¿CG ¤EG äQÉ°TCGh
ø˘˘e ó˘˘jõŸG ™˘˘£˘ b í˘˘«˘ à˘ j É˘˘e É˘˘¡˘ JÉ˘˘«˘ W ‘
≥◊G ádhO óYGƒb AÉ°SQEG ¥É«°S ‘ •Gƒ°TC’G
AÉNQh ájOÉ°üàbG á°†¡f πX ‘ ¿ƒfÉ≤dGh
.''QGô≤à°S’Gh øeCÓd ï«°SôJh »YÉªàLG
≈∏Y á«MÉààa’G äócCG ,Oó°üdG Gòg ‘h
á˘Ñ˘°SÉ˘æÃ ''¢TÉ˘≤˘æ˘dG iƒ˘à˘°ùe ™˘aQ IQhô˘˘°V''
»˘˘°TÉ–'' ™˘˘e ,Ö≤˘˘JôŸG »˘˘ æ˘ ˘Wƒ˘˘ dG QGƒ◊G
øY OÉ©àH’Gh ájƒfÉãdG πFÉ°ùŸG ‘ ¢VƒÿG
ÒZ äGAÓ˘˘ eEGh á˘˘ ˘≤˘ ˘ Ñ˘ ˘ °ùe •hô˘˘ ˘°T ìô˘˘ ˘W
™˘˘e ¢VQÉ˘˘©˘ à˘ j ∂dP ¿CG ÉŸÉ˘˘W ,á˘˘ «˘ ˘fƒ˘˘ fÉ˘˘ b
.''øWƒ∏d É«∏©dG áë∏°üŸG
™°Vh »°†à≤J'' øWƒdG áë∏°üe ¿CG äócCGh
QÉµaC’ êhôJ â∏X »àdG áHÉ°ü©dG ≥£æŸ óM
É˘¡˘µ˘∏˘a ‘ Qhó˘J äÉ˘¡˘ L É˘˘¡˘ à˘ æ˘ Ñ˘ J á˘˘ã˘ «˘ Ñ˘ N
á˘dhÉﬁh á˘dGó˘©˘dG á˘«˘dÓ˘≤˘ à˘ °SG ±ó˘˘¡˘ à˘ °ùJ
IƒYódÉH É°SÉ°SCG ≥∏©àJh É¡JGQGôb ‘ ÒKCÉàdG
øjòdG ÚH øe ÚaƒbƒŸG ìGô°S ¥ÓWE’
GƒfÉgCGh ádhódG äÉ°ù°SDƒeh RƒeQ ≈∏Y Ghó©J
áMƒ°†Øe ádhÉﬁ ‘ ∂dPh á«æWƒdG ájGôdG
π˘LCG ø˘e É˘¡˘HÉ˘fPCGh á˘HÉ˘°ü©˘∏˘d á˘°Uô˘a í˘˘æŸ
á∏Ñ∏ÑdG ´QR ¤EG IOƒ©dGh ÜÉ≤©dG øe ¢ü∏ªàdG

É˘¡˘H á˘Wƒ˘æŸG ΩÉ˘¡ŸG AGOCG ≈˘∏˘Y á˘jô˘µ˘°ù©˘dG
É˘¡˘∏˘¨˘°T ¿CG ¬˘æ˘e É˘fÉ˘≤˘jEGh ¬˘Lh π˘˘ª˘ cCG ≈˘˘∏˘ Y
´ÉaódG ≈≤Ñj ÒNC’Gh ∫hC’G É¡ªgh πZÉ°ûdG
á˘eô˘M ø˘Y Ohò˘dGh á˘«˘æ˘Wƒ˘dG IOÉ˘˘«˘ °ùdG ø˘˘Y
.''Ö©°ûdG IóMhh »æWƒdG ÜGÎdG
â∏©L äÉ«£©ŸG √òg ¿CG á∏ÛG äRôHCGh
≈¶– á≤jô©dG ájQƒà°SódG á°ù°SDƒŸG √òg''
øµÁ ’ ƒëf ≈∏Y ,á≤∏£ŸG Ö©°ûdG á≤ãH
¢SÉ°ùŸG ±ó¡à°ùJ »àdG áÄ«fódG äGôeGDƒª∏d
≥∏©àj ôeC’G ¿CG ÉŸÉW ,É¡∏cCG »JDƒJ ¿CG É¡H
Ö©°ûdG §HôJ á≤«ªY óL á«fGóLh ábÓ©H
.''¬°û«éH
»æWh'' ƒg …ôFGõ÷G ¢û«÷G ¿CG äócCGh
á«≤H øY OôØæjh OGóàe’G »Ñ©°Th ¬LƒàdG
⁄ ¬˘fCG É˘gOÉ˘Ø˘e á˘«˘°UÉ˘î˘H ⁄É˘˘©˘ dG ¢Tƒ˘˘«˘ L
¢û«L åjQh ƒg É‰EGh ,Ωƒ°SôÃ ¢ù°SCÉàj
á˘dÉ˘°ùÑ˘H »˘æ˘Wƒ˘dG ô˘jô˘ë˘à˘dG á˘cô˘©˘ e ¢VÉ˘˘N
.''ÉªgÒ¶f πb ádƒ£Hh
»àdG ±hô˘¶˘dG á˘∏ÛG á˘«˘MÉ˘à˘à˘aG âdhÉ˘æ˘Jh
øWƒdG áë∏°üe'' ¿CG IócDƒe ,OÓÑdG É¡H ô“
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
OÉ÷Gh πYÉØdG Ò°†ëàdG π«Ñ°S ‘ º¡ªªg
‘ á∏Ñ˘≤ŸG á˘«˘°SÉ˘Fô˘dG äÉ˘HÉ˘î˘à˘f’G AGô˘LE’
Üƒ˘˘∏˘ °SCG »˘˘æ˘ Ñ˘ J ∫Ó˘˘N ø˘˘e ∫É˘˘LB’G Üô˘˘ bCG

äGP Ö°ùM- IQÉ˘˘ ˘jõ˘˘ ˘dG √ò˘˘ ˘g π˘˘ ˘ µ˘ ˘ ˘°ûà˘˘ ˘ °S
ó≤©d ídÉ°U ójÉ" ≥jôØ∏d áëfÉ°S -Qó°üŸG
OGô˘˘aCGh äGQÉ˘˘WEG ™˘˘e á˘˘«˘ ¡˘ «˘ Lƒ˘˘J äGAÉ˘˘ ≤˘ ˘d
.á«MÉædG
≠˘dÉ˘H ™˘°Vh º˘°†N ‘ IQÉ˘˘jõ˘˘dG √ò˘˘g »˘˘JCÉ˘ Jh
…òdG ™°VƒdG ƒgh ,ôFGõ÷G ‘ á«°Uƒ°üÿG
á∏› øe ÒNC’G Oó©dG á«MÉààaG Qƒﬁ ¿Éc
` ájôµ°ù©dG á°ù°SDƒŸG ∫ÉM ¿É°ùd ` ¢û«÷G
ø˘˘e Òã˘˘c ≈˘˘ ∏˘ ˘Y •É˘˘ ≤˘ ˘æ˘ ˘dG â©˘˘ °Vh »˘˘ à˘ ˘dG
IOÉ˘˘«˘ ˘b ∞˘˘ bƒ˘˘ e RGô˘˘ HEG äOó˘˘ Lh ,±hô◊G
∞°üd ''ÉgRÉ«ëfÉ°S äócCG »àdG á°ù°SDƒŸG
..''É¡HÉfPCGh áHÉ°ü©dG'' ó°V ,Ö©°ûdG
QÉædG ähCG OóY ‘ ¢û«÷G á∏› âëàah
OƒLh ¤EG IÒ°ûe ,''É¡HÉfPCGh áHÉ°ü©dG'' ≈∏Y
¤EG IOƒ©dGh ÜÉ≤©dG øe ¢ü∏ªà∏d ä’hÉﬁ
,çGó˘MC’G QÉ˘°ùe ‘ ÒKCÉ˘à˘dGh á˘∏˘Ñ˘ ∏˘ Ñ˘ dG ´QR
Ö©˘˘°ûdG ÚH á˘˘bÓ˘˘ ©˘ ˘dG ¿CG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y IOó˘˘ °ûeh
âÄàa Ée »Ñ©°ûdG »æWƒdG ¬°û«Lh …ôFGõ÷G
∑GQOEG º˘µ˘ë˘ H ''á˘˘HÓ˘˘°Uh á˘˘fÉ˘˘à˘ ª˘ °S OGOõ˘˘J
ájôµ°ù©dG á°ù°SDƒŸG ¢UôM ióÃ Ö©°ûdG
πªcCG'' ≈∏Y É¡H áWƒæŸG ΩÉ¡ŸG AGOCG ≈∏Y
.''¬Lh
áHÓ°Uh áfÉàe ¿CG á∏ÛG á«MÉààaG ‘ AÉLh
Ö©°ûdG ∑GQOEG'' ºµëH äOGORG ábÓ©dG √òg
á˘˘ ˘ ˘ ˘ °ù°SDƒŸG ¢Uô˘˘ ˘ ˘ ˘ M ióÃ …ô˘˘ ˘ ˘ ˘ FGõ÷G

:¢ù«∏a øH ..»°ù«°SCÉàdG ¢ù∏ÛG QÉ«N ≈∏Y ßØ–

''πM π°†aCG ≈≤Ñj äÉ«°SÉFôdG QÉ«N ¿CG ø≤«àe''
πﬁ á˘«˘fÉ˘ã˘dG á˘jQƒ˘¡˘ª÷G ¿EÉ˘a ,∂dò˘c ô˘˘eC’G
Iƒ≤H ≥≤– Qƒà°SO ≈∏Y õµJôJ ød ´ƒ°VƒŸG
.''É¡«a Ö«Y ’ á«WGô≤ÁO πFÉ°Sh
Oó°üdG Gòg ‘ ≥Ñ°SC’G áeƒµ◊G ¢ù«FQ ócCGh
»˘°SÉ˘«˘°ùdG ΩÉ˘¶˘æ˘dG Ò«˘˘¨˘ J á˘˘fÉ˘˘µ˘ e'' ¿CG ≈˘˘∏˘ Y
ó˘jó÷G Qƒ˘à˘°Só˘dGh »˘WGô˘≤Áó˘dG ∫É˘≤˘à˘f’Gh
á«dÉ≤àf’G Ió¡©dG ‘ øªµJ QƒeCG ájQƒ¡ªé∏d
¢ù«˘Fô˘d …ô˘FGõ÷G Ö©˘°ûdG É˘¡˘ë˘æ˘ª˘«˘°S »˘à˘ dG
.''ΩOÉ≤dG ájQƒ¡ª÷G
ô˘¶˘æ˘dÉ˘˘H Ò«˘˘¨˘ à˘ dG ÜÉ˘˘«˘ Z'' ø˘˘e É˘˘°†jCG Qò˘˘Mh
ádhO ≈∏Y É¡æª°†àj »àdG IÒÑµdG ôWÉîª∏d
.''áØ«©°Vh á°ûg
IQhô°V ≈∏Y ¢ù«∏a øH »∏Y ó«°ùdG Oó°T Éªc
,á˘«˘dÉ◊G á˘eRCÓ˘d »˘FÉ˘˘¡˘ fh º˘˘FGO π˘˘M OÉ˘˘é˘ jG
QGƒë∏d á°UôØdG AÉ£YEG'' á«ªgCG ≈∏Y GócDƒe
.''»æWƒdG
»˘˘Ø˘ î˘ f ¿CG Öé˘˘ j ’'' ¬˘˘ dƒ˘˘ ≤˘ ˘H É˘˘ °†jCG Qò˘˘ Mh
QGƒ◊G π°ûa ¿CÉH ô≤f ¿CG Öéj πH ,á≤«≤◊G
‘ á≤«≤M OÓÑdG πNój ¿CG ¬fCÉ°T øe »æWƒdG
ô˘WÉ˘î˘ ª˘ ∏˘ d É˘˘¡˘ °Vô˘˘©˘ jh ∫ƒ˘˘¡› π˘˘Ñ˘ ≤˘ à˘ °ùe
.''áÑ«gôdG
∫Éé©à°S’G ∂dP ™e Öéj ’'' ∫ƒ≤j Oô£à°SGh
” »˘˘à˘ dG ¢Uô˘˘Ø˘ ˘dG á˘˘ fÉ˘˘ N ‘ QGƒ◊G ™˘˘ °Vhh
™HQCG ÈcCG ¥É«°ùdG Gòg ‘ Oô°ù«d ,''É¡àjƒØJ
É¡dÓ¨à°SG ºàj ¿CG ¿hO Iôaƒàe âfÉc ¢Uôa
¢S .¥ ¯
.ádÉ©ah áÑ°SÉæe á≤jô£H

Ò«¨J ¬àYÉ£à°SÉH ¢ù«d »°ù«°SCÉàdG ¢ù∏ÛG
¢ùµ˘˘©˘ dGh ,á˘˘jô˘˘ë˘ °S ≈˘˘°ü©˘˘H ΩÉ˘˘¶˘ ˘æ˘ ˘dG Gò˘˘ g
á˘jQò÷G á˘©˘«˘£˘≤˘dÉ˘°S ¿CG GÈà˘©˘ e ,''í˘˘«˘ ë˘ °U
∫É˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘f’Gh »˘˘ °SÉ˘˘ «˘ ˘°ùdG ΩÉ˘˘ ¶˘ ˘æ˘ ˘dG Ò«˘˘ ¨˘ ˘ Jh
ób ójó÷G ájQƒ¡ª÷G Qƒà°SOh »WGô≤ÁódG
¢ù∏› øe hCG á«°SÉFQ äÉHÉîàfG øe É¡∏c ™ÑæJ
.''AGƒ°S óM ≈∏Y »°ù«°SCÉJ
´ƒ°VƒŸG Gòg ‘ ¢ù«∏a øH ó«°ùdG ¢ü∏Nh
,''Úàdƒ≤©eh Úà£«°ùH ÚJôµa …ód'' ÓFÉb
ô°übC’G π«Ñ°ùdG »g äÉ«°SÉFôdG'' ¿CG É©aGôe
ó©j Éª«a ,ó∏Ñ∏d áØ∏µJh IQƒ£N πbC’Gh GóeCG
π˘«˘Ñ˘°ùdG ,∂dP ¢ùµ˘˘Y ,»˘˘°ù«˘˘°SCÉ˘ à˘ dG ¢ù∏ÛG
.''áØ∏µJh IQƒ£N ÌcC’Gh GóeCG ∫ƒWC’G
¤EG çóëàŸG äGP ¥ô£J ,∂dP ≈∏Y π«dóch
á˘Yƒ˘ª› AÉ˘°ûfEG â°VÎYG »˘à˘dG äÉ˘Hƒ˘˘©˘ °üdG
»˘æ˘Wƒ˘dG QGƒ◊G IOÉ˘«˘≤˘d Iƒ˘Yó˘e äÉ˘«˘ °üî˘˘°T
ÌcCG Ö©°üdG øe ¿ƒµ«°S ¬fCG GÈà©e ,πeÉ°ûdG
ó°ùéà°S »àdG áÄ«¡dG á∏«µ°ûJ ∫ƒM ¥ÉØJ’G
ƒYóJ ¿CG ¢VÎØŸG øe »àdGh ádhódG á°SÉFQ
.»°ù«°SCÉàdG ¢ù∏ÛG AÉ°†YCG
¥ÉØJG OƒLh'' ¿EÉa ¢ù«∏a øH ó«°ù∏d áÑ°ùædÉHh
¤EG Ébô£àe ,''Iõé©e ó©j áÄ«g Gòµg ∫ƒM
»gh É¡«°VÉ¨J øµÁ ’ áeÉg ÉgÈàYG á£≤f''
áæ«©e á£∏°S πÑb øe »°ù«°SCÉJ ¢ù∏› IƒYO
áØ«©°V á«Yô°T äGP ‹ÉàdÉHh áÑîàæe ÒZ …CG
¿Éc ¿EGh .É¡«a ∑ƒµ°ûe ’EGh ôjó≤J πbCG ≈∏Y

É˘«˘æ˘eCGh É˘«˘°SÉ˘«˘ °S ó˘˘∏˘ Ñ˘ ∏˘ d á˘˘Ø˘ ∏˘ µ˘ Jh IQƒ˘˘£˘ N
.''É«YÉªàLGh ÉjOÉ°üàbGh
≥Ñ°SC’G áeƒµ◊G ¢ù«FQ ÈàYG ,Oó°üdG Gò¡Hh
‘ »°SÉFôdG ´GÎb’G AÉ¨dEG ƒjQÉæ«°S IOÉYEG ¿CG
,''ádƒ¡°ùH ¬jOÉØJ øµÁ'' Ωô°üæŸG á«∏jƒL 4
Òaƒ˘à˘H á˘WÉ˘°ùÑ˘H ≥˘∏˘©˘à˘j ô˘˘eC’G'' ¿CG É˘˘Ø˘ «˘ °†e
äÉ˘˘jƒ˘˘à˘ °ùŸG ≈˘˘∏˘ Y É˘˘¡˘ H ±Î©ŸG ±hô˘˘¶˘ dG
≥jôW øY á«fƒfÉ≤dGh á«JÉ°ù°SDƒŸGh á«°SÉ«°ùdG
á˘˘ ≤˘ ˘ã˘ ˘dG ¬˘˘ ©˘ ˘Ñ˘ ˘ £˘ ˘ Jh ÇOÉ˘˘ ˘g »˘˘ ˘æ˘ ˘ Wh QGƒ˘˘ ˘M
.''á«bGó°üŸGh
á˘∏˘FÉ˘≤˘dG äGAÉ˘YO’G ¢ù«˘∏˘a ø˘H ó˘«˘°ùdG ≈˘˘Ø˘ fh
,¢û«÷G ¿ÉcQCG IOÉ«b ÚHh ¬æ«H á≤Ø°U OƒLƒH
¤EG GôNDƒe ¬Jƒ°U º°†j ⁄'' ¬fCG ¤EG GÒ°ûe
ÚbÉÑ°ùdG óMCG'' ¿Éc É‰EGh ''äÉ«°SÉFôdG QÉ«N
äÉ«°SÉFô∏d …QÉ«N ¿EG'' ¬dƒ≤H GOó°ûeh ,''¬«dEG
º«ª°U øe ™HÉf ¬æµdh äÉHÉ°ùM ≈∏Y õµJôj ’
.''»æ«≤j
ø˘e π˘eÉ˘˘°ûdG ±ó˘˘¡˘ dG ≥˘˘«˘ ≤– π˘˘Ñ˘ °S ¿CÉ˘ °ûHh
OóL ,¿ƒjôFGõ÷G ¬«dEG íª£j …òdG Ò«¨àdG
QÉ«ÿ ¬∏«°†ØJ äÉjô◊G ™FÓW ÜõM ¢ù«FQ
,»°ù«°SCÉàdG ¢ù∏ÛG ÜÉ°ùM ≈∏Y äÉ«°SÉFôdG
√ó˘Mƒ˘d π˘ª˘ë˘j ’ Ú∏˘«˘Ñ˘°ùdG Ó˘c'' ¿CG É˘˘aÎ©˘˘e
hCG ΩÉ¶ædG Ò«¨J ¢Uƒ°üîH á≤∏£e äÉfÉª°V
.''¬FÉ≤HEG
¤EG IQhô°†dÉH ±ó¡J ’ äÉ«°SÉFôdG'' ¿CG ∫Ébh
¿CG É˘ª˘c ‹É◊G ΩÉ˘˘¶˘ æ˘ dG ¢ùØ˘˘f AÉ˘˘°SQEG IOÉ˘˘YEG

:…QÉªY ..ô¡°TCG 10`H »JGP AÉØàcG ¿Éª°V øe âæµ“

''áæ°ùdG √òg Ò©°ûdG OGÒà°SG øY AÉæ¨à°S’G É¡æµÁ ôFGõ÷G''
kÉ«eƒj IõÑN ÚjÓe 10 øY π≤j ’ Ée »eQ @
º˘°SƒŸG ∫Ó˘N É˘˘¡˘ «˘ æ˘ L ” »˘˘à˘ dG á˘˘«˘ ª˘ µ˘ dG RhÉŒ
¿ƒ˘˘«˘ ∏˘ e 27`H äQó˘˘b »˘˘à˘ dGh ≥˘˘HÉ˘˘°ùdG »˘˘MÓ˘˘ Ø˘ ˘dG
''ÉÑjôb'' óªà©à°S áeƒµ◊G ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,QÉ£æb
º˘YO π˘LCG ø˘e á˘˘≤˘ aGôŸGh º˘˘Yó˘˘∏˘ d ÒHGó˘˘J Ió˘˘Y
.ÜƒÑ◊G øe »æWƒdG êÉàfE’G õjõ©Jh
IQhô°V ¤EG áMÓØdG ôjRh ÉYO ,¥É«°ùdG Gòg ‘h
ó°üb »MÓØdG ∫ÉÛG ‘ »ª∏©dG åëÑdG ∑Gô°TEG
ø˘eÉ˘°†dGh IhÌ∏˘d ≥˘dÉÿG ´É˘£˘≤˘dG Gò˘g ô˘˘jƒ˘˘£˘ J
.á«æWƒdG IOÉ«°ù∏d
áæ«£æ°ùb ¤EG ¬JQÉjR …QÉªY ó«°ùdG π¡à°SG óbh
å«˘M ,AÉ˘KÓ˘ã˘dG ô˘¡˘X ó˘˘©˘ H ø˘˘e ô˘˘NCÉ˘ à˘ e âbh ‘
â°Vô˘©˘J »˘à˘dG ¢ûMƒ˘dG π˘˘Ñ˘ L á˘˘HÉ˘˘Z ¤EG π˘˘≤˘ æ˘ J
.∫ƒ¡e ≥jô◊ »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G
óæg .± ¯

Rõ©J'' Oƒ¡ÛG Gòg ¿CÉH GócDƒe ''IOÉŸG √òg ‘ ô¡°TCG
∫ƒ°üë∏d áÑ©°ûdG √òg á≤aGôeh á©HÉàe π°†ØH
.π°†aCG èFÉàf ≈∏Y
íª≤dG êÉàfG ¿CG ¤EG ∂dòc …QÉªY ó«°ùdG QÉ°TCGh
á˘Mƒ˘à˘Ø˘e á˘°TQh'' ´ƒ˘°Vƒ˘e π˘µ˘°ûj ∫Gõ˘j ’ Ú∏˘dG
√ò˘g OhOô˘e õ˘jõ˘©˘J ¥É˘aBG ™˘˘e á˘˘MÓ˘˘Ø˘ dG IQGRƒ˘˘H
πµ°ûj Ú∏dG íª≤dG ∑Ó¡à°SG ¿CG ÉØ«°†e ,''áÑ©°ûdG
á°UÉîHh á«FGò¨˘dG äÉ˘é˘à˘æŸG ø˘e Òã˘µ˘dG Ió˘YÉ˘b
∑Ó¡à°SG ‘ ô¶ædG IOÉYG Ωõ∏à°ùj Ée ƒgh õÑÿG
.Ú∏dG íª≤dG
É«eƒj ºàj'' ¬fCG ¤EG ôjRƒdG QÉ°TCG ,¥É«°ùdG Gòg ‘h
.''IõÑN ÚjÓe 10 øY π≤j ’ Ée »eQ
ó˘cCG ,Üƒ˘Ñ◊G ø˘jõ˘î˘J á˘dCÉ˘ °ùŸ ¬˘˘bô˘˘£˘ J ió˘˘dh
…òdGh ''™bƒàe »îjQÉJ'' ∫ƒ°üﬁ ≥«≤– ôjRƒdG

ó«°üdGh á«ØjôdG á«ªæàdGh áMÓØdG ôjRh ø∏YCG
AÉ˘˘ KÓ˘˘ ã˘ ˘dG AÉ˘˘ °ùe …QÉ˘˘ ª˘ ˘Y ∞˘˘ jô˘˘ °T …ô˘˘ ë˘ ˘ Ñ˘ ˘ dG
øY AÉæ¨à°S’G ôFGõé∏d øµÁ'' ¬fCÉH áæ«£æ°ù≤H
‘ ,ôjRƒdG Ωóbh ,''áæ°ùdG √òg Ò©°ûdG OGÒà°SG
øY π≤j ’ Ée »eQ ‘ πãªàj ,ÉØ°SDƒe ÉªbQ ,πHÉ≤ŸG
.kÉ«eƒj IõÑN ÚjÓe 10
¢ûeÉg ≈∏Y »Øë°U AÉ≤d ∫ÓN ôjRƒdG í°VhCGh
¿GÒæ˘dG âJCG »˘à˘dG ¢ûMƒ˘dG π˘Ñ˘L á˘HÉ˘¨˘d ¬˘JQÉ˘jR
¥ƒ°ùdÉ°S ¿CÉH …QÉ÷G ô¡°ûdG ™∏£e É¡æe AõL ≈∏Y
πch ájÉØµdG ¬«a ÉÃ Ò©°ûdÉH Ohõe …ôFGõ÷G
ø˘Y »˘æ˘ ¨˘ à˘ °ùà˘˘°S OÓ˘˘Ñ˘ dG ¿CG ¤EG Ò°ûJ äGô˘˘°TDƒŸG
.''êƒàæŸG Gòg OGÒà°SG
ôjRƒdG QÉ°TCG ,Ö∏°üdG íª≤dG êÉàfEÉH ≥∏©àj Éª«ah
10`H »JGP AÉØàcG'' ¿Éª°V øe âæµ“ ôFGõ÷G ¿CÉH

øH »∏Y ,äÉjô◊G ™FÓW ÜõM ¢ù«FQ OóL
¿CÉH ''¬æ˘«˘≤˘j ≥˘«˘ª˘©˘°S ,AÉ˘©˘HQC’G ¢ùeCG ,¢ù«˘∏˘a
∫É˘LB’G Üô˘bCG ‘ á˘«˘°SÉ˘FQ äÉ˘HÉ˘î˘à˘fG AGô˘˘LEG
IQƒ£N πbC’Gh GóeCG ô°übC’G π«Ñ°ùdG'' ≈≤Ñj
.äÉjƒà°ùŸG πc ≈∏Y ,''OÓÑ∏d áØ∏µJh
QGƒ˘°S ƒ˘d'' á˘«˘eƒ˘«˘∏˘d É˘¡˘°üN ¬˘d á˘∏˘HÉ˘≤˘ e ‘h
Ó˘FÉ˘b ¢ù«˘˘∏˘ a ø˘˘H ó˘˘«˘ °ùdG í˘˘°VhCG ,''…Ò÷GO
QÉ«N ¿CG Òª°V πµHh Éî°SGQ GOÉ≤àYG ó≤àYCG''
πbC’Gh GóeCG ô°übC’G π«Ñ°ùdG ≈≤Ñj äÉ«°SÉFôdG

≈ë°VC’G ó«Y áÑ°SÉæÃ

É°UÉN É££ﬂ ™°†j »æWƒdG øeC’G
ó˘˘«˘ Y á˘˘Ñ˘ °SÉ˘˘æÃ »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ø˘˘eC’G í˘˘ dÉ˘˘ °üe â©˘˘ °Vh
ø˘˘e á˘˘∏˘ ª˘ L ø˘˘ª˘ °†à˘˘j É˘˘«˘ ˘æ˘ ˘eCG É˘˘ £˘ ˘£ﬂ ,≈˘˘ ë˘ ˘°VC’G
‘ πNóJ »˘à˘dG á˘«˘∏˘«˘¡˘°ùà˘dGh á˘«˘FÉ˘bƒ˘dG äGAGô˘LE’G
º°SƒÃ ¢UÉÿG §£îª∏˘d »˘∏˘«˘ª˘µ˘à˘dG §˘£ıG QÉ˘WEG
¢ùeCG ¬˘H OÉ˘aG É˘e Ö°ùM ,á˘æ˘°ùdG √ò˘˘¡˘ d ±É˘˘«˘ £˘ °U’G
.áÄ«¡dG äGòd ¿É«H AÉ©HQC’G
á˘î˘°ùf ''Ωƒ˘«˘dG QÉ˘Ñ˘NCG'' â≤˘∏˘J …ò˘dG ¿É˘«˘ Ñ˘ dG Ö°ùMh
º«∏bEG áaÉc ÈY äGAGôL’G √òg äòîJG ó≤a ,¬æe
áæ°ùd ∑QÉ˘ÑŸG ≈˘ë˘°VC’G ó˘«˘©˘d É˘Ñ˘°ù– ¢UÉ˘°üà˘NE’G
±ó¡H ,…QÉ÷G ähCG 12h 11 »eƒ«d ±OÉ°üŸG ,2019
,á˘«˘æ˘jó˘dG á˘Ñ˘°SÉ˘æŸG √ò˘g ∫Ó˘N Úæ˘WGƒŸG á˘≤˘aGô˘e
.º¡d áªFÓŸG á«æeC’G ±hô¶dG ≥∏Nh ÒaƒJh
•É˘˘≤˘ f ∞˘˘«˘ ã˘ µ˘ J'' ,äGAGô˘˘LE’G √ò˘˘ g â∏˘˘ ª˘ ˘°T ó˘˘ bh
äÉjQhódG õjõ©J ,¿óª∏d iÈµdG QhÉÙG ‘ áÑbGôŸG
,á«eƒª©dG øcÉeC’G iƒà°ùe ≈∏Y á∏LGôdGh áÑcGôdG
,Iô˘LC’G äGQÉ˘«˘ °S äÉ˘˘£ﬁ ,äÓ˘˘aÉ◊G äÉ˘˘£˘ ë˘ ª˘ c
§˘«ﬁ ,á˘«˘eƒ˘ª˘©˘dG äÉ˘MÉ˘°ùdG ,äGQÉ˘£˘≤˘dG äÉ˘˘£ﬁ
,É˘¡˘H ó˘«˘©˘dG IÓ˘°U á˘jOCÉ˘J ±ô˘©˘ à˘ °S »˘˘à˘ dG ó˘˘LÉ˘˘°ùŸG
ÚæWGƒª∏d ÉØ«ãc ’ÉÑbEG ±ô©J »àdG øcÉeC’G áaÉch
.''áÑ°SÉæŸG √òg ∫ÓN
ácôM π«¡°ùàd'' É›ÉfôH ,»æWƒdG øeCÓd ™°Vh Éªc
ó¡°ûJ »àdG äÉbô£dGh ´QGƒ°ûdG ÈY á°UÉN ,QhôŸG
á˘∏˘bô˘Yh ô˘q«˘°ùdG çOGƒ◊ É˘jOÉ˘Ø˘J á˘˘jQhô˘˘e á˘˘aÉ˘˘ã˘ c
≈ë°VC’G ó«©dG ΩÉjCG ¬aô©J ÉŸ Gô¶f ,QhôŸG ácôM
IÒ©°T AGOCG πLCG øe ÚæWGƒª∏d IÒãc äÓ≤æJ øe
∫Ó˘N ø˘e ,á˘«˘∏˘FÉ˘©˘ dG äGQÉ˘˘jõ˘˘dÉ˘˘H ΩÉ˘˘«˘ ≤˘ dGh í˘˘Hò˘˘dG
»àdG ,ájOÉŸGh ájô˘°ûÑ˘dG äÉ˘«˘fÉ˘µ˘eE’G á˘aÉ˘c Òî˘°ùJ
±hôX ‘ ó«©dG AÉ°†b øe ÚæWGƒŸG ™«ªL øqµªoJ
.Qó°üŸG ¢ùØf ∞«°†j ,''áªFÓe á«æeCG
” ó≤˘a ,á˘jOhó◊G ô˘HÉ˘©ŸGh •É˘≤˘æ˘dG ¢üî˘j É˘ª˘«˘ah
äGAGôLE’G õjõ©J ≈∏Y õµJôj πªY èeÉfôH Ò£°ùJ
äÉ˘˘eóÿG Ú°ùë˘˘à˘ H í˘˘ª˘ °ùJ »˘˘ à˘ ˘dG á˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘«˘ ˘¡˘ ˘°ùà˘˘ dG
êhôÿGh ∫ƒNódG øe øjôaÉ°ùŸG Úµ“h á«Wô°ûdG
∫Ó˘˘N ø˘˘ e ±hô˘˘ ¶˘ ˘dG ø˘˘ °ùMCG ‘ ô˘˘ FGõ÷G ¤EGh ø˘˘ e
äÉ«æ≤àdG ∞∏à˘îÃ á˘«˘JÉ˘«˘∏˘ª˘©˘dG äGó˘Mƒ˘dG º˘«˘Yó˘J
øe øµ“ »àdG ,áÑbGôŸG á«dÉ©a ¿Éª°Vh ,áãjó◊G
øeCG ≈∏Y á¶aÉÙG QÉWEG ‘ QhôŸG äÉ«∏ªY π«¡°ùJ
IÒ©˘°ûdG √ò˘g q¿CGh É˘ª˘«˘°S ’ º˘¡˘à˘eÓ˘°Sh ø˘jô˘aÉ˘°ùŸG
´É˘≤˘Ñ˘dG ø˘e ÚeÉ˘«ŸG êÉ˘é◊G IOƒ˘©˘H Iô˘°TÉ˘Ñ˘e o™˘ nÑ˘ à˘ oJ
.á°Só≤ŸG
º˘˘bô˘˘dG »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ø˘˘eCÓ˘ d á˘˘eÉ˘˘©˘ dG á˘˘jô˘˘jóŸG ™˘˘°†Jh
≠«∏ÑàdG πLCG øe ,ÚæWGƒŸG áeóN ‘ 1548 ô°†NC’G
ì .Ü ¯
.π°UGƒàdGh

áMƒàØŸG äÓÙG ójóëàd ÊhÎµdEG ≥«Ñ£J ¥ÓWEG ƒëf

≈ë°VC’G ó«Y ‘ áehGóŸG ¿Éª°†d ôLÉJ ∞dCG 64
ó«©dG ‘ QÉéàdG áÑbGôŸ ¿ƒY 2222 óqæŒ IQÉéàdG IQGRh @
»æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y ôLÉJ ∞dCG 64 ÜQÉ≤j Ée Òî°ùàH IQGRƒdG ΩÉ«b øY ,ôFGõ÷ÉH ,ÜÓL ó«©°S ,IQÉéàdG ôjRh ∞°ûc
á≤aGôÃ íª°ùj ÊhÎµdEG ≥«Ñ£J ¥ÓWEG Oó°üH IQGRƒdG ídÉ°üe ¿CG ÉØ«°†e ,∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G ó«Y »eƒj áehGóe ¿Éª°†d
ó«æŒ äQôq b IQÉéàdG IQGRh ¿CG Éª∏Y ,»æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y ó«©dG »eƒj áMƒàØŸG õHÉıGh äÓÙG ójóëàd ÚæWGƒŸG
ÖæjR .± ¯
.ó«©dG ‘ QÉéàdG áÑbGôŸ ¿ƒY 2222

á˘«˘LÉ˘à˘fE’G'' ¥É˘£˘ f ‘ π˘˘ª˘ ©˘ dG á˘˘∏˘ °UGƒ˘˘e ¤EG
√ò¡d ''≥FGƒY'' OƒLh Ωó©d Gô¶f ''á«°ùaÉæàdGh
.äÉWÉ°ûædG
Ú∏˘˘eÉ˘˘ ©˘ ˘àŸG ¢†©˘˘ H'' ¿CG ô˘˘ jRƒ˘˘ dG ó˘˘ cCG É˘˘ ª˘ ˘c
á«≤H πã“ ’ ''äÉHƒ©°U ±ô©J »àdG ä’É◊Gh
‘ ¿ƒ£°ûæj …òdG ÚjOÉ°üàb’G Ú∏eÉ©àŸG
¿ƒ≤∏j øjòdGh ájQƒ¡ª÷G ÚfGƒb ΩGÎMG πX
¬fG ¤EG GÒ°ûe ,äÉ£∏°ùdG πÑb øe ºYódG πc
∞˘∏˘àﬂ ø˘e Ú∏˘eÉ˘©˘à˘e ™˘e äGAÉ˘≤˘ d Ö≤˘˘Jô˘˘j
πª˘©˘dG á˘∏˘°UGƒ˘e á˘«˘Ø˘«˘c á˘°SGQó˘d äÉ˘WÉ˘°ûæ˘dG
á«æWƒdG á«ªæàdG π«Ñ°S ‘ ¬Jô°TÉÑe ” …òdG
.äGQOÉ°üdG øe ™aôdGh »æWƒdG êÉàfE’G ™jƒæJh

êQÉÿG ‘ á«æWƒdG äÉéàæª∏d ¢VQÉ©e
πÑ≤ŸG ÈªàÑ°S øe AGóàHG
â©°Vh ób IQGRƒdG ¿CG ÜÓL ó«°ùdG ócCG Éªc
¢VQÉ˘©ŸG ø˘e ó˘˘jó˘˘©˘ dG º˘˘«˘ ¶˘ æ˘ à˘ d É›É˘˘fô˘˘H
ø˘e AGó˘à˘HG êQÉÿG ‘ á˘«˘æ˘Wƒ˘dG äÉ˘é˘à˘æ˘ ª˘ ∏˘ d
IQÉ˘˘ ≤˘ ˘dG ‘ É˘˘ °Uƒ˘˘ °üN π˘˘ Ñ˘ ˘ ≤ŸG Èª˘˘ ˘à˘ ˘ Ñ˘ ˘ °S
7 Ωƒj º«¶æJ ºà«°S ¬fG ÉØ«°†e ,á«≤jôaE’G
∫ƒ˘˘M IÒÑ˘˘c á˘˘«˘ æ˘ Wh Ihó˘˘f π˘˘Ñ˘ ≤ŸG ô˘˘Hƒ˘˘à˘ cCG
»˘à˘dGh Iô◊G IQÉ˘é˘à˘∏˘d á˘˘«˘ ≤˘ jô˘˘aG á˘˘≤˘ £˘ æŸG
ÚjOÉ˘°üà˘b’G Ú∏˘eÉ˘©˘ àŸG π˘˘c É˘˘gô˘˘°†ë˘˘«˘ °S
Gòch ábQÉaC’Gh Ú«æWƒdG AGÈÿGh Ú«æWƒdG
á˘«˘≤˘jô˘aE’G á˘«˘°SÉ˘eƒ˘∏˘Hó˘dG äÉ˘ã˘©˘ Ñ˘ dG »˘˘∏˘ ã‡
.ôFGõ÷ÉH
ƒg IhóædG √òg øe ±ó¡dG ¿G ôjRƒdG ócCGh
Gò˘ch á˘«˘≤˘jô˘aE’G ¥ƒ˘°ùdG äÉ˘jó˘ë˘à˘d ¥ô˘£˘à˘ dG
‘ É¡YÉÑJG Öéj »àdG á«æWƒdG á«é«JGÎ°S’G
¿ƒµ«°S óYƒŸG Gòg ¿G ÉØ«°†e ,Oó°üdG Gòg
äÉéàæª∏d »æWh ¢Vô©e ìÉààaG ™e ÉæeGõàe
Ú∏˘eÉ˘©˘à˘ª˘∏˘d Gõ˘aÉ˘M ¿ƒ˘µ˘«˘°S É˘˘e á˘˘jô˘˘FGõ÷G
.ÚjOÉ°üàb’G
π˘°UGƒ˘J á˘eƒ˘˘µ◊G ¿G ô˘˘jRƒ˘˘dG ó˘˘cG IGRGƒŸÉ˘˘H
ºYO ∫ÓN øe Ú«æWƒdG Ú∏eÉ©àª∏d É¡ªYO
º˘YO ¥hó˘æ˘°U ‘ ô˘¶˘æ˘ dG IOÉ˘˘YEGh äGQOÉ˘˘°üdG
º˘Yó˘d »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ¢ù∏ÛG ™˘˘°Vhh äGQOÉ˘˘°üdG
Èª˘à˘Ñ˘°S ‘ Ö≤˘˘Jô˘˘e AÉ˘˘≤˘ d Gò˘˘ch äGQOÉ˘˘°üdG
äÉ˘°ù°SDƒŸG ø˘e ÜÉ˘Ñ˘°ûdG ™˘˘ª˘ é˘ «˘ °S π˘˘Ñ˘ ≤ŸG
ºYódG πc ≈≤∏àà°S »àdGh áÄ°TÉædGh IÒ¨°üdG
.É¡JÉWÉ°ûf ôjƒ£àd áeƒµ◊G øe

:óYƒàj á«∏NGódG ôjRh

Ió°ûH ≥FGô◊G ‘ ÚÑÑ°ùàŸG ÖbÉ©j ¿ƒfÉ≤dG
á˘Ä˘«˘¡˘à˘dGh á˘«˘∏ÙG äÉ˘YÉ˘ª÷Gh á˘«˘∏˘NGó˘˘dG ô˘˘jRh ó˘˘cCG
AÉ˘˘KÓ˘˘ã˘ dG Ωƒ˘˘j ¿ƒ˘˘ª˘ MO ø˘˘jó˘˘dG ìÓ˘˘°U á˘˘«˘ fGô˘˘ª˘ ˘©˘ ˘dG
πc ''áeGô°Uh Ió°ûÑ°S ÖbÉ˘©˘«˘°S ¿ƒ˘fÉ˘≤˘dG ¿CG Iô˘jƒ˘Ñ˘dÉ˘H
¿É˘µ˘°ùdG IÉ˘«˘M Oó˘¡˘J ó˘b á˘jó˘ª˘ Y ≥˘˘FGô˘˘M ‘ ÖÑ˘˘°ùà˘˘e
.ôFGõé∏d á«HÉ¨dG IhÌdGh
¿Éc å«M ,(IôjƒÑdG ¥ô°T) Ióéµ«àH »Øë°U AÉ≤d ‘h
±ÓZƒH ΩÓYƒH á«fóŸG ájÉªë∏d ΩÉ©dG ôjóŸÉH Ébƒaôe
áHógƒH IQÉb QOÉ≤dG óÑY »æWƒdG øeCÓd ΩÉ©dG ôjóŸGh
áæ°ùdG √òg ≥FGô◊G OóY ´ÉØJQÉH á«∏NGódG ôjRh Oóf
.''ájóªY É¡Ñ∏ZCG ó©J »àdG''
äÉHÉ¨dG ídÉ°üŸ …ƒ¡÷G π≤æàŸG πJô∏d ¬°û«àØJ ∫ÓNh
äÉ˘«˘MhôŸG §˘Ñ˘¡˘e iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y á˘«˘fóŸG á˘jÉ˘˘ª˘ ë˘ ∏˘ dh
π«˘é˘°ùJ ”'' ¬˘fCG ¤EG ¿ƒ˘ª˘MO ó˘«˘°ùdG QÉ˘°TCG ,Ió˘é˘µ˘«˘à˘d
º¶©e ¿CG ÒZ áæ°ùdG √òg á©ØJôe óL IQGôM äÉLQO
ø˘˘d'' ¿ƒ˘˘fÉ˘˘≤˘ dG ¿CG Gó˘˘cDƒ˘ e ,''á˘˘ jó˘˘ ª˘ ˘Y âfÉ˘˘ c ≥˘˘ FGô◊G
.''IôeóŸG ∫É©aC’G Gòg πãe ™e §b íeÉ°ùàj
¢UÉ˘î˘°TCG (6) á˘à˘°S É˘«˘dÉ˘M ™˘HÉ˘˘à˘ J á˘˘dGó˘˘©˘ dG ¿CG í˘˘°VhCGh
.≥FGô◊G ΩGô°VEÉH Ú°Sƒ¡e
‘ º¡WQƒJ ‘ ¬Ñà°ûe ¢UÉî°TCG áà°S ∑Éæg'' ¿CG ±É°VCGh
Úæ˘KG ´Gó˘jEG ô˘eCG ”h á˘«˘FÉ˘°†b äÉ˘©˘HÉ˘à˘e πﬁ ≥˘FGô˘M
ójóëàd ájQÉL äÉ≤˘«˘≤˘ë˘à˘dG ∫Gõ˘J ’ .¢ùÑ◊G É˘ª˘¡˘æ˘e
.''ájóª©dG ≥FGô◊G √òg »ÑµJôe ájƒg
IOÉ˘°TEÓ˘d á˘Ñ˘°SÉ˘æŸG √ò˘g ¿ƒ˘ª˘MO ó˘«˘°ùdG º˘æ˘à˘ZG É˘˘ª˘ c
∞˘∏˘àﬂ É˘¡˘dò˘Ñ˘J »˘à˘dG IÈà˘©ŸG Oƒ˘¡÷Gh á˘˘YÉ˘˘é˘ °ûdÉ˘˘H
Gòch äÉHÉ¨dG ídÉ°üe Oƒ¡Lh á«fóŸG ájÉª◊G äGóMh
≥˘˘ FGô◊G √ò˘˘ g OÉ˘˘ ª˘ ˘ NE’ Úæ˘˘ ˘WGƒŸG ø˘˘ ˘eÉ˘˘ ˘°†Jh º˘˘ ˘YO
.øWƒdG ÈY »JÉÑædG AÉ£¨dG ájÉªMh
º˘cOƒ˘¡˘Lh º˘µ˘à˘YÉ˘é˘°T ≈˘∏˘Y º˘µ˘«˘«˘MCG'' Ó˘FÉ˘b ±É˘˘°VCGh
á˘jÉ˘ª˘Mh ¿GÒæ˘dG á˘æ˘°ùdCG á˘˘¡˘ LGƒŸ ¿Gó˘˘«ŸG ‘ IÈà˘˘©ŸG
ô˘aƒ˘à˘J »˘à˘dG á˘«˘HÉ˘¨˘dG IhÌdG Gò˘ch á˘jô˘°ûÑ˘dG ìGhQC’G
.''á∏«ÑædG ºµàæ¡e iƒà°ùe ‘ ºàæc ó≤d .ôFGõ÷G É¡«∏Y
ô˘jRƒ˘dG Ωõ˘à˘dG ,Ió˘é˘µ˘«˘à˘ H á˘˘«˘ fóŸG á˘˘jÉ˘˘ª◊G ™˘˘bƒÃh
∫Éª˘©˘d á˘«˘æ˘¡ŸG á˘«˘YÉ˘ª˘à˘L’G ä’É˘¨˘°ûf’É˘H π˘Ø˘µ˘à˘dÉ˘H
á«eÉ¶ædG ∑Ó°SC’G ä’É¨°ûfG Gòch á«fóŸG ájÉª◊G
.øµ°ùdÉH ≥∏©àj Éª«a Éª«°S’
ì .¥ ¯
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É˘˘ ¡˘ ˘ZÓ˘˘ HGh äÉ˘˘ eóÿG √ò˘˘ ¡˘ ˘H ∞˘˘ jô˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘∏˘ ˘ d
.ÚæWGƒª∏d
Oƒ¡L ôaÉ¶J ¤EG ,áÑ°SÉæŸÉH ,ôjRƒdG ÉYO Éªc
»∏ã‡ Gòch QÉ˘é˘à˘∏˘d á˘«˘æ˘¡ŸG äÉ˘«˘©˘ª÷G π˘c
•ÉÑ°†f’G ¿Éª°†d ∂∏¡à°ùŸG ájÉªM äÉ«©ªL
∞∏àﬂ ôaƒJ πLG øe áehGóŸÉH ΩGõàd’Gh
ø˘e á˘jGó˘H ≈˘ë˘°VC’G ó˘«˘ Y »˘˘eƒ˘˘j äÉ˘˘eóÿG
¤G GÒ°ûe ,áFõéàdG QÉŒ ¤EG á∏ª÷G ¥Gƒ°SG
ÚehGóŸG ÒZ QÉéàdG πc Èéj ¿ƒfÉ≤dG ¿G
»eƒ˘j ó˘©˘H á˘jOÉ˘Y á˘Ø˘°üH º˘¡˘WÉ˘°ûf Iô˘°TÉ˘Ñ˘e
.ó«©dG
á«æ¡ŸG äÉ«©ª÷G ∂dòc ÜÓL ó«°ùdG ÉYOh
á˘˘jÉ˘˘ª˘ M äÉ˘˘«˘ ©˘ ª˘ L »˘˘∏˘ ã‡ Gò˘˘ch QÉ˘˘é˘ à˘ ∏˘ ˘d
Ëó˘˘≤˘ Jh º˘˘¡˘ ˘°ùØ˘˘ fG Ò°†ë˘˘ à˘ ˘d ∂∏˘˘ ¡˘ ˘à˘ ˘°ùŸG
∞∏àﬂ º°†«°S πÑ≤e ´ÉªàL’ º¡JÉMGÎbG
¥Éã«˘eh π˘ª˘Y á˘«˘°VQG OGó˘YEG á˘«˘¨˘H Ú∏˘YÉ˘Ø˘dG
ájQÉéàdG äÉWÉ˘°ûæ˘dG ∞˘∏˘àﬂ π˘ª˘Y º˘«˘¶˘æ˘à˘d
á«æjódG OÉ«YC’Gh äÉÑ°SÉæŸGh π£©dG ∫ÓN
.á«æWƒdGh
∫ƒM ∫GDƒ°S ≈∏Y √OQ ‘h ,iôNG á¡L øe
á«©°VƒdG ÖÑ°ùH ájQÉéàdG äÉWÉ°ûædG ™LGôJ
¿G ôjRƒdG ∫Éb ,OÓÑdG É¡aô©J »àdG á«°SÉ«°ùdG
∫Ó˘N ø˘e äGQƒ˘£˘ à˘ dG π˘˘c ™˘˘HÉ˘˘à˘ J á˘˘eƒ˘˘µ◊G
Ú∏eÉ©àŸG πc ÉæÄª£e ,äÉ«FÉ°üME’G á°SGQO
ºgÉjG É«YGOh »æWƒdG OÉ°üàb’G ''á«côM'' ≈∏Y

äGóMhh QÉéàdG ΩGõàdG ióe ≈∏Y ¿hô¡°ù«°S
ó◊G ¿É˘ª˘°V π˘ã“ »˘à˘dG á˘ehGóŸÉ˘H êÉ˘˘à˘ fE’G
øWGƒª∏d íª°ùJ »àdG äÉeóÿG øe ≈fOC’G
.IÎØdG √òg ‘ ¬JÉjQhô°V AÉæàbÉH

õHÉıGh äÓÙG ójóëàd ..''¥Gƒ°SCG''
ó«©dG »eƒj áehGóŸG
¿CG ÜÓ˘˘L ó˘˘«˘ °ùdG ∞˘˘°ûc ,iô˘˘NCG á˘˘¡˘ L ø˘˘ e
ÊhÎµdEG ≥«Ñ£J ¥ÓWEG Oó°üH IQGRƒdG ídÉ°üe
π˘˘ c á˘˘ ˘≤˘ ˘ aGôÃ í˘˘ ˘ª˘ ˘ °ùj ''¥Gƒ˘˘ ˘°SCG'' ≈˘˘ ˘ª˘ ˘ °ùj
õ˘˘ HÉıGh äÓÙG ó˘˘ jó˘˘ ë˘ ˘à˘ ˘d Úæ˘˘ WGƒŸG
,»æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y ó«©dG »eƒj áMƒàØŸG
ÈY ô˘aƒ˘à˘e ¿ƒ˘µ˘«˘°S ≥˘«˘Ñ˘ £˘ à˘ dG ¿G É˘˘Ø˘ «˘ °†e
º°SG ójóë˘à˘H í˘ª˘°ùjh á˘«˘fhÎµ˘dE’G ∞˘JGƒ˘¡˘dG
Gòch ¬∏ﬁ ¿GƒæYh áehGóŸÉH »æ©ŸG ôLÉàdG
⁄ Ée ádÉM ‘ ÚæWGƒŸG πÑb øe ¬æY ≠«∏ÑàdG
.¬àehGóÃ Ωõà∏j
ÊhÎµdE’G ™bƒŸG ôaƒj ,≥«Ñ£àdG ™e IGRGƒeh
á°UÉN áfÉN ,ôjRƒdG Ö°ùM ,IQÉéàdG IQGRƒd
í˘˘ª˘ °ùJ ,≈˘˘ë˘ ˘°VC’G ó˘˘ «˘ ˘Y »˘˘ eƒ˘˘ j á˘˘ ehGóÃ
õ˘˘HÉıGh äÓÙG á˘˘aô˘˘ ©Ã Úæ˘˘ WGƒ˘˘ ª˘ ˘∏˘ ˘d
»æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Y ó«©dG »eƒj áMƒàØŸG
ºà«°S ¬fG GÒ°ûe ,ÚØdÉıG øY ≠«∏ÑàdG Gòch
∞∏àﬂ ÈY ájQÉ¡°TEGh á«eÓYEG á∏ªëH ΩÉ«≤dG
¢ù«˘˘ªÿG Ωƒ˘˘j ø˘˘e AGó˘˘à˘ HG ΩÓ˘˘YE’G π˘˘FÉ˘˘ °Sh

AÉ≤d ∫ÓN AÉKÓãdG Ωƒj IQÉéàdG ôjRh ∫Éb
äÉ«©ª÷G »∏ãªÃ ¬©ªL »ª««≤Jh …QhÉ°ûJ
ájÉªM äÉ«©ªL »∏ã‡ Gòch QÉéà∏d á«æ¡ŸG
≈∏Y ôLÉJ 63^990 Òî°ùJ ” ¬fCG ∂∏¡à°ùŸG
ôLÉJ 40^491 º¡æ«H øe ,»æWƒdG iƒà°ùŸG
5^695h ¬cGƒah ô°†Nh áeÉY á«FGòZ OGƒe
∞˘˘∏˘ àﬂ ø˘˘e ô˘˘ LÉ˘˘ J 20^059 Gò˘˘ ch Iõ˘˘ Ñﬂ
π«é°ùJ ” ¬fCG ¤EG GÒ°ûe ,iôN’G äÉWÉ°ûædG
á˘æ˘°ùdÉ˘H á˘fQÉ˘≤˘e á˘FÉŸÉ˘H 26 á˘Ñ˘°ùæ˘˘H ´É˘˘Ø˘ JQG
.áÑ≤JôŸG äÉehGóŸG OóY ‘ áWQÉØdG
ÚjOÉ˘˘ °üà˘˘ ˘b’G Ú∏˘˘ ˘eÉ˘˘ ˘©˘ ˘ àŸG ¢Uƒ˘˘ ˘°üî˘˘ ˘Hh
ó«æŒ ” ¬fEG ôjRƒdG ∫Éb ,êÉàfE’G äGóMhh
øe IóMh 284h Ö«∏◊G êÉàfE’ IóMh 150
á«fó©ŸG √É«ŸG êÉàfE’ IóMh 40h øMÉ£ŸG
.iôN’G ™∏°ùdG ∞∏àﬂ êÉàfE’ IóMh 474h
á˘jQÉ˘é˘à˘dG äÉ˘MÉ˘°ùŸG ∞˘˘∏˘ àı á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘dÉ˘˘Hh
É˘¡˘fG ô˘jRƒ˘dG ó˘˘cG ,iÈµ˘˘dG ¥ƒ˘˘°ùà˘˘dG õ˘˘cGô˘˘eh
∫h’G Ωƒ«dG IÒ¡X øe AGóàHG áMƒàØe ¿ƒµà°S
≈ë°VC’G ó«Y øeGõJ ¤EG GÒ°ûe ,ó«©dG øe
,áæ°ùdG √òg ´ƒÑ°S’G ájÉ¡f á∏£Y ™e ∑QÉÑŸG
√òg πc ∫ÓN äÉehGóŸG õjõ©J Ö∏£àj Ée
.ΩÉjC’G
ó˘«˘Y »˘eƒ˘j á˘ehGó˘e ¿É˘ª˘°V ió˘e á˘Ñ˘bGôŸh
2222 ó«æŒ ” ¬fG ôjRƒdG ∫Éb ,≈ë°VC’G
IQÉ˘é˘à˘dG IQGRh í˘dÉ˘°üŸ ™˘HÉ˘J á˘˘Ñ˘ bGô˘˘e ¿ƒ˘˘Y

á«Hô¨ŸG áµ∏ªª∏d ΩÓ°ùdG …OÉjCG ó
q e

…ôFGõ÷G øeÉ°†àdÉH ó«°ûj …hGôë°üdG ¢ù«FôdG
¿CÓ°S …hGôë°üdG Ö©°ûdG √ÉŒG á«bÓNC’Gh
AGôë°üdG øY ádhDƒ°ùe ∫GõJ ’'' ¬Ñ°ùM É«fÉÑ°SEG
IôjóŸG ájQÉª©à°S’G Iƒ≤dG ÉgQÉÑàYÉH á«Hô¨dG
É¡àfÉµe ™e ºé°ùæj GQhO Ö©∏J ¿CG øe ’óH''h ''
ºYO á«fÉÑ°SE’G äÉeƒµ◊G π°UGƒJ ´GõædG ‘
.''áŸÉ¶dG á«Hô¨ŸG á«©°SƒàdG á°SÉ«°ùdG
¿CÉH ‹ÉZ º«gGôHEG ó«°ùdG ócCG ,á«fÉK á¡L øe
É¡d ójôj Éªc ’EG ¿ƒµJ ø∏°S á«Hô¨dG AGôë°üdG
ÖMÉ°Uh ≥◊G ÖMÉ°U …hGôë°üdG Ö©°ûdG
‘ ó«cCÉàdG GOó› ,''IOÉ«°ùdG ÖMÉ°Uh ¢VQC’G
…hGô˘˘ ˘ë˘ ˘ °üdG Ö©˘˘ ˘°ûdG '' ¿CÉ˘ ˘ H QÉ˘˘ ˘WE’G Gò˘˘ ˘g
¤EG áYhô°ûŸG πFÉ°SƒdG πµH ¬MÉØc π°UGƒ«°S
É¡HGôJ πeÉc ≈∏Y ¬àdhO IOÉ«°S ∫Éªµà°SG ájÉZ
Éª˘¡˘eh ø˘ª˘K ø˘e ∂dP Ö∏˘£˘J É˘ª˘¡˘e »˘æ˘Wƒ˘dG
.''øeR øe »°†àbG
øeÉ°†àdÉH …hGôë°üdG ¢ù«FôdG √ƒf ÉeóæYh
á˘˘«˘ °†≤˘˘dG ™˘˘e É˘˘«˘ Ñ˘ ©˘ °Th É˘˘«˘ ª˘ °SQ …ô˘˘ FGõ÷G
äÉ°SQÉªŸÉH Iójó°T áfGOEG''`H Oóf ájhGôë°üdG
»Hô¨ŸG ∫ÓàME’G ádhód ''á«°ûMƒdG á«©ª≤dG
∫õ˘˘ ˘©˘ ˘ dG ÚjhGô˘˘ ˘ë˘ ˘ ˘°üdG Ú«˘˘ ˘ fóŸG ≥˘˘ ˘ M ‘
É©aGQ ,''¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ áª«°ù÷G ¬JÉcÉ¡àfG''h
IhGôë°üdG ∫Ó≤à°SE’G á°VÉØàfEG ÒgÉªL ¤EG
Æƒ˘∏˘ H á˘˘jÉ˘˘Z ¤EG IQRGDƒŸGh ø˘˘eÉ˘˘°†à˘˘dG á˘˘«–''
‘ á˘Yhô˘°ûŸGh á˘dOÉ˘©˘dG á˘«˘æ˘Wƒ˘˘dG ±Gó˘˘gC’G
ó Û .Ü ¯
.''Ò°üŸG ôjô≤Jh ájô◊G

ájhGôë°üdG á«Hô©dG ájQƒ¡ª÷G ¿CÉH ÈàYGh
á«dhOh ájQÉbh ájƒ¡Lh á«æWh á≤«≤M'' Ωƒ«dG
hCG É˘˘¡˘ fGô˘˘µ˘ ˘f ø˘˘ µÁ ’''h ''É˘˘ ¡˘ ˘«˘ ˘a á˘˘ ©˘ ˘LQ ’
ÖWÉN …òdG ‹ÉZ ¢ù«FôdG Oó°ûj ''ÉgRhÉŒ
''¬fCÉH ∫ƒ≤dÉH Oó°üdG Gòg ‘ á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG
¿CG (Üô˘˘ ¨ŸG) IÒNC’G √ò˘˘ ˘¡˘ ˘ d ¿GhC’G ¿BG ó˘˘ ˘b
™e áªµMh áYÉé°Th á«dhDƒ°ùe πµH ≈WÉ©àJ
¿G πLCG øe ´hô°ûŸGh »©«Ñ£dG ™bGƒdG Gòg
≥˘˘«˘ ≤–h á˘˘≤˘ £˘ æŸG AÉ˘˘æ˘ H ¤EG É˘˘©˘ e π˘˘≤˘ à˘ æ˘ f
QGô˘≤˘à˘°S’Gh ΩÓ˘°ùdG ‘ É˘¡˘Hƒ˘©˘°T äÉ˘Mƒ˘ª˘ W
.''á«ªæàdGh
ΩÉ©dG ÚeC’G ∂dòc ócDƒj âbƒdG ¿ÉM óbh
·C’G π˘˘ª˘ ë˘ à˘ J ¿CG '' ƒ˘˘jQÉ˘˘°ù«˘˘dƒ˘˘Ñ˘ ˘dG á˘˘ ¡˘ ˘Ñ÷
¢UÉN πµ°ûH ‹hódG øeC’G ¢ù∏›h IóëàŸG
∫ƒÑ≤ŸG ÒZ ôNCÉàdG AGREG á«dhDƒ°ùŸG πeÉc
øe QÉª©à°S’G á«Ø°üJ QÉ°ùŸ QÈŸG ÒZh
Ö©°ûdG IÉfÉ©e ádÉWEG ¿C’ ''á«Hô¨dG AGôë°üdG
Üƒ˘˘©˘ °T IÉ˘˘fÉ˘˘©Ÿ á˘˘dÉ˘˘WEG'' »˘˘ g …hGô˘˘ ë˘ ˘°üdG
¢ùYÉ≤Jh ÚH º∏X'' »gh ''iôNC’G á≤£æŸG
øe ójõe ¤EG ’EG GóHCG Oƒ≤J ødh ∫hDƒ°ùe ÒZ
≈∏Y IÒ£ÿG äGQƒ£àdGh ¿É≤àM’Gh ôJƒàdG
Ö°ùM ''⁄É©dG ‘h á≤£æŸG ‘ øeC’Gh º∏°ùdG
.¬dƒb
á˘«˘fÉ˘Ñ˘°SE’G á˘dhó˘dG iô˘˘NCG á˘˘¡˘ L ø˘˘e π˘˘ª˘ Mh
á«fƒfÉ≤dGh á«°SÉ«°ùdGh á«îjQÉàdG É¡à«dhDƒ°ùe''

ájhGô˘ë˘°üdG á˘«˘Hô˘©˘dG á˘jQƒ˘¡˘ª÷G ¢ù«˘FQ qó˘e
¢ùeCG ,‹É˘Z º˘«˘gGô˘HEG ó˘«˘°ùdG ,á˘«˘WGô˘≤Áó˘dG
ΩÓ˘˘°ùdG …OÉ˘˘jCG '' ,¢SGOô˘˘eƒ˘˘ H ø˘˘ e AÉ˘˘ ©˘ ˘HQC’G
AÉ≤°TC’G ¤EG ''QGƒ÷G ø°ùMh ¿hÉ©àdGh ¥ÉaƒdGh
¢ù«˘˘Fô˘˘dG OÉ˘˘ °TCGh ,á˘˘ «˘ ˘Hô˘˘ ¨ŸG á˘˘ µ˘ ˘∏˘ ˘ªŸG ‘
É˘«˘ª˘°SQ …ô˘FGõ÷G ø˘eÉ˘˘°†à˘˘dÉ˘˘H …hGô˘˘ë˘ °üdG
.ájhGôë°üdG á«°†≤dG ™e É«Ñ©°Th
äÉ«dÉ©Ød Iô°TÉ©dG á©Ñ£∏d á«eÉàÿG ¬àª∏c ‘h
ƒjQÉ°ù«dƒÑdG á¡ÑL äGQÉWE’ á«Ø«°üdG á©eÉ÷G
á˘˘ jhGô˘˘ ˘ë˘ ˘ °üdG á˘˘ ˘«˘ ˘ Hô˘˘ ˘©˘ ˘ dG á˘˘ ˘jQƒ˘˘ ˘¡˘ ˘ ª÷Gh
,QÉWEG 400 ácQÉ°ûe ±ôY »àdG á«WGô≤ÁódG
ó∏H ôFGõ÷G øe'' :…hGôë°üdG ¢ù«FôdG ìô°U
‘ É˘˘æ˘ FÉ˘˘≤˘ °TG ¤EG ¬˘˘Lƒ˘˘à˘ ˘f AÉ˘˘ NE’Gh á˘˘ ÑÙG
ΩÓ°ùdG …OÉjCG º¡d ó‰h á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG
.''QGƒ÷G ø°ùMh ¿hÉ©àdGh ¥ÉaƒdGh
¿CG Ú≤«dG øŸ ¬fCÉH'' QÉWE’G Gòg ‘ ócCGh
á˘jQƒ˘¡˘ª÷G ™˘e á˘«˘Hô˘¨ŸG á˘µ˘ ∏˘ ªŸG π˘˘eÉ˘˘©˘ J
ΩGÎMG ‘h IQÉLh á≤«≤°T ádhóc ájhGôë°üdG
»≤jôaE’G OÉ–Ód »°ù«°SCÉàdG ¿ƒfÉ≤dG ÇOÉÑŸ
¿Gó∏Hh Üƒ©°ûdh ÚÑ©°ûdGh øjó∏Ñ∏d Ö∏é«°S
øY ÖJÎj É‡ ÒãµH π°†aCGh ÌcCG á≤£æŸG
á«Yô°ûdG ∞dÉîJ áŸÉX á°SÉ«°S ‘ »°†ŸG
»eôJh ¿Ghó©dGh ™°SƒàdG ≈∏Y Ωƒ≤Jh ïjQÉàdGh
¬bƒ≤M øe ¬fÉeôMh ⁄É°ùe Ö©°T ´ÉcQEG ¤EG
.'' á«©«Ñ£dG

á«°SÉ«°ùdG áeRC’G RhÉéàd

á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G º«¶æJ ‘ ´Gô°SEÓd ƒYój »©«ªL
,ídÉ°U øH QOÉ≤dG óÑY ,ádhódG ¢ù«FQ ¬«dEG ÉYO
áaÉ°VE’ÉH ,áWÉ°SƒdGh QGƒ◊G áÄ«g AÉ°ûfEG Gòch
¬˘JOÉ˘«˘bh »˘˘Ñ˘ ©˘ °ûdG »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ¢û«÷G º˘˘YO'' ¤EG
Ö©˘˘ ˘ ˘°ûdG ÖdÉ˘˘ ˘ ˘£Ÿ ¬˘˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘YO Ò¶˘˘ ˘ ˘ f Ió˘˘ ˘ ˘ gÉÛG
.''áYhô°ûŸG
¤EG …ô˘˘FGõ÷G Ö©˘˘°ûdG »˘˘©˘ «˘ ª˘ L ó˘˘ «˘ ˘°ùdG É˘˘ YOh
™˘˘jQÉ˘˘ °ûŸG ÜÉ˘˘ ë˘ ˘°UCG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y á˘˘ °Uô˘˘ Ø˘ ˘dG âjƒ˘˘ Ø˘ ˘J''
≈∏Y ÉXÉØ˘M'' --∫É˘b É˘ª˘∏˘ã˘e-- Gò˘gh ,''á˘eƒ˘ª˘°ùŸG
.''»Ñ©°ûdG ∑Gô◊G Ö°SÉµe
≈≤à∏ŸG Gòg øe ±ó¡dG ¿CG ¤EG ÒNC’G ‘ QÉ°TCGh
øe ¿ƒ˘«˘bƒ˘≤˘Mh Iò˘JÉ˘°SCGh AGÈN √ô˘°†ë˘j …ò˘dG
QGƒ◊G AGô˘˘ KEG'' ƒ˘˘ g ø˘˘ ˘Wƒ˘˘ ˘dG äÉ˘˘ ˘j’h ∞˘˘ ˘∏˘ ˘ àﬂ
™˘˘°Vƒ˘˘∏˘ d á˘˘jQƒ˘˘à˘ ˘°SO êQÉﬂ OÉ˘˘ é˘ ˘jEGh »˘˘ æ˘ ˘Wƒ˘˘ dG
äGQÉWE’ »æWh AÉ≤d º«¶æJ øY Éæ∏©e ,''‹É◊G
¢S .¥ ¯ .ΩOÉ≤dG ÈªàÑ°S ô¡°T ‘ Üõ◊G ÜÉÑ°T

≈˘∏˘Y á˘ª˘«˘Nh ÖbGƒ˘©˘°S -∫É˘b É˘ª˘c- É˘¡˘d ¿ƒ˘µ˘à˘ °S
ádÉ£ÑdG áÑ°ùf ™aQ ¤EG …ODƒJh »æWƒdG OÉ°üàb’G
.''á«YÉªàL’G äÉaB’G IOÉjRh ô≤ØdGh
¤EG Iƒ˘˘Yó˘˘dG ΩÉ˘˘©˘ dG ÚeC’G Oó˘˘ L ,á˘˘ Ñ˘ ˘°SÉ˘˘ æŸÉ˘˘ Hh
»˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG QGƒ◊G ‘ ™˘˘«˘ ª÷G •Gô˘˘î˘ fG IQhô˘˘ °V''
ÉjÉ°†≤dG á˘aÉ˘c ∫ƒ˘M ≥˘aGƒ˘J ¤EG ∫ƒ˘°Uƒ˘dG ±ó˘¡˘H
π«Ñ°ùdG'' ƒg QGƒ◊G ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,''áMhô£ŸG
.''ájQƒ¡ª÷G IQhÒ°S ¿Éª°†H π«ØµdG
á«°SÉ«°ùdG ¬à∏«µ°ûJ ¿CG QÉWE’G ¢ùØf ‘ í°VhCGh
’h ä’RÉæàdG ≈∏Y Ωƒ≤j …òdG QGƒ◊ÉH ∂°ùªàJ''
¤EG ±ó˘¡˘jh Êó˘e hCG »˘°SÉ˘«˘ °S ±ô˘˘W …CG »˘˘°ü≤˘˘j
áeRÓdG á«fƒfÉ≤dGh ájQƒà°SódG •hô°ûdG ÒaƒJ
Ö©˘°ûdG É˘¡˘«˘a ∫ƒ˘≤˘j á˘aÉ˘Ø˘°T äÉ˘«˘°SÉ˘FQ º˘«˘¶˘æ˘à˘ d
.''IOÉ«°S πµH ¬àª∏c
…òdG QGƒë∏d ¬HõM ºYO ¥É«°ùdG ¢ùØf ‘ OóLh

,»æWƒdG ôjôëàdG á¡ÑL Üõ◊ ΩÉ©dG ÚeC’G ÉYO
ô˘˘ FGõ÷É˘˘ H AÉ˘˘ ©˘ ˘HQC’G ¢ùeCG ,»˘˘ ©˘ ˘ «˘ ˘ ª˘ ˘ L ó˘˘ ˘ªﬁ
º˘˘«˘ ¶˘ æ˘ J ‘ ´Gô˘˘ °SE’G IQhô˘˘ °V ¤EG ,á˘˘ ª˘ ˘°UÉ˘˘ ©˘ ˘dG
áeR’G øe êhôî∏d ''áaÉØ°T'' á«°SÉFQ äÉHÉîàfG
.á«dÉ◊G á«°SÉ«°ùdG
∫Ó˘N É˘gÉ˘≤˘dCG á˘ª˘ ∏˘ c ‘ »˘˘©˘ «˘ ª˘ L ó˘˘«˘ °ùdG ∫É˘˘bh
»æWƒdG ≈˘≤˘à˘∏ŸG äÉ˘«˘dÉ˘©˘a ìÉ˘à˘à˘aG ≈˘∏˘Y ¬˘aGô˘°TEG
»˘˘à˘ dG á˘˘eRC’G ø˘˘e êhôÿG'' ¿EG äGQÉ˘˘ WE’G QGƒ◊
º«¶æJ ‘ ´Gô°SE’ÉH ’EG ¿ƒµj ød OÓÑdG É¡aô©J
ÉÑîàæe É°ù«˘FQ Rô˘Ø˘J á˘aÉ˘Ø˘°T á˘«˘°SÉ˘FQ äÉ˘HÉ˘î˘à˘fG
,''äÉMÓ°UE’G ∞∏àîÃ ΩÉ«≤dG ¤ƒàj IOÉ«°S πµH
π◊G'' ƒg á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G º«¶æJ ¿CG GRÈe
OÓÑdÉH ¥ó– »àdG äGójó¡àdG á¡LGƒÃ π«ØµdG
.''Üô£°†e »ª«∏bGh ‹hO §«ﬁ ‘
»˘à˘dG á˘eRC’G √ò˘˘g ô˘˘ª˘ Y á˘˘dÉ˘˘WEG ø˘˘e Qò˘˘M É˘˘ª˘ c

ÚWQƒàe ¢UÉî°TCG 5 ∞bƒj ∑QódG
íæL IóY ‘
¿É°ùª∏Jh á°ùÑJ øe πµH »æWƒdG ∑QódG ¥ôa âØbhCG
Éª«°S’ ,IóY íæL ‘ ÚWQƒàe ¢UÉî°TG 5 IôjƒÑdGh
QÉ°TCG Ée Ö°ùM ,á°Sƒ∏¡ŸG ¢UGôbC’G øe äÉ«ªc IRÉ«M
.á«æeC’G á°ù°SDƒª∏d ¿É«H AÉ©HQC’G ¢ùeCG ¬«dEG
≥˘jô˘£˘dÉ˘H á˘jQhO AGô˘LG ∫Ó˘Nh ,á˘°ùÑ˘J á˘˘j’h »˘˘Ø˘ a
ºbQ »F’ƒdGh 83 »æWƒdG ≥jô£dG ÚH §HGôdG …ó∏ÑdG
3 á«∏ÙG ábôØdÉH »æWƒdG ∑QódG ô°UÉæY âØbhCG ,07
á˘Ñ˘cô˘e Ïe ≈˘∏˘Y Gƒ˘fÉ˘c ,(á˘æ˘ °S 38h 32 ,21) ¢UÉ˘˘î˘ °TCG
,ÚdÉHÉ¨jÈdG ∞æ°U øe É°Sƒ∏¡e É°Uôb 180 º¡JRƒëHh
.¿É«ÑdG ¬ë°VhCG Ée Ö°ùM
äÉbô£dG øeCG ájô°S ∑QO ∞bhCÉa ,¿É°ùª∏J áj’ƒH ÉeCG
™jô°ùdG ≥jô£dG ÈY Ö°üf õLÉM iƒà°ùe ≈∏Y á«æ¨Ã
áÑcôe Ïe ≈∏Y 30 ôª©dG øe ≠∏Ñj É°üî°T ,ÜôZ-¥ô°T
27h ,á˘eÓ˘©˘dG ¢ùØ˘f ø˘e É˘°Sƒ˘∏˘¡˘e É˘°Uô˘b 19 ¬˘JRƒ˘ë˘ Hh
.èdÉ©ŸG ∞«µdG øe ÉeGôZ
á˘∏˘«˘ °üØ˘˘d »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ∑Qó˘˘dG OGô˘˘aCG ¿CG Qó˘˘°üŸG ±É˘˘°VCGh
á˘«˘ª˘«˘∏˘bE’G á˘Yƒ˘ª˘é˘ª˘ ∏˘ d á˘˘©˘ HÉ˘˘à˘ dG π˘˘Nó˘˘à˘ dGh ø˘˘eC’G
≈∏Y áÑbGôe á£≤f AGôLEG ∫ÓN ,GƒeÉb ób IôjƒÑdÉH
IôjƒÑdG §Hôj …òdG ÜôZ-¥ô°T QÉ«°ùdG ≥jô£dG ô£°T
≈∏Y áæ°S 25 ôª©dG øe ≠∏Ñj ¢üî°T ∞«bƒàH ,ôFGõ÷ÉH
∞˘∏˘àﬂ ø˘e ’É˘≤˘f É˘Ø˘JÉ˘g 29 ¬˘JRƒ˘ë˘ Hh ,á˘˘Ñ˘ cô˘˘e Ïe
.ÒJGƒa hCG …QÉŒ πé°S ¿hO øe º¡JÉ≤ë∏eh äÉeÓ©dG

ájQhôŸG áeÓ°ùdG ∫É› ‘

á∏ªM ò«ØæJ π°UGƒj áØ∏÷G øeCG
á«cQÉ°ûJ
ò«ØæJ ΩÉjC’G √òg áØ∏÷G áj’h øeCG ídÉ°üe π°UGƒJ
á˘«˘©Ã á˘jQhôŸG á˘eÓ˘°ùdG ∫É› ‘ á˘«˘ cQÉ˘˘°ûJ á˘˘∏˘ ª˘ M
ø˘e AÉ˘©˘HQC’G ¢ùeCG º˘∏˘Y É˘e Ö°ùM ,AÉ˘cô˘˘°ûdG ø˘˘e Oó˘˘Y
.∂∏°ùdG äGòd ∫É°üJ’G á«∏N
á°UÉN ,ÉgÉjÉë°V øe π«∏≤àdGh QhôŸG çOGƒM á¡HÉÛh
á«˘cô˘Mh äÓ˘FÉ˘©˘dG äÓ˘≤˘æ˘J å«˘M ,∞˘«˘°üdG º˘°Sƒ˘e ‘
,áj’ƒdG äÉbôW QhÉﬁ ∞∏àﬂ ÈY IÈà©ŸG QhôŸG
™e á«˘cQÉ˘°ûJ á˘Ø˘°üH º˘¶˘æ˘J »˘à˘dG á˘∏˘ª◊G ∞˘«˘ã˘µ˘J ”
Gò˘˘ch á˘˘«˘ fóŸG á˘˘jÉ˘˘ª◊Gh »˘˘æ˘ Wƒ˘˘ dG ∑Qó˘˘ dG í˘˘ dÉ˘˘ °üe
äÉ˘˘«˘ ©˘ ª÷G ¢†©˘˘H ¤EG á˘˘aÉ˘˘°VE’É˘˘H ,π˘˘≤˘ æ˘ dG á˘˘jô˘˘ jó˘˘ e
.ájQhôŸG áeÓ°ùdG ∫É› ‘ á∏YÉØdG
áaÉc ÈY º¶æ˘J »˘à˘dG - á˘jƒ˘Yƒ˘à˘dG á˘∏˘ª◊G ø˘ª˘°†à˘Jh
øe á∏ªL Ëó≤J - áWô°ûdG ídÉ°üŸ ¢UÉ°üàN’G ´É£b
™jRƒJ ™˘e ,≥˘jô˘£˘dG »˘∏˘ª˘©˘à˘°ùŸ äGOÉ˘°TQE’Gh í˘FÉ˘°üæ˘dG
ø˘e á˘jÉ˘bƒ˘∏˘d á˘«˘ °ù«˘˘°ùë˘˘à˘ dG äÉ˘˘jƒ˘˘£ŸG ø˘˘e á˘˘Yƒ˘˘ª›
.QhôŸG çOGƒM
∞˘˘∏˘ µŸG ,ó˘˘YÉ˘˘ °S ¢ù£˘˘ «˘ ˘a á˘˘ Wô˘˘ °ûdG ß˘˘ aÉﬁ Ö°ùMh
á∏ª◊G √òg âb’ ó≤a ,áj’ƒdG øeCG iód ΩÓYE’ÉH
Ú∏˘YÉ˘Ø˘dG ∞˘∏˘àﬂ ™˘e »˘cQÉ˘°ûà˘dG É˘¡˘∏˘µ˘°ûH á˘jƒ˘Yƒ˘˘à˘ dG
øe ¥Gƒ°ùdG á°UÉîHh ,á«∏ª©dG ‘ Úaó¡à°ùŸG ™e ÉHhÉŒ
äÉ¡«Lƒà∏d ºgQhóH Gƒ©ªà°SG å«M ,äÉbô£dG …OÉJôe
QhôŸG ¿ƒfÉ≤H ó«≤àdG IQhô°V ≈∏Y É°SÉ°SCG äõµJQG »àdG
.ájô°ûÑdG ìGhQC’G ≈∏Y ®ÉØë∏d áaRÉÛG ΩóYh
ô˘˘¡˘ °T ∫Ó˘˘N á˘˘j’ƒ˘˘dG ø˘˘eCG í˘˘dÉ˘˘°üe â∏˘˘é˘ °S IQÉ˘˘ °TEÓ˘ ˘d
É˘˘jQhô˘˘e É˘˘KOÉ˘˘M 17 ´ƒ˘˘bh ,2019 •QÉ˘˘Ø˘ ˘dG á˘˘ «˘ ˘∏˘ ˘jƒ˘˘ L
™˘Lô˘jh .Gó˘MGh Ó˘«˘à˘bh É˘ë˘jô˘L 18 ∞˘∏˘N É˘«˘fÉ˘˘ª˘ °ùL
ΩGÎMG Ωó˘˘Y ¤EG çOGƒ◊G √ò˘˘ ¡˘ ˘d »˘˘ °ù«˘˘ Fô˘˘ dG ÖÑ˘˘ °ùdG
äGQhÉ˘æŸGh á˘Wô˘ØŸG á˘˘Yô˘˘°ùdG É˘˘ª˘ «˘ °S’ ,QhôŸG ¿ƒ˘˘fÉ˘˘b
.IÒ£ÿG

:ôFGõ÷G AÉæ«e

á«ªbQ äÉMƒdh ádÉ≤f ∞JGƒg õéM
AÉ˘æ˘«Ã ø˘jô˘aÉ˘°ùŸG ¢üë˘Ø˘d á˘°ù«˘Fô˘dG á˘«˘°ûà˘ØŸG âeÉ˘˘b
10h ’É≤f ÉØJÉg 60 õéëH AÉKÓãdG ¢ùeG ∫hG ôFGõ÷G
¿É«H ‘ AÉ©HQ’G ¢ùeCG AÉL Ée Ö°ùM ,rá«ªbQ äÉMƒd
.∑QÉª÷G ídÉ°üe
á˘˘ ˘ ˘dBG 3000 -Qó˘˘ ˘ ˘°üŸG äGP Ö°ùM- õ˘˘ ˘ ˘é˘ ˘ ˘ M ” É˘˘ ˘ ˘ ª˘ ˘ ˘ ˘c
âfÉc ájQÉædG ÜÉ©dG øe IóMh 4500h Üƒµ°SƒHhÎ°S
ø˘e á˘˘eOÉ˘˘b á˘˘«˘ MÉ˘˘«˘ °S IQÉ˘˘«˘ °S π˘˘NGO ΩÉ˘˘µ˘ MEÉ˘ H ICÉ˘ Ñﬂ
OÉ˘jR ø˘H ¥QÉ˘W Iô˘NÉ˘Ñ˘dG Ïe ≈˘∏˘Y (É˘°ùfô˘a) É˘«˘∏˘«˘ °Sô˘˘e
.øjôaÉ°ùª∏d …ôëÑdG π≤æ∏d á«æWƒdG ácô°û∏d á©HÉàdG

ájóŸÉH áØ∏àﬂ ≥FGôM 4 Üƒ°ûf
áYÉ°S 24 ∫ÓN
Iô˘FGó˘d á˘«˘fóŸG á˘jÉ˘ª˘ë˘ ∏˘ d á˘˘jƒ˘˘fÉ˘˘ã˘ dG Ió˘˘Mƒ˘˘dG âeÉ˘˘b
á˘HÉ˘Z ≈˘ª˘°ùŸG ¿É˘µŸÉ˘H á˘HÉ˘Z ≥˘˘jô˘˘M OÉ˘˘ª˘ NEÉ˘ H •Ó˘˘HÉ˘˘J
ô˘FÉ˘°ùN ø˘Y ô˘Ø˘°SCG ≥˘jô◊G ,¿É˘°Vƒ◊G á˘˘jó˘˘∏˘ H ±É˘˘YR
»Ñ∏◊G ôHƒæ°üdG QÉé°TCG øe QÉàµg 01) ‘ â∏ã“ ájOÉe
” É˘˘ª˘ «˘ a.√OÉ˘˘ª˘ NEG ” ≥˘˘jô◊G (•ƒ˘˘∏˘ H QÉ˘˘é˘ °TCG QG 08h
âeGO å«M ,IQhÉ› ∫RÉæeh áHÉZ QÉàµg 200 ájÉªM
.á≤«bO 15h áYÉ°S 03 Ióe á«∏ª©dG
á˘«˘fóŸG á˘jÉ˘ª˘ë˘∏˘d á˘jƒ˘fÉ˘ã˘dG Ió˘Mƒ˘dG ¿Gƒ˘˘YCG π˘˘Nó˘˘Jh
QÉ˘é˘°TCG ≥˘jô˘M OÉ˘ª˘NEG π˘LCG ø˘e Üƒ˘˘éÙG »˘˘°S Iô˘˘FGó˘˘d
»°S ájó∏H ájójÉ˘°ûµ˘dG ≈˘ª˘°ùŸG ¿É˘µŸÉ˘H á˘HÉ˘Zh Iô˘ª˘ã˘e
‘ â∏ã“ ájOÉe ôFÉ°ùN øY ôØ°SCG ≥jô◊G ,ÜƒéÙG
QÉàµg 01h ∫ÉZOG QÉàµg 01h …ôH ¿ƒàjR QÉàµg 02)
70h ìÉØJ Iôé°T 18 +Rƒd Iôé°T 400h á°ùHÉj ¢ûFÉ°ûM
” Éª«a ( Ωhôc QÉé°TCG 04h ÚJ Iôé°T 15h ÖæY Iôé°T
15h IQhÉ› IQhÉ› äÉæµ°S ájÉªMh OÉªNEG ≥jô◊G
15h äÉYÉ°S 03 á«∏ª©dG Ióe âeGO å«M ,áHÉZ QÉàµg
.á≤«bO
IôFGód á«fóŸG ájÉªë∏˘d á˘jƒ˘fÉ˘ã˘dG Ió˘Mƒ˘dG âeÉ˘b É˘ª˘c
¿ÉµŸÉH Iôªãe QÉ˘é˘°TCGh Ó˘c ≥˘jô˘M OÉ˘ª˘NEÉ˘H á˘jõ˘jõ˘©˘dG
≥jô◊G ,ájõjõ©dG ájó∏H ¿GójR O’hCG ábôa ≈ª°ùŸG
40h Ó
C c áeõM 30) ‘ â∏ã“ ájOÉe ôFÉ°ùN øY ôØ°SCG
16h »cƒ°T ÚJ QG 1^5h Rƒd Iôé°T 12h ¿ƒàjR Iôé°T
á˘«˘fóŸG á˘˘jÉ˘˘ª◊G í˘˘dÉ˘˘°üe â∏˘˘é˘ °S É˘˘ª˘ c ,(Ió˘˘«˘ °üM QBG
ìhGÎj ¢ùØæàdG ‘ áHƒ©°U É¡d á«ë°V AÓLEGh ±É©°SEG
ìÉæL ≈∏Y É¡∏jƒ– ” ,≈ãfG ¢ùæL øe áæ°S 38 É¡æ°S
” ≥˘˘jô◊G ,á˘˘jõ˘˘jõ˘˘ ©˘ ˘dG ∞˘˘ °Uƒ˘˘ à˘ ˘°ùe ¤EG á˘˘ Yô˘˘ °ùdG
äÉæµ°S 10h πëf ≥jOÉæ°U 10 ájÉªM ” Éª«a.√OÉªNEG
.IQhÉ›
á˘«˘fóŸG á˘jÉ˘ª˘ë˘∏˘d á˘jƒ˘fÉ˘ã˘dG Ió˘Mƒ˘dG ¿Gƒ˘˘YCG π˘˘Nó˘˘Jh
¿ÉµŸÉH áHÉZ ≥jôM OÉªNEG πLCG øe hÉµ«°T øH IôFGód
ôØ°SCG ≥jô◊G ,hÉµ˘«˘°T ø˘H á˘jó˘∏˘H ø˘Jƒ˘H ¢Tƒ˘M ≈˘ª˘°ùŸG
10h »Ñ∏M ôHƒæ°U QBG 3003) ‘ â∏ã“ ájOÉe ôFÉ°ùN øY
.√OÉªNEG ” ≥jô◊G ,(¢TGôMG QBG 01h •ƒ∏H QÉé°TCG QBG
Ióe á«∏ª©dG âeGO å«M ,áHÉ¨dG »bÉH ájÉªM ” Éª«a
.á≤«bO 15h áYÉ°S 01
ì .Ü ¯
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OÉ–G á°ù«FQ »≤à∏j π«Lƒb
‹hódG ¿ÉŸÈdG
í˘dÉ˘°U á˘HÉ˘«˘ æ˘ dÉ˘˘H á˘˘eC’G ¢ù∏› ¢ù«˘˘FQ åMÉ˘˘Ñ˘ J
OÉ–G á˘°ù«˘FQ ™˘e ,É˘«˘ ≤˘ jô˘˘aG Üƒ˘˘æ˘ é˘ H ,π˘˘«˘ Lƒ˘˘b
πÑ°S'' ,¿hQÉH ¢SÉØjƒc ÓjôHÉL ‹hódG ¿ÉŸÈdG
Ée Ö°ùM ,Úaô£dG ÚH ''ÊÉŸÈdG ¿hÉ©àdG õjõ©J
.¢ù∏éª∏d ¿É«H AÉ©HQC’G ¢ùeCG ¬H OÉaCG
π«Lƒb ó«°ùdG ÚH AÉ≤∏dG ¿CG Qó°üŸG äGP í°VhCGh
≈˘˘ ∏˘ ˘Y äô˘˘ L ,‹hó˘˘ dG ¿ÉŸÈdG OÉ–G á˘˘ ˘°ù«˘˘ ˘FQh
AÉ°SDhôd Iô°TÉ©dG ájƒæ°ùdG IQhódG OÉ≤©fEG ¢ûeÉg
Qƒ°†ëH ,É«≤jôaEG Üƒæ˘é˘H á˘«˘≤˘jô˘aE’G äÉ˘fÉŸÈdG
¿Éaô£dG ∫hÉæJ å«M ,ÉjQƒàjÈH ôFGõ÷G ÒØ°S
¤EG Ébô£Jh ,''á«FÉæ˘ã˘dG äÉ˘bÓ˘©˘dG õ˘jõ˘©˘J π˘Ñ˘°S''
.''á«ª«∏bE’Gh á«dhódG ÉjÉ°†≤dG øgGQ''
AÉ˘˘≤˘ ∏˘ dG Gò˘˘g ∫Ó˘˘N ¿É˘˘Ñ˘ fÉ÷G ¢Vô˘˘©˘ à˘ °SG É˘˘ª˘ ˘c
¢ùeÉÿG ô“DƒŸG OÉ≤©f’ ájQÉ÷G äGÒ°†ëàdG''
ΩÉ©dG áØFÉ°U ¬ª«¶æJ ™eõŸG äÉfÉŸÈdG AÉ°SDhôd
130`dG iô˘˘cò˘˘∏˘ d Ió˘˘∏ıG äÉ˘˘ WÉ˘˘ °ûæ˘˘ dGh π˘˘ Ñ˘ ˘≤ŸG
.''‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–’G ¢ù«°SCÉàd
‹hódG ¿ÉŸÈdG OÉ–EG á°ù«FQ '' ¿CG ¿É«ÑdG ±É°VCGh
Ú«˘fÉŸÈ∏˘d ∫É˘©˘Ø˘dG Qhó˘˘dG á˘˘jGó˘˘H âæ˘˘ª˘ K »˘˘à˘ dG
≈∏Yh á«fÉŸÈdG πaÉÙG ∞∏àﬂ ‘ ÚjôFGõ÷G
øY '' âHôYGh ,''‹hódG ÊÉŸÈdG OÉ–’G É¡°SCGQ
á«ª∏°ùdGh ájQÉ°†◊G IQƒ°ü∏d ÒÑµdG Égôjó≤J
≈˘˘ë˘ °VCG …ò˘˘dGh ô˘˘FGõ÷G ‘ »˘˘Ñ˘ ©˘ °ûdG ∑Gô˘˘ë˘ ˘∏˘ ˘d
øe »˘WGô˘≤Áó˘dG Ò«˘¨˘à˘∏˘d ¬˘H ió˘à˘ë˘j É˘LPƒ‰
≈∏Y á¶aÉÙGh Ö©°ûdG äÉMƒªW á«Ñ∏J ∫ÓN
‘ É«bGQ ÉLPƒ‰ √ÉjG IÈà©e ádhódG äÉ°ù°SDƒe
.''⁄É©dGh á≤£æŸG
¬˘MÉ˘«˘JQEG'' ø˘Y π˘«˘Lƒ˘b ó˘«˘°ùdG ÈY ,¬˘à˘¡˘L ø˘˘e
OÉ–E’Gh …ôFGõ÷G ¿ÉŸÈdG ÚH ''ºFÉ≤dG ¿hÉ©à∏d
øe πª©dG ‘ ¬JOGQEG øY GócDƒe ,‹hódG ÊÉŸÈdG
á˘˘«˘ bô˘˘J Ωó˘˘î˘ j ÉÃ √ô˘˘jƒ˘˘£˘ Jh √õ˘˘ jõ˘˘ ©˘ ˘J π˘˘ LCG
‘ º˘∏˘°ùdGh ø˘eC’Gh á˘«˘cQÉ˘°ûà˘˘dG á˘˘«˘ WGô˘˘≤Áó˘˘dG
.''⁄É©dG
ó˘cCG ô˘FGõ÷G ‘ »˘∏˘ NGó˘˘dG ™˘˘°Vƒ˘˘dG ¢Uƒ˘˘°üî˘˘Hh
á˘«˘ª˘∏˘ °ùdG á˘˘«˘ µ˘ «˘ eÉ˘˘æ˘ jó˘˘dG ¿CG π˘˘«˘ Lƒ˘˘b ó˘˘«˘ °ùdG
ô˘˘ ª˘ ˘ã˘ ˘à˘ ˘°S »˘˘ Ñ˘ ˘©˘ ˘°ûdG ∑Gô˘˘ ë˘ ˘ ∏˘ ˘ d á˘˘ ˘jQÉ˘˘ ˘°†◊Gh
º˘˘«˘ Yó˘˘J ‘ º˘˘gÉ˘˘°ùJ á˘˘«˘ ≤˘ ˘«˘ ˘≤˘ ˘M á˘˘ «˘ ˘WGô˘˘ ≤ÁO
QGƒ◊G'' ¿Gh »æWƒdG »°SÉ«°ùdG QGô≤dG á«dÓ≤à°SEG
≈˘≤˘Ñ˘ j á˘˘dhó˘˘dG á˘˘°SÉ˘˘FQ ±ô˘˘W ø˘˘e ¬˘˘æ˘ Y ø˘˘∏˘ ©ŸG
¿CGh ,Oƒ˘°ûæŸG π˘Ñ˘≤˘à˘°ùŸG AÉ˘æ˘Ñ˘d π˘°†aC’G π˘«˘Ñ˘°ùdG
ôjôëàdG ¢û«L π«∏°S »Ñ©°ûdG »æWƒdG ¢û«÷G
∫É˘≤˘à˘f’G á˘∏˘MôŸ ø˘eÉ˘°†dG ƒ˘˘g ≥˘˘MCÉ˘ H »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG
.''ôFGõ÷G ‘ ‹É◊G »WGô≤ÁódG

âbh ÜôbCG ‘ äÉ«°SÉFQ º«¶æàH GƒÑdÉW

á«dÉ≤àfG á∏Môe ¿ƒ°†aôj ∑Gô◊G øe AÉ£°ûf
..∑Gô◊G ÚeCÉJ ‘ ¢û«÷G QhóH IOÉ°TEG @
” å«M ,»Ñ©°ûdG ∑Gô◊G πYGƒa ¢†©H ™e É¡d ´ÉªàLG ∫hCG ,áª°UÉ©dG ôFGõ÷ÉH AÉ©HQC’G ¢ùeCG ,áWÉ°SƒdGh QGƒë∏d á«æWƒdG áÄ«¡∏d á«°SÉ«°ùdG áæé∏dG äó≤Y
,äÉæ«©°ùàdG äGƒæ°S ∫ÓN É¡àYÉ‚ ΩóY âàÑKG »àdG á«dÉ≤àfG á∏Môe ¤EG áLÉ◊G ¿hO πLÉ©dG Öjô≤dG ‘ á«°SÉFQ äÉHÉîàfG º«¶æJ IQhô°V ≈∏Y ¬dÓN ó«cCÉàdG
á∏MôŸ IƒYódG ∫ÓN øe á≤«°V á«°SÉ«°S ÜQBÉe ≥«≤ëàd ∑Gô◊G Üƒcôd ≈©°ùj øe ¢†©Ñd Iô°TÉÑeh áë°VGh ádÉ°SQ Gƒ¡Lh ób ''¿ƒ«cGôM AÉ£°ûæ°S ¿ƒj ∂dòHh
øjódG ìÓ°U .´ ¯
.ÖbGƒ©dG ádƒ¡› á«dÉ≤àfG
GócDƒe ,º¡JOGQG ¢†ëÃ GhDhÉL AÉ≤∏dG Gòg
∫ÉÑ≤à°S’ ™«ª÷G ΩÉeG áMƒàØe ÜGƒH’G ¿CG
.º¡JÉMÎ≤e
Gò˘g º˘à˘«˘°S á˘Ä˘«˘¡˘∏˘d ΩÉ˘©˘ dG ≥˘˘°ùæŸG Ö°ùMh
ô˘˘≤Ã á˘˘«˘ Ø˘ ë˘ °U Ihó˘˘f º˘˘«˘ ¶˘ æ˘ ˘J ¢ù«˘˘ ªÿG
™˘e äGAÉ˘≤˘∏˘H á˘Yƒ˘˘Ñ˘ à˘ e »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ió˘˘à˘ æŸG
™Ñà«d áÑ∏£dGh ∑Gô◊G øe øjôNG AÉ£°ûf
.ÜGõMGh á«æWh äÉ«°üî°T ™e äGAÉ≤∏H
∫hG âæ∏YCG áWÉ°SƒdGh QGƒ◊G áÄ«g ¿CG ôcòj
™ªŒ AÉªµë∏d áæ÷ AÉ°ûfG øY óMC’G ¢ùeG
,É¡«dEG ΩÉª°†f’ÉH Gƒ∏Ñb AGÈNh äÉ«°üî°T
‘ …QƒØdG ´hô°ûdÉH ÉgQGôb øY âØ°ûc Éªc
á˘˘≤˘ Ñ˘ £˘ dG ™˘˘e QGƒ◊G äGQhÉ˘˘ °ûe º˘˘ «˘ ˘¶˘ ˘æ˘ ˘J
™ªàÛGh á«æWƒdG äÉ«°üî°ûdGh á«°SÉ«°ùdG
äÉ˘˘ ˘ ˘ ˘°üæŸG π˘˘ ˘ ˘ ˘c'' ¿CG Ió˘˘ ˘ ˘ ˘cDƒ˘ ˘ ˘ ˘ ˘e ,ÊóŸG
πª©à°ùà°S πªY ≥FÉKh πµ°ûJ äÉMÎ≤ŸGh
É˘¡Áó˘≤˘J º˘à˘j äÉ˘MÎ≤˘˘e OGó˘˘YG π˘˘LCG ø˘˘e
ájÉ¡f ‘ º¶æà°S »àdG á«æWƒdG IhóædG ∫ÓN
.''äGQhÉ°ûŸG
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AÉ£°ûf √ô°†M …òdG AÉ≤∏dG Gòg ∫ÓN ”
á˘æ˘«˘£˘æ˘°ùb É˘¡˘æ˘«˘H ø˘e ø˘˘Wƒ˘˘dG äÉ˘˘j’h ø˘˘e
á∏ªL ¢VôY ,á∏«°ùeh ájGOôZh â∏«°ùª°ù«Jh
π˘YGƒ˘a ¢†©˘˘H ±ô˘˘W ø˘˘e äÉ˘˘MÎ≤ŸG ø˘˘e
‘ É°SÉ°SG πãªàJ »àdGh ,»Ñ©°ûdG ∑Gô◊G
‘'' á˘«˘°SÉ˘˘FQ äÉ˘˘HÉ˘˘î˘ à˘ fG º˘˘«˘ ¶˘ æ˘ J IQhô˘˘°V
á∏˘≤˘à˘°ùe á˘Ä˘«˘g É˘gô˘WDƒ˘J'' π˘LÉ˘©˘dG Öjô˘≤˘dG
¿ƒµj å«ëH äÉHÉ˘î˘à˘f’G º˘«˘¶˘æ˘Jh á˘Ñ˘bGôŸ
.''¿ƒÑîàæe áÄ«¡dG √òg AÉ°†YG
ΩÓYE’ÉH ∞∏µŸG ¿CG ócôc ∫ÉªL ìô°Uh
IQhô°V ¤EG ¢ü∏N AÉ≤∏dG ¿CG áaÉë°ü∏d áÄ«¡∏d
¿hO á«°SÉFQ äÉHÉîàfG º«¶æJ ‘ ´Gô°S’G
.á«dÉ≤àfG á∏Môe ¤EG áLÉ◊G
á˘Ä˘«˘g çGó˘ë˘à˘°SG ¿ƒ˘©˘ª˘àÛG ÖdÉ˘˘W É˘˘ª˘ c
äÉ˘HÉ˘î˘à˘f’G á˘Ñ˘bGô˘eh º˘«˘¶˘æ˘ à˘ d á˘˘∏˘ ≤˘ à˘ °ùe
…ƒ˘˘°†©˘˘dG ¿ƒ˘˘fÉ˘˘≤˘ ˘dG ‘ ô˘˘ ¶˘ ˘æ˘ ˘dG IOÉ˘˘ YEÉ˘ ˘Hh
.äÉHÉîàfÓd
…òdG AÉ≤∏dG Gòg ¿CG ΩÓYE’ÉH ∞∏µŸG RôHGh
»àdG áeR’G ¿CG âÑKG ¬Yƒf øe ∫h’G ó©j

''√RhÉŒ Öéj ’ §N »æWƒdG ¢û«÷G''

π≤æ∏d ¢UÉN èeÉfôH §Ñ°†J ''GRƒàjEG''
ôHÉ≤ŸG ƒëf

á«fóŸG ájÉªë∏d ájƒfÉãdG IóMƒdG ¿GƒYCG πNóJ
Ò£N Qhôe çOÉM πLCG øe ¿Éª«∏°S »æH IôFGód
∫É£Øf äÉeóÿG á£ﬁ ΩÉeG ≈ª°ùŸG ¿ÉµŸÉH ™bh
»æH ájó∏H 18 ºbQ »æWƒdG ≥jô£dG iƒà°ùe ≈∏Y
ÚJQÉ«°S ÚH ΩGó£°UG ‘ πã“ çOÉ◊G ,¿Éª«∏°S
26 ) ÚHÉe ºgQÉªYCG ≈MôL 03 ∞∏N ,Úà«MÉ«°S
á˘˘JhÉ˘˘Ø˘ à˘ e äÉ˘˘HÉ˘˘°UEG º˘˘¡˘ ˘jó˘˘ d .( á˘˘ æ˘ ˘°S 32h á˘˘ æ˘ ˘°S
.IQƒ£ÿG
á˘jÉ˘ª˘ë˘∏˘d á˘jƒ˘fÉ˘ã˘dG Ió˘Mƒ˘dG ¿Gƒ˘YCG π˘˘Nó˘˘J É˘˘ª˘ c
Qhô˘e çOÉ˘M π˘L CG ø˘e á˘jQÉ˘ª˘©˘dG Iô˘FGó˘d á˘«˘ fóŸG
iƒà°ùe ≈∏Y Iƒ°TÉ°ûµdG ≈ª°ùŸG ¿ÉµŸÉH ™bh ôNBG
çOÉ◊G ,É˘£˘©˘H á˘jó˘∏˘H 64 º˘bQ »˘æ˘Wƒ˘dG ≥˘jô˘£˘ dG
04 ∞∏N ,Éª¡æ«H Éª«a ÚJQÉ«°S ΩGó£°UG ‘ πã“
25) ÚH ºgQÉªYCG ìhGÎJ ¿ÉµŸG ÚY ‘ ÚHÉ°üe
™«ªL.á˘Ø˘∏˘àﬂ äÉ˘HÉ˘°UEG º˘¡˘jó˘d ( á˘æ˘°S 54h á˘æ˘°S
≈∏Y º¡˘∏˘≤˘fh ¿É˘µŸG ÚY ‘ º˘¡˘aÉ˘©˘°SEG ” É˘jÉ˘ë˘°†dG
¿É˘µŸ á˘«˘ë˘°U á˘°ù°SDƒ˘e Üô˘bCG ¤EG á˘Yô˘°ùdG ìÉ˘æ˘ L
ì .Ü ¯
.çOÉ◊G ´ƒbh

á˘«˘JÉ˘°ù°SDƒ˘eh á˘«˘°SÉ˘˘FQ'' ô˘˘FGõ÷G É˘˘¡˘ °û«˘˘©˘ J
á≤HÉ°S äÉ°SQÉ‡ áé«àf äAÉLh ''ájQƒà°SOh
.á«ÑæL’G á«©ÑàdGh OÉ°ùØdÉc
ÚH âLõ˘e á˘≤˘«˘Kh ìô˘˘W ” ,á˘˘Ñ˘ °SÉ˘˘æŸÉ˘˘Hh
ø˘e êhô˘î˘∏˘d …Qƒ˘à˘°Só˘dGh »˘°SÉ˘˘«˘ °ùdG π◊G
PÉîJG ‘ øªµj π◊G ¿G IÈà©Á áeR’G
π˘Ñ˘b Ö©˘°ûdG á˘≤˘K IOÉ˘YEÉ˘H í˘ª˘ °ùJ äGAGô˘˘LEG
.á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G º«¶æJ
»bƒ≤◊G §°TÉædG ÈàYG QÉW’G Gòg ‘h
π◊G ¿CG (áæ«£æ°ùb) ¿GhQ ídÉ°üdG óªﬁ
Ëó≤J ™e á«°SÉFQ äÉHÉîàfG º«¶æJ ‘ øªµj
á˘eƒ˘µ˘M É˘¡˘∏˘Ø˘µ˘J »˘˘à˘ dG äÉ˘˘fÉ˘˘ª˘ °†dG ¢†©˘˘H
¿G ÉØ«°†e ,»°SÉ«°ùdG ¿CÉ°ûdG ôjóJ á«≤aGƒJ
º«¶æàd ∫ƒ°Uƒ∏d º∏°S’G ∂∏°ùŸG ó©j QGƒ◊G
.äÉHÉîàf’G √òg
á˘˘∏˘ MôŸG ìÎ≤Ÿ ¬˘˘°†aQ ø˘˘Y Üô˘˘YG É˘˘ ª˘ ˘c
∫ÓN ¬àYÉ‚ ΩóY âàÑKG …òdG á«dÉ≤àf’G
.äÉæ«©°ùàdG äGƒæ°S
Qhó˘˘H çó˘˘ë˘ àŸG OÉ˘˘ °TG iô˘˘ NG á˘˘ ¡˘ ˘L ø˘˘ e

:ócDƒjh ''…Qƒ¡ª÷G ∫ƒëàdG'' IQOÉÑe ≥∏£j …ófQC’G

:≈ë°VC’G ó«Y

¬Ñ°Th …ô°†◊G π≤æ∏d á«eƒª©dG á°ù°SDƒŸG âæ∏YCG
¢ùeCG ,''GRƒ˘à˘jG'' á˘˘ª˘ °UÉ˘˘©˘ dG ô˘˘FGõ÷É˘˘H …ô˘˘°†◊G
¢UÉN èeÉfôH â©°Vh É¡fG ,É¡d ¿É«H ‘ AÉ©HQC’G
12h 11 »eƒ«d ±OÉ°üŸG ≈ë°VC’G ó«Y áÑ°SÉæÃ
Úæ˘WGƒŸG π˘≤˘æ˘J π˘«˘ ¡˘ °ùJ ¢Vô˘˘¨˘ H ,…QÉ÷G ähCG
‘ Ió˘˘LGƒ˘˘àŸG ô˘˘HÉ˘˘≤ŸG ƒ˘˘ë˘ f Gò˘˘ch ,á˘˘ª˘ °UÉ˘˘©˘ ˘dÉ˘˘ H
.ôFGõ÷G áj’ƒd iÈµdG AÉ«MC’G
(6) á˘˘ à˘ ˘°S ¢UÉÿG è˘˘ eÉ˘˘ fÈdG Gò˘˘ g π˘˘ ˘ª˘ ˘ °û«˘˘ ˘°Sh
Qó˘°üŸG ∞˘«˘°†j á˘ª˘°UÉ˘©˘ dÉ˘˘H á˘˘«˘ °ù«˘˘FQ äÉ˘˘£ﬁ
.¬JGP
√ÉŒÉH …Ée ∫hCG áMÉ°S ‘ ¤hC’G á£ÙG πãªàJh
Éªæ«H Éªæ«˘H á˘«˘fóŸGh …ó˘jQÉ˘Zh á˘«˘dÉ˘©˘dG IÈ≤˘e
AGó˘˘¡˘ °ûdG á˘˘MÉ˘˘°ùH á˘˘«˘ fÉ˘˘ã˘ dG á˘˘£ÙG ø˘˘ª˘ °†à˘˘°S
QÉ£≤˘dGh á˘«˘dÉ˘©˘dG ô˘HÉ˘≤˘e √ÉŒÉ˘H π˘≤˘æ˘dG •ƒ˘£˘N
ÚYh (≈∏Ø˘°ùdG á˘¡÷G)QÉ˘£˘≤˘dGh (É˘«˘∏˘©˘dG á˘¡÷G)
.á©jQRƒHh ¿É«æH
äÓMôdG ¿ƒµà°S ‹Éaƒ°ûH áãdÉãdG á£ÙG ÉeCG
º«gGôHEG ‹GOh ¢Sƒ°ùe »æH ôHÉ≤e ƒëf á›Èe
á˘˘©˘ HGô˘˘dG á˘˘£ÙG ø˘˘ ª˘ ˘°†J âbh ‘ âjÉ˘˘ a O’hCGh
…ó«˘°S IÈ≤˘e ƒ˘ë˘f Úæ˘WGƒŸG π˘≤˘f ìGô˘L ¢TÉ˘Ñ˘H
.≈°Sƒe …ó«°ùH GQhôe øjRQ
äÓMôdG ¿ƒµàa ¢TGô◊ÉH á°ùeÉÿG á£ÙG ÉeCG
IÈ≤Ã GQhô˘˘e á˘˘«˘ dÉ˘˘©˘ ˘dG IÈ≤˘˘ e ƒ˘˘ ë˘ ˘f á›Èe
.Ö«£dG …ó«°S
øe πc ôHÉ≤e ƒëf IódGQR á£ﬁ øe ,GÒNGh
.∞«fƒe …ó«°S IÈ≤Ã GQhôe óéædG ÚY »M
™°†J É¡fCG GRƒàjEG á°ù°SDƒe äócCG ,iôNCG á¡L øe
á˘Ø˘dÉ˘°ùdG äÉ˘£ÙG ƒ˘ë˘f á˘˘°UÉ˘˘N §˘˘HQ äÓ˘˘aÉ˘˘M
,áJƒJ ôÄH, áÑ«©°ûdG á≤£æe øe ÉbÓ£fG ôcòdG
™˘e ,á˘Ñ˘jhQh Ió˘dGQR ,á˘«˘dGó˘dG ,ó˘˘ªﬁG …ó˘˘«˘ °S
≈∏Y »eƒ«dG ΩGhódG èeÉfôH ¢ùØf ≈∏Y AÉ≤H’G
180 πªY ∫ó©Ã …CG ájOÉ©dG ΩÉjC’G ôFÉ°S QGôZ
.Ωƒ«dG ‘ á∏aÉM

»Ñ©°ûdG ∑Gô◊G ÚeCÉJ ‘ ¢û«÷G á°ù°SDƒe
á˘˘«˘ °SÉ˘˘«˘ °ùdG ÜGõ˘˘M’G QhO ó˘˘≤˘ à˘ ˘fG ÚM ‘
á«˘dhDƒ˘°ùŸG'' á˘∏˘FÉ˘W â– É˘¡˘∏˘©˘é˘H É˘Ñ˘dÉ˘£˘e
.''á«°SÉ«°ùdG
ÜÉ˘£˘M ó˘«˘°TQ §˘°TÉ˘˘æ˘ dG iCGQ ,¬˘˘Ñ˘ fÉ˘˘L ø˘˘e
π«ØµdG π◊G ƒg QGƒ◊G ¿CG (â∏«°ùª°ù«J)
,OÓ˘Ñ˘dG É˘¡˘°û«˘©˘J »˘à˘dG á˘eR’G ø˘e êhôÿÉ˘H
πãªàj ∑Gô◊Gh á£∏°ùdG ÚH π∏ÿG ¿G GRÈe
‘ ÉYOh .''Úaô£dG ÚH á≤ãdG ÜÉ«Z'' ‘
ÜGõ˘˘M’G OÉ˘˘©˘ HG IQhô˘˘ °V ¤EG QÉ˘˘ W’G Gò˘˘ g
.QGƒ◊G øY ≥HÉ°ùdG ΩÉ¶æ∏d á«dGƒŸG
¤EG ∑Gô◊G ‘ ô˘˘ NG §˘˘ °TÉ˘˘ f É˘˘ ˘YO √Qhó˘˘ ˘H
áaÉØ°T á«˘°SÉ˘FQ äÉ˘HÉ˘î˘à˘fG º˘«˘¶˘æ˘J IQhô˘°V
IÉ˘˘ «◊G ‘ ÜÉ˘˘ Ñ˘ ˘°ûdG ΩÉ˘˘ ë˘ ˘ bGh .á˘˘ ˘¡˘ ˘ jõ˘˘ ˘fh
¢ùdÉÛG Ò«˘°ùJ ‘ É˘ª˘«˘°S ’h á˘˘«˘ °SÉ˘˘«˘ °ùdG
.»∏ÙG iƒà°ùŸG ≈∏Y áÑîàæŸG
∑Gô◊G AÉ£°ûf ™e ∫É°üJ’G á≤jôW ∫ƒMh
QGƒ◊G áÄ«¡d ΩÉ©dG ≥°ùæŸG ¢ùfƒj Ëôc ócG
‘ Ghô°†M øjòdG AÉ£°ûædG ¿CG áWÉ°SƒdGh

.''ô¡ÛG â– ™«ª÷G ™°Vh
»˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ™˘˘ ª˘ ˘é˘ ˘à˘ ˘dG Üõ˘˘ M iô˘˘ j É˘˘ ª˘ ˘c
»æWƒdG ¢û«÷G á°ù°SDƒe ¿ÉH »WGô≤ÁódG
Öé˘j ’ §˘N'' á˘«˘æ˘Wƒ˘dG âHGƒ˘ã˘dGh »˘Ñ˘©˘ °ûdG
Qƒ˘à˘°Só˘∏˘d á˘«˘eÉ◊G ¤h’G QÉ˘Ñ˘à˘ YÉ˘˘H √RhÉŒ
á≤aGôeh OÓÑdG QGô≤à°SGh øeC’ á¶aÉ◊Gh
ájƒ¡d øeÉ°†dG á«fÉãdGh Iójó÷G ä’ƒëà∏d
ájOó©àdG ‘ ¬JÉÑ°ùàµeh …ôFGõ÷G ™ªàÛG
.''á«WGô≤ÁódGh
…Qƒ˘¡˘ª÷G ∫ƒ˘ë˘ à˘ dG QhÉÙ á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘dÉ˘˘Hh
»˘˘ æ˘ ˘Wƒ˘˘ dG ™˘˘ ª˘ ˘é˘ ˘à˘ ˘dG π˘˘ Ñ˘ ˘b ø˘˘ e Oƒ˘˘ °ûæŸG
≈∏Y ¢SÉ°SC’G ‘ óæà°ùJ É¡fEÉa á«WGô≤ÁódG
ÜGõ˘˘ MG ø˘˘ e AÉ˘˘ cô˘˘ °ûdG π˘˘ c ™˘˘ e QhÉ˘˘ ˘°ûà˘˘ ˘dG
hCG AÉ°übG ¿hO á«æWh äGAÉØch äÉ«©ªLh
¥É«°ùdG Gòg ‘ Üõ◊G ìÎbG å«M ,¢û«ª¡J
∫ƒ˘ë˘à˘dG Gò˘¡˘d á˘«˘°SÉ˘˘«˘ °S á˘˘«˘ °VQCG ¿ƒ˘˘µ˘ J ¿G
áHÉãÃ ¿ƒµJh IOÉ÷G äGQOÉÑŸG πc Égóªà©J
»˘HÉ˘˘î˘ à˘ f’G »˘˘°SÉ˘˘«˘ °ùdG è˘˘eÉ˘˘fÈdG ´hô˘˘°ûe
IOÉ«≤˘d Ö©˘°ûdG ¬˘«˘dG ™˘∏˘£˘à˘j …ò˘dG í˘°Tô˘ª˘∏˘d
äÉHÉîàf’G ó©H Ée á∏Môe ‘ äÉMÓ°UE’G
øÁGC .¿ ¯
.á«°SÉFôdG

äGP ‘ GócDƒe'' ,ájQÉ«àNG ádCÉ°ùe ’ á«ªàM
πc Öjô≤J ≈∏Y å«ã◊G ¬HõM »©°S âbƒdG
.''ΩÉ©dG ídÉ°ü∏d áeóN ô¶ædG äÉ¡Lh
¿CG Öéj'' Oó°üdG Gòg ‘ ÓFÉb Oô£à°SGh
≈∏Y ‹É◊G âbƒdG ‘ QGƒ◊G Oƒ¡L ∞à∏J
ƒ˘ë˘f É˘˘eó˘˘b »˘˘°†ŸG ƒ˘˘gh ’CG ó˘˘MGh ±ó˘˘g
»≤«≤◊G ≈æ©ŸG ó°ùŒ á«°SÉFQ äÉHÉîàfG
¿ƒµj Qƒà°SódG øe 8h 7 ÚJOÉŸG ≥«Ñ£àd
.''π°ü«ØdG ƒg ¥hóæ°üdG É¡«a
≈˘WÉ˘©˘à˘J ¿CG ¤EG á˘Ä˘«˘ ¡˘ dG Iƒ˘˘YO â“ É˘˘ª˘ c
¬aÉ«WCGh ™ªàÛG äÉfƒµe πc ™e á«HÉéjEÉH
¿hO ÜGõ˘˘ MC’G π˘˘ c ∑Gô˘˘ °TEGh á˘˘ «˘ ˘°SÉ˘˘ «˘ ˘ °ùdG
äGó˘jGõŸGh AÉ˘°übE’G ø˘Y Gó˘«˘©˘H AÉ˘˘æ˘ ã˘ à˘ °SG
≥«ª©Jh ôaÉæàdG ƒëf ™aóJ ób »àdG ájƒÑ©°ûdG
.Iƒ¡dG
¬HõM áYÉæb øY Éæg »Hƒ¡«e ó«°ùdG ÈYh
‘ ÉaôW ¿ƒµJ ¿CG Öéj ’'' QGƒ◊G áÄ«g ¿CÉH
''¬FÉæH ‘ áª¡e IGOGh ¬d Iôjóe πH QGƒ◊G
-- á≤«KƒdG ¬àæª°†J Éªc-- É¡«∏Y ºàëj É‡
äGAÓ˘eE’Gh á˘≤˘Ñ˘°ùŸG •hô˘°ûdG ø˘˘Y …CÉ˘ æ˘ dG
áÑdÉ£e »g πH áÄ«¡dG á©«ÑWh ≥aGƒàJ ’ »àdG
π˘˘c ∑Gô˘˘°TEÉ˘ H á˘˘«˘ aÉ˘˘c äÉ˘˘fÉ˘˘ª˘ °V Ëó˘˘≤˘ à˘ ˘H
.''á«°SÉ«°ùdG äÉ«dÉ©ØdG
¬fCÉH áÑ°SÉæŸÉH ócDƒ«d á°UôØdG äƒØj ⁄h
áMÉ°ùdG øe ¬HõM AÉ°übEÉH GóHG πÑ≤j ød''
≥£æŸGh äGójGõŸG ‘ ∫ƒNódGh á«°SÉ«°ùdG
‘ AÉ˘cô˘°Th ¿ƒ˘jô˘FGõ˘L ø˘˘ë˘ æ˘ a …ƒ˘˘Ñ˘ ©˘ °ûdG
É˘æ˘«˘∏˘Y ≥˘Ñ˘£˘æ˘j É˘e'' ¿CÉ˘ H GÈà˘˘©˘ e ,''ô˘˘FGõ÷G
Öéjh á°VQÉ©ŸG ÜGõMG ≈∏Y É°†jG ≥Ñ£æj

.''´hô°ûŸGh ájDhôdG º°SÉ≤àJ
‘ IójóL á«°SÉ«°S IQOÉÑe ¥ÓWEG ¿CÉH ∫Ébh
É«æWh ÉÑLGh äÉH ób'' äGòdÉH âbƒdG Gòg
ó‚ Gó˘˘L »˘˘©˘ «˘ Ñ˘ W ô˘˘eCG ƒ˘˘gh ...É˘˘jQhô˘˘°V
´ƒ°Vƒe á°ûbÉæe ≈∏Y øjÈ› ¬«a Éæ°ùØfCG
ádhódG ó«H òNCÉj …òdG …Qƒ¡ª÷G ∫ƒëàdG
¤EG á˘Ä˘°TÉ˘æ˘ dG á˘˘«˘ WGô˘˘≤Áó˘˘dG á˘˘∏˘ Mô˘˘e ø˘˘e
.''ádƒeCÉŸG á«≤«≤◊G ájQƒ¡ª÷G
''≥˘˘«˘ ª˘ ©˘ ˘dG'' ¬˘˘ MÉ˘˘ «˘ ˘JQG ø˘˘ Y ÈY ¿CG ó˘˘ ©˘ ˘Hh
øe OÓÑdG êGôNEG πLG øe IÒãµdG äGQOÉÑª∏d
¬fG çóëàŸG äGP ócCG ,É¡aô©J »àdG áeRC’G
…CG ó‚ ’ ÉæfCG'' ’EG ,É¡JÉ«HÉéjEG øe ºZôdÉHh
hCG ìƒ°VƒdG ó≤àØj É¡°†©H ¿CÉH ∫ƒ≤dG ‘ êôM
ÉæeGÎMG ≈∏Y ócDƒf Éæc ¿EGh OOÎdG ¬Hƒ°ûj
É˘æ˘fCG ’EG ,É˘¡˘à˘æ˘ª˘°†J »˘à˘dG AÉ˘ª˘°SCÓ˘ d ÒÑ˘˘µ˘ dG
π˘°ûØ˘dG QOGƒ˘H π˘ª˘ë˘j É˘¡˘ °†©˘˘H ¿G É˘˘æ˘ ¶˘ M’
±GôWC’G ¢†©Ñ˘d É˘¡˘FÉ˘°übG á˘é˘«˘à˘f ≥˘Ñ˘°ùŸG
≥˘«˘Ñ˘£˘à˘∏˘d á˘˘©˘ LÉ˘˘f äÉ˘˘«˘ dGB ¤EG É˘˘gQÉ˘˘≤˘ à˘ aGh
.''...á«∏Ñ≤à°ùŸG ájDhôdG ¢Vƒª¨H É¡eÉ°ùJGh
™«ª÷G ΩÉ≤ŸG Gòg ‘ »Hƒ¡«e ó«°ùdG ÉYOh
Ö©°ûdG äÉ©∏£J ∫Ó¨à°SG ¿CG øe Qò◊G ¤EG
Oƒ©J äÉHÉ°ùM á«Ø°üJ ‘ É¡Ø«Xƒàd ¬dÉeBGh
‘ »WGô≤ÁódG ∫É≤àf’G ájGóH á∏Môe ¤EG
.''äÉæ«©°ùàdG
á˘«˘æ˘Wƒ˘dG á˘Ä˘«˘¡˘dG ø˘Y ¬˘ã˘jó˘˘M ¢Vô˘˘©˘ e ‘h
»˘Hõ◊G ∫hDƒ˘°ùŸG ó˘cCG ,á˘WÉ˘°Sƒ˘dGh QGƒ˘ë˘∏˘d
á˘Mhô˘£ŸG QGƒ◊G äGQOÉ˘Ñ˘e π˘µ˘d ''¬˘˘ª˘ YO''
GOó°ûe ,''AÉ°übE’G ΩóYh ájó÷ÉH º°ùàJ »àdG
IQhô˘°Vh á˘˘à˘ HÉ˘˘K á˘˘ª˘ ∏˘ °ùe'' QGƒ◊G ¿CG ≈˘˘∏˘ Y

''áaÉ«°†dG ¥hô°T'' ¥óæØH áeÉbE’G Gƒ°†aQ

áWQh ‘ áã©ÑdG ¿ƒ©°†j ¿ƒjôFGõL êÉéM
ó˘«˘°ùdG ∞˘°ûch .''Ió˘é˘H á˘˘jô˘˘FGõ÷G á˘˘«˘ ∏˘ °üæ˘˘≤˘ dGh
òæ˘e ¥ó˘æ˘Ø˘dG Gò˘g ô˘LDƒ˘J á˘ã˘©˘Ñ˘dG ¿CG ï˘«˘°ûdG ó˘ªﬁ
ÖMÉ°U --∫Éb Éªc-- IôŸG √òg øµd'' äGƒæ°S á°ùªN
.''áaÉ¶ædG ÖfÉL »YGôj ⁄ ¥óæØdG
á˘˘ ˘ ã˘ ˘ ˘dÉ˘˘ ˘ ã˘ ˘ ˘dG á˘˘ ˘ dÉ◊G √ò˘˘ ˘ g ¿CG ¤EG IQÉ˘˘ ˘ °TE’G QóŒ
¢Uƒ˘˘°üî˘˘H á˘˘eô˘˘µŸG á˘˘µÃ êÉ˘˘é◊G äÉ˘˘LÉ˘˘é˘ à˘ M’
''¿ÉÁE’G IQÉæe'' »bóæØH á≤∏©àŸG ∂∏J ó©H ¥OÉæØdG
.''»éjÒ°ùdG''h
É¡fEG ájôFGõ÷G AÉÑfC’G ádÉch âdÉb ,Oó°üdG Gòg ‘h
.¢S áLÉ◊G äOÉaCG å«M êÉé◊G ¢†©H øe âHÎbG
≈˘∏˘Y ô˘aƒ˘˘à˘ J ’h á˘˘≤˘ «˘ °V ±ô˘˘¨˘ dG'' ¿G (á˘˘æ˘ °S 54) Ω
’ ±hôX »gh ¥É£J ’ É¡∏©L …òdG ôeC’G ∞«µe
∂°SÉæª∏d »MhôdGh »°ùØædG Ò°†ëàdG ≈∏Y óYÉ°ùJ
êÉ◊G ∫É˘b ¬˘à˘¡˘L ø˘e .''ÜGƒ˘HC’G ≈˘∏˘Y äQÉ˘°U »˘à˘dG
‘ ´QÉ°ûdG ‘ AÉ°†«H á∏«d Éæ«°†≤°S (áæ°S 62) ´ .∑
¥ó˘æ˘Ø˘∏˘d ÒÑ˘µ˘dG Qƒ˘gó˘à˘ ∏˘ d Gô˘˘¶˘ f á˘˘jQõ˘˘e ±hô˘˘X
`g .± ¯
.''¬£«ﬁ øØ©Jh

í˘jô˘°üJ ‘ ï˘«˘°ûdG ó˘«˘°ùdG ∫É˘bh .ó˘jó÷G ¥ó˘æ˘ Ø˘ dG
Gòg ÜÉÑ°SCG ÚH øe ¬fG ájôFGõ÷G AÉÑfC’G ádÉcƒd
Ωó˘˘Yh ¥ó˘˘æ˘ ˘Ø˘ ˘dG ¤EG …ODƒŸG ô˘˘ ªŸG ≥˘˘ «˘ ˘°V'' ¢†aô˘˘ dG
QƒeCG »gh √ƒ¡H ≥«°Vh óYÉ°üŸG á∏b Gòch ¬YÉ°ùJG
¿G âbƒdG äGP ‘ Gó«Øe ,''áã©ÑdG ¥É£f øY áLQÉN
è◊G IQGRh π˘˘Ñ˘ b ø˘˘e ¬˘˘H ìô˘˘°üe É˘˘°SÉ˘˘°SCG ¥ó˘˘æ˘ Ø˘ dG''
.''áæ«©e ¢ù«jÉ≤e ≥ah ájOƒ©°ùdG
≥˘˘aô˘˘dG ÜÉ˘˘H ø˘˘e'' ¬˘˘fCG ≈˘˘∏˘ Y ¬˘˘°ùØ˘˘ f Qó˘˘ °üŸG Oó˘˘ °Th
ó©H áã©˘Ñ˘dG äQô˘b ø˘°ùdG QÉ˘Ñ˘c á˘°UÉ˘Nh É˘æ˘LÉ˘é˘ë˘H
á˘MGQ ≈˘∏˘Y É˘°Uô˘M ¥ó˘æ˘Ø˘dG Ò«˘¨˘J ≥˘«˘ ª˘ Y QhÉ˘˘°ûJ
≈∏Y ¿Éc êÉé◊G êÉéàMG'' ¿CG ¤EG GÒ°ûe ,êÉé◊G
±ô˘¨˘dG ≈˘∏˘Y ¬˘æ˘e ÌcCG Qƒ˘gó˘˘àŸG ¥ó˘˘æ˘ Ø˘ dG §˘˘«ﬁ
.''≥HGƒ£dGh
¥óæØdG Gòg QÉ«àNG »YGhO ∫ƒM ∫GDƒ°S ≈∏Y GOQh
º°SƒŸG ∫ÓN ” ¥OÉæØdG QÉ«àNÉ°S ¿G í°VhG πÑb øe
øe ¿ƒµàJ á«˘YÉ˘£˘b á˘æ÷ ≥˘jô˘W ø˘Y …Ò°†ë˘à˘dG
á«dÉŸGh á«æjódG ¿hDƒ°ûdGh áMÉ«°ùdÉc äGQGRh IóY

¿Gôgh øe Gƒeób ÉLÉM 297 AÉ©HQC’G ¢ùeCG ¢†aQ
á˘∏˘Ø˘°ùŸG »˘ë˘H ''á˘aÉ˘«˘°†dG ¥hô˘°û°S ¥ó˘æ˘Ø˘H á˘eÉ˘bE’G
º¡¡«LƒJ ≈Yóà°SG É‡ ,(ájOƒ©°ùdG) áeôµŸG áµÃ
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محليات
متفرقات

 4قتلى من عائلة واحدة
في انفجار شسقة
تيزي وزو

لقي  4أاشصخاصص من عائلة واحدة حتفهم
ا’ثنين الفارط إاثر انفجار وقع داخل
منزل بو’ية تيزي وزو ،وتشصير المعلومات
’ولية إالى أان ا’نفجار راجع إالى تسصرب
ا أ
للغاز داخل المنزل ،وقد تدخلت مصصالح
الحماية المدنية من أاجل تحويل جثث
الضصحايا نحو المسصتشصفى.فيما فتحت
’من تحقيقا في القضصية.
مصصالح ا أ

أام البواقي

شساب متهور يقتل آاخر
ببندقية صسيد بعين مليلة
إاهتزت مدينة عين مليلة بو’ية أام
البواقي اول امسص على وقع جريمة شصنيعة
راح ضصحيتها الشصاب مالك بن زكري (24
سصنة) والذي تم قتلته من طرف شصاب آاخر
يبلغ من العمر  18سصنة -مصصادر أاخرى تقول
 21سصنة -من عائلة _شصهرة_.
حا لهذه الجريمة
وكان حي  5جويلية مسصر ً
التي وقعت في الصصباح الباكر من يوم
الثÓثاء،وهي الجريمة التي كانت حديث
الصصباح والمسصاء لدى مواطني عين مليلة
الذين يجددون مطالبهم بضصرورة تعزيز
’من بمدينتهم التي باتت تأاكل أابناءها
ا أ
’خر.
الواحد تلو ا آ

إاحباط محاولة سسرقة 14
سستارا من الفلين بالميلية
جيجل

’قليم الميلية بو’ية
تمكن أاعوان الغابات إ
جيجل السصاحلية مؤوخرا في وإاثر دورية
مراقبة روتينية مدعومين بأاعوان إاقليم
مشصاط من إاحباط عملية سصرقة كمية من
الفلين قدرت بــ  14سصتار فلين إانتاجي
مسصتغلة بطريقة غير شصرعية ،وذلك
بغابة أاو’د دباب مقطع بوالصصيود بلدية
الميلية وعليه تم تحرير محضصر حجز ضصد
مجهول ارسصل إالى الجهة القضصائية
المختصصة كما سصيتم تحرير محضصر جنحة
ضصد مجهول وسصيرسصل لوكيل الجمهورية
لدى محكمة الميلية.

بجاية

النفق يتحول إالى تحفة
فنية بعد ترميمه
تحول نفق بجاية المؤودي للواجهة
البحرية إالى تحفة فنية بعد ترميمه
وإاعاة فتحه أامام المواطنين وزوار المدينة
’صصطياف
الذين يرغبون في قضصاء موسصم ا إ
على شصواطئها ،وقد تم تصصميم النفق
’بيضص
بأاشصكال هندسصية مختلفة باللون ا أ
’ضصواء ،وعلى جوانبه
والفضصي مع زينة با أ
تم رسصم العديد من اللوحات الفنية التي
تبرز معالم المنطقة.

بعين تموشصنت وعنابة

إاحباط محاولة حرڤة
لـ  40شسخصسا

أاحبط حراسص السصواحل محاو’ت هجرة
غير شصرعية لـ  40شصخصصا كانوا على متن
قوارب تقليدية الصصنع بكل من عين
تموشصنت وعنابة ،في حين تم ضصبط 30
كيلوغراما من الكيف المعالج في عين
تيموشصنت ،حسصبما افاد به بيان لوزارة
الدفاع ،وفي إاطار محاربة الجريمة
المنظمة ،أاوقفت مفرزة للجيشص الوطني
الشصعبي ،بتمنراسصت ،سصتة منقبين عن
الذهب وحجزت  4مولدات كهربائية
ومركبتين رباعيتي الدفع وآالتين لتكسصير
الحجارة.

''أاخبـــــــــــــار اليــــــــوم''
ترفع انشصغا’تكم للمسصؤوولÚ

اÿميسص  08أاوت  07 /2019ذو ا◊جة  1440هـ

لترقية فرصص التكوين

ترقب اسستÓم معهد جديد للتعليم اŸهني بورڤلة

يرتقب اسصتÓم معهد جديد للتعليم المهني برسصم الدخول المهني المقبل (دورة سصبتمبر  )2019بو’ية ورقلة بهدف ترقية فرصص التكوين لفائدة شصباب
المنطقة ،حسصبما علم لدى مديرية التكوين والتعليم المهنيين.
ق.م
تخصشصس هذه المنششأاة التكوينية (1.000
مقعد بيداغوجي) والتي تتوفر على فرعين
وهما تقنية الكهرباء وصشيانة أاجهزة التبريد
الصشناعي لفائدة تميذ السشنة الرابعة
متوسشط المنتقلين إالى الطور الثانوي تميذ
السشنة األولى ثانوي المعاد توجيههم لجميع
الششعب الراغبين في متابعة
مسشار التعليم المهني ،حيث سشيتم تتويج
التميذ الملتحقين بهذا المسشار الجديد
بششهادة التعليم المهني وششهادة التعليم
المهني العليا ،مثلما أاوضشح مدير القطاع
علي حواسشي.
وسشيتميز دخول سشبتمبر  2019بتطبيق مدونة
جديدة خاصشة بالششعب المهنية والتخصشصشات
وأايضشا تنويع عروضس التكوين لتلبية الطلب
على التخصشصشات التي تتيح فرصشا أاكبر
للتششغيل واألكثر طلبا من المترششحين إالى
جانب تنويع عروضس التكوين التأاهيلي
القصشير المدى ،كما صشرح المسشؤوول ،كما
سشيتم التركيز بصشورة أاكبر على نمط التكوين
عن طريق التمهين و تنظيم حملة إاعمية
مكثفة وهادفة إلبراز أاهمية التكوين سشيما
بالنسشبة للششباب ،يضشيف ذات المسشؤوول.
وخصشصس برسشم الدخول المهني القادم

 8.648منصشب تكوين جديد تتوزع على نمط
التكوين اإلقامي ( 3.150منصشب بيداغوجي)
من بينها  350منصشب في التكوين عن طريق
المعابر والتكوين في الدروسس المسشائية

( 250منصشب) والتكوين عن طريق التمهين
( )3.263والتكوين التأاهيلي ( ) 2.235من
بينها  1.490منصشب مخصشصس للمرأاة الماكثة
بالبيت ،مثلما تم توضشيحه.

وأادرج برسشم ذات الدخول أايضشا تخصشصشان
تكوينيان جديدان ،ويتعلق األمر بتخصشصس
المحاصشيل تحت التدفئة ،ونظام التدفئة
المركزية وذلك من أاجل اسشتقطاب أاكبر عدد
ممكن من الششباب الراغبين في التكوين
واإلسشتجابة لتطلعاتهم التكوينية ،وينتظر أان
يصشل التعداد اإلجمالي للمتربصشين في هذه
الدورة إالى  16.827متربصس من ك الجنسشين
في جميع أانماط التكوين ،وفق ما أاششار إاليه
ويضشمن التكوين في
مدير القطاع.
مؤوسشسشات القطاع بالولية  610مؤوطرا من
مختلف الرتب ،حسشب معطيات مديرية
ششارة يتوفر قطاع التكوين
القطاع ،ل إ
والتعليم المهنيين بولية ورقلة حاليا على 20
مركزا للتكوين المهني و 5معاهد وطنية
متخصشصشة في التكوين المهني و معهد واحد
للتعليم المهني ومعهدا للتكوين والتعليم
المهنيين مختصس في الهندسشة البيداغوجية
و18
وتكوين ورسشكلة إاطارات القطاع
مؤوسشسشة خاصشة معتمدة باإلضشافة إالى مركز
جهوي للتكوين عن بعد ،كما تتوفر مؤوسشسشات
التكوين المهني على  19داخلية بقدرة
ونصشف
اسشتيعاب تصشل إالى  1.780سشرير
داخلي بطاقة  3300وجبة يوميا.

ا÷لفة

منشسآات تربوية في الطور اإلبتدائي محل معاينة وتفتيشش
حل بولية الجلفة بحر األسشبوع الجاري إاطارات من وزارة
الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في مهام
تفتيششية لعدد من المنششآات التربوية في الطور اإلبتدائي,
في إاطار التحضشيرات والسشتعدادات للدخول المدرسشي
القادم  2020 - 2019على مسشتوى مختلف بلديات الولية،
حسشب ما علم من خلية اإلتصشال لمصشالح الولية ،وإاسشتنادا
لذات المصشدر ,عاين اإلطارات ببلديات الجهة الغربية
للولية كل من ابتدائية «اول نوفمبر» و «جودي مخلوف’’
ببلدية الششارف ،ناهيك عن مدرسشة «بورغدة احمد»

بمنطقة توزارة الريفية بذات البلدية.
وببلديتي بن يعقوب واإلدريسشية تم معاينة مدرسشة «سشعدي
بلقاسشم»  ،إاضشافة إالى مدرسشة «خضشرون بن سشاعد» بمنطقة
»مطيريحة» وترتكز الخرجة الميدانية للجنة التفتيشس ,
الوقوف على الظروف المئمة للتمدرسس على غرار وضشعية
( التدفئة  ،اإلطعام ،المنحة ،وكذا الكتاب والمحفظة
المدرسشية) ،فضش عن معاينة جاهزية المنششآات المدرسشية
المزمع افتتاحها هذه السشنة عبر مختلف بلديات الولية،
ومواصشلة لمعاينة جملة من المدارسس البتدائية  ,تم أايضشا

الوقوف على عدد منها عبر بلديات القديد ،الششارف،
الدريسشية  ،عين وسشارة  ،الزعفران من طرف لجنة
التفتيشس التي تؤودي مهامها بحضشور منتخبي كل البلديات
التي تم الخروج لها.
ششارة تواصشل اللجنة عملها ضشمن برنامج يمسس عددا من
ول إ
البلديات إلتمام العملية ككل والتي تهدف باألسشاسس لضشمان
وضشعية جيدة للتمدرسس بمؤوسشسشات الطور اإلبتدائي التي
تخضشع في تسشييرها لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
والتهيئة العمرانية ،وفقا ل ـذات المصشدر.

بعد أان أاصصبحت تهدد بكارثة بيئية

مديرية البيئة تغلق مفرغة جبل لعنا Êببوقاعة
اأقدمت اول امسس مديرية البيئة بالولية بغلق افرغة العمومية بجبل لعنا ببوقاعة
التي تسشها موؤسشسشة »ايكوسشات» ،و هذا بعد الحتجاجات اتكررة لسشكان انطقة
الذين تضشرروا كثا من الرمي العششوائي و دخان ارق داخل افرغة التي ل تتوفر
فيها اأدنى ششروط الردم التقني واأصشبحت تششكل خطر حقيقي على السشكان وتهدد
صشحتهم بششكل مباششر وخط ،و قد ششوهد اول اأمسس عمال موؤسشسشة ايكوسشات وهم
ينقلون العتاد الثقيل من هذه افرغة نحو مفرغة سشيدي حيدر بسشطيف هيد
لتسشريح اأعوان اراسشة والأعوان اتعددي ادمات بها.
وتششغل مفرغة بوقاعة ما يقارب  30عام بصشفة تعاقدية ومسشوؤول واحد بصشفة
دائمة ،وسشينعكسس غلق افرغة بصشورة مباششرة على العمال الذين سشيسشرحون بعد
نهاية العقد وسشيكونون كبشس الفداء بتحملهم لسشوء تسشي ملف الردم التقني بسشطيف
وعدم قدرة مديرية البيئة بالولية على مل مسشوؤوليتها  هذا الإطار مع تواطئها

افضشوح مع موؤسشسشة ايكوسشات  تسشي ملف الردم التقني الذي اأصشبح عبئا على
الدولة ويهدد حتى اسشتقرار السشاكنة نتيجة الفوضشى  تسشي هذه اوؤسشسشة التي
ولت من موؤسشسشة للردم التقني اإ موؤسشسشة للحرق العششوائي للنفايات  ،وهو ما
يحظ هذه اليام اأيضشا فرغة سشيدي حيدر و العلمة اأين اأسشتغل مسشوؤو موؤسشسشة
ايكوسشات ارتفاع درجة ارارة رق هذه القمامة ااكمة و نسشب اادثة
هول.
وتتحمل مديرية البيئة بسشطيف النتائج الوخيمة التي سشتنجر على الغلق الضشطراري
فرغة بوقاعة والتي سشتكون له انعكاسشات مباششرة على برنامج جمع القمامة 
عدة بلديات ششمالية منها بوقاعة ،بني وسش ع الروى ماوكن حمام قرقور
وسشتطرح قضشية التفاقيات التي اأجرتها موؤسشسشة ايكوسشات مع هذه البلديات وبلديات
اأخرى دون اأن تفي بوعودها.

و’ية الجزائر تفند تلوث مياهه

السسباحة مسسموحة ‘ شساطئ مÒامار
كذب بيان لولية ازائر األخبار التي
روجت لتلوث مياه بحر ششاطئ مامار
 بلدية رايسس حميدو ،مؤوكدا عدم
وجود أاي مصشب ياه الصشرف الصشحي
على مسشتواه ،وأاوضشح البيان الذي 
نششره على الصشفحة الرسشمية لولية
ازائر ،بأانه تبعا لبعضس اعلومات
 تداولها عن تسشرب ياه قذرة
التي ّ
حاذاة ششاطئ مامار ،بلدية رايسس
حميدو ،اقاطعة اإلدارية لباب

الوادي ،تفيد مصشالح ولية ازائر
كافة اواطن بأاّن _ششاطئ
_مامار_ هو _ششاطئ مسشموح
للسشباحة_ ول يوجد على مسشتواه أاي
مصشب ياه الصشرف الصشحي_،
وكششف البيان نفسشه بأان _موقع
التسشرب ااصشل يقع بششاطئ آاخر
نوع للسشباحة ،كونه ششاطئ صشخري
ول يحوز على مدخل_ ،وأاعلنت ولية
ازائر بأانه  اتخاذ كل التداب

الزمة من طرف مديرية اوارد
اائية لولية ازائر لوقف هذا
التسشرب وربط القناة حطة معاة
مياه الصشرف الصشحي ،التي هي حاليا
 طور اإلاز ،وطمأان ذات اصشدر
اواطن ،مؤوكدا بأانه ل يوجد ما
يهدد صشحة وسشمة مرتادي ششاطئ
_مامار_ كما ذر من السشباحة
بالششواطئ الصشخرية وامنوعة نظرا
طورتها على سشمة اصشطاف.

المخيمات الصصيفية

رحÓت سسياحية بتلمسسان وعين
تموشسنت لـ  600طفل
نظمت مديرية النششاط اإلجتماعي لولية األغواط بإاششراف
من الوالي إاقامات تضشامنية لفائدة األطفال الصشغار من
مختلف الجنسشين في كل من وليتي تلمسشان وعين تموششنت،
وششملت هذه العملية  250طفل من مجموع  600إاسشتفادت منها
ولية األغواط ،إاذ اسشتفاد أاطفال من ذوي اإلحتياجات الخاصشة
وأاطفال القمر من هذه اإلقامة التضشامنية وهي مبادرة تعد
األولى من نوعها ،هذا وقد تم تجهيز األطفال بحقائب وكل
مسشتلزمات الراحة والسشتجمام ،وقد لقيت هذه المبادرة
اسشتحسشانا من طرف أاولياء األطفال الذين عبروا عن سشعادتهم
وكامل ثقتهم في المؤوطرين والمنظمين.

تضصع «أاخبار اليوم» –ت تصصرف قرائها الكرام Ãختلف بلديات و’ية ا÷زائر خطا هاتفيـا لطـرح انشصغا’تهم اıتلفـــة ،قصصـد
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äÉ``bôØàe
áæ«£æ°ùb

QÉàµg 120 º¡à∏J ≥FGô◊G
IQÉª°S Ú©H
IQÉª°S Ú©˘H á˘HÉ˘£˘°T á˘HÉ˘Z ≥˘jô˘M º˘¡˘à˘dG
¿CG ó©H ,GQÉàµg 120 ‹GƒM ,áæ«£æ°ù≤H
¤hC’G OÉªNEG ”h ÚJQDƒH ‘ ¿GÒædG âÑ°T
¥ô°ûdG áª°UÉY äóéæà°SG Éª«a ,ÉeÉ“
ºYó∏d áaÉ°VE’ÉH »bGƒÑdG ΩCG áj’ƒH πJôdÉH
ø˘e ø˘µ˘ª˘à˘∏˘d ∞˘«˘£˘°S á˘j’h ø˘˘e Ωó˘˘≤ŸG
.≥jô◊G ‘ ºµëàdG
ôKEG ¬©°Vh ” …òdG πNóàdG RÉ¡L øµ“h
ájó∏ÑH áHÉ£°T áHÉ¨H ™dófG …òdG ≥jô◊G
,ÚJQDƒH iƒà°ùe ≈∏Y GôNDƒe IQÉª°S ÚY
Éª«a á«∏c áØ°üH ¤hC’G IQDƒÑdG OÉªNEG øe
,á«fÉãdG IQDƒÑdG OÉªNEÓd Oƒ¡÷G π°UGƒàJ
â∏µ°T áHÉ¨dÉH ¿GÒædG ∫É©à°TG Qƒah å«M
â– ¿É˘µŸG Ú©˘˘H á˘˘eRCG á˘˘«˘ ∏˘ N á˘˘j’ƒ˘˘dG
™˘°Vh ™˘e á˘j’ƒ˘˘∏˘ d ΩÉ˘˘©˘ dG ÚeC’G ±Gô˘˘°TEG
∑ôëàŸG πJôdG ¬«a ∑QÉ°T πNóJ RÉ¡L
áj’hh »bGƒÑdG ΩCG áj’hh áæ«£æ°ùb áj’ƒd
äÉ˘˘«˘ fÉ˘˘ µ˘ ˘eEG ¤EG á˘˘ aÉ˘˘ °VE’É˘˘ H ∞˘˘ «˘ ˘£˘ ˘°S
ΩCGh áæ«£æ°ùb »àj’ƒd äÉHÉ¨dG äÉ¶aÉﬁ
á©HÉJ √É«e èjQÉ¡°Uh áæMÉ°T 15 h »bGƒÑdG
™˘e á˘«˘F’ƒ˘dGh á˘«˘ eƒ˘˘ª˘ ©˘ dG äÉ˘˘°ù°SDƒ˘ ª˘ ∏˘ d
á˘©˘HÉ˘J Úà˘«˘Mhô˘e ÚJô˘FÉ˘£˘H á˘fÉ˘©˘à˘ °S’G
⁄h á«fóŸG ájÉ˘ª˘ë˘∏˘d á˘eÉ˘©˘dG á˘jô˘jó˘ª˘∏˘d
â∏˘ã“ É˘ª˘«˘a á˘jô˘°ûH ô˘FÉ˘°ùN á˘jCG π˘é˘°ùJ
ÜÉ°ûYCGh ¢TGôMCG ‘ IQô°†àŸG áMÉ°ùŸG
É«dÉM πª©J Éª«a ,á«HÉZ ∑ÓeCG h á°ùHÉj
AÉ°üMEG ≈˘∏˘Y á˘«˘æ˘≤˘à˘dG á˘cÎ°ûŸG á˘bô˘Ø˘dG
120 `H Qó≤J »àdGh ,á∏é°ùŸG ôFÉ°ùÿG
.á«dhCG á∏«°üëc QÉàµg
É¡Jó¡°T »àdG ≥FGôë∏d É©ÑJh ¬fEÉa IQÉ°TEÓd
áØ∏µŸG ídÉ°üŸG âfÉc áæ«£æ°ùb áj’h
ôeC’G ≥∏©J AGƒ°S iƒ°üb QÉØæà°SG ádÉM ‘
∂dP ‘ ÉÃ á«fóŸG ájÉª◊G äGóMƒH
ΩCG áj’h ,áæ«£æ°ùb áj’ƒd ∑ôëàŸG πJôdG
á˘˘¶˘ aÉﬁh ∞˘˘«˘ £˘ ˘°S á˘˘ j’hh »˘˘ bGƒ˘˘ Ñ˘ ˘dG
»bGƒÑdG ΩCGh áæ˘«˘£˘æ˘°ùb »˘à˘j’ƒ˘d äÉ˘HÉ˘¨˘dG
»æWh ∑QO øe á«æeC’G ídÉ°üŸG áaÉch
»˘Ñ˘©˘°ûdG »˘æ˘Wƒ˘dG ¢û«÷Gh »˘˘æ˘ Wh ø˘˘eCGh
ÉjÓÿG øe ÚæWGƒŸGh ÖJôdG ∞∏àîÃ
∫É˘˘ ˘¨˘ ˘ °TC’G ä’hÉ˘˘ ˘≤˘ ˘ e Gò˘˘ ˘ch á˘˘ ˘ jQGƒ÷G
»gh ,á˘«˘F’ƒ˘dGh á˘«˘eƒ˘ª˘©˘dG äÉ˘°ù°SDƒŸGh
á˘˘aÉ˘˘c Òî˘˘°ùà˘˘H äó˘˘æŒ »˘˘à˘ ˘dG äÉ˘˘ ¡÷G
á˘¡˘ LGƒŸ á˘˘jô˘˘°ûÑ˘˘dGh á˘˘jOÉŸG π˘˘FÉ˘˘°Sƒ˘˘dG
É˘gOGó˘à˘eG ™˘æ˘eh ≥˘FGô◊G √ò˘˘g OÉ˘˘ª˘ NEGh
. iôNCG äÉMÉ°ùŸ

∞«£°S

¿CG ó©H »æ«KÓK ÜÉ°T QÉëàfG
ôéæîH √ódGh ø©W
á˘KOÉ˘˘M ,Gô˘˘NDƒ˘ e Qƒ˘˘HÉ˘˘H á˘˘jó˘˘∏˘ H äó˘˘¡˘ °T
(Ü .´) ÜÉ°T QÉëàfG ‘ â∏ã“ ,ájhÉ°SCÉe
á«FÉHô¡c á≤©°üH áæ°S 32 ôª©dG øe ≠dÉÑdG
,§¨°†dG ‹ÉY »FÉHô¡c Oƒª©d ¬≤∏°ùJ ó©H
.¿ÉµŸG Ú©H ‘ƒJ øjCG
,äQhQRÉ˘J á˘jô˘≤˘H ø˘£˘≤˘j …ò˘dG á˘«˘ë˘°†dG
√ò¡H ¬JÉ«◊ óM ™°Vh ≈∏Y ¬eGóbEG πÑb
¿Éc , áæeÉãdG2 áYÉ°ùdG OhóM ‘ á≤jô£dG
’GhR á«fÉãdG áYÉ°ùdG OhóM ‘ ΩÉb ób
≈˘∏˘Y π˘≤˘f ,ô˘é˘æ˘N á˘æ˘©˘£˘H √ó˘dGh ø˘©˘£˘H
äÉ˘eóÿG IOó˘©˘àŸG IOÉ˘˘«˘ ©˘ dG ¤G É˘˘gô˘˘KG
»©eÉ÷G ≈Ø°ûà°ùŸG ¤G É¡æeh ,QƒHÉÑH
ø˘e ¿ƒ˘˘Hô˘˘≤˘ e É˘˘æ˘ d ó˘˘cCG ó˘˘bh ,∞˘˘«˘ £˘ °ùH
™e ±ÓN ‘ ¿Éc á«ë°†dG ¿CG ,á∏FÉ©dG
,á«°ùØf äÉHGô£°VG øe ÊÉ©j ƒgh ,√ódGh
ΩÉ˘˘jG Ió˘˘©˘ ˘d åµ˘˘ eh π˘˘ NO ¿G ¬˘˘ d ≥˘˘ Ñ˘ ˘°Sh
Ú©˘˘H á˘˘«˘ ∏˘ ≤˘ ©˘ dG ¢VGô˘˘e’G ≈˘˘ Ø˘ ˘°ûà˘˘ °ùÃ
ádhÉﬁ ó©H ,Úàæ°S ‹GƒM òæe ,á°SÉÑY
øjCG ,á≤jô£dG ¢ùØæH á∏°TÉa ¤hCG QÉëàfG
ídÉ°üeh á«fóŸG ájÉª◊G ídÉ°üe âæµ“
QÉ«àdG ™£b ó©H √PÉ≤fEG øe òÄæ«M RÉ¨∏fƒ°S
¤EG á˘˘ã÷G π˘˘≤˘ f ” ó˘˘bh ,»˘˘FÉ˘˘ Hô˘˘ ¡˘ ˘µ˘ ˘dG
ÚY ≈˘Ø˘°ûà˘°ùÃ åã÷G ß˘Ø˘M á˘ë˘ ∏˘ °üe
á˘˘jÉ˘˘ª÷G í˘˘dÉ˘˘°üe ±ô˘˘W ø˘˘ e ,IÒÑ˘˘ µ˘ ˘dG
∑Qó˘dG í˘dÉ˘°üe äô˘°TÉ˘H É˘ª˘«˘a ,á˘˘«˘ fóŸG
‘ É˘¡˘JÉ˘≤˘«˘≤– Qƒ˘HÉ˘H á˘˘jó˘˘∏˘ Ñ˘ d »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG
ádÉ◊G ¿CG ÉfQOÉ°üe äócCG Éªc ,áKOÉ◊G
.Ée ÉYƒf É«dÉM Iô≤à°ùe ódGƒ∏d á«ë°üdG

øWƒdG äÉj’h º©J ≈ë°VC’G ó«Y äGÒ°†–

IôWÉ«ÑdG äGô°ûY ó«æŒh á«YƒÑ°SC’G ¥Gƒ°SC’G íàa
áÑ°SÉæŸ ¥É°Sh Ωób ≈∏Y øWƒdG äÉj’h ∞∏àﬂ ÈY á«∏ÙG äÉ£∏°ùdG ô°†–
øe äGô°û©dG óæëéàj , á«©Ñ°SG ¥ƒ°SG íàa ÖfÉL ¤Éa ∑QÉÑŸG ≈ë°V’G ó«Y
áë°üdG ≈∏Y ÉXÉØM É¡àeÓ°S ¿Éª°Vh »MÉ°V’G ôëf á«∏ªY áÑbGôŸ IôWÉ«ÑdG
Ω .¥/ áª«°ùf .ñ ¯
.á«eƒª©dG

π˘é˘°S ø˘˘µ˘ d IRÉ˘˘à˘ ªŸG »˘˘°TGƒŸG ä’Ó˘˘°S
QÉ˘¶˘à˘fG ‘ AGô˘°ûdG ≈˘˘∏˘ Y ∞˘˘«˘ ©˘ °V ∫É˘˘Ñ˘ bEG
QÉ˘©˘°SC’G äÉ˘jƒ˘à˘°ùe ø˘Y É˘¡˘fÉ˘ª˘KCG •ƒ˘˘≤˘ °S
Ée ÉYƒf á©ØJôŸÉH ∞°UƒJ »àdG ádhGóàŸG
äÉ˘YÉ˘Ñ˘£˘fG ø˘e √É˘æ˘∏˘é˘°S É˘˘e Ö°ùM Gò˘˘gh
á¡÷ÉH á˘bô˘Ø˘à˘e ≥˘WÉ˘æ˘e ø˘e ø˘jó˘aGƒ˘àŸG
∫Éª°ûdG ¿óe ‘ É¡©«H ¿OhÉ©j QÉŒ ºgÌcCG
QÉ˘©˘°SC’G ≈˘∏˘Y ô˘KDƒ˘J »˘à˘dG Iô˘gÉ˘¶˘ dG »˘˘gh
øe ¿hÎ°ûj Iô°SÉª°ùdGh QÉéàdG øe GÒãch
¥ƒ˘˘ ˘°ùdG ‘ »˘˘ ˘MÉ˘˘ ˘°VC’G ÚHôŸGh ÚdGƒŸG
¢ùØ˘f ‘ ™˘«˘Ñ˘∏˘d ó˘jó˘L ø˘˘e É˘˘¡˘ fƒ˘˘°Vô˘˘©˘ jh
‘ ™˘ª˘°ùJ ’h á˘JhÉ˘˘Ø˘ à˘ e äGOÉ˘˘jõ˘˘H ¿É˘˘µŸG
( ∑hÉ˘£˘Y ∫É˘˘ë˘ °T) äGQÉ˘˘Ñ˘ Y ’EG ¥Gƒ˘˘°SC’G
..( ∫GRÉe ™«ÑdG)h
É˘˘¡˘ æ˘ e á˘˘dhGó˘˘àŸG »˘˘MÉ˘˘°VC’G QÉ˘˘©˘ °SCG É˘˘eCG
ÌcCGh êO ∞dCG 35 ÚH Ée äô°üëfG ¢TÉÑµdG
êO ∞dCG 30 ÚH Ée ‹ƒ◊Gh êO ∞dCG 55 øe
êO ∞dCG 20 ÚH Ée áé©ædGh êO ∞dG 45 ¤EG
ìhGôJ _á∏NôdG_ ÉeCG ,êO ∞dCG 40 ∞≤°Sh
∞dG 25 øe ÌcCGh êO ∞dG 17 ÚH Ée É¡æªK
Gô˘¶˘f äÓ˘FÉ˘©˘dG º˘¶˘©˘e É˘¡˘«˘∏˘Y π˘Ñ˘ ≤˘ J êO
øe πFÉ¡dG ºµdG πX ‘h ,∫ƒ≤©ŸG Égô©°ùd
•É≤fh ¥Gƒ°SC’G ‘ á°Vhô©ŸG »MÉ°VC’G
¿ƒãjÎj ÚæWGƒŸG øe ÒãµdG ∫Gõj ’ ™«ÑdG
™˘˘LGô˘˘J QÉ˘˘¶˘ à˘ fG ‘ »˘˘MÉ˘˘ °VC’G AGô˘˘ °T ‘
.ó«©dG á«°ûY πÑb ÉgQÉ©°SG
…ó«°S ¢†«HC’G ¥ƒ°ùH Óãe √Éæ¶M’ Éeh
≈˘˘∏˘ Y ¿ƒ˘˘∏˘ Ñ˘ ˘≤˘ ˘j Úæ˘˘ WGƒŸG ¿EÉ˘ ˘a ï˘˘ «˘ ˘°ûdG
å«M øe IRÉàªŸG ä’Ó°ùdG äGP »°TGƒŸG
óMCG äÉëjô°üJ Ö°ùMh ,áeÉî°†dGh ¿RƒdG
Ò¨àJ áWƒÑ°†e ÒZ QÉ©°SC’G ¿EG ÚdGƒŸG
Ö°ùM ™«Ñj »Hôeh ∫Gƒe πch óYƒe πc ‘
.¬JQób

‘ º¡JQób ΩóY øY GhÈY ób ∞«©°†dG
ó≤a ''¬æªK AÓZ'' `d ó«©dG ±hôN AÉæàbG
¤EG IOÉ˘˘©˘ dÉ˘˘ch ∂dP ÖÑ˘˘°S ¿ƒ˘˘dGƒŸG ™˘˘ LQG
á˘¡˘L ø˘e .º˘Yó˘dG ¢ü≤˘˘fh ±Ó˘˘YC’G AÓ˘˘Z
,áj’ƒ˘dÉ˘H Iô˘£˘«˘Ñ˘dG í˘dÉ˘°üe äó˘æ˘L iô˘NCG
ídÉ°üŸG äGòH …ô£«ÑdG ¢ûàØª∏d GOÉæà°SG
áÑbGôŸ äÉfÉµeE’G áaÉc ,¢TÉWÉ£H PÉ©e
QÉ˘°ûà˘fG ¿hO á˘dƒ˘∏˘«˘ë˘∏˘d á˘«˘°TÉŸG ¿É˘©˘£˘ b
ójóY ∫ÓN øe ∂dPh áæµªŸG ¢VGôeC’G
¬˘«˘Lƒ˘J ¤EG á˘aÉ˘°VEG á˘«˘fGó˘˘«ŸG äGAGô˘˘LE’G
á˘«˘°TÉŸG ó˘≤˘Ø˘J IQhô˘°†H Úë˘°†ª˘∏˘ d AGó˘˘f
¢ù«˘µ˘ dG ø˘˘e Qò◊Gh í˘˘Hò˘˘dG ó˘˘©˘ H á˘˘°UÉ˘˘N
äÉ˘YÉ˘≤˘a π˘µ˘°T ≈˘∏˘Y ¿ƒ˘µ˘ j …ò˘˘dG »˘˘FÉŸG
ó˘˘Ñ˘ µ˘ dG Ö«˘˘°üj …ò˘˘ dGh ¢†«˘˘ HC’G ¿ƒ˘˘ ∏˘ ˘dÉ˘˘ H
≈˘∏˘Y PÉ˘©˘ e ó˘˘«˘ °ùdG Oó˘˘°T É˘˘ª˘ c ,Úà˘˘Fô˘˘dGh
Ωó˘˘Yh á˘˘HÉ˘˘ °üŸG AÉ˘˘ °†YC’G ø˘˘ aO IQhô˘˘ °V
áYQÉb ≈∏Y hCG á«eƒª©dG πHGõŸG ‘ É¡«eQ
¿Gƒ«◊G øe ihó©dG ∫É≤àfG …OÉØàd ≥jô£dG
.¿É°ùfE’G ¤EG ¿Gƒ«◊G øeh ¿Gƒ«◊G ¤EG

¢†«ÑdÉH »MÉ°VCÓd ôaGh ¢VôY
»MÉ°VC’G QÉ©°SCG áYÉ°ùdG óM ¤EG ô≤à°ùJ ⁄
IOóﬁ ¿ÉªKCGh äÉjƒà°ùe óæY á°Vhô©ŸG
É«æWh áahô©ŸG ¢†«ÑdG áj’h ¥Gƒ°SCG ‘
¢†«˘HC’Gh á˘j’ƒ˘dG á˘ª˘°UÉ˘Y ¥ƒ˘°S ø˘e π˘µ˘ H
,Ö£˘bƒ˘H ¥ƒ˘°S ¢üNC’É˘Hh ï˘«˘°ûdGG …ó˘«˘ °S
≈à°ûd GÒÑc É°VôY ΩÉ©dG Gòg äó¡°T å«M

»YƒÑ°SC’G ¥ƒ°ùdÉH IÒÑc á«côM
á«∏«ŸÉH »°TGƒª∏d
á«∏«ª∏d »°TGƒª∏d »YƒÑ°SC’G ¥ƒ°ùdG ±ô©j
≈ë°VC’G ó«Y πÑb á∏«∏b ÉeÉjCG πé«L áj’ƒH
ÚæWGƒŸG ±ôW øe IÒÑc á«côMh á«dÉ©a
∫hG â∏˘NO å«˘M ,ó˘«˘©˘dG ¢ûÑ˘c ø˘Y É˘˘ã˘ ë˘ H
¥ƒ°S ¤EG ΩÉæZC’G ¿É©£b øe ójó©dG ¢ùeG
ÚH É˘˘e ìhGÎJ º˘˘æ˘ ¨˘ dG QÉ˘˘©˘ °SCGh á˘˘ æ˘ ˘jóŸG
‘ ≈àM ''øªãdG á¶gÉH''h ''ádƒ≤©e QÉ©°SCG''
ô˘˘©˘ °ùdG ø˘˘FÉ˘˘Hõ˘˘dG ó˘˘ é˘ ˘j ¿É˘˘ «˘ ˘MC’G ¢†©˘˘ H
≥Øàj Éægh ,ºgQƒLCG ÒãµH ¥ƒØj ¢Vhô©ŸG
GƒªgÉ°S AÉ£°SƒdG ¢†©H ¿CG ≈∏Y ¿hÒãµdG
øe »MÉ°VC’G ô©°S IOÉjR ‘ ÒÑc πµ°ûH
ΩÉæZC’G ¢ShDhQ øe ÒÑc OóY AGô°T ∫ÓN
iód ìÉÑ°üdG øe ¤hC’G äÉYÉ°ùdG øe GAóH
π°üJ IOÉjõH É¡©«H IOÉYEGh QÉéàdGh ÚHôŸG
áÑ°ùædÉHh ,óMGƒdG ¢SCGô∏d ê.O ±’BG 5 ¤EG
ájò¨J áØ∏µJ ¿EÉa ºæ¨dG ÜÉë°UCGh ÚHôª∏d
ÚHôŸG ºYO ÜÉ«Zh ±ÓYC’Gh »°TGƒŸG
,ΩÉ˘æ˘ZC’G QÉ˘©˘°SCG ''¢Vô˘Ø˘J'' π˘eGƒ˘Y π˘˘µ˘ °ûJ
∞dCG 28 IÒ¨°üdG ¿ÉaôÿG QÉ©°SCG äRhÉŒh
á£°SƒàŸG ô©°S π°Uh Éª«a …ôFGõL QÉæjO
ê.O ∞dCG 45h ê.O ∞dCG 35 ÚH Ée É¡æe
äGPh É¡∏µ°T ádƒÑ≤ª∏d ê.O ∞dCG 50 ¥ƒah
.ó«÷G ¿RƒdG
π˘˘ ˘ Nó˘˘ ˘ ˘dG …hP ø˘˘ ˘ ˘e ¿hÎ°ûŸG ¿É˘˘ ˘ ˘c ¿EGh

π˘ª˘©˘∏˘d É˘jô˘£˘«˘H 81 á˘∏˘°ûæ˘N á˘j’h äó˘æ˘ L
íHP á«∏ª©H ΩÉ«≤dG áÑbGôe ≈∏Y ô¡°ùdGh
á˘æ˘°ùM á˘«˘ë˘°U ±hô˘X ‘ ó˘«˘©˘dG »˘MÉ˘°VCG
¬H ìô°U ÉªÑ°ùM
í˘dÉ˘°üª˘∏˘d á˘«˘∏ÙG á˘jô˘jóŸG ø˘e ¢ûà˘˘Ø˘ e
»˘˘F’ƒ˘˘ dG ¢ûà˘˘ ØŸG í˘˘ °VhCGh ,á˘˘ «˘ ˘MÓ˘˘ Ø˘ ˘dG
ó«æŒ ” ¬fCG ''êCGh''`d óªﬁ ø°ThCG Iô£«Ñ∏d
¢UÉ˘N É˘jô˘£˘«˘H 54h »˘eƒ˘ª˘Y É˘jô˘£˘«˘ H 27
πª©∏d á«Ø«°üdG ¬à∏£Y ™£≤«°S øe º¡æe
»MÉ°VC’G íHP á«∏ªY áÑbGôe ≈∏Y ô¡°ùdGh
áj’h äÉjó∏H ∞∏àﬂ ÈY ó«©dG Ωƒj ∫ÓN
.á∏°ûæN
Iô˘£˘«˘Ñ˘∏˘d á˘«˘F’ƒ˘dG á˘«˘ °ûà˘˘ØŸG ¿CG ±É˘˘°VCGh
á˘jô˘°ûÑ˘dG É˘¡˘JÉ˘fÉ˘µ˘eGE á˘aÉ˘c ó˘«˘æ˘é˘à˘H âeÉ˘b
¢UÉN πªY èeÉfôH äóYCG å«M ,ájOÉŸGh
Éjô£«H 80 øe ójRCG ™jRƒJ ¬dÓN øe ºà«°S
≈∏Y íHòdG á«∏ªY áÑbGôŸ É°UÉNh É«eƒªY
äÉ˘©˘ª˘é˘à˘dGh á˘jó˘∏˘Ñ˘dG í˘˘HGòŸG iƒ˘˘à˘ °ùe
á˘ª˘°UÉ˘©˘ d á˘˘jƒ˘˘dhC’G AÉ˘˘£˘ YEG ™˘˘e AÉ˘˘«˘ MC’Gh
á˘«˘fÉ˘µ˘°S á˘aÉ˘ã˘c É˘¡˘H π˘é˘°ùJ »˘à˘ dG á˘˘j’ƒ˘˘dG
è˘eÉ˘fô˘H ¿CG ø˘˘°ThCG ó˘˘«˘ °ùdG ±OQCGh ,á˘˘«˘ dÉ˘˘Y
π˘˘ª˘ °ûj ≈˘˘ë˘ °VC’G ó˘˘«˘ ©˘ H ¢UÉÿG π˘˘ª˘ ©˘ ˘dG
ájGóH ™e ¬«a ´ô°T »bÉÑà°SG πªY èeÉfôH
π˘≤˘æ˘J á˘Ñ˘bGô˘e á˘«˘∏˘ª˘Y ø˘ª˘°†à˘j ähCG ô˘¡˘ °T
áaÉ°VE’ÉH ¥Gƒ°SC’Gh äÉbô£dG ÈY á«°TÉŸG
ÚæWGƒª∏d á«°ù«°ù– äÉ«∏ª©H ΩÉ«≤dG ¤EG
ô¡°ùdGh »°TGƒª∏d á«ë°üdG áÑbGôŸG ∫ƒM
.Ió«L ±hôX ‘ »MÉ°VC’G ôëf ≈∏Y
¥Gƒ°SCG ¤EG π≤æàdG πª©dG èeÉfôH πª°ûj Éªc
äÉ˘˘¡˘ «˘ Lƒ˘˘Jh í˘˘FÉ˘˘°üf Ëó˘˘ ≤˘ ˘Jh á˘˘ «˘ ˘°TÉŸG
ÜÉHQCG Éª«°S áj’ƒdG »æWGƒe Gòch ÚdGƒª∏d
ºgOó¡J »àdG QÉ£NC’G ∫ƒM º¡æe ô°SC’G
á«°TÉŸG Ö«°üJ »àdG ¢VGôeC’G ¢†©H øe
»°TGƒe AGô°T …OÉØJh É¡æe ájÉbƒdG πÑ°Sh
áë°Uh º¡àë°U ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKDƒJ ób á°†jôe
…ô£«Ñ˘dG ¢ûà˘ØŸG ó˘cCGh ,º˘¡˘JÓ˘FÉ˘Y OGô˘aCG
ÚH ≥˘«˘°ùæ˘à˘dÉ˘˘H ” ¬˘˘fCG á˘˘∏˘ °ûæ˘˘î˘ H »˘˘F’ƒ˘˘dG
áj’ƒdG ídÉ°üeh á«MÓØdG ídÉ°üŸG ájôjóe
¥Gƒ°SCG 6 OÉªàYGh ójó– IQÉéàdG ájôjóeh
≈∏Y áYRƒe ó«©dG »MÉ°VCG ™«Ñd á«YƒÑ°SCG
™«H á£≤f É¡«dEG ±É°†J ,ôFGhódG ∞∏àﬂ
.áj’ƒd á©HÉàdG 21`dG äÉjó∏ÑdG øe ájó∏H πµH

√É«ŸG ≥jôW øY á∏≤æàŸG ¢VGôeC’G áëaÉµe QÉWEG ‘

Ió«∏ÑdÉH »ë°U ±ô°U IôØM ±’BG 10 ≈∏Y AÉ°†≤dG
‘ Qƒ∏µdÉH ™Ñ°ûŸG Ò÷G ™°VƒH á°üàıG
∫ó˘©Ã Gò˘gh á˘∏˘ª˘©˘à˘˘°ùŸG √É˘˘«ŸG …QÉ›
∞˘˘«˘ ã˘ µ˘ J ¤EG á˘˘aÉ˘˘°VE’É˘˘H ô˘˘¡˘˘°T π˘˘c Iô˘˘˘e
™˘˘ «˘ ˘ª÷ á˘˘ jQhó˘˘˘dG á˘˘˘Ñ˘˘˘bGôŸGh á÷É˘˘˘©ŸG
√É«ŸG ™HÉæe Gòch √É«ŸG äÉfGõNh äÉµÑ°T
øª°†J Éªc ,óLÉ°ùŸG äÉ«ØæMh á«∏Ñ÷G
áÑbGôe äGQÉjR º«¶æJ Gòg πª©dG §£ﬂ
…C’ É˘jOÉ˘Ø˘J á˘«˘≤˘°ùŸG ´QGõ˘ª˘∏˘d á˘«˘ FÉ˘˘é˘ a
»≤˘°ùdG ‘ á˘∏˘ª˘©˘à˘°ùŸG √É˘«˘ª˘∏˘d ∫É˘ª˘©˘à˘°SEG
äGó˘˘ ˘Mƒ˘˘ ˘ dGh ™˘˘˘˘˘fÉ˘˘˘˘˘°üŸG â°ùe iô˘˘˘˘˘NCGh
á˘«˘Ø˘«˘c ≈˘∏˘Y ±ƒ˘bƒ˘˘∏˘˘d Gò˘˘gh á˘˘«˘˘LÉ˘˘à˘˘fE’G
.á∏FÉ°ùdG á«YÉæ°üdG äÉjÉØædG á÷É©e
á˘jRGÎME’G äGAGô˘LE’G ∞˘∏˘àﬂ ¿CG ô˘˘cò˘˘j
‘ á˘°üàıG í˘dÉ˘°üŸG É˘˘¡˘˘H âeÉ˘˘b »˘˘à˘˘dG
ø˘Y á˘∏˘≤˘æ˘àŸG ¢VGô˘eC’G á˘ë˘ aÉ˘˘µ˘ e QÉ˘˘WEG
,¿Gó«ŸG ‘ ÉgQÉªK â£YCG √É«ŸG ≥jôW
‘ ¢Sƒ°ùﬁ óL ™LGôJ π«é°ùJ ” å«ëH
∫É˘≤˘à˘fG ø˘Y á˘ª˘LÉ˘æ˘dG äÉ˘HÉ˘°UE’G á˘∏˘«˘°üM
93 â∏é°S ób ,√É«ŸG ≥jôW øY ¢VGôeC’G
ádÉM 1455h GÒdƒµdG AÉHƒH áHÉ°UEG ádÉM
≈ªëH ÚàHÉ°UEGh »FGò¨dG ºª°ùàdÉH áHÉ°UEG
áæ°ùdG øe ∫hC’G »°SGó°ùdG ∫ÓN ójƒØ«àdG
ádÉM 59 AÉ°üMEG πHÉ≤e Gògh áeô°üæŸG
∫ÓN §≤a á«FGò¨dG äÉªª°ùàdÉH áHÉ°UEG
.ájQÉ÷G áæ°ùdG øe IÎØdG ¢ùØf

Gò˘˘gh á˘˘eóÿG õ˘˘«˘˘M π˘˘«˘˘∏˘˘N ÍH á˘˘∏˘˘KÉ‡
‘ Ö©µe Îe 60`dG õgÉæJ êÉàfEG ábÉ£H
.Ωƒ«dG
áj’ƒdG É¡à°TÉY »àdG áeRC’G …OÉØJ ±ó¡Hh
GÒdƒµdG AÉHh QÉ°ûàfG ôKEG áWQÉØdG áæ°ùdG
â°UôM áj’ƒdG øe ádÉM 93 ÜÉ°UCG …òdG
§˘˘£ﬂ Ò£˘˘°ùJ ≈˘˘∏˘ Y á˘˘j’ƒ˘˘dG í˘˘ dÉ˘˘ °üe
≈∏Y õcôJ äÉª«∏©J AÉ£YG øª°†J ¢UÉN
.¿ÉjOƒdG áaÉ¶f Gòch √É«ŸG á«Yƒf ¿Éª°V
í˘˘˘dÉ˘˘˘°üŸG âeõ˘˘˘à˘˘˘dG ,¥É˘˘˘«˘˘˘°ùdG Gò˘˘˘˘g ‘h

º∏c áFÉe π«gCÉJ IOÉYEG h RÉ‚G ” √É«ŸG
Qó°üŸG äGP Ö°ùëH Ò¡£àdG áµÑ°T øe
¤EG Gògh á∏°UGƒàe á«∏ª©dG ¿CG ócCG …òdG
øª°†àŸG ô£°ùŸG ±ó¡dG ∫Éªµà°SG ájÉZ
.Ò¡£àdG äÉµÑ°T øe º∏c 160 RÉ‚G
áj’ƒdG ídÉ°üe âØ°ûc á∏°U …P ¥É«°S ‘h
á∏ª©à°ùŸG √É«ŸG Ò¡£J á£ﬁ ∫ƒNO øY
á˘eóÿG õ˘«˘M »˘Fõ˘L π˘µ˘°ûH OGô˘˘e »˘˘æ˘˘Ñ˘˘H
Îe 51^560 É¡LÉàfEG ábÉW Qó≤J »àdGh
á£ﬁ ∫ƒNO QÉ¶àfG ‘ Ωƒ«dG ‘ Ö©µe

±ô°üdG ôØM ≈∏Y AÉ°†≤dG á∏ªM äôØ°SCG
QÉ˘°ûà˘fG QDƒ˘H ô˘£˘NCG ó˘˘©˘ J »˘˘à˘ dG »˘˘ë˘ °üdG
øY √É«ŸG ≥jôW øY á∏≤æàŸG ¢VGôeC’G
áYRƒe IôØM ±’BG 10 ƒëf ≈∏Y AÉ°†≤dG
á˘˘j’h ÜGô˘˘J ø˘˘e á˘˘bô˘˘Ø˘ à˘ e ≥˘˘WÉ˘˘æ˘ e ÈY
ídÉ°üe ¢ùeG ¬H äOÉaCG ÉªÑ°ùM ,Ió«∏ÑdG
äGP Ö°ùëH á«∏ª©dG √òg êQóæJh ,áj’ƒdG
»˘˘ FÉ˘˘ bƒ˘˘ dG §˘˘ £ıG QÉ˘˘ WEG ‘ Qó˘˘ ˘°üŸG
øY á∏≤æàŸG ¢VGôeC’G áëaÉµŸ ô£°ùŸG
»àdG á∏ª◊G ¿CG ¤EG IÒ°ûe √É«ŸG ≥jôW
øe âæµe áeô°üæŸG áæ°ùdG ájÉ¡f â≤∏£fG
±ô°U IôØM ±’BG 10 ƒëf ≈∏Y AÉ°†≤dG
Iô˘˘ Ø˘ ˘M ∞˘˘ dCG 15 ÚH ø˘˘ e Gò˘˘ gh »˘˘ ë˘ ˘ °U
.IÉ°üﬁ
ádGREG á«∏ªY ¿Éa ,Qó°üŸG äGP Ö°ùMh
≈˘∏˘Y ÒÑ˘c π˘µ˘°ûH Iô˘˘°ûà˘˘æŸG ô˘˘Ø◊G √ò˘˘g
äó«°T »àdG á«fÉµ°ùdG äÉ©ªéàdG iƒà°ùe
AGOƒ°ùdG ájô°û©dG ∫ÓN á«FGƒ°ûY á≤jô£H
»Mh Ió«∏ÑdÉH Qƒ°TÉY øH »M QGôZ ≈∏Y
øe OóY Gòch ¢û«©j O’hCÉH ΩÉªM ±Éc
™˘«˘ª˘L §˘HQ äÉ˘«˘∏˘ª˘Y É˘¡˘à˘©˘Ñ˘JCG ¢TGƒ˘MC’G
»˘˘ë˘ °üdG ±ô˘˘°üdG äÉ˘˘µ˘ Ñ˘ °ûH äÉ˘˘ æ˘ ˘µ˘ ˘°ùdG
≈©°ùŸG äGP QÉWEG ‘h ,á«eÉ¶f á≤jô£H
‘ áÑÑ°ùàŸG QDƒÑdG áaÉc ádGREG ¤EG »eGôdG
≥˘jô˘W ø˘Y á˘∏˘≤˘æ˘˘àŸG ¢VGô˘˘eC’G QÉ˘˘°ûà˘˘fG
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إليابان :وفاة  57ششخصشا بسشبب
إلحر إلششديد

أفادت وسسائل إأعÓم محلية يابانية ،أن 57
شسخصسا توفوأ من بين  18ألف و 347تم نقلهم
إألى ألمسستشسفيات بسسبب موجة ألحر ألشسديد
لسسبوع ألماضسي.
ألتي أجتاحت ألبÓد في أ أ
لذأعة وألتلفزيون أليابانية «
وتوقعت هيئة أ إ
لصسابات بضسربة
 ،»NHKزيادة حالت أ إ
ليام ألمقبلة.
ألشسمسض خÓل أ أ
وقالت وكالة إأدأرة ألحرأئق وألكوأرث
أليابانية ،إأن ما ل يقل عن  18347شسخصسا نقلوأ
ألى ألمسستشسفيات بسسبب موجة ألحر ألشسديد
ألتي أجتاحت جميع أنحاء أليابان منذ 29
جويلية وحتى  4أوت ألحالي.
وأضسافت ألوكالة ،أن  57شسخصسا توفي جرأء
لصسابة بضسربة ألشسمسض .مشسيرة أن درجات
أ إ
لسسبوع
ألحرأرة تجاوزت ألـ 35درجة خÓل أ أ
ألماضسي.

سشريان إإلغاء إلتأاششيرة بين
تركيا وروسشيا
لربعاء سسريان ألتفاق بين تركيا
بدأ أمسض أ أ
وروسسيا ألمتعلق بإالغاء تطبيق تأاشسيرة ألدخول
«فيزأ» لحاملي جوأزأت سسفر معينة.
وأشسار بيان صسادر عن ألخارجية ألتركية ،إألى
لترأك ألحاملين
بدء إأعفاء ألجانب ألروسسي ،أ أ
جوأزأت ألسسفر ألخدمي وألخاصض وسسائقي
شساحنات ألنقل ألدولي ،أعتبارأ من أمسض
لربعاء ،في إأطارألمباحثات بين ألبلدين.
أ أ
وفي ألمقابل ،بدأت تركيا بتطبيق إأعفاء
ألروسض حاملي جوأزأت ألسسفر ألخدمي وسسائقي
ألنقل ألدولي ،من تأاشسيرة ألدخول إأليها.
وأوضسح ألبيان أن أتفاقية إأعفاء ألتأاشسيرة ألتي
تم توقيعها في  12ماي  ،2010أعيد تفعيلها
جزئًيا أعتباًرأ من  7أوت . 2019
وقالت ألخارجية« :نأامل أن يتم تنفيذ
ألتفاقية ألمذكورة بكل أحكامها».
وفي فيفري وجويلية ألماضسيين ،وقع ألرئيسض
ألروسسي فÓديمير بوتين ،مرسسومين ينصسان
على إألغاء تطبيق تأاشسيرة ألدخول «ألفيزأ»
لترأك من حاملي ألجوأزأت
للموأطنين أ أ
لعمال وسسائقي
ألرسسمية ألتركية ورجال أ أ
لترأك ،وحاملي جوأزأت ألسسفر
ألشساحنات أ أ
ألخدمي وألخاصض.

إلحوثيون يعلنون سشيطرتهم على
 37موقعا قرب إلحدود إلسشعودية

زعمت جماعة «ألحوثي» أليمنية ،أمسض
لربعاء ،سسيطرتها على  37موقعا في عمليات
أ أ
هجومية بمحافظة ألجوف (شسمال) ،قبالة
نجرأن ألسسعودية.
جاء ذلك في بيان صسادر عن ألمتحدث
ألعسسكري لقوأت «ألحوثيين» ،يحيى سسريع،
نشسره عبر صسفحته على «فيسسبوك».
وقال سسريع إأن «أفرأد ألجيشض وأللجان ألشسعبية
ليام
(يتبعون ألحوثيين) تمكنوأ خÓل أ أ
ألماضسية من تطهير وإأحكام ألسسيطرة على 37
موقعا في مديرية خب وألشسعف ،بمحافظة
ألجوف أليمنية قبالة نجرأن ،في عملية
هجومية ناجحة».
وأضساف أن «ألعملية نفذتها وحدأت متخصسصسة
من مختلف ألصسنوف من ألوية ألصسماد،
وأللوأءين  29ميكا عمالقة ،و 145مشساة».
وتحدث ألمصسدر عن مقتل أكثر من 41
«مرتزقا» بينهم قيادأت ،خÓل ألموأجهات (في
إأشسارة إألى جنود بالجيشض أليمني).
وزعم أنه تم تدمير أكثر من  24آألية وعربة
لسسلحة.
وأسسلحة مختلفة وأغتنام كمية من أ أ
وأشسار إألى أن ألعملية تم توثيقها بعدسسة
لعÓم ألحربي وسستبث لحقا.
أ إ
ولم يصسدر تعقيب من قبل ألجيشض أليمني أو
ألتحالف ألعربي ،أللذين نفيا إأعÓنات حوثية
سسابقة بشسأان ألسسيطرة على موأقع قرب ألحدود
ألسسعودية .وللعام ألخامسض على ألتوألي ،يشسهد
أليمن حربا بين ألقوأت ألموألية للحكومة
ومسسلحي جماعة «ألحوثي» ألمسسيطرين على
محافظات بينها ألعاصسمة صسنعاء منذ سسبتمبر
 .2014ومنذ مارسض  ،2015يدعم تحالف
عسسكري عربي ،تقوده ألجارة ألسسعودية،
ألقوأت ألحكومية في موأجهة ألحوثيين.

قتلى أإطفال بتفجير سشيارة
مفخخة بسشوريا

لربعاء،
قتل  7أشسخاصض ،بينهم ثÓثة أطفال ،أمسض أ أ
في تفجير سسيارة مفخخة في بلدة في شسمال شسرق
سسوريا ،وفق ما أفاد ألمرصسد ألسسوري لحقوق
لنسسان .ووقع ألتفجير بالقرب من مبنى ألبريد
أ إ
في بلدة ألقحطانية في محافظة ألحسسكة ألتي
لكرأد .وأورد ألمرصسد أن
يسسيطر عليها ألمقاتلون أ أ
«ألتفجير وقع أثناء مرور سسيارة عسسكرية» ،مشسيرًأ
إألى أنه أسسفر عن مقتل  7أشسخاصض ،بينهم ثÓثة
لسسايشض،
أطفال وعنصسرأن من ألشسرطة ألكردية أ أ
كما أصسيب آأخرون بجروح .ولم تتبن أي جهة
ألتفجير ،إأل أن تنظيم «ألدولة» (دأعشض) يتبنى
دوريًا عبر حسساباته على تطبيق «تلغرأم» هجمات
وتطال غالبية
وأعتدأءأت في ألمنطقة.
ألعتدأءأت عناصسر من قوأت سسوريا ألديمقرأطية،
وهو تحالف فصسائل كردية وعربية .وفي هجوم
لشسهر ألماضسية ،قتل
لكثر دموية خÓل أ أ
د بين أ أ
يع ّ
عشسرة مدنيين وسسبعة مقاتلين من قوأت سسوريا
ألديمقرأطية في تفجير سسيارة مفخخة في مدينة
ألرقة (شسمال) في جوأن.

ألعا⁄
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أإكثر من  2.5مليون مسشلم يسشتعدون لأدإء مناسشك إلحج
وسسط إأجرأءأت أمنية غير مسسبوقة لضسمان أمن ألحجاج

يبدأ أكثر من  2.5مليون مسسلم غدأ ألجمعة ،مناسسك ألحج في مدينة مكة
ألمكرمة قادمين من مختلف بقاع ألأرضض ،وقالت ألسسلطات ألسسعودية ،خÓل
ألسسعات ألماضسية ،وصسل أكثر من  1.8مليون حاج ،وأضسافت أن من ألمتوقع أن
يصسل إأجمالي عدد ألحجاج مع أحتسساب حجاج ألدأخل إألى  2.5مليون.
^ ق.د/وكالت
الحج من اأكبر التجمعات البششرية السشنوية
في العالم ،ويششكل اأحد الأركان الخمسشة
لإسشم ،وعلى من اسشتطاع من الموؤمنين
اأن يوؤديه على الأقل مرة واحدة في
ا لعم ر.
ونشش ر ت وزارة ا لحج وا لعم رة ا لسشعود ية،
في وقت سشابق ،اإحصشائيات لدخول حجاج
الخارج ،اإذ جاءت اأغلبيتهم جوا وبلغ
عددهم مليونا و 705اآلف ،في حين
وصشل اإلى المملكة عبر المنافذ البرية 94
األفا و 326حاجا ،وناهز الحجاج
القادمون عبر البحر  17األفا و.252
*اأكبر التجمعات البششرية السشنوية في
ا لعا لم
ويبداأ ضشيوف الرحمن مناسشكهم بالتوافد
على مششع ر منى في مكة ا لمك رمة لقضشاء
يوم ا لت رو ية ا لموافق للثام ن م ن ذي ا لحجة
(غدا الجمعة) ،ومنها اإلى عرفة على بعد
عشش رة ك يلومت را ت للوقف بجبل ا ل رحمة.
وبعد يوم ا لوقوف في ع رفة رك ن ا لحج
الأعظم ،ينزل الحجيج اإلى منطقة
م زد لفة في ما يع رف با لنف رة ،و يجمعون
ا لح صشى ف يها لسشتخدامها في ششع ي رة
رمي الجمرات ،وفي اليوم الأول من عيد
الأضشحى يذبح الحجاج الهدي ويبدوؤون
ششع ي رة رمي ا لجم را ت في منى.
وياأتي الكثير من الحجاج قبل بدء مناسشك
ا لحج ،ح يث يتوافدون ل ز يارة ا لمسشجد
ا لح رام وا لكعبة وا ل صشة هناك.
وياأتي الحجاج في مجموعات اإلـى مكة
بق يادة م رششد ي ن يوجهونهم ،ب ينما يقوم
رجال اأمن بتوجيه المجموعات ،وعادة ما
يسشجل عند مدخل ا لمد ينة ا لمك رمة
ازدحام م روري ششد يد.
وقد عززت السشلطات الأمنية من
اإجراءاتها لتاأمين موسشم الحششد ،وقال
رئيسس لجنة الحج المركزية الأمير خالد

الفيصشل اإن المملكة جندت اأكثر من 350
األفا من مختلف القطاعات لخدمة
ضش يوف ا ل رحم ن في موسشم ا لحج.
تحضسيرأت أمنية

وتبذل السشلطات الأمنية في السشعودية
جهودًا اسشتثنائية ومكثفة في سشبيل توفير
مظلة الأمن والأمان للحجاج ،الذين
وصشلوا المملكة بهدف تاأدية مناسشكهم
بكل يسش ر وسشمة.
ومع تزايد اأعداد الحجيج المتوافدة على
مكة المكرمة ،يصشبح الهاجسس الأمني في
مقدمة اأولويات السشلطات السشعودية ،التي
قررت هذه السشنة تخصشيصس اأكثر من 350
األف عنصشر من مختلف الجهات الأمنية
لضشمان مرور موسشم الحج في اأفضشل
الأجواء ،وفق ما ذكرت مصشادر اأمنية
*التحدي الأمني الموسشمي
ولتاأمين حياة هذه الحششود الغفيرة من
الحجاج والحرصس على اأداء نسشكهم براحة
وطماأنينة ،يجري ،كل عام ،وضشع خطة
اأمنية دقيقة ،تضشم قوات وفرقا واأقسشاما
اأمنية متنوعة ،لكل منها مهام محددة
وواضشحة.
وتمثل ا لخطة خ ر يطة ط ر يق لدعم وتع ز ي ز
الفرق الأمنية المششاركة في موسشم الحج،
واإيجاد اأفضشل السشبل للوصشول لأقصشى
درجات الأمن ،بما يضشمن لضشيوف
الرحمن حجًا اآمنًا.
ولوحظ انتششار اأمني مكثف في كل اأرجاء
مكة ،ح يث تعمل بعضس ا لعناصش ر على
اإدارة حركة الحششود ،فيما ينفذ اآخرون
عملية المراقبة للحفاظ على اأمن
وسشمة ا لحجاج .كما يتكلف ج زء مهم
من رجال الأمن بالمحور الإنسشاني،
الهادف اإلى مسشاعدة كبار السشن والمرضشى
والأطفال والتائهين.

*كام ي را ت ا لم راقبة في خدمة ا لحج
واإلى جانب القوات الأمنية ،تعتمد
مديرية الأمن العام على  5909كاميرات
رقم ية عا ل ية ا لدقة ل رصشد سش ي ر ا لحا لة
الأمنية للحجاج في المششاعر المقدسشة
ومكة ا لمك رمة.
ويقوم اأكثر من  300ضشابط وفرد بمركز
القيادة والسشيطرة لقوات اأمن الحج
بم راقبة هذ ه ا لكام ي را ت على مدار
السشاعة ،لمتابعة الحالة الأمنية للمششاة
وا لقطارا ت وا لم ركبا ت وا لح رصس على
عدم وجود اأي تدافع اأو تزاحم اأو طارئ.
وذكر قائد قوات اأمن الحج ،اللواء سشعيد
بن سشالم القرني ،خل موؤتمر صشحفي،
اأن جميع الموؤششرات الأمنية لموسشم حج
هذا العام «حتى هذه اللحظة اإيجابية»،
لفتا اإلى اأن الخطط الأمنية والمرورية
والتنظيمية اسشتكملت للوصشول اإلى موسشم
حج مميز.
من جهته ،اأوضشح مدير الأمن العام،
الفريق اأول ركن خالد بن قرار الحربي،

اأن الخطة الأمنية التي اعتمدتها وزارة
الداخلية تسشير وفق ما خطط لها ،مضشيفاً
اأن الخطة بنيت على دراسشات علمية
وسشبقتها ا لعد يد م ن ا للقاءا ت وورشس
ا لعمل ،ا لتي اعتمد ت على ا لخب را ت
الميدانية المتراكمة لدى الجهات الأمنية
ا لعاملة في ا لحج.
وتنبه السشلطات الأمنية حجاج بيت الله
الحرام من حمل الأششياء الثمينة والكبيرة
في ا لمششاع ر ا لمقدسشة ،وضش رورة تجنب
ششراء سشندات الهدي والأضشاحي بششكل
غير نظامي ،كما تششدد على اأهمية
التعاون مع رجال الأمن ،بالإبغ عن اأي
محظة جنائية اأو اأمنية على رقم .911
هذا ومن المنتظر اأن يسشتمر وصشول
الحجاج من داخل السشعودية اإلى مكة في
ا ل يوم ي ن ا لمقبل ين ،مما يع زز توقعا ت بلوغ
عدد ا لحجاج هذا ا لعام ا لمل يون ي ن،
ل يتجمعوا يوم ا لسشبت ا لمقبل ،وهو ا لتاسشع
من ذي الحجة ،على صشعيد عرفة لأداء
الركن الأسشاسشي من اأركان الحج.

 154مسشتوطنا يقتحمون إŸسشجد إألقصشى

لقصشى ،أامسس
اقتحم عششرات المسشتوطنين المسشجد ا أ
لربعاء ،بحراسشة ششرطية دولة الحتلوقال فراسس
اأ
لوقاف
لعم» ،في دائرة ا أ
الدبسس ،مسشؤوول قسشم «ا إ
لسشمية بالقدسس ،في تصشريح مكتوب إان « 154متطرفا
اإ
لقصشى ،خل الفترة الصشباحية ،تحت
اقتحموا المسشجد ا أ
حراسشة أامنية مششددة».

وتتم القتحامات من خل باب المغاربة ،في الجدار
الغربي للمسشجد.
وأاششار الدبسس إالى أان القتحامات «تزامنت مع اعتداء
لحتل بوحششية على حارسس المسشجد
عناصشر ششرطة ا إ
مهند إادريسس ،عند مصشلى باب الرحمة واعتقال الُمصشلي
نظام أابو رموز».

وتسشمح ششرطة الحتل منذ العام  2003للمسشتوطنين
باقتحام المسشجد من خل باب المغاربة.
لسشمية في القدسس ،التابعة
لوقاف ا إ
وتطالب دائرة ا أ
لردن ،والمسشؤوولة عن إادارة
لسشمية با أ
لوقاف ا إ
لدائرة ا أ
ششؤوون المسشجد ،بوقف القتحامات ولكن ششرطة الحتل
لم تسشتجب لهذا الطلب.

إإيرإن تطالب إأل∙ إŸتحدة Ãوإجهة عقوبات وإششنطن عليها
طالبت طهران الأمم المتحدة واأمينها العام بضشرورة
مواجهة ما وصشفته بالإجراءات غير القانونية وغير
الدبلوماسشية من الوليات المتحدة المتعلقة بفرضس
عقوبات على وزير خارجيتها محمد جواد ظريف.
وفي بيان وزعته البعثة الدبلوماسشية الإيرانية لدى الأمم
المتحدة على الصشحفيين بنيويورك طالبت الأمين العام
لأمم المتحدة اأنطونيو غوتيريشس باأن يضشطلع بدوره
النششط في الحفاظ على تماسشك منظمة الأمم المتحدة
بما يتماششى مع مسشوؤولياته في مواجهة التجاه الخطير،
على حد وصشف البيان.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد اأعلنت الأسشبوع
الماضشي فرضس عقوبات على وزير الخارجية الإيراني،
باإدراجه في قائمة الششخصشيات ذات التصشنيف الخاصس
لدى اإدارة مراقبة الأصشول الأجنبية.
واعتبر البيان اأن الإجراء الأمريكي بحق ظريف خطوة
اأخرى غير قانونية وغير دبلوماسشية وتنتهك بششكل صشارخ
معايير القانون الدولي ومبادئه الأسشاسشية ،بما في ذلك
مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واأهدافه.
واأششار اإلى اأنه يتعين على المجتمع الدولي اأن يدين ما
وصشفه بسشلوك الوليات المتحدة غير القانوني لصشالح

تعزيز التعددية ،كما يجب الوقوف بحزم في الدفاع عن
المبادئ الراسشخة للقانون الدولي المقررة بما في ذلك
حصشانة وزراء الششوؤون الخارجية الحاليين ،باعتبارها
قاعدة مقبولة عالميا في سشيادة القانون الدولي.
من جهته ،قال قائد فيلق القدسس في الحرسس الثوري
الإيراني قاسشم سشليماني ،اإن فرضس عقوبات على ظريف
دليل على الفششل الذريع للبيت الأبيضس ،معتبرا اأن
لظريف تاأثيرا عميقا على الراأي العام والششعب
الأمريكي ،وهو اأحد اأسشباب فرضس العقوبات عليه ،وفق
تعبير سشليماني.

«كيم»:

إلتجربة إلصشاروخية إ÷ديدة «–ذير» لوإششنطن وسشيول
قال زعيم كوريا الششمالية ،كيم جونغ أاون،
أامسس األربعاء ،إان التجربة الجديدة
للصشواريخ الباليسشتية قصشيرة المدى كانت
بمثابة تحذير للوليات المتحدة وكوريا
الجنوبية.
وبحسشب وكالة األنباء الرسشمية في كوريا
الجنوبية «يونهاب» ،أاّكد كيم أان إاطق
الصشواريخ كان بمثابة «تحذير كاف» ضشد
التدريبات العسشكرية المششتركة بين كوريا
الجنوبية والوليات المتحدة والتي انطلقت
في وقت سشابق من هذا األسشبوع.

ووفقا لوكالة األنباء المركزية الكورية
الششمالية ،طار صشاروخان موجهان تكتيكيا
في منطقة العمليات الغربية من البد عبر
السشماء فوق منطقة العاصشمة والمنطقة
الداخلية الوسشطى من البد لضشرب الجزيرة
المسشتهدفة بالتحديد في البحر الششرقي.
وبعد مششاهدة عمليات اإلطق ،قال كيم إان
العمل العسشكري سشيكون مناسشبة إلرسشال
تحذير كاف إالى المناورات العسشكرية
المششتركة الجارية اآلن (من قبل الوليات
المتحدة وكوريا الجنوبية).

واإلثنين ،انطلقت مناورات عسشكرية مششتركة
بين الوليات المتحدة وكوريا الجنوبية تحمل
اسشم «دونغ ماينغ  ،»2-19وتسشتمر حتى 20
أاوت الحالي ،وتهدف إالى «تعزيز قدرات
الحلفاء على مواجهة المواقف غير المتوقعة
في ششبه الجزيرة الكورية».
وأاعلنت حكومة كوريا الجنوبية سشابقا عدم
وجود أاي تغيير في المناورات العسشكرية
المششتركة المخططة مع الوليات المتحدة
رغم األخبار المتعلقة بأان تجربة كوريا
الششمالية في  25جويلية المنصشرم لصشاروخين

باليسشتيين بأانهما بمثابة «تحذير» لسشيول.
وفي 16جويلية الفائت ،قالت وزارة الخارجية
بكوريا الششمالية ،في بيان ردا على إاجراء
مناورات «دونغ مينع  ،»2-19إانها سشتعيد
النظر مجدًدا بالتفاق الذي تم التواصشل إاليه
بخصشوصس البدء بالمفاوضشات على مسشتوى
العمل .وتخضشع كوريا الششمالية ،لسشلسشلة
عقوبات اقتصشادية وتجارية وعسشكرية،
بموجب  10قرارات اتخذها مجلسس األمن
منذ  ،2006بسشبب برامجها للصشواريخ
الباليسشتية والنووية.
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مورو و «المروزقي» ووزير الدفاع أابرز المرشصحين

سشباق الرئاسشة يحتدم ‘ تونسس
يواصصل الطامحون لمنصصب رئاسصة الجمهورية في تونسس إايداع ملفات ترشصحاتهم لهيئة
ا’نتخابات ،اسصتعدادا لخوضس غمار ثاني انتخابات رئاسصية تشصهدها البÓد بعد الثورة منتصصف
’يام ترشصيح عبد الفتاح مورو ،في حين
الشصهر القادم ،في حين قررت النهضصة وبعد مشصاورات أ
أاعلن المروزقي دخوله سصباق الوصصول إالى قصصر قرطاج وتبعه ،وزير الدفاع الزبيدي
ق.د/وكا’ت
أاكد رئيسس مجلسس ششورى النهضشة
عبد الكريم الهاروني ،أان الحركة
حسشمت بأاغلبية مريحة لصشالح
مورو ،موضشحا أان هذا القرار يعد
سشابقة في تاريخ الحركة منذ نحو
خمسشين سشنة على تأاسشيسشها.
وأاثنى الهاروني على المناخ
الديمقراطي الذي سشاد اجتماع
مجلسس ششورى الحركة ،رغم تباين
اآلراء والنقاشس داخلها.
ووصشف الهاروني مرششح الحركة
مورو بالششخصشية الوطنية التي
تحظى بششعبية داخل الحركة
وخارجها ،مبررا عدم اختيار
ششورى النهضشة مرششحا من خارجها
لعدم وجود ششخصشية تراعي
مصشلحة البد والحركة.
ويبدو أان قرار النهضشة ،المتخذ
بعد نقاششات منذ السشبت الماضشي،
لقى معارضشة من داخل مكتبها
التنفيذي تدعم مرششحا توافقيا
من خارجها ،وهو ما ظهر جليا في
تدوينة للقيادي رفيق عبد السشم
عبر صشفحته الرسشمية ،حيث أاقر
بحاجة البد لمرششح توافقي «غير
معاد لتوجهات الثورة ومتششبع
بخياراتها الديمقراطية».
واعتبر عبد السشم أان تقديم
مرششح نهضشوي مرهق لتونسس
وتجربتها الديمقراطية ،ومنهك
للحزب وآافاقه المسشتقبلية ،كما برر
موقفه في دعم مرششح من خارج
الحركة باألوضشاع الدولية وصشعود
تيارات يمينية معادية للحرية
والديمقراطية ،ولتششكل «محور
إاقليمي» معاد للربيع العربي.
وبلغ عدد المرششحين  ،29بحسشب
ما أاكده عضشو الهيئة العليا
لنتخابات أانيسس الجربوعي
للجزيرة نت ،يتوزعون بين
ششخصشيات متحزبة وأاخرى
مسشتقلة.
وكانت الهيئة قد فتحت أابوابها
لسشتقبال ملفات الترششح من  2أاوت
الجاري إالى حدود التاسشع من
الششهر نفسشه.
وأاقر الجربوعي بغياب الجدية عند
بعضس المرششحين المتقدمين الذين
خلت ملفاتهم من أابسشط الششروط،
حيث ُيششترط على المتقدمين

لنتخابات الرئاسشية أان يسشتوفوا
ششرط التزكيات المحدد بعششرة
آالف إامضشاء من الناخبين أاو عششرة
نواب من البرلمان ،أاو  40من
رؤوسشاء مجالسس الجماعات المحلية
المنتخبة.
وأاعرب الجربوعي عن أاسشفه
لسشتغل بعضس المرششحين الثغرة
القانونية في القانون النتخابي
الحالي التي تتيح ألي ششخصس
التقدم بملف ترششحه حتى دون
اسشتيفاء العدد الزم للتزكيات،
لفتا إالى أان الهيئة وبسشبب ضشيق
الوقت ووفاة الرئيسس الباجي قايد
السشبسشي لم تتمكن من توجيه
البرلمان لتنقيح هذه النقطة.
الحزبية
الششخصشيات
ومن
والمسشتقلة المرششحة محمد عبو
عن التيار الديمقراطي ،ومهدي
جمعة عن حزب البديل ،ونبيل
الجبالي
وحمادي
القروي
كمسشتقلين ،وعبير موسشى عن
الحزب الدسشتوري الحر.
بعÌة ا◊سصابات
ويرى مراقبون أان تقديم موعد
على
الرئاسشية
النتخابات
التششريعية بعد وفاة السشبسشي أاربك
حسشابات العديد من األحزاب التي
كانت تعول على نتائج التششريعية
لتحديد وزنها وطبيعة التوافقات
في اختيار مرششحها للرئاسشية ،مما
جعلها تتمهل بحسشم مرششحها
للرئاسشة على غرار أاحزاب حركة
النهضشة ونداء تونسس وتحيا تونسس.
وفي حين لم يحسشم رئيسس الحكومة
يوسشف الششاهد قرار ترششحه،
قررت الهيئة السشياسشية لحزبه تحيا
تونسس دعوته بششكل رسشمي للترششح
لنتخابات الرئاسشية ،بينما راجت
أانباء غير مؤوكدة عن إامكانية
تقديمه لسشتقالته وتفويضس أاحد
وزرائه لتسشيير الحكومة.
ولم يعلن نداء تونسس عن مرششحه
للرئاسشة ،في حين كششفت مصشادر
من داخل الحركة عن ترششيح وزير
الدفاع الحالي عبد الكريم
الزبيدي ،الذي قد يقدم ملف
النتخابات
لهيئة
ترششحه
كششخصشية مسشتقلة ،محافظا

بالتوازي على منصشبه وزيرا للدفاع.
جدل حول اÎŸشصحÚ
وأاثارت بعضس الششخصشيات جدل
بين الناششطين ،في ظل ما اعتبر
غيابا ألبسشط معايير الكفاءة
والجدية في التقدم عند البعضس،
فتسشاءل اإلعمي زياد الهاني عبر
فيسشبوك عن جدوى تقديم بعضس
المرششحين لملفاتهم دون احترام
لمعايير وضشوابط الترششح ،داعيا
هيئة النتخابات إالى التوقف عما
وصشفها بالمهزلة التي من ششأانها
«ترذيل» العملية النتخابية.
بدوره دعا القيادي السشابق في نداء
تونسس برهان بسشيسس إالى وقف
«المهزلة» من خل مواصشلة هيئة
النتخابات اسشتقبال «جحافل من
المضشطربين وعابري السشبيل»،
واصشفا رغبتهم في التقدم بملف
الترششح بـ»الفلكلورية» والمسشيئة
لصشورة الدولة.
ورأاى آاخرون أان الديمقراطية يجب
أان تقبل بمحاسشنها وبمسشاوئها في
ظل ما يمنحه الدسشتور من تكافؤو
الفرصس للتقدم لهذا السشتحقاق
الرئاسشي ،وقال الناششط األمين
البوعزيزي إان «فوضشى» الرئاسشيات
كششفت فضشل الثورة ونزعت
القداسشة عن «غول» الرئاسشة.
وأاثنى اإلعمي أامان الله
المنصشوري على ما وصشفه
بالسشتثناء التونسشي الذي يمكن
بموجبه ألي مواطن يسشتجيب
للششروط أان يكون رئيسس دولة،
وعبر عن سشعادته لوجود مرششحين
غير معروفين جنبا إالى جنب مع
وجوه سشياسشية لها وزنها.
وفي خطوة غير مسشبوقة ،أاعلنت
التلفزة التونسشية خوضس غمار
المناظرات بين المرششحين،
بالتزامن مع انطق الحمت
النتخابية المقررة من  2إالى 7
سشبتمبر القادم.
*»اŸرزوقي» يقدم أاوراق
ترشصحه
إالى ذلك ،قدم الرئيسس التونسشي
المنصشف
محمد
األسشبق،
المرزوقي ،أامسس األربعاء ،ملف

ترششحه لنتخابات الرئاسشية
المقرر تنظيمها في سشبتمبر
المقبل ،لدى الهيئة العليا المسشتقلة
لنتخابات.
واعتبر المرزوقي ،في تصشريحات
إاعمية عقب إايداع ملف ترششحه،
عرسشا
«يعد
اليوم
أان
للديمقراطية» ،لفتا أان «تونسس
الديمقراطية تضشمن لكل مواطن
الحق في الترششح والحق في اختيار
من يمثله».
واسشتذكر في هذا السشياق ،إايداعه
الحبسس النفرادي مدة  4أاششهر عام
 1994إابان عهد الرئيسس األسشبق
زين العابدين بن علي (-1987
 )2011بعد أان ترششح لنتخابات
الرئاسشية بثثة أاسشابيع.
والثثاء ،أاعلن المرزوقي (سشبق أان
ششغل منصشب الرئاسشة من - 2011
 )2014عزمه الترششح لنتخابات
الرئاسشية المبكرة ،المقرر إاجراؤوها
الخريف المقبل.
وقال عقب اإلعن في حوار
أاجرته معه إاذاعة «ديوان أاف أام»
الخاصشة ،إانه حصشل على تزكيات
عششرة نواب في البرلمان ،وإانه
سشيقدم ترششحه في األيام القادمة.
وأاعلن تحالف «تونسس أاخرى»
بإاجماع مكوناته ،دعمه ترششيح
المرزوقي لنتخابات الرئاسشية
المبكرة.
«وتونسس أاخرى» هو تحالف بين
حزب «حراك تونسس اإلرادة»
(ينتمي إاليه المرزوقي) و»حركة
وفاء» المعارضشان ،تم إاطقه في
ماي الماضشي لخوضس غمار
النتخابات التششريعية والرئاسشية.
*وزير الدفاع يترششح رسشميا
وفي غضشون ذلك ،قدم وزير الدفاع
التونسشي ،عبد الكريم الزبيدي،
البالغ من العمر  69عاما ،أامسس
األربعاء ،أاوارق ترششحه لنتخابات

الرئاسشة المقررة في  15سشبتمبر
المقبل ،ليكون بذلك أاحد أابرز
المنافسشين على المنصشب.
وعلى الرغم من أان عبد الكريم
الزبيدي تقدم بصشفته مسشتق،
فإانه يحظى بدعم عدة ششخصشيات
سشياسشية وأاحزاب ليبرالية ،من بينها
حزبا نداء تونسس وآافاق تونسس،
وفقا لما ذكرته «رويترز».
ويأاتي هذا الترششح بعد سشاعات
على إاعن حزب «حركة نداء
تونسس» تأاييده لترششيح الزبيدي
لخوضس النتخابات الرئاسشية ،وفقا
لبيان صشدر عن الحزب الثثاء,
وأاوضشح بيان الحزب أانه «قرر
مسشاندة ترششح السشيد عبد الكريم
الزبيدي لما يحوزه من خصشال
الكفاءة والتجربة والنزاهة والوفاء
لنهج الزعيم الراحل».
يششار إالى أان الزبيدي كان قد قرر
في أاواخرجويلية الماضشي الترششح
لنتخابات الرئاسشية المبكرة ،بعد
أان جمع عدد من البرلمانيين
توقيعات لتأاييد ترششيحه لخوضس
النتخابات ،وقد أاعلن اسشتقالته
من منصشبه بعد إاعن الترششح
الرسشمي.
والزبيدي ،رغم أانه يتولى حقيبة
الدفاع منذ  12سشبتمبر عام ،2017
فإانه طبيب وسشياسشي سشبق أان تقلد
عدة مناصشب وزارية في فترات
مختلفة .إاذ ششغل الزبيدي منصشب
وزير دولة مكلف بالبحث العلمي
والتكنولوجيا بين  1999و ،2000ثم
وزير الصشحة في العام  2001في
حكومة محمد الغنوششي األولى.
وبعد الثورة التونسشية ،وفي تغيير
وزاري في حكومة محمد الغنوششي
الثانية في  27يناير  ،2011أاصشبح
الزبيدي وزيرا للدفاع خلفا لرضشا
قريرة.

وعمران خان يحذر العالم من حرب محتملة

كششمير ..األزمة تتصشاعد

قالت الششرطة الهندية إان متظاهرا قتل خل فترة حظر
التجوال الذي تفرضشه القوات األمنية على الجزء الخاضشع
لسشيطرتها من إاقليم كششمير ،عل خلفية قرار الحكومة
قليم.
الهندية إالغاء الحكم الذاتي الممنوح ل إ
وأاكد مسشؤوول في الششرطة إان المتظاهر توفي أاثناء مطاردته
في سشريناغار التي تعتبر بؤورة للمظاهرات المناهضشة للهند
في كششمير ،وقد أاودت المواجهات بين الجانبين خل العقود
الثثة الماضشية بحياة عششرات اآللف.
وقد نظم نششطاء كششميريون في الششطر الخاضشع لباكسشتان
من اإلقليم ،مظاهرة نددت بقرار نيودلهي .ودعا متظاهرون
اعتصشموا قبالة مكتب األمم المتحدة في كششمير ،المنظمة
الدولية إالى المسشارعة بالتدخل إلجبار نيودلهي على التراجع
عن قرارها.
–ذير
وفي السشياق حذر رئيسس الوزراء الباكسشتاني عمران خان ،في
وقت سشابق من احتمال اندلع حرب بين بده والهند ،على
خلفية إالغاء نيودلهي مادة دسشتورية تمنح الحكم الذاتي
لسشكان إاقليم كششمير المتنازع عليه بين البلدين ،كما انتقدت
بكين ما أاقدمت عليه الحكومة الهندية.
وقال خان -في كلمة خل جلسشة طارئة للبرلمان في
العاصشمة إاسشم آاباد لمناقششة القرار الهندي -إانه يخششى أان

يقوم الكششميريون الغاضشبون من قرار الهند بششن هجوم على
قوات األمن الهندية ،وُتحمل نيودلهي باكسشتان المسشؤوولية
عنه.
وأاضشاف أانه إاذا ردت الهند على ذلك بتنفيذ ضشربة عسشكرية
داخل بده ،فإان ذلك يفتح المجال أامام إامكانية اندلع
حرب .وششدد عمران خان على أان بده سشتقاوم الخطوة
الهندية في كل منبر ،بما في ذلك مجلسس األمن الدولي
والجنائية الدولية ،حيث إان إالغاء الوضشع الخاصس لكششمير -
الذي كان يششمل منع األجانب من امتك عقارات -محاولة
لتغيير التركيبة السشكانية للمنطقة ،وهو تحرك غير قانوني
بموجب القانون الدولي.
وقال إانه إاذا لم يتحرك العالم اليوم فسشتصشل األمور إالى
مرحلة لن يكون مسشؤوول عنها ،متهما نظيره الهندي ناريندرا
مودي بانتهاك القانون الدولي بششكل سشافر لتحقيق أاجندة
معادية للمسشلمين في الهند .وبدأا البرلمان الباكسشتاني
ومجلسس الششيوخ جلسشة طارئة بدعوة من الرئيسس الباكسشتاني
عارف علوي لمناقششة الخطوة الهندية .واعتبر عدد من قادة
األحزاب الباكسشتانية -في تصشريحات صشحفية -الخطوة
الهندية التفافا على قرارات مجلسس األمن الدولي التي تنصس
على إاجراء اسشتفتاء في كششمير لتقرير المصشير ،وإالغاء
التفاقات المبرمة بين الهند وباكسشتان.
وكتب وزير الخارجية الباكسشتاني ششاه محمود قرششي -الذي

قطع رحلته للحج في السشعودية بسشبب األزمة -رسشالة إالى
مم المتحدة أانطونيو غوتيريشس يتهم فيها
األمين العام ل أ
الهند بانتهاك قرارات مجلسس األمن الدولي بششأان كششمير.
وقال قرششي إان إاعن الهند إالغاء مادة دسشتورية تغير الوضشع
الخاصس الذي يتمتع به سشكان إاقليم كششمير يعبر عن موقف
عدائي ضشد إاسشم آاباد.
موقف الهند
في المقابل ،وافق البرلمان الهندي على تقسشيم جامو
وكششمير إالى منطقتين ،وذلك في جلسشة برلمانية صشدقت على
مششروع إالغاء وضشع الحكم الذاتي الدسشتوري إلقليم كششمير
ذي األغلبية المسشلمة ،كما قال وزير الداخلية الهندي إان
القرار خطوة نحو الدمج الكامل .وأاغلقت الحكومة معظم
وسشائل التصشال بالعالم الخارجي في كششمير ،بما في ذلك
اإلنترنت والهواتف النقالة وششبكات الخطوط األرضشية
ونششرت آالف القوات في المنطقة ،وسشط مخاوف من أان
تؤودي إاجراءاتها إالى اضشطرابات.
موقف الصصÚ
ودخلت الصشين على الخط ،ووصشفت إاعن الهند إالغاء مادة
دسشتورية تغير الوضشع الخاصس بإاقليم كششمير «بالقرار غير
المقبول».
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 11دولة عربية مهددة بالجفاف

«العطشس» يطارد
ربع سشكان العالم

أاكد تقرير دولي ،أان  11دولة عربية من إاجمالي
’كثر من ربع سصكان
 17دولة تعتبر موطنا أ
العالم ،مهددة بالجفاف والفقر المائي.
وقال «أاطلسس قنوات المياه» في تقرير نشصره
موقع معهد الموارد العالمية «دبليو آار إاي» ،إان
حوالي ربع سصكان العالم يواجهون نقصصا وشصيكا
في المياه الصصالحة للشصرب.
وبحسصب الموقع فإان  17دولة تعتبر موطنا
’كثر من ربع سصكان العالم ،مشصيرا إالى أانها تعاني
أ
من مسصتويات مرتفعة للغاية مما وصصفه
’جهاد المائي» ،مشصيرا إالى أان المياه قد
بـ»ا إ
تنضصب في هذه المناطق قريبا.
وبحسصب التقرير ،فإان قائمة الدول ،التي تعاني
من خطر وشصيك في نضصوب المياه في مقدمتها:
’ردن ،ليبيا،
قطر ،فلسصطين ،لبنان ،إايران ،ا أ
’مارات العربية
الكويت ،السصعودية ،إاريتريا ،ا إ
المتحدة ،سصان مارينو ،البحرين ،الهند،
باكسصتان ،تركمانسصتان ،وسصلطنة عمان.
’وسصط
وقال التقرير ،إان منطقة الشصرق ا أ
’كبر ،من ندرة المياه
سصتكون الخاسصر ا أ
المرتبطة بالمناخ ،مشصيرا إالى أان الخسصائر تقدر
بنسصبة سصتتراوح بين  6و 14في المئة ،من الناتج
’جمالي بحلول عام .2050
المحلي ا إ

برنت دون  60دولرا بفعل
لمدادات
توترات التجارة وا إ

تراجعت عقود خام برنت دون  60دو’را
للبرميل ،متأاثرة بتوترات التجارة العالمية بين
الو’يات المتحدة والصصين ،وأاخرى متعلقة
بتخوفات إامدادات الخام عبر مضصيق هرمز.
’سصواق العالمية متأاثرة بتجدد
وما زالت ا أ
التوترات التجارية بين واشصنطن وبكين ،بعد
إاعÓن الرئيسس دونالد ترامب ،الخميسس ،فرضس
رسصوم جمركية على سصلع صصينية ،اعتبارا من
الشصهر المقبل.
بينما كتب وزير الطاقة السصعودي خالد الفالح،
ء جمعه مع نظيره
على موقع «تويتر» الثÓأان لقا ً
’مريكي ريك بيري ،في واشصنطن ،أابديا خÓله
ا أ
قلقهما من تهديدات إامدادات الخام عبر مضصيق
هرمز.
وبحلول السصاعة ( 06:10ت.غ) ،تراجعت العقود
’جلة لخام القياسس العالمي مزيج برنت تسصليم
ا آ
أاكتوبر بنسصبة  0.05بالمئة أاو  3سصنتات ،إالى
 58.90دو’را للبرميل.
’جلة للخام
في نفسس ا’تجاه ،تراجعت العقود ا آ
’مريكي غرب تكسصاسس الوسصيط بنسصبة 0.04
ا أ
بالمئة أاو سصنتين اثنين إالى  53.61دو’را
للبرميل.

إانقاذ  122مهاجرا غير نظامي
في  3عمليات
البحرية الليبية:

أاعلنت القوات البحرية الليبية ،تمكنها من إانقاذ
 122مهاجرا غير نظامي من عرضس البحر ،في 3
’يام الثÓثة
عمليات إانقاذ جرت خÓل ا أ
الماضصية.
وفي بيان ،قالت البحرية الليبية ،إان زورقا تابعا
لتشصكيل حرسس السصواحل بطرابلسس ،قام بإانقاذ
ما مجموعه  122مهاجرا غير نظامي خÓل أايام
’ثنين.
’حد وا إ
السصبت وا أ
وحسصب البيان ،فإان المهاجرين الذين تم
انقاذهم كانوا على متن  3قوارب مطاطية ،وعلى
مسصافات متباينة.
ولفت البيان إالى أان المهاجرين الذين تم
إانقاذهم من جنسصيات مختلفة.
وتعد ليبيا مركزًا للمهاجرين الذين يحاول
الكثير منهم الوصصول إالى أاوروبا في سصفن غير
Óبحار.
صصالحة ل إ
وتعاني ليبيا فوضصى أامنية وسصياسصية ،حيث
تتقاتل فيها كيانات مسصلحة عدة ،منذ أان
أاطاحت ثورة شصعبية بالزعيم الليبي الراحل،
معمر القذافي عام .2011

مقتل  18بهجوم لطالبان
على مقر للششرطة في كابل

قتل ما ’ يقل عن  18شصخصًصا ،وأاصصيب أاكثر من
را
 100آاخرين ،في هجوم لطالبان اسصتهدف مق ً
للشصرطة ،في العاصصمة ا’أفغانية كابل ،صصباح
’ربعاء.
أامسس ا أ
جاء ذلك بحسصب ما نقلت قناة «طلوع نيوز»
المحلية عن مصصدر أامني (لم تسصمه).
وفي وقت سصابق من أامسس ا’أربعاء ،أاعلنت وزارة
’فغانية ،إاصصابة  95شصخصًصا ،في
الصصحة ا أ
التفجير الذي تم بسصيارة مفخخة وتبنته حركة
طالبان.
وقالت الوزارة إان من بين المصصابين نسصاء
وأاطفال.
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مــــا يــــــرد ‘ هـــذه الصسفحـــــة ل يعبـــر بالضســــــــرورة عــــــن رأاي «أاخبـــــار اليــــــــــوم»

¯ بقلم:
مباركي
نور الدين

أاقول دائما أان اسستثمار في التكوين هو ضسمان
للربح مدى الحياة « investir dans la
formation est une garantie de
 ،» profit a vieإان العالم يتغير ويتحول
بسسرعة ،حيث تتغير التعامت بمختلف
مجاتها تحت تأاثير التكنولوجيا الرقمية التي
تؤوثر على جميع قطاعات .وفي هذا الصسدد
وتزامنا مع التطور والتحول العالمي وجب إاتباع
الخطوات اأسساسسية للعصسرنة والتي من أاهمها
وأاولها «التكوين» .حيث أاصسبح اإسستثمار في
التكوين واجب أاكثر من ضسرورة ،فهذا
اإسستثمار هو إالتزام ضسروري لتطوير رأاسض
المال البشسري وتهيئته لخوضض معركة الحياة
المهنية التي يتصسادف من خلها بعقبات
ومشساكل وأازمات قد  يجد حلو لها إا إاذا
كان قد اسستفاد من التكوين .يعد التكوين
مرافقة الموظفين في خضسم التحول الذي
يشسهده العالم والذي هو في تطور مسستمر،
كذلك من أاجل تنمية مهاراتهم للحفاظ على

¯ بقلم:
نبيل
السسهلي

يلحظ المتابع لمقررات القمم العربية ،تأاكيدها
على مركزية القضسية الفلسسطينية ،في وقت
اشستدت وتشستد فيه معاناة الشسعب الفلسسطيني في
كافة أاماكن تواجده دون دعم عربي حقيقي يرقى
إالى حجم التحديات التي تعصسف بالقضسية
الفلسسطينية من كل حدب وصسوب ،وكعادة القمم
العربية نسسمع جعجعة و نرى طحينا .والماثل
للعيان أان المشسهد الذي يمر به الفلسسطينيون إانما
هو فصسل من فصسول الترانسسفير التي لم تتوقف
 منذ عام ،1948وبات الفلسسطيني الذي
أاصس ً
يحمل وثيقة سسفر أاو جواز سسفر ،أاو هوية مؤوقتة
هانة
تشسي أانه عربي فلسسطيني عرضسة ل إ
والسسباب وابتزاز المالي والنفسسي والطرد،
وصسوً إالى إاطق النار عليه عندما يحاول
الهروب والفرار من هذا البلد العربي إالى آاخر ،أاو
من الدول العربية ،التي باتت معابرها موصسدة
بوجه الفلسسطيني ،إالى بلد أاوروبي كمذ آامن بعد
ركوب البحر وموت المئات.
رحلة الرحيل القسسري
يحظ المتابع بشسكل جلي أان رحلة الرحيل القسسري

¯ بقلم:
مزهر
جبر
السساعدي

تتع رضض سس ياسسة ا لو يا ت ا لمتحدة في جم يع
مناطق ا لعا لم للفشسل ،وهذا اإخفاق في
ا لخطط اأم ر يك ية سسبق و ية ت رامب
بسسنوا ت ،لكنه اأصسبح حادا وواضسحا جدا في
اإدارة ا لحا ل ية ،واأ لحق ضس ررا بل يغا في
ا لسس ياسسة اأم ر يك ية وسسمعتها ا لدو ل ية.
وانعكسض هذا ا لت راجع على عقة ا لو يا ت
اأم ر يك ية مع حلفائها ا لتقل يد ي ي ن ،سسلب يا.
فاتحاد اأوروبي ،وفي ا لفت رة اأخ ي رة،
تذبذبت عقته مع ا لو يا ت ا لمتحدة ،واأكب ر
مثال على هذا اختف ،ا لمعا لجة اأوروب ية
للمحافظة على ا ل صسفقة ا لنوو ية مع اإ ي ران،
على عكسض ما ت ر يد اأم ر يكا ت رامب ،م ن ع زل
اإ ي ران ،مع اأن هذا ا لتوجه حتى اآن لم يوؤ ت
ثمار ه .وم ن اأهم ا لملفا ت ا لتي فشسلت اأم ر يكا
ت رامب في اإدارتها ،اإدارة علم ية وواقع ية،
تاأخذ بنظ ر اعتبار قوى وم راك ز ا ل صس راع
ا لفاعلة وا لموؤث رة ،هو ا لملف ا لنووي اإ ي راني.
ق رارا ت اإدارة اأم ر يك ية ا لحا ل ية ،هو ت
بسسمعتها اإ لى ا لقاع على خف ما يفت رضض اأن
تكون عل يه ،كدو لة عظمى تحتل ا لموقع اأول
في اقت صساد وا لقوة ا لعسسك ر ية وا لسس يط رة
ا لما ل ية ،اأو ا لتحكم ا لما لي في ا لعا لم ،لت صسبح
دو لة  تحت رم ا لقانون ا لدو لي ،و تحت رم

11

السشتثمار ‘ التكوين ضشمان للنجاح ‘ ا◊اضشر واŸسشتقبل
قابلية توظيفهم وتلبية توقعات المجتمع الذي
دارة .في هذا السسياق،
يعتبر تحدًيا كبيًرا ل إ
أاصسبح تدريب الموظفين أاكثر أاهمية بل ضسرورة
وواجب ،وهناك أاسسباب لهذا اسستثمار حيث
يسسمح التكوين للموظفين ببناء المهارات
وتعزيز وتجديد القدرات ،من خل نوعية
مهمتهم ونشساطهم مما يضسمن اكتسساب خبرة
فنية وكفاءة عالية ،يتم تسسليط الضسوء على
الموظف والتركيز عليه .حيث يظل اسستثمار
في الموظف أاحد أافضسل الطرق التي تسسمح
دارة بتقييم موظفيها .ولكن من الضسروري أان
ل إ
تعرف كيفية اكتشساف إامكانيات ومهارات
موظفيها ووضسع خطة تطوير ُمكيفة.
إاذا كانت اإدارة عبارة عن «قارب» ،فسسيكون
التكوين هو «الصساري» .وفي الوقت نفسسه ،يعد
مصسدًرا للرفاهية وإامكانية التوظيف والتسسيير
اإسستراتيجية ،هو اليوم وسسيلة حيوية يجب
على اإدارات أان تسستثمر من أاجل أان تظل
قادرة على مواصسلة تقديم الخدمة للمواطن
وبجودة عالية ومن أاجل مواكبة التطور خاصسة
في عصسر التكنولوجيا والرقمنة.
كيف يمكن وصسف اإسستثمار في التكوين ؟
هو اآلية والوسسيلة التي تضسمن اإدارة بها
تطوير مهارات موظفيها .يمكن أان يكون وسسيلة

مالية ولكن أايضًسا وخاصسة بشسرية .حيث تتخذ
في هذا الصسدد اإجراءات التي يمكن أان تأاتي
في إاطار اسستثمار في التكوين والتي هي كل
تلك التي تسساهم في التطوير المهني للموظفين
وتعزيز قدراتهم .وكذا غيرها من اإجراءات أاو
وسسائل المسساهمة في احتراف.
يتطلب تطوير اإدارة وعصسرنتها بالضسرورة
تطوير مهارات موظفيها .في هذا الصسدد ،يبدو
التدريب اسستثماًرا أاسساسسًيا ولكونه أاسساسسيا فهو
يعتبر حسساسسا ،ولذا يجب تسسطير مخطط
محكم وبرنامج ثري لوضسع منظومة تكوين قوية
ذات بنية تحتية واسستراتيجية طويلة اأمد.
ولهذا يتوجب قبل التطرق للمخطط طرح
تسساؤوت التي تكون أاجوبتها هي الدافع وبداية
البرنامج أاو المشسروع .مث يمكن طرح اأسسئلة
التالية :هل تتوافق مهارات الموظفين مع
متطلبات الوظيفة التي يشسغلونها ،أام أان هناك
فرًقا يمكن ملؤوه بالتكوين ؟ هل هناك أاي
صسعوبات في اإدارة من حيث التنظيم أاو
التسسيير يمكن أان يسساعد التكوين في حلها؟
هل يجب أان ندعم تطوير طريقة تسسيير
جديدة ،أاو اسستغل أادوات جديدة (تكنولوجيا
المعلومات أاو غيرها )...مع تجسسيد إاجراءات
التكوين والتدريب ؟

هل يتطلب تطوير الخدمات وتحسسينها وكذا
توفير المتطلبات الجديدة في اإدارة تنفيذ
التكوين ؟
هذه التسساؤوت وأاخرى تدفع باإدارة إالى
التركيز واإجتهاد للعمل على وضسع مخطط
وتسسطير برنامج تكويني اسستراتيجي طويل
اأمد .حتما هناك أاسسباب تدفع باإدارة إالى
اسستثمار في تكوين الموظفين ،حيث أان هذا
اسستثمار يزيد من مردودية اإدارة ويعزز
تواجدها وإامكانياتها خاصسة في ما يتعلق
بالموارد البشسرية .أاي أانه يعد ضسمان المردودية
للموظفين ذوي المعرفة والمدربين .اسستثمار
في التكوين يزيد بشسكل كبير من إانتاجية العمل.
إانها عملية ديناميكية وتدريجية تؤودي حتما إالى
النجاح .التكوين يحفز على ابتكار ،حيث يتم
طرح أافكار جديدة لبتكار من خل إاعطاء
الفرصض وبطريقة عادلة .يتيح التكوين في
اإدارة توليد تفكير في جميع اأنشسطتها وكذلك
حول طرق عملها وعلى عملياتها .كما يمكن
التطرق إالى نقطة هامة وحسساسسة ،وهي
التواصسل .حيث أان التكوين والتدريب يتيح
فرصسة تحسسين التواصسل وكما يقال يمكن «ذبح
الصسوامع» أاي نزع الحواجز التي تعيق التواصسل
بين اإدارة والموظف بسسهولة .حيث يمكن لكل

موظف أان يقترح مشساريع وتقديمها .وبالتالي
يسساهم التكوين في تعميم تداول المعلومات
داخل اإدارة ومشساركتها من اجل المصسلحة
العامة .هذه الدائرة تزيد بسسهولة من مشساعر
التثمين واإنتماء.
لم ننتهي بعد ،فالتكوين يخلق مكان أاكثر أاماًنا
للموظفين ،بعد ذلك ،بحيث يجب أان تتضسمن
برامج التدريب أايضًسا اإجراءات القانونية
المتبعة لمواجهة أاي أاشسكال أاو خرق قانوني قد
يعود سسلبا على الموظف نتيجة عدم علمه أاو
إاطعه على المتغيرات القانونية واإجراءات
الواجب إاتباعها.
أاخيًرا ،يمكن القول أان التكوين في كل حالة
مفيد لكل موظف أنه يتيح لهم التطور والتعلم
والنمو في مكان عملهم .المعرفة والخبرة
المكتسسبة هي جزء من المعرفة التي سستكون
دائما مفيدة كموظف .باختصسار ،التكوين
ضسروري لتحسسين المواهب بما يعود بالنفع على
اإدارة والمجتمع .وفي هذا الصسدد أارى أانه
يجب على الدولة أان تولي اهتماما كبيرا ،بل كل
اإهتمام بالتكوين وتخصسيصض له برنامجا
وميزانية خاصسة ومعتبرة ،أن اإسستثمار في
تكوين الرأاسض المال البشسري هو اإسستثمار
الوحيد الذي  يعرف الخسسارة.

القمم العربية ولعنة وثيقة السشفر الفلسشطينية
 تزال تحق الشسعب الفلسسطيني داخل فلسسطين
التاريخية وفي منافيه العربية .وهذا يقودنا إالى
الحديث عن أاهمية سسياسسة طرد العرب الفلسسطينيين
من وطنهم فلسسطين ،حيث تعتبر تلك العملية من
ركائز المشسروع الصسهيوني ،وفي هذا السسياق أاكد
رئيسض الوزراء «اإسسرائيلي» اأسسبق مناحيم بيغن في
مذكراته أان المنظمات الصسهيونية العسسكرية قد
قامت بطرد العرب وهي التي نظمت عملية القتل و
الطرد ،وتشسير الدراسسات إالى أان عدد المذابح التي
أامكن تسسجيلها وصسل إالى  /34/مذبحة منها/24/
في منطقة الجليل وخمسض مذابح في وسسط
فلسسطين وخمسض مذابح في منطقة الجنوب ،وثمة
سسبع عشسرة مذبحة نفذت في ظل وجود القوات
البريطانية قبل عام  ،1948ودون تدخل يذكر منها
وسسبع عشسرة بعد إانهاء انتداب البريطاني ،ومن
أاشسهر المذابح دير ياسسين ،ومجزرة الطنطورة وقرية
بلد الشسيخ ،والصسفصساف ،وعيلوط ،وعرب المواسسي،
لكن أاكبرها كانت مجزرة الدوايمة ،وتبعًا لتلك
المجازر تم طرد  850أالف فلسسطيني في عام ،1948
أاصسبح مجموعهم في عام  2019سستة ميين جئ،
وتكرر مشسهد الترانسسفير «اإسسرائيلي» ضسد
الفلسسطينيين المباشسر وغير المباشسر في
حزيران/يونيو من عام  1967أاثناء احتل الجيشض
«اإسسرائيلي» للضسفة الغربية وقطاع غزة ،حيث تم
طرد  460أالف فلسسطيني من المنطقتين ،أاصسبح

مجموعهم اآن في عام  2019مليونًا وسسبعمائة أالف
نازح فلسسطيني ،ولهذا يمكن القول أان سسياسسات
الترانسسفير «اإسسرائيلية» أادت إالى طرد نحو سسبعين
في المائة من مجموع الشسعب الفلسسطيني البالغ
( )13،1مليون فلسسطيني.
*تداعيات النكبة الكÈى
من أاهم تداعيات النكبة الكبرى في عام  ،1948بروز
قضسية الجئين وتغير الخريطة الديموغرافية
للشسعب الفلسسطيني وتكشسف الحقائق والمعطيات
حجم القضسية الناشسئة نتيجة الطرد القسسري
الصسهيوني لنحو نصسف الفلسسطينيين في العام ،1948
وفي هذا اإطار تشسير المعطيات اإحصسائية إالى أان
عدد سسكان فلسسطين قد بلغ في نهاية انتداب
البريطاني ( )2،1مليون نسسمة ،بينهم ( )30،9في
المائة من اليهود ،و( )69،1في المائة أاصسحاب
اأرضض اأصسليين من العرب الفلسسطينيين ،أاي كان
هناك مليون وأاربعمائة وخمسسين أالف عربي
فلسسطيني ،في مقابل  /650/أالف مسستوطن يهودي
حتى عشسية النكبة في الخامسض عشسر من أايار /مايو
 ،1948وقد لوحظ وجود ميل سسياسسي في أاثناء
تقدير الجئين تبعًا لخلفية الباحث أاو الجهة التي
أاعدت تقديرًا حول الجئين ،وقد راوح التقدير بين
( )960أالف جئ فلسسطيني حسسب وكالة اأمم
المتحدة إغاثة الجئين وتشسغيلهم عام  ،1949و
( )940أالفًا حسسب الجامعة العربية ،و( )726أالفًا

حسسب معطيات اأمم المتحدة.
وإاذا أاخذنا أاقل التقديرات لجئي العام  ،1948فإانه
من بين مجموع الشسعب الفلسسطيني في عام 1949
البالغ  /1466/أالف فلسسطيني ،ثمة  /726/أالف
جئ ،أاي أاصسبح أاكثر من  50في المائة من سسكان
فلسسطين العرب جئين ،اسستأاثرت الضسفة الغربية
بنحو ( )38في المائة ،في حين تركز ( )26في المائة
من الجئين في قطاع غزة الذي  يتعدى مسساحته
 /365/كيلو مترًا مربعًا ،واضسطر ( )6،13في المائة
من الجئين الذهاب إالى لبنان ،وإالى سسوريا ()11،5
وإالى اأردن ( )9،5في المائة ،وفرت أاعداد قليلة إالى
مصسر  تتعدى واحدًا في المائة من إاجمالي مجموع
الجئين الفلسسطينيين ،واسستحوذ العراق أايضسًا على
نحو نصسف في المائة من إاجمالي مجموع الجئين
الفلسسطينيين ،وغالبية الذين تركزوا في العراق من
مثلث حيفا السساحلية ،أاي من قرى عين غزال وقرية
عين حوضض ،وقرية جبع وغيرها من قرى مدينة
حيفا عروسض السساحل الفلسسطيني .وحصسلت عملية
ترانسسفير كبيرة لغالبية فلسسطينيي العراق بعد الغزو
اأمريكي للعراق في ربيع عام  ،2003حيث تّم
ارتكاب مجازر بحقهم على يد ميليشسيات طائفية
موتورة ،ليصسبحوا جئين في أاكثر من أاربعين دولة
أاوروبية وأاسسيوية وعربية وتينية .ويشسار إالى أانه 
ونروا بين تجمعات الجئين
يوجد خدمات ل أ
الفلسسطينيين الذين تركزوا في العراق بعد نكبة عام

.1948
تشسير وكالة «اونروا» إالى وجود نحو سستة ميين
جئ فلسسطيني في سسجتها في عام ،2019
وثمة/41/في المائة منهم يتركزون في المملكة
اأردنية الهاشسمية ،و( )22في المائة في قطاع غزة
الذي يضسم ثمانية مخيمات بائسسة ،في حين تسستحوذ
الضسفة الغربية على ( )16في المائة من إاجمالي
مجموع الجئين الفلسسطينيين المسسجلين في
اونروا ،في مقابل ذلك تسستأاثر سسوريا على ()10،5
في المائة وكذلك هي الحال بالنسسبة للبنان.
ويلحظ المتابع لقضسية الجئين أان عمليات
ترانسسفير كبيرة طالت أاعدادا كبيرة من الجئين
الفلسسطينيين في لبنان منذ بداية الحرب اأهلية في
عام  ،1976وكذلك الجئين الفلسسطينيين في سسوريا
منذ تموز عام  ،2012حيث بات أاكثر من مائة
وخمسسين أالف جئ فلسسطيني من سسوريا في
مناطق لجوء جديدة عربية وأاوروبية وخاصسة في
دولة السسويد والمانيا وهولندا وغيرها من الدول،
التي اسستصسدرت قرارات من شسأانها لم الشسمل لمن
يصسل أاراضسيها من الجئين الفلسسطينيين من سسوريا.
*الجئون قضسية أامنية يعاني الجئون
الفلسسطينيون الذين نزحوا من سسوريا إالى دول
عربية ،مثل لبنان واأردن ومصسر من تعامل غير
إانسساني على اإطق،حيث اعتبرت قضسيتهم أامنية
وليسست إانسسانية.

فششل السشياسشة األمريكية
تعهداتها واتفاقاتها ،ما انعكسض سسلبا على
اأق ر ب حلفائها وعقاتهم معها ،وبا لذا ت
ا لدول ا لتي  تمتلك ،اأو لم ت صسنع لها قوة
للدفاع ا لذاتي ع ن اأمنها بمع زل ع ن ا لحما ية
ام ر يك ية ،ففقدوا ا لثقة با لجانب اأم ر يكي.
و يمك ن اخت صسار ملفا ت اإخفاق اأم ر يكي في
ما يلي:

ـ اŸلف النووي الإيرا:Ê
في هذا ا لملف وحتى اأن لم تحقق ا لو يا ت
ا لمتحدة اأي هدف م ن اأهدافها ،ح ي ن
انسسحبت م ن ا ل صسفقة ا لنوو ية وم ن ثم ف رضست
عقوبا ت غ ي ر مسسبوقة وقاسس ية على اإ ي ران،
ا لتي تمكنت حتى اآن م ن احتواء ا لضس رر
واإ يذاء ا للذ ي ن اأحدثتهما هذ ه ا لعقوبا ت
اقت صساد ية ،بمختلف ا لط رق وا لوسسائل
واأسسا ل يب م ن غ ي ر اأن ت رضسخ لإرادة
اأم ر يك ية ،ما وضسع اإدارة اأم ر يك ية في
ماأزق  مخ رج لها منه ،اإ ا لتسسل يم بشس رط
اإ ي ران ا لقاضسي باإ لغاء ا لعقوبا ت اأو تخف يفها
قبل اأي مفاوضسا ت… اإ ي ران سسوف تلجاأ للخ روج
م ن ا ل صسفقة ا لنوو ية اإذا لم يقدم اأوروب يون
على اتخاذ حل ،ما يجعل اإ ي ران تسستف يد م ن
موارد ا ل صسفقة م ن قب يل ا لسسماح لها بت صسد ي ر
نفطها م ن خل اأوروبا ،و نعتقد اأن هذا
سسوف يحد ث .هنا تبداأ ا لطامة ا لكب رى ا لتي
وضسعت اأم ر يكا ت رامب نفسسها ف يها؛ اإ ي ران ح ي ن
تع يد ا لعمل بم رك ز اأراك ،اأو ت ز يد تخ صس يب
ا ل يوران يوم بدرجة  ،%2 0في هذ ه ا لحا لة 
يبقى اأمامها ل صسناعة ا لقنبلة ا لنوو ية ،كما

يقول خب راء هذا ا لمجال ،سسوى سستة اأشسه ر اأو
سسنة على اأبعد احتمال .وفي ا لوقت ذاته
سسوف ل ن تدان ،أنها في هذ ه ا لفاعل ية ا لتي
تقع ضسم ن حدود عدم انتشسار ا لنووي ،
تتن صسل م ن تعهداتها ا لدو ل ية ،لك ن ا لوصسول
لهذ ه ا لنسسبة اأو اإعادة ا لعمل بم رك ز اأراك إنتاج
ا لبلوتون يوم ا لذي  يحتاج اإ أشسه ر لتتم منه
صسناعة قنبلة نوو ية ،بمعنى اأدق وكما يقول
خب راء هذا اخت صساصض ،انتقال م ن ا لب رنامج
ا لنووي ا لسسلمي اإ لى ا لعسسك ري اأم ر وارد وه ي ن
وسسهل ،م ن غ ي ر ان يشسكل اإدانة دو ل ية ،اأي
عندما يظل ضسم ن ا لب رنامج ا لنووي ا لسسلمي.
ا لسسوؤال هنا ما هي ا لط ر يقة اأو ا لك يف ية ا لتي
تواجه ف يها ا لو يا ت ا لمتحدة هذا ا لتداخل
واشستباك في وضسع  يبدو ا لمخ رج منه
واردا ،في ظل اشستباك ارادت ي ن اإ ي ران ية
واأم ر يك ية ،اإ اسستعمال ا لقوة ا لعسسك ر ية ،اأو
ا لن زول عند ا لطلب اإ ي راني باإ لغاء ا لعقوبا ت
اأو تخف يفها .وهذا اأم ر صسعب على اإدارة
اأم ر يك ية في ا لظ رف ا لحا لي .اأما اسستخدام
ا لقوة ا لعسسك ر ية فهذا اأم ر مسستح يل (اإ اإذا
حد ث ما يدفع اإ لى ا لضس ربة ا لعسسك ر ية
ا لمحدودة اأو ا لواسسعة ،اضسط رارا و ل يسض
ا لح ر ب ا لمفتوحة) لناح ية صس راع ا لقوى
ا لدو ل ية وتنافسسها .وضسع ا لو يا ت ا لمتحدة
وسسط هذا ا ل صس راع وا لتنافسض ا لذي اأخذ في
اأ يام اأخ ي رة ،يظه ر بوضسوح (ا لح ر ب
ا لتجار ية مع ا ل صس ي ن وسسباق ا لتسسلح ا لذي ت ر يد
اأم ر يكا سسحب ا ل روسض اإ لى اأتونه) ..اإذن ك يف
ا لخ روج م ن هذا ا لماأزق اأم ر يكي في ظل

ا لظ روف ا لحا ل ية ،اإ اأذا تغ ي ر ت ا ل روؤ ية
ا لسس ياسس ية للحل مع اإ ي ران وواقع ا لوضسع في
اإدارة اأم ر يك ية سسواء ا لحا ل ية ،اأو ا لتي ربما
سسوف تاأتي بعدها ؟ نعتقد باأن ا ل روؤ ية ا لحا ل ية
سسوف تتغ ي ر اآج تحت ضسغط ا لواقع
وا ل صسمود اإ ي راني ،كما تغ ي ر ت في ا لتعامل مع
ا لملف ا لنووي ا لكوري ا لشسما لي.
ـ كوريا الشسمالية رغم من تبجح ترامب بقوة
صسداقته مع الرئيسض الكوري الشسمالي؛ تشسكل
وجعا للرأاسض اأمريكي ،كما تشسكل هزيمة
للهدف اأمريكي فيها .فعلى الرغم من
اجتماعات الرئيسسين الكوري واأمريكي
المتكررة؛ قامت كوريا الشسمالية بإاجراء عدة
تجارب ،سسواء حاليا على صسواريخ قصسيرة
المدى ،قالت أانها صسواريخ جديدة وبتقنيات
جديدة ،أاو الصسواريخ متوسسطة المدى قبل
اشسهر ..أاما قول الرئيسض اأمريكي ،في تعليق له
على تجارب كوريا الشسمالية اأخيرة من أانها أامر
مؤوسسف ،ولكنها  تؤوثر على قوة ومتانة صسداقتي
مع الرئيسض الكوري الشسمالي ،فهذا قول ينم أاو
يعكسض انعدام الخيارات اأخرى أامامه ..ـ
الفشسل الذريع في الحرب التجارية مع الصسين،
التي افتعلتها أامريكا ترامب ،فالحرب التجارية
لم تدفعها للنزول عند اإرادة اأمريكية ،بل على
العكسض قامت بإاجراءات مقابلة ورادعة .وقامت
الصسين والروسض والهند وغيرها من الدول
اأخرى إالى بناء نظام مالي بعيد عن هيمنة
الدور اأمريكي ،ورغم انه في البداية ،لكنه
وفي المسستقبل سسيتوسسع ،ما يعني بداية إانهاء
سسيطرة الدور على اقتصساد والمال في

العالم ..ـ دول الخليج العربي (السسعودية
واإمارات والبحرين) وعلى ما يبدو من
التحركات اأخيرة ،فقدت ثقتها بالحليف
اأمريكي ،فهي تتوجسض من السسياسسة اأمريكية
لجهة التنصسل عن التعهد والتزام ،بما تعد
وتتعهد به الويات المتحدة .ربما تغدر بها بعد
اسستخدامها وأاموالها في تصسريف خططها اتجاه
إايران ،أاو في أامكنة أاخرى من منطقتنا العربية،
وتتفق مع إايران وفي ظرف سسياسسي ما وفي
وضسع مغاير عما هو موجود اآن ،بمعزل عنها
كما حدث أكثر من مرة .وتتركها في موضسع
إادانة من قبل إايران أاو على اقل تقدير؛ جيران
غير مؤوهلين للثقة من وجهة النظر اإيرانية..
لذا نحظ أان اإمارات (وهذا أامر مفرح ومفيد
لعموم المنطقة) مدت يد التعاون مع إايران في
الحدود البحرية وربما غيرها ،باإضسافة إالى
سسلطنة ُعمان ،التي هي أاصس في عقة ودية
مع إايران .وتغير الخطاب السسعودي اتجاه إايران
ولو بدرجة قليلة جدا ،لكنها تنبئ بان المقبل
سسوف يكون أافضسل لناحية العقة مع إايران
وبالذات أان إايران رحبت بهذا انفتاح ..على
محدوديته ..في النهاية نقول إان المنطقة
والعالم مقبل على تغيرات كبرى والذكي
والشساطر من يعرف كيف يدير دفة الصسراع
واتجاهاته في اسستثمار قوى صسراع القوى
الدولية العظمى والكبرى على مناطق النفوذ،
بما يحفظ مصسالح دولته وشسعبه مسستقب ،من
دون التضسحية باسستقل وإاحداث جروح
عميقة في جسسد السسيادة قد  تندمل في وقت
قليل هذا إاذا ما اندملت…
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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’ Òئقة..
جزاكم الله خ Òا÷زاء..

خذوأ عني مناسشككم

تباشص Òالعيد

تركيا ..إأهدأء «أألضشاحي» Ùتاجي
مائة دولة ‘  6قارأت

تعتزم العديد من الموؤسضسضات والهيئات
الإغاثية التركية تقديم المسضاعدات
للمحتاجين ،في  100دولة بقارات
العالم السضت ،خل عيد الأضضحى
المقبل ،واإدخال الفرحة والسضرور
عليهم.
جا للعالم في
فتركيا التي تعتبر نموذ ً
الدبلوماسضية الإنسضانية ،سضتعمل
جاهدة خل ذلك العيد ،ومن خل
موؤسضسضاتها الإغاثية ،على اإيصضال
المسضاعدات الزمة والأضضاحي
لميين البشضر من المحتاجين بشضتى
اأنحاء العالم ،ممن اضضطرتهم الظروف
للهجرة من اأماكنهم وبلدانهم بسضبب
الجوع ،والفقر اأو الكوارث الطبيعية اأو
الحروب.
المحتاجون ممن ينتظرون اأن تمد يد
العون اإليهم ،سضيعيشضون فرحة العيد
في ظل الجهود المبذولة من الجهات
والموؤسضسضات التركية المعنية التي عادة
ما تشضدد على اأهمية تقديم
المسضاعدات والأضضاحي في مثل هذه
المناسضبات الدينية.
موؤسضسضات المجتمع المدني التركية
التي داأبت على اإدخال البسضمة على
وجوه المحتاجين بمختلف اأنحاء
المعمورة ،من المنتظر اأن تقوم
باأنشضطة وفعاليات في  100دولة تقريًبا
بينها تركيا خل العيد في  6قارات
حول العالم.
المتطوعون الإغاثيون سضيقومون بذبح
الأضضاحي وكالة عن اآخرين في مناطق
مختلفة من تلك الدول ،وفق القواعد
الإسضمية ،وسضيقدمونها للمحتاجين،
ول سضيما في مخيمات الجئين.
وفي اإطار تلك الجهود الإغاثية ،وتحت
شضعار «ليكن لكم نصضيب في الخير»
سضتقوم الهيئة الإغاثية التركية () İ H H
بالعمل على اإيصضال حصضصص الأضضاحي
اإلى اأصضحابها المحتاجين في  90دولة
موزعة في قارات العالم السضت ،بداية
من كولومبيا اإلى فنزوي ،ومن روسضيا
اإلى كازاخسضتان ،ومن فلسضطين اإلى
لبنان ،ومن الهند اإلى فيتنام ومن
موزمبيق اإلى رواندا.
ولقد حددت الهيئة  850ليرة تركية
كبدل صضك الأضضحية لمن يريد اأن
يضضحي.
على نفسص الشضاكلة سضتعمل جمعية
« » D i v e r s i t yالخيرية على اإيصضال
الأضضاحي لمسضتحقيها ،تحت شضعار
«في عيد الأضضحى نحن بجانبهم
اأيضًضا» ،وحددت بدل صضك الأضضحية
بـ 560ليرة.
وقف «عزيز محمود خداي» هو الآخر
اأطلق شضعار «التضضحية بالأضضحية
تقرب من الحق» ،وتسضعى لإدخال
البسضمة على المحتاجين في  40دولة
حول العالم خل العيد ،وحدد 750
ليرة كبدل لصضك الأضضحية خارج تركيا.
وكذلك «اتحاد الجمعيات التي تولي
قيمة لإنسضان» يسضتعد لعيد الأضضحى
هذا العام بشضعار «تقاسضم اأضضحيتك مع
اأخيك» ،ومن المنتظر اأن يقدم
الأضضاحي للمحتاجين في  33دولة
حول العالم ،وبدل صضك الأضضحية كما
حدده يبلغ  600ليرة تركية بالنسضبة
للروؤوسص الصضغيرة من الأضضاحي ،و500
ليرة للروؤوسص الكبيرة.
ووضضع التحاد هدًفا ليحققه في هذا
العيد ،وهو الوصضول لنحو  2 . 5مليون
محتاج.
وعلى نفسص المنوال سضيقوم وقف
«صضدقة طاشضي» بالعديد من الأنشضطة
الإغاثية في مئات المناطق بنحو 30
دولة حول العالم بداية من بوركينا
فاسضو حتى العراق ،ومن سضوريا حتى
اأبخازيا ،وشضعاره هو «سضر الأضضحية
يكمن في اقتسضامها» .ويبداأ بدل صضك
الأضضحية لدى الوقف بـ 500ليرة.
كما اأن جمعية «فنار البحر» سضتقوم

هي الأخرى بذبح الأضضاحي في 30
دولة ،وشضعار حملتها في عيد هذا
العام «لتكن اأضضاحيكم عيًدا
للمحرومين» ،وحددت بدل صضك
الأضضحية خارج الوطن بـ 720ليرة ،وفي
الداخل  1200ليرة.
في سضياق متصضل ،وتحت شضعار «تقرب
بالأضضحية» سضتقوم جمعية «خيرات»
لإغاثة الإنسضانية ،بذبح الأضضاحي في
 30دولة ،وحددت بدل صضك الأضضحية
خارج الديار بـ 720ليرة.
من جانبها سضتقوم جمعية «يارديم اإلي»
الإغاثية بجهود مماثلة في  30دولة،
اإلى جانب تبنيها حملة لزراعة نبتات
وشضتت مختلفة بتلك البلدان ،وذلك
تحت شضعار «الأضضحية لأخوة
والشضتت لإنسضانية».
الجمعية حددت مبلغ  25ليرة زيادة
على صضكوك الأضضاحي ،كبدل زراعة
نبتة اأو شضتلة بتلك البلدان ،وذلك لمن
يرغب من اأصضحاب اأسضهم الأضضحية.
كما حددت بدل صضك الأضضحية
لإفريقيا واآسضيا بـ 650ليرة ،و 950ليرة
لتركيا ،وسضوريا ،والشضرق الأوسضط،
في
ليرة
و1500
والبلقان،
فلسضطين(غزة).
جمعية «جان صضويو» الإغاثية سضتسضعى
خل عيد هذا العام اإلى الوصضول
للمحتاجين في  20دولة حول العالم،
وحددت بدل صضك الأضضحية في
اإفريقيا بـ 650ليرة ،و 720ليرة لآسضيا،
و 1200ليرة لتركيا ،واليمن ،وفلسضطين،
و 2200ليرة لغزة.
متطوعو جمعية «التعاون والتنمية
الإفريقية» سضيذهبون اإلى عشضرات
المناطق بـ 16دولة حول العالم ،ويبلغ
بدل صضك الأضضحية عندهم  625ليرة.
من جانبها سضتقوم جمعية «بشضير»
الإغاثية في عيد الأضضحى المقبل
بذبح وتوزيع الأضضاحي بالوكالة على
المحتاجين في  15دولة ،تحت شضعار
«الأضضحية تقرب» ،وحددت بدل صضك
الأضضحية في الداخل والخارج ،بـ850
ليرة.
هذا وسضتكون جمعية «اأطباء الأرضص»
هي الأخرى حاضضرة في المشضهد خل
عيد الأضضحى في  9بلدان سضتذبح فيها
الأضضاحي وتوزعها بالوكالة على
المحتاجين ،وذلك تحت شضعار «لتكن
اأضضحية وتكن صضحة» ،وحددت بدل
صضك الأضضحية بـ 680ليرة.
كذلك جمعية «َقْردشص األي» الإغاثية
سضتتواجد باأنشضطتها في تركيا فضض
عن فلسضطين(غزة) ،واليمن ،وتشضاد،
واأوغندا ،وبنغديشص ،تحت شضعار
«الأضضحية شضكر لله والبركة تتعاظم
بمشضاركتها» .ويبلغ بدل صضك الأضضحية
 475ليرة للروؤوسص الصضغيرة.
وبنفسص الشضكل سضيكون لجمعية
«اأصضدقاء كل اإفريقيا» تواجد خل
العيد بكل من السضودان واإثيوبيا ويبلغ
بدل صضك الأضضحية  600ليرة ،بينما
سضتقوم جمعية «التعاون الدولي
والتكافل» بالذهاب اإلى اإثيوبيا فقط،
وحددت بدل صضك الأضضحية بـ700
ليرة.
ومن يرغب شضراء صضكوك الأضضاحي،
والمشضاركة في فعاليات تلك الجمعيات
بالداخل
الإغاثية
والموؤسضسضات
والخارج في عيد الأضضحى المقبل،
يمكنهم الحصضول على المعلومات
الزمة بهذا الصضدد اإما من خل
زيارة المواقع الإلكترونية لهذه
الجمعيات اأو التصضال بها مباشضرة عن
طريق الهاتف.
كما اأن بدلت صضكوك الأضضاحي التي
تختلف قيمتها باختف كل منطقة
وبلد ،يمكن دفعها اإما مباشضرة عبر
الإنترنت اأو من خل حوالت بنكية.
كما اأن بعضص الجمعيات تقدم اإمكانية
دفع تلك البدلت بالتقسضيط.

لعل الشضعار األكبر الذي ُيْرفع في موسضم
خُذوا َعني َمَناسِضَكُكْم» ،كما قال
الحج هوُ « :
رسضول الله صضلى الله عليه وسضلم .فكثير من
المناسضك ل نعلم الحكمة من ورائها ،إانما
هي توقيفية؛ بمعنى أانه ل اجتهاد فيها،
إانما نفعلها فقط تقليًدا لرسضول الله صضلى
الله عليه وسضلم ،واتباًعا لسُضنته ،وهذا هو
أاحد المقاصضد الكبرى للحج أاو العمرة،
فنحن نتعلم فيهما كيف نتبع رسضول الله
صضلى الله عليه وسضلم ،دون جدل أاو نقاشص؛
َ وَرب َ
ك
وذلك كما يقول الله عز وجلَ﴿:ف َ
جَر َبْيَنُهْم
ك ِفيَما شَض َ
حكُمو َ
حتى ُي َ
َل ُيْؤوِمُنوَن َ
جا ِمما َقضَضْي َ
ت
حَر ً
جُدوا ِفي َأاْنُفسِضِهْم َ
ُثم َل َي ِ
َوُيسَضلُموا َتسْضِليًما﴾ النسضاء.65 :
فهذه التربية أاحد أاهم مقاصضد الحج أاو
العمرة؛ ومن َثم وجب علينا أان نحرصص
على معرفة سُضنة رسضول الله صضلى الله عليه
وسضلم في هذه المناسضك؛ حتى يتحقق هذا
المقصضود.
ولقد وضضحت هذه الرؤوية تماًما لنا من
موقفين رأايناهما من الفاروق عمر -رضضي
الله عنه -يكشضف لنا أاهمية اإلتباع في هذه
المناسضك؛ فقد روى البخاري عن عمر بن
الخطاب -رضضي الله عنه -أانه عندما
اسضتلم الحجر األسضود قالَ« :أاَما َواللِه! ِإاني
جٌر َل َتضُضر َوَل َتْنَفُع َوَلْوَل َأاني
ح َ
ك َ
َألْعَلُم َأان َ
ي صضلى الله عليه وسضلم اسْضَتَلَم َ
ك
ت النِب 
َرَأاْي ُ
ك» .فهو هنا يكشضف لنا عن نيته
َما اسْضَتَلْمُت َ
الواضضحة في اسضتم الحجر ،وهي اتباع
الرسضول صضلى الله عليه وسضلم ،حتى وإان لم
يظهر له معنى معين ،أاو غاية محددة.
والموقف الثاني له عندما ناقشص مع نفسضه
مسضأالة «الرمل» في األشضواط الثثة األولى
من طواف القدوم ،فهذا الرمل -وهو
الجري بخطوات متقاربة وكأانها الخطوات
العسضكرية -قد أامر به رسضول الله صضلى الله
عليه وسضلم المسضلمين في عمرة القضضاء؛
لُيثبت للمشضركين الذين كانوا يحكمون مكة
آانذاك أان المسضلمين ليسص بهم مرضص ول
وهن ،وكانت هناك إاشضاعة قد سضرت في
مكة؛ أان الضضعف قد أاصضاب المسضلمين من
جو المدينة ،فكان هذا هو الهدف من
الرمل .فرأاى عمر بن الخطاب -رضضي الله
عنه -في زمان إامارته أان الهدف الذي من
أاجله ُأامروا بالرمل قد انتهى ،وصضارت مكة
إاسضمية؛ ومن َثم فيمكن تركه ،فقالَ« :فَما
َلَنا َوِللرَمِل؛ ِإانَما ُكنا َراَءْيَنا ِبِه الُمشْضِرِكيَن،

هَلَكُهُم اللُه» .ولكنه عاد إالى أاصضل
َوَقْد َأا ْ
يٌء صَضَنَعُه
اإلتباع وقال في خضضوع« :شَض ْ
ب َأاْن
ح 
ُ ن ِ
ي صضلى الله عليه وسضلم َف َ
النِب 
َنْتُرَكُه»
ويبرز لنا هكذا أان رحلة الحج أاو العمرة
ينبغي أان تكون متوافقة مع سُضنة رسضول الله
صضلى الله عليه وسضلم؛ حتى تكون رحلة
مقبولة بإاذن الله .ولكن هنا يبرز سضؤوال في
غاية األهمية ،وهو ماذا نعني بسُضنة رسضول
الله صضلى الله عليه وسضلم؟!
ُيخطئ كثير من الناسص عندما يظنون أان
سُضنة رسضول الله صضلى الله عليه وسضلم
مقصضورة على األعمال التي قام بها هو
صضلى الله عليه وسضلم في حجته العظيمة
من العام العاشضر من الهجرة؛ ألن الواقع أان
مفهوم السضنة أاوسضع من ذلك! فالسضنة كما
يقول علماء األصضول :هي كل قول أاو فعل
أاو تقرير للرسضول صضلى الله عليه وسضلم،
فهي بذلك أاشضياء متعددة؛ فالرسضول فعل
شضيًئا ما في حجه أاو عمرته فصضار هذا
سُضنة ،وقال شضيًئا آاخر وإان لم يفعله ،فصضار
هذا سُضنة كذلك ،ورأاى بعضَص الصضحابة
يفعلون أامًرا فأاقرهم عليه؛ فصضار هذا سُضنة
أايضًضا -مع أانه لم يقله ولم يفعله .بل لُيشضترط أان يكون اإلقرار بالتأاييد أاو
الترحيب ،إانما يكفي السضكوت؛ ألنه لن
يسضكت على باطل صضلى الله عليه وسضلم؛
ومن َثم لو سضكت صضار هذا بمنزلة الرضضا
منه ،ومن هنا صضار سُضنة كذلك.
ومن هنا فقد تتعدد صضور السضنة في
المنسضك الواحد ،وكل هذه الصضور
محمودة ،وكلها ُنؤوجر عليها ،ول مجال هنا
للتوم بين الناسص على فعل أامر دون أامر
آاخر ،فكل هذا داخل في إاطار السضنة.
فعلى سضبيل المثال ،قام رسضول الله صضلى
الله عليه وسضلم بأافعال معينة يوم النحر
ُمَرتبة بترتيب خاصص؛ فقد رمى ثم نحر ثم
حلق ثم طاف طواف الإفاضضة؛ فهذا فعله
صضلى الله عليه وسضلم ،لكنه «قال» في
الوقت نفسضه لَمْن عكسص الترتيب« :اْفَعْل َوَل
حَرَج» .فصضار عكسص الترتيب بهذا صضورة
َ
من صضور السضنة ،وليسص كما يظن البعضص
صضورة من صضور مخالفة الرسضول صضلى الله
عليه وسضلم ،وهو بذلك فعٌل محموٌد ُيثاب
عليه المرء ،ول ينبغي أان ينظر إاليه أاحٌد
على أانه تنازل عن السضنة ،فُيسضمح به ولكنه
غير مأاجور ،فالواقع أانه صضار بإاقرار

الرسضول صضلى الله عليه وسضلم من صضميم
السضنة.
ومثال آاخر لتوضضيح الصضورة ..فقد بات
رسضول الله صضلى الله عليه وسضلم ليلة النحر
في المزدلفة حتى الصضبح ،ثم صضلى الصضبح،
ومكث عند المشضعر الحرام يدعو حتى
أاسضفر النهار جدا ،فانطلق إالى منى ليرمي
الجمار ،لكنه في الوقت نفسضه سضمح
لضضعفة المسضلمين بالمغادرة بعد نصضف
الليل إالى الرمي ،فصضارت المغادرة لهؤولء
الضضعفة ،ولَمْن يرعى أامورهم ،ولصضحبتهم
التي ل تسضتطيع مفارقتهم ،صضارت هذه
المغادرة (سُضّنة) عن رسضول الله صضلى الله
عليه وسضلم ،مع أانه لم يفعلها ،وصضار
المغادرون مأاجورين على هذه المغادرة؛
ألنها حققت مصضلحة معينة أاقرها رسضول
الله صضلى الله عليه وسضلم.
ولو أادركنا هذه المعاني لقلت -إالى حد
كبير -الجدالت والمناظرات التي تقوم
بين الحجاج للوصضول إالى أافضضل األعمال،
وقد ينتج عن هذه المناظرات خصضومة
وشضقاق ،بينما الجميع في إاطار السضنة وهم
ل ُيدركون!
جب من وجود صضور
ولعل أاحد السضائلين يتع 
مختلفة للسضنة في المنسضك الواحد ،ولكن
حقيقة األمر أان هذا لون من أالوان الرحمة
في التشضريع اإلسضمي ،فهذا يجعل
المنسضك ميسضًرا على كل الطاقات ،وفي كل
الظروف؛ فهذا ُيناسضبه أامر ،وآاخر يناسضبه
أامر غيره ،وهذه السضعة والمرونة من أابرز
مظاهر الرحمة في الشضريعة اإلسضمية،
كما أان هذا ُيَؤودي إالى سضهولة في اسضتيعاب
األعداد الهائلة في موسضم الحج والعمرة.
ولك أان تتخيل أان الميين التي تحج
جها ككتلة واحدة في زمن
سضارت في ح 
ك-
واحد ،في مكان واحد! فإان هذا -ل شض 
سضيقود إالى مهالك وكوارث ،لكن الله عز
وجل أالقى في قلوب البعضص أان يذهبوا إالى
الرمي في الوقت الذي ينحر فيه آاخرون،
ويحلق فريق ثالث ،بينما يذهب فريق رابع
إالى اإلفاضضة والسضعي..
وهكذا يحدث التقسضيم الذي ُيَؤودي إالى
سضسضة الحج ،وكل هؤولء متوافقون مع
السضنة غير مفرطين ،وكلهم مأاجور بإاذن
الله .فما أاروع هذا الدين! وما أارقى هذه
الشضريعة!
^ الشصيخ راغب السصرجاÊ

أأعمال ألعششر
*تÓوة القرآان
الموفق من أاكرمه الله في هذه األيام الفضضيلة بختم كتاب الله مرة
واحدة كحد أادنى ،فلو قرأانا كل يوم ما ل يقل عن  3أاجزاء نكون
قد ختمنا كتاب الله في هذه العشضر المباركات ،ومن زاد فهو خير
له.

*الصصيام
وهو يدخل في عموم األعمال الصضالحة ،بل هو من أافضضلها،
ويكفي الصضائم شضرفًا أان هذه العبادة أاضضيفت إالى الله جل في عه
لعظم شضأانها وعلو قدرها ،فقال سضبحانه في الحديث القدسضي:
(كل عمل ابن آادم له إال الصضوم فإانه لي وأانا أاجزي به) «متفق
عليه» ،وقال صضلى الله عليه وسضلمَ« :مْن صضام يوًما في سضبيل الله
باعد الله وجهه عن النار سضبعين خريًفا» «متفق عليه».
*إاقامة الصضة
لم يرد لفظ األمر بالصضة في القرآان الكريم بمجرد «صضلوا» بل
أاتى دائمًا بصضيغة (وأاقيموا الصضة) حتى يؤوديها المسضلم بأاكمل
صضورها وأافضضل هيئة وطريقة لها ،فالمؤومن الباحث عن الثواب
في هذه األيام المباركة يحرصص على أاداء الصضلوات الخمسص في
المسضجد وفي الصضف األول ويحرصص كل الحرصص على تكبيرة
اإلحرام.

*التكبÒ
التكبير نوعان :مطلق ومقيد.
والمطلق يبدأا من اليوم األول من أايام ذي الحجة وينتهي في
الثالث عشضر من ذي الحجة ،ويسضن فيه كثرة التكبير في جميع
األحوال واألوقات دون تخصضيصص.
أاما المقيد وهو الذي ُقّيد بأادبار الصضلوات ويبدأا من فجر يوم
عرفة إالى غروب شضمسص آاخر أايام التشضريق (رابع أايام العيد)
باإلضضافة إالى التكبير المطلق.
عن ابن عمر رضضي الله عنهما عن النبي صضلى الله عليه وسضلم قال:
(ما من أايام أاعظم عند الله ول أاحب إاليه العمل فيهن من هذه

األيام العشضر ،فأاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)
[رواه أاحمد] ،وكان ابن عمر وأابو هريرة رضضي الله
عنهما يخرجان إالى السضوق في أايام العشضر يكبران ويكبر الناسص
بتكبيرها ،وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسضمعه أاهل المسضجد
فيكبرون ،ويكبر أاهل األسضواق حتى ترتج منى تكبيرًا.
*الصضدقة
وعند الحديث عن الصضدقة علينا أان نكون على يقين بأان المال
الذي نخرجه في سضبيل الله ل تنقصص مالنا ول ُيضَضّيعه ،بل يطرح
فيه البركة ويزيده وينّميه ويعود علينا بأاضضعاف مضضاعفة في
الدنيا واآلخرة.
خْيٍر َفِلَأانُفسِضُكْم َوَما ُتنِفُقوَن ِإالا اْبِتَغاَء
قال تعالىَ( :وَما ُتنِفُقوا ِمْن َ
ظَلُموَن) وقال
ف ِإاَلْيُكْم َوَأانُتْم َلا ُت ْ
خْيٍر ُيَو 
جِه الله َوَما ُتنِفُقوا ِمْن َ
َو ْ
صضلى الله عليه وسضلم (ما نقصضت صضدقة من مال) «رواه مسضلم».
*قيام الّليل.
الحريصص على األجر والثواب ل يترك ليلة من هذه الليالي
المباركة إال ويصضلي فيها أاربع ركعات أاو يزيد من قيام الليل بعد
صضة العشضاء ،فصضة القيام شضرف المؤومن ،فاحرصص قبل أان تنام
أال تبخل على نفسضك بخمسص دقائق تصضلي فيها أاربع ركعات من
الليل ويا سضعد من اسضتطاع أان يزيد.
خَرَة
حَذُر اآل ِ
جًدا َوَقاِئًما َي ْ
ت َأاَناَء الّلْيِل سَضا ِ
هَو َقاِن ٌ
قال تعالىَ ﴿ :أامْن ُ
هْل َيسْضَتِوي اّلِذيَن َيْعَلمُوَن َوالِذيَن َل َيْعَلُموَن،
حَمَة َربِهُ ،قْل َ
جو َر ْ
َوَيْر ُ
ب ﴾.
ِإانَما َيَتَذّكُر ُأاوُلو األْلَبا ِ

إاسسÓميات

هذه أاهم  7أاماكن تاريخية
يقصصدها ا◊جاج ‘ اŸدينة

رجــــــــــــــــاء

سضاعات معدودة تفصضلنا عن موسضم
الحج ،حيث انتقل حشضد كبير من
لسضمية إالى
الحجاج من كافة البلدان ا إ
لراضضي المقدسضة للدخول في حالة
ا أ
روحانية مع الله سضبحانه وتعالى ،وقد
ينشضغل الحاج بتأادية مناسضك الحج
والتفرغ للعبادة ويغيب عن خاطره بعضس
لماكن في والمدينة والتي يقصضدها
ا أ
الحجاج للزيارة بعد أادائهم فريضضه
الحج.

المسسجد النبوي
لماكن السضياحية
على الرغم من تعدد ا أ
في المدينة المنورة ،إال أان المسضجد
النبوي الشضريف يبقى له مكانة خاصضة
في قلوب المسضلمين ،وتعد زيارته من
لمور البديهية عند السضفر إالى المدينة
ا أ
المنورة ،فهو من المسضاجد الثثة التي
تشضد إاليها الرحال كما قال الرسضول
 عن كونه مركز الدعوة
(صس) ،فضض ً
لول.
لسضمية ا أ
ا إ
يضضم المسضجد النبوي الشضريف بجواره
حجرة النبي وقبره ،وقبور صضحابته أابي
بكر الصضديق وعمر بن الخطاب ،وكذلك
منبر الرسضول .يضضم المسضجد أايضضًا
الروضضة الشضريفة التي وصضفها الرسضول
بأانها روضضة من رياضس الجنة ،وتقع بين
الحجرة الشضريفة وبين المنبر.
من المعالم الهامة التي توجد في
المسضجد النبوي الشضريف :القبة
الخضضراء والتي بنيت فوق الحجرة
النبوية الشضريفة أاو قبر الرسضول بأامر من
السضلطان المملوكي المنصضور قوون
لضضافة لمكتبة الحرم
الصضالحي ،با إ
النبوي وما تحويه من كتب قيمة ،وبذلك
يمكن اعتبار المسضجد النبوي الشضريف
أاهم معالم السضياحة في المدينة المنورة.

مسسجد قباء
هو واحد من أاهم وأاكبر المسضاجد
الموجودة في المدينة المنورة وهوأاول
مسضجد بناه المسضلمون ،حيث يقع
المسضجد إالى الجنوب من المدينة
المنورة ،بني المسضجد من قبل النبي
محمد صضلى الله عليه وسضلم وذلك حينما
هاجر من مكة متوجهًا إالى مدينة ،وقد
اهتم المسضلمون من بعده بعمارة
المسضجد خل العصضور الماضضية،
فجدده عثمان بن عفان ،ثم عمر بن عبد
العزيز في عهد الوليد بن عبد الملك،
وتتابع الخلفاء من بعدهم على توسضيعه
وتجديد بنائه.
*مسضجد الميقات
يعتبر مسضجد الميقات من أاهم معالم
السضياحة في المدينة المنورة ،والذي
لداء
يقصضده زوار المدينة قبل التوجه أ
رحت الحج ورحت العمرة ،فمسضجد
الميقات أاو أابيار علي هو المكان الذي
يحرم منه الحجاج والمعتمرين سضواء من
أاهل المدينة المنورة أاو القادمين إاليها
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–توي هذه الصسفحة على آايات قرآانية كرÁة وأاحاديث نبوية شسريفة ،فالرجاء من كل القراء عدم إاهانتها برميها أاو وضسعها ‘ أاماكن
غ Òلئقة ..جزاكم الله خ Òا÷زاء..

من الخارج ،ويقع مسضجد الميقات في
الجهة الغربية من وادي العقيق بعيدًا
عن المسضجد النبوي بمسضافة  14كم.

جبل أاحد
جبل أاحد من أاهم معالم المدينة المنورة
 ..جبل يحبه النبي محمد صضلى الله
عليه وسضلم ـ يعتبر جبل أاحد من أاهم
المعالم الطبيعية والدينية في المدينة
المنورة ،ويقع جبل أاحد على مسضافة 4
كم شضمال المسضجد النبوي ،ويمتد جبل
أاحد كسضلسضلة جبلية من الشضرق إالى
الغرب ،مع ميل نحو الشضمال ،ومعظم
لحمر ،وأاجزاء
صضخوره من الجرانيت ا أ
منه تميل أالوانها إالى الخضضرة الداكنة
والسضواد.
وقد جاء في صضحيح مسضلم عن عَباسِس ْبِن
حَمْيٍدَ ،قاَل:
عْن َأاِبي ُ
سَضْهِل ْبِن سَضْعٍدَ ،
عَلْيِه َوسَضلَم ِمْن
ي صَضلى اللُه َ
َأاْقَبْلَنا َمَع النِب 
عَلى
حتى ِإاَذا َأاشْضَرْفَنا َ
كَ ،
غْزَوِة َتُبو َ
َ
حٌد،
هَذا ُأا ُ
طاَبُةَ ،و َ
هِذِه َ
الَمِديَنِة َقاَلَ :
حبُه «.
حبَنا َوُن ِ
جَبٌل ُي ِ
َ

بقيع الغرقد
لهل المدينة
هي المقبرة الرئيسضة أ
المنورة منذ عهد النبي محمد ـ صضلي
لماكن
الله علية وسضلم ـ ،وأاقرب ا أ
التاريخية إالى مبنى المسضجد النبوي
حاليًا ،ويقع في مواجهة القسضم الجنوبي
الشضرقي من سضورِه ،وقد ضضمت إاليه
أاراضس مجاورة وبني حوله سضور جديد
مرتفع مكسضو بالرخام .ول تزال المقبرة
لن.
قيد السضتخدام حتى ا آ

وادي الجن في البيضساء
يتوافد الناسس إالى زيارة هذا المكان،
نظًرا لوجوده داخل منتزه يدعى البيضضاء
والذي يتميز بكثرة أاوديته وطبيعته
الجذابة ،إال أان هذا ليسس هو السضبب
الوحيد ،فأادى شضغف الناسس لكتشضاف
الظاهرة الفريدة ،التي تتمثل بفقدان
الجاذبية في هذا المكان ،إالى حرصضهم
على اختبار خدعة الجاذبية باأنفسضهم،
والتي بررها مجموعة من العلماء بأانها
ظاهرة منطقية ول تدعو لسضتغراب،
نظًرا لوجود الوادي بالقرب من تل
يطلق عليها «التل المغناطيسضية» ،وهي
لشضياء بشضكل عكسضي .إال
تسضبب تحرك ا أ
الناسس وضضعوا لذلك تفسضيرات غير
علمية ،وأاطلقوا الكثير من الشضائعات
حول المكان ،منها :أان ذلك يعود للقوة
الخارقة للطبيعة في هذه المنطقة.

دعاء في جوف الليل:

اللهم عاملنا بإاحسصانك وتولنا
برحمتك وغفرانك
الدعاء طاعة لله وامتثال ألوامره والبعد عن غضضبه وسضخطه ،ويقول الله تعالى َ« :وِإاَذا
جيُبوا ِلي َوْلُيْؤوِمُنوا ِبي
ب َدْعَوَة الداِع ِإاَذا َدَعاِن َفْلَيسْضَت ِ
جي ُ
ب ُأا ِ
ك ِعَباِدي َعني َفِإاني َقِري ٌ
سَضَأاَل َ
َلَعلُهْم َيْرشُضُدوَن».

ومن روائع الدعاء في جوف الليل:
اللهم عاملنا بإاحسضانك ،وتداركنا بفضضلك وامتنانك ،وتولنا برحمتك وغفرانك ،واجعلنا من
عبادك الذين ل خوف عليهم ول هم يحزنون.
 اللهم اغفر لنا ذنوبنا ،وكفر عنا سضيئاتنا ،وتوفنا مع األبرار ،وأارنا الحق حقًا وأاهدنا وجنبنا اتباعه.
اتباعه ،وأارنا الباطل باط ً
اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم ،إانك أانت األعز األكرم.
اللهم نّور قلوبنا ،واغفر ذنوبنا ،واسضتر عيوبنا ،ويسضر أامورنا كلها يارب العالمين.
اللهم ل تدع لنا حاجة إال قضضيتها ،ول مريضضًا إال شضفيته ،ول دينًا إال قضضيته ،ول مكروبًا
إال فرجت عنه ،ول مظلومًا إال نصضرته يا أارحم الراحمين.
 اللهم صضل على محمد وعلى آال محمد ،واكشضف ما بي من ضضر إاّنك أارحم الراحمين.ل إاله إاّلا أانت سضبحانك إاني كنت من الظالمين.

نفحات الحج

إاحرام قلب
إان للقلب إاحرامًا كإاحرام الجسسد،
وإاحرام القلب يشسترك فيه الحاج
لخÓصص
وغيره ،فيتزsيا كل مسسلم با إ
لكل عمل ،كذلك إاحرام القلب له
محظورات منها :الرياء والسسمعة
والحسسد والضسغينة  ..الخ.
لول من ذي
وهذه نفحات العشسر ا أ
الحجة قد أاهلت وموسسم طاعات قد
ن ابن عباسص رضسي الله عنهما
ع ْ
أاقبلت َ
عَلْي ِ
ه
ه َ
ه صَسsلى الsل ُ
ل الsل ِ
ل َرسُسو ُ
قا َ
لَ :
قا َ
َ
ح ِفيِه s
ن
ل الصsساِل ُ
ن َأاsياٍم اْلَعَم ُ
مَ« :ما ِم ْ
َوسَسsل َ
ر»،
ذِه اْلَأاsياِم اْلَعشْس ِ
ه ِ
ن َ
ه ِم ْ
ب ِإاَلى الsل ِ
ح t
َأا َ
جَهاُد ِفي
ه َوَلا اْل ِ
ل الsل ِ
َفَقاُلواَ :يا َرسُسو َ
ه صَسsلى الsل ُ
ه
ل الsل ِ
ل َرسُسو ُ
ه؟ َفَقا َ
ل الsل ِ
سَسِبي ِ
ل الsل ِ
ه
جَهاُد ِفي سَسِبي ِ
مَ« :وَلا اْل ِ
ه َوسَسsل َ
عَلْي ِ
َ
جعْ
ر ِ
م َي ْ
ه َفَل ْ
ه َوَماِل ِ
ج ِبَنْفسِس ِ
ر َ
خ َ
ل َ
ج ٌ
ِإاsلا َر ُ
ء».
ي ٍ
ك ِبشَس ْ
ن َذِل َ
ِم ْ
والعمل الصسالح يشسترك فيه الحاج
وغيره وشسرطي قبول العمل يشسترك
ق اْلَمْو َ
ت
خَل َ
ذي َ
فيهما الحاج وغيره :اsل ِ
هوَ
َ Óو ُ
عَم ً
ن َ
حسَس ُ
م َأا ْ
م َأاtيُك ْ
حَياَة ِلَيْبُلَوُك ْ
َواْل َ
ز اْلَغُفوُر الملك ،2 :قال الفضسيل
زي ُ
اْلَع ِ
بن عياضص رحمه الله« :أاخلصسه
وأاصسوبه» ،قيل يا أابا علي :ما أاخلصسه
وأاصسوبه؟ .فقال :إا»ن العمل إاذا كان
خالصسا ولم يكن صسوابا ،لم يقبل ،وإاذا
كان صسوابا ،ولم يكن خالصسا لم يقبل،
حتى يكون خالصسا صسوابا».
والخالصص :أان يكون لوجه الله،
والصسواب :أان يكون متبعا فيه الشسرع
والسسنة .وينبغي أان يسسأال المسسلم
م أافعل،
نفسسه سسؤوالن قبل الفعل :ل َ
لول سسؤوال عن
وكيف أافعل ،فا أ
لخÓصص ،والثاني سسؤوال عن التباع،
ا إ
وقد كثر سسؤوال الحجيج عن مميزات
الحمÓت من أاكل وشسرب وراحة وقليل
م أاحج ؟ وكيف أاحج؟ .
من سسأال عن :ل َ
لخÓصص رجا باتباع النبي
وَمن طلب ا إ
صسلى الله عليه وسسلم الخÓصص.
كذلك يشسترك الحاج وغيره في معنى
التلبية لبيك اللهم لبيك ،إاجابة يارب
لك بعد إاجابة وطاعة لك بعدها
طاعة ،ويشستركا أايضسًا في التكبير
والتحميد والتهليل قال تعالى:
دوَدا ٍ
ت
ه ِفي َأاsياٍم َمْع ُ
روا الsل َ
َواْذُك ُ
روا
ذُك ُ
البقرة ،203 :وقال سسبحانهَ :وَي ْ
ت الحج،28 :
ه ِفي َأاsياٍم َمْعُلوَما ٍ
م الsل ِ
اسْس َ
قال ابن عباسص رضسي الله عنها:
ه ِفي َأاsياٍم َمْعُلوَما ٍ
ت
م الsل ِ
روا اسْس َ
ذُك ُ
َوَي ْ
ت َأاsيامُ
دوَدا ُ
رَ ،واْلَأاsياُم اْلَمْع ُ
َأاsياُم اْلَعشْس ِ
ن ابن عمر وأابو هريرة
قَ .وَكا َ
ري ِ
الsتشْس ِ
ق ِفي َأاsياِم اْلَعشْسرِ
ن ِإاَلى السtسو ِ
جا ِ
ر َ
خ ُ
َي ْ
هَما.
ر ِ
ص ِبَتْكِبي ِ
ر الsناس ُ
ن َوُيَكuب ُ
را ِ
ُيَكuب َ
ذكر ابن رجب اللطائف :أانه رأاى بعضص
ج في وقت خروجهم،
الصسالحين الحا s
فوقف يبكي ،ويقول  :واضسعفاه وينشسد
على أاثر ذلك:
فقلت دعوني واتباعي ركابكم *** أاكن
طوع أايديكم كما يفعل العبد
ثم تنفسص وقال :هذه حسسرة من انقطع
عن الوصسول إالى البيت ،فكيف تكون
حسسرة من انقطع عن الوصسول إالى رب
البيت!
يا حسسرة َمن انقطع عن العمل الصسالح
في هذه العشسر  ..يا حسسرة َمن فتحت
له الدنيا أاسسواقها وشسهواتها فانغمسص
وضسيع مواسسم العبادة فيها.
الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصسة في
ليام العظيمة فما منها عوضص ول
هذه ا أ
لها قيمة ،المبادرة المبادرة بالعمل،
لجل ،قبل
والعجل العجل قبل هجوم ا أ
أان يندم المفرط على ما فعل ،قبل أان
يسسأال الرجعة فيعمل صسالحا ف Óيجاب
إالى ما سسأال ،قبل أان يحول الموت بين
لمل ،قبل أان يصسير
المؤومل وبلوغ ا أ
المرء مرتهنا في حفرته بما قدم من
عمل.
ليــسص للميــت فـي قبـره *** فطر و ل
أاضسحى ول عشسر
لهل على قربه *** كـذاك
ناء عن ا أ
مــن مسسكنــه القبــر

للف إالى الياء»
«من ا أ

هذه تفاصصيل األضصحية وفًقا لسُصنة الرسصول

يترقب المسضلمون بجميع بلدان العالم
موعد عيد األضضحى المبارك ،وتتعد
مظاهر الحتفال بالعيد من أاداء مناسضك
الحج ،وذبح األضضاحي ،و»األضضحية» هي
سُضنة مشضروعة شضرعها الله للمسضلم مع
القدرة عن نفسضه وأاهله ،ويأاكل اإلنسضان
منها ويطعم الجيران والفقراء كما قال
طِعُموا اْلَباِئسَس
تعالىَ( :فُكُلوا ِمْنَها َوَأا ْ
اْلَفِقيَر) ،ومع حلول هذه المناسضبة تزداد
التسضاؤولت عن األضضحية ،وما هى شضروط
األضضحية؟ وما موعد ذبحها؟ وكيف
تقسضم وتوزع؟ ،كل تلك األسضئلة تشضغل بال
المسضلمين قبل أان يؤودوا سُضنة الرسضول
صضلى الله عليه وسضلم في مناسضك ذبح
األضضاحي بعيد األضضحى.
*مسضتحبات يجب مراعاتها
 -1يجب أان يتم ذبح األضضحية بآالة حديد
حادة كالسضكين والسضيف الحادين ل بغير
راحة
ألن ذلك مخالف ل إ
الحديد
المطلوبة في قوله  -صضلى الله عليه
وسضلم ( -وليرح ذبيحته).
 - 2التذفيف في القطع  -وهو اإلسضراع
 ألن فيه إاراحة للذبيحة. -2أان يكون الذابح مسضتقبل القبلة،
والذبيحة موجهة إالى القبلة بمذبحها ل
بوجهها إاذ هي جهة الرغبة إالى طاعة
الله عز شضأانه.
 -3إاحداد الشضفرة قبل إاضضجاع الشضاة
ونحوها.
 -4أان تضضجع الذبيحة على شضقها األيسضر
برفق.
 -5سضوق الذبيحة إالى المذبح برفق،
صضرح بذلك الشضافعية.
 -6عرضس الماء على الذبيحة قبل
ذبحها ،صضرح بذلك الشضافعية أايضضا.
 - 7وإاذا كانت الذبيحة قربة من القربات
كاألضضحية يكبر الذابح ثثا قبل
التسضمية وثثا بعدها ،ثم يقول :اللهم
هذا منك وإاليك فتقبله مني ،صضرح بذلك
الشضافعية.
 - 8كون الذبح باليد اليمنى ،صضرح بذلك
المالكية والشضافعية.
 - 9عدم المبالغة في القطع حتى يبلغ
الذابح النخاع أاو يبين رأاسس الذبيحة حال
ذبحها وكذا بعد الذبح قبل أان تبرد وكذا
سضلخها قبل أان تبرد لما في كل ذلك من
زيادة إايم ل حاجة إاليها.
ضضحية عدد من المبطت التي
ول أ
يجب تجنبها عند التضضحية ،وتلك
المبطت تتمثل في اآلتي:
عيوب ل تجوز فيها األضضحية
فأاما العيوب التي ل تجزئ ،فقد ذكرها
صضلى الله عليه وسضلم في قوله« :أاربع ل
تجزئ من األضضاحي:
 -1العور البين
وهو الذي تنخسضف به العين ،أاو تبرز
حتى تكون كالزر ،أاو تبيضس إابيضضاضضًا يدل
دللة بينة على عورها المرضس البين

العرج البين
وهو الذي يمنع البهيمة من مسضايرة
السضليمة في ممشضاها ،هذه العيوب
الثثة مانعة من إاجزاء األضضحية،
ويلحق بها ما كان مثلها أاو أاشضد ،ف
تجزىء األضضحية بما يأاتي:
ـ العمياء التي ل تبصضر بعينيها .
ـ المبشضومة التي أاكلت فوق طاقتها حتى
ت .
امت أ
ـ المتولدة إاذا تعسضرت ولدتها حتى يزول
عنها الخطر .
ـ المصضابة بما يميتها من خنق وسضقوط
من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .
ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشضي لعاهة
 .ـ مقطوعة إاحدى اليدين أاو الرجلين .
الشضروط الخاصضة باألضضحية
أاما عن الشضروط الخاصضة باألضضحية
يجب أان تكون كالتالي:
 -1يجب أان يكون من األنعام ،وهى
الضضأان والماعز واإلبل والبقر ومنها
الجاموسس ،يجزئ من كل ذلك الذكور
واإلناث.
 -2أان تبلغ سضن التضضحية ،وهو أان تكون
ثنية فما فوق من اإلبل والبقر والماعز،
أاو جذعة فما فوق من الضضأان.
 -3ألبد أان تكون سضليمة من العيوب
الفاحشضة وأان تكون مملوكة للذابح أاو
مأاذونا له فيها.
*موعد ذبحها
وأاما موعد ذبحها ،يبدأا وقت ذبح
األضضحية من بعد صضة عيد األضضحي،
وينتهي بغروب الشضمسس من اليوم الثالث
عشضر من شضهر ذي الحجةـ أاي أان أايام
الذبح أاربعة» يوم األضضحى وثثة أايام
بعده».
واألفضضل أان يبادر بالذبح بعد صضة
العيد في الوقت ليًلا ونهاًرا ،كما كان
يفعل الرسضول صضلى الله عليه
وسضلم،والذبح في النهار أاولى ويوم العيد
بعد الخطبتين أافضضل ،وكل يوم أافضضل
مما يليه ،حني يكون أاول ما يأاكل يوم
العيد من أاضضحيته.
*كيفية تقسضيم األضضحية وتوزعيها
ب بعضس أاهل العلم ومنهم :الحنفية
اسضتح ّ
والحنابلة أان ُتقسّضم لحوم األضضحية إالى
حي وأاهل
ثثة أاثث ،فُثلث يكون للمضض ّ
بيته ،وُثلث يهديه للصضديق ،وُثلث يتصضّدق
به على الفقراء والمسضاكين.
أاّما الشضافعية فقد رأاوا أاّن األفضضل
حي التصضّدق بأاضضحيته جميعها إاّلا
للمضض ّ
 يأاكله منها ،ورأاى المالكّية
شضيئًا قلي ً
عدم التحديد في كيفّية توزيعها،
حي أان يأاكل منها ما يشضاء
فللمضض ّ
ويتصضّدق بما يشضاء ويهدي ما يشضاء.
ودليل ذلك عموم قول الله تعالىَ( :فُكُلواْ
طِعُموْا اْلَبآاِئسَس اْلَفِقيَر) ،وقول
ِمْنَها َوَأا ْ
الرسضول صضّلى الله عليه وسضّلم( :فكلوا
خروا وتصضدقوا).
واد ِ
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¤hC’G áaÎÙG á£HGôdG

á«fÉãdGh ¤hC’G ádƒ÷G äÉjQÉÑe â«bƒJ §Ñ°V
ádƒ÷G äÉjQÉÑe â«bƒJ ,áaÎÙG á£HGô∏d á©HÉàdG äÉ°ùaÉæŸG áæ÷ â£Ñ°V
¢ù«ªÿG Ωƒj Ö©∏J ¥ÉaƒdGh OÉ–’G ÚH ,IóYGƒdG áª≤dÉa ,á«fÉãdGh ¤hC’G
¢ùª˘N ∂dò˘c iôŒ Ωƒ˘«˘dG äGP ‘h ,ÚZƒ˘dƒ˘Ñ˘H …OÉ˘ª˘ g ô˘˘ª˘ Y Ö©˘˘∏Ã π˘˘Ñ˘ ≤ŸG
êô˘H »˘∏˘gCGh ∞˘∏˘°ûdG á˘«˘©˘ª˘L - Iô˘≤˘e º‚ `H ô˘eC’G ≥˘∏˘©˘à˘jh iô˘NCG äÓ˘˘HÉ˘˘≤˘ e
Ú°ùM ô°üfh áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T - IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°Th OGORƒ∏H ÜÉÑ°T - èjôjôYƒH
.hOGQÉH …OÉf - Iôµ°ùH OÉ–Gh πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T - …GO
ô˘˘ ˘°üf :20^00É˘˘ ˘°S (ähCG 20) :ô˘˘ ˘ FGõ÷É˘˘ ˘ H
πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T - …GO Ú°ùM
…OÉf _ Iôµ°ùH OÉ–G:21^00É°S :Iôµ°ùÑH
hOGQÉH
(Qƒ¡ªL ¿hóH) ∞∏°ûdG á«©ªL _ Iô≤e º‚
≥M’ âbh ‘ èeÈJ
á∏«∏e ÚY á«©ªL - ôFGõ÷G
:ähCG 31 âÑ°ùdG
…OÉf :20^00É°S (…OÉªM ôªY) ôFGõ÷G
πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T - hOGQÉH
Ú°ùM ô°üf :20^30É°S (ähCG 20) ôFGõ÷G
OGORƒ∏H ÜÉÑ°T - …GO
êô˘˘H »˘˘∏˘ gCG :20^30É˘˘°S è˘˘jô˘˘jô˘˘Yƒ˘˘ H êô˘˘ H
∞«£°S ¥Éah - èjôjôYƒH
ájOƒdƒe - IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°T :20^30É°S QÉ°ûH
ôFGõ÷G
¿Gôgh ájOƒdƒe :20^30É°S (áfÉHR) ¿Gôgh
áæ«£æ°ùb ÜÉÑ°T Oóëj Ö©∏ŸG) ¢SÉÑ©∏H OÉ–G - Iô≤e º‚
(É≤M’

:ähCG 24 âÑ°ùdG
ô°üf - ∞∏°ûdG á«©ªL :20^00É°S ∞∏°ûdG
…GO Ú°ùM
- ∞˘˘«˘ ˘£˘ ˘°S ¥É˘˘ ah :20^00É˘˘ °S ∞˘˘ «˘ ˘£˘ ˘°S
¿Gôgh ájOƒdƒe
¢SÉÑ©∏H OÉ–G ::20^30É°S ¢SÉÑ©∏H …ó«°S
èjôjôYƒH êôH »∏gCG IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°T - á∏«∏e ÚY á«©ªL á∏HÉ≤e
(≥M’ âbh ‘ èeÈJ)
:(ähCG 30 á©ª÷G) áãdÉãdG ádƒ÷G
á«©ªL - Iôµ°ùH OÉ–G :20^00É°S Iôµ°ùH
∞∏°ûdG
OÉ–G :20^00É°S ( …OÉªM ôªY) ôFGõ÷G

:ähCG 16 á©ª÷G Ωƒj
ájOƒdƒe :20^30É°S (á«∏jƒL 5) ôFGõ÷ÉH
á∏«∏e ÚY á«©ªL _ ôFGõ÷G
:ähCG 17 âÑ°ùdG
ájOƒdƒe :20^30É°S (áfÉHR Ö©∏e) ¿GôgƒH
¢SÉÑ©∏H OÉ–G - ¿Gôgh
:(ähCG 19 ÚæK’G) á«fÉãdG ádƒ÷G

- π˘FÉ˘Ñ˘≤˘dG á˘Ñ˘«˘Ñ˘°T :20^00É˘°S hRh …õ˘«˘à˘ H
Iôµ°ùH OÉ–G
ÜÉ˘˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘°T :20^00É˘˘ ˘ °S (ähG 20) ô˘˘ ˘ FGõ÷G
Iô≤e º‚ - OGORƒ∏H
-20^00É°S áæ«£˘æ˘°ùb ÜÉ˘Ñ˘°T :á˘æ˘«˘£˘æ˘°ùb
ôFGõ÷G OÉ–G
…OÉf :20^30É°S (…OÉªM ôªY) ôFGõ÷G
ôFGõ÷G ájOƒdƒe - hOGQÉH

…ò˘˘ dG Ö©˘˘ ∏ŸG ó˘˘ ©˘ ˘H á˘˘ £˘ ˘ HGô˘˘ ˘dG Oó– ⁄
ÚH ™˘ª˘é˘à˘°S »˘à˘dG á˘˘∏˘ HÉ˘˘≤ŸG ø˘˘°†à˘˘ë˘ «˘ °S
á«©ªLh Iô≤e º‚ øjójó÷G øjóYÉ°üdG
¿hO ΩÉ≤à°S á∏HÉ≤ŸG √òg ¿CG Éª∏Y ,∞∏°ûdG
ádƒ÷G √òg äÓ˘HÉ˘≤˘e π˘°UGƒ˘à˘Jh .Qƒ˘¡˘ª˘L
ájOƒdƒe IGQÉÑe AGôLEÉH á©ª÷G Ωƒj ¤hC’G
Ωƒj ºààîà°Sh á∏«∏e ÚY á«©ªL - ôFGõ÷G
á˘jOƒ˘dƒ˘e ÚH ''»˘HQGó˘dG'' á˘˘¡˘ LGƒÃ âÑ˘˘°ùdG
á£HGôdG äóYGh ,¢SÉÑ©∏H OÉ–Gh ¿Gôgh
,áã˘dÉ˘ã˘dGh á˘«˘fÉ˘ã˘dG Úà˘dƒ÷G è˘eÉ˘fô˘H ∂dò˘c
ähCG 19 Ωƒj á«fÉãdG ádƒ÷G ≥∏£æà°S å«M
AÉæãà°SÉH ,ô¡°ûdG ¢ùØf øe 24 Ωƒj ºààîJh
IQhÉ°ùdG áÑ«Ñ°T ™e á∏«∏e ÚY á«©ªL á∏HÉ≤e
ΩÉ≤J Éª«a ,≥M’ âbh ‘ èeÈà°S »àdG
31 âÑ°ùdGh 30 á©ª÷G »eƒj áãdÉãdG ádƒ÷G
.ähCG
:(ähCG 15 ¢ù«ªÿG) ¤hC’G ádƒ÷G
êô˘˘H »˘˘∏˘ gCG :20^00É˘˘°S è˘˘jô˘˘jô˘˘ Yƒ˘˘ H êÈH
OGORƒ∏H ÜÉÑ°T - èjôjôYƒH
¿hóH) 20^00É°S (…OÉªM ôªY) ôFGõ÷G
∞«£°S ¥Éah - ôFGõ÷G OÉ–G :(Qƒ¡ªL
áæ«£æ°ùb .¢T - IQhÉ°ùdG .¢T :20^00É°S QÉ°ûH

…OÉªM ôª©H ähCG 15 Ωƒj ΩÉ≤J

Qƒ¡ªL ¿hóH ∞«£°S ¥Éahh ôFGõ÷G OÉ–G áªb
∫É¨°ûf’ á∏«∏e ÚY á«©ªL É¡Ø«°†à°ùeh
¢SCÉµd …ó«¡ªàdG QhódÉH ,AGôë°üdG Qƒ°ùf
.ájófCÓd Üô©dG ∫É£HCG
™æe áHƒ≤©H ôFGõ÷G ‘ º°SƒŸG ¥Ó£fG
á˘˘dƒ˘˘£˘ Ñ˘ d É˘˘°k †jCG ó˘˘àÁ ,ÒgÉ˘˘ª÷G Qƒ˘˘°†M
ájÉéH áj’h »∏ã‡ ¿ƒc ,á«fÉãdG á£HGôdG
≥jôØdÉa ,¿ÉàÑ˘bÉ˘©˘e á˘jOƒ˘dƒŸGh ,á˘Ñ˘«˘Ñ˘°ûdG
,ähCG 24 Ωƒ˘˘ ˘j º˘˘ ˘°SƒŸG í˘˘ ˘à˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘Ø˘ ˘ ˘j ∫hC’G
Qƒ˘˘°†M ¿hO ¿É˘˘°ùª˘˘∏˘ J OGOh ∫É˘˘Ñ˘ ≤˘ ˘à˘ ˘°SÉ˘˘ H
IGQÉÑe çGóMCG ÖÑ°ùH ,ÖbÉ©ŸG Qƒ¡ª÷G
.ájQƒ¡ª÷G ¢SCÉc »FÉ¡f
≈˘∏˘Y á˘jhÉ˘é˘Ñ˘dG á˘jOƒ˘dƒŸG Èé˘à˘°S É˘˘ª˘ «˘ a
Ö©˘˘ ∏˘ ˘e ¢VQCG ≈˘˘ ∏˘ ˘Y IGQÉ˘˘ Ñ˘ ˘e ∫hCG ¢Vƒ˘˘ N
,2020-2019 º°Sƒe ‘ á«HQÉ¨ŸG IóMƒdG
π˘˘ HGƒ˘˘ J ¬˘˘ æ˘ ˘Y Ö«˘˘ ¨˘ ˘J ¬˘˘ HÉ˘˘ °ûe Qƒ˘˘ µ˘ ˘jó˘˘ ˘H
.''Qƒ¡ª÷G''

á˘dƒ˘˘L ‘ QÉ˘˘jó˘˘dG êQÉ˘˘N π˘˘é˘ °ùŸG Rƒ˘˘Ø˘ dG
á˘«˘KÓ˘ã˘H á˘æ˘«˘£˘æ˘°ùb ÜÉ˘˘Ñ˘ °T ≈˘˘∏˘ Y ΩÉ˘˘àÿG
.óMGƒd
ó«MƒdG …OÉædG ,ôFGõ÷G OÉ–G Èà©jo ’h
ìÉààaG ádƒL ‘ √ÒgÉªL øe Ωôë«o °S …òdG
Iô≤e º‚ ójó÷G óYÉ°üdG ¿ƒc ,º°SƒŸG
∫hCG ¢Vƒîj ÉeóæY ,ƒjQÉæ«°ùdG äGP √ô¶àæj
,QÉÑµdG IÒ¶M øª°V ¬îjQÉJ ‘ IGQÉÑe
≥«∏°TƒH IƒNE’G ¬Ñ©∏e øY Gók «©H ÉkØ«°†à°ùe
óFÉ©dG ∞∏°ûdG »ÑŸhCG ¬Ø«°V ,óªà©ŸG ÒZ
.º°SGƒe IóY ÜÉ«Z ó©H ΩƒéædG …QhO ¤EG
âYRh ó˘˘ ˘ ˘b ,¤hC’G á˘˘ ˘ ˘ dƒ÷G âfÉ˘˘ ˘ ˘ c GPEGh
á«fÉãdG ádƒ÷G ¿EÉa ,ΩÉjCG 3 ≈∏Y É¡JÉjQÉÑe
,19 Ωƒ˘˘j ¤hC’G ,Úà˘˘©˘ aO ≈˘˘∏˘ Y Ö©˘˘ ∏˘ ˘à˘ ˘°S
,ô¡°ûdG äGP øe 20 Ωƒj á«fÉãdG áeõ◊Gh
IQhÉ˘˘°ùdG á˘˘Ñ˘ «˘ Ñ˘ °T á˘˘¡˘ LGƒ˘˘e π˘˘«˘ LCÉ˘ ˘J ™˘˘ e

á«fÉãdGh ¤hC’G ¿Éà£HGôdG

äGRÉLEG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe áYƒæ‡ áfGóŸG ájófC’G
Oó÷G É¡«ÑY’
á«ªàM ΩÉeCG ,IójóL äÉeGó≤à°SÉH ΩÉ«≤dG øe áYƒæªŸG ,á«fÉãdGh ¤hC’G Úà£HGôdG ájófCG ¿ƒµà°S
≈∏Y ∫ƒ°ü◊G π˘LCG ø˘e ,(Ωƒ˘«˘dG á˘∏˘«˘d ∞˘°üà˘æ˘e) ähCG ø˘eÉ˘ã˘dG ï˘jQÉ˘J π˘Ñ˘b á˘«˘dÉŸG É˘¡˘à˘«˘©˘°Vh á˘jƒ˘°ùJ
.á«Ø«°üdG ä’É≤àf’G IÎa ‘ É¡àHóàfG »àdG ô°UÉæ©∏d Iójó÷G äGRÉLE’G
áaÎÙG ájófC’G'' ¿CG ,âfÎfE’G áµÑ°T ≈∏Y »ª°SôdG É¡©bƒe ÈY É¡fÉ«H ‘ á«dGQóØdG áÄ«¡dG äôcPh
ájƒ°ùJ ≈∏Y IÈ› ¿ƒµà°S ,äÉeGó≤à°SE’G øe áYƒæªŸG (¢ù«∏«Hƒe) á«fÉãdGh ¤h’G Úà£HGôdG øe
πLC’G Gòg RhÉŒ ” ¿EGh ,Ωƒ«dG á∏«d ∞°üàæe óæY 2019 ähG 8 ïjQÉJ πÑb á≤dÉ©dG á«dÉŸG É¡à«©°Vh
º¡àeó≤à°SG øjòdG Oó÷G É¡«ÑY’ äGRÉLEG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe áfGóŸG ájófC’G √òg ™æªà°S OóÙG
. 2020-2019 º°SƒŸ ÉÑ°ù–
É¡à«©°Vh ájƒ°ùJ πLCG øe ájófCÓd OóÙG πLC’G AÉ¡àfG ÜGÎbG á«°ûY Gòg ájOÉ–’G ÒcòJ »JCÉjh
.π«∏dG ∞°üàæe ‘ ähCG 8 ¢ù«ªÿG ïjQÉàH OóÙGh á«dÉŸG
ÜÉÑ°T ó«°UQ øe •É≤f çÓK »°VÉŸG º°SƒŸG âª°üN ób âfÉc áaÎÙG Ωó≤dG Iôc á£HGQ ¿CG ôcòj
Qò©J Éeó©H á∏«∏e ÚY á«©ªL ΩÉeCG ¤h’G ádƒ÷G IGQÉÑe øY ÜÉZ …òdG º°SƒŸG ájGóH ‘ OGORƒ∏H
.á≤dÉ©dG ¬fƒjO ÖÑ°ùH Iójó÷G √ô°UÉæY äÉeóN øe IOÉØà°S’G ¬«∏Y
√ó«°UQ øe •É≤f çÓK º°üN ™e ΩGó≤à°SG …CG AGôLEG øe ¿Gõ«∏Z ™jô°S ™æe ” ,¬∏Ñb …òdG º°SƒŸG ‘h
.¬«ÑY’ øe á©HQC’ á«dÉŸG äÉ≤ëà°ùª∏d ¬àjƒ°ùJ ΩóY ÖÑ°ùH
»ÑYÓd íjQÉ°üJ íæe Ωó©H »°†≤J ,IójóL ÒHGóJ »°VÉŸG º°SƒŸG ôbCG ób ,…ôFGõ÷G OÉ–’G ¿Éch
AGôLE’G Gòg á«ë°V »°VÉŸG ΩÉ©dG ÖgPh ,á«dÉe ≠dÉÑe øe É¡∏gÉc ≈∏Y Ée ájƒ°ùJ πÑb áfGóŸG ájófC’G
.OGORƒ∏H ÜÉÑ°Th áÑ≤dG óFGQh ¢TGô◊G OÉ–G ¥ôa
,äÉYGõædG ¢†a áæ÷ ¿ƒjO ÖÑ°ùH ,äGRÉLE’G Öë°Sh Oó÷G ÚÑYÓdG π«gCÉJ ΩóY ô£N Oó¡jh
ó©H É¡JóM äOGRh ,º°SƒŸG ájÉ¡f πÑb áeRCG ‘ πNO …òdG ,∞«£°S ¥Éah É¡àeó≤e ‘ ájófCG IóY
.QÉqªM ¿É°ùM ≥HÉ°ùdG ¬°ù«FQ ∞«bƒJ
É¡°ùØf óŒ ób »àdG áª∏©dG ájOƒdƒe ,ÊÉãdG ÜÉ°†¡dG áª°UÉY ≥jôa ‘ GÒãc ∫É◊G ∞∏àîj ’h
.á«fÉãdG á£HGôdG øe ¥ôa IóY ¿CÉ°T É¡fCÉ°T ,∞jOôdG ≥jôa »ÑYÓH º°SƒŸG ájGóH ≈∏Y IÈ›

º°SƒŸG ádƒ£H ‘ IÒNC’G πÑbÉe ¬JÉjQÉÑe
ôªY Ö©∏Ã ¿Gôgh ájOƒdƒe ΩÉeCG ,»°VÉŸG
,∞˘æ˘Y çGó˘MCG É˘¡˘à˘∏˘∏˘î˘ J å«˘˘M ,…OÉ˘˘ª˘ L
⁄ å«˘M ,…OÉ˘æ˘ dG ÒgÉ˘˘ª˘ L É˘˘¡˘ «˘ a ÖÑ˘˘°ùJ
πé°ùŸG Ö«ıG ∫OÉ©àdG áé«àf Gƒ∏Ñ≤àj
∞∏µj ¿CG OÉc å«M ,º¡æ«YCG QÉ¶fCG ΩÉeCG
’ƒd ,á«æWƒdG ádƒ£ÑdG Ö≤d ™««°†J OÉ–’G

ø˘e ¤hC’G á˘dƒ÷G á˘ª˘b á˘∏˘HÉ˘≤˘ e Ö©˘˘∏˘ à˘ °S
ôFGõ÷G OÉ–G ÚH ¤hC’G á£HGôdG ádƒ£H
ähCG 15 ¢ù«˘˘ ªÿG Ωƒ˘˘ j ∞˘˘ «˘ ˘£˘ ˘°S ¥É˘˘ ahh
áZQÉa äÉLQóe ΩÉeG …OÉªM ôªY Ö©∏Ã
.AÉ°ùe áæeÉãdG áYÉ°ùdG øe AGóàHG
,√ÒgÉªL øe OÉ–’G ≥jôa ¿ÉeôM ”h
É¡Jó¡°T »˘à˘dG á˘«˘°VÉ˘jQÓ˘dG çGó˘MC’G ó˘©˘H

á«fÉãdG á£HGôdG

ähCG 23 Ωƒj …hôµdG º°SƒŸG ¥Ó£fG
¿Gôgh
:ähGC 24 âÑ°ùdG Ωƒj
:20^00É°S Qƒ¡ª÷G Qƒ°†M ¿hóH ájÉéH
¿É°ùª∏J OGOh - ájÉéH áÑ«Ñ°T
- âfÉ˘æ˘LÉ˘˘J ´É˘˘aO ::20^00É˘˘°S âfÉ˘˘æ˘ LÉ˘˘J
áHÉæY OÉ–G
- ÜhôÿG á˘˘«˘ ©˘ ª˘ L ::20^00É˘˘ °S ÜhôÿG
ájÉéH ájOƒdƒe
:á«fÉãdG ádƒ÷G
:ähGC 30 á©ª÷G Ωƒj
(É˘≤˘M’ Ö©˘∏ŸG ó˘jó– º˘à˘«˘°S) 17^00É˘˘°S
ájÉéH áÑ«Ñ°T - IOÉ©°SƒH πeCG
¿Gôgh á«©ªL 17^00É°S (π≤YƒH) ¿Gôgh
ƒjRQCG »ÑŸhCG - Ió˘«˘ ©˘ °S á˘˘jOƒ˘˘dƒ˘˘e:17^00É˘˘°S Ió˘˘«˘ ©˘ °S
áª∏©dG ájOƒdƒe
- Ió˘µ˘«˘µ˘°S á˘Ñ˘«˘Ñ˘°T :17^00É˘°S Ió˘µ˘«˘ µ˘ °S
¿Gõ«∏Z ™jô°S
:ähGC 31 âÑ°ùdG Ωƒj
:É˘≤˘M’ Ö©˘∏ŸG ó˘jó– º˘à˘ «˘ °S:17^00É˘˘°S
AÉ©HQ’G πeCG - ¢TGô◊G OÉ–G
´ÉaO - ájÉéH ájOƒdƒe :20^00É°S ájÉéH
âfÉæLÉJ
á«©ªL - ¿É°ùª∏J OGOh :20^00É°S ¿É°ùª∏J
ÜhôÿG
»ÑŸhCG - áHÉæY OÉ–G :20^00É°S áHÉæY
ájóŸG

á£˘HGô˘dG á˘dƒ˘£˘H ¥Ó˘£˘fG IQÉ˘°TEG ≈˘£˘©˘à˘°S
ähCG 23 á˘©˘ª÷G Ωƒ˘j Ωó˘≤˘dG Iô˘µ˘d á˘«˘fÉ˘˘ã˘ dG
.¤hC’G ádƒ÷G äÉjQÉÑe AGôLEÉH
»àdG ÖYÓŸG ájhôµdG áÄ«¡dG Oó– ⁄h
π˘eCG ,ƒ˘jRQCG »˘ÑŸhCG äÉ˘jQÉ˘Ñ˘e ø˘˘°†à˘˘ë˘ à˘ °S
. ¢TGô◊G OÉ–Gh AÉ©HQ’G πeCG ,IOÉ©°SƒH
á›ÈŸG ¤hC’G á£HGôdG äÉjQÉÑŸ ÉaÓNh
™˘˘HQCG Ö©˘˘∏˘ à˘ °S ,á˘˘Ø˘ °TÉ˘˘µ˘ dG AGƒ˘˘ °VC’G â–
áYÉ°ùdG øe AGóàHG á«fÉãdG á£HGô∏d äÓHÉ≤e
ôeC’G ≥∏©àjh IQÉfE’G ΩGó©fG ÖÑ°ùH 17^00
™˘˘jô˘˘°S ,IOÉ˘˘©˘ °Sƒ˘˘H π˘˘eCG-ƒ˘˘ jRQCG »˘˘ ÑŸhCÉ˘ ˘H
-AÉ©HQ’G πeCG ,Ió«©°S ájOƒdƒe -¿Gõ«∏Z
OÉ–G-á˘jóŸG »˘ÑŸhCGh Ió˘µ˘«˘µ˘°S á˘Ñ˘ «˘ Ñ˘ °T
.¢TGô◊G
äÉjQÉÑe áaÎÙG á£HGôdG â£Ñ°V Éªc
30 á©ª÷G »eƒj IQô≤ŸG á«fÉãdG ádƒ÷G
.ähCG 31 âÑ°ùdG Ωƒjh
:¤hC’G ádƒ÷G
:ähGC 23 á©ª÷G Ωƒj
:17^00É˘°S É˘≤˘M’ Ö©˘∏ŸG ó˘˘jó– º˘˘à˘ «˘ °S
IOÉ©°SƒH πeCG-ƒjRQCG »ÑŸhCG
ájOƒdƒe-¿Gõ«∏Z ™jô°S :17^00É°S ¿Gõ«∏Z
Ió«©°S
πeCG :17^00É°S É≤M’ Ö©∏ŸG ójó– ºà«°S
Ióµ«µ°S áÑ«Ñ°T-AÉ©HQC’G
OÉ–G-á˘jóŸG »˘˘ÑŸhCG :17^00É˘˘°S á˘˘jóŸG
¢TGô◊G
á«©ªL - áª∏©dG ájOƒdƒe : 20^00É°Sáª∏©dG
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ójó÷G ¢ù«FôdG á∏WÉ‡ ÖÑ°ùH
á«dÉŸG ¬à«©°Vh ájƒ°ùJ

ô°üf ™e ¬JÒ°ùe »¡æj ‘ô©dG
…GO Ú°ùM

ô˘°üf …OÉ˘f ¿Gó˘«˘e §˘°Sƒ˘à˘ e ,‘ô˘˘©˘ dG Ú°ùM Qô˘˘b
á≤aQ ¬JÒ°ùŸ óM ™°Vh ,…ôFGõ÷G …GO Ú°ùM
.øjÒ°ùŸG ™e ¥ÉØJ’ ¬∏°UƒJ ΩóY ÖÑ°ùH ≥jôØdG
∫hG âjôLCG »àdG ¬≤jôa äÉÑjQóJ ÖYÓdG ™WÉbh
…OÉ˘æ˘∏˘d ó˘jó÷G ¢ù«˘Fô˘dG á˘˘∏˘ WÉ‡ ÖÑ˘˘°ùH ,¢ùeG
¬JÉ≤ëà°ùe ¬ëæeh ¬à«©°Vh ájƒ°ùJ ‘ »ª°UÉ©dG
QOÉ˘Z å«˘M ,»˘°VÉŸG º˘°SƒŸG ò˘æ˘e á˘≤˘dÉ˘©˘dG á˘«˘dÉŸG
¢†aô˘˘j ¬˘˘fCG Gó˘˘cDƒ˘ ˘e ,É˘˘ Ñ˘ ˘°VÉ˘˘ Z ¢üHÎdG ÖYÓ˘˘ dG
.ájô°üædG ¤EG GOó› IOƒ©dG
,¢†«˘˘HCG º˘˘°Sƒ˘˘e AÉ˘˘°†b í˘˘Ñ˘ °T ΩÉ˘˘eCG ÖYÓ˘˘dG äÉ˘˘ Hh
âµ˘°ThCG á˘«˘Ø˘«˘°üdG ä’É˘≤˘à˘f’G IÎa ¿CGh á˘°UÉ˘N
ájôFGõ÷G á£HGôdG äOóM å«M ,AÉ¡àf’G ≈∏Y
Iò˘˘ ˘aÉ˘˘ ˘f ≥˘˘ ˘∏˘ ˘ ¨˘ ˘ d ähCG 8 ó˘˘ ˘Yƒ˘˘ ˘e Ωó˘˘ ˘≤˘ ˘ dG Iô˘˘ ˘µ˘ ˘ d
.ä’É≤àf’G
OÉ–G É˘¡˘ª˘gCG ,á˘«˘∏ﬁ á˘jó˘fCG Ió˘©˘d ‘ô˘©˘ dG Ö©˘˘dh
.hOGQÉH …OÉfh πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T ,áª°UÉ©dG

ÖjP ™e óbÉ©àj á∏«∏e ÚY á«©ªL
ÖYÓ˘dG ™˘e √ó˘bÉ˘©˘J ,á˘∏˘«˘∏˘e ÚY á˘«˘©˘ª˘L ø˘∏˘ YCG
,…GO Ú°ùM ô°üf …OÉf øe ÉeOÉb ,ÖjP º«gGôH
á«dÉŸG áª«≤dG øY ìÉ°üaE’G ¿hO ,Úª°Sƒe IóŸ
.á≤Ø°ü∏d
á˘«˘©˘ª˘Lh ÜhôÿG á˘«˘©˘ª˘L á˘jó˘˘fCG ,ÖjP π˘˘ã˘ eh
π˘°†Ø˘˘J ¿CG π˘˘Ñ˘ b ,…GO Ú°ùM ô˘˘°üfh á˘˘∏˘ «˘ ∏˘ e ÚY
ójóŒ ΩóYh ÖYÓdG íjô°ùJ ÒNC’G Gòg IQGOEG
.√ó≤Y
¬˘˘aƒ˘˘Ø˘ °U º˘˘«˘ Yó˘˘à˘ d …ô˘˘FGõ÷G …OÉ˘˘æ˘ dG ≈˘˘©˘ °ùjh
øjódGõY ÜQóŸG Ωó≤J Éeó©H ,øjõ«‡ ÚÑYÓH
IójóL äÉ≤Ø°U Ö∏éH IQGOEÓd Ö∏£H …OƒL âjBG
.Iƒ≤H ádƒ£ÑdG ∑Î©e ∫ƒNO πLG øe
‘ ¬˘JÉ˘°ùaÉ˘æ˘e ≈˘¡˘fCG á˘˘∏˘ «˘ ∏˘ e ÚY á˘˘«˘ ©˘ ª˘ L ¿É˘˘ch
õcôŸG ‘ ,»°VÉŸG º°SƒŸG ,∫hC’G ±ÎÙG …QhódG
.á£≤f 36 ó«°UôH ô°ûY ÊÉãdG
º˘°SƒŸG ‘ ¬˘à˘∏˘ª˘M á˘∏˘«˘∏˘e ÚY á˘«˘©˘ª˘L π˘¡˘à˘°ùjh
á©ª÷G Ωƒj ôFGõ÷G ájOƒdƒe á¡LGƒÃ ójó÷G
.…QÉ÷G ähCG 16

»ÑY’ ø°ùMCG ÚH øe Èà©j
ÊÉàjQƒŸG ÖîàæŸG

∞∏°ûdG á«©ªL ‘ »°†Á ¢SƒfÉjOCG
⁄É˘°S ó˘ªﬁ ÜÉ˘°ûdG ÊÉ˘à˘jQƒŸG º˘˘LÉ˘˘¡ŸG ¢Vƒ˘˘î˘ j
π≤àfG Éeó©H IójóL á«aGÎMG áHôŒ ,¢SƒfÉjOCG
º˘°SƒŸG ø˘e á˘jGó˘H ,∞˘˘∏˘ °ûdG á˘˘«˘ ©˘ ª˘ L ≥˘˘jô˘˘a ¤EG
.πÑ≤ŸG
,»˘°VÉŸG º˘°SƒŸG ¢VÉ˘N ,É˘˘ek É˘˘Y 21 ,¢Sƒ˘˘fÉ˘˘jOCG ¿É˘˘c
…Qhó˘˘dÉ˘˘H ¿É˘˘bô˘˘H ≥˘˘jô˘˘a ™˘˘e á˘˘«˘ ˘aGÎMG á˘˘ HôŒ
™e π«MôdG Qôbh √ó≤Y Oóéj ⁄ ¬æµd »àjƒµdG
ÊÉàjQƒ˘e ÊÉ˘K ÖYÓ˘dG ¿ƒ˘µ˘«˘°Sh .º˘°SƒŸG á˘jÉ˘¡˘f
§°Sƒàe ¬æWGƒe ó©H …ôFGõ÷G …QhódG ‘ Ö©∏j
…òdG ,»g’O ‹Éj óªﬁ ∫hC’G ÖîàæŸG ¿Gó«e
.…GO Ú°ùM ô°üf ™e ΩÉjCG πÑb ™bh

¢Tƒ°ûæNƒH º«∏°S …ôFGõ÷G º¡æ«H øe

AÉª°SCG 9 ∞«°†jo »∏MÉ°ùdG ºéædG
á«≤jôaE’G ¬àªFÉ≤d

,»∏MÉ°ùdG ºéæ∏d ΩÉ©dG ÒJôµ°ùdG å«Z ∫OÉY ócCG
,á«≤jôaC’G ≥jôØdG áªFÉ≤d AÉª°SCG 9 áaÉ°VEG ” ¬fCG
.ÉkÑY’ 27 øe áfƒµe íÑ°üàd
êGQOEG ºàj ⁄'' á«YGPEG äÉëjô°üJ ‘ å«Z ∫Ébh
™bƒàŸG ÚÑYÓdG ¢†©H ∑Éæg ¿C’ ,AÉª°SC’G áaÉc
.''»Lƒ©dG øjódG ôîa QGôZ ≈∏Y º¡∏«MQ
øµJ ⁄ »°VGƒ©dG Ëôc ÖYÓdG IQOÉ¨e'' ±É°VCGh
¿É˘c ,á˘ª˘ FÉ˘˘≤˘ dG É˘˘æ˘ £˘ Ñ˘ °V ÚM ¬˘˘fC’ ,á˘˘Mhô˘˘£˘ e
.''ô°üe ‘ êÉWôb Qƒ°ùf ™e Gó
k LGƒàe
¬ª°SG Éæ©°Vh ÚM ¿Gójôc ó«dh ¢SQÉ◊G'' ™HÉJh
.''ÉkHÉ°üe øµj ⁄ á«≤jôaC’G áªFÉ≤dG ‘
ÚÑY’ 9 áaÉ°VEG ‘ Éæë‚h ±ÉµdG ÉæÑWÉN'' √ƒfh
Qhó˘dG ø˘e á˘jGó˘H á˘cQÉ˘°ûª˘∏˘d Ú∏˘˘gDƒ˘ e Gƒ˘˘fƒ˘˘µ˘ «˘ d
∫É˘£˘HCG …Qhó˘H ÊÉ˘ã˘dG …ó˘«˘¡˘ª˘à˘dG Qhó˘˘∏˘ d ÊÉ˘˘ã˘ dG
»˘WÉ˘˘fƒ˘˘c ô˘˘ª˘ Y ∫ƒ˘˘M ô˘˘eC’G Qhó˘˘jh .''É˘˘«˘ ≤˘ jô˘˘aCG
ôaÉJ ¢ù«fÉjh »≤jÈdG á«∏Yh ¢Tƒ°ûæNƒH º«∏°Sh
øÁCGh …ô˘˘LÉŸG ∫Ó˘˘Hh »˘˘eÓ˘˘°ùdG ø˘˘jó˘˘ dG AÉ˘˘ ¡˘ ˘Hh
.ôª◊ IõªMh ôªY øH ÚeCG óªﬁh »°ù∏HGô£dG

»°ùbÉØ°üdG …OÉædG ¬£°ûæj
»∏MÉ°ùdG ºéædGh

17 Ωƒj ΩÉ≤j ¢ùfƒJ ¢SCÉc »FÉ¡f
…QÉ÷G ähCG
¢ùeCG ∫hCG ,Ωó˘≤˘dG Iô˘µ˘d »˘°ùfƒ˘˘à˘ dG OÉ–’G ø˘˘∏˘ YCG
¢SCÉ˘µ˘d »˘FÉ˘¡˘æ˘dG Qhó˘dG IGQÉ˘Ñ˘ e á˘˘eÉ˘˘bEG ,AÉ˘˘KÓ˘˘ã˘ dG
17 Ωƒj »∏MÉ°ùdG ºéædGh »°ùbÉØ°üdG ÚH ¢ùfƒJ
.¢SOGôH »ÑŸhC’G Ö©∏ŸG ≈∏Y ,…QÉ÷G ähCG
IQGRh ø˘˘ e Ö∏˘˘ W ó˘˘ b ,»˘˘ °ùfƒ˘˘ à˘ ˘ dG OÉ–’G ¿É˘˘ ˘ch
,AÉ°ùŸG ‘ IGQÉÑŸG á›ÈH ¬d ìÉª°ùdG á«∏NGódG
É˘¡˘H ôq “ »˘˘à˘ dG Ió˘˘jó˘˘°ûdG IQGô◊G á˘˘Lƒ˘˘e ÖÑ˘˘°ùH
.ΩÉjCG òæe á«°ùfƒàdG OÓÑdG
ôcGòàdG øe Oó©dG ¢ùØf ≈∏Y AÉ≤HE’G Qô≤J Éªc
äÉ£∏°ùdG ¬JQôb …òdGh ¢SCÉµdG »FÉ¡æH ,á°UÉÿG
,IôcòJ ∞dCG 30 ƒgh ∫hC’G ´ÉªàL’G ‘ á«æeC’G
.≥jôa πµd IôcòJ ∞dCG 15 ™bGƒH
ób ,»∏MÉ˘°ùdG º˘é˘æ˘dGh »˘°ùbÉ˘Ø˘°üdG É˘JQGOEG âfÉ˘ch
∞˘dCG 40`H É˘à˘Ñ˘dÉ˘Wh º˘bô˘dG Gò˘¡˘d É˘ª˘¡˘°†aQ É˘à˘æ˘∏˘YCG
øe øµ‡ OóY ÌcCG Úµªàd πbC’G ≈∏Y IôcòJ
.¢ùfƒJ ¢SCÉc »FÉ¡f Qƒ°†M ÉgÒgÉªL
,…QÉ÷G ähCG 17 ¬d Qô≤ŸG ¢SCÉµdG »FÉ¡f ¿CG ôcòj
ÚH ™˘˘ª˘ ˘é˘ ˘j …ò˘˘ dG ådÉ˘˘ ã˘ ˘dG »˘˘ FÉ˘˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘dG ¿ƒ˘˘ µ˘ ˘«˘ ˘°S
.»∏MÉ°ùdG ºéædGh »°ùbÉØ°üdG
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á```°VÉjôdG

`g 1440 áé◊GhP 07 /2019 ähCG 08 ¢ù«ªÿG

…OÉe Ëôc :OGóYEG ¯

á©ª÷G GóZ ≥∏£æJ ájQÉ≤dG äÉ°ùaÉæŸG

õFÉa ¿hóH »¡àæJ π«MódGh ó°ùdG á¡LGƒe

ÊÉãdG QhódG Æƒ∏Ñd IõgÉL ájôFGõ÷G ájófC’G
πeCÉJh ,ájQÉ≤dG äÉ°ùaÉæŸG ábÓ£fG IQÉ°TEG á©ª÷G GóZ ≈£©J
áÑ«Ñ°Th áª˘°UÉ˘©˘dG OÉ–É˘H á˘∏˘ã‡ ,á˘©˘HQC’G á˘jô˘FGõ÷G á˘jó˘fC’G
¢SÉc ‘ hOGQÉH …OÉfh OGORƒ∏H ÜÉÑ°T ,∫É£HC’G …QhO ‘ πFÉÑ≤dG
ô¶ædÉH ,ÊÉãdG QhódG Æƒ∏H πLG øe IójóL ábÓ£fG ,''±ÉµdÉ°S
IQÉ°TEG ≈£©à°S …ò˘dG ó˘jó÷G º˘°Sƒ˘ª˘∏˘d Ió˘jó÷G É˘¡˘JGOGó˘©˘à˘°S’
.πÑ≤ŸG ¢ù«ªÿG ¬àbÓ£fG

…OÉ˘æ˘dG ¿CGh á˘°UÉ˘N ,á˘˘°ùaÉ˘˘æŸG ‘
¬˘˘XÉ˘˘Ø˘ à˘ MÉ˘˘H QGô˘˘≤˘ à˘ ˘°S’G QÉ˘˘ à˘ ˘NG
Éªc ,ÊGôªY QOÉ≤dG óÑY ÜQóŸÉH
,''ø˘jó˘«˘L'' ÚÑ˘YÓ˘H ¬˘aƒ˘Ø˘°U º˘˘YO
.Ú¶MÓŸG Ö°ùM

±Gô˘˘ ˘°TEG â– »˘˘ ˘°VÉŸG º˘˘ ˘ °SƒŸG
ƒ˘˘µ˘ °ù«˘˘°ùfGô˘˘a ‹É˘˘¨˘ JÈdG ¬˘˘HQó˘˘e
‘ ≥dCÉà˘∏˘d í˘ª˘£˘j ,ƒ˘dÉ˘°T Qó˘æ˘°ùµ˘dCG
π«MQ ºZQ ¤hC’G ájQÉ≤dG ¬àcQÉ°ûe
É˘jô˘cR 2019-2018 á˘dƒ˘£˘H ±Gó˘˘g
≈∏Y π˘≤˘æ˘àŸG (É˘aó˘g 20) »˘é˘«˘©˘f
π˘˘ «˘ ˘L …OÉ˘˘ f ¤EG IQÉ˘˘ YE’G π˘˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘°S
.‹É¨JÈdG »àæ°ù«a
¢SCÉ˘ ˘ c π˘˘ ˘eÉ˘˘ ˘M ¿ƒ˘˘ ˘µ˘ ˘ «˘ ˘ ˘°S ,GÒNG
‘ ,OGORƒ˘˘ ˘∏˘ ˘ H ÜÉ˘˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘°T ,ô˘˘ ˘ FGõ÷G
5 Ö©∏Ã …OÉ°ûàdG ø£≤dG á¡LGƒe
É°S ,âÑ°ùdG Ωƒj) áª°UÉ©dÉH á«∏jƒL
‘ »°übCG …òdG ,ÜÉÑ°ûdG .20Q00
¢SCÉµd Qôµe ô°ûY ¢SOÉ°ùdG QhódG
∂«˘°SCG ±ô˘W ø˘e á˘˘«˘ dGQó˘˘Ø˘ fƒ˘˘µ˘ dG
¬àcQÉ°ûe ∫ÓN …QGƒØj’G GRƒª«e
…ƒ˘˘ æ˘ ˘j ,2018-á˘˘ î˘ ˘°ùf ‘ IÒNC’G
Gó«©H ÜÉgòdGh ¤hC’G QGhOC’G Ö©d

ájófC’G äÉjQÉÑe èeÉfôH
:ájôFGõ÷G
:á©ª÷G GóZ
…OÉf : 21^00É°S á«∏jƒL 5 Ö©∏Ã
»æ«¨dG QÉ°ùeÉc …OÉf _ hOGQÉH
ÜÉÑ°T :20^00É°S á«∏jƒL 5 Ö©∏Ã
…OÉ°ûàdG QƒÑ°S - ¿ƒJƒc OGORƒ∏H
Öjó˘˘«˘ fƒ˘˘°S :16^30É˘˘°S »˘˘eÉ˘˘ «˘ ˘æ˘ ˘H
áª°UÉ©dG OÉ–G _ ôé«ædG »eÉ«f
:âÑ°ùdG Ωƒj
_ πFÉÑ≤dG áÑ«Ñ°T :21^00É°S ájÉéÑH
ÊGOƒ°ùdG ïjôŸG

á°ùaÉ˘æŸG √ò˘¡˘d ¬˘JOƒ˘Y π˘é˘°ù«˘°ùa
ø˘e äGƒ˘æ˘°S ™˘˘°ùJ ó˘˘©˘ H á˘˘bƒ˘˘eôŸG
Gó«©H ÜÉgòdG ‘ πeCG ¬∏ch ,ÜÉ«¨dG
ï˘jôŸG á˘˘Ñ˘ ≤˘ Y RÉ˘˘«˘ à˘ LG á˘˘£˘ jô˘˘°T
.ÊGOƒ°ùdG
Ö©˘∏˘à˘°S ,ô˘FGõ÷G OÉ–’ É˘˘aÓ˘˘Nh
π˘NGO ÜÉ˘˘gò˘˘dG IGQÉ˘˘Ñ˘ e á˘˘Ñ˘ «˘ Ñ˘ °ûdG
Ió˘Mƒ˘˘dG Ö©˘˘∏Ã ø˘˘µ˘ dh É˘˘gó˘˘YGƒ˘˘b
É°S ,á©ª÷G GóZ) ájÉéÑH á«HQÉ¨ŸG
Ö©∏e π«gCÉJ ΩóY ÖÑ°ùH ,(21Q00
.hRh …õ«àH Èªaƒf ∫hCG
»°ùfôØdG ÜQóŸG ƒÑY’ ¿ƒµ«°Sh
≥˘«˘≤˘ë˘à˘H ÚÑ˘dÉ˘£˘e Oƒ˘˘∏˘ «˘ a ÒHƒ˘˘g
23 Ωƒj π≤æàdG πÑb á°†jôY áé«àf
‘ ¿ÉeQO ΩCG ¤EG ô¡°ûdG Gòg øe
IOƒ©à˘e á˘∏˘«˘µ˘°ûJ ΩÉ˘eCG º˘°SÉ˘M AÉ˘≤˘d
.É«≤jôaEG ¤hC’G QGhOC’G Ö©d ≈∏Y

:∫É£HC’G á£HGQ

OÉ–Ód á∏¡°Sh áÑ«Ñ°û∏d áÑ©°U
Ωƒ≤«°S ,∫É£HC’G á£HGQ á°ùaÉæe ‘
á˘˘ª˘ °UÉ˘˘©˘ dG OÉ–G ô˘˘ FGõ÷G π˘˘ £˘ ˘H
¤EG ô˘˘WÉıÉ˘˘H ±ƒ˘˘Øﬁ π˘˘≤˘ æ˘ ˘à˘ ˘H
,ÜGó«˘fƒ˘°S …OÉ˘f á˘¡˘LGƒŸ »˘eÉ˘«˘f
¬˘HÉ˘ë˘°ùfG ø˘Y ø˘˘∏˘ ©˘ j OÉ˘˘c ¿CG ó˘˘©˘ H
É¡æe ÊÉ©j á≤fÉN á«dÉe áeRCG áé«àf
ôeC’G Ö∏£J óbh .IQÉ£°Sƒ°S …OÉf
ó˘˘ ˘jô˘˘ ˘j …ò˘˘ ˘ dG ™˘˘ ˘ ªÛG π˘˘ ˘ Nó˘˘ ˘ J
IÉ˘˘«˘ ˘M'' ,…OÉ˘˘ æ˘ ˘dG ‘ QÉ˘˘ ª˘ ˘ã˘ ˘à˘ ˘°S’G
∞˘˘jQÉ˘˘°üÃ π˘˘Ø˘ µ˘ à˘ ∏˘ d ,''Ωƒ˘˘«˘ ˘dhÎH
.ÜÉ«¨dG …OÉØJh ôé«ædG ¤G π≤æàdG
…ò˘˘dG »˘˘ª˘ °UÉ˘˘©˘ dG …OÉ˘˘æ˘ dG π˘˘eCÉ˘ jh
√óFÉb á«æØdG ¬à°VQÉY ≈∏Y ±ô°ûj
,…ôjRO ∫ÓH ,≥HÉ°ùdG …Qƒ£°SC’G
Ωƒ˘j á˘«˘HÉ˘é˘ jEG á˘˘é˘ «˘ à˘ f ≥˘˘«˘ ≤– ‘
AÉ≤d ¢Vƒÿ (16Q30 É°S) á©ª÷G
ähCG 23 Ωƒ˘˘ ˘ ˘ ˘j Qô˘˘ ˘ ˘ ˘≤ŸG ÜÉ˘˘ ˘ ˘ ˘ jE’G
≈≤Ñjh .áëjôe ±hôX ‘ ôFGõ÷ÉH
‘ É˘«˘ Fó˘˘Ñ˘ e ÜGó˘˘«˘ fƒ˘˘°S ¢ùaÉ˘˘æŸG
ôª˘MC’G'' Úfƒ˘∏˘dG ÜÉ˘ë˘°UCG ∫hÉ˘æ˘à˘e
OóY π«MQ Gƒ∏é°S øjòdG ''Oƒ°SC’Gh
QGôZ ≈∏Y Ú«°SÉ°SC’G º¡«ÑY’ øe
.¿Éjõeh å«Z øH
‘ ÊÉ˘˘ã˘ dG …ô˘˘FGõ÷G π˘˘ã˘ ªŸG É˘˘ eGC
,π˘FÉ˘Ñ˘≤˘dG á˘Ñ˘«˘Ñ˘°T ,∫É˘£˘HC’G á˘£˘HGQ

:(±ÉµdG) á«dGQóØfƒµdG ¢SCÉc

hOGQÉH …OÉæd á«îjQÉJ ácQÉ°ûe

ÖMÉ˘°U ,hOGQÉ˘H …OÉ˘f π˘Ñ˘≤˘ à˘ °ù«˘˘°S
‘ »°VÉŸG º°SƒŸG ådÉãdG õcôŸG
5 Ö©∏Ã á©ª÷G GóZ ,ádƒ£ÑdG
QÉ°ùeÉc …OÉf (20Q00 É°S) á«∏jƒL
‘ ¬˘d ∫hC’G ó˘©˘j AÉ˘≤˘d ‘ »˘˘æ˘ «˘ ¨˘ dG
.á«≤jôaE’G á°ùaÉæŸG
ÜÉéYE’G QÉKCG …òdG ,hOGQÉH …OÉf

¿Ó«Ÿ ΩÉª°†f’G ó©H

ôFGõ÷G ICÉLÉØe øY çóëàj ô°UÉf øH
∫ƒ˘˘bGC .π˘˘«˘ ª˘ L π˘˘µ˘ °ûH »˘˘°†ª˘˘«˘ ˘°S A»˘˘ °T π˘˘ ch
ÉfCGh ,º«¶Y ≥jôa øëf .¿Ó«e É«ëj ÒgÉªé∏d
,‹É£jE’G …QhódG ‘ …QGƒ°ûe ájGóÑd ¥ƒ°ûàe
.''áÄŸÉH 2000 áÑ°ùæH ó©à°ùeh
…ô˘˘FGõ÷G »˘˘Hô˘˘©˘ dG º˘˘é˘ æ˘ dG ±ó˘˘g ¿ƒ˘˘µ˘ «˘ °Sh
»°S …EG …OÉf IOÉYEG ,∫hC’G ô°UÉf øH π«YÉª°SEG
ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO óYÉ≤Ÿ ,‹É£jE’G ¿Ó«e
øª°V kGó©≤e øª°†j ¿CG ó©H ,πÑ≤ŸG º°SƒŸG ‘
¬≤«≤– ¤EG ≥jôØdG íª£j …òdG ,ƒ«°ûàdÉµdG QÉÑc
.äGƒæ°S Ió©d ΩGO ÜÉ«Z ó©H

‘ ÉfCG .äGƒæ°S çÓK πÑb ÖîàæŸG ‘ ÉÑY’
.''IOÉ©°ùdG ájÉZ
‹É˘£˘jE’G ≥˘jô˘Ø˘dG §˘˘°Sh §˘˘N ó˘˘FÉ˘˘b ±É˘˘°VCGh
¥ô˘˘YCG ó˘˘MCG ¤EG âª˘˘ª˘ ˘°†fG ó˘˘ ≤˘ ˘∏˘ ˘°S :ó˘˘ jó÷G
π°üàj ¿Ó«e ¿CG º∏©J ÉeóæYh ,⁄É©dG ‘ ájófC’G
πµ°TCG ¿CÉH ó«©°S ÉfCGh ,¢†aôdG ∂æµÁ ’ ∂H
ÒÑ©à∏d äÉª∏µdG óLCG ’h ,≥jôØdG Gòg øe kGAõL
.''»àMôa øY
±ô°ûdÉH ô©°TCGh Qƒîa ÉfCG'' :(kÉeÉY 21) ÖMÉ°U
,kGÒãc ÜQóJCÉ°Sh ,È°üdÉH ≈∏–CÉ°Sh ,¢SÉª◊Gh

ô˘°UÉ˘f ø˘H π˘«˘YÉ˘ª˘°SG …ô˘FGõ÷G º˘é˘æ˘dG çó–
»ª°SQ πµ°ûH ¬eÉª°†fG ¿ÓYEG ó©H ,Iôe ∫hC’
ä’É≤àf’G ¥ƒ°S ‘ ‹É£jE’G »°SBG ¿Ó«e …OÉæd
»HQÉﬁ'' Öîàæe ™e ¬éjƒàJ Ö≤Y ,á«Ø«°üdG
á˘«˘ ≤˘ jô˘˘aE’G ·C’G ¢SCÉ˘ c á˘˘dƒ˘˘£˘ Ñ˘ H ''AGô˘˘ë˘ °üdG
.ô°üe ‘ âª«bCG »àdG IÒNC’G
øY ,‹É£jE’G ¿Ó«e »°S …EG …OÉf IÉæb â∏≤fh
á˘dƒ˘£˘H ‘ ÖY’ π˘°†aCG ô˘°UÉ˘f ø˘H π˘«˘ YÉ˘˘ª˘ °SEG
™bƒJCG ⁄'' :¬dƒb 2019 á«≤jôaE’G ·C’G ¢SCÉc
øcCG ⁄ »æfC’ ,ájQÉ≤dG á≤HÉ°ùŸÉH RƒØdGh èjƒààdG

»°VÉŸG º°SƒŸG »FÉ¡f çGóMCG ÖÑ°ùH

OGOƒdGh ¿ÉcôH á°†¡f ÖbÉ©j ''±ÉµdG''
Ö¡˘˘ ˘ ˘°û∏˘˘ ˘ ˘d É˘˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘ gQÉ˘˘ ˘ ˘°üfCG »˘˘ ˘ ˘eQ
ÜÉ˘˘gP IGQÉ˘˘Ñ˘ e ‘ á˘˘«˘ YÉ˘˘æ˘ £˘ ˘°UE’G
‘ É«≤jôaEG ∫É£HCG á£HGQ »FÉ¡f
.á«°VÉŸG ¬àî°ùf
…ô°üŸG ∂dÉeõdG Ëô¨J äQôb Éªc
ÖÑ˘˘ ˘°ùH Q’hO ∞˘˘ ˘dCG 5,22 ≠˘˘ ˘∏˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘e
ájQÉ˘f ÜÉ˘©˘dC’ √ÒgÉ˘ª˘L ΩGó˘î˘à˘°SG
äÉ˘LÉ˘LR AÉ˘≤˘ dEGh ''Qõ˘˘«˘ d'' Iõ˘˘¡˘ LCGh
¢SCÉc »FÉ¡f ÜÉjEG IGQÉÑe ∫ÓN √É«e
.¿ÉcôH á°†¡æH ¬à©ªL »àdG ±ÉµdG

Ö≤Y º«µëàdG ºbÉW √ÉŒ á«°VÉjôdG
äô˘˘ ˘ L »˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘dG ÜÉ˘˘ ˘ jE’G IGQÉ˘˘ ˘ ˘Ñ˘ ˘ ˘ e
¢Vô˘a ø˘Y Ó˘°†a ,á˘jQó˘˘æ˘ µ˘ °SE’É˘˘H
30 áª«≤H ≥jôØdG ≈∏Y iôNCG áeGôZ
äÉ˘˘ ˘ ˘aô˘˘ ˘ ˘°üJ ÖÑ˘˘ ˘ ˘°ùH Q’hO ∞˘˘ ˘ ˘ dCG
É¡JGP IGQÉÑŸG ºµM ó°V ¬«dhDƒ°ùe
.Éª«°ù«J ∑ÓeÉH »Hƒ«KE’G
OGOƒ˘˘ dG É˘˘ °†jCG á˘˘ æ˘ ˘é˘ ˘∏˘ ˘ dG âeô˘˘ ˘Zh
»LÎdG ≥jôa ÖfÉL ¤EG »°VÉjôdG
ÖÑ°ùH ,Q’hO ∞dCG 15 ≠∏Ñe »°ùfƒàdG

‘É˘µ˘ ∏˘ d »˘˘ª˘ °Sô˘˘dG ™˘˘bƒŸG Ö°ùMh
5,22 ÉgQób áeGôZ áæé∏dG â©bh
ÊÉcôH á°†¡f ≥jôa ≈∏Y Q’hO ∞dCG
Qõ˘«˘∏˘d √ÒgÉ˘ª˘L ΩGó˘î˘à˘ °SG ÖÑ˘˘°ùH
äÉ˘æ˘«˘æ˘b AÉ˘≤˘dEGh á˘jQÉ˘æ˘ dG ÜÉ˘˘©˘ dC’Gh
∫ÓN Ö©∏ŸG á«°VQCG πNGO √É«ŸG
.±ÉµdG ¢SCÉc »FÉ¡f ÜÉgP
á˘°†¡˘æ˘dG ÖY’ ±É˘≤˘jEG äQô˘b É˘ª˘ c
¬Áô¨Jh äÉjQÉÑe 4 …hÉ°ùªædG ôªY
ÒZ ¬JÉaô°üàd Q’hO ±’BG 10 `H

•É˘˘ ˘ ˘ ˘ Ñ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ °†f’G á˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘æ÷ äQô˘˘ ˘ ˘ ˘ ˘b
Iô˘µ˘d á˘«˘≤˘jô˘aE’G á˘«˘dGQó˘˘Ø˘ fƒ˘˘µ˘ dÉ˘˘H
¢Vô˘˘ a ,¢ùeCG ∫hCG (±É˘˘ c) Ωó˘˘ ≤˘ ˘ dG
¿ÉcôH á˘°†¡˘f »˘≤˘jô˘a ≈˘∏˘Y á˘eGô˘Z
,áª«≤H Ú«Hô¨ŸG …hÉ°†«ÑdG OGOƒdGh
15h Q’hO ∞dCG 5,62 ‹GƒàdG ≈∏Y
»àdG çGóMC’G ÖÑ°ùH …Q’hO ∞dCG
¢SCÉc »FÉ¡f ÜÉjEG ÉJGQÉÑe É¡àaôY
ÜÉgPh (ájQóæµ°SE’G) á«dGQóØfƒµdG
.(•ÉHôdG) ∫É£HC’G á£HGQ

¢TÉjR º°†d

§«°Sh ô¡°TC’ ÉC é∏j …õ«∏‚E’G ¿ƒJôØjEG
,…ó˘æ˘dƒ˘¡˘dG …OÉ˘æ˘dG IQGOEG ™˘˘e Ió˘˘«˘˘Wƒ˘˘dG
.Ωó≤dG Iôc ∫É› ‘ IÒÑµdG √PƒØfh
ÒZ √Qhó˘˘H ¢TÉ˘˘˘jR º˘˘˘«˘˘˘µ˘˘˘M ¿CG hó˘˘˘Ñ˘˘˘jh
’EG ''≠«dÒÁÈdG'' ¤EG ∫É≤àfÓd ¢ùªëàe
å«M ,∑Éæ˘g á˘≤˘dÉ˘ª˘©˘dG ó˘MCG á˘HGƒ˘H ÈY
¢Vô˘˘˘˘Y ¢†aQ ó˘˘˘˘b ¬˘˘˘˘JGP ÖYÓ˘˘˘˘dG ¿É˘˘˘˘c
¥ƒØj ’ mOÉf ¬fCG áéëH ,ÊÉÑ°SE’G á«∏«Ñ°TEG
¢ùcÉ˘˘LG ‹É◊G ¬˘˘jOÉ˘˘f GkÒã˘˘˘c √Gƒ˘˘˘à˘˘˘°ùe
.…óædƒ¡dG

πÑb ¢TÉjR º«µM º°V ¥ÉÑ°S …õ«∏‚E’G
á«°ûY GÎ∏‚EG ‘ ä’É≤àf’G IòaÉf ≥∏Z
.¢ù«ªÿG Ωƒ«dG
IQGOEG ¿EÉa ,»Hô¨ŸG ''ΩÉjRhO'' ™bƒŸ Ék≤ahh
π˘˘«˘˘cƒ˘˘dÉ˘˘H á˘˘fÉ˘˘©˘˘à˘˘°S’G Oƒ˘˘J ¿ƒ˘˘Jô˘˘˘Ø˘˘˘jEG
π˘LCG ø˘e ’ƒ˘jGQ ƒ˘æ˘«˘e Ò¡˘°ûdG ‹É˘£˘jE’G
ø˘e ΩGOÎ°ùeCG ¢ùcÉ˘LG IQGOE’ §˘˘°Sƒ˘˘à˘˘dG
¤EG ¢TÉ˘jR π˘≤˘˘f á˘˘«˘˘∏˘˘ª˘˘Y π˘˘«˘˘¡˘˘°ùJ π˘˘LCG
’ƒ˘jQ á˘bÓ˘Y ™˘e á˘°UÉ˘N ,''õ˘˘«˘˘aƒ˘˘à˘˘dÉ˘˘°S

á˘«˘FÉ˘æ˘ã˘dG ≥˘«˘˘≤– ‘ ¬˘˘FÓ˘˘eR ™˘˘e º˘˘gÉ˘˘°S
¬˘à˘YÉ˘£˘à˘°SÉ˘H kÉ˘«˘HhQhCG ∂dò˘ch ,á˘˘«˘˘∏ÙG
,ÉHhQhCG …QhO »FÉ¡f ∞°üf ¤EG ∫ƒ°UƒdG
IQÉ˘≤˘dG á˘≤˘dÉ˘ª˘Y QÉ˘¶˘fCG ∂dò˘H ∞˘£˘î˘«˘d
¢Vhô˘˘Y Ëó˘˘˘≤˘˘˘J ¿hO ø˘˘˘µ˘˘˘d ,Rƒ˘˘˘é˘˘˘©˘˘˘dG
.ô£°SC’G √òg áHÉàc ó◊ á«ª°SQ
º‚ π˘˘Ñ˘˘≤˘˘à˘˘°ùe ∫ƒ˘˘M ó˘˘jó˘˘L π˘˘°üa ‘h
ô˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘J âØ˘˘˘˘˘°ûc ,''¢ù∏˘˘˘˘˘WC’G Oƒ˘˘˘˘˘°SCG''
¿ƒ˘˘Jô˘˘Ø˘˘jEG …OÉ˘˘f ∫ƒ˘˘NO ø˘˘Y á˘˘«˘˘˘eÓ˘˘˘YEG

π˘Ñ˘≤˘˘à˘˘°ùÃ ¢UÉÿG π˘˘°ù∏˘˘°ùŸG π˘˘°UGƒ˘˘à˘˘j
¢Vô˘Y ‘ ¢TÉ˘jR º˘«˘µ˘M »˘Hô˘¨ŸG º˘˘é˘˘æ˘˘dG
¤EG ∫É≤àf’G ‘ ÖYÓdG π°ûa PEG ,¬JÉ≤∏M
äó˘cCG »˘à˘dG QÉ˘Ñ˘˘NC’G º˘˘ZQ ,ó˘˘jó˘˘L mOÉ˘˘f
ΩGOÎ°ùeCG ¢ùcÉLG ¬jOÉf ¬JQOÉ¨e Üôb
ä’É˘˘≤˘˘˘à˘˘˘f’G IÎa ∫Ó˘˘˘N …ó˘˘˘æ˘˘˘dƒ˘˘˘¡˘˘˘dG
.á«Ø«°üdG
kGõ«‡ Ék ª°Sƒe Ωqób ób ¢TÉjR º«µM ¿Éch
å«˘˘M Ék ˘˘«˘˘∏ﬁ AGƒ˘˘°S ,¢ùcÉ˘˘˘LCG …OÉ˘˘˘f ™˘˘˘e

É«≤jôaEG ¢SCÉc ó©H ìÉ‚ƒÑd Qƒ¡X ∫hCG
»˘˘ ∏˘ ˘Y õ˘˘ ©ŸG ¥É˘˘ aQ ó˘˘ ˘≤˘ ˘ Ø˘ ˘ j ¿CG
…ó¡e »˘Hô˘¨ŸG ó˘FÉ˘≤˘dG äÉ˘eó˘N
,áHÉ°UE’ ¢Vô©J …òdG ,á«£Y øH
ΩÉ˘˘°ùH ÜÉ˘˘°ûdÉ˘˘H ¬˘˘°†jƒ˘˘©˘ J º˘˘à˘ ˘«˘ ˘d
.…hGôdG
π°†ØH ∞jó¡àdG ÜÉH ó°ùdG íààaG
‘ ∞˘«˘Ø˘Y Ωô˘cCG º˘LÉ˘˘¡ŸG ¬˘˘ª‚
π˘«˘Mó˘dG ¿CG ÒZ ,(30) á˘≤˘ «˘ bó˘˘dG
ºLÉ¡ŸG ≥jôW øY ∫OÉ©àdG ∑QOCG
∞˘˘ ˘ °Sƒ˘˘ ˘ j »˘˘ ˘ °ùfƒ˘˘ ˘ à˘ ˘ ˘dG ‹hó˘˘ ˘ dG
.(44) O ‘ »æcÉ°ùŸG
ÜÉ˘jE’G IGQÉ˘Ñ˘e ¿CG ô˘cò˘dÉ˘H ô˘jó˘˘L
Ωƒ˘j ΩÉ˘≤˘à˘°S á˘˘°ùaÉ˘˘æŸG √ò˘˘g ø˘˘e
.ähCG 13 πÑ≤ŸG AÉKÓãdG
ÚjOÉ˘˘æ˘ dG ø˘˘e π˘˘gCÉ˘ àŸG ¬˘˘LGƒ˘˘ jh
IGQÉÑŸG øe πgCÉàŸG ,Újô£≤dG
∫Ó˘˘¡˘ dGh »˘˘∏˘ gC’G ÚH á˘˘LhOõŸG
á¡LGƒe â¡àfG å«M ,ÚjOƒ©°ùdG
-4) ∫Ó¡dG RƒØH Éª¡æ«H ÜÉgòdG
.IóL áæjóÃ (2

√QÉL ™e …ô£≤dG ó°ùdG AÉ≤d ó¡°T
16`dG QhO ÜÉgP ‘ π«MódG …OÉf
∫hCG ,É«°SBG ∫É£HCG …QhO á≤HÉ°ùŸ
…ô˘FGõ˘é˘∏˘d ∫hC’G Qƒ˘˘¡˘ ¶˘ dG ¢ùeCG
Gô˘˘NDƒ˘ e êƒ˘˘àŸG ìÉ‚ƒ˘˘H OGó˘˘ ¨˘ ˘H
™˘˘ e ·CÓ˘ ˘d É˘˘ «˘ ˘≤˘ ˘jô˘˘ aEG ¢SCÉ˘ ˘µ˘ ˘ H
QGƒ˘WCG ™˘˘«˘ ª˘ L ∫Ó˘˘N ,''ô˘˘°†ÿG''
∑ÉÑ°T ¤G π°üj ¿G ¿hO AÉ≤∏dG
,IGQÉÑŸG äó¡°T Éªc .¢ùaÉæŸG
‘É°ûJ á«fÉÑ°SE’G IQƒ£°SC’G Qƒ¡X
á˘°VQÉ˘©˘dG ¢SGQ ≈˘∏˘Yõ˘˘jó˘˘fÉ˘˘fÒg
ø∏YCG ¿CG ó©H ,ó°ùdG …OÉæd á«æØdG
ÖYÓc Ωó≤dG Iôc ⁄ÉY ∫GõàYG
¬LƒàdGh ,»°VÉŸG º°SƒŸG ájÉ¡f
.ÖjQóà∏d
CGó˘H ,¬˘∏˘ãŸ ±ó˘¡˘H ≈˘¡˘à˘fG AÉ˘≤˘∏˘dG
ÈY Gk ô˘µ˘Ñ˘e º˘¡˘°Uô˘a ¿É˘˘≤˘ jô˘˘Ø˘ dG
ø˘˘ e ìÉ‚ƒ˘˘ H OGó˘˘ ¨˘ ˘H …ô˘˘ ˘FGõ÷G
»˘˘ ˘∏˘ ˘ jRGÈdGh ,º˘˘ ˘«˘ ˘ Yõ˘˘ ˘dG ÖfÉ˘˘ ˘L
πÑb ,π«Mó∏d Qƒ«fƒL ¿ƒ°ù∏«eójEG

¿ƒjódG á∏µ°ûe ájƒ°ùàd

øeõdG ≥HÉ°ùJ ∞«£°S ¥Éah IQGOEG
¿ƒjódG á∏µ°ûŸ ™jô°S πM OÉéjE’ ,…ôFGõ÷G ∞«£°S ¥Éah IQGOEG ≈©°ùJ
ádÉM ‘ IOó¡e Iójó÷G ¬JÉ≤Ø°U â∏©Lh ,…OÉædG πgÉc â∏≤KCG »àdG
.ÚæFGódG ÚÑYÓdG ™e ájƒ°ùàd π°UƒàdG ‘ ¬∏°ûa
‘ πãªàJ º«àæ°S ¿ƒ«∏e 970h øjQÉ«∏e »ØjÉ£°ùdG ô°ùædG ¿ƒjO áª«b ≠∏ÑJh
.á«°VÉŸG ™HQC’G äGƒæ°ùdG ∫ÓN ≥jôØdG ≈∏Y Ghôe øjòdG ÚÑYÓdG ÖJGhQ
á«YGôdG äÉcô°ûdG ióMEG øe áfÉYEG ∫ƒ°Uh ≈∏Y …OÉædG ƒdhDƒ°ùe ∫ƒ©jh
ÚÑYÓdG ¢†©H ¿ƒjO ójó°ùJ ádÉëà°SG πX ‘ ,É«FÉ¡f ∫Éµ°TE’G ájƒ°ùàd
.äÉ©aO ÈY
ÜÉ˘«˘Z ,á˘ª˘°UÉ˘©˘dG OÉ–G ΩÉ˘eCG á˘eOÉ˘˘≤˘ dG ¥É˘˘aƒ˘˘dG á˘˘∏˘ HÉ˘˘≤˘ e ó˘˘¡˘ °ûJ ó˘˘bh
º¡JÉëjô°üJ êGôîà°SGh º¡∏«gCÉJ á«∏ªY ¿CG ÉÃ ,Oó÷G Úeó≤à°ùŸG
.âbƒdG ¢†©H Ö∏£àJ
¿CG ,¢ùeCG QOÉ°üdG É¡fÉ«H ‘ âæ∏YCG ,ájôFGõ÷G Ωó≤dG Iôc á£HGQ ¿CG ôcòj
áÑ°ùædÉH ÚÑYÓdG ¿ƒjO ájƒ°ùàd πLCG ôNBG ¿ƒµ«°S ,ähCG 8 ¢ù«ªÿG Ωƒj
.ÊÉãdGh ∫hC’G ±ÎÙG ájófC’

:¿Éjõe øªMôdG óÑY

''ôFGõ÷G Öîàæeh ÉHhQhC’ »àHGƒH Ú©dG''
.áÄŸG ‘ 70 áÑ°ùæH Ö©∏dG áeƒ¶æe
¿É˘˘˘Ø˘˘˘jEG ,»˘˘˘JGhô˘˘˘µ˘˘˘dG ÜQóŸG ∫ƒ˘˘˘Mh
ÜQóe'' :Ú©dG …OÉf ™bƒŸ ∫Éb ,ƒµ«d
,á˘˘jƒ˘˘b á˘˘«˘˘°üî˘˘°ûH ™˘˘à˘˘ª˘˘à˘˘j ,Ú©˘˘˘dG
ºà¡j Éªc ,™«ª÷G ™e πeÉ©àdG ó«éjh
ΩGõàd’ÉH á˘°UÉÿG π˘«˘°UÉ˘Ø˘à˘dG ¥OCÉ˘H
¬Ñ©d á˘≤˘jô˘W ó˘ª˘à˘©˘Jh ,»˘µ˘«˘à˘µ˘à˘dG
.''á©jô°ùdG á«YÉª÷G IôµdG ≈∏Y
¢Vhô˘˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ¬˘˘˘˘˘°†aQ ÖÑ˘˘˘˘˘°S ∫ƒ˘˘˘˘˘˘Mh
√QÉ˘˘«˘˘à˘˘NGh á˘˘«˘˘Hô˘˘©˘˘dGh á˘˘˘«˘˘˘HhQhC’G
iƒ˘à˘˘°ùŸG ¿CG ó˘˘cCG ,Ú©˘˘∏˘˘d ΩÉ˘˘ª˘˘°†f’G
⁄É˘˘©˘˘dG ¢SCÉ˘˘c ‘ Ú©˘˘dG ¬˘˘eó˘˘b …ò˘˘dG
âfÉc ,áaQÉ÷G ¬à«Ñ˘©˘°Th ,á˘jó˘fCÓ˘d
.¬«dEG ∫É≤àf’G π«°†ØJ ‘ ÉÑÑ°S
π°üMCÉ°S Ú©dG áHGƒH ÈY'' :±É°VCGh
ÈcCG ø˘˘e ±GÎMÓ˘˘d ¢Vhô˘˘Y ≈˘˘˘∏˘˘˘Y
áªFÉ≤˘d Oƒ˘YCGh ,á˘«˘HhQhC’G á˘jó˘fC’G
.''ôFGõ÷G Öîàæe

,¿Éjõe øªMôdG óÑY …ôFGõ÷G ∫Éb
,»JGQÉeE’G Ú©dG …OÉf ≥jôa ÖY’
≥ëàdGh ,Ωó≤dG Iôµd É≤°TÉY ódh ¬fCG
OÉ–G á˘˘˘˘«ÁOÉ˘˘˘˘cCÉ˘˘˘˘H ô˘˘˘˘¨˘˘˘˘°üdG ò˘˘˘˘æ˘˘˘˘e
ÈY êQó˘˘Jh ,…ô˘˘FGõ÷G á˘˘ª˘˘°UÉ˘˘©˘˘dG
,á˘Ø˘∏˘àıG á˘«˘æ˘°ùdG π˘MGôŸÉ˘˘H ¬˘˘bô˘˘a
Öî˘˘à˘˘æŸG á˘˘˘ª˘˘˘FÉ˘˘˘b ¤EG π˘˘˘°Uh ≈˘˘˘à˘˘˘M
.∫hC’G …ôFGõ÷G
º˘˘˘°SƒŸG Gò˘˘˘g º˘˘˘°†æŸG ÖYÓ˘˘˘dG ó˘˘˘cCGh
,á˘˘MÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°ù∏˘˘˘d ¬˘˘˘Ñ˘˘˘M ,Ú©˘˘˘dG …OÉ˘˘˘æ˘˘˘d
…Qhó˘˘˘˘dG äÉ˘˘˘˘jQÉ˘˘˘˘ÑŸ ¬˘˘˘˘à˘˘˘˘©˘˘˘˘HÉ˘˘˘˘à˘˘˘˘˘eh
.ÚaÎëª∏d á∏°ùdG Iôµd »µjôeC’G
,Ú©∏d ΩÉª°†f’G ó©H √Qƒ©°T ∫ƒMh
ÚH á˘˘˘Hô˘˘˘¨˘˘˘H ô˘˘˘©˘˘˘°ûj ⁄ ¬˘˘˘fCG í˘˘˘°VhCG
É˘©˘˘jô˘˘°S è˘˘eó˘˘fGh ,≥˘˘jô˘˘Ø˘˘dG »˘˘Ñ˘˘Y’
™˘«˘ª÷G »˘æ˘ë˘æ˘e'' :É˘Ø˘«˘˘°†e ,º˘˘¡˘˘æ˘˘«˘˘H
ôµ°ù©Ã »bÉëàdG Qƒa ,É©FGQ É°SÉ°ùMEG
™˘e âª˘∏˘bCÉ˘J »˘˘æ˘˘fCG ô˘˘©˘˘°TCGh ,É˘˘°ùª˘˘æ˘˘dG

…õ«∏‚E’G ∫Éæ°SQCG ¤EG ΩÉª°†fÓd Ék ë°Tôe ¿Éc

…Ò°üædG »Hô¨ŸG »≤Ñj ójóL •ô°T
¢ù«fÉ¨«d ≥jôa ±ƒØ°U ‘

¢ù«˘fÉ˘¨˘«˘d ¬˘jOÉ˘fh ,…Ò°üæ˘dG ∞˘°Sƒ˘j õ˘«˘ªŸG »˘Hô˘˘¨ŸG º˘˘LÉ˘˘¡ŸG ÚH á˘˘eRCG â©˘˘dó˘˘fG
,É¨«∏dG øY ÖYÓdG π«MôH Qòæj ¿Éc É‡ ,∞«°üdG Gòg ÅLÉØe πµ°ûH ÊÉÑ°SE’G
.ájÉ¡ædG ‘ ±ÓÿG ájƒ°ùJ â“ øµd
™˘e ´Gõ˘f ‘ π˘NOh …õ˘«˘∏‚E’G ¿ƒ˘à˘Ñ˘eÉ˘gô˘Ø˘dh ¤EG ∫É˘˘≤˘ à˘ fÓ˘˘d …Ò°üæ˘˘dG §˘˘¨˘ °Vh
ºLÉ¡e ¿CG äócCG á«fÉÑ˘°SE’G (¢SBG) á˘Ø˘«˘ë˘°U ø˘µ˘d ,√QGô˘ª˘à˘°SÉ˘H ∂°ùª˘àŸG ¢ù«˘fÉ˘¨˘«˘d
áª«b øe OGR ójóL •ô°T ó©H ¬jOÉf ™e AÉ≤ÑdG Qôb »°SÉ°SC’G ''¢ù∏WC’G Oƒ°SCG''
πÑ≤ŸG º°SƒŸG ‘ …Ò°üædG ôªà°ù«d óbÉ©àdG ójóŒ ¤EG ¿Éaô£dG ¬éàjh .√ó≤Y
øY π≤j ’ »Ø«°üdG ƒJÉcÒŸÉH á«≤ÑàŸG ΩÉjC’G ‘ Éjƒb É°VôY ≈≤∏J GPEG ’EG πbC’G ≈∏Y
.hQƒj ¿ƒ«∏e 20
øµd ,…õ«∏‚E’G ∫Éæ°SQCG ¤EG ΩÉª°†fÓd Ék ë°Tôe Ék eÉY 22`dG ÖMÉ°U …Ò°üædG ¿Éc
ó˘jô˘j ’h ,¬˘°Uô˘a ø˘e π˘∏˘b á˘«˘≤˘jô˘aE’G ·C’G ¢SCÉ˘c ø˘e Üô˘¨˘ª˘ ∏˘ d ô˘˘µ˘ ÑŸG êhôÿG
.…õ«∏‚E’G …QhódG ¤EG ’EG ôNBG ¿Éµe …CG ¤EG ∫É≤àf’G ÖYÓdG
ø˘ª˘°V √ó˘≤˘Y ‘ »˘FGõ÷G •ô˘°ûdGh …Ò°üæ˘dG ÖJGQ á˘ª˘«˘b ø˘e ¢ù«˘fÉ˘¨˘«˘ d ™˘˘aÒ°Sh
.Üƒ∏£ŸG ≠∏ÑŸG ™aO •ô°ûH ¬∏«MQ ΩÉeCG Oƒ«b ™°Vh ¿hO ¥ÉØJ’G
º°SƒŸG ‘ ÊÉÑ°SE’G …QhódG ‘ áHÉ°ûdG ÖgGƒŸG RôHCG øª°V ¬ª°SG …Ò°üædG ¢Vôah
.IGQÉÑe 33 ‘ Éaóg 11 ó«°UôH ¬≤jôa ±Góg ¿Éch »°VÉŸG
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ألرياضشـــة

بهدف عاŸي
‘ ملحق دوري
أبطال أوروبا

أÿميسس  08أوت  07 /2019ذو أ◊جة  1440هـ

سشجل ألنجم أŸغربي حكيم زياشس هدفًا ‡يزًأ خÓل موأجهة فريق أجاكسس لهولندي ،لباوك سشالونيكا أليونا ‘ ،Êدور
–ديد أŸتأاهل Úلدور أÛموعات لدوري أبطال أوروبا.
’طلسس» ألتسشجيل ‘ أللقاء ع Èكرة ثابتة ،هز بها ششباك أŸنافسس عند ألدقيقة ألعاششرة،
وأفتتح ‚م منتخب «أسشود أ أ
ليوأصشل ألÓعب تأالقه برفقة عمÓق ألكرة ألهولندي ،ألذي كان قد بلغ معه نصشف نهائي ألنسشخة أŸاضشية من ألبطولة
’وروبية.
أ أ
ورغم هدفه أŸميز ،أخفقت كتيبة أŸدرب إأريك ت Úهاغ ‘ كسشب نقاط أللقاء ،بعد أن سشقطوأ ‘ فخ ألتعادل بهدفŸ Úثلها،
’ياب ألتي سشتقام ‘ ألـ 13من ألششهر أ÷اري.
‘ أŸوأجهة ألتي أقيمت على ملعب «تومبا سشتاديوم» ،ليتأاجل أ◊سشم Ÿوقعة أ إ
’وروبية
ورغم مششاركته ‘ مسشابقة دوري أبطال أوروبا مع فريقه أياكسس ،ما زأل زياشس مطلبًا للعديد من ألفريق أ أ
’Ÿا ،Êوأ÷ديد بالذكر أن مسشأالة لعبه مع ناٍد جديد ‘ أŸسشابقة ألقارية سشيكون
ألكبÒة ،على رأسشها بايرن ميونخ أ أ
متاحًا ‘ ،حال أنتقاله بسشوق أ’نتقا’ت ألصشيفية أ◊ا‹.

زياشش يوإصسل
إلتأالق مع
أإجاكسش

بدءًأ من مطلع ألسشنة أŸقبلة

دربي كاونتي يعيد روني مدربا و’عبا إإلى إإنجلترإ
أعاد نادي دربي كاونتي أŸششارك ‘ دوري أŸسشتوى ألثا Êلدوري كرة ألقدم
‘ إأ‚لÎأ ،ألقائد ألسشابق للمنتخب ألوطني وأين رو Êأ ¤بÓده ،بصشفة
«مدرب و’عب» ‘ صشفوفه ،بعد عام من أنتقاله إأ ¤ألو’يات أŸتحدة.
وأعلن ألفريق أنجليزي وفريق دي سسي
يونايتد أأميركي ألثثاء أن ألهدأف ألدولي
ألسسابق سسيترك فريقه ألحالي مطلع ألعام
ألمقبل ،بعد توصسله إألى أتفاق مع دربي
كاونتي بشسأان ألنجم ألسسابق ألبالغ  33عاما.
وكتب دي سسي يونايتد في بيان «بعد أنتهاء
موسسم ألدوري أأميركي  ،2019سسيترك وأين
روني ألنادي ليتابع مسسيرته في إأنجلترأ
ليكون أقرب من عائلته».
وتابع «ُأعلن أليوم ،بموأفقة دي سسي يونايتد،
أن روني أكمل مفاوضسات ليصسبح مدربا-
عبا لدربي كاونتي في بطولة (ألدرجة
أأولى) أنجليزية .»2020
بدوره ،أعلن دربي كاونتي قدوم روني «لفترة
أولية حتى صسيف  2021مع خيار عام
إأضسافي» ،مشسيرأ إألى أنه سسيكون «مدربا
ويتابع تطوير دروسسه في ألتدريب أسستعدأدأ
لمسسيرة تدريبية محتملة».
وعدد ألنادي سسلسسلة أنجازأت روني ،على
غرأر تسسجيله  359هدفا في مسسيرته53 ،
هدفا قياسسيا في  120مبارأة دولية مع
منتخب «أأسسود ألثثة» 253 ،هدفا قياسسيا
مع مانشسسستر يونايتد ،إأحرأزه لقب ألدوري
أنجليزي خمسس مرأت ودوري أبطال أوروبا
مرة وأحدة.

ختم مكتب ألمدعي ألعام ألسسويسسري
تحقيقا جنائيا ُفِتَح في عام  2015حول
أسستضسافة ألمانيا مونديال  ،2006مبقيا
على تهمة أحتيال بحق ألرئيسس
ألسسابق لتحاد أألماني لكرة ألقدم
ثيو تسسفانتسسيغر ،وأأمين ألعام ألسسابق
لتحاد ألدولي (فيفا) ألسسويسسري
أورسس لينزي.
كما أبقي على ألتهمة ذأتها بحق

على خطى ’مبارد وتÒي

في إأشسرأف مديره ألفني ألجديد ألهولندي
فيليب كوكو.
وقال كوكو ،مدرب أيندهوفن ألهولندي
وفنربغشسة ألتركي سسابقا ،إأن روني «عب
موهوب جدأ من ألصسف أأول .من ألمثير أن
ينضسم إألى دربي كاونتي ن بمقدوره جلب
ألكثير لهذه ألتشسكيلة دأخل وخارج أرضس
ألملعب ..أتطلع لبدء ألعمل مع وأين بدءأ من
مطلع ألسسنة ألمقبلة».
بدوره ،قال موريسس «يسسعدنا أإعن عن
أنضسمام وأين روني إألى دربي كاونتي .حضسور
روني سسيعزز مكانة ألنادي دأخل وخارج
أرضس ألملعب».
تابع «سسينضسم وأين كعب لكن سستكون لديه
مسسؤووليات تدريبية خصسوصسا في مجال
تطوير ألعبين ألشسبان من أكاديميتنا ،إأذ
يتطلع كتسساب مؤوهت تسساعده في
مسستقبله ألتدريبي وأإدأري».
وكان بيرنلي في دوري ألمسستوى أأول
«بريميرليغ» ووسست بروميتشس من ألمسستوى
ألثاني قد عبرأ عن رغبتهما بضسم روني ألذي
يحمل ألرقم ألقياسسي في عدد أأهدأف مع
منتخب إأنجلترأ ومانشسسستر يونايتد.
ورأى زميله سستيف بيرنباوم «لقد غير كل
شسيء ،غير ثقافة ألنادي».
تابع لصسحيفة «دأيلي تيليغرأف»« :أخقيات
ألعمل ألتي يضسعها في ألتمارين ترونها في
ألمباريات .لدينا هذه ألثقة في ألمباريات
بسسببه».

روني متحمسس لنضسمام إألى كتيبة ألهولندي
فيليب كوكو
قال روني لموقع ألنادي أنجليزي «أنا
متحمسس لفرصسة أنضسمام إألى (ألهولندي)
فيليب كوكو ،جهازه ألتدريبي وتشسكيلة ألفريق
أأول بدءأ من مطلع جانفي» ،متابعا «أنا
متحمسس أيضسا لبدء مشسوأري ألتدريبي في
دربي كاونتي مع ألفريق أأول وأأكاديمية».
وأتى تأاكيد أنتقال بعد كشسف ميل موريسس،
مالك دربي كاونتي ،أنه يحاول إأعادة روني
من ألويات ألمتحدة حيث يحترف منذ
صسيف .2018
وأرتبط أسسم روني في أأيام أخيرة بدور
عب ومدرب في ملعب «برأيد بارك» ،حيث
حصسل زميله ألسسابق في ألمنتخب فرأنك
مبارد على باكورة مناصسبه ألتدريبية ألعام
ألماضسي قبل أنتقال أخيرأ إألى تشسلسسي.
وكان نجم مانشسسستر يونايتد ألسسابق يرتبط
بعقد مع دي سسي يونايتد حتى نهاية ،2021
لكن تقارير أشسارت إألى رغبة زوجته كولين

بالعودة إألى بريطانيا مع أودهما.
وكان روني ألمح أأسسبوع ألماضسي إألى
مسستقبله «هل كان هذأ في وسسائل أإعم؟
أن زوجتي تريد ألذهاب في طريقها؟ هذه
ألتقارير بعيدة ألمنال بعضس ألشسيء .أركز
على أللعب مع دي سسي يونايتد وأحاول
إأيصساله إألى ألبي أوف (أأدوأر أقصسائية).
لم أقاتل في يوم من أأيام بهذأ ألقدر».
ولم يخف روني سسرأ برغبته أنتقال إألى
ألتدريب بعد أعتزأل ،ليسسير على خطى
أبناء جيله مثل رأين غيغز ،جون تيري،
سستيفن جيرأرد وفيل نيفيل .وأوضسح
«ألتدريب هو أمر فكرت فيه منذ زمن بعيد.
أآن أنا في صسدد ألحصسول على شسهادأتي،
سسيكون مؤوسسفا أن أترك أللعبة بعد أعتزألي.
أنا رأغب في ألتدريب وآأمل في أن تسسنح لي
ألفرصسة ألمناسسبة».
وصسنع روني تغييرأ كبيرأ في صسفوف فريقه
أأميركي بعد قدومه من أيفرتون ،مسسج
له  23هدفا في  42مبارأة.

هورسست رودولف شسميدت ،أأمين
ألعام ألسسابق لتحاد أألماني ،بينما
تم توجيه أتهام لفولفغانغ نيرسسباخ،
عضسو أللجنة ألمنظمة لمونديال 2006
ونائب رئيسسها ،بـ «ألتوأطوؤ في
أحتيال» ،بحسسب ما أعلنت ألثثاء
وزأرة ألشسوؤون ألعامة أتحادية
ألسسويسسرية ،ألهيئة أتهامية في
ألقضسايا ألكبيرة.

وفتح أدعاء ألعام في نوفمبر 2015
تحقيقا جنائيا بحق أأسسطورة
فرأنتسس بكنباور بصسفته رئيسسا للجنة
ترشسيح ألمانيا للمونديال ،وهورسست
رودولف شسميدت ،تسسفانتسسيغر وخلفه
في رئاسسة أتحاد أألماني نيرسسباخ
ألذي أضسطر لسستقالة من منصسبه قبل
أن يصسدر «فيفا» قرأرأ بايقافه.
وفينوفمبر  ،2016أعلن ألقضساء

ألسسويسسري تنفيذ مدأهمات مرتبطة
باأورسس لينزي أأمين ألعام ألسسابق
للفيفا.
ويتعلق ألتحقيق بـ «دفعة بقيمة 6 , 7
ميين يورو تمت في أفريل  2005من
أتحاد أألماني لكرة ألقدم أإلى
روبرت لويسس دريفوسس» ،ألرئيسس
ألسسابق لشسركة أديدأسس للتجهيزأت
ألرياضسية ،شسريكة أتحاد.

إإ’بقاء على تهم إ’حتيال إلسسويسسرية بحق  3مسسؤوولين سسابقين

وأفتتح دربي كاونتي مشسوأره في ألدوري
ألمحلي بفوز على هادرسسفيلد  1-2أثنين

مونديال 2006

بسشبب وضشعه ألصشحي

إإعفاء بكنباور من إلمتابعة إلقضسائية حاليًا
أشسار أدعاء ألعام ألسسويسسري أإلى أنه قرر
ألماضسي أإعفاء بكنباور من أي أإجرأء حاليا
وسستتم متابعة قضسيته بشسكل منفصسل بسسبب
وضسعه ألصسحي.
و أوضسحت ألوزأرة ألسسويسسرية أن «ألحكم
ألجماعي سسيوؤخر دون دأٍع أإجرأءأت ضسد
ألمدعى عليهم أآخرين ،أن ألحالة
ألصسحية لفرأنتسس بكنباور ،وفقا
للتشسخيصسات ألحالية  ،تسسمح بمشساركته
أو أسستماع أإلى أفادته في ألجلسسة
ألرئيسسية أمام ألمحكمة ألجنائية
ألفدرألية».
وذكرت «در شسبيغل» موؤخرأ أن صسحة
بكنباور «تدهورت بشسكل كبير منذ أفريل»،

متحدثة عن ترأجع قدرته على ألتمييز
ومشساكل في ألذأكرة.
ووفقا للمجلة ،أصسدر أطباء قائد منتخب
ألمانيا بطل مونديال  1974ومدربه حين
توج أيضسا عام  ،1990شسهادأت أشساروأ فيها
أإلى أن أي ضسغوط مثل أسستماع أإليه أمام
ألقضساء ،قد «تعرضس حياته للخطر».
وكان ألقضساء أألماني أوقف أوأخر ألعام
ألماضسي ألمحقات ضسد تسسفانتسسيغر
ونيرسسباخ وشسميدت ألذين أتهموأ في ماي
 2018بـ «ألتهرب من دفع ألضسرأئب» ،وذلك
في أإطار قضسية شسرأء أأصسوأت ذأتها
لكاأسس ألعالم .2006
وأشستبهت ألنيابة ألعامة في فرأنكفورت

باأن ألمتهمين قدموأ أإقرأرأ ضسريبيا كاذبا
عن  ،2006ووجد مكتب ألضسرأئب في
فرأنكفورت أن أتحاد أألماني لكرة
ألقدم لم يصسرح بالشسكل ألمناسسب عن مبلغ
ألـ 6 , 7ميين يورو ،ففرضس عليه غرأمة
قدرها  19 , 2مليونا.
لكن أتحاد أألماني أحتج على ألقرأر،
فيما تمسسك تسسفانتسسيغر بموقفه باأن
أإدأرة أتحاد لم تتصسرف بشسكل خاطئ،
موضسحا في حينها أن «ألمنحة ألتي قدمت
من أجل مهرجان فيفا (أحتفال ألذي لم
يحصسل) ،كانت دون شسك بمثابة نفقات
تشسغيلية ،كما أكد مدققو ألحسسابات في
أتحاد أألماني وفيفا ،كذلك عام 2009

من مكتب ألضسرأئب في فرأنكفورت».
وألتحقيق بمزأعم شسرأء أأصسوأت ألذي
أجري بتكليف من أتحاد أألماني ،أكد
في مارسس  2016أن أتحاد أقترضس ألمبلغ
من لويسس-دريفوسس ،لكن لم يحسسم كيف
أسستخدمت أأموأل .وبعد خمسسة أشسهر
من فتح ألتحقيق ،أوقفت ألمحقات
لغياب ألدليل ،لكن أدعاء ألعام أسستاأنف
ألقرأر .وفي تعليق على ألقرأر ألصسادر أول
أمسس ،أكد أتحاد أألماني في بيان أنه
سسيشسارك كطرف مّدٍع في أإجرأءأت
ألقضسائية ألسسويسسرية نظرأ أنه «عانى من
ضسرر في أصسوله كنتيجة للنشساطات ألتي
قام بها ألمتهمون».

باششر تدريباته مع أندرلخت

رحيل لوكاكو
عن إليونايتد منتظر

ششارك ألمهاجم ألبلجيكي روميلو لوكاكو
لليوم ألثاني توأليا ،في تمارين فريق نششأاته
أندرلخت ،وغاب عن تدريبات فريقه
’نجليزي في ظل حديث
مانششسشتر يونايتد أ إ
عن رحيل محتمل له عن صشفوفه إألى
إأيطاليا.
ونششرت وسشائل إأعÓم بلجيكية صشورأ
’ندرلخت
للوكاكو بالقميصس ألبنفسشجي أ
ألذي سشيششرف عليه في ألموسشم ألمقبل
ألÓعب-ألمدرب فنسشان كومباني ،ألقائد
ألسشابق لمانششسشتر سشيتي ،مششيرة إألى أن
ألمهاجم ألبالغ من ألعمر  26عاما ششارك
لليوم ألثاني توأليا في تمارين ألفريق ألذي
نششأا في صشفوفه قبل أ’نتقال إألى ألدوري
’نجليزي بدءأ من ألعام .2012
أ إ
وأفاد مصشدر مقرب من أندرلخت وكالة
فرأنسس برسس أن ألمهاجم ألدولي ششارك في
تمرينين مع ناششئي ألنادي وليسس مع ألفريق
’ول ،قبل أن يغادر .وأوضشح «ليسس من
أ أ
ألمقرر أن يششارك في تمارين إأضشافية»،
مضشيفا في ألوقت عينه «لكنه من أندرلخت،
أذأ أتصشل يمكنه دأئما ألحضشور».
وأششارت وسشائل إأعÓم إأنجليزية إألى أن
مششاركة لوكاكو أول أمسس لم تثر أ’سشتغرأب
لكونها أتت في يوم إأجازة لفريقه ،لكن
غيابه عن تمارين يونايتد ألثÓثاء زأد من
عÓمات أ’سشتفهام حول عÓقته بفريقه
ألحالي.
وأفادت وكالة «برسس أسشوسشييششن»
’نجليزية أن مانششسشتر يونايتد رفضس
أ إ
ألتعليق على مسشأالة تمارين لوكاكو مع
ألنادي ألبلجيكي.

لسشبب إأنسشاني

ناينغو’ن يعود إإلى كالياري
جبت ألجماهير من أنتقال ألنجم
تع ّ
ألبلجيكي رأدجا ناينغو’ن ،من نادي إأنتر
’سشبق كالياري في مدينة
ميÓن إألى فريقه أ أ
’يطالية ،لكن تبين أن رحيل
سشردينيا أ إ
صشاحب ألـ  31عامًا لديه دوأفع إأنسشانية
وعاطفية جعلته يتخذ ألقرأر.
رر قائد خط ألوسشط ألبلجيكي ألذهاب
وق ّ
’يطالية معقل
إألى مدينة سشردينيا أ إ
’نها مسشقط رأسس زوجته ألتي
كالياري ،أ
تعاني مرضس ألسشرطان ،بعد ُمطالبتها رأدجا
ناينغو’ن بأان تكون على مقربة من عائلتها
في رحلة مكافحة ألمرضس ألخبيث.
وكتبت كÓوديا زوجة رأدجا ناينغو’ن،
ألذي تزوجها عام  ،2011وأنجب منها
طفلتين عبر صشفحتها ألرسشمية في موأقع
ألتوأصشل أ’جتماعي «إأنسشتغرأم» ،أنها
تعيشس مخاوف وكوأبيسس ،مع أنطÓق ألعÓج
ألكيميائي ألتي بدأت تخضشع له منذ ششهر.
وسشبق للنجم ألبلجيكي رأدجا ناينغو’ن
صشاحب ألـ  31عامًا ،أللعب في صشفوف نادي
كالياري في ألفترة ما بين  2010حتى
’خير
 ،2014ما سشاعده باتخاذ قرأره أ أ
بالعودة إألى مسشقط رأسس زوجته في مدينة
سشردينيا ،حتى يقف إألى جانبها في رحلتها
بالعÓج.

خلفا لÓيفوأري نيكو’ بيبي

ليل يتعاقد مع إلتركي يازجي
تعاقد ’عب ألوسشط ألتركي ألدولي يوسشف
يازجي مع نادي ليل لخمسشة أعوأم ،ليعزز
وصشيف ألدوري ألفرنسشي لكرة ألقدم خطه
ألهجومي بعد رحيل نجمه أ’يفوأري نيكو’
بيبي إألى أرسشنال أ’نجليزي بصشفقة مدوية
ومهاجمه ألبرأزيلي رأفايل لياو إألى ميÓن
’يطالي.
أ إ
وقدم يازجي ( 22عاما) موسشما وأعدأ مع
طرأبزون سشبور فسشجل  10أهدأف و5
تمريرأت حاسشمة.
وبمقدور ألÓعب أ’عسشر أن يششغل مركز
صشناعة أللعب أو مركز أكثر دفاعا بحسشب
ألنادي ألششمالي ألذي أعلن ألثÓثاء قدوم
ألدولي ألتركي.
’سشباني مارك إأينغ Óألمدير ألعام في
وقال أ إ
ليل وصشيف باريسس سشان جرمان في ألدوري
ألفرنسشي ألموسشم ألماضشي «يملك نوعية
تقنية كبيرة ،قدرة على صشناعة ألفوأرق،
تسشديدة جيدة وتمريرة ’فتة بقدمه
أليسشرى ،سشتقوم بإاثرأء تششكيلتنا في
ألمسشتقبل ألمقبل».
ولم يتم ألكششف عن قيمة ألصشفقة ،لكن
تقارير صشحافية قدرتها بـ 16,5مÓيين
يورو.
وكان ليل تعاقد مع ألظهير ألكروأتي
دوماغوي برأدأريتشس ( 19عاما) ،أ’ميركي
تيموثي وياه ( 19عاما) من باريسس سشان
جرمان وألمهاجم ألنيجيري فيكتور
أوسشيمهن ( 20عاما).

إلريأضضـــة
بدإية من غد إلجمعة

الدوريات األوروبية الكبرى
تفتتح بمباريات واعدة

لوروبية إلخمسضة إلكبرى
تدشضن إلدوريأت إ أ
منأفسضأت إلموسضم إلريأضضي إلجديد (-2019
لسضبوع ،بموإجهأت قوية
 )2020نهأية هذإ إ أ
وإعدة تجعل جمأهير كرة إلقدم ،ل تنتظر
لثأرة
كثيرًإ لمشضأهدة مبأريأت في قمة إ إ
وإلندية بين إلمرشضحين إلكبأر للمنأفسضة
على أإلقأب هذه إلدوريأت.
وتكشضف رزنأمة إلدوريأت إلكبرى في
لولى سضتعرف
«إلقأرة إلعجوز» بأن إلجولت إ أ
موإجهأت طأحنة بين أإصضحأب إلمرإكز
لولى في إلموإسضم إلمأضضية ،وكأن إلقرعة
إ أ
إنحأزت في صضف إلجمأهير لتمكنهأ من
لجأزة إلصضيفية على وقع
إلعودة من إ إ
إلمبأريأت إلكبيرة.

الدوري اإلنجليزي
ينطلق إلدوري إلنجليزي غدإ إلجمعة،،
وتعرف جولته إلأولى لقأء قويًأ يجمع
لكثر تتويجًأ
إلغريمين مأنشضسضتر يونأيتد إ أ
بلقب إلبطولة وتشضيلسضي إلفأئز بأللقب
لول
خمسس مرإت ،وكÓهمأ ينشضدإن إلفوز إ أ
إلذي يمنح صضأحبه إلثقة لموإصضلة إلمسضيرة
نحو إلتتويج ،بينمأ إلخأسضر منهمأ سضيتعرضس
لنتكأسضة من شض أنهأ إأن توؤثر عليه مبكرًإ،
فيمأ سضيفتتح مأنشضسضتر سضيتي ( حأمل
إللقب) وليفربول (وصضيفه) منأفسضأت
إلموسضم بموإجهتين سضهلتين أإمأم ويسضت هأم
يونأيتد ونورويتشس سضيتي.
ومن إلÓفت للنظر بأن رزنأمة إلدوري
لنجليزي سضتتضضمن موإجهة بين إلسضتة
إ إ
لربع
إلكبأر في كل جولة من إلجولت إ أ
لولى ،إذ أإن إلجولة إلثأنية سضتشضهد لقأء
إ أ
نأريًأ بين مأنشضسضتر سضيتي وتوتنهأم
هوتسضبير ،بينمأ سضتعرف إلجولة إلثألثة
ل قويًأ بين ليفربول وأإرسضنأل ،بينمأ
نزإ ً
يميز إلجولة إلرإبعة لقأء مرتقبًأ بين
أإرسضنأل وتوتنهأم هوتسضبير.

الدوري الفرنسشي
تبدأإ منأفسضأتهأ يوم إلتأسضع من شضهر أإوت
إلجأري ،حيث سضيشضهد مبأرإة قوية في جولة
إلفتتأح بين مونأكو وإولمبيك ليون ،وكÓهمأ
يسضتهدفأن إلفوز لتحقيق بدإية جيدة تعزز
من حظوظهمأ في منأفسضة غريمهمأ بأريسس
سضأن جيرمأن إلذي يحتكر لقب إلدوري إلمحلي
منذ سضنوإت ،وإلذي سضتتأجل موإجهأته مع كبأر
إلبطولة حتى إلجولة إلسضأدسضة عندمأ
يسضتضضيف أإولمبيك ليون.

الدوري اإلسشباني
ينطلق في إلسضأدسس عشضر من شضهر أإوت إلجأري،
حيث يسضتعيد نشضأطه على وقع لقأء قوي
يجمع حأمل إللقب برشضلونة بغريمه أإتلتيك
لنهأ
بيلبأو ،وتزدإد قوة إلموإجهة بينهمأ ،أ
سضتلعب في مدينة بيلبأو ،كمأ تشضهد ذإت
ل هأمًأ آإخر يجمع ريأل مدريد
إلجولة نزإ ً
بمضضيفه سضيلتأ فيغو ،لتكون بذلك جولة
لفتتأح إختبأرًإ حقيقيًأ للتعأقدإت إلكبيرة
إ إ
لسضبأنية خÓل
إلتي أإبرمهأ قطبأ إلكرة إ إ
إلنتقألت إلصضيفية.

الدوري اإليطالي
تعود عجلة قطأر إلبطولة للحركة سضريعًأ عندمأ
يفتتح موسضمه في إلرإبع وإلعشضرين من شضهر أإوت
لولى ،عندمأ
إلجأري ،بلقأء قوي لحسضأب إلجولة إ أ
 Óعلى
يحل جوفنتوسس حأمل إللقب ضضيفًأ ثقي ً
بأرمأ إلتوإق لسضتعأدة أإمجأده في إلتسضعينأت
للقأب وإلبطولت ،إل أإن
عندمأ كأن ينأفسس على إ أ
أإقوى وأإصضعب موإجهة سضتشضهدهأ إلجولة إلثأنية
وإلتي تجمع جوفنتوسس بضضيفه ووصضيفه نأبولي
في قمة سضتكون سضأخنة بكل إلمقأييسس ،بعدمأ
ليطألي مأوريسضيو سضأري
لول مع إلمدرب إ إ
تعأقد إ أ
إلذي سضبق أإن إشضرف على تدريب إلثأني بدإية من
عأم  2015وحتى عأم 2018

الدوري األلماني
يسضتعيد نشضأطه في إلسضأدسس عشضر من شضهر أإوت
إلجأري ،عندمأ يبدأإ بموإجهأت متوإزنة في
لول ،سضتكون أإقوإهأ بين بأيرن
أإسضبوعه إ أ
ميونيخ حأمل إللقب وهيرتأ برلين ،فيمأ
لسضبوع إلثأني معركتين شضرسضتين
سضيعرف إ أ
لولى بين بأيرن ميونيخ بمضضيفه
تجمع إ أ
وغريمه شضألك ،أإمأ إلثأنية فسضتكون بين
ليبزيغ وآإينترإخت فرإنكفورت .
للمأني إلنتظأر
ويتعين على عشضأق إلدوري إ أ
حتى إلحأدية عشضرة لمشضأهدة «إلكÓسضيكو»
إلذي يجمع بأيرن ميونيخ بغريمه بروسضيأ
لول ،في أإقوى
دورتموند على إرضس إ أ
إلمبأريأت وأإكثرهأ إثأرة دإخل إلملعب
وخأرجه.

إÿميسس  08أإوت  07 /2019ذو إ◊جة  1440هـ

أإصضبح عÓمة مسضجلة بأسضمه

رونالدو يكششف سشر
احتفاله الششهÒ
بعد األهداف
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كششف النجم البرتغالي كريسشتيانو رونالدو لعب نادي جوفنتوسس اإليطالي ،عن سشر طريقة احتفاله عند التسشجيل الذي أاصشبح مرادًفا لجميع
أاهداف العب الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمسس مرات ،خل السشنوات الماضشية.
وفي معرضس رده على سشؤوال عن سشر طريقة احتفاله التي أاصشبحت عمة مسشجلة باسشم «الدون» ،عندما يدور في الهواء قبل الهبوط مادًا ذراعيه،
قال رونالدو لموقع (سشوكر دوت كوم)« :كان األمر عفويًا عندما كنت لعبًا في ريال مدريد وكنا نخوضس مواجهة ودية مع تششلسشي في أاميركا وأانا
حًقا ل أاعرف كيف حدث ذلك ،بعدها أادركت أانني اسشتمتعت بهذه الطريقة وبدأات أافعل ذلك كثيًرا .رأايت أان المششجعين أاعجبوا بها أايضشًا وأانهم
سشيتذكرونها ،لذلك تابعت القيام بذلك».
وكان النجم الموجود حالًيا رفقة عمق دوري الدرجة األولى اإليطالي فريق جوفنتوسس ،قد احتفل بطرق عدة على مر السشنين قبل أان يسشتقر
على طريقته الحالية المعروفة باسشم «.»si
ويعتبر رونالدو أاحد أابرز المسشجلين على مسشتوى العالم ،خصشوصشًا عندما كان في صشفوف ريال مدريد ،حيث وصشل لـ 52هدفًا في  ،2012قبل رفع
الرقم إالى  61في الموسشم التالي ،ولم يقل معدل «الدون» التهديفي إالى ما دون  40هدفًا حتى مغادرته مدريد في صشيف عام .2018

بصضيغة جديدة..

برششلونة يتفاوضض على ضشم نيمار
لربعأء ،عن آإخر إلتطورإت في إلرحيل
كشضف تقرير صضحفي إسضبأني ،إمسس إ أ
إلمحتمل للبرإزيلي نيمأر دإ سضيلفأ عن صضفوف بأريسس سضأن جيرمأن.

لسشبانية ،فإان
ووفًقا لصشحيفة «سشبورت» ا إ
برششلونة يتفاوضس حالًيا على ضشم نيمار
لعارة مع إالزامية الششراء في
بصشيغة ا إ
الموسشم المقبل.
وأاششارت إالى أان ضشغط نيمار على سشان
جيرمان ،وراء فتح الباب أامام رحيله في
الصشيف الحالي ،بعدما فششل المسشؤوولون
في إاقناع النجم البرازيلي بالبقاء.
ويسشعى برششلونة إالى إادخال أاحد العبين
لموال المدفوعة،
في الصشفقة لتقليل ا أ
لمر لم يحظ بموافقة سشان جيرمان
ولكن ا أ
لن والذي يريد الحصشول على 180
حتى ا آ
مليون يورو للتخلي عن نيمار.
لسشماء التي قد تدخل في
وأاوضشحت أان ا أ
الصشفقة من جانب برششلونة هي الكرواتي
إايفان راكيتيتشس والفرنسشي عثمان ديمبلي.
وسشبق أان حاول سشان جيرمان ضشم
راكيتيتشس في الصشيف الماضشي ،ولكن
العب رفضس مغادرة «كامب نو».
وإاذا وافق العب الكرواتي على ارتداء
قميصس النادي الفرنسشي هذا الصشيف،

فسشيتم تحديد قيمته بين  50و 60مليون
يورو ،على أان تخصشم من بند الششراء
لجباري الخاصس بنيمار في الصشيف
اإ
المقبل.
زيدإن يوإصضل تهميشس غأريث بيل
ورودريغيز

أاعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال
مدريد ،قائمة الفريق التي سشتخوضس
مواجهة ريد بول سشالزبورغ النمسشاوي،
لربعاء ،ضشمن تحضشيرات الفريقين
امسس ا أ
للموسشم الجديد.
وششهدت القائمة عودة الحارسس تيبو
كورتوا ،والمهاجم لوكا يوفيتشس بعدما
لول
لصشابة ،وظهر أ
تعافى الثنائي من ا إ
مرة كاسشيميرو وميليتاو بعد عودتهم من
العطلة عقب المششاركة في كوبا أامريكا،
بجانب ظهور لعب وحيد من فريق
الششباب وهو دي ل فوينتي.
بينما اسشتبعد «زيزو» غاريث بيل وخاميسس
رودريغيز في ظل التكهنات حول

مسشتقبلهما ،وأايضًشا لن ُيسشافر كوبو أاو
رودريغو حيث سشينضشمان لفريق الششباب
«كاسشتيا» الذي يقوده راؤوول غونزاليسس.
وسشيظل في العاصشمة مدريد ك من لوكا

مودريتشس ،إابراهيم دياز ،أاسشينسشيو،
لصشابة ،وكان
وفيرلند ميندي بداعي ا إ
الكرواتي قد عانى من حمل زائد في
لخيرة.
التدريبات ا أ

ليفاندوفسشكي يحدد احتياجات البايرن
قال روبرت ليفاندوفسشكي مهاجم فريق
للماني إان النادي بحاجة
بايرن ميونخ ا أ
للتعاقد مع  3لعبين جدد قبل بداية
للماني
الموسشم الجديد للدوري ا أ
«بوندسشليغا».
ونقلت صشحيفة «ششبورت بيلد» امسس
لربعاء عن العب البولندي الدولي قوله
اأ
إان الفريق سشيكون بحاجة إالى ضشم جناح

هجومي ،حتى في حالة إاتمام صشفقة
التعاقد مع ليروي سشاني من مانششسشتر
لنجليزي.
سشيتي ا إ
وقال ليفاندوفسشكي في أاعقاب هزيمة
بايرن ميونخ أامام غريمه بوروسشيا
دورتموند  ،2-0إانه يود أايضشا أان يتعاقد
النادي مع لعب خط وسشط دفاعي أاو
صشانع أالعاب.

وأاضشاف ليفاندوفسشكي« :افتقدنا جهود 3
عناصشر هجومية برحيل فرانك ريبيري
وآاريين روبن وخاميسس رودريغيز ،وحتى
لن لم نعوضشهم بصشفقات جديدة».
اآ
وتعاقد بايرن ميونخ هذا الصشيف حتى
لن فقط مع المدافع الفرنسشي لوكاسس
اآ
لسشباني
هيرنانديز من أاتلتيكو مدريد ا إ
والمدافع بنجامين بافارد من ششتوتجارت

إدإرة إليونأيتد تصضر على  83مليون

والمهاجم فيات آارب من هامبورغ.
ويرغب بايرن ميونخ في التعاقد مع سشاني
وقد يبرم النادي المزيد من الصشفقات قبل
نهاية سشوق النتقالت في البوندسشليغا في
الثاني من سشبتمبر.
وتفتتح منافسشات البوندسشليغا في الموسشم
الجديد في  16اوت ،ويسشتهل بايرن مششوار
الدفاع عن اللقب بمواجهة هيرتا برلين.

ثمانية مÓي Úيورو تفصشل لوكاكو عن اإلن ÎميÓن
يحرصس نادي إانتر مين اإليطالي ،على التعاقد مع
البلجيكي روميلو لوكاكو ،مهاجم مانششسشتر يونايتد ،خل
الصشيف الجاري.
وذكر موقع «كالتششيو ميركاتو» ،أان إانتر تقدم بعرضس جديد
للوكاكو ،بعد رفضس العروضس السشابقة من قبل اليونايتد ،من
أاجل تدعيم صشفوفه بمهاجم جديد قبل نهاية الميركاتو

الصشيفي.
وأاضشاف أان النيراتزوري قدم عرضشا بحوالي  75مليون يورو،
ليقترب أاكثر من القيمة المحددة من قبل النادي اإلنجليزي،
الذي يرغب في الحصشول على  83مليونا للسشماح برحيل
البلجيكي.
ويبحث إانتر عن التعاقد مع مهاجم جديد ،بعدما خرج ماورو

إايكاردي من حسشابات النادي ،في ظل أازماته األخيرة مع
اإلدارة.
وواجه إانتر منافسشة ششرسشة مع جوفنتوسس ،حيث حاول
البيانكونيري التعاقد مع لوكاكو في صشفقة تبادلية ينتقل
بمقتضشاها ديبال إالى مانششسشتر يونايتد ،قبل أان يتراجع
النادي األحمر نظرا للمطالب المبالغ فيها من قبل ديبال.

لوروبي
بشضأأن تذإكر إلسضوبر إ أ

ليفربول يفاوضض اليويفا
يتفاوضس ليفربول مع التحاد الأوروبي
لكرة القدم ،من اأجل الحصشول على تذاكر
اإضشافية ببطولة السشوبر الأوروبي ،المقرر
اإقامتها في بششكتاشس بارك باإسشطنبول،
يوم  14اأوت المقبل.
وقال ليفربول على موقعه الرسشمي اإن

تذاكر مباراة السشوبر ضشد تششيلسشي سشتكون
متوفرة عبر الإنترنت فقط ،بدًءا من
السشاعة  1ظهًرا يوم الجمعة  5جويلية
المقبل على اأسشاسس اأسشبقية الششراء،
ويمكن للمششجعين ششراء تذكرة واحدة لكل
ششخصس وبحد اأقصشى  4تذاكر خل عملية

الششراء .واأكد ليفربول اأنه ليسس هناك
ضشمانات حول توفير تذاكر لكل
المتقدمين ،حال تجاوز عدد طلبات
الجماهير للتذاكر المتاحة.
يذكر اأن ليفربول سشيششارك في بطولة
السشوبر الأوروبي بعدما توج بلقب دوري

اأبطال اأوروبا في الموسشم المنتهي ،عقب
التفوق على توتنهام في النهائي بهدفين
دون رد.
اأما تششيلسشي فسشيششارك بصشفته بطل
الدوري الأوروبي عقب التغلب على
اآرسشنال بنتيجة  1-4في المباراة النهائية.

لضضم إريكسضن

مانششسشتر يونايتد ُيمهد طريق الريال
لربعاء،
كششف تقرير صشحفي بريطاني امسس ا أ
آاخر التطورات بششأان الرحيل المحتمل
للدنماركي كريسشتيان إاريكسشن عن صشفوف
توتنهام.
ووفًقا لششبكة «سشكاي سشبورتسس» فإان مانششسشتر

يونايتد أاوقف المفاوضشات مع إاريكسشن ،إاذ
باتوا على يقين بأان العب يريد النتقال إالى
ريال مدريد في الصشيف الحالي.
وينتهي عقد إاريكسشن مع توتنهام في الصشيف
المقبل ،ولذلك فإان النادي اللندني ل يمانع

في التخلي عن خدماته في الميركاتو الحالي.
ويعد إاريكسشن هو الخيار الثاني في ريال
مدريد لدعم خط الوسشط بعد الفرنسشي بول
بوجبا ،لعب مانششسشتر يونايتد ،لكن من
لخير عن «أاولد ترافورد»
الصشعب أان يرحل ا أ

هذا الصشيف.
وسشبق أان صشرح إاريكسشن أانه يسشعى لخوضس
تحد جديد في الموسشم المقبل ،مما يكششف
عن نواياه بمغادرة توتنهام في الصشيف
الحالي.
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ÜÉgP ácôM É¡©æ°üJ áHÉæY ∞«°U äÉ«eƒ«a
á˘MÉ˘°S ≈˘∏˘Y Ú∏˘LGô˘∏˘d á˘«˘gÉ˘æ˘à˘e ’ ÜÉ˘˘jEGh
É˘¡˘«˘gÉ˘≤˘e ≈˘∏˘Y ¿hó˘aGƒ˘à˘ j ø˘˘jò˘˘dG IQƒ˘˘ã˘ dG
⁄ »àdG äÉé∏ãŸG ™«H äÉaô°Th áMƒàØŸG
≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ ¿hÉ¡àJ ⁄h É¡à©ª°S ó≤ØJ
É¡à«Yƒf

ó°ü≤e ''¢ù«cƒØdG'' QÉé°TCG ∫ÓX
Úæ°ùª∏d π°†Øe
QÉé°TCG ,ábÉfCG IQƒãdG áMÉ°S ójõj Ée π©dh
OGóàeG ≈∏Y á©°UôŸG Iôª©ŸG ¢ù«cƒØdG
Gó°ü≤e É¡dÓX øe π©éàd áMÉ°ùdG AÉ°†a
øjòdG øjóYÉ≤àŸG áÄa á°UÉNh ø°ùdG QÉÑµd
QÉ˘˘é˘ °TCG ∫Ó˘˘ X â– »˘˘ bÓ˘˘ à˘ ˘dG GhOÉ˘˘ à˘ ˘YG
ô˘ë˘Ñ˘dG äÉ˘ª˘°ùf å©˘Ñ˘æ˘ J å«˘˘M ,¢ù«˘˘cƒ˘˘Ø˘ dG
≈∏Y ´ÓWÓd AÉæ«ŸG á≤£æe øe áeOÉ≤dG
±GôWCG ∫OÉÑJh óFGô÷G äÉHÉàc ¬∏ª– Ée
.á«eƒ«dG º¡JÉ«M º¡j Ée ∫ƒM åjó◊G
áHÉæY ¢û«fQƒc ƒ¡a ,ÜÉÑ°ûdG ó°ü≤e ÉeCG
ÜÉ˘gò˘dG á˘cô˘˘M É˘˘«˘ eƒ˘˘j ¬˘˘H CGó˘˘¡˘ J ’ …ò˘˘dG
á˘jÉ˘Z ¤EG ∞˘«˘°üdG º˘˘°Sƒ˘˘e á˘˘∏˘ «˘ W ÜÉ˘˘jE’Gh
.π«∏dG øe IôNCÉàe äÉYÉ°S

≈∏Y áHÉæY AÉæ«e íàa IOÉYEG ´hô°ûe πãÁ
™˘jQÉ˘˘°ûe çGó˘˘ë˘ à˘ °SG ∫Ó˘˘N ø˘˘e á˘˘æ˘ jóŸG
äGQƒ°üàdG øe ÉbÓ£fG á«¡«aôJh á«MÉ«°S
õjõ©Jh ájô°†◊G áMÉ«°ùdG å©Ñd áMÎ≤ŸG
º°Sƒe πc ∫ƒ∏ëH πé°ùJ »àdG áHÉæY áfÉµe
πNGO øe ìÉ«°ù∏d Éàa’ GóaGƒJ ±É«£°UG
»MÉ«°S ÜÉ£≤à°SG á≤£æªc øWƒdG êQÉNh
ájô˘ë˘Ñ˘dG á˘£ÙG ´hô˘°ûe ó˘©˘jh ,RÉ˘«˘à˘eÉ˘H
…ô°üY º«ª°üJ ≥ah õéæj …òdG Iójó÷G
…ôëÑdG π≤ædG äÉeóÿ á«dhO ¢ù«jÉ≤Ãh
Gòg ó«°ùé˘à˘d á˘jhGõ˘dG ô˘é˘M ,ø˘jô˘aÉ˘°ùª˘∏˘d
¢UÉ˘N π˘jƒ˘ª˘à˘ H õ˘˘é˘ æ˘ j ´hô˘˘°ûÃ ¬˘˘Lƒ˘˘à˘ dG
‹hCG ‹Ée ±Ó¨Hh áHÉæY AÉæ«e á°ù°SDƒŸ
Qó≤J ÜÉ©«à°SG IQó≤Hh êO QÉ«∏e 2^5 áª«≤H
ôaÉ°ùe ¿ƒ«∏e 1 øe ÌcCG π≤æd IôNÉH 100 `H
…ò˘˘dG ´hô˘˘°ûŸG Gò˘˘g ≥˘˘ aGô˘˘ jh .Éjƒæ˘°S
á˘æ˘°S ∫Ó˘N √RÉ‚EG ∫É˘¨˘ °TCG AÉ˘˘¡˘ fEG Ö≤˘˘Jô˘˘j
‘ πãªàj »Yƒf »MÉ«°S ´hô°ûe ,2019
É¡˘dÓ˘N ø˘e Ö≤˘Jô˘j »˘à˘dG AÉ˘æ˘«ŸG äÉ˘aô˘°T
å©˘˘Hh á˘˘æ˘ jóŸG ≈˘˘∏˘ ˘Y AÉ˘˘ æ˘ ˘«ŸG í˘˘ à˘ ˘a
äÉ˘˘eóÿG á˘˘«˘ bô˘˘Jh á˘˘jô˘˘°†◊G á˘˘MÉ˘˘«˘ ˘°ùdG
á˘æ˘jóÃ ΩÉ˘ª˘é˘à˘°S’G ≥˘aGô˘˘eh á˘˘«˘ ¡˘ «˘ aÎdG
.áHÉæY
‹É˘˘ ª÷G ™˘˘ ˘HÉ˘˘ ˘£˘ ˘ dG hP ´hô˘˘ ˘°ûŸG Gò˘˘ ˘¡˘ ˘ a
√RÉ‚EG ∫É¨°TCG â≤∏£fG …òdG ΩÉªéà°SÓdh
‘ ¬ª«∏°ùàd ájQhô°†dG IÒJƒdG ≠∏ÑJ ¿CG ¿hO
QGhõ˘d É˘°ùØ˘æ˘à˘e ¿ƒ˘µ˘«˘ °S ,IOóÙG ∫É˘˘LB’G
ÒaƒJ ∫ÓN øe øjóaGƒdG ìÉ«°ùdGh áæjóŸG
´Gƒ˘fCG ∞˘∏˘àﬂ ∫hÉ˘˘æ˘ Jh ΩÉ˘˘©˘ WE’G äÉ˘˘eó˘˘N
¤EG á˘aÉ˘˘°VE’É˘˘H äÉ˘˘é˘ ∏˘ ãŸGh äÉ˘˘Hhô˘˘°ûŸG
ôëÑdG äÉª°ùæH ´Éàªà°S’Gh áMGôdGh ¬«aÎdG
áMÉ°ùH áMƒàØŸG »gÉ≤ª∏d GOGóàeG ¿ƒµàd
≈∏Y øjóaGƒdG É«eƒj Ö£≤à°ùJ »àdG IQƒãdG
.áæjóŸG
íª£J ,≥«fC’G áæjóŸG ¬Lh º°SQ IOÉYE’h
‹É◊G AÉ˘˘æ˘ «ŸG π˘˘jƒ– ¤EG á˘˘HÉ˘˘ æ˘ ˘Y á˘˘ j’h
AGƒàM’ ™°ùàj ó©j ⁄ …òdG …ôëÑdG ó«°ü∏d
¤EG ´É£≤dÉH á£°TÉædG ó«°üdG øØ°Sh ÖcGôe
ó«°ü∏d ójóL AÉæ«e RÉ‚EGh ágõæ∏d AÉæ«e
áæjóÃ (¢SƒÑ«°S) ƒfGƒL á≤£æÃ …ôëÑdG
.áHÉæY
á°UÉN á°SGQO OGóYEG QÉWE’G Gòg ‘ ”h
™HÎJ á«°VQCG ¢ü«°üîJ ™e ´hô°ûŸG Gò¡H
ó˘jó˘L AÉ˘æ˘ «˘ e RÉ‚E’ QÉ˘˘à˘ µ˘ g 2000 ≈˘˘∏˘ Y
Ée Ö°ùM ,¢SƒÑ«°S á≤£æÃ …ôëÑdG ó«°ü∏d

á`KƒfCG h ∫É``ªL

øjó«dG OGƒ°S øe ∂°ü∏îJ ¥ôW
¬fC’ ∂«dóàdG ó©H ¬Ø£°T øe ócCÉJ π°ù©dG Ωóîà°ùJ âæc GPEG ,∫hCÉH
.ó∏÷G ≈∏Y áLõd ÉjÉ≤H ∑Î«°S

øjó«dG OGƒ°S øe ¢ü∏îàdGh ¿ÉÑdC’G äÉéàæe

.Iô°ûÑdG º«©æJ ≈∏Y
øe øjó«dG ∞«¶æJ á≤jôW ‘ QòëH ¬«°†ª◊G äÉéàæŸG Ωóîà°SCG
¥ƒ˘˘a á˘˘©˘ °TCÓ˘ d á˘˘°Vô˘˘Y ÌcCG Iô˘˘°ûÑ˘˘dG π˘˘©˘ ˘é˘ ˘j ó˘˘ b ƒ˘˘ ¡˘ ˘a OGƒ˘˘ °ùdG
≈˘∏˘Y ∑ó˘YÉ˘°ùJ ≈˘à˘dG äÉ˘˘Ø˘ °Uƒ˘˘dG π˘˘°†aCG iô˘˘°†M ,á˘˘«˘ é˘ °ùØ˘˘æ˘ Ñ˘ dG
‘ IóMGh Iôe øe ÌcCG É¡«eóîà°ùJ ’h øjó«dG OGƒ°S øe ¢ü∏îàdG
:πãe ´ƒÑ°SC’G
∂jój ≈∏Y êRÉ£dG ∫É≤JÈdG Ò°üY hCG ¿ƒª«∏dG Ò°üY ≈©°V ÉkÑjô≤J á≤«bO 30 IóŸ ¬«côJG ΩƒædG πÑb á«æ£b Iôc ΩGóîà°SÉH
.ÅaGO AÉÃ ¬∏°ùZG ºK
,¥ƒë°ùe ¤EG É¡æëWh ¿ôØdG ‘ ∫É≤JÈdG Qƒ°ûb ∞«ØŒ ∂æµÁ ¬«Ø£°TGh ,ΩƒædG πÑb ∂Jô°ûH ≈∏Y ¬«©°Vh …OÉHõdG ™e É¡«LõeG
.á≤«bO 20 ¤EG 15 ó©H
∂jój ≈˘∏˘Y ¬˘©˘°†jh êRÉ˘£˘dG É˘jÉ˘HÉ˘Ñ˘dG ø˘e Üƒ˘c ™˘HQ ¢Sô˘¡˘j .á≤«bO 20 ó©H É¡«Ø£°Th É¡ë«àØàd
»àdG á«°†ª◊G OGƒŸG óMCÉc É°†jCG ìÉØàdG πN ΩGóîà°SEG øµÁ .øjó«dG OGƒ°ùd áÑÑ°ùŸG ÉjÎµÑdG πà≤J
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ø˘e á˘Yƒ˘ª›h ∂«˘à˘cÓ˘dG ¢†ª˘M ≈˘∏˘Y ¿É˘Ñ˘dC’G äÉ˘é˘à˘æ˘e iƒ˘˘à–
â«ŸG ó∏÷G øe É«∏©dG á≤Ñ£dG ádGREG ≈∏Y πª©J ≈àdG ¢VÉªMC’G
‘ Ωó˘î˘à˘°ùJ É˘e É˘kÑ˘dÉ˘Zh ,OGƒ˘°ùdG ø˘e ø˘jó˘«˘dG ∞˘«˘¶˘æ˘à˘d á˘≤˘jô˘£˘c
∞ØîJ ≈¡a øjó«dG í«àØJh ájQÉéàdG Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äÉéàæe
.øcGódG ¬fƒd hCG √Qƒ°ûb øe π∏≤Jh ó∏÷G ±ÉØL øe
¬˘fCG å«˘M ,π˘«˘∏˘dG ‘ §˘≤˘a ∂«˘à˘cÓ˘dG ¢†ª˘M äÉ˘é˘à˘æ˘ e Ωó˘˘î˘ à˘ °SG
∑ó∏L ¢Vô©jh ¢ùª°û∏˘d á˘«˘é˘°ùØ˘æ˘H ¥ƒ˘Ø˘dG á˘©˘°TC’G ™˘e π˘YÉ˘Ø˘à˘j
.ô£î∏d
ΩƒædG πÑb ∂jó˘j ≈˘∏˘Y …OÉ˘©˘dG …OÉ˘Hõ˘dG ø˘e á˘≤˘«˘bQ á˘≤˘Ñ˘W ≈˘©˘°V
iQôch, ÅaGódG AÉŸÉH É¡«Ø£°TG ºK ≥FÉbO 10 ¤EG 5 IóŸ É¡côJGh
.´ƒÑ°SC’G ‘ äGôe IóY ∂°SÉŸG Gòg
∂jój ≈∏Y ∂Jô°ûÑd Ö°SÉæŸG ¢ùª°ûdG »bGh ™°Vh ≈∏Y ≈°UôMEG
.QGô°VCG …CG hCG øjó«dG OGƒ°S çhóM ™æŸ QÉ¡ædG ∫ÓN

OGƒ°ùdG øe øjó«dG ∞«¶æàd ''¢S'' ÚeÉà«a
äGõØëªc á«°†ª◊G áª©WC’G ‘ OƒLƒŸG ∂jÎ°ùdG ¢†ªM πª©j
¢†©H ‘ ,ó∏÷G ≈a OGƒ°ùdGh áæcGódG äÉeÓ©dG í«àØJ ≈∏Y óYÉ°ùj
ÚfÓ«ŸG IOÉe IOÉjR ÖÑ°ùH QGôª°SE’G ¿ƒµj øjó«dG OGƒ°S ä’ÉM
óYÉ°ùj Éªc ä’É◊G ∂∏J ≈a ájÉ¨∏d ó«Øe ¢S ÚeÉà«a øµdh ,É¡«a

¢Uô– ∂dòdh á°UÉN áØ°üH ICGôª∏d ∫ÉªL Qó°üe Éªg øjó«dG
∞«¶æJ á≤jôW øY åëÑ˘dGh á˘∏˘«˘ª˘L É˘¡˘FÉ˘≤˘HEG ≈˘∏˘Y É˘ª˘FGO Iƒ˘°ùæ˘dG
áØ∏àﬂ Ö«dÉ°SCG IóY ìô£æ°S ∫É≤ŸG Gòg ‘h .OGƒ°ùdG øe øjó«dG
.OGƒ°ùdG øe øjó«dG ∞«¶æJ á≤jôWh øjó«dG OGƒ°S øe ájÉbƒ∏d

øjó«dG OGƒ°S øe ¢ü∏îà∏d Iô°ûÑdG Ò°û≤J
®ÉØ◊Gh OGƒ°ùdG øe øjó«dG ∞«¶æJ á≤jôW π°†aCG øe IóMGh
áà«ŸG ÉjÓÿG ádGREG á«∏ªY »gh ,Ò°û≤àdG »g ∂Jô°ûH áë°U ≈∏Y
.ó∏÷G í£°S øe
πªY ∂æµÁ ,´ƒÑ°SC’G ‘ ÚJôe hCG Iôe øe ÌcCG Ò°û≤J ÖæŒ
RƒL âjR hCG ¿ƒàjõdG âjR êõe ≥jôW øY øjó«∏d »©«ÑW ô°û≤e
.ôµ°ùdG hCG ¿Éaƒ°ûdG hCG Iƒ¡≤dG äÉÑ«ÑM ™e óæ¡dG

OGƒ°ùdG øe ¢ü∏îà∏d øjó«dG Ö«WôJ
hCG ôéàŸG ‘ ¬àjÎ°TG …òdG π°†ØŸG ∂ÑWôe ΩGóîà°SG ÉeEG ∂æµÁ
π«°ù¨dG ó©H ∂Jô°ûH Ö«WôJ ≈∏Y ≈°UôMCGh É k£«°ùH Ék«dõæe ÉkÑWôe
.Ωƒj πc
Rƒ∏dG hCG óæ¡dG RƒL âjR πª°ûJ á£«°ùH ™æ°üdG á«∏ﬁ äÉÑWôŸG
.GÒa IƒdC’G É«°ûdG IóHR hCG hÉcÉµdG
∂jód π°†ØŸG ÖWôŸG ΩGóîà°SÉH ΩÉ¶àfÉH ∂jój ∂«dóàH »eƒb
IQhódG ø°ùëjh ∂Jô°ûH ÖWôj ±ƒ°S Gòg ,π°ù©dG hCG QÉÑ°üdG πãe
.ájƒeódG
k’hCG OGƒ°ùdG ∞¶æjh ábGô°TEGh áë°U ÌcCG É¡∏©éj øjó«dG Ö«WôJ

∫ÉØWC’G iód ÊGhó©dG ∑ƒ∏°ùdG

á«q °ùØædG äÓµ°ûŸG ¢†©H πØ£dG ¬pLGƒj ób
á∏°ù∏°ùdG √òg ‘h ,ádƒØ£dG á∏Môe ∫ÓN
πcÉ°ûŸG √òg ≈∏Y Aƒ°†dG AÉ≤dEG ∫hÉëæ°S
OÉ˘é˘jEG á˘dhÉﬁh É˘¡˘HÉ˘Ñ˘°SCG ≈˘∏˘˘Y ±ƒ˘˘bƒ˘˘dGh
»˘˘g äÓ˘˘µ˘˘°ûŸG √ò˘˘g o∫hq CGh ,É˘˘¡˘˘˘d m ∫ƒ˘˘˘∏˘˘˘M
IÉfÉ©ŸG ¿ƒµJh.(πØ£∏d ÊGhó©dG ∑ƒ∏°ùdG)
ø˘˘e ÌcCG AÉ˘˘HB’G ió˘˘d á˘˘∏˘˘µ˘˘°ûŸG √ò˘˘g ø˘˘˘e
≈∏Y É¡pJÉ©ÑJ ¿ƒ∏ªs ëàj øe ºg º¡qfC’ AÉæHC’G
láÑZQ º¡jód ¿ƒµJh »YÉªàL’G iƒà°ùŸG
√ò˘˘g ø˘˘e º˘˘¡˘˘˘FÉ˘˘˘æ˘˘˘HCG ¢ü«˘˘˘∏˘˘˘î˘˘˘J ‘ IÒÑ˘˘˘c
.á∏µ°ûŸG
l∑ƒ˘∏˘°S ¬˘fq CÉ˘˘H ¿Ghó˘˘©˘˘dG ∞˘˘jô˘˘©˘˘J É˘˘æ˘˘æ˘˘µÁh
Qô˘°†dGh iPC’G ¥É◊EG ±pó˘¡˘à˘˘°ù˘˘nj Oƒ˘˘°ü≤˘˘e
áq«°ùØæ˘dG äÉ˘°SGQó˘dG pâë˘°VhCGh ,ø˘jô˘NB’É˘H
πq ˘˘c ió˘˘d Ol ƒ˘˘Lƒ˘˘e ÊGhó˘˘©˘˘˘dG ∑ƒ˘˘˘∏˘˘˘°ùdG ¿CG
∫AÉ˘°†à˘J á˘JhÉ˘Ø˘à˘e mÖ°ùæ˘H ø˘µ˘dh ,∫É˘Ø˘˘WC’G
,á«q ∏≤©dG ¬JGQób â
r ‰h ôª©dG ‘ Ωóq ≤J Éªq∏c
(ôdOCGh ,õfQƒd) πãe AÉª∏©dG ¢†©H çós ëàjh
¿É°ùfE’G iód Il õjôZ ∞æ©dGh ¿Ghó©dG s¿CG
É˘¡˘°†jhô˘J Öé˘j á˘q«˘dÉ˘à˘˘b ’k ƒ˘˘«˘˘e ¬˘˘jó˘˘d s¿CGh
.äÉ©ªàÛG º«≤d ´É«°üfÓd
É¡HÉ°ùàcG s” lIOÉY ¿Ghó©dG s¿CG ¢†©ÑdG iôjh
Ö°ùM IOÉ©dG √òg áLQO ∞bƒàJh ,ºq∏©àdÉH
™Ñt ààHh ,á£«ÙG áÄ«ÑdGh äÉ©ªàÛG º«b
Ö°†¨dG ¿s CG iôf á«q fGhó©dG äÉHÉéà°S’G ƒ‰
’ å«M IôuµÑe m ø°S ‘ πØ£dG óæY ô¡¶j
¤EG π«Áh ¬˘JÉ˘Ñ˘ZQ á˘bÉ˘YEG π˘Ø˘£˘dG π˘ªq ˘ë˘à˘j
‘ ¬Ñ°†Z ¿ƒµjh ¬WÉÑMEG ádÉM ‘ Üô°†dG
∑ƒ∏°ùdG ∂dP ó©H »JCÉjh ¬sLƒe ÒZ ájGóÑdG
çÉ˘˘fE’G ÚH ¥hô˘˘a ó˘˘Lƒ˘˘˘Jh ,»˘˘˘eÉ˘˘˘≤˘˘˘à˘˘˘f’G
¥hôØ∏d áé«àf ¿Ghó©dG áÑ°ùf ‘ QƒcòdGh
±Ó˘à˘NGh É˘ª˘˘¡˘˘æ˘˘«˘˘H á˘˘jq ƒ˘˘«◊Gh á˘˘jq ƒ˘˘°†©˘˘dG
ÌcCG Qƒ˘cò˘dG ¿s CG hó˘Ñ˘jh ,êGõŸGh á˘©˘«˘Ñ˘˘£˘˘dG
.¿Ghó©dG ΩGóîà°S’ ák °VôY

ÊGhó©dG ∑ƒ∏°ùdG Qƒ¡X ÜÉÑ°SCG
πØ£dG iód
øe »YÉªàL’G ¢†aôdÉH πØ£dG Qƒ©°T ¯
áé«àf ¬«ª∏©e hCG ¬FÉbó°UCG hCG ¬Jô°SCG πÑb
É¡©e πeÉ©àdG ºàj ⁄ »àdG á«q Ñ∏°ùdG ¬JÉ«q cƒ∏°S
.º«∏°S m πµ°ûH
ÊGhó©dG πØ£dG n∑ƒ∏°S Iô°SC’G ™«é°ûJ ¯
.¢ùØædG øY kÉYÉaO √QÉÑàYÉH
mÖ«Y OƒLh áé«àf ¢ü≤ædÉH πØ£dG Qƒ©°T ¯
ºK øeh ¬fGôbCG øe OÉ≤àfÓd ¬°Vuô©j »≤∏N
.¿Ghó©dÉH º¡¡LGƒj
AGƒ°S ¬d ≈∏YC’G πãŸG IÉcÉﬁh ó«∏≤J ¯
Ée m π°ù∏°ùe π£H hCG ¬Jô°SCG øe Ék °üî°T ¿Éc
.É¡H ≥l ∏©àe Ék «fƒJôc á«q °üî°T hCG
É˘ª˘Y ÒÑ˘©˘à˘dG ≈˘∏˘Y π˘Ø˘˘£˘˘dG IQó˘˘b Ωó˘˘Y ¯
.¢ù«°SÉMCG øe ¬∏NGóH
.ΩÉ¡ŸG RÉ‚EG ΩóY øe •ÉÑME’G ¯
øe πØ£dG º°ùL ‘ áæeÉµdG ábÉ£dG oâÑc ¯
.á°SQóŸG hCG Iô°SC’G πÑb
πÑb øe ¿Ghó©dGh ô¡≤∏d πØ£dG ¢Vôt ©J ¯
.øjôNB’G

πØ£dG iód ¿Ghó©dG ∫Éµ°TCG
A…òÑdG ΩÓµdGh ñGô°üdG »¶Ø∏dG ¿Ghó©dG ¯
.ìÉ«°üdGh
¿É˘°ù∏˘dG ´’OG π˘ã˘e :…ÒÑ˘©˘à˘˘dG ¿Ghó˘˘©˘˘dG ¯
.¥É°üÑdGh
Iƒ˘˘≤˘˘dG ΩGó˘˘î˘˘à˘˘°SG :…ó˘˘°ù÷G ¿Ghó˘˘©˘˘˘dG ¯
.ájq ó°ù÷G
AÉ˘«˘°TC’G Ò°ùµ˘à˘c :»˘FGƒ˘˘°û©˘˘dG ¿Ghó˘˘©˘˘dG ¯
.É¡bôMh
π˘˘Ø˘˘£˘˘dG ¥õÁ :äGò˘˘dG ƒ˘˘ë˘˘˘f ¿Ghó˘˘˘©˘˘˘dG ¯
.¬°SCGQ Üô°†jh √ô©°T óq °ûjh ¬Ñàch ¬°ùHÓe
ÒeóJ ‘ πØ£dG áÑZQ :ÖjôîàdG ¿GhóY ¯
.∂dP ƒëfh ÜÉ©dCG øe Ò¨dG äÉµ∏à‡
»¡àæj Gògh :á°ùaÉæŸGh ±ÓÿG ¿GhóY ¯
.∫ÉØWC’G ÚH åjó◊G AÉ¡àfÉH

ÊGhó©dG ∑ƒ∏°ùdG êÓY
ó˘«÷G ∑ƒ˘∏˘°ùdG ≈˘∏˘Y π˘˘Ø˘˘£˘˘dG ICÉ˘˘aÉ˘˘µ˘˘e ¯
.¬àªg ™aQh √õ«Ø–h
.RÉØ∏àdG IógÉ°ûe âbh π«∏≤J ¯
á˘bÉ˘˘W êGô˘˘NE’ á˘˘«˘˘cô˘˘M π˘˘FÉ˘˘°Sh Òaƒ˘˘J ¯
.á°VÉjôdG á°SQÉªªc πØ£dG
QGòàY’G ≈∏Y √ójƒ©Jh πØ£dG ÖjQóJ ¯
.CÉ£ÿG óæY
¬∏©a OhOôd πFGóH ÊGhó©dG πØ£dG º«∏©J ¯
ájq ó°ù÷G Iƒ≤dÉH ÒÑ©àdG øe ’óH á«q fGhó©dG
.»¶Ød m ÒÑ©J ΩGóîà°SG hCG
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¢ùî∏d á∏gòŸG óFGƒØdG ∞°ûàcG
»àdG äGhô°†ÿG øe ¢ùÿG
,óFGƒØdG øe ójó©dÉH õ«ªàJ
…ƒ˘˘à˘ ë˘ j ¬˘˘fGC å«˘˘M
ø˘e ó˘jó˘©˘ dG ≈˘˘∏˘ Y
á«FGò¨dG ô°UÉæ©dG
áë°ü∏˘d Ió˘«˘ØŸG
Òã˘µ˘dG êÓ˘©˘dh
,¢VGô˘˘ e’
C G ø˘˘ ˘e
‘ πNój ¬fCG Éªc
øe ó˘jó˘©˘dG Ò°†–
±É°†jh äÉ£∏°ùdG ´GƒfCG
ô˘˘ ˘ ˘ LÈdG äÉ˘˘ ˘ ˘ °ûJhó˘˘ ˘ ˘ æ˘ ˘ ˘ ˘°S ¤EG kÉ˘ ˘ ˘ ˘°†jCG
.Iòjò∏dG

¥Gƒ°SC’G Égó¡°ûJ á©°SGh á«côM

≈ë°VC’G ó«Y ∫ÉÑ≤à°S’ ó©à°ùJ ájôFGõ÷G äÓFÉ©dG
áª«¶Y áÑ°SÉæªc ∑QÉ˘ÑŸG ≈˘ë˘°VC’G ó˘«˘Y ∫É˘Ñ˘≤˘à˘°S’ á˘jô˘FGõ÷G ô˘°SC’G ó˘©˘à˘°ùJ
Éªc ,ôëædG äGhOCG áÄ«¡Jh äƒ«ÑdG ∞«¶æJ QGôZ ≈∏Y Iõ«‡ äGOÉYh ¢Sƒ≤W ≥ah
,ô°SC’G É¡LÉà– »àdG äÉeõ∏à°ùŸG ∞∏àﬂ AÉæàb’ á©°SGh á«côM ¥Gƒ°SC’G ó¡°ûJ
™Ñ£J Éªc ó«©˘dÉ˘H á˘°UÉÿG ™˘∏˘°ùdG É˘¡˘JCÓ˘eh Ió˘jó˘L á˘∏˘M ¥Gƒ˘°SC’G â°ùÑ˘d å«˘ë˘H
áLÉÑN áª«°ùf ¯
.áæ°S πc ‘ É¡«∏Y âHCGO Iõ«‡ AGƒLCG ô°SC’G

¿RƒdG ¢UÉ≤fEGh º«Lô∏d ¢ùÿG óFGƒa

.äÉjƒ∏◊G øe ´ƒf øe

äGô˘©˘°ùdG ø˘e á˘∏˘«˘∏˘b á˘Ñ˘°ùf ≈˘∏˘ Y ¢ùÿG …ƒ˘˘à˘ ë˘ j
IÒÑc áÑ°ùæHh ±É«dC’ÉH »æZ ¬fCG Éªc ájQGô◊G
™˘˘Ñ˘ °ûdÉ˘˘H Qƒ˘˘©˘ °ûdG »˘˘ £˘ ˘©˘ ˘j ¬˘˘ ∏˘ ˘©˘ ˘é˘ ˘j É‡ AÉŸG ø˘˘ e
á˘Ñ˘°SÉ˘æŸG á˘ª˘©˘W’
C G ø˘e ƒ˘¡˘a ‹É˘à˘ dÉ˘˘Hh AÓ˘˘à˘ e’
E Gh
.¿RƒdG ¢UÉ≤fE’

Iƒ≤H Iô°VÉM πHGƒàdG

…ôµ°ùdG ≈°VôŸ ¢ùÿG óFGƒa
óYÉ°ùJ »àdG á«FGò¨dG ±É«dC’G ≈∏Y ¢ùÿG …ƒàëj
¬fCG Éªc ,…ôµ°ùdG ¢VôÃ áHÉ°UE’G øe ájÉbƒdG ≈∏Y
.ΩódG ‘ ôµ°ùdG áÑ°ùf ¢†ØN ≈∏Y πª©j

¿ÉWô°ùdG ¢Vôe øe ájÉbƒ∏d ¢ùÿG óFGƒa
ká˘°UÉ˘Nh Ió˘°ùcC’G äGOÉ˘°†e ≈˘∏˘Y ¢ùÿG …ƒ˘à˘ ë˘ j
C , E πãe äÉæ«eÉà˘«˘Ø˘dG ¢†©˘Hh ÚJhQÉ˘c É˘à˘«˘Ñ˘dG
á˘HÉ˘°UE’G ø˘e á˘jÉ˘bƒ˘dG ≈˘∏˘Y π˘ª˘©˘ J ô˘˘°UÉ˘˘æ˘ Y »˘˘gh
ø˘e º˘°ù÷G ¢ü«˘∏˘î˘ J ≈˘˘∏˘ Y ó˘˘YÉ˘˘°ùJh ¿É˘˘Wô˘˘°ùdÉ˘˘H
.É¡àHQÉﬁh Iô◊G Qhò÷G øjƒµJ ™æeh Ωƒª°ùdG

§¨°†dG ≈°VôŸ ¢ùÿG óFGƒa
á∏«∏b áÑ°ùf ≈∏Y …ƒàëj ¬fCG ¢ùÿG äGõ«‡ øe
…ò˘dG Ωƒ˘«˘°SÉ˘Jƒ˘Ñ˘dÉ˘H »˘æ˘Z ¬˘fGC É˘ª˘c Ωƒ˘jOƒ˘˘°üdG ø˘˘e
ó«Øe ƒ¡a ∂dòd ,ΩódG §¨°V ¢†ØN ≈∏Y πª©j
¿RGƒJ ≈∏Y πª©jh ™ØJôŸG ΩódG §¨°V ≈°VôŸ kGóL
.º°ù÷G ‘ ìÓeC’G

ΩódG ô≤a êÓ©d ¢ùÿG óFGƒa
ô˘°üæ˘Y h π˘«˘ahQƒ˘∏˘µ˘dG IOÉ˘e ≈˘∏˘Y ¢ùÿG …ƒ˘à˘ ë˘ j
) Ωó˘˘dG ô˘˘≤˘ a êÓ˘˘Y ≈˘˘∏˘ Y ó˘˘YÉ˘˘ °ùj …ò˘˘ dG ó˘˘ jó◊G
AGô˘˘ª◊G Ωó˘˘dG äGô˘˘c êÉ˘˘à˘ fEG IOÉ˘˘jRh ,( É˘˘«˘ ª˘ ˘«˘ ˘fC’G
.ΩódG ‘ ójó◊G ¢UÉ°üàeG ≈∏Y óYÉ°ùj ‹ÉàdÉHh

ΩÉ¶©dG áë°üd ¢ùÿG óFGƒa

K ÚeÉà«a øe IÒÑc áÑ°ùf ≈∏Y ¢ùÿG …ƒàëj
É¡àjƒ≤Jh ΩÉ¶©dG ÚJhôH êÉàfEG ≈∏Y πª©j …òdG
ká°UÉNh ΩÉ¶©dG á°TÉ°ûg øe ájÉbƒdG ≈∏Y óYÉ°ùjh
.ø°ùdG QÉÑc óæY hCG ¢SCÉ«dG ø°S ó©H AÉ°ùædG óæY

¿ƒdƒ≤∏d ¢ùÿG óFGƒa
»àdG ±É«dC’G øe IÒÑc áÑ°ùf ≈∏Y ¢ùÿG …ƒàëj
êÓ˘˘Yh AÉ˘˘©˘ e’
C G á˘˘cô˘˘M §˘˘«˘ °ûæ˘˘J ≈˘˘∏˘ Y ó˘˘YÉ˘˘ °ùJ
∞˘«˘¶˘æ˘Jh êGô˘N’
E G á˘«˘∏˘ ª˘ Y π˘˘«˘ ¡˘ °ùJh ∑É˘˘°ùeE’G
™˘˘ e ¢ùÿG Ò°üY §˘˘ ∏˘ ˘N ø˘˘ µÁ É˘˘ ª˘ ˘c ,¿ƒ˘˘ dƒ˘˘ ≤˘ ˘ dG
‘ ¬eGóîà°SGh ´Éæ©˘æ˘dG Ò°üYh π˘°ù©˘dGh ¿ƒ˘ª˘«˘∏˘dG
¿É«ã¨dÉH Qƒ©°ûdG øe ¢ü∏îàdGh º°†¡dG ô°ùY êÓY
.A»≤dGh

πeÉë∏d ¢ùÿG óFGƒa
kGó˘L ΩÉ˘¡˘dG ∂«˘dƒ˘Ø˘dG ¢†ª˘M ≈˘∏˘Y ¢ùÿG …ƒ˘à˘ ë˘ j
ø˘e ¬˘à˘jÉ˘bh ≈˘∏˘Y ó˘˘YÉ˘˘°ùj ¬˘˘fCG É˘˘ª˘ c Úæ÷G ƒ˘˘ª˘ æ˘ d
çhó˘˘ M ø˘˘ e á˘˘ jÉ˘˘ bƒ˘˘ dGh á˘˘ «˘ ˘≤˘ ˘∏ÿG äÉ˘˘ ˘gƒ˘˘ ˘°ûà˘˘ ˘dG
¿ƒ˘eô˘g RGô˘aGE IOÉ˘jR ≈˘∏˘Y π˘ª˘©˘j É˘ª˘c ,¢VÉ˘¡˘L’
E G
Oó˘˘¨˘ dG OGó˘˘eGE ≈˘˘∏˘ Y π˘˘ª˘ ©˘ ˘j …ò˘˘ dG ¿hÎ°ùLhÈdG
ΩCÓ˘ d Í∏˘˘dG QGQOEG ‹É˘˘à˘ dÉ˘˘ Hh ΩC’G ió˘˘ d á˘˘ «˘ ˘æ˘ ˘Ñ˘ ˘∏˘ ˘dG
.IO’ƒdG ó©H ¬dhÉæàH í°üæj ∂dòd á©°VôŸG

≈ë°VC’G ó«©d GÒ°†– ÚæWGƒŸG ±ôW
¿EG É˘e á˘Ñ˘≤˘dÉ˘H ô˘ª˘ Y ø˘˘H ¥ƒ˘˘°ùÑ˘˘a ∑QÉ˘˘ÑŸG
ÚeOÉ≤dG øFÉHõdÉH è©j √ÉfóLh ≈àM √Éæ÷h
øY ´É°T ÉŸ á°UÉN Üƒ°Uh ÜóM πc øe
QÉ˘˘©˘ °SC’G á˘˘«˘ dƒ˘˘≤˘ ©˘ e á˘˘«˘ MÉ˘˘f ø˘˘ e ¥ƒ˘˘ °ùdG
πNódG …hP ™e Ée ÉYƒf É¡≤aGƒJh ádhGóàŸG
Úæ˘˘WGƒŸG ¢†©˘˘H ø˘˘e É˘˘æ˘ Hô˘˘≤˘ ˘J ,OhóÙG
≈ë°VC’G ó«©d Ò°†ëàdG Oó°üH ºg øjòdG
,ΩÉ˘≤ŸG Gò˘g ‘ º˘gÉ˘æ˘Hƒ˘é˘ à˘ °SGh ∑QÉ˘˘ÑŸG
AGQh ¢†cô˘f ø˘ë˘f á˘Ñ˘«˘gh Ió˘«˘ °ùdG âdÉ˘˘≤˘ a
á°UÉN äGÒ°†ëàdG ¿Éª°V πLG øe øeõdG
AGô°T Oó°üH É¡fCG âdÉbh ó«©dG ÜGÎbG ™e
É¡LÉà– »àdG ÚcÉµ°ùdG Gòch ÊGhC’G ¢†©H
É¡«æà≤à°S É¡fCG âdÉbh Ωƒ«dG ∂dP ‘ GÒãc
É¡˘©˘e ¿õ˘à˘é˘j »˘FÓ˘dG É˘¡˘JÉ˘æ˘c OGó˘©˘J ≈˘∏˘Y
øeó£°üj Ée IOÉYh áæ°S πc ó«©dG áÑ°SÉæe
√òg âØµY ∂dòd ÚcÉµ°ùdG á∏b πµ°ûÃ
Úµ°S ø¡æe IóMGh πµd AGô°T ≈∏Y IôŸG
äÉ˘˘Ñ˘ KEG ’EG ø˘˘¡˘ æ˘ e Ió˘˘MGh π˘˘ c ≈˘˘ ∏˘ ˘Y É˘˘ eh
ød ±ƒ°S É¡fCG ∞«°†àd É¡JQÉ¡eh ÉgQƒ°†M
âbƒdG ≥«°†d Gô¶f äÉjƒ∏◊G ´GƒfCG Oó©J
¿CGh É˘ª˘«˘°S ’ ÚYƒ˘f hCG ´ƒ˘˘æ˘ H »˘˘Ø˘ à˘ µ˘ à˘ °Sh
É¡JÉæHh »g ¬°ü°üîJ ±ƒ°S »≤ÑàŸG âbƒdG
‘ ó˘«˘©˘dG RÉ˘«˘à˘LG π˘LG ø˘e â«˘Ñ˘ dG Ö«˘˘JÎd
»àdG Iõ«ªŸG AGƒLC’G »g ≈≤ÑJh ,á∏M ≈¡HCG
áÑ°SÉæe AÉ«ME’ ájôFGõ÷G ô°SC’G ≈∏Y Ö∏¨J
Üƒ∏b ≈∏Y IõjõY áÑ°SÉæªc ≈ë°VC’G ó«Y
º«gGôHG Éfó«°S áæ°o ùd AÉ«MEG øjôFGõ÷G πc
.ΩÓ°ùdG Éª¡«∏Y π«YÉª°SG ¬æHGh π«∏ÿG

¿ƒªµdGh ájhôµdGh Oƒ°SC’G πØ∏ØdGh QÉ◊G
¥ÉÑWG Ò°†– ‘ πNóJ πHGƒJ É¡∏c »gh
IQGhó˘˘dGh ±ƒ˘˘dRƒ˘˘Ñ˘ dG QGô˘˘Z ≈˘˘∏˘ Y ó˘˘ «˘ ˘©˘ ˘dG
øª°V øe »¡a ÉgDhÉæàbG ÖLhh AGƒ°ûdGh
.Ió«°S …C’ äGÒ°†ëàdG
¥Gƒ°SC’G hõ¨J ôëædG äGhOCG

IÎØ˘˘ ˘dG √ò˘˘ ˘g ∫Ó˘˘ ˘ N ¥Gƒ˘˘ ˘ °SC’G ÈY QÉŸG
áÄ«∏ŸGh áØ£°üŸG ä’hÉ£dG ô¶æe ¬Hòéj
âbƒdG ¢ùØf ‘ ÖYôj Éªc ,ôëædG äGhOCÉH
äGhOG É¡fƒc ¤G ô¶ædÉH IQÉŸG Égô¶æe
QGôZ ≈∏Y ÒÑµdG ºé◊G øeh IÒ£N ôëf
ÒWGƒ˘°ùdGh ΩÉ˘é˘MC’G á˘Ø˘∏˘àıG ÚcÉ˘µ˘°ùdG
çó◊G ™æ°üJ »àdG äÉjGƒ°ûdG ≈°ùæf ¿CG ¿hO
å«ëH ,ä’hÉ£dGh äÓÙG ÈY ∞£°üJh
äGhOCG áÄ«¡J ≈∏Y äÓFÉ©dG ¢†©H ∞µ©J
QGôZ ≈˘∏˘Y É˘¡˘YGƒ˘fCG ±Ó˘à˘NG ≈˘∏˘Y ô˘ë˘æ˘dG
ΩÉ˘é˘MC’G á˘Ø˘ ∏˘ àﬂ ÚcÉ˘˘µ˘ °ùdGh ÒWGƒ˘˘°ùdG
,á˘«˘ë˘°VC’G ô˘ë˘f ‘ É˘°ü«˘°üN á˘∏˘ª˘©˘à˘°ùŸG
ä’hÉW ¿CG ¥Gƒ°SC’G Ö∏ZCG ÈY ßMÓŸGh
™£≤æe ’ÉÑbEG ó¡°ûJ ÊGhC’Gh ÚcÉµ°ùdG ™«H
¢†©ÑH OhõàdG Gòch É¡FÉæàbG á«¨H Ò¶ædG
∞«¶æJh ôëædG á«∏ªY ‘ áeRÓdG ÊGhC’G
≈HCÉJ øe Iƒ°ùædG øe ∑Éæg ¿C’ AÉ°ûMC’G
õ«‡ ƒL ≥∏ÿ áæ°S πc ‘ É¡«fGhCG ójóŒ
Oó˘°üdG Gò˘g ‘h ,ó˘«˘©˘ dG á˘˘Ñ˘ °SÉ˘˘æ˘ e º˘˘FÓ˘˘j
iƒà°ùe ≈∏Y Úbƒ°ùàŸG ¢†©H øe ÉæHÎbG
∫ÓN äó¡°T »àdG á«Ñ©°ûdG ¥Gƒ°SC’G ¢†©H
øe Ò¶˘æ˘dG ™˘£˘≤˘æ˘e Gó˘aGƒ˘J ´ƒ˘Ñ˘°SC’G Gò˘g

¿É˘c ¿EGh ∂∏˘Ø˘W ¿ƒ˘˘«˘ Y QGô˘˘ª˘ MG á˘˘¶˘ MÓ˘˘e
Öéj ,äGRGôaEG OƒLh ™e ⁄CG hCG áµM ∑Éæg
¿CG É°†jCG ôcòj ,Ö«Ñ£dG IQÉ°ûà°SG ÉgóæY
IÉæ≤H ¿hódƒj ™°VôdG ™«ªL øe % 10 ‹GƒM
ÖÑ˘°ùj »˘˘à˘ dGh ,π˘˘bC’G ≈˘˘∏˘ Y Ió˘˘MGh á˘˘«˘ ©˘ eO
IOÉ˘˘jR π˘˘eÉ˘˘c π˘˘µ˘ °ûH hCG É˘˘«˘ Fõ˘˘L É˘˘gOGó˘˘°ùfG
•Éﬂ á˘Ñ˘Ñ˘°ùe á˘ª˘ë˘à˘∏ŸG ÜÉ˘¡˘à˘dG ∫É˘ª˘à˘ MG
.∂«ª°S ôØ°UCG hCG ¢†«HCG

ô©°û∏d ¢ùÿG óFGƒa

Iô°ûÑdG øe áæcGódG ™≤ÑdG ádGREG ≈∏Y ¢ùÿG πª©j
ÜÉÑ°ûdG ÖM øe ¢ü∏îàdGh ¢ùª°ûdG ¥hôM êÓYh
≥FÉbO 10 IóŸ AÉŸG ‘ ¢ùÿG ™≤f ≥jôW øY ∂dPh
√ó‚ ∂dò˘˘d ,AÉŸG Gò˘˘¡˘ H Iô˘˘°ûÑ˘˘dG π˘˘°ùZ º˘˘ à˘ ˘j º˘˘ K
ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe øe ÒãµdG äÉfƒµe ‘ πNój
.Iô°ûÑdÉH

¢ùÿG ∫hÉæJ ™fGƒe
QÉKBG ¬d ôcòj ⁄h áæeB’G äGhô°†ÿG øe ¢ùÿG
Öéj ,¬æe IÒÑc äÉ«ªc ∫hÉæJ óæY øµdh á«ÑfÉL
¿ƒ©°†îj øjòdG ≈°Vôª∏d kÉ°Uƒ°üN Qò◊G »NƒJ
äGOÉ˘°†e ™˘e (§˘∏˘é˘à˘dG) Ìî˘˘à˘ dG äGOÉ˘˘°†e êÓ˘˘©˘ d
’ äÉ£∏÷G øjƒµJ ¤EG …ODƒJ ób É¡fC’ K ÚeÉà«a
Éà«ÑdG ≈∏Y …ƒàëj ¢ùÿG ¿C’ kGô¶fh ,¬∏dG Qób
ø˘µ˘dh Iô˘°ûÑ˘dG ¿ƒ˘∏˘J ¤EG …ODƒ˘j ó˘b ¬˘fÉE ˘ a ÚJhQÉ˘˘c
Éà˘«˘Ñ˘dG á˘«˘ª˘c ø˘e π˘«˘∏˘≤˘à˘dG ó˘æ˘Y ∫hõ˘j ô˘eC’G Gò˘g
®ÉØë∏d ¬dhÉæàJ ÉŸ √ÉÑàf’G Öéj ∂dòd ÚJhQÉc
.¢VGôeC’G øe ájÉbƒdGh ∂àë°U ≈∏Y

ƒg ≈ë°VC’G ó«©d GOGó©à°SG äƒ«ÑdG ∞«¶æJ
Iƒ°ùædG ∞µ©J å«ëH ,É¡«a ∫GóL ’ IOÉY
RÉ«àL’ Éªµﬁ ÉÑ«JôJ äƒ«ÑdG Ö«JôJ ≈∏Y
Ò°†– ≈°ùæf ¿CG ¿hO á∏M ≈¡HCG ‘ ó«©dG
≈∏Y ô°SC’G äOÉàYG »àdG äÉjƒ∏◊G ¢†©H
≈˘˘ë˘ °VC’G ó˘˘«˘ Y á˘˘Ñ˘ °SÉ˘˘ æ˘ ˘e ‘ É˘˘ gÒ°†–
∂∏J Qób ≈∏Y â°ù«d á∏«∏b á«ªµH ∑QÉÑŸG
ó«©a ∑QÉÑŸG ô£ØdG ó«Y ‘ Iô°†ÙG
≈˘∏˘Y ô˘ë˘æ˘∏˘d ó˘«˘Y ƒ˘g ∑QÉ˘˘ÑŸG ≈˘˘ë˘ °VC’G
ICGôŸG ¬«a ðØàJ …òdG ô£ØdG ó«Y ±ÓN
´Gƒ˘˘ ˘ ˘ fCG ≈˘˘ ˘ ˘ bQCG Ò°†– ‘ á˘˘ ˘ ˘ ˘jô˘˘ ˘ ˘ ˘FGõ÷G
AÉª°SG Ió«°ùdG ∫ƒ≤J Gòg øYh ,äÉjƒ∏◊G
É¡fCG Qƒµ∏ÑH ≥«à©dG ¥ƒ°ùdG ‘ ÉgÉæ«≤àdG »àdG
ICGôeG …CG πãe É¡∏ãe ó«©∏d ô°†– π©ØdÉH
∞«¶æJh Ö«JôJ º°†N ‘ »¡a ájôFGõL
ô°VÉM ¬fEG âdÉ≤a ¢ûÑµdG øY ÉeCG â«ÑdG
Ö©∏dGh ¬H É¡FÉæHG ƒ¡∏d â«ÑdG AÉæa ‘ ÉªàM
Ò°†– ø˘˘Yh ó˘˘«˘ ©˘ dG ∫ƒ˘˘∏˘ M ≈˘˘ à˘ ˘M ¬˘˘ ©˘ ˘e
ÚYƒæH »ØàµJ ±ƒ°S É¡fG âdÉb äÉjƒ∏◊G
ó«©c ¢ù«d ôëæ∏d ó«Y ¬fGh á°UÉN §≤a
ÌcG Ò°†– Ωõ∏à°ùj …òdG ∑QÉÑŸG ô£ØdG

É¡H ¿hÉ¡àdG Öéj ’ Ú©dG äGRGôaEG

ó◊Gh ´Gó°üdG øe ∞«ØîàdG ≈∏Y ¢ùÿG πª©j
≈˘∏˘Y ó˘YÉ˘˘°ùj ¬˘˘fCG É˘˘ª˘ c ,¬˘˘d á˘˘Ñ˘ MÉ˘˘°üŸG Ω’B’G ø˘˘e
ΩƒædG ‘ áÑZôdG IOÉjRh ¥QC’Gh ≥∏≤dG øe ájÉbƒdG
.ÜÉ°üYC’G áFó¡Jh

Iô°ûÑ∏d ¢ùÿG óFGƒa

ájGóÑdG á£≤f ...äƒ«ÑdG ∞«¶æJ

áª«Nh É¡ÑbGƒY ¿ƒµJ ób

´Gó°ü∏d ¢ùÿG óFGƒa

,¬àjƒ≤Jh ô©°ûdG ƒ‰ õ«Ø– ≈∏Y ¢ùÿG óYÉ°ùj
≈∏Y ¿É©ª∏˘dGh á˘jƒ˘«◊G AÉ˘Ø˘°VEG ≈˘∏˘Y ó˘YÉ˘°ùj É˘ª˘c
≥˘˘jô˘˘W ø˘˘Y ∂dPh ,ô˘˘aÉ˘˘X’
C Gh Iô˘˘ °ûÑ˘˘ dGh ô˘˘ ©˘ ˘°ûdG
¢ùÿG âjõ˘˘ H ¢SCGô˘˘ dG Ihô˘˘ a ∂«˘˘ dó˘˘ J hCG ¬˘˘ dhÉ˘˘ æ˘ ˘ J
π˘˘ ˘Ñ˘ ˘ b ô˘˘ ˘©˘ ˘ °ûdG ≈˘˘ ˘∏˘ ˘ Y ¢ùÿG âjR ™˘˘ ˘°Vh ø˘˘ ˘µÁh
ô˘©˘°ûdG π˘°ùZ º˘K á˘YÉ˘°S IóŸ ¬˘cô˘Jh ΩÉ˘ª˘ ë˘ à˘ °S’G
.ÅaGódG AÉŸÉH

ºcõJ áfhB’G √òg ‘ ¥Gƒ°SC’G ÈY QÉŸG
´GƒfCG ∞∏àﬂ øe á≤∏£æŸG íFGhôdG ¬ØfCG
πc øe á«cõdG É¡ëFGhQ ≥Ñ©J »àdG πHGƒàdG
≈ë°VC’G ó«©H ¿GÎbG ó°TCG ¿Î≤Jh ´QÉ°T
,äGÒ°†ë˘à˘dÉ˘H Iƒ˘°ùæ˘dG É˘¡˘°üî˘Jh ∑QÉ˘ÑŸG
äÉ˘Ñ˘Lƒ˘dG ¢†©˘H OGó˘YEGh ô˘ë˘æ˘dG á˘˘«˘ ∏˘ ª˘ ©˘ a
á¡µf äGPh á°UÉN πHGƒJ Qƒ°†M Ö∏£àj
πØ∏ØdGh ájhôµdGh ¿ƒªµdG QGôZ ≈∏Y áÑ«W
øe ÉgÒZh Oƒ°SC’G πØ∏ØdGh …ôµ©dGh QÉ◊G
øYh ,ó«©dG ‘ Qƒ°†◊G áÑLGƒdG πHGƒàdG
òÑ– π©ØdÉH É¡fG áªWÉa áLÉ◊G ∫ƒ≤J Gòg
πHGƒJ AGô°T ó«©dG ÜGÎbG ™eh áæ°S πc ‘
…òdG ƒgh ¥ƒ°ùdÉH äÓÙG óMG øe Ió«L
πØ∏ØdG QGôZ ≈∏Y Iôµ°ùH áj’h øe É¡Ñ∏éj

™e ´Gô°U ‘ äÓFÉ©dG Ö∏ZCG â∏NO Éeó©H
πc AÉØ«à°SG πLG øe áfhB’G √òg ‘ øeõdG
‘ π˘˘ Nó˘˘ ˘J »˘˘ ˘à˘ ˘ dG á˘˘ ˘«˘ ˘ °SÉ˘˘ ˘°SC’G ÖfGƒ÷G
ƒg …òdG ∑QÉÑŸG ≈ë°VC’G ó«©d Ò°†ëàdG
.Úeƒj ó©H ≈∏Y

?ΩƒædG ∫ÓN Ú©dG äGRGôaEG ¿ƒq µJ ÖÑ°S Ée
‘ ≥˘˘ FÉ˘˘ bO 53 IóŸ á˘˘ Ä˘ ˘aGó˘˘ dG äGOÉ˘˘ ª˘ ˘µ˘ ˘dG
ió˘˘ d Ió˘˘ FGõ˘˘ dG äGRGô˘˘ aE’G ø˘˘ e ¢ü∏˘˘ î˘ ˘à˘ ˘ dG
ó©H äGRGôaE’G º¡jód ójõJ øjòdG ¢UÉî°TC’G
∂∏˘J âfÉ˘c GPEG É˘eCG .Ωƒ˘æ˘dG ø˘˘e ®É˘˘≤˘ «˘ à˘ °S’G
¿ƒµ«°S ,iôNCG á«ÑW ádÉM ÖÑ°ùH äGRGôaE’G
Ú©dG äGô£b :∫ÓN øe êÓ©∏d áLÉM ∑Éæg
áªëà∏e ÜÉ¡àdG πãe ä’É◊G ¢†©H êÓ©d
AGó˘JQG ,á˘«˘fô˘≤˘dG ìô˘b ,Ú©˘dG ±É˘Ø˘L ,Ú©˘˘dG
ΩÉjCG Ió©d á≤°UÓdG äÉ°Só©dG øe ’óH IQÉ¶f
…CG ÖæŒ ∂«æ«Y ≈Ø°ûJ ≈àM ™«HÉ°SCG hCG
≥«Ñ£J äÉbhCG ‘ GóYÉe ∂«æ«Y ™e ∫É°üJG
ájÉ¡ædG ‘ .Gó«L ∑ój π°ùZ ó©Hh ,AGhódG
∂à¶MÓe øµdh ,≥∏≤∏d ´GO …CG ∑Éæg ¢ù«d
‘ ºgÉ°ùj ¿CG øµÁ ÉgÉfôcP »àdG ¢VGôYCÓd
¿EG Ú©dG äGRGôaEG êÓYh ôµÑŸG ¢ü«î°ûàdG
∫ÓN øe ∂dPh Ée ¢Vôe ≈∏Y ∫óJ âfÉc
.Ö«Ñ£dG IQÉ°ûà°SG

hCG ô°†NCG ¤EG É¡fƒd ∫ƒq – GPEG øq µd .Ú©dG
•É≤àdG ≈∏Y ád’O ¿ƒµj ób ∂dòa ôØ°UCG
√òg ¿ƒq µJ ÜÉÑ°SCG Oqó©àJh ,ájÒàµH ihóY
¿ƒµj ó≤a ¢†©ÑdG óæY ÈcCG áq«ªµH äGRGôaE’G
,ø˘Ø˘é˘∏˘d »˘∏˘NGó˘dG AÉ˘°û¨˘dG ÜÉ˘˘¡˘ à˘ dG ÖÑ˘˘°ùdG
,Ú©˘dG ±É˘Ø˘L ,¢Tƒ˘eô˘dG äÓ˘«˘°üH ÜÉ˘˘¡˘ à˘ dG
º˘°ùL ∫ƒ˘NO ,á˘≤˘ °UÓ˘˘dG äÉ˘˘°Só˘˘©˘ dG AGó˘˘JQG
.ÉgÒZ ÒãµdGh Ú©dG ‘ ÖjôZ

Ú©dG äGRGôaEG êÓY
πc OÉà©ŸG •ÉıG ∂dP §≤a iôJ âæc ¿EG
¥ô˘£˘d ø˘µ˘ª˘«˘a ,≥˘˘∏˘ ≤˘ ∏˘ d »˘˘YGO Ó˘˘a ìÉ˘˘Ñ˘ °U
¢ü∏îàdG ‘ óYÉ°ùJ ¿CG á«°üî°ûdG áaÉ¶ædG
ΩÉ«≤dG ∫ÓN øe IóFGõdG Ú©dG äGRGôaG øe
:‹ÉàdÉH
äGô°†ëà°ùe ádGREG ,Ú©dG ∞«¶æàH ΩÉ«≤dG ™°Vh óYÉ°ùj ¿CG øµÁh ,ΩƒædG πÑb π«ªéàdG

á˘˘ ¶◊ ¿É˘˘ °ùfE’G É˘˘ ¡˘ ˘H Ωƒ˘˘ ˘≤˘ ˘ j Iƒ˘˘ ˘£˘ ˘ N ∫hCG
ádGRE’ ¬«æ«Y ∑ôa »g ΩƒædG øe ¬XÉ≤«à°SG
.π«∏dG ∫ÓN Éª¡H ≥°üà∏J »àdG áLõ∏dG IOÉŸG
IOÉŸG √òg ≈∏Y äÉ«ª°ùàdG øe ÒãµdG ≥∏£oJh
•Éﬂ_ hCG _Ú©dG äGRGôaEG_ É¡æe áLõ∏dG
Éeh ?π°UC’G ‘ É¡fƒq µJ ÖÑ°S Ée øµd _Ú©dG
?É¡æe ±ó¡dG
êõd πFÉ°S øe kÉYƒf äGRGôaE’G √òg Èà©oJ
ø˘e á˘«q ˘∏˘NGó˘dG á˘jhGõ˘dG ≈˘∏˘Y ¿ƒq ˘µ˘à˘j ±É˘qØ˘ °T
¤EG ®É≤«à°S’G óæY ∫ƒq ëàjh π«∏dG AÉæKCG Ú©dG
ø˘e â°ù«˘d É˘¡˘fCG ø˘e º˘Zô˘dÉ˘˘Hh .á˘˘aÉ˘˘L IOq É˘˘e
,øjÒãµdG èYõoJ É¡qfCG q’EG ¢Vôe …CG ¢VGôYCG
´É˘aO á˘∏˘«˘°Sh »˘¡˘a É˘˘¡˘ fƒq ˘ µ˘ J ÖÑ˘˘°S ø˘˘Y É˘˘qeGC
çƒq ∏àdG ´GƒfCG qπc qó°V º°ù÷G ÉgRôØoj áq«©«ÑW
.QÉ¡ædG ∫ÓN Ú©dG Ö«°üJ ób »àdG
m π˘µ˘°ûH π˘FGƒ˘°ùdG √ò˘˘g RGô˘˘aEÉ˘ H Ú©˘˘dG Ωƒ˘˘≤˘ Jh
Ö«˘WÎd ´ƒ˘eó˘dG iô› ¢ùØ˘f ø˘e »˘˘©˘ «˘ Ñ˘ W

Ú©dG ‘ •ÉîÃ ß≤«à°ùJ ¿CG »©«Ñ£dG øe
¿EG ÉeCG ,ôeC’G ≈¡àfGh ádƒ¡°ùH ¬àdGREÉH Ωƒ≤J
ó◊G øY IóFGRh Iôªà°ùe Ú©dG äGRGôaEG ¿Éc
¿ƒµj ¿CG øµÁ ,®É≤«à°S’G øe äÉYÉ°S ó©H
:iôNCG ¢VGôeCG OƒLh ≈∏Y ô°TDƒe ∂dP

áªëà∏ŸG ÜÉ¡àdG
‘ Ú©dG áªëà∏e ÜÉ¡àdG ÖÑ°ùj ¿CG øµÁ
,ô˘˘°†NCG hCG ô˘˘Ø˘ ˘°UCG hCG ¢†«˘˘ HCG •Éﬂ êÉ˘˘ à˘ ˘fEG
AGô¨dÉH ¬Ñ°TCG ¿ƒµj ¿CG áLQód ∂«ª°S ¿ƒµjh
Éªc ,Iójó°T Iô°ûb ¿ƒµjh ,Ú©dG ≥∏¨j …òdG
ÚY øWÉH ‘ ÜÉ¡àdG ∂jód ¿ƒµj ¿CG øµÁ
çóëjh Ú©dG ±ÉØL .iôNC’G ¿hO IóMGh
É‡ ,´ƒeódG RGôaEG á∏b ÖÑ°ùH Ú©dG ±ÉØL
..äGRGôaE’G ÖÑ°ùj
äÉMô≤J »gh á«fô≤dG áMôb ¤G áaÉ°V’ÉH
∞˘jô˘°üà˘dG ¤EG …ODƒ˘j É‡ ,á˘«˘ fô˘˘≤˘ dG Ö«˘˘°üJ
»ægódG ¢ù«µdG ÖfÉL ¤G äGRGôaE’G Qƒ¡Xh
,á˘˘Ñ˘ ¡˘ à˘ ∏ŸG Ú©˘˘dG äÓ˘˘«˘ °üH Ö«˘˘°üj …ò˘˘ dGh
.∂«ª°S ôØ°UCG ójó°U èàæj ¿CG øµÁh

∫ÉØWC’G iód Ú©dG äGRGôaEG
º¡jó˘d ¿ƒ˘µ˘j ,Ú¨˘dÉ˘Ñ˘dG π˘ã˘e É˘eÉ“ ∫É˘Ø˘WC’G
kÉfÉ«MCG øµd ,É°†jCG Ú©dG •Éﬂ hCG äGRGôaEG
:πãe á∏µ°ûe OƒLh ≈∏Y ád’O ∂dP ¿ƒµj ób
‘ ™˘˘FÉ˘˘°T ô˘˘eGC ƒ˘˘gh Ú©˘˘dG ø˘˘WÉ˘˘H ÜÉ˘˘ ¡˘ ˘à˘ ˘dG
Öé˘˘j ∂dò˘˘d ,Gó˘˘L …ó˘˘ ©˘ ˘e ¬˘˘ fC’ ∫É˘˘ Ø˘ ˘WC’G
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l≠d¥Ô w∞U´ ‹uÅ
Î«¸UJM∑ß« Ë√ «ÎbOπL¢
ÂbÆ …dØ V´ô
ÍeOKπ≤≈
WMOJßË ÊUMµL©«
rKO≠ s± WDI∞
¸uB∞« Èb•≈ w≠

VD´
W©öº∞« ‚¸Ë
¸uB∞« Èb•≈ w≠

qîb¥
W¥eOKπ≤ùU° XÆË
qÓ°UÆ
ÊUN°UA∑±
W¥uO∫∞« vK´ Y´U°
‚dH∞« ·
Ó d´
Z¥ËdM∞« WLÅU´
X≥U° ‹uÅ
qO∞–Ë dOI•

rµß

‰ÌU∑¢Ë VÆÔUF¢

wNMK∞

sJßË Õ
Ó U¢¸«

ú±
kOK¨ Âœ
‚dº¥

‰u∂IK∞ ‰UI¢
r∞R±
Ëb´Ë iØ¸

s¥u°_« b•√
cª∑¥Ô ÂUF©
dHºK∞
qOH∞« »U≤
¸uB∞« Èb•≈ w≠
qÓB
Ò M¢Ë dÓJM¢

‰Ó¡UC¢
nHÔØ« vMFL°

»U® åÂUøM¢u° f¥dØò Ê√ ..rKF¢ q≥
‚«dø ø ø ∑øîUø° 2005 ÂUø ø ø ø ø ø´ wø ø≠ ÂUø ø ø ø øÆ
d∂Ø_« ‹d∂∑´« WLπ≥ w≠ å„u∂ºO≠ò
t∑I•ö± s± Îôb°Ë .lÆuL∞« a¥¸U¢ w≠
å⁄dO°dØË“ „¸Uø ±ò t∞ Âbø ø øÆ ,UOÎ≤u≤UÆ
wBø ø ª® VKø ø © „uø ø ø ø ∂ºO≠ fßRø ø ø±
.„u∂ºO≠ qø ø L´ oø ø ¥dø øH∞ ÂUøLC≤ôU°
sø ø ø ø ± åÂUø ø ø ø øM¢uø °ò ¸uÒø ø ø ø ø ø© qø ø ø FH∞Uø ø°Ë
WO≤UJ±≈ W≠U{S° ÂUÆ YO• å„u∂ºO≠ò
„uø ø ø∂ºOHK∞ u¥bø øOH∞« lø ø ø©UI± lø ø ø≠¸
.¸uB∞« l≠¸ WI¥d© sº
Ò •Ë

fI©
WO≤¬dÆ …¸uß
jDª∞« l{Ë s≠
WO°d∫∞«
)WÆdH∑±( ‰U¢
‰UB¢« “UN§
”¸u± t´d∑î«
ÂöJ∞« s´ ŸUDI≤«
¸uB∞« Èb•≈ w≠

UD∞U± WLÅU´
q´Uº∞« ‹uÅ
w°Uπ¥≈ b{

dOE≤
W¥eOKπ≤ùU° …dA´
ÊUN°UA∑±

Â«d∫∞« ‰UL∞«
¸uB∞« Èb•≈ w≠
ÊUN°UA∑±

o∞Uª∞« ¡ULß√ s±
XN≤√ …b≥UF±
»d∫∞« lzUÆË
v∞Ë_« WOL∞UF∞«

r∑®

‹«– WNØU≠
…dO∂Ø …dL£
qO∫∑ºLK∞ ‰UI¢
dB¥
)Â( bºπ∞« WªC±

t∑±uBî ‹b∑®«
‹U∂zUG∞«
WOKº¢Ë VF∞

WOIOßu± W©u≤

dÓI∑•«Ë ‰Ò–√

lH¢d¥

v±dL∞« W°UÅ≈

WO≤¬dÆ …¸uß

q∂∫∞« Âd°
VB∑M¥
”
Ó √d¢Ë rÓ´e¢

…¸U{ …dA•
»U∂∞« i∂I±
÷¸_« vK´ jIß√
’UBI∞« cî√
WO∂M§_U° ÍU®

)Â( WOHî qîœ
e´UL∞« dOGÅ
WOIOßu± W©u≤
‚¸Uß
d•
Ô UM¢
tK§d° »d{

ÊUMß_« ”dG±
WOº≤d≠ WHO∫Å
X{dF¢ WO∞e≥
`Kº± ÂuπN∞
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4 3 2 1

.r∞UF∞« ‰u• WK•¸ ‰Ë√ œÒUÆ w∞UG¢d° ¸U∫
Ò °

:n¥dF∑∞«

sO£b∫L∞« ÂU±≈

2

»U∑J∞« Â√
d≥u§
wzU± dzU©
œuNO∞« b∂F±
wK≥U§ t∞≈

¸bI∞« ÊUOK¨ ‹uÅ
vM∑´«Ë r
Ó ∑≥«
WOIOßu± W©u≤

fO∑∞« ‹UÅ
Âd∫∞« dN®_« s±

)Â( VO´ô√
gO´ WFßË b¨¸
l§Ë

6
…¸«cÆ
w∑∞« ‹UOB∫
Ô ∞«
ÃU∫∞« UN° w±d¥
v
Î M±ð w≠

d±_U° X∂π´√
tM± XA≥œË

¡ÈœU°

)Â( oOI®

3

bKπ∞« sOOK¢

…dØ ”¸U•
w≤UL∞√ ÂbÆ

5

»d∑Æ√
s¥¸uM∞« Ë–
…dDMÆ

)WÆdH∑±( b®U≤
W°bMK∞ ‰UI¢

ÊUN°UA∑±

1

w≠ )’( ‰ußd∞« Á¬¸
ÊU∫M§ t∞ WMπ∞«
‰UOî
dLº∞« œö°
ÊuM∞« Ë–
wNMK∞

W±U´Ë W≠UØ
dOºH¢ ·d•
ÂUÆ¸_U° ÊUM£≈
WO≤U±Ëd∞«

◊uMÆ

ÊU∂≥d∞« XO°

Êu∂zUG∞«

4

ÊU±d•
Íc∞« WHOKª∞«
ÂUE≤ qîœ√
Âößù« w≠ b¥d∂∞«

WøøøøøøøøFzUC∞« WøøøøøøLKJ∞«
«

‰

¡

‹

«

¸

Ã

Â

‰

«

œ

Ë

Â

»

Ë

Ê

Í

Ë

œ

«

œ

”

«

Ÿ

œ

«

÷

Ê

Ã

Â

¸

”

«

‰

…

Ê

Ÿ

‡≥

„

◊

‹

«

Ÿ

‰

Â

”

«

Õ

»

‰

Ÿ

Â

‰

Í

„

Õ

«

¸

¸

Ÿ

·

È

‰

Ÿ

“

Ë

«

¸

Ë

„

‰

‰

·

Œ

«

Ë

Ê

Â

œ

œ

…

Â

«

Í

…

«

‹

Ÿ

«

¸

Ê

Â

‰

«

„

Â

Ê

¸

Â

…

Í

«

‰

Â

Ã

¸

«

‹

‡≥

Ã

»

«

‰

«

Â

Í

¸

„

Í

œ

Â

.WOºLA∞« VØ«uJ∞« s± :WFzUC∞« WLKJ∞«
wJ¥d±_«
s¥Ëœ√
q°U≥
rK´
pKH∞«
Ã¸Uî
‹«dπL∞«

qL´
vK´
Wß«¸œ
l¥“u¢
‹«dπL∞«
w≠
ÊuJ∞«

WØd•
Ê«¸Ëœ
l±
rπ≤
¡u{

U±bF°
œœd¢
sO°
WMN±
rØö±
…U±U∫L∞«Ë
fß√

‘bî
Ô
Â“ô
n¥dF∑K∞

‰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

v∞≈ …UO∫∞« cî q° …UO∫∞« „cîQ¢ YO• v∞≈ V≥c¢ ô <
.V≥«– X≤√ YO•
d≠u¢ ÂbF° oKF∑¥ ô d±_« ,pºHM∞ „¸«c´Q° kH∑•« <
.XÆu∞« bπ∑ß r∑N¢ XMØ ÊS≠ XÆu∞« œUπ¥S° q° ,XÆu∞«
ÊQ° «Îd¥b§ „«¸√ ‡ ÎUOzUIK¢ ‡ wM≤√ u≥ WÆ«bB∞« vMF± <
.w∑±«dØ s± ¡e§ vK´ pML∑z√

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≠√
dD± ‡ W∂Æ«dLK∞ ‰ÌU´ ¡UM° - 2 .ÊUN°UA∑± ‡ œuL£ ÂuÆ t° tK∞« pK≥√ Íc∞« »UIF∞« - 1
.n
Ó A≤Ë f
Ó ∂¥ ‡ ¡UO∂≤_« u°√ - 4 .ÊUJ± ·d™ ‡ )Â( W¥eOKπ≤ùU° b•«Ë - 3 .)Â( d¥e¨
d¥“u∞« - 7 .`Ó≤Òd¢ ‡ )Â( rKÓ´Ó - 6 .»«u§ ·d• ‡ )Â( ”U©dÆ ‡ h
Ó ÆUM¢Ë ‰Ó¡UC¢ - 5
tOK´ rO≥«d°≈ UN° s≠œÔ WOMODºK≠ …bK° - 8 .fO∑∞« ‹UÅ ‡ Ídz«eπ∞« ‰Ë_«
q∂Æ√ b{ ‡ Q∂ÓF±Ô - 10 .ÊUMß_« X∂M± ‡ n≠Q∑K∞ ‰UI¢ ‡ tK∞« oKî dOî - 9 .Âöº∞«
.)Â(
:Uø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø¥œuL´

‰uø øK∫∞«

.œ¸UD´

WFzUC∞« WLKJ∞«

.Êö§U±

WOLNß ‹ULKØ

.sßb≤u±√ ‰«Ë¸

dO≥UA±Ë ¡ULE´

nz«cÆ ‡ t±uÆ VKD∞ W°Uπ∑ß« `∞UÅ w∂M∞« b¥ vK´ tK∞« U≥dN™√ w∑∞« W¥ü« - 1
‡ WIAL∞«Ë VF∑∞« qL∫∑¥ s± - 3 .WO≤¬dÆ W¥¬ ‡ Âœü œuπº∞« v°√ - 2 .WO≤UØd°
‡ W•UºL∞« ”UOI∞ - 4 .t°U∫Å√ WK±UF± ¡uß w∂MK∞ vJ∑®« Íc∞« Ê«uO∫∞«
W©u≤ ‡ ‰“UM± - 6 .wNMK∞ ‡ jÆ ‡ k∑Ø« - 5 .WOIOßu± W©u≤ ‡ oKF∞« …¸uß lKD±
WOÆ«d´ …bK° ‡ …uNÆ - 8 .d∫∂∞« Èu∑º± ÊËœ ‡ )Â( W¥dz«e§ W¥ôË - 7 .WOIOßu±
Íc∞« w∂M∞« - 10 .»dN¥ ‡ `{«Ë ‡ ¡«bMK∞ - 9 .Âöº∞« tOK´ rO≥«d°≈ UN° b∞Ë
.)Â( ”ËdF∞« ÃU¢ ‡ sº∫
Ô ∞« dD® wÓD´√

s± WF°¸√ l± qÅË 1911 ÂU´ w≠ ,wπ¥Ëd≤ nAJ∑º±
.v∞Ë_« …dLK∞ w°uMπ∞« VDI∞« v∞≈ tzö±“
.WÆdDL∞« q°UI¥ = 11 + 3 + 9 + 8 + 10 <
.Q∂´ = 5 + 4 + 6 <
.¸«b§ = 1 + 2 + 10 <
.W¥eOKπ≤ùU° b•«Ë = 8 + 3 + 7 <
√¸≠i.
«∞ªKOq 9 - ±∫Lb ‡ √· ‡ ≠pÒ 01 - ±LKu¡ ‡
°q 6 - ¸«¥W ‡ ¢LU¥qÓ 7 - ßö‰ ‡ ≤VÒ 8 Ë«Ê ‡ °Os 4 - ≈°d«≥Or ‡ §nÒ 5 - ÆqÒ ‡ Ë¸‚ ‡
1 - «∞BU´IW ‡ Í Í 2 - °dÃ ‡ Ë«°q 3 √≠IOU:

¥Hd 01 - ¥ußn ‡ ≈ØKOq.
±MªHi 8 - °s ‡ °U°q 9 - ¥U ‡ §Kw ‡
‡ ≥d ‡ ô 6 - °Ou‹ ‡ ô 7 - ±OKW ‡
Å∂u¸ ‡ «∞πLq 4 - ¬¸ ‡ ≈Æd√ ‡ œË 5 - ´ZÒ
1 - «∞MUÆW ‡ •ðLr 2 - ≈°KOf ‡ •r 3 ´Luœ¥UÎ:

•Ku‰ «∞JKLU‹ «∞L∑IU©FW:
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øµÁ ’h ,πª©dG øe óH ’ ¿Éc GPEGh ,ÜÉÄàc’Gh ¢SDƒÑdG ÉjÉë°V ¿ƒ©≤j ‹ÉàdÉHh ,á«Ñ∏°ùdG É¡éFÉàæd iô°SCG º¡∏©Œh ,º¡JGQób π°ûJ ¿CG åÑ∏J ’ πª©dGh ∫õæŸG ‘ äÉWƒ¨°V øe ÊÉ©j ô°ûÑdG øe Òãc
.¿ƒ°ü°üîàŸG AÉª∏©dG É¡H »°Uƒj »àdG íFÉ°üædG ¢†©H á°SQÉ‡ ø≤JCG GPEG Oƒ°ûæŸG ìƒª£dG ≥«≤ëàd ∂dòc Ék ªq∏°o Sh ,IOÉ©°ù∏d Gk Qó°üe ¬∏ªY øe π©éj ¿CG Éæe ¿É°ùfEÓd øµªŸG øªa ,∫ÉëH ¬æY AÉæ¨à°S’G
.á«é«JGÎ°SE’G ør en hn ºr ¡p Hp ƒofoòdp Ghôo nØ¨r àn °r SÉna ¬n ∏s dG Ghôo ncPn ºr ¡o °n ùoØrfGnC ‘ á˘Ñ˘Zô˘dGh ,¬˘˘JÉ˘˘«˘ M ‘ á˘˘fhôŸG ¢üî˘˘°û∏˘˘d øe º∏¶ŸG ÖfÉ÷G ìÓ°UEG øe »JCÉj π◊G
¢Tƒ∏Y óªﬁ ¯
á˘«˘ JGò˘˘dG IQOÉ˘˘ÑŸÉ˘˘a ;kÉ˘ ª˘ FGO kGQOÉ˘˘Ñ˘ e ø˘˘c -6 Éen ≈n∏Yn Ghôt °p üjo ºr dn hn ¬o ∏s dG ÉsdGpE Ü
n ƒoftòdG ôo pØ¨r jn √ò¡Hh ΩGõàd’G ™e ,´Ó£à°S’G ÖMh õ«ªàdG º˘«˘gGô˘HEG Qƒ˘à˘có˘dG Oó˘ë˘jh ,Oô˘Ø˘dG á˘«˘°üî˘˘°T
ø˘eh ,ÚJhô˘dG ≈˘∏˘ Y AÉ˘˘°†≤˘˘dG ≈˘˘∏˘ Y ó˘˘YÉ˘˘°ùJ
.135 _ 134 ¿GôªY ∫BG (n¿ƒoª∏n r©nj rºoghn Gƒo∏n©an
ºµëàdG ¿ƒfÉb º¡a ¿É°ùfE’G ™«£à°ùj á≤jô£dG ∑ƒ∏°ùdG á÷É©e ‘ Ú°ü°üîàŸG óMCG »≤ØdG Ò°SCG ¬°ùØf óéj ¬fCG ¿É°ùfE’G á©«ÑW øªa
∂cƒ∏°S øe Gk AõL É¡©∏éàd ÜQóàJ ¿CG øµªŸG øe ∂ZGôa ó©Ña ;¿B’G §«£îàdÉH ô°TÉH -3 ΩÉeCG πFGóÑdG Oó©J ∫ÓN øe ≥≤ëàj …òdG :»gh ÖfGƒL á©Ñ°S ‘ OôØdG ¿GRƒJ …ô°ûÑdG IÉ˘«˘M Ò°SCG ¬˘fCG hCG É˘¡˘«˘∏˘Y CÉ˘°ûf á˘æ˘«˘ ©˘ e IOÉ˘˘Y
:á«dÉàdG äGƒ£ÿG ∫ÓN øe ,CGóHGh ,kÉª∏bh ábQh êôNCGh ºb ∫É≤ŸG IAGôb
.IóMGƒdG á∏µ°ûŸG π◊ OôØdG ábÓ©dG øe ¿ƒµàj …òdG :»MhôdG ÖfÉ÷G @ kÉªFGO …òdGh ,ÚJhôdÉH ±ô©oj Ée ƒgh ,áÑ«JQ
,kÉYóÑe ¿ƒµàd âbƒdG øe á∏¡e ∂°ùØf íæeG @ ó«©ÑdG iƒà°ùŸG ≈∏Y IÉ«◊G ‘ ∂aGógCG ¿hq O OÉéjEG ≈∏Y IQó≤dG ƒgh :…OÉŸG ÖfÉ÷G @ øjódG ¤EG AÉªàf’G »JCÉj ºK ,íeÉ°ùàdGh ,¬∏dÉH √ô©°ûjh ,¢üî°û∏d ≥«°†dGh ¢SDƒÑdG ÖÑ°ùj Ée
‘ ôµØàd Oóﬁ âbh ÒaƒJ ∫ÓN øe ∂dPh πª©H ºb ,∂JÉ«◊ §«£îàdÉH ºb ,Öjô≤dGh äÉ˘˘LÉ˘˘«˘ à˘ M’G ÚH ¿RGƒ˘˘à˘ dG ´Gƒ˘˘ fCG ø˘˘ e ´ƒ˘˘ f ≈∏Y »≤ØdG ócDƒjh ,á∏FÉ©dGh øWƒdGh ¢ùØædGh Éæe OôØdG ÜÉàæj PEG ;QƒàØdGh áHBÉµdGh π∏ŸÉH
‘ ôµØJh ,πeÉc πµ°ûH É¡JQƒ°U iôJh ,QƒeC’G iô˘˘NCGh ,á˘˘jô˘˘¡˘ °T iô˘˘NCGh ,á˘˘jƒ˘˘æ˘ ˘°S á˘˘ £˘ ˘N ¤EG ¢ùØ˘æ˘dG ™˘∏˘£˘J »˘≤˘à˘f »˘µ˘ d äGOƒ˘˘LƒŸGh á«ªæàd ¿É°ùfE’G ™aód øcôdG Gòg ájƒ≤J á«ªgCG øe »àdG ∫ÉªYC’G √ÉŒ π°ùµdGh õé©dÉH Qƒ©°T
.áÁó≤dG äÓµ°ûª∏d IójóL ∫ƒ∏M á≤«bO πc ∫Ó¨à°S’ á«eƒj iôNCGh ,á«YƒÑ°SCG
.äÉfÉµeE’G ¥ƒØJ AÉ«°TCG
.á«JGòdG ¬JGQób »àdG ∫ÉªYC’G ∂∏J hCG É¡H Ωƒ≤j ¿CG ¢VÎØŸG
.áÑjô¨dGh Iójó÷G QÉµaC’G ≈∏Y íàØfG @ äÓ˘˘ ˘°UGƒŸG äÉ˘˘ ˘bhCG π˘˘ ˘¨˘ ˘ à˘ ˘ °SG ,∂eƒ˘˘ ˘j ‘
,á«ë°üdG QÉµaC’G πª°ûjh :»ë°üdG ÖfÉ÷G @ ‘ ¬aGógCGh ¬eÓMCG ≥«≤– ‘ ¬∏«Ñ°S ¿ƒµJ
πª©dG äÉWƒ¨°V øe ¢ü∏îà∏d äGƒ£N
.º¡æe º∏©Jh ÚYóÑŸG ≈∏Y ±ô©àdG ∫hÉM @ ,á£«°ùÑdG ΩÉ¡ŸG ¢†©H RÉ‚EG ‘ QÉ¶àf’Gh
.º°ù÷G äÉcô–h ,»ë°üdG πcC’Gh
.IÉ«◊G
.≥«Ñ£à∏d á∏HÉb ∑QÉµaCG ¿ƒµJ ¿CG ∫hÉM @ ø˘µÁ »˘à˘dG äÉ˘˘Ñ˘ LGƒ˘˘dG §˘˘¨˘ °†J ¿CG ∂«˘˘∏˘ Yh ≈˘˘∏˘ Y Aƒ˘˘°†dG »˘˘≤˘ ∏˘ f ±ƒ˘˘°ùa ¬˘˘«˘ ∏˘ ˘Y AÉ˘˘ æ˘ ˘Hh ôjó˘≤˘à˘dG π˘ª˘°ûJh :»˘˘°üî˘˘ °ûdG ÖfÉ÷G @ ìÉéædG ƒëf …QGOEG πªY …CG ≥«©j É‡ ¿CG Éªc
∂JÉMƒª£dh ∂àª¡d Ú£ÑãŸG øY OÉ©àH’G @
.IóMGh äÉbhCG ‘ ÉgRÉ‚EG ≈˘˘∏˘ ˘Y ∞˘˘ XƒŸG ó˘˘ YÉ˘˘ °ùJ »˘˘ à˘ ˘dG äGƒ˘˘ £ÿG .»JGòdG RÉ‚E’Gh ,á«JGòdG IQƒ°üdGh ,»JGòdG ,¬˘æ˘ Y œÉ˘˘æ˘ dG ¢SCÉ˘ «˘ dG h …QGOE’G ÚJhô˘˘dG ƒ˘˘g
Ió˘jó÷G ∑QÉ˘µ˘aCÉ˘H º˘¡˘YÉ˘æ˘bEG Ωó˘˘Y ∫É˘˘M ‘ ‘ kÉ«YÉªàLG øµa ;§«£îàdG ó©H ≥∏£fG -4 ∫Ó˘N ø˘˘e ,ÚJhô˘˘dG ÜÉ˘˘Ñ˘ °SCG ø˘˘e ¢ü∏˘˘î˘ à˘ dG ⁄É©dG ™e ∫É°üJ’G Oó– »àdG •É≤ædG ∂∏J h ,Ú°ShDhôŸG Üƒ∏b ≈∏Y kÉ°SƒHÉc πãÁ …òdG
.IôµàÑŸG ¿EÉ˘ a ,ø˘˘jô˘˘NB’G ™˘˘e Qƒ˘˘°ù÷G ó˘˘eh ∂£˘˘«ﬁ »à˘dG á˘©˘Ñ˘°ùdG ¿É˘cQC’G π˘ª˘°ûJ »˘à˘dG í˘FÉ˘°üæ˘dG ¬°ùØæH ¬à≤K øe OôØdG ójõj »µdh ,»LQÉÿG ¤EG á˘©˘∏˘£˘àŸG ¿É˘°ùfE’G á˘©˘«˘ Ñ˘ W ÖÑ˘˘°ùH ∂dP
QÉµaCG ∫ÓMEÉH πª©dG ‘ IôWÉıG πqª– @ åjó◊G º¡àcQÉ°ûeh ,øjôNB’G ¤EG ´Éªà°S’G á«°üî˘°ûdG AÉ˘æ˘H ‘ »˘≤˘Ø˘dG Qƒ˘à˘có˘dG É˘¡˘dhÉ˘æ˘J
.øcôdG Gòg …ƒ≤j ¿CG ¬«∏Y ¬«∏Y AÉæHh .Qƒ£àdGh Ωó≤àdGh ´ƒæàdGh Ò«¨àdG
.áëLÉædG áfRGƒàŸG á˘bÓ˘˘©˘ dG ∫Ó˘˘N ø˘˘e :»˘∏˘FÉ˘©˘dG ÖfÉ÷G @ h …QGOE’G ÚJhôdG ºéM øe π«∏≤àdG øe óH ’
.ájó«∏≤J áÁób QÉµaCG πﬁ IôµàÑe IójóL π˘˘M ‘ -kÉ˘ fÉ˘˘«˘ MCG -º˘˘¡˘ Jó˘˘YÉ˘˘ °ùeh ,…CGô˘˘ dGh
π˘eÉ˘©˘à˘dG ‘ á˘ë˘«˘ë˘°üdG Ö«˘dÉ˘˘°SC’G º˘˘q∏˘ ©˘ J @ øe kGÒÑc kÉÑfÉL ¢ùØædG ≈∏Y »Ø°†j º¡∏cÉ°ûe ´ƒÑæj ƒg ¤É©J ¬∏dÉH ¿ÉÁE’Éa kÉæeDƒe øc -1 ™e ábÓ©dGh ,AÉæHC’ÉH AÉHB’G ábÓYh ,á«LhõdG iôMC’ÉH hCG ,πª©dG øY IóFGõdG Oƒ«≤dG ∂a
™˘˘e »˘˘¶˘ ˘Ø˘ ˘∏˘ ˘dG ÒZh »˘˘ ¶˘ ˘Ø˘ ˘∏˘ ˘dG ∫É˘˘ °üJ’Gh ÒN ’h ,™Ñ£dÉH Êóe ¿É°ùfE’G ¿C’ ;IOÉ©°ùdG ,á˘æ˘«˘fCÉ˘ª˘£˘ dGh á˘˘æ˘ «˘ µ˘ °ùdG Qó˘˘°üeh IOÉ˘˘©˘ °ùdG á«dÉY áª«b ≥≤ëj øcôdG Gòg ºYOh á∏FÉ©dG »àdG IóFGõdG á«WGôbhÒÑdG ‘ ¥’õf’G ΩóY
.øjôNB’G Éjn ) :¤É©J ∫Éb óbh .∞dDƒj ’h ∞dCÉj ’ øª«a ¿GõMC’Gh ºFGódG óµædGh á°SÉ©àdGh AÉ≤°ûdGh
.ájô°ûÑdG á«ªæàdG ‘ ‘ á°ù°SDƒŸG IÒ°ùe Ì©J ÖÑ°ùJ ¿CG É¡fCÉ°T øe
Oóﬁ í°VGh ±ógh ádÉ°SQ ∂jód øµ«d @ ≈˘nã˘fGoC hn mô˘ncPn ø˘ue º˘ocÉ˘næ˘r≤˘ n∏˘ nN É˘˘sfpEG ¢o SÉ˘˘sæ˘ dG É˘˘n¡˘ tjGnC ¬˘∏˘ dÉ˘˘H ¿ÉÁE’G ø˘˘Y ¢VGô˘˘YE’G ‘ á˘˘«˘ dGƒ˘˘àŸG OôØdG äÉbÓY å«M :»YÉªàL’G ÖfÉ÷G @ ¤EG É˘˘¡˘ H ∫hDƒ˘ j É‡ ,ΩÉ˘˘ eC’G ƒ˘˘ ë˘ ˘f Ωó˘˘ ≤˘ ˘à˘ ˘dG
±ó¡dG Gòg ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,¬∏LCG øe πª©J IQƒ°S (GƒoanQÉn©nà˘pd nπ˘pFÉ˘nÑ˘nbhn É˘kHƒ˘o©˘°o T rº˘ocÉ˘næ˘r∏˘n©˘nLhn rGƒoæneGB nøjpòds G) :¤É©J ∫Éb √ôcP øY á∏Ø¨dGh QhÉ˘°ûà˘dG á˘«˘Ø˘«˘ch ,ÜQÉ˘˘bC’Gh AÉ˘˘bó˘˘°UC’G ™˘˘e
.ájÉ¡ædG ‘ ¥ÉØNE’G
≈∏Y Ωƒ≤j ’ ,‹É◊G âbƒdÉH kÉ£ÑJôe kÉ«HÉéjEG ¬«∏Y ¬∏dG ∫ƒ°SQ ‘ ∂d øµ«dh .13:äGôé◊G p¬˘q∏˘dG ôp ˘rcpò˘pH n’nCG p¬˘q∏˘dG ôp ˘rcpò˘pH º˘o¡˘oHƒ˘o∏˘ob tø˘pÄ˘nª˘r£˘ nJhn
. øjôNB’G ™e QGƒM Ö«JôJh
äÉWƒ¨°†dG çQƒJ »àdG ÜÉÑ°SC’G ¢†©H
r ˘ nJ Gò˘g ø˘Y »˘≤˘Ø˘dG ô˘cò˘j :»˘˘æ˘˘¡ŸG ÖfÉ÷G @
.π«LCÉJ hCG ∞jƒ°ùJ GC óÑj ¿Éc …òdG ƒ¡a ;Ihób ΩÓ°ùdGh IÓ°üdG ør ˘en hn ) :∫É˘bh 28 :ó˘Yô˘dG (Ü
o ƒ˘o∏˘o≤˘ rdG øt ˘ pÄ˘ ªn ˘ £
∫ƒªÿG øe ádÉM π°ùµdÉa ;π°ùµdGh ∑ÉjEG -7 ô˘KDƒ˘jh ,¢Tƒ˘°ûH ¬˘Lƒ˘Hh ΩÓ˘˘°ùdÉ˘˘H ¬˘˘«˘ ≤˘ d ø˘˘e É˘kµ˘æ˘°n V ák ˘°n û«˘p©˘ en ¬o ˘ nd ¿s pEÉ˘ na …pô˘ rcpP ø˘˘Yn ¢n Vôn ˘ Yr GnC ‘ ôaGƒàJ ¿CG óH’ ¬fCG ¬JGô°VÉﬁ ‘ øcôdG πcÉ°ûŸG º¶©e ÚãMÉÑdG øe ÒãµdG ™Lôj
.124 :¬W (≈ªn Yr GnC páen É«n p≤dr G Ωn ƒr jn √o ôo °o ûë
áé«àf ÉC °ûæj óbh ,ácô◊G ‘ áÑZôdG ΩóYh πc »£©jh ,¬à– »àdG IOÉ°SƒdÉH ¬«∏Y πNGódG
r fn hn ôaGƒàJ ¿CG óH’h ,É«∏©dG áª«≤dG øcôdG Gòg ∞XƒŸG É¡«fÉ©j »àdG á«°ùØædG äÉWƒ¨°†dGh
√ô˘˘ °SCG ‘ ™˘˘ ≤˘ ˘ j …ò˘˘ ˘dG …QGOE’G ÚJhô˘˘ ˘dG ¤EG
º˘cGô˘J ™˘e ,á˘«˘Ñ˘°ü©˘dGh á˘˘«˘ °ùØ˘˘æ˘ dG •ƒ˘˘¨˘ °†dG øe …CG ..¬¡Lh øe kÉÑ«°üf ¬«dEG ¢ù∏L øe ;øjôNB’G ™eh äGòdG ™e kÉﬁÉ°ùàe øc -2
¤G á∏µ°ûŸG A’Dƒg ™Lôjh ,ÚØXƒŸG º¶©e
äQÉ°TCG óbh .äÉeÉªàg’G ´ƒæJh äÉ«dhDƒ°ùŸG
.¬d ΩÉ°ùàH’Gh ¬H ΩÉªàg’Gh ¬«dEG ô¶ædG ìÉéædG ájGóHh .kÉØ©°V ¢ù«dh Iƒb íeÉ°ùàdÉa
:É¡æe ÜÉÑ°SCG IóY
ä’É˘ª˘à˘MG OÉ˘jORG ¤EG á˘˘«˘ fGó˘˘«ŸG çÉ˘˘ë˘ HC’G ;»eƒj πµ°ûH ¬°SQÉeh AÉNÎ°S’G øa º∏©J -5 âfCG ∑ó«Øj …òdG íeÉ°ùàdG ∫ÓN øe ¿ƒµJ
¬˘˘ £˘ ˘«ﬁ ™˘˘ ˘e ∞˘˘ ˘XƒŸG ∞˘˘ ˘«˘ ˘ µ˘ ˘ J Ωó˘˘ ˘Y @
.∫ÉLôdG øe ÌcCG π°ùµdG AGóH AÉ°ùædG áHÉ°UEG øa Oôa πc º∏©àj ¿CÉH ¢ùØædG AÉª∏Y í°üæj PEG ÉææjO ¿CG ó‚ ∂dòdh ,º¡ﬁÉ°ùJ ø‡ ÌcCG
.á°ù°SDƒŸG πNGO »YÉªàL’G
AGó˘˘H Ö«˘˘°UCG øŸ Ió˘˘«˘ ØŸG í˘˘FÉ˘˘°üæ˘˘ dG ø˘˘ eh »°†≤j ¬fC’ ;¬JÉ«M ‘ ¬à°SQÉ‡h AÉNÎ°S’G ¬∏dG ∫ƒ≤j .íeÉ°ùàdG ¤EG ÉfÉYO »eÓ°SE’G
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أالعاب الفيديو العنيفة..
هل فع Óتسسبب المذابح في أامريكا؟
في كل مرة تقع فيها مجزرة في الوليات
المتحدة ،يعود الحديث من جديد إالى
األسشباب الحقيقية التي أادت إاليها.
وقتل مهاجم  20ششخصشا أاثناء تسشوقهم في
متجر مكتظ في مدينة إال باسشو بوليا
تكسشاسس  ،وتوفي أاحد جرحى هذا الهجوم
الثنين لترتفع الحصشيلة الى  21قتي .بينما
قتل  9آاخرون أامام حانة في دايتون بولية
أاوهايو ،بعد  13سشاعة فقط.
وارتكب المجزرتين ششابان في أاوائل
العششرينيات من عمرهما.
وتطرق الرئيسس األميركي ،دونالد ترامب،
إالى األسشباب المحتملة التي أادت إالى
المجزرتين ،وقال إان من بينها أالعب الفيديو
العنيفة التي أاصشبحت ششائعة في المجتمع
األمريكي.
وانضشم ترامب بحديثه إالى العديد من
المسشؤوولين األمريكيين الذين اعتبروا أان
أالعاب الفيديو «تجرد» األششخاصس من
إانسشانيتهم وتسشهل عملية إاطق النار على
اآلخرين وقتلهم.

ولم يقترح ترامب ششيئا بششأان تششديد
القوانين األمريكية إازاء امتك أاسشلحة
قوية كالتي تسشتخدم بششكل روتيني في
عمليات القتل الجماعي.
لكن هل فع أللعاب الفيديو دور في جرائم
القتل الجماعي؟
تورد ششبكة «سشي أان أان» أان المؤوسشسشات
المعنية باألحوال النفسشية تحضس على منع
األطفال من ممارسشة أالعاب الفيديو العنيفة،
ذلك أان األمر قد يقود إالى سشلوك عدواني.
لكن الششبكة أاششارت إالى أان األبحاث التي
أاجريت في الوليات المتحدة لم تجد صشلة
مباششرة بين األششخاصس الذين مارسشوا
أالعاب الفيديو وجرائم القتل الجماعية
باسشتخدام الرصشاصس.
من جانبها ،أاوردت صشحيفة «واششنطن
بوسشت» األمريكية تقريرا حاول دحضس
فكرة ارتباط جرائم القتل الجماعي بأالعاب
الفيديو أاو المششكت النفسشية.
واسشتند التقرير إالى دراسشات ششددت على
دوافع أاقوى وراء هذه الجرائم ،مثل سشهولة

الحصشول على األسشلحة والششعور القوي
بالسشتياء ،والنرجسشية وغيرها.
وقال جيفري سشوانسشون ،أاسشتاذ علم النفسس
والعلوم السشلوكية في كلية الطب بجامعة
ديوك« :من المغري محاولة إايجاد حل
واحد بسشيط وتوجيه أاصشابع التهام إالى
ذلك»« ،حقيقة أان ششخصًشا ما سشيخرج ويذبح
مجموعة من الغرباء ،هذا ليسس فعل العقل
السشليم ،لكن هذا ل يعني أان لديهم مرضس
عقلي».
وذكر مدير الطب وصشحة المجتمع في
جامعة فاندربيلت بولية تنيسشي ،جوناثان
ميتزل أانه ل توجد إاحصشاءات توضشح
العقة بين ممارسشة أالعاب الفيديو العنيفة
وجرائم القتل الجماعية.
ووجدت دراسشة أاصشدرتها السشلطات
األمريكية في  ،2004أان  12في المئة فقط
من مرتكبي المجازر في أاميركا ،في أاكثر
 30عملية إاطق نار في المدارسس ،أاظهروا
اهتماًما بأالعاب الفيديو العنيفة.

عام  2019يسسجل أاكثر الشسهور سسخونة في العالم

ششهد العالم في يوليو  2019أاكثر
األششهر حرا على اإلطق ،إاذ
سشجلت خله حرارة قياسشية
تخطت تلك المسشجلة في الششهر
عينه من العام  ،2016بحسشب
بيانات خدمة «كوبرنيكوسس»
األوروبية حول التغير المناخي.
وقال رئيسس الخدمة جان-نويل
تيبو في بيان إان «جويلية هو
عادة أاكثر أاششهر السشنة حرا في
العالم ،لكن بحسشب بياناتنا ،فإان
يوليو  2019هو أايضشا بفارق
بسشيط أاكثر األششهر حرا التي يتم
تسشجيلها».
وتششهد دول ششمال أاوروبا

درجات حرارة مرتفعة وغير
مسشبوقة هذه األيام ،وسشجلت
درجة حرارة قياسشية في مدينة
ماركوسشفينسشكا ششمالي السشويد
بلغت  34.8درجة ،في  27جويلية
الماضشي ،وهي أاعلى درجة
حرارة تسشجل في السشويد هذا
العام.
وقال خبير األرصشاد الجوية،
جون جوربيلند ،إان هذه الدرجة
هي أاعلى درجة حرارة تسشجل
في ششمال السشويد منذ ،1945
وهي ثالث أاعلى درجة حرارة
معروفة.
وصشدرت تحذيرات من موجة

الحر في السشويد والنروبج
وفنلندا ،ودعت الششرطة
الفنلندية السشائقين على النتباه
إالى الظباء ،التي كثيرا ما تعبر
الطرقات بحثا عن الماء وسشط
درجات الحرارة المرتفعة.
وتوقعت منظمة األرصشاد الجوية
الدولية أان تنقل التقلبات الجوية
الحرارة من أاوروبا إالى
غرينند ،مما سشيؤودي إالى
ارتفاع درجات الحرارة وذوبان
أاسشرع للجليد.
وتششير التوقعات الحالية إالى أان
ذوبان الجليد قد يسشجل أارقاما
قياسشية كما في  ،2012بحسشب

المنظمة نق عن خبراء أارصشاد
في فنلندا.
وأاعلنت السشلطات الفرنسشية ،في
26جويلية الماضشي ،عن حرائق
اجتاحت آالف الهكتارات من
المحاصشيل والنباتات في عدد
كبير من مناطق البد ،بسشبب
الحر والجفاف.
وششهدت بلجيكا أاواخر جويلية
المنصشرم أاول حالة وفاة كنتيجة
مباششرة لموجة الحر القياسشية
التي تضشرب البد ،إاذ عثر على
امرأاة ميتة بالقرب من الششاطئ.

ماذا يحدث لجسسمك حين تفرط باسستهÓك السسكر؟
للسشكر ،الكثير من اآلثار السشلبية الجانبية ،تتعدى المششكلة الششائعة
طباء .وسشرد الطبيب األمريكي
الممثلة في زيادة الوزن ،وفقا ل أ
المتخصشصس ،في علم الغدد الصشماء والسشمنة لدى األطفال ،روبرت
لوسشتنغ ،في تقرير لموقع «بيزنيسس إانسشايدر» األضشرار المترتبة على
اإلفراط في تناول السشكر .وقال إانه عندما يتناول الششخصس الكثير من
السشكر يجري امتصشاصشه من األمعاء ،ويذهب مباششرة نحو الكبد .عن
طريق وريد «بابي» .والكبد هو العضشو الوحيد الذي بوسشعه القيام بعملية

األيضس (التمثيل الغذائي) ،أاي تحويل الغذاء إالى الطاقة.
لكن عندما يصشبح الكبد غير قادر على تصشريف الفركتوز (أاحد مكونات
السشكر) ،ول يتمكن من تحويله ،يلجأا إالى تخزينه فيه ،مما يؤودي إالى
تراكم ما يعرف بـ»دهون الكبد» .ودهون الكبد ،بدورها ،تؤودي إالى حالة
تعرف بـ»مقاومة اإلنسشولين» ،التي تعني أان األخير أاصشبح أاقل قدرة على
خفضس مسشتوى السشكر في الدم .وبعد ذلك ،يصشبح الجسشم معرضشا
ألمراضس القلب ،ويضشاعف احتمال اإلصشابة بمرضس الكبد الدهني.

حـــل بسسيـــط لصسعوبـــة
حـــذف الصســـور مــــن آايفــــون
ل يواجه مسشتخدم هاتف «آايفون» صشعوبة
كبيرة في العادة حين يرغب في حذف
الصشور من جهازه ،إاذ يكفي أان يقوم
باختيارها ،ثم يتخلصس منها بششكل سشلسس
في ثوان قليلة ،لكن هذه العملية ل تجري
بسشهولة بششكل دائم.
وبحسشب موقع « ،»shefindsفإان
الصشعوبة التي تعترضس المسشتخدم في
بعضس األحيان ،يمكن حلها بسشهولة ،لكن
عبر اتباع خطوات محددة.
وسشبب هذه الصشعوبة في حذف الصشور من
آايفون ،في بعضس األحيان ،هو أان الصشور
تكون مرتبطة بتطبيق «آايتيونز».
وحين تكون صشور هاتف آايفون منقولة إالى
هذه المنصشة ،فإان الحذف غير ممكن
بالطريقة المعتادة.
ولحذف هذه الصشور من «آايتيونز»،
يتوجب على المسشتخدم أان يقوم بـ5
خطوات ،أاولها أان يربط هاتفه بحاسشوب
أاو جهاز «ماك» ثم عليه أان يقوم بفتح
التطبيق.
وفي مرحلة ثانية ،يتعين على المسشتخدم
أان يضشغط على خانة «آايفون» في

نكت فيسسبوكية

^ قالك سسراق عند القاضسي –قيق
القاضسي يقول.يا بني غلبتني معاك
اŸراة راه تقول انها شسافتك وانت تسسرق
قاله السسراق تكذب كانت راقدة .

التطبيق ،وبعد ذلك ،فليذهب إالى ركن
الصشور ،ثم سشيكون بوسشعه أان يحذف
الصشور التي لم يعد يرغب في الحتفاظ
بها.
أاما المرحلة الرابعة ،فهي إاجراء ربط بين
هاتف «آايفون» و»آايتيونز» ،ثم تأاكد في
األخير من حذف الصشور بششكل فعلي من
جهازك.

^ خطرة واحد كان يسسرح بالنعاج
وحاط رجل فوق رجل ويتكيف ‘
قارو ايا طاحت طيارة قريب ليه…كي
جات الصسحافة تسسالو كيفاشش ا◊ادثة
اŸسسك Úمن اÿلعة بزاف قالهم كنت
نسسرح بالطيارة و وحاط قارو فوق
قارو ونتكيف ‘ رجلي .لقيت النعاج
طاحو
^ هاذي مرا بخيله قالت لولدها يا مد
روح اشسÎي ثÓثة خبزات واحد ‹
وواحد
لوالدك وواحد ليك وبعد ما راح الولد
لشسراء الرغيف طلعت ا’م من التاقة
وقالت يا مد رجع الرغيف الثالث
ابوك مات.

23

äÉjóàæªdG ΩÓc
دعاء يوم عرفة
‘ أاعظم أايام العام ،و‘ أانفسش سساعات الدهر
’ ،وأاصسدقهم
كن أاعبد الّناسش ،وأاخلصسهم حا ً
دهم حاجة Ÿو’ه،
طلبًا ،وأافقرهم لربه ،وأاشس ّ
ة إاليه .
وأاسسرعهم توب ً
’غر ،و‘ هذه
ارفع يديك ‘ هذا اليوم ا أ
السساعات … النفيسسة العزيزة … ف Óتدع طلبًا إا’
ة إا’
’ إا’ وسسأالته ،و’ حاج ً
طلبته ،و’ سسؤوا ً
وكنت أاصسدق الّناسش ‘ طلبها ،ولتكن مطالبك
عزيزة ،ومسسأالتك نفيسسة،
أاصسدق ‘ طلب الهداية فهي … وربي … أانفسش
ر ربنا بأان نسسأاله إاياها ‘ كل
اŸطالب ،وهل أام ُ
 Óعلى ذلك !
صسÓة إا’ دلي ً
لنصسدق … اليوم … ‘ طلب التوبة فلعله يوم
’بدية .
السسعادة ا أ
كن متاجرًا مع مو’ك ‘ أان يجعلك مصسلحًا
لعباده فهذه … لعمر الله … من أاصسدقت الطلبات،
وهاتلك من أانفسش السسؤو’ت ،وهل كان أانبياء
الله عليهم السسÓم … وهم صسفوة اÿلق … إا’
كذلك !!
« الدعاء اليوم «
’لزم للمخلصس Úففي
هو العبادة ا◊ق والباب ا أ
ا◊ديث  « :خ Òالدعاء دعاء يوم عرفة »..
’رضش
تفرّغ له عشسية عرفة وأاقطع العÓئق با أ
وأاهلها ولتكن لك مع السسماء أاصسدق اŸناجاة .
ربك … ياهذا … يحب اّŸلح ‘ Úالدعاء فكن
عبدًا ◊وحًا Ÿو’ك كث Òالسسؤوال له .
رر طلبك و’ “ل .
ك ّ
ر لك بعضش
وأاعد السسؤوال و’ تيأاسش فلعله أاخ ّ
اŸطالب ◊به بسسماع تذللك وصسدق مناجاتك
وŸصسالح ’ يحيط بها علمك .
جرّب لذة اŸناجاة … اليوم … بأان تخلو بروحك
ولو كنت ب Úالّناسش .
ل به بأاصسدق عبارة ،وأاخلصش عبادة،
( اخ ُ
وأارفع كرامة ،وأاجل طاعة )
م إا’
عبادة اليوم … هي الدعاء … وليسش ه ّ
الدعاء يقف نبيك صسلى الله عليه وسسلم ‘
عرفة فÒفع يديه من بعد الزوال إا ¤مغيب
الشسمسش حتى أان خطام الناقة يسسقط فÓ
’خرى مرفوع ً
ة
ُينزل إا’ يدًا واحدة وتظل ا أ
للسسماء لئ Óينقطع حبل الوصسل ،فيالله كم ‘
هذا الفعل من درسش وعÈة !
« عشسية هذا اليوم « وهي من بعد العصسر اجعلها

د من
… خالصسة … لله ’ يشساركك فيها أاح ٌ
اÓÿئق .
أاغلق هاتفك
تأادب بآاداب الدعاء
ل على نبيك ‘ أاوله ووسسطه وآاخره .
صس ِ
أاك Ìمن الثناء على ربك فيه فربك ُيحب
الثناء .
اسسأال ربك كل شسيء … نعم كل شسيء … و’
تسستك Ìطلبًا فربك … يامؤومن بعظتمه … كرË
حاء الليل
د كر ،Ëجواد واسسع ا÷واد ،سس ّ
ج ُ
والنهار ..
إاذا أاعطى أادهشش بالعطاء .
سسله كل حاجة وكن طّماعًا ‘ الفضسل .
’ تسستك Ìطلبًا … فاإنه كر … Ëو’ تسستعظم
طلبًا … فإاّنه عظيم … و’ يجعلك نظرك ◊الك
وأانك مذنب … وكلنا ذاك … فتظن أانه ’ يجيب
بل ربك رحمن رحيم .
أاك « Ìاليوم « من شسهادة التوحيد « ’ إاله إا’
الله وحده ’ شسريك له ،له اŸلك وله ا◊مد
وهو على كل شسيء قدير « أاك Ìمنها اليوم فهو
الذكر الذي لزمه نبيك عليه الصسÓة والسسÓم
’نبياء قبله .
وا أ
’نبياء
قلها وأاك Ìمن قولها متذكرًا هؤو’ء ا أ
’صسفياء وهم يقولونها ‘ هذا اليوم .
وا أ
’ وتعظيمًا
 Óقلبك توحيدًا وإاجً Ó
قلها ليمت أ
 ،Óوتدعو
لربك ،لتعرف أاّنك تسسأال جلي ً
عظيمًا ،تدعو ربًا واحدًا ‘ ذاته وصسفاته
وأافعاله ’شسبيه له و’ مثيل ولذلك سستسسأاله
’ وتوحيدًا .
 Óالقلب له تعظيمًا وإاجً Ó
وقد امت أ
ختامًا
لنجدد التوبة اليوم فإاّنه يوم التائب ÚاŸنيبÚ
اŸسستغفرين خصسوصسًا وقد ظهر فقرهم
وعظمت حوائجهم لربهم .
فيارب اغفر لقارئ رسسالتي ،وحقق له كل
أامنية ،واغفر ‹ وله كل خطيئة ،واجعلني
وإاياه من عبادك الصسا◊ ÚاŸنيبÚ
اŸسستغفرين،
يارب اجعلنا اليوم أاحظى عبادك برحمتك،
’منياته ،وأاوسسعهم تلقي
وأاكÌهم –قيقًا أ
لفضسلك وأاسسعدهم يوم لقائك .
اللهم آام. Ú
’سسÓم.
^ عن منتديات راية ا إ

اندماج أاكبر سسلسسلتي صسحف في أامريكا
أاعلنت أاكبر سشلسشلتي صشحف في الوليات
المتحدة ،اندماجهما في محاولة لخفضس
النفقات والتحرك ككيان واحد نحو مجال
اإلعم الرقمي.
عن سشتندمج سشلسشلة «جيت
ووفقا ل إ
هاوسس» التابعة لششركة «نيو ميديا
إانفسشتمنت غروب» مع سشلسشلة «جانيت» .
وتقدر قيمة الصشفقة بحوالي  1.4مليار
دولر وسشتؤودي إالى قيام مجموعة
صشحافية تصشدر  263صشحيفة يومية في
 47ولية أامريكية إالى جانب جزيرة غوام
التابعة للوليات المتحدة.
وسشيكون مقر الكيان الجديد في مقر
رئاسشة مؤوسشسشة «جانيت» بمدينة
«مكرين» بولية فيرجينا األمريكية،
وسشتحمل اسشم «جانيت» .وبعد اتمام
الصشفقة سشيحصشل مسشاهمو «جانيت» على
حوالي  %49.5من أاسشهم الكيان الجديد
في حين سشتمتلك ششركة «نيو ميديا» على

حوالي  %50.5من أاسشهمه.
وتأامل السشلسشلتان في جعل صشحفهما أاكثر
جاذبية للمعلنين في ظل تراجع إايرادات
اإلعنات في صشناعة الصشحافة
المطبوعة ككل .في الوقت نفسشه من
المتوقع أان يؤودي الندماج إالى خفضس
النفقات بما يصشل إالى  300مليون دولر
سشنويا للسشلسشلتين.
وقال «ميششيل ريد» الرئيسس التنفيذي
لششركة «نيو ميديا إانفسشتمنت» ،في بيان،
«نعتقد أان هذه الصشفقة سشتحقق قيمة
لمسشاهمينا وفرصشا أاكبر لموظفينا
ومسشتقبل أاقوى للصشحافة».
وقال جيفري لويسس رئيسس مجلسس إادارة
«جانيت» إان مجلسس اإلدارة أايد باإلجماع
الندماج كأافضشل خيار لتحقيق مصشالح
مسشاهمي «جانيت» وعمئها وجمهورها
وموظفيها.

يتنكر في هيئة ابنته للهروب من السسجن
في محاولة مثيرة ،وفريدة من نوعها ،للهرب
من السشجن ،ارتدى سشجين برازيلي مبسس
ابنته الششابة ووضشع ششعرا مسشتعارا وقناعا
من السشيليكون لتجاوز أاسشوار محبسشه،لكن
سشلطات السشجن اكتششفت اأمره.
وقبضس حراسس السشجن على كوفينو دا
سشيلفا ،وهو تاجر مخدرات من مدينة أانجرا
دوسس ريسس ،في مجمع سشجن بانجو بولية
ريو بينما كان يحاول الخروج من الباب
الرئيسشي بعد انتهاء موعد الزيارة.
وقالت السشلطات إان خطته كانت تقضشي
بترك ابنته داخل السشجن مكانه.
وظهر سشيلفا في لقطات فيديو نششرتها
سشلطة السشجن وهو يرتدي قناعا غريبا من
السشيليكون وششعرا مسشتعارا طوي باللون
األسشود ونظارات ومبسس نسشائية منها
حمالة صشدر.

ويبدو أان المبالغة في التنكر هي ما جعلت
السشلطات تششك في أامره ليتم توقيفه.
وعندما أاجبره مسشؤوولو السشجن على خلع
مبسس التنكر ظهر بششكله الحقيقي متجهم
الوجه .وقالت سشلطة سشجون ريو إان ابنة
سشيلفا وسشبعة أاششخاصس آاخرين اعُتقلوا
لششتباه في محاولتهم مسشاعدته على
الهرب .وأاضشافت أان سشيلفا ُنقل إالى سشجن
ششديد الحراسشة وسشيواجه عقوبة.
وأاصشبحت السشجون في البرازيل تمثل مششكلة
كبيرة للرئيسس الجديد جايير بولسشونارو
الذي تعهد بمكافحة معدلت الجريمة
والعنف المتزايدة منذ سشنوات.
وُقتل  57ششخصشا على األقل األسشبوع الماضشي
عندما اندلعت أاعمال ششغب في سشجن بولية
بارا.
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.ájô◊Gh ∫Ó≤à°S’G
óÑY ,πÑ≤˘à˘°ùŸG á˘¡˘Ñ˘L ¢ù«˘FQ Oó˘L ,á˘Ñ˘°SÉ˘æŸÉ˘H ¬˘à˘∏˘NGó˘e ‘h
øeh á«°SÉ˘«˘°ùdG ¬˘à˘∏˘«˘µ˘°ûà˘d ≥˘∏˘£ŸG ø˘eÉ˘°†à˘dG ,ó˘«˘©˘∏˘H õ˘jõ˘©˘dG
á˘dOÉ˘©˘dG á˘jhGô˘ë˘°üdG á˘«˘°†≤˘˘dG ™˘˘e …ô˘˘FGõ÷G Ö©˘˘°ûdG É˘˘¡˘ FGQh
πàÙG øe ¥Éà©f’Gh QôëàdG QÉ°ùŸ áWhô°ûe Ò¨dG ¬JófÉ°ùeh
.»Hô¨ŸG
,…Qƒ˘¡˘ª÷G »˘æ˘Wƒ˘dG ∞˘dÉ˘ë˘à˘dG Üõ˘M ¢ù«˘˘FQ ¤EG á˘˘Ñ˘ °ùæ˘˘dÉ˘˘Hh
ƒg …hGôë°üdG Ö©°ûdG IQRGDƒeh IófÉ°ùe ¿EÉa ,»∏MÉ°S º°SÉ≤∏H
.á«°†≤dG √òg ™e ''»æjOh ÊÉ°ùfEGh »îjQÉJ ΩGõàdG '' áHÉãÃ
‹Ó˘«˘a ,»˘æ˘Wƒ˘dG ìÓ˘˘°UE’G á˘˘cô˘˘M ¢ù«˘˘FQ ó˘˘cCG ,¬˘˘Ñ˘ fÉ˘˘L ø˘˘e
¬˘à˘«˘°†b ‘ √ó˘Mƒ˘d ¢ù«˘˘d'' …hGô˘˘ë˘ °üdG Ö©˘˘°ûdG ¿CÉ˘ H ,»˘˘æ˘ jƒ˘˘ZG
ÈY Üƒ˘©˘°ûdGh ∫hó˘dG ó˘jó˘Yh ô˘FGõ÷G ¿CÉ˘H ó˘cCÉ˘à˘j ¿CG ¬˘«˘∏˘Yh
.''ádOÉ©dG ¬à«°†b ™e ÚæeÉ°†àŸG áeó≤e ‘ ⁄É©dG
,¢ù∏«ÑM øH Ió«©°S ,…ôFGõ÷G ôªMC’G ∫Ó¡dG á°ù«FQ âgƒfh
Ö©˘°û∏˘d ó˘«÷G º˘«˘¶˘æ˘à˘dGh Oƒ˘ª˘ °üH á˘˘Ñ˘ °SÉ˘˘æŸÉ˘˘H É˘˘¡˘ à˘ ∏˘ NGó˘˘e ‘
.áYhô°ûŸG ¬bƒ≤M π«f πLCG øe ¬dÉ°†f ‘ …hGôë°üdG

:á«≤jôaE’G ∫É£HC’G á£HGQ

»°ùfƒàdG »LÎdG èjƒàJ ócDƒj ±ÉµdG
Iôµd á«≤jôaE’G á«dGQóØfƒµ∏d á©HÉàdG •ÉÑ°†f’G áæ÷ äôbCG
…hÉ°†«ÑdG OGOƒdG ≥jôa ÜÉë°ùfÉH'' AÉ©HQC’G ¢ùeCG (±Éc) Ωó≤dG
50 ÉgQób áeGô¨H É«dÉe ¬Áô¨J ™e ÜÉ«¨dÉH ¬JQÉ°ùNh »Hô¨ŸG
Ó£H »°ùfƒàdG »°VÉjôdG »LÎdG ¿ƒµj ‹ÉàdÉHh ''Q’hO ∞dCG
.2019 / 2018 º°SƒŸ á«≤jôaE’G ∫É£HC’G á£HGQ á≤HÉ°ùŸ
Üƒæ÷G á°SÉFôH ±Éµ∏d •ÉÑ°†f’G áæ÷ ´ÉªàLG ≈¡àfG óbh
á£HGôd »FÉ¡ædG QhódG ÜÉjEG ∞∏e ‘ âÑ∏d ∑Ég ófƒÁQ »≤jôaEG
»≤jôa …Ée 31 Ωƒj ¢SOGQ Ö©∏Ã ™ªL …òdG É«≤jôaEG ∫É£HCG
.»Hô¨ŸG …hÉ°†«ÑdG OGOƒdGh »°ùfƒàdG »°VÉjôdG »LÎdG
∞˘dCG 15 É˘gQó˘b á˘eGô˘¨˘H …hÉ˘°†«˘Ñ˘dG OGOƒ˘dG ≥˘jô˘a Öbƒ˘Y É˘˘ª˘ c
¿É«H Ö°ùM ,ájQÉædG ÜÉ©dCÓd √QÉ°üfG ∫Éª©à°SG ÖÑ°ùH Q’hO
.âfÎfE’G ≈∏Y É¡©bƒe ≈∏Y ±ÉµdG ¬Jô°ûf
Q’hO ∞˘dG 50 ≠˘∏˘ÑÃ »˘LÎdG Ëô˘¨˘J á˘Ñ˘°SÉ˘æŸÉ˘H É˘°†jG Qô˘˘≤˘ Jh
»˘LÎdG ¢ù«˘FQ ÜóŸG …ó˘ª˘M ó˘°V á˘«˘dÉ˘e á˘˘Hƒ˘˘≤˘ Y §˘˘«˘ ∏˘ °ùJh
»°VÉjôdG ÒZ ¬cƒ∏°S'' ÖÑ°ùH ï«HƒJ ™e Q’hO ∞dCG 20 É¡àª«b
∞bh ™e Qƒ¡ª÷G Qƒ°†M ¿hO ¿Éà∏HÉ≤eh ''±ÉµdG ¢ù«FQ √ÉŒ
∫Éª©à°SG'' ÖÑ°ùH »°ùfƒàdG ≥jôØdG ó°V Gô¡°T 12 IóŸ ò«ØæàdG
»˘°VÉ˘jô˘dG ÒZ ∑ƒ˘∏˘°ùdGh äÉ˘ahò˘≤ŸG »˘eQh á˘jQÉ˘æ˘ dG ÜÉ˘˘©˘ dC’G
.''QÉ°üfCÓd
ΩÉ˘eCG ÜÉ˘jE’G AÉ˘≤˘d ∫É˘ª˘ µ˘ à˘ °SG ¢†aQ ó˘˘b ¿É˘˘c OGOƒ˘˘dG ¿G ô˘˘cò˘˘j
Ö©˘∏Ã …É˘e 31 Ωƒ˘j É˘«˘≤˘jô˘aG ∫É˘£˘HCG á˘£˘HGQ »˘FÉ˘¡˘f ‘ »˘˘LÎdG
á˘Ñ˘ dÉ˘˘£˘ eh Üô˘˘¨ŸG π˘˘ã˘ ªŸ ∫OÉ˘˘©˘ à˘ dG ±ó˘˘g AÉ˘˘¨˘ dEG ó˘˘©˘ H ¢SOGQ
á«æ≤J ¤EG Aƒé∏dÉH ÉeÉ˘°SÉ˘Z …QÉ˘cÉ˘H »˘Ñ˘eÉ˘¨˘dG º˘µ◊G ÚÑ˘YÓ˘dG
.πª©J ’ É¡fCG âÑK »àdG ƒjó«ØdG
1/1 ∫OÉ©àdG áé«àæH â¡àfG Üô¨ŸG ‘ ÜÉgòdG IGQÉÑe âfÉch

32 :ôFGõ÷G

Ωƒ«dG ¢ù≤£dG

IÓ°üdG â«bGƒ`e

p Qn Oƒ°SC’G øH OGó≤ŸG óÑ©e »HCG øY Üô°†a Éæ∏ààbÉa QÉØµdG øe Ó
k LQ â«≤d ¿EG âjCGQCG :ºs∏°Sn hn p¬«nr ∏Y
n ¬s
o ∏dG ≈s∏°U
n p¬s∏dG ∫ƒ°So ôd
n â∏b ∫Éb ¬
o ær Y
n ¬s
o ∏dG »
n °V
p¬s∏dG ∫ƒ°So nQ Éj :â∏≤a z¬∏à≤J ’{ :∫É≤a ?É¡dÉb ¿CG ó©H p¬s∏dG ∫ƒ°So nQ Éj ¬∏àbCGGC ¬∏d âª∏°SCG ∫É≤a Iôé°ûH »æe P’ ºK É¡©£≤a ∞«°ùdÉH …ój ióMEG
∫ƒ≤j ¿CG πÑb ¬àdõæÃ ∂fEGh ¬∏à≤J ¿CG πÑb ∂àdõæÃ ¬fEÉa ¬à∏àb ¿EÉa ,¬∏à≤J ’{ :∫É≤a ?É¡©£b Ée ó©H ∂dP ∫Éb ºK …ój ióMEG ™£b
.¬eÓ°SEÉH Ωƒµﬁ ΩódG Ωƒ°ü©e …CG :z∂àdõæÃ ¬fEG{ ≈æ©eh .p¬«nr ∏Y
n ≥n
l Øàs eo z∫Éb »àdG ¬àª∏c
.º∏YCG ¬∏dGh ,ôØµdG ‘ ¬àdõæÃ ¬fCG ’ ¬àKQƒd ¢UÉ°ü≤dÉH ΩódG ìÉÑe …CG :z¬àdõæÃ ∂fEG{ ≈æ©eh

QQO
á«æq °So

»JÉÑædG AÉ£¨dG ''äôqeO'' »àdG ≥FGô◊G áLƒe ÜÉ≤YCG ‘

ôFGõ÷G ‘ Iôé°T ¿ƒ«∏e 40 ¢Sô¨d á∏ªM
IÒÑ˘c GQGô˘°VCG IÒNC’G á˘fhB’G ‘ ô˘FGõ÷G É˘¡˘ Jó˘˘¡˘ °T »˘˘à˘ dG ≥˘˘FGô◊G â≤◊CG
,É«Hƒ«KGh óæ¡dG »àHôéàH kAGóàbEGh ,¢UÉN πµ°ûH äÉHÉ¨dGh »JÉÑædG AÉ£¨dÉH
‘ »˘YÉ˘ª˘à˘LE’G π˘°UGƒ˘à˘dG ™˘bGƒ˘e ≈˘∏˘Y äÉ˘ë˘Ø˘°Uh äÉ˘«˘©˘ª˘Lh AÉ˘£˘°ûf ≥˘∏˘ WCG
Iôé°T'' QÉ©°T â– ''ô°†NC’G çGÒŸG'' º°SEG É¡«∏Y ≥∏WCG á«æWh á∏ªM ôFGõ÷G
á«ªM ágõf ¯
.Iôé°T ¿ƒ«∏e 40 ÜQÉ≤jÉe ¢Sô¨d ∂dPh ,''øWGƒe πµd

.Qƒ«q£dGh äÉJÉÑæq dGh äÉfGƒ«◊G
…ôFGõL πq c ≈∏Y Öéj ,∂dP ≈∏Y Ak ÉæH
,áæ°q ùdG ‘ IóMGh Iôé°T ƒdh ,´Qõj ¿CG
ká˘°q UÉ˘Nh ,á˘dhóq ˘dG ≈˘∏˘Yh ,¬˘dõ˘æ˘˘e Üô˘˘b
äÉ˘HÉ˘Z Òé˘°ûJ π˘«˘©˘Ø˘J ,á˘Ä˘˘«˘˘Ñ˘˘dG IQGRh
É˘¡˘aô˘Y É˘ª˘c AGô˘°†N í˘˘Ñ˘˘°üà˘˘d É˘˘fOÓ˘˘H
.É≤HÉ°S ÉæaÓ°SCG

óq ˘˘©˘˘J ,∂dP ¤EG á˘˘aÉ˘˘°VE’É˘˘H .¿ƒ˘˘Hô˘˘µ˘˘dG
QOÉ˘°üe ø˘e É˘ªv ˘¡˘˘e GQk ó˘˘°üe QÉ˘˘é˘˘°TC’G
¢VQC’G íæ“ »àqdGh ,á©«Ñq£dG ‘ ábÉq£dG
.ÉHk Éq∏N Gôk ¶æe
ø˘ª˘µ˘J ,äÉ˘HÉ˘¨˘dG ‘ iÈµ˘dG á˘«q ˘ªq ˘˘gC’Gh
É«v °SÉ°SCG Éàk «Hh Éªv ¡e Gõk côe ÉgQÉÑàYÉH
¬˘˘«˘˘a ¢û«˘˘©˘˘J …ò˘˘dq G »
q ˘˘Ä˘˘«˘˘Ñ˘˘dG ´ƒq ˘˘æ˘˘àq ˘˘∏˘˘˘d

…ôFGõL ÜÉ°ûd É«aGÎMG Gó≤Y ™bƒj øaƒgóæjBG
‘ ¢SCG »˘H …OÉ˘f ™˘e ¬˘d ‘GÎMG ó˘≤˘Y ∫hCG ≈˘∏˘Y ,¥ƒ˘à˘ ©˘ e º˘˘«˘ ©˘ f ,á˘˘HÉ˘˘°ûdG á˘˘jô˘˘FGõ÷G á˘˘Ñ˘ gƒŸG ™˘˘bh
ájóædƒ¡dG ádƒ£ÑdG ‘ §°TÉædG …OÉædG ¬æY ø∏YG Ée Ö°ùM ,äGƒæ°S çÓK IóŸ ,…óædƒ¡dG øaƒgóæjBG
.Ωó≤dG Iôµd IRÉàªŸG
Qô≤j ¿CG πÑb ,áæ°S 17 øe πbG áÄØd Ö©d å«M ,Úª°Sƒe πÑb …óædƒ¡dG …OÉædG ¤EG ¥ƒà©e º°†fGh
ô˘jƒ˘£˘Jh ¬˘JGQó˘b RGô˘HE’ á˘°Uô˘Ø˘dG ¬˘ë˘æ˘eh ∫hC’G ≥˘jô˘Ø˘dG ¤EG ¬˘à˘«˘bô˘J π˘«˘eƒ˘˘H ¿É˘˘a ∑QÉ˘˘e ÜQóŸG
.¬JGQÉ¡e
ó≤Y ∫hCG ™«bƒàH GóL ó«©°S'' …OÉæ∏d »ª°SôdG ™bƒª∏d íjô°üJ ‘ ÜÉ°ûdG …ôFGõ÷G í°VhCG ,¬à¡L øe
á°UÉN ,Ωób Iôc ÖYÓc …QGƒ°ûe ‘ GóL º¡e Ωƒj ¬fCG ó≤àYCG ,øaƒgóæjBG ‘ ¢SEG »H ™e ‹ ‘GÎMG
.''ô¨°üdG òæe ¬fGƒdCG â≤°ûY …òdG ≥jôØdG ‘ â©bh »æfCGh
‘ ¬àÑZQ ≥HÉ°S âbh ‘ ócCG ób ,»eƒég §°Sh Ö°üæe ‘ §°ûæj …òdG ,(áæ°S 16) ¥ƒà©e ¿CG ôcòj
''ÚMGƒ£dG'' Öîàæe á≤aQ äÉjQÉÑe Ió©d ¬°VƒN ºZQ ÓÑ≤à°ùe …ôFGõ÷G ÖîàæŸG ¿GƒdCG π«ã“
.ÜÉÑ°ûdG áÄØd

¿RGƒà˘dG OÉ˘é˘jEÉ˘H í˘ª˘°ùJ »˘à˘dG π˘eGƒ˘©˘dG
®ÉØ◊Gh ,±ÉØ÷G ™æeh »LƒdƒµjE’G
AÉ£˘¨˘dG Oƒ˘Lh á˘é˘«˘à˘f ,QÉ˘é˘°TC’G ≈˘∏˘Y
.∂dP øe ™æÁ …òdG »JÉÑædG
QÉé°TC’G q¿CG ÉqdEG ,iÈµdG É¡à«qªgCG ºZQh
,qôªà°ùe ¢übÉæàd ¢Vqô©àJ ôFGõ÷G ‘
,É¡Jƒe ‘ ÖqÑ°ùàJ »àqdG äÉKƒq ∏ŸG áé«àf
∫óÑà°ùj …òqdG ¿É°ùfE’G ™°ûL ÖÑ°ùH hCG
äÉHÉ¨dÉH áq«YÉæ°q üdG äBÉ°ûæŸGh ∫RÉæŸG
.É¡©£b hG É¡bôM hG AGô°†ÿG
äÉHÉ¨dG ≈∏Y ®ÉØ◊G …Qhô°†dG øeh
qó©J »¡a .É¡æe ójõŸG áYGQR ≈∏Yh
êÉàfEGh AGƒ¡dG á«≤æàd kÉq«°SÉ°SCG Gk Qó°üe
ó«°ùcCG ÊÉK øe ¢üq∏îqàdGh ,Úé°ùcC’G

¿CG »Ä«ÑdG ¿CÉ°ûdÉH ¿ƒªà¡eh AÉ£°ûf iôj
É©°SGh ió°U â«≤d »àdG á∏ª◊G √òg
»˘˘YÉ˘˘ª˘˘à˘˘L’G π˘˘°UGƒ˘˘à˘˘dG ™˘˘˘bGƒ˘˘˘e ÈY
¤EG ±ó˘˘¡˘˘J ,∑ƒ˘˘Ñ˘˘°ù«˘˘Ø˘˘dG É˘˘°Uƒ˘˘˘°üNh
á˘˘«˘˘ª˘˘gC’É˘˘H ÌcCG Úæ˘˘˘WGƒŸG ¢ù«˘˘˘°ù–
®ÉØë∏d Òé°ûàdG É¡∏ãÁ »àdG ájƒ«◊Gh
,»˘Lƒ˘dƒ˘µ˘jE’G ¿RGƒ˘à˘dGh äÉ˘HÉ˘¨˘dG ≈˘∏˘Y
πµd Iôé°T QÉ©°T á∏ª◊G â©aQ óbh
»àdG ô°†NC’G çGÒe á∏ªM hG øWGƒe
™aQ ƒg ±ó¡dGh øWƒdG äÉj’h ¢ùªà°S
..Òé°ûàdG áÑ°ùf
QÉ˘˘é˘˘°TC’G ≈˘˘˘∏˘˘˘Y ®É˘˘˘Ø◊G ¿CG ∂°T ’h
™æeh ´QR á«∏ªY ájQGôªà°SGh äÉJÉÑædGh
áeó≤e ‘ ƒg ,É¡bôMh QÉé°TC’G ™£b
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''ójó÷G ∫Éq£Y''`H ∞°Uƒj

»°ùfôØdG õà«e ÜÉàYCG ≈∏Y ∞«°Uƒd
IóYÉ°üdG ¬ÑgGƒe ôjó°üJ π°UGƒj …ôFGõ÷G …QhódG @

¬àdÉ≤à°SG ø∏©j »°ùfƒàdG ´ÉaódG ôjRh
äÉ«°SÉFôdG ¬ë°TôJh
¢ùeCG ,…ó˘«˘Hõ˘dG Ëô˘µ˘dG ó˘Ñ˘Y ,»˘˘°ùfƒ˘˘à˘ dG ´É˘˘aó˘˘dG ô˘˘jRh Ωó˘˘b
áÄ«¡∏d '' 2019'' á«°SÉFôdG äÉHÉîàfÓd í°TÎ∏d ¬bGQhCG ,AÉ©HQC’G
.äÉHÉîàfÓd á∏≤à°ùŸG É«∏©dG
Qƒah ,Ö©°ûdG ÜGƒf øe OóY …ó«HõdG ôjRƒdG áÑë°üH ¿Éch
ø˘∏˘YCG ó˘b ,á˘˘«˘ °SÉ˘˘Fô˘˘dG äÉ˘˘HÉ˘˘î˘ à˘ fÓ˘˘d í˘˘°TÎdG Ö∏˘˘W ¬Áó˘˘≤˘ J
.''É«ª°SQ'' »æWƒdG ´ÉaódG IQGRh øe ¬àdÉ≤à°SG
»ª°SôdG ≥WÉæ˘dG - »˘eÉ˘ª˘¡˘dG á˘ª˘M Ωó˘b ,π˘°üà˘e ó˘«˘©˘°U ≈˘∏˘Yh
á«°SÉFôdG äÉHÉîàfÓd ¬ë°TôJ ¥GQhCG '' á«Ñ©°ûdG á¡Ñ÷É°S º°SÉH
.''É¡fGhC’ á≤HÉ°ùdÉ°S
É«∏©dG áÄ«¡dG iód ¬ë°TôJ Ö∏W ´GójG Ö≤Y ,»eÉª¡dG ìô°Uh
á«Ñ˘©˘°ûdG äÉ˘«˘cõ˘à˘dG OÉ˘ª˘à˘YG ” ¬˘fCÉ˘H ,äÉ˘HÉ˘î˘à˘fÓ˘d á˘∏˘≤˘à˘°ùŸG
Ωó˘≤˘j ¬˘fCG ¤EG GÒ°ûe ,''á˘«˘Ñ˘©˘ °ûdG á˘˘¡˘ Ñ÷G'' QGô˘˘≤˘ d á˘˘HÉ˘˘é˘ à˘ °SG
øe ºYóH øµdh ''á«Ñ©°ûdG á¡Ñ÷G'' º°SÉH §≤a ¢ù«d ¬ë°TôJ
º°SÉHh á«˘aÉ˘≤˘ã˘dGh á˘«˘FÉ˘°ùæ˘dGh á˘«˘HÉ˘Ñ˘°ûdG äÉ˘¡÷G ø˘e ó˘jó˘©˘dG
.á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hP Éª«°S’ ,äÉ«∏bC’G
áYÉ°ùdG ≈àM ôªà°ùe á°SÉFô∏d í°TÎdG äÉÑ∏W ∫ƒÑb ¿CG ôcòj
É˘«˘∏˘©˘dG á˘Ä˘«˘¡˘∏˘d …õ˘côŸG ô˘˘≤ŸÉ˘˘H á˘˘©˘ ª÷G AÉ˘˘°ùe ø˘˘e á˘˘°SOÉ˘˘°ùdG
.äÉHÉîàfÓd á∏≤à°ùŸG
- á«°ùfƒàdG á«°SÉFôdG äÉHÉîàfÓd Úë°TôŸG OóY ¿CG ¤EG QÉ°ûj
É«∏©dG áÄ«¡dG iód º¡JÉØ∏e GƒYOhCG øjòdGh - É¡fGhC’ á≤HÉ°ùdG
áHÉàc ≈àM Éë°Tôe ÚKÓKh ÚæKG ≠∏H äÉHÉîàfÓd á∏≤à°ùŸG
.Qƒ£°ùdG √òg
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,¬˘˘«‚hCG …OÉ˘˘æ˘ d Ö©˘˘ ∏˘ ˘j …ò˘˘ dG ‹ÓŸG ó˘˘ jô˘˘ a
…OÉæd Ö©d …òdG ÊÉjõe Ö«£dG ¤EG áaÉ°VEG
º˘°SƒŸG ‘ º˘°†æ˘j ¿CG π˘˘Ñ˘ b »˘˘°ùfô˘˘Ø˘ dG ô˘˘aÉ˘˘gƒ˘˘d
,»˘˘°ùfƒ˘˘ à˘ ˘dG »˘˘ °VÉ˘˘ jô˘˘ dG »˘˘ LÎdG ¤EG »˘˘ °VÉŸG
¤EG kÉ˘ã˘jó˘M π˘≤˘à˘æŸG »˘é˘«˘ ©˘ f É˘˘jô˘˘cR ∂dò˘˘ch
ÖY’ ™«H QÉ¶àfG ‘ ,‹É¨JÈdG »àæ°ù«a π«L
ƒg ,∞«°üdG Gòg »HhQhCG ≥jôØd ôNBG ≥dCÉàe
á˘˘jÉ˘˘¡˘ ˘f ó˘˘ ©˘ ˘H …hGOƒ˘˘ H ΩÉ˘˘ °ûg §˘˘ °Sƒ˘˘ dG ÖY’
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