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¿ƒ∏éY ‐•ÉÑf’G

 IhQÉ``̀°``̀ü``̀e π``̀«``̀Ñ``̀f á``̀Ä``̀«``̀Ñ``̀dG Gô```````̀jRh ó``̀≤``̀Ø``̀J

 ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀ÿG ¢`̀ù`̀eG ,¬````jOhGO ó`̀ª`̀ á``̀YGQõ``̀dGh

 ≥`̀FGô`̀◊G AGô``L IQô`̀°`̀†`̀à`̀ŸG ™`̀bGƒ`̀ŸG ø`̀e kGOó``̀Y

.  ¿ƒ∏éY á¶aÉ ‘ äÉHÉ¨dÉH  â©dófG  »àdG

 ΩÉªàgE’G AÉ`̀£`̀YEG  IQhô`̀°`̀V ¿Gô`̀jRƒ`̀dG  ó`̀cGh

 π`̀LCG  ø`̀e  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dGh  á`̀YGQõ`̀dG  »YÉ£≤H ‘É`̀µ`̀dG

 áª«∏°S  áÄ«ÑdG  ≈∏Y  ®ÉØ◊Gh  á«ªæàdG  õjõ©J

 á«cQÉ°ûàdG  á«ªgCG  ∂dòch  áeOÉ≤dG  ∫É«LÓd

 ájÉªM π``LG ø`̀e á`̀aÉ`̀c á`̀«`̀æ`̀©`̀ŸG äÉ`̀¡`̀÷G Ú`̀H

 »àdGh  ¿ƒ∏éY  ‘  á«Lô◊G  IhÌdGh  äÉHÉ¨dG

 Ò¶f  ™«ªé∏d  ¢ùØæàŸGh  ¿OQC’G  á`̀FQ  Èà©J

 á`̀«`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh á`̀«`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dGh á`̀«`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG É`̀¡`̀JGõ`̀«`̀e

 IQÉjõdG  Iòg  ¿CG  ,IhQÉ°üŸG  ∫É`̀bh  .á«YGQõdGh

 äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y ´Ó``̀WEÓ``̀d »`̀JCÉ`̀J á`̀jó`̀≤`̀Ø`̀à`̀dG

 äGAGó`̀à`̀YE’G  á°UÉNh  á¶aÉëŸG  ¬`̀LGƒ`̀J  »àdG

 áaÉ¶ædG  äÓ`̀ª`̀M  ò«ØæJ  á`̀«`̀ª`̀gCGh  ≥`̀FGô`̀◊Gh

 ,áÄ«ÑdG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ™bGƒŸG  øe  ójó©dG  ‘

 ΩÉ``̀µ``̀◊G  º``̀°``̀†``̀J  á``̀æ``̀÷ π`̀«`̀µ`̀°`̀û`̀J  ¤EG  kÉ````«````YGO

 Êóe ´É`̀aO  ø`̀e  á«æ©ŸG  äÉ`̀¡`̀÷Gh  Ú``̀jQGO’G

 á`̀Wô`̀°`̀û`̀dGh  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG  á`̀jÉ`̀ª`̀◊  á`̀«`̀µ`̀∏`̀e  IQGOEGh

 á«Ä«ÑdG  äÉ«©ª÷Gh  áÄ«ÑdG  ájôjóeh  á«Ä«ÑdG

.»∏ëŸG  ™ªàéŸGh

z3{ ¢U π«°UÉØàdG

 وزارة ا�وقاف تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف
¿ÉªY‐•ÉÑf’G

 äÉ°Só≤ŸGh ¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G IQGRh â∏ØàMG

 ó`̀dƒ`̀ŸG iô``̀cò``̀H ,AÉ```̀©```̀HQC’G AÉ`̀°`̀ù`̀e ,á``«``eÓ``°``SE’G

 ,¢ù«ªÿG Ωƒ«dG ±OÉ°üj …òdG ∞jô°ûdG …ƒÑædG

 ó`̀ª`̀ Qƒ``̀à``̀có``̀dG ±É````````̀bhC’G ô`````̀jRh á``̀cQÉ``̀°``̀û``̀Ã

 ó`̀Ñ`̀Y ï`̀«`̀°`̀û`̀dG á`̀µ`̀∏`̀ª`̀ŸG ΩÉ```̀Y ≈``à``Ø``eh á``̀∏``̀jÓ``̀ÿG

 IÉ°†≤dG  »°VÉb  áMÉª°Sh  ,á`̀fhÉ`̀°`̀ü`̀ÿG  Ëô`̀µ`̀dG

.á£HôdG ßaÉ◊G óÑY ï«°ûdG

 AGƒ¡dG ≈∏Y åH …òdG ∫ÉØàME’G ‘ ∑QÉ°T Éªc

 øe  ,ÊOQC’G  ¿ƒjõØ∏àdG  á°TÉ°T  È`̀Y  Iô°TÉÑe

 QÉ°ûà°ùe  ,  ,á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL

 ï«°ûdG  á`̀«`̀æ`̀jó`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀÷G ¢`̀ù`̀«`̀FQ

 ‹Gõ¨dG  ΩÉeE’G  »°Sôc  PÉà°SCGh  ,…ôgRC’G  áeÉ°SCG

 QƒàcódG  ¢Só≤dG  á©eÉLh  ≈°übC’G  óé°ùŸG  ‘

.…ƒ°U ƒHG ≈Ø£°üe

 …òdGh ,»ØJÉg ∫É°üJEG ‘ ±Ébh’G ôjRh ∫Ébh

 Qƒ°†M ø`̀e É``fhQƒ``c ¢`̀ShÒ`̀Ø`̀H ¬`̀à`̀HÉ`̀°`̀UEG â`̀dÉ`̀M

 ≈¶–  ±É`̀bhC’G  IQGRh  ä’ÉØàMG  ¿EG  ,∫ÉØàM’G

 ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G É`̀ª`̀«`̀°`̀S’h á`̀«`̀µ`̀∏`̀ŸG á`̀jÉ`̀Yô`̀dÉ`̀H kÉ``̀ª``̀FGO

 ≈∏Y  ∫ój  …òdG  ôe’G  ∞jô°ûdG  …ƒÑædG  ódƒŸÉH

 äÉÑ°SÉæŸG  ájÉYQ  ≈∏Y  á«ª°TÉ¡dG  IOÉ«≤dG  ¢UôM

 ájô°ûÑdG  ó`̀FÉ`̀≤`̀H  kAÉ`̀Ø`̀à`̀MEGh  ,É`̀¡`̀FÉ`̀«`̀MGh  á`̀«`̀æ`̀jó`̀dG

.¬jó¡H kÉµ°ù“h º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U óª

 ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  á∏jÓÿG  CÉægh

 óÑY ø`̀H Ú`̀°`̀ù`̀◊G Ò``̀eC’G Ú``̀eC’G √ó`̀¡`̀Y ‹hh

 á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀Ã á`̀Áô`̀µ`̀dG á`̀«`̀ª`̀°`̀TÉ`̀¡`̀dG Iô```̀°```̀SC’Gh ˆG

 ˆG ≈∏°U óª Éfó«°S ,º¶YC’G º¡góL ódƒe

 áÑ°SÉæŸG  √òg  π©éj  ¿CG  ˆG  kÓFÉ°S  ,º∏°Sh  ¬«∏Y

 ¿CGh ,⁄É©dG øY AÓÑdG ™aôj ¿CGh ,ácôHh kGÒN

 á«ª°TÉ¡dG  ¬JOÉ«≤H  kÉµ°SÉªàe  kÉjƒb  ¿OQC’G  ≈≤Ñj

 …ƒ`̀Ñ`̀æ`̀dG  ó``̀dƒ``̀ŸG  iô````̀cP  AÉ``̀«``̀MG  ¿CG  ,±É```̀°```̀VCGh  .

 óª  Éæ«Ñæd  ÉæÑM  ióe  øY  ÒÑ©J  ,∞jô°ûdG

 …ò`̀dG  ø`̀jó`̀dÉ`̀Hh  ¬`̀jó`̀gh  ¬Yô°ûH  Éæµ°ù“  ø``Yh

 ¤G IƒYó∏d kÉª°Sƒe É¡fCG  ¤EG áaÉ°V’ÉH ,¬H å©H

 AÉL …òdG  ¬∏FÉª°Th  »ÑædG  …ó¡H  ÒcòàdGh  ˆG

 äÉª∏¶dG  ø`̀e  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  êGô``̀N’h  ÚŸÉ©∏d  á`̀ª`̀MQ

.QƒædG ¤G

 áëFÉL ÖÑ°ùHh ¬fG ¤G ±ÉbhC’G ôjRh QÉ°TCGh

 …ƒÑædG ódƒŸÉH ∫ÉØàME’G øe âdÉM »àdG ÉfhQƒc

 ó≤a ,ihó``̀©``̀dG π`̀≤`̀fh ¢``Vô``ŸG á`̀«`̀°`̀û`̀N ,OÉ`̀à`̀©`̀ŸÉ`̀c

 äÉYÉª°ùdG  íàa  ,¢ù«ªÿG  Ωƒ«dG  IQGRƒ`̀dG  äQô`̀b

 ;á`̀jƒ`̀Ñ`̀æ`̀dG í``̀FGó``̀ŸG å`̀Ñ`̀d ó`̀LÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d á`̀«`̀LQÉ`̀ÿG

.Éææ«H Iô°VÉM IÒ©°ûdG √òg ≈≤Ñàd

 óÑY ï«°ûdG áµ∏ªŸG ΩÉY ≈àØe ∫Éb ,¬à¡L øe

 ódƒŸG  iôcòH  πØàëf  ÉæfEG  ,áfhÉ°üÿG  ËôµdG

 äÉYÉ°S  øe  áYÉ°S  πc  ‘  πH  Ωƒj  πc  ‘  …ƒÑædG

 í«Ñ°ùàdGh  ¿BGô≤dG  IAGô`̀bh  IÓ°üdG  »Øa  ÉæJÉ«M

 ≈∏°U  »ÑædÉH  AGó`̀à`̀bEG  ƒ`̀gh  ,√Gô`̀cò`̀H  ∫ÉØàMEG  ƒg

.¬àÑh º∏°Sh ¬«∏Y ˆG

 ¿ƒ∏Øàëj  kÉ``̀ª``̀FGO  Ú`̀«`̀ª`̀°`̀TÉ`̀¡`̀dG  ¿G  ,±É``̀ °``̀VCGh

 º`̀gó`̀L ó`̀dƒ`̀Ã É`̀ª`̀«`̀°`̀S’h á`̀«`̀æ`̀jó`̀dG äÉ`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ŸÉ`̀H

 π`̀ª`̀LCGh  ,º`̀∏`̀°`̀Sh  ¬«∏Y  ˆG  ≈∏°U  óª  Éfó«°S

 ≈∏Y  Ò°ùdGh  ¬àæ°ùH  AGóàbE’G  ƒg  ¬H  »Øàëf  Ée

.¬é¡æe

z2{ ¢U π«°UÉØàdG

¿ÉªY‐•ÉÑf’G

 äGó«ÑY  ôjòf  QƒàcódG  áë°üdG  ôjRh  ™∏WG

 á«ë°üdG äÉ`̀eó`̀ÿG ™``̀bGhh π`̀ª`̀©`̀dG  Ò`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y

 Ò``̀e’G ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e ‘ Ú`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d á``̀eó``̀≤``̀ŸG

 á``̀jÉ``̀æ``̀©``̀dGh ÇQGƒ````̀£````̀dG ΩÉ``̀°``̀ù``̀bG ≈``̀ ∏``̀Yh Iõ``̀ª``̀M

 á«HÉ©«à°S’G  á`̀bÉ`̀£`̀dG  IOÉ``̀jR  å`̀ë`̀Hh  ,áã«ã◊G

 á«°†jôªàdGh  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  QOGƒ``̀µ``̀dG  ø`̀e

 ≈∏Y  øjóbGôdG  ≈°Vôª∏d  Iô°SC’G  OóYG  IOÉjRh

 .É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀ShÒ`̀a ø`̀e êÓ`̀©`̀∏`̀d AÉ`̀Ø`̀°`̀û`̀dG Iô`̀°`̀SG

 ¬≤aGôj  ,¬àdƒL  ∫ÓN  äGó«ÑY  QƒàcódG  ócGh

 Qƒ`̀à`̀có`̀dG  áë°üdG  IQGRh  ‘  Ú`̀eÉ`̀©`̀dG  AÉ`̀æ`̀e’G

. Éaô°ûdG QÉªY
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2 الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

…ö†ÿG OGƒL ‐ •ÉÑf’G

¢ù«FôdG ádhO

 øe  ≥«aƒàdGh  Ò`̀ÿG  πµH  ºµJÉbhG  ˆG  ó©°SG

 äÉ«dhDƒ°ùŸG  πª–  ≈∏Y  ºµæ«©j  ¿G  π`̀Lh  õY  ˆG

 Ée  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀µ`̀d  ,  ºµàeƒµMh ºµ≤JÉY  ≈`̀∏`̀Y  IÉ`̀≤`̀∏`̀ŸG

 É`̀¡`̀YÉ`̀Ñ`̀JGh iƒ``≤``dG ø``e ¢`̀†`̀©`̀Hh ´QÉ`̀°`̀û`̀dG ¿G hó`̀Ñ`̀j

 ™ÑàŸG  ±ô`̀©`̀dG  Ö°ùM Ωƒ``̀j  100  ∫G  Ghô`̀¶`̀à`̀æ`̀j  ø`̀d

 ¢†©H øe ºZôdG ≈∏Y ºµàeƒµMh ºµFGOG º««≤àd

 äÉMÓ°UG  ∑É`̀æ`̀g  ¿É`̀H  »`̀Mƒ`̀J  »`̀à`̀dG  äÉëjô°üàdG

 É¡H  ºàªb  »`̀à`̀dG  √Ò````N’G  äÉæ««©àdG  â`̀fÉ`̀c  ¿Gh

 AGQRƒ∏d ¢ù«Fôc ºµ∏ªY ΩÉ¡e ºµª∏°ùJ ¬jGóH òæe

 ¬æ°üî°ûdG øY ºæj »MÓ°UG ÒZ ô°TDƒe äÈàYG

 ÜÉàc ºàØdÉN ó`̀≤`̀a AGô````̀L’G Gò`̀¡`̀Hh ¬`̀«`̀≤`̀WÉ`̀æ`̀ŸGh

 ºµd  ∂∏ŸG ádÓL ¬¡Lh …ò`̀dG  »eÉ°ùdG ∞«∏µàdG

 »°SÉ«°ùdG  ìÓ``°``U’G  ƒ`̀ë`̀f  Ò°ùdÉH  ºµàeƒµ◊h

 »∏NGódG Újƒà°ùŸG ≈∏Y »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G

»LQÉÿGh

¢ù«FôdG ádhO

 Ωƒ«dG  ¬HÉàµ∏d  ¥ô`̀£`̀JG  ’ ¿G Gó`̀gÉ`̀L â`̀dhÉ`̀M

 ¿OQ’G ≈≤Ñj øµd äÉ°SÉ«°ùdÉH ≥∏©àj ¿É°T …G ∫ƒM

 É¡JÉ«ª°ùeh  Ö°UÉæŸG  ø`̀Y  Gó«©H  º``̀g’Gh  ≈`̀∏`̀Z’G

 ™°V’ ‹ƒª°ûdG …ƒªæàdG ¿É°ûdÉH ÖàcG ≈≤HG ¿Gh

 ¿G ’G ¬JÉLÉ«àMGh ¬ÑdÉ£eh ´QÉ°ûdG  …GQ ºµeÉeG

 ¬∏MôÃ  ôÁ  ¿OQ’G  ¿Gh  á°UÉN  ¿’G  …ôéj  Ée

 ¬«HÉ«ædG  äÉHÉîàf’G  AGô``L’  …Qƒà°SO  ¥É≤ëà°SG

 iƒ°S É¡æY Éæ∏°üØj ’ »àdG ô°ûY ™°SÉàdG ¢ù∏éª∏d

 øe ÚYÎ≤ŸG √RôØ«°S ÜGƒf ¢ù∏› QÉ«àN’ ΩÉjG

 ájƒg Oó`̀– ø`̀e »`̀gh ´GÎ```̀b’G ≥jOÉæ°U ∫Ó`̀N

 πÑb øe ΩƒªëŸG ¥ÉÑ°ùdG øe ºZôdG ≈∏Y ¢ù∏éŸG

 áÑb  â`̀–  ¢`̀Sƒ`̀∏`̀÷Gh  ∫ƒ°Uƒ∏d  Gƒë°TôJ  ø`̀jò`̀dG

 …ôFÉ°û©dGh …OÉ°üàb’Gh »Hõ◊G º¡æªa ¿ÉŸÈdG

 ¬Mƒd ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ÖFÉf  ≈ª°ùe øY åMÉÑdGh

»YÉªàLG ™°Vhh ÖFÉf ábÉ£Hh AGôªM

¢ù«FôdG ádhO

 Öcôe ¥GôZG ¤G ÚYÉ°ùdG ¢†©H ºg’G ≈≤Ñj

 ≥«≤– ƒëf QÉëH’G πÑb ÅWÉ°ûdG ≈∏Y áeƒµ◊G

 øe ´ƒ``̀f ƒ`̀g É¡H ºµØ«∏µJ ” »`̀à`̀dG äÉ`̀MÓ`̀°`̀U’G

 Gò`̀gh  ¬∏°UƒÑdG  π«£©J  ≈∏Y  πª©dGh  ¢ûjƒ°ûàdG

 hG  ∂`̀ë`̀ŸG  »∏Y  ºµàeƒµMh  º`̀µ`̀à`̀dhO  ™°†j  ô``̀e’G

 ¬à£N ™°Vh ” ¿ÉëàeG ƒg óFÉ°ùdG ±ô©dG Ö°ùM

 øjòdG øe á≤Ñ°ùe ádhÉ ‘h áªµ á≤jô£H

 ¬æe ¢ù«FôdG ±ó¡dGh Ö«dGhódG ‘ É°ü©dG ¿ƒ©°†j

 áYƒ°VƒŸG  Iójó©dG  äÉØ∏ŸG  øY  ºcOÉ©HG  ádhÉ

 ≥«≤– ä’hÉ`̀ π«£©J ‘ º¡æe É«©°S ºµeÉeG

 øe ºgÉ¨àÑe ¤G º¡dƒ°Uƒdh ‹ƒª°ûdG ìÓ°U’G

 ∞£Y Ö°ùc ádhÉ ∫ÓN øeh º¡Ñ°SÉµe ≥«≤–

.´QÉ°ûdG

¢ù«FôdG ádhO

 π¶H  áÑ©°U  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  ‘  ¿’G  ºµàeƒµM  ¿G

 ájOÉ°üàb’G ádÉ◊ÉH á∏ãªàŸG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG

 OÉµdÉH á«°û«©e ±hô`̀X øe ø`̀WGƒ`̀ŸG  ¬«fÉ©j É`̀eh

 ≈``̀fO’G ó`̀◊É`̀H  ¢û«©dG  áª≤d Ò`̀aƒ`̀J  ≈`̀∏`̀Y Qó`̀≤`̀j

 ¢ShÒa AÉ`̀Hh  AGô`̀L  »ë°üdG  ™°VƒdG  ¤G  áaÉ°VG

 Ò¨dG  ´É`̀Ø`̀JQ’G  ó¡°ûf  øëfh  óéà°ùŸG  É`̀fhQƒ`̀µ`̀dG

 ±GÎ`̀Y’G ™e äÉ«aƒdGh  äÉHÉ°U’G Oó©H  ¥ƒÑ°ùe

 á°UÉN Ö`̀fÉ`̀÷G Gò``̀g ‘ í`̀°`̀VGh π`̀∏`̀N ∑É`̀æ`̀g ¿É``̀H

 øY  ™`̀LGÎ`̀dGh  ∑Éægh  Éæg  äÉëjô°üàdG  ÜQÉ°†J

ÉgQGôbG ó©H äGQGô≤dG ¢†©H PÉîJG

¢ù«FôdG ádhO

 º``̀µ``̀à``̀dhO  h  Ωƒ`````̀j  100  º```µ```eÉ```eG  ¿ƒ```̀µ```̀j  ø```̀d 

 ºàfG  π¡a  É«∏©a  ∂ëŸG  ≈∏Y  â©°Vh  ºµàeƒµMh

 ≥FGƒ©∏d  äÉØàd’G  Ωó`̀Yh  á¡LGƒŸG  ≈∏Y  ¿hQOÉ``̀b

 É¡æe Üƒ∏£e áeƒµM Oó`̀ º``̀cQhO  ¿ƒµ«°S  ΩG

 á«HÉîàf’G  á«∏ª©dG  º«¶æJh  π«¡°ùJh  Ò«°ùJ

 .  ô¶f á¡Lh øe ´QÉ°ûdG  ¬H çóëàj Ée Ö°ùëH

.!!! â∏°Uh ¬dÉ°SôdG ¿G ó≤àYG

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس
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الخارجية تدين الهجوم االرهابي بمدينة 
نيس الفرنسية

 حماية الطبيعة تحصد جائزة عالمية من 
خالل مشروع الطيور الحوامة المهاجرة

 الخاليلة: الخروج �داء صالة الجمعة 
من ١١٫١٠ ولغاية ١٢٫١٠ ظهرا

 تدهور مستمر في حالته الصحية ... 
٩٥ يوًما على إضراب ا�سير

 ا�خرس عن الطعام

¿ÉªY ‐•ÉÑf’G

 ÚHÎ¨ŸG  ¿hDƒ°Th  á«LQÉÿG  IQGRh  â`̀fGO

 ¢ù«f áæjóe ‘ ™bh …òdG »HÉgQE’G Ωƒé¡dG

 áKÓK  πà≤e  ø`̀Y  ô`̀Ø`̀°`̀SCGh  ¢`̀ù`̀eG  á«°ùfôØdG

 º°SÉH »`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀dG ó````̀cCGh .¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TCG

 áfGOEG ,õjÉØdG »∏Y ˆG ∞«°V ÒØ°ùdG IQGRƒdG

 á«HÉgQE’G  áÁô÷G  √ò¡d  áµ∏ªŸG  QÉµæà°SGh

 »`̀à`̀dG ÜÉ````````̀gQE’Gh ∞``æ``©``dG ∫É``̀µ``̀°``̀TCG ™``«``ª``Lh

 ¤EG  ±ó`̀¡`̀Jh  ™«ª÷G  õ««“  ¿hO  ±ó¡à°ùJ

 º«≤dG ™e ≈aÉæàJh QGô≤à°SE’Gh øeC’G áYõYR

.á«fÉ°ùfE’Gh á«æjódG ÇOÉÑŸGh

z3{ ¢U π«°UÉØàdG

¿ÉªY‐•ÉÑf’G

 ,á©«Ñ£dG  ájÉª◊  á«µ∏ŸG  á«©ª÷G  äó°üM

 êÉ`````̀eOE’ á``̀«``̀ŸÉ``̀©``̀dG äÉ``̀ °``̀ SQÉ``̀ª``̀ŸG π``̀°``̀†``̀aCG Iõ```̀FÉ```̀L

 ΩÉ©∏d  ábÉ£dG  ´É£≤H  á`̀eGƒ`̀◊G  Qƒ«£dG  ájÉªM

 IõFÉé∏d  âeó≤J  ,á«©ª÷G  âfÉch  .2020‹É◊G

 ,IôLÉ¡ŸG  á`̀eGƒ`̀◊G  Qƒ«£dG  ´hô°ûe  ∫Ó`̀N  ø`̀e

 ,GEF  »``̀ŸÉ``̀©``̀dG  á``̀Ä``̀«``̀Ñ``̀dG  ≥```aô```e ø```̀e ∫ƒ```̀ª```̀ŸG

 »FÉ‰E’G  IóëàŸG  ·C’G  èeÉfôH  πÑb  øe òØæŸGh

 …òdGh  ,∫Éfƒ°TÉfÎfG  ∞j’  OÒHh  ,UNDP
 ‘ á```̀eGƒ```̀◊G Qƒ``̀«``̀£``̀dG á``̀jÉ``̀ª``̀M êÉ``````̀eOE’ ±ó``̀¡``̀j

.á«°SÉ°SC’G  á°ùªÿG  ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG

z2{ ¢U π«°UÉØàdG

¿ÉªY ‐•ÉÑf’G

 

 äÉ°Só≤ŸGh  ¿hDƒ°ûdGh  ±É`̀bhC’G  ô`̀jRh  Qô`̀b

 á``̀∏``̀jÓ``̀ÿG ó``̀ª``̀ Qƒ```̀à```̀có```̀dG á```̀«```̀eÓ```̀°```̀SE’G

 2020  ΩÉ`̀©`̀d 19  º``̀bQ ´É``̀aó``̀dG  ô``̀eCG  Ö`̀Lƒ`̀Ãh

 ,á©ª÷G  Ωƒ«dG  êhôÿÉH  ÚæWGƒª∏d  ìÉª°ùdG

 Gô`̀¡`̀X  12^10  á`̀jÉ`̀¨`̀dh  11^10  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  ø``̀e

 π`̀ª`̀©`̀dG  Aó``Ñ``d  kGô``̀¶``̀f  ,á`̀©`̀ª`̀÷G IÓ``°``U  AGOC’

 Ò`̀NCÉ`̀J ó`̀ª`̀à`̀©`̀j …ò````dG …ƒ`̀à`̀ °`̀û`̀dG â`̀«`̀bƒ`̀à`̀dÉ`̀H

 ÚæWGƒŸG  á∏jÓÿG ÉYOh  .á≤«bO  60  áYÉ°ùdG

.¢ù«ªÿG  ¢ùeG  á«Øë°U  äÉëjô°üJ  ‘

z2{ ¢U π«°UÉØàdG

ä’Éch‐•ÉÑf’G

 49) ¢```̀Sô```̀NC’G ô``̀gÉ``̀e Ò```̀°```̀SC’G π``̀°``̀UGƒ``̀j

 Ωƒ«∏d ΩÉ`̀©`̀£`̀dG  ø`̀Y ìƒ`̀à`̀Ø`̀ŸG  ¬`̀HGô`̀°`̀VEG  (É`` keÉ``Y

 ,…QGOE’G  ¬dÉ≤àY’ É k°†aQ  ,‹GƒàdG  ≈∏Y 95 `dG

 ,á«ë°üdG  ¬àdÉM  ≈∏Y  Ò£N  Qƒ`̀gó`̀J  §°Sh

¬d  ófÉ°ùŸG  »Ñ©°ûdG  ∑Gô◊G  QGôªà°SGh

 AÉ``̀«``̀YEG ø```̀e ¢````Sô````NC’G Ò```̀°```̀SC’G ÊÉ```̀©```̀ ojh

 ,¬`̀Ñ`̀∏`̀b  √ó`̀°`̀ù`̀L  ‘ ⁄CGh  ,ø`̀jó`̀jó`̀°`̀T  OÉ``̀¡``̀LEGh

 ó`̀bh ,¥hò````dGh º`̀°`̀û`̀dG É`̀à`̀°`̀SÉ`̀M ¬`̀jó`̀d äô``̀KCÉ``̀Jh

 ¬`̀FÉ`̀°`̀†`̀YCG ‘ á`̀Ä`̀LÉ`̀Ø`̀e á`̀°`̀SÉ`̀µ`̀à`̀f’ ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀j

 áÄ«g  ≥ah  ,πFGƒ°ùdGh  ìÓ`̀eC’G  ¢ü≤f  ÖÑ°ùH

øjQôëŸGh  iô°SC’G  ¿hDƒ°T

 ¢Vô©J  ¢`̀Sô`̀NC’G  ¿CG  ¤G  ¬`̀HQ  óÑY  â`̀Ø`̀dh

 ,äÉYÉ°S  3  `d  »YƒdG  ¿Gó≤Ød  »°VÉŸG  á©ª÷G

 ‘  ¬``̀à``̀aô``̀Z  ¿ƒ``̀fÉ``̀é``̀°``̀ù``̀dG  º``̀ë``̀à``̀bG  ¿CG  ó``̀©``̀H

 √ƒ`̀∏`̀≤`̀fh  ,»`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀S’G  z¿Ó``̀HÉ``̀c{  ≈Ø°ûà°ùe

iôNCG  áaô¨d

 á©ª÷G Ωƒ``j  ,∫Ó``à``M’G äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀S  â`̀¨`̀dCGh

 …QGOE’G ∫É≤àY’G ó«ªŒ AÉ¨dEG  QGôb ,»°VÉŸG

 »°VÉŸG ∫ƒ∏jCG /ÈªàÑ°S 23  ‘ ¬JQó°UCG …òdG

 ‘  óbôj  ∫GR’  Éª«a  ,¢`̀Sô`̀NC’G  Ò°SC’G  ≥ëH

»∏«FGô°SE’G  ¿ÓHÉc  ≈Ø°ûà°ùe

 ¢```̀Sô```̀NC’G ∫Ó````̀à````̀M’G äGƒ`````̀b â``̀∏``̀≤``̀à``̀YGh

 ‘ ¬`̀dõ`̀æ`̀e ‘ ,»`̀°`̀VÉ`̀ŸG Rƒ``̀“ /ƒ`̀«`̀dƒ`̀j ô```̀NGhCG

 ‹Éª°T  Ú`̀æ`̀L  á`̀æ`̀jó`̀Ã  ô`̀¡`̀¶`̀dG  á∏«°S  AÉ`̀°`̀†`̀b

 áªµ  äQó`̀°`̀UCGh  ,á∏àëŸG  á«Hô¨dG  áØ°†dG

 …QGOE’G  ∫É≤àYÓd  ¬∏jƒëàH  G kQGôb  ∫ÓàM’G

ô¡°TCG  4  IóŸ

z6{ ¢U π«°UÉØàdG
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¿ÉªY ‐•ÉÑf’G

 äÉ°Só≤ŸGh ¿hDƒ°ûdGh ±ÉbhC’G IQGRh â∏ØàMG

 ó`̀dƒ`̀ŸG iô``̀cò``̀H ,AÉ```̀©```̀HQC’G AÉ`̀°`̀ù`̀e ,á``«``eÓ``°``SE’G

 ,¢ù«ªÿG Ωƒ«dG ±OÉ°üj …òdG ∞jô°ûdG …ƒÑædG

 ó`̀ª`̀ Qƒ``̀à``̀có``̀dG ±É````````̀bhC’G ô`````̀jRh á``̀cQÉ``̀°``̀û``̀Ã

 ËôµdG óÑY ï«°ûdG áµ∏ªŸG ΩÉY ≈àØeh á∏jÓÿG

 óÑY ï«°ûdG IÉ°†≤dG »°VÉb áMÉª°Sh ,áfhÉ°üÿG

.á£HôdG ßaÉ◊G

 AGƒ¡dG ≈∏Y åH …òdG ∫ÉØàME’G ‘ ∑QÉ°T Éªc

 øe  ,ÊOQC’G  ¿ƒjõØ∏àdG  á°TÉ°T  È`̀Y  Iô°TÉÑe

 QÉ°ûà°ùe  ,  ,á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL

 ï«°ûdG á`̀«`̀æ`̀jó`̀dG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀÷G ¢`̀ù`̀«`̀FQ

 ‹Gõ¨dG  ΩÉeE’G  »°Sôc PÉà°SCGh  ,…ô`̀gRC’G  áeÉ°SCG

 QƒàcódG  ¢Só≤dG  á©eÉLh  ≈°übC’G  óé°ùŸG  ‘

.…ƒ°U ƒHG ≈Ø£°üe

 …òdGh ,»ØJÉg ∫É°üJEG ‘ ±Ébh’G ôjRh ∫Ébh

 Qƒ°†M ø`̀e É``fhQƒ``c ¢`̀ShÒ`̀Ø`̀H ¬`̀à`̀HÉ`̀°`̀UEG â`̀dÉ`̀M

 ≈¶–  ±É``bhC’G  IQGRh  ä’ÉØàMG  ¿EG  ,∫ÉØàM’G

 ódƒŸÉH ∫ÉØàM’G Éª«°S’h á«µ∏ŸG ájÉYôdÉH kÉªFGO

 ¢UôM ≈∏Y ∫ój …ò`̀dG  ô`̀e’G ∞jô°ûdG  …ƒÑædG

 á«æjódG äÉÑ°SÉæŸG ájÉYQ ≈∏Y á«ª°TÉ¡dG IOÉ«≤dG

 ≈∏°U óª ájô°ûÑdG óFÉ≤H kAÉØàMEGh ,É¡FÉ«MGh

.¬jó¡H kÉµ°ù“h º∏°Sh ¬«∏Y ˆG

 ÊÉãdG  ˆGóÑY ∂∏ŸG  ádÓL á∏jÓÿG CÉægh

 óÑY ø`̀H  Ú°ù◊G Ò```eC’G  Ú```eC’G  √ó`̀¡`̀Y ‹hh

 ódƒe áÑ°SÉæÃ áÁôµdG á«ª°TÉ¡dG Iô°SC’Gh ˆG

 ˆG ≈`̀∏`̀°`̀U ó`̀ª`̀ É`̀fó`̀«`̀°`̀S ,º```̀¶```̀YC’G º`̀¡`̀gó`̀L

 áÑ°SÉæŸG  √òg π©éj  ¿CG  ˆG  kÓFÉ°S  ,º∏°Sh  ¬«∏Y

 ¿CGh ,⁄É©dG øY AÓÑdG ™aôj ¿CGh ,ácôHh kGÒN

 á«ª°TÉ¡dG  ¬JOÉ«≤H  kÉµ°SÉªàe  kÉjƒb  ¿OQC’G  ≈≤Ñj

 …ƒ`̀Ñ`̀æ`̀dG  ó``̀dƒ``̀ŸG  iô````̀cP AÉ``̀«``̀MG ¿CG  ,±É```̀ °```̀VCGh .

 óª  Éæ«Ñæd  ÉæÑM  ió`̀e  øY  ÒÑ©J  ,∞jô°ûdG

 …ò`̀dG  ø`̀jó`̀dÉ`̀Hh  ¬`̀jó`̀gh  ¬Yô°ûH  Éæµ°ù“  ø``Yh

 ¤G IƒYó∏d kÉª°Sƒe É¡fCG ¤EG áaÉ°V’ÉH ,¬H å©H

 AÉL …òdG ¬∏FÉª°Th »ÑædG  …ó¡H ÒcòàdGh ˆG

 ¤G äÉª∏¶dG øe ¢SÉædG êGôN’h ÚŸÉ©∏d áªMQ

.QƒædG

 áëFÉL ÖÑ°ùHh ¬fG ¤G ±ÉbhC’G ôjRh QÉ°TCGh

 …ƒÑædG ódƒŸÉH ∫ÉØàME’G øe âdÉM »àdG ÉfhQƒc

 ó≤a ,ihó``̀©``̀dG  π`̀≤`̀fh  ¢``Vô``ŸG  á«°ûN ,OÉ`̀à`̀©`̀ŸÉ`̀c

 äÉYÉª°ùdG  íàa  ,¢ù«ªÿG  Ωƒ«dG  IQGRƒ``̀dG  äQô`̀b

 ;á`̀jƒ`̀Ñ`̀æ`̀dG í``̀FGó``̀ŸG å`̀Ñ`̀d ó`̀LÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d á`̀«`̀LQÉ`̀ÿG

.Éææ«H Iô°VÉM IÒ©°ûdG √òg ≈≤Ñàd

 óÑY ï«°ûdG áµ∏ªŸG ΩÉY ≈àØe ∫Éb ,¬à¡L øe

 ódƒŸG  iôcòH  πØàëf  ÉæfEG  ,áfhÉ°üÿG  ËôµdG

 äÉYÉ°S  øe áYÉ°S  πc ‘ πH Ωƒ`̀j  πc ‘ …ƒÑædG

 í«Ñ°ùàdGh  ¿BGô≤dG  IAGô`̀bh  IÓ°üdG  »Øa  ÉæJÉ«M

 ≈∏°U »ÑædÉH  AGó`̀à`̀bEG  ƒ`̀gh ,√Gô`̀cò`̀H  ∫ÉØàMEG  ƒg

.¬àÑh º∏°Sh ¬«∏Y ˆG

 ¿ƒ∏Øàëj  kÉ``̀ª``̀FGO  Ú`̀«`̀ª`̀°`̀TÉ`̀¡`̀dG  ¿G  ,±É``̀ °``̀VCGh

 ºgóL ó`̀dƒ`̀Ã É`̀ª`̀«`̀°`̀S’h á`̀«`̀æ`̀jó`̀dG äÉ`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ŸÉ`̀H

 π`̀ª`̀LCGh  ,º`̀∏`̀°`̀Sh  ¬«∏Y  ˆG  ≈∏°U  óª  Éfó«°S

 ≈∏Y  Ò°ùdGh  ¬àæ°ùH  AGóàbE’G  ƒg ¬H  »Øàëf  Ée

 Éæ∏°Uƒj ¬àæ°ùH AGóàbE’G ¿’ ;¬à≤jôWh ¬é¡æe

 ,Óo©dG äÉLQódGh ÚdhC’G Ú≤HÉ°ùdG äÉLQO ¤EG

.Ú◊É°üdGh AGó¡°ûdGh Ú≤jó°üdGh Ú«ÑædG ™e

 ¬«∏Y  ˆG  ≈∏°U  »`̀Ñ`̀æ`̀dG  ¤G  IAÉ``̀°``̀S’G  ∫ƒ``̀Mh

 ióà≤f  ¿G  ,øjôeCÉH  Ωõà∏f  ¿G  Éæ«∏Y  ,∫É`̀b  º∏°Sh

 ≈∏Y ,π«ªL OQ ΩGõàd’Éa ,ÉæJhób ¬f’ ∫ƒ°SôdÉH

 n∑Énæ r« nØ nc É qnfpEG) ¤É©J ¬dƒ≤d ∫ƒ°Sô∏d AÉ°SCG øe πc

 QGƒ◊ÉH  Oô`̀fh  ¢ûbÉæf  ¿G  Éæ«∏Yh  ,( nÚpF põ r¡nà r°ùo rŸG

 ÚÑf ¿Gh ,ô````̀NB’G Ió`̀«`̀≤`̀©`̀d IAÉ``̀°``̀S’G Rƒ`̀é`̀jÓ`̀a

.¬JÉ«Mh ¬JÉØ°Uh Iô£©dG »ÑædG IÒ°S

 ∫É`̀Ø`̀à`̀ME’G ¿EG  ,IÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  »°VÉb ∫É`̀b ,√Qhó```̀H

 ‘  º∏°Sh  ¬«∏Y  ˆG  ≈∏°U  óª  »ÑædG  ódƒÃ

 á«ª°TÉ¡dG  ájÉæ©dGh  ájÉYôdG  §  ƒg  ¿OQC’G

 ∫Ó`̀X CÉ`̀«`̀Ø`̀à`̀f ø``̀ë``̀fh ∂``̀dò``̀c ¿ƒ``̀µ``̀j ’ ∞``̀«``̀ch

 É¡æe  á∏°ù∏°S  ó`̀à`̀Á  »`̀à`̀dG  á«ª°TÉ¡dG  á``̀Mhó``̀dG

 º¡d  ≥ oëa  ,ˆG  ∫ƒ°SQ  ¤EG  π°üJ  ≈àM  á«fGQƒf

 ÉæfCÉH ôîàØf ¿G Éæd ≥ oM Éªc ºgóéH Gƒ∏Øàëj ¿CG

 πØàëf  ¿Gh  á«ª°TÉ¡dG  á``Mhó``dG  ∫Ó``̀X  CÉ«Øàf

.óª Ö«Ñ◊G ≥∏ÿG ó«°ùH

 Ö«Ñ◊ÉH  ∫É`̀Ø`̀à`̀ME’G  ¿CG  ,¬àMÉª°S  ±É`̀°`̀VGh

 Éæ«a  ¢û«©j  πH  ,π°üØæj  ’h  º°üØæj  ’  óª

 É‰G óYƒÃ ¬H ∫ÉØàM’G ó«≤àj ’h ¬©e ¢û«©fh

 ‘h  ¬«∏Y  º«∏°ùJh  IÓ°U  πc  ‘  ¬©e  Éfó«YGƒe

 ¿CG  ¤EG  GÒ°ûe ,IÓ°U πc ™eh ¬©ª°ùf ¿GPBG  πc

.¬H πØàëŸG øe ¬à«ªgCG Ö°ùàµj ∫ÉØàME’G

 …ƒÑædG ódƒŸG iôcòH ∫ÉØàM’G ¿G ¤G âØdh

 á`̀°`̀SGó`̀b ≈`̀æ`̀©`̀eh ¬`̀à`̀æ`̀°`̀Sh ¬`̀JÒ`̀°`̀ù`̀d QÉ``̀¡``̀XG ƒ``̀g

 ¿G óH’ ÉæfG ¤G GÒ°ûe ,¬YÉÑJG Üƒ∏b ‘ ∫ƒ°SôdG

 ¿BGô≤dG ¬≤∏N ¿Éc …òdG »ÑædG IÒ°S ‘ ô°üÑàf

 Qƒ°ùdGh äÉæ«ÑdG äÉjÓd »◊G ∫ÉãŸGh ¢SÉædG ÚH

 ÉŸ ≥«Ñ£J ¬fG ÖfÉL ¤EG ,¬«∏Y ˆG É¡dõfG …òdG

.¬≤∏N øe ˆG √OGQG

 ΩÉ©dG Gòg ∫ÉØàM’G ¿CG ¤EG ,…ô`̀gRC’G QÉ°TCGh

 ÉfhQƒc  áëFÉL  ¤h’G  Úà«dÉµ°TG  πX  ‘  »JCÉj

 ≈∏°U ó`̀ª`̀ »`̀Ñ`̀æ`̀dG ≥`̀ë`̀H AÉ```̀L É``̀e á``«``fÉ``ã``dGh

 áëFÉL ¿G  Gó`̀cDƒ`̀e  ,√AÉ`̀°`̀SEG  ø`̀e º∏°Sh ¬«∏Y ˆG

 ódƒÃ  ìô`̀Ø`̀dG  ø`̀e  Úª∏°ùŸG  ™æ“  ø`̀d  É`̀fhQƒ`̀c

 ∫ÓN øe ∫ÉØàM’Gh É¡FÉ«MG ¤G É«YGO ,º¡«Ñf

 ∫É°üJ’G  äÉ«æ≤J  È`̀Yh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG

 ÒbƒàdGh áé¡ÑdG É«fódG ‘ ™«°ûf ≈àM ó©H øY

.óª ∫ƒ°Sô∏d áÑëŸGh ¿ÉÁ’Gh

 ¿EG  ∫É`̀b ,∫ƒ°Sô∏d IAÉ`̀°`̀SE’G ≈∏Y Oô`̀dG ∫ƒ`̀Mh

 ÉæJÉ°Só≤eh »ÑædG ≈∏Y ÉæJÒZ ¬H ô¡¶f OQ ≠∏HG

 ,IQÉfEG äódh ób IQÉ°TEG á©bGƒdG √òg ¿ƒµJ ¿G »g

 Úª∏°ùŸG ≥∏£æ«d ,áëæe âëàØà°SG ób ¬æh

 ¿É«Hh ËôµdG »ÑædG ≥∏N ô°ûæd á«ŸÉY á∏ªM ‘

.¬àdõæe º«¶Y

 ∫ƒ°SQ äÉØ°Uh πFÉª°T øe kÉaGôWCG  ôcòà°SGh

 ,º¡bó°UGh  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  Oƒ``̀LG  »ÑædG  ¿É`̀c  ó≤a  ,ˆG

 º¡JÉ°Só≤e ΩÎ o– ¿G Úª∏°ùŸG ≥M øe ¿G GócDƒe

 ,É¡∏ªcCÉH  É«fódG  ¿ƒeÎëj  º¡fG  Éªc  ,⁄É©dG  ‘

 IÒ`̀Z ’G É`̀fó`̀jõ`̀J ø``̀d IAÉ```°```S’G ¿G ø``̀Y Ó`̀°`̀†`̀a

 øe ójõŸG ±É°ûJQG ≈∏Y É°UôMh á«ªMh áÑh

.¬JÒ°Sh ¬bÓNCG ô°ûf øeh ¬àÑ ÊÉ©e

 ∑Éæg ¿G …ƒ°U ƒHG QƒàcódG ÚH ,¬ÑfÉL øe

 Ωƒ`̀«`̀dG  ∑QÉ``Ñ``ŸG  ≈`̀°`̀ü`̀b’G  óé°ùŸG  ‘ ä’É`̀Ø`̀à`̀MG

 ¬fG  ¤G  GÒ°ûe  ,ô¡¶dG  IÓ`̀°`̀U  πÑb  ,¢ù«ªÿG

 …ƒÑædG ódƒª∏d ’ÉØàMG ∑Éæg ¿ƒµj ΩÉY πc ‘

.AÉª∏©dG øe á∏K ácQÉ°ûÃ »∏Ñ≤dG óé°ùŸÉH

 ¬`̀FÉ`̀«`̀MGh ∫É`̀Ø`̀à`̀ME’G Gò``̀g π`̀jƒ`̀– ¤EG É```YOh

 ËôµdG ¿BGô≤dG ‘ Ée iôf ¿CGh ¢SƒØædG AÉ«MEÉH

 ,IGó¡ŸG  áªMôdG  ƒ¡a  ,∫ƒ°Sô∏d  ˆG  ËôµJ  øe

 ™«ªL ‘ º«≤dG πµd AÉ«MEG ƒg …ƒÑædG ódƒŸG ¿CGh

 »àdGh  ∫ƒ°Sô∏d  IAÉ`̀°`̀SE’G  ¿CG  kÉë°Vƒe  ,ä’É`̀é`̀ŸG

 øe  ∫ÉæJ  ø`̀d  ,áÄ«°ùŸG  äÉeƒ°SôdG  ô°ûæH  äAÉ`̀L

 ΩGÎMG ΩóY øY ÒÑ©J É¡fG ÖfÉL ¤EG ,Úª∏°ùŸG

.ôN’G

 óé°ùŸG ‘ IÓ°üdG π°†a ¤EG …ƒ°U ƒHG âØdh

 ¿hO ¬«a Gƒ∏°üj ¿CG Úª∏°ùŸG ≥M øeh ≈°übC’G

 óé°ùŸG  ∫É`̀M  ¬`̀dÉ`̀M  ,¿É``̀c  …CG  ø`̀e  á≤jÉ°†e  …CG

 ¬fÉëÑ°S ˆG kÉ«YGO  ,ˆG ∫ƒ°SQ óé°ùeh ΩGô◊G

 kGQô``` ¢`̀Só`̀≤`̀ŸG â`̀«`̀H ‘ Ú`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀ŸG ™`̀ª`̀é`̀j ¿CG

.kGRõ©e

 Ωƒ≤j …òdG QhódG ,…ƒ°U ƒHG QƒàcódG øªKh

 äÉ`̀°`̀Só`̀≤`̀ŸG ≈`̀∏`̀Y ®É``̀Ø``̀◊G ‘ ,¿ƒ`̀«`̀ª`̀°`̀TÉ`̀¡`̀dG ¬``̀H

 ,¿ÉeõdG  øe  ¿ôb  øY  ójõJ  »àdGh  ,á«eÓ°S’G

 ‘  á`̀«`̀fOQ’G  ±É``̀bh’G  IQGRh  QhO  ¤EG  áaÉ°V’ÉH

 ,∑QÉ`̀Ñ`̀ŸG  ≈`̀°`̀ü`̀b’G  óé°ùŸG  äGõ`̀«`̀¡`̀Œh  áfÉ«°U

 ∑Éæg ¿G ¤G Éàa’ ,¬JÉeõ∏à°ùe áaÉµH ΩÉªàg’Gh

 ∫ÓàM’G  ™æe  ÖÑ°ùH  áØbƒàe  IÒãc  ™jQÉ°ûe

.Égò«ØæJ

 óªMG QƒàcódG √QGOCG  …òdG ∫ÉØàME’G π∏îJh

 ìó`̀eh π°†a ‘ á`̀jOÉ`̀°`̀û`̀fEG  äÓ`̀°`̀Uh ,á`̀∏`̀jÓ`̀ÿG

.º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U óª »ÑædG äÉØ°U

 وزارة ا�وقاف تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

2020 /  10  /  30    á©ª÷G

¿ÉªY‐•ÉÑf’G

 äÉ«bôH ÊÉ`̀ã`̀dG  ˆGó`̀Ñ`̀Y ∂`̀∏`̀ŸG  á`̀dÓ`̀L ≈≤∏J 

 ,∞jô°ûdG  …ƒÑædG  ó`̀dƒ`̀ŸG  iô`̀cP  áÑ°SÉæÃ  áÄæ¡J

.á≤«≤°T ∫hO IOÉb øe ,¢ù«ªÿG ¢ùeG ±OÉ°U »àdG

 ¿CÉH  º¡JÉ«æ“  øY  äÉ«bÈdG  ƒ∏°Sôe  Üô``YCGh

 Iô£©dG iôcòdG √òg ,¤É©Jh ¬fÉëÑ°S ,ˆG ó«©j

 ≈∏Yh  ,äÉ`̀cÈ`̀dGh  øª«dGh  ÒÿÉH  ¬àdÓL  ≈∏Y

 á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  ÚàeC’Gh  ÊOQC’G  Ö©°ûdG

.QÉgORE’Gh Ωó≤àdG øe ójõŸÉH

 äÉ«bôH  ,áÑ°SÉæŸG  √ò`̀¡`̀H  ,¬`̀à`̀dÓ`̀L  ≈≤∏J  Éªc

 ,Újôµ°ù©dGh Ú«fóŸG ÚdhDƒ°ùŸG QÉÑc øe áÄæ¡J

.á«Ñ©°ûdGh á«ª°SôdG äÉ«dÉ©ØdG »∏ã‡h

 ˆGó`̀Ñ`̀Y ø``̀H Ú`̀°`̀ù`̀◊G Ò````̀eC’G ƒ`̀ª`̀°`̀S ≈`̀≤`̀∏`̀Jh

 √ò¡H  á∏KÉ‡ áÄæ¡J  äÉ«bôH  ,ó¡©dG  ‹h ,ÊÉãdG

.ácQÉÑŸG áÑ°SÉæŸG

 ,»ÑædG  OÓ`̀«`̀e  ¿CG  ,äÉ`̀«`̀bÈ`̀dG  ƒ`̀∏`̀°`̀Sô`̀e  ó```̀cCGh

 õY ˆG ø`̀e kÉ``̀fGò``̀jEG  ¿É`̀c  ,º`̀∏`̀°`̀Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U

 ,IQÉ°†◊Gh  º∏©dG  Qƒ`̀f  äô°ûf  á``eCG  IO’ƒ``̀H  π`̀Lh

 ˆG ≈∏°U ¬`̀JO’h âfÉµa ,∫ó©dGh  áªMôdG  º«bh

 ,¿ƒª∏°ùŸGh  Üô`̀©`̀dG  ¬`̀H  ió`̀à`̀gG  kGQƒ``̀f  º∏°Sh  ¬«∏Y

 â`̀bÉ`̀a á`̀«`̀ŸÉ`̀Y IQÉ``°``†``M ±É`̀°`̀ü`̀e ¤EG Gƒ`̀∏`̀≤`̀à`̀fÉ`̀a

 ÇOÉ``̀Ñ``̀ŸGh ¢``ù``°``SC’G â`̀©`̀°`̀Vhh ,⁄É``̀©``̀dG äGQÉ``°``†``M

.á«fÉ°ùfE’G IQÉ°†ë∏d áeÉ©dG

 ∞jô°ûdG …ƒÑædG ódƒŸG iôcP ¿CG ¤EG GhQÉ°TCGh

 á«eÉ°ùdG ÇOÉÑŸGh º«≤dG QÉ°†ëà°SG ¤EG IƒYO »g

 ≈∏Y å– »àdGh ,ËôµdG ∫ƒ°SôdG É¡H AÉL »àdG

 kÉæ°üM  πµ°ûJ  »µd  ,∫Gó``̀à``̀Y’Gh  á«£°SƒdG  è¡f

 ÌcCG  ⁄ÉY πLCG  øe ±ô£àdG äGƒYO ó°V kÉ©«æe

.Üƒ©°û∏d kÉeÓ°Sh kÉæeCG

 ≈∏°U ,ó`̀ª`̀ ∫ƒ`̀°`̀Sô`̀dG ó`̀dƒ`̀e ¿CG  Ghó```cCG  Éªc

 ¬Jó¡°T  ∞£©æe  º`̀¶`̀YCG  ¿É``̀c  ,º`̀∏`̀°`̀Sh  ¬«∏Y  ˆG

 π`̀¡`̀÷G Ö`̀gÉ`̀«`̀Z ø``̀e É``̀¡``̀Lhô``̀N ‘ á``̀«``̀fÉ``̀°``̀ù``̀fE’G

 Qƒ°üY É`̀¡`̀Lƒ`̀dhh ,ΩÓ``̀¶``̀dGh º`̀∏`̀¶`̀dGh ∞`̀∏`̀î`̀à`̀dGh

 ¬«∏Y  ájô°ûÑdG  ó«°S  ¢ù°SCG  Éªc  ,ájGó¡dGh  QƒædG

 Ió```̀MGƒ```̀dG á``````̀eC’G ™`̀ª`̀à`̀› ΩÓ``̀°``̀ù``̀dGh IÓ``̀°``̀ü``̀dG

 AÉ``̀NE’Gh  ΩÓ°ùdGh  iQƒ°ûdG  ¢ù°SCG  ≈∏Y  áªFÉ≤dG

 áªMôdGh  ∑Î°ûŸG  ¢û«©dGh  íeÉ°ùàdGh  πaÉµàdGh

 ôcòà°SGh  .Ωƒ∏¶ŸG  ±É°üfEGh  ∫ó©dGh  á«£°SƒdGh

 äÉ«ë°†àdG  RGõàYGh  ôîa πµH  äÉ«bÈdG  ƒ∏°Sôe

 ®ÉØ◊G π«Ñ°S ‘ ¿ƒ«ª°TÉ¡dG É¡dòH »àdG ΩÉ¶©dG

 ádÉ°SQ  ô°ûfh  É¡fCÉ°T  AÓ```̀YEGh  á``̀eC’G  Ió``̀Mh  ≈∏Y

 ΩÉFƒdGh ΩÓ°ùdGh áÑëŸG ádÉ°SQ ,áëª°ùdG ΩÓ°SE’G

 ¬H  ¢†¡æj …òdG  Qhó`̀dG  ≈∏Y øjOó°ûe ,IGhÉ°ùŸGh

 øjódG øY ´ÉaódG ‘ ,ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ádÓL

 πaÉëŸG  ‘  ,¬àMÉª°S  ¿É«Hh  ,∞«æ◊G  »eÓ°SE’G

.áaÉc á«dhódG

áÑ≤©dG ‐•ÉÑf’G

 ÒeC’G  ƒª°S  Qƒ°†ëH ,ÊÉãdG  ˆGóÑY ∂∏ŸG  ádÓL åëH 

 ,¢ù«ªÿG ¢`̀ù`̀eG  ,ó`̀¡`̀©`̀dG  ‹h ÊÉ`̀ã`̀dG  ˆGó`̀Ñ`̀Y  ø`̀H  Ú`̀°`̀ù`̀◊G

 ácGô°ûdG  äÉbÓY  ,È°SEG  ∑QÉ`̀e  »cÒeC’G  ´ÉaódG  ô`̀jRh  ™e

 ,á«cÒeC’G  IóëàŸG  äÉ`̀j’ƒ`̀dGh  ¿OQC’G  Ú`̀H  á«é«JGÎ°S’G

 ≈∏Y Üô```◊G ‘ Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ŸG á``«``dhó``dGh á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G Oƒ``̀¡``̀÷Gh

.‹ƒª°T  è¡f  ≥ah ,ÜÉgQE’G

 á`̀«`̀LQÉ`̀ÿG ô```jRhh AGQRƒ```̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ö`̀FÉ`̀f AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ô`̀°`̀†`̀Mh

 ÒØ°ùdGh ,ácÎ°ûŸG ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQh ,ÚHÎ¨ŸG ¿hDƒ°Th

.¿ÉªY ‘ »cÒeC’G

¿ÉªY‐•ÉÑf’G

 ,á©«Ñ£dG  ájÉª◊  á«µ∏ŸG  á«©ª÷G  äó°üM

 êÉ````̀eOE’ á`̀«`̀ŸÉ`̀©`̀dG äÉ``̀°``̀SQÉ``̀ª``̀ŸG π``̀°``̀†``̀aCG Iõ``̀FÉ``̀L

 ΩÉ©∏d  ábÉ£dG  ´É£≤H  áeGƒ◊G  Qƒ«£dG  ájÉªM

.2020‹É◊G

 ∫ÓN øe IõFÉé∏d âeó≤J ,á«©ª÷G âfÉch

 øe ∫ƒªŸG  ,IôLÉ¡ŸG  áeGƒ◊G  Qƒ«£dG  ´hô°ûe

 πÑb øe òØæŸGh  ,GEF  »ŸÉ©dG  áÄ«ÑdG  ≥aôe

 ,UNDP  »`̀FÉ`̀‰E’G  IóëàŸG  ·C’G  èeÉfôH

 ±ó`̀¡`̀j …ò`````̀dGh ,∫É``̀fƒ``̀°``̀TÉ``̀fÎ``̀fG ∞```̀j’ OÒ````̀Hh

 äÉYÉ£≤dG  ‘  áeGƒ◊G  Qƒ«£dG  ájÉªM  êÉ`̀eOE’

 IQGOEGh  ,á``̀«``̀°``̀SÉ``̀°``̀SC’G  á`̀°`̀ù`̀ª`̀ÿG  á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G

 ΩÉ`̀©`̀dG  Ú`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  ‘ á©«Ñ£dG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ŸG

 QÉ°ùe ∫ƒW ≈∏Y ™≤J ádhO 11 øª°V ¢UÉÿGh

 .ô`̀ª`̀MC’G ô`̀ë`̀Ñ`̀dG / ΩGó``̀¡``̀f’G Iô`̀Ø`̀◊ Iô`̀é`̀¡`̀dG

 áé«àf á«ŸÉ©dG IõFÉ÷G √òg á«©ª÷G äó°üMh

 äGAGô````̀LEG  ò«ØæàH  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG  IQGRh  ™``e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG

 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh á`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG á``̀jÉ``̀ª``̀M Ú```̀H ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀∏`̀d

 áë∏°üÃ ô°TÉÑe πµ°ûH Ö°üJ »àdG ájOÉ°üàb’G

 ¿OQC’G ™`̀bƒ`̀Ÿ á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,á`̀«`̀∏`̀ë`̀ŸG äÉ`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ŸG

 Qƒ«£∏d  kÉ`̀æ`̀eBG  kGQÉ°ùe  É¡æe  π©L  …ò`̀dG  ójôØdG

 Qƒ«£dG  √ò`̀g  ø`̀e  ójó©dG  ¿CG  á°UÉN  IôLÉ¡ŸG

.¢VGô≤f’ÉH IOó¡e

 áÄ«ÑdG  IQGRh  ™e ¿hÉ©àdÉH  á«©ª÷G â∏ªYh

 Qƒ«£dG ájÉª◊ äGAGô`̀LE’G øe áYƒª› ≈∏Y

 ôjƒ£àH  Óãªàe  á`̀bÉ`̀£`̀dG  ´É`̀£`̀b  ‘  Iô`̀LÉ`̀¡`̀ŸG

 ‘ Qƒ``«``£``dG á`̀jÉ`̀ª`̀◊ á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀°`̀†`̀dG äGAGô````````LE’G

 IQGRh π`̀Ñ`̀b ø``e √OÉ``ª``à``YGh ,á`̀bÉ`̀£`̀dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e

 ábÉW  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e  ™«ªéH  √ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J  ºà«d  á`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG

 Qƒ«£dG  ≈∏Y  ÒKCÉàdG  á«dÉªàMG  ‘Óàd  ìÉjôdG

 QÉ`̀£`̀NC’G ø`̀e ó``̀◊Gh ∫É`̀µ`̀°`̀TC’G ø`̀e πµ°T …CÉ``̀H

 QÉ°ùe ∫ƒ``̀W ≈`̀∏`̀Y Qƒ`̀«`̀£`̀dG É`̀¡`̀d ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀J »`̀à`̀dG

 áfÉµe õjõ©àd á«ŸÉ©dG IõFÉ÷G äAÉLh .Iôé¡dG

 äÉ°SQÉ‡ π°†aCG ≥«Ñ£àH »ŸÉY êPƒªæc ¿OQC’G

 ácGô°ûdG èFÉàf RGôHEGh ⁄É©dG ‘ á©«Ñ£dG ájÉªM

 ájÉªM ‘ IóFGQ á«æWh á°ù°SDƒªc á«©ª÷G ÚH

.á«fOQC’G áÄ«ÑdG IQGRhh á©«Ñ£dG

 ¢Sóæ¡ŸG á«©ª÷G IQGOEG ¢ù∏› ¢ù«FQ ∫Ébh

 ¿G ,Iõ```̀FÉ```̀÷G º`̀∏`̀°`̀ù`̀J …ò````̀dG ,ÊGô````````jE’G ó``̀dÉ``̀N

 ≈æ©J  á«é¡æÃ  É¡°ù«°SCÉJ  òæe  πª©J  á«©ª÷G

 ÖfÉL  ¤EG  É`̀¡`̀JÉ`̀fƒ`̀µ`̀e  π`̀µ`̀H  á©«Ñ£dG  á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀H

 É¡«MGƒf  ™«ªL  ‘  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  ≥«≤–

 kGÒ°ûe  ,á«Ä«ÑdGh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á«YÉªàL’G

 …ƒ`̀«`̀◊G ´ƒ`̀æ`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀◊G ‘ É```̀gQhO ¤G

 IÉ«ë∏d  ‘É`̀≤`̀ã`̀dGh  »©«Ñ£dG  çGÎ``̀dG  ±É°ûàcGh

 á`̀«`̀©`̀ª`̀÷G π`̀ª`̀©`̀Jh .Qƒ``̀«``̀£``̀dG É`̀¡`̀æ`̀eh ,á```̀jÈ```̀dG

 ∞`̀j’OÒ`̀H á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀Ÿ »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ∂`̀jô`̀°`̀û`̀dG »``̀gh

 áæeB’G  äGQÉ°ùŸG  ´hô°ûe  ò«ØæàH  ∫Éfƒ°TÉfÎfG

 πÑb  ø`̀e  ∫ƒ`̀ª`̀ŸGh  §°SƒàŸG  ‘  Qƒ«£dG  Iôé¡d

 πÑb  ø`̀e  ò`̀Ø`̀æ`̀ŸGh  ájô°ùjƒ°ùdG  É`̀aÉ`̀e  á°ù°SDƒe

.∫Éfƒ°TÉfÎfG ∞j’OÒH

 الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى
 المولد النبوي الشريف

 الملك يلتقي وزير 
الدفاع ا�ميركي

 حماية الطبيعة تحصد جائزة عالمية من خالل مشروع
 الطيور الحوامة المهاجرة

¿ÉªY‐•ÉÑf’G

 äÉ°Só≤ŸGh ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh ±É``̀bhC’G ô`̀jRh Qô`̀b 

 á``̀∏``̀jÓ``̀ÿG ó``̀ª``̀ Qƒ```̀à```̀có```̀dG á```̀«```̀eÓ```̀°```̀SE’G

 2020 ΩÉ`̀©`̀d 19 º```bQ ´É``̀aó``̀dG ô```̀eCG  Ö``̀Lƒ``̀Ãh

 ,á©ª÷G  Ωƒ«dG  êhôÿÉH  ÚæWGƒª∏d  ìÉª°ùdG

 AGOC’ Gô¡X 12^10  ájÉ¨dh 11^10  áYÉ°ùdG  øe

 â«bƒàdÉH  πª©dG  AóÑd  kGô¶f  ,á©ª÷G  IÓ°U

.á≤«bO 60 áYÉ°ùdG ÒNCÉJ óªà©j …òdG …ƒà°ûdG

 äÉëjô°üJ  ‘ Ú`̀æ`̀WGƒ`̀ŸG  á`̀∏`̀jÓ`̀ÿG  É``̀YOh

 ΩGõ```̀à```̀d’G  ¤EG  ,¢``̀ù``̀«``̀ª``̀ÿG  ¢```̀ù```̀eG  á`̀«`̀Ø`̀ë`̀°`̀U

 óYÉÑàdÉH  á≤∏©àŸG  áeÉ©dG  áeÓ°ùdG  äGAGôLEÉH

 áeÉªµdG AGó````JQGh IÓ`̀°`̀ü`̀dG IOÉ`̀é`̀°`̀S QÉ`̀°`̀†`̀MEGh

.äGRÉØ≤dGh

¿ÉªY‐•ÉÑf’G

 ≥WÉædG ,ΩÓYE’G ¿hDƒ°ûd ádh qódG ôjRh QOÉZ 

 ¢ùeG ó`̀jÉ`̀©`̀dG »`̀∏`̀Y á`̀eƒ`̀µ`̀◊G º`̀°`̀SÉ`̀H »`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG

 äGAGô`̀LE’G  ∫Éªµà°S’  IôgÉ≤dG  ¤EG  ,¢ù«ªÿG

 ÒØ°ùc  ¬`̀dÉ`̀ª`̀YCG  AÉ`̀¡`̀à`̀fÉ`̀H  á≤∏©àŸG  á`̀ q«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG

 ,á`̀ q«`̀Hô`̀©`̀dG ô`̀°`̀ü`̀e á`̀ qjQƒ`̀¡`̀ª`̀L ió```̀d á`̀µ`̀∏`̀ª`̀ª`̀∏`̀d

 ∫hó`̀dG á©eÉL ió`̀d ¿OQCÓ```d kÉ`̀ª`̀FGO kÉ`̀Hhó`̀æ`̀eh

.áq«Hô©dG

 qôªà°ùJ  »àdG  IQÉjõdG  ∫ÓN ójÉ©dG  »≤à∏jh

 Újô°üŸG ÚdhDƒ°ùŸG  QÉÑc øe kGOóY ΩÉ qjCG  I qó©d

 Éªc ,á`̀ q«`̀Hô`̀©`̀dG  ∫hó``̀dG  á©eÉL ‘ Ú`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ŸGh

.IôgÉ≤dG ‘ áq«fOQC’G IQÉØ°ùdG ºbÉW »≤à∏j

 á«fÉŸÈdGh áq«°SÉ«°ùdG ¿hDƒ°ûdG ôjRh q¤ƒàjh

 ádhódG  ô`̀jRh  ΩÉ¡e  á£jÉ©ŸG  ≈°Sƒe  ¢Sóæ¡ŸG

 ,ó`̀jÉ`̀©`̀dG ÜÉ`̀«`̀Z IÎ``̀a á∏«W ΩÓ````YE’G ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d

 øWƒdG ¢`̀VQCG  ¤EG  ¬JOƒY ó©H ™°†î«°S …ò`̀dG

.á≤qÑ£ŸG áq«ë°üdG äGAGôLEÓd

¿ƒ∏éY‐•ÉÑf’G
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وِلَد الهدى فالكائنات �سياُء -وفُم الزمان تب�ّسم وثناء

حيث  ال�شريف،  النبوي  امل��ول��د  ذك��رى  مبنا�شبة  خ��ر  ب��األ��ف  واأن��ت��م  ع��ام  فكل 

بعد  والعدوان،  الظلم  وُرِف��َع  واخلر  والعدل  احلّق  ُن�ِشَر  ال�شالم  عليه  مبولده 

الزائفة،  والأف��ك��ار  والوثنية  والف�شاد  والفو�شى  الظلم  ي�شوده  العامل  كان  اأن 

فكانت ر�شالته ال�شماوية ُتظهر �شم�س احلقيقة لُتزيل عتمة الليل وُتِظهر دين 

التوحيد:

دع��وة ملحبته  الأخ��الق، وهي  لأمّت��م مكارم  ُبعثت  اإّن��ا  ال�شالم:  1. قال عليه 

واملحرومني  بال�شعفاء  والرحمة  اخللق  بح�شن  ال�شالم  عليه  منه  وال��ت��ق��ّرب 

واملنكوبني وامل�شردين وغرهم لغايات م�شاعدتهم يف رفع املعاناة عنهم.

اإحتفالية بقدر ما تكون  ال�شالم ل تكون مبظاهر  للر�شول عليه  2. حمبتنا 

النا�س  وم�����ش��اع��دة  ال��ك��راه��ي��ة،  م��ن  قلوبنا  وت��ط��ه��ر  احل��م��ي��دة  �شّنته  بتطبيق 

واإ���ش��ع��اده��م واإدخ�����ال ال��ف��رح وال�����ش��رور ل��ق��ل��وب ال��ث��ك��اىل وامل��ظ��ل��وم��ني والأي��ت��ام 

والأرامل وامل�شاكني ومن على �شاكلتهم.

3. حمبتنا للر�شول عليه ال�شالم تكون بالدعوة لل�شالم والو�َشطية والت�شامح 

والعفو ونبذ وحماربة العنف والإرهاب والغلو والتطّرف.

ال��ذي وق��ع على  الظلم  الأي��ام ن�شتذكر  ال��ه��ادي ويف ه��ذه  4. يف ذك��رى مولد 

الدين الإ�شالمي احلنيف الذي جاء به حممد عليه ال�شالم، حيث اأ�شاء م�شلمو 

معاذ  واإرهابياً،  وتكفراً  عدوانياً  باأنه  واأظهروه  الدين  لهذا  وغرهم  الهوية 

اهلل تعاىل.

5. واجب على اجلميع اأن ُي�شاهموا يف تغير ال�شورة ال�شوداوية -معاذ اهلل- 

والدفاع من خالل اإظهار احلقيقة على القل؛ ال�شورة التي ينعت بها املارقون 

واملواقع  الف�شائيات  بع�س  تبّثها  التي  ال�شوداوية  وال�شورة  الأعظم؛  ر�شولنا 

الإعالمية الغربية وحتى ال�شرقية عن ديننا احلنيف، دين ال�شالم والو�شطية 

والإعتدال.

6. اأخالقه عليه ال�شالم جاءت بد�شتور حياة �شاحلة لكل زمان ومكان، فكان 

وكان  و�شبوراً،  حليماً  وكان  امل�شلم،  غر  اأو  امل�شلم  �شواء  جميعاً  بالنا�س  رفيق 

يحرتم الآخر رغم اإختالف املعتقد، وواجبنا اليوم بالتحلي بالنذر الي�شر من 

اأخالقه عليه ال�شالم.

والتي  واأمانته  �شدقه  باإ�شتذكار  تكون  رمبا  ال�شالم  عليه  مولده  ذك��رى   .7

كانت يف اجلاهلية والإ�شالم، فاأين نحن اليوم من ال�شدق والأمانة ومنظومة 

القيم؟

8. من ُح�شن الطالع اأن حبانا اهلل يف الأردن بقيادة ها�شمية من �ِشْبط النبي 

التاريخية والدينية. ال�شرعيتني  الأعظم، ومتتلك 

الإنتخابات  مو�شم  يف  ج��اءت  الذكرى  ه��ذه  اأن  اأي�شاً  الطالع  ُح�شن  وم��ن   .9

املرت�شحني  ع��ل��ى  ال�����ش��الم  عليه  الأع��ظ��م  ال��ر���ش��ول  اأخ����الق  لتنعك�س  ال��ن��ي��اب��ي��ة 

النف�س  م��ع  والت�شالح  والت�شامح  وال�����ش��ر  والأم���ان���ة  ال�����ش��دق  يف  وال��ن��اخ��ب��ني 

املجتمعي وغرها. وال�شالم 

القلب لتطبيق  اإنطالقة من  اأن يكون  ال�شالم يجب  ب�شراحة: مولده عليه 

ديننا  �شمعة  على  لتنعك�س  واأخالقياتنا  اأنف�شنا  لتغير  لن�شعى  احلميدة،  �شنته 

الآخ��ر  البع�س  وي��ح��اول  وامل��رت��زق��ة  املتطرفني  بع�س  �شّوهها  وال��ت��ي  احلنيف 

حماولتهم اليائ�شة لت�شويهها ل �شمح اهلل تعاىل.

د.محمد طالب عبيدات

ذكرى مولد الُهدى

اجلمعة  30 / 10 / 2020 

الخارجية تدين الهجوم االرهابي 
بمدينة نيس الفرنسية

 معرض للتصوير الفوتوغرافي 
بمديرية ثقافة إربد

 ورشة تدريبية حول حقول 
الرمان في عجلون

وزير الصحة يتفقد واقع الخدمات الصحية بمستشفيي األمير حمزة والزرقاء الحكومي

 40 وفاة و3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا

 عجلون: وزيرا البيئة والزراعة يتفقدان مواقع متضررة من الحرائق

 عمان لحوارات المستقبل تنظم ندوة عن العنف المجتمعي

 الزرقاء : تحرير ثالث مخالفات لمواطنين لمخالفتهم أمر الدفاع 11

االنباط- عمان

اط���ل���ع وزي�����ر ال�����ش��ح��ة ال���دك���ت���ور ن��ذي��ر 

وواقع اخلدمات  العمل  �شر  عبيدات على 

م�شت�شفى  للمواطنني يف  املقدمة  ال�شحية 

الم�����ر ح���م���زة وع���ل���ى اق�������ش���ام ال���ط���وارئ 

الطاقة  زي���ادة  وب��ح��ث  احلثيثة،  وال��ع��ن��اي��ة 

الطبية  العاملة  الكوادر  من  ال�شتيعابية 

وال���ت���م���ري�������ش���ي���ة وزي���������ادة اع������دد الأ�����ش����رة 

ال�شفاء  ا���ش��رة  ع��ل��ى  ال��راق��دي��ن  للمر�شى 

للعالج من فرو�س كورونا.

واك��د ال��دك��ت��ور ع��ب��ي��دات خ��الل جولته، 

ال�شحة  وزارة  يف  العامني  المناء  يرافقه 

ال��دك��ت��ور ع��م��ار ال�����ش��رف��ا وال��دك��ت��ور وائ��ل 

اململكة،  كورونا يف  م�شوؤول ملف  هياجنة/ 

الوقائي  بالروتوكول  الكوادر  التزام  على 

ال���ت���ع���ام���ل م����ع احل������الت  وال����ع����الج����ي يف 

املر�شية التي تراجع الإ�شعاف والطوارئ.

ح��م��زة  الم���ر  م�شت�شفى  م��دي��ر  وق���ال 

ال���دك���ت���ور م���اج���د ن�����ش��ر ، ان����ه ي���وج���د يف 

وحالتهم  ك��ورون��ا  مري�س   226 امل�شت�شفى 

ال��ع��ام��ة ج��ي��دة م��ع الإ���ش��ارة ل��وج��ود بع�س 

وبخ�شو�س  احلثيثة.  العناية  يف  احل��الت 

احل��ري��ق امل���ت���داول ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���ش��ل 

الدكتور  ب��ني  ح��م��زة  الم���ر  م�شت�شفى  يف 

بع�س  عنه  نتج  ب�شيط  احلريق  اأن  ن�شر، 

احدى  يف  كهربائي  متا�س  ب�شبب  الدخان 

ال��ت��ع��ام��ل معه  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ومت  امل�����ش��اع��د 

املدين  الدفاع  ك��وادر  قبل  بكل حرفية من 

للم�شت�شفى  التابع  الهند�شة  ق�شم  وك��وادر 

ووزارة ال�شحة.

ك���م���ا، اأط���ل���ع ال���دك���ت���ور ع��ب��ي��دات خ��الل 

احلكومي  ال��زرق��اء  م�شت�شفى  على  ج��ول��ة 

ال�شحة  وزارة  يف  العامني  الأمناء  يرافقه 

ال���دك���ت���ور خليل  ال����زرق����اء  وم���دي���ر ���ش��ح��ة 

الرواحنة ونائب مدير امل�شت�شفى بالوكالة 

الدكتور اأنور ال�شوارب، على التزام الكوادر 

ب���ال���روت���وك���ول ال���وق���ائ���ي وال���ع���الج���ي يف 

التعامل مع احلالت املر�شية التي تراجع 

الإ�شعاف والطوارئ.

ات���خ���اذ  اأه���م���ي���ة  ع���ب���ي���دات اىل  واأ������ش�����ار 

ج���م���ي���ع ال�����ت�����داب�����ر ال������الزم������ة م�����ن ق��ب��ل 

لالإ�شابة  التعر�س  من  حلمايتها  الكوادر 

امل�شت�شفى  ان  ول�شيما  املعدية،  بالمرا�س 

ك��ب��رة، مثلما ط��ل��ب من  اع����دادا  ي��راج��ع��ه 

الطبية  بالكوادر  امل�شت�شفى  تعزيز  املعنيني 

والباطنية  اله�شمي  باجلهاز  واخ�شائيني 

وزيادة  خمتر،  وفنيي  والقلب  وال�شدرية 

 PCR فحو�شات  خمتر  فنيي  مناوبات 

24 �شاعة. ل�شمان ظهور النتائج خالل 

 3443 ت�شجيل  ال�شحة  وزارة  اأعلنت  و 

كورونا  بفرو�س  وف��اة  و40  حملية  اإ�شابة 

العدد  لرتفع   ، ام�س  اململكة  يف  امل�شتجّد 

الإجمايل لالإ�شابات اإىل 65385 والوفيات 

اإىل 740.

وتوّزعت الإ�شابات على 2105 حالت يف 

يف  حالة  و537  عّمان،  العا�شمة  حمافظة 

حمافظة الزرقاء، و198 حالة يف حمافظة 

ال���رم���ث���ا، و149  ح��ال��ة يف   86 م��ن��ه��ا  اإرب������د، 

يف  حالة  و145  العقبة،  حمافظة  يف  حالة 

حمافظة  يف  حالة  و138  املفرق،  حمافظة 

ال��ب��ل��ق��اء، و46 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال��ك��رك، 

حالة  و31  جر�س،  حمافظة  يف  حالة  و44 

يف حمافظة معان، و23 حالة يف حمافظة 

عجلون، و17 حالة يف حمافظة ماأدبا، و10 

حالت يف حمافظة الطفيلة.

واأ����ش���ار امل��وج��ز الإع���الم���ي ال�����ش��ادر عن 

اأن  اإىل  ال�����ش��ح��ة،  ووزارة  ال�����وزراء  رئ��ا���ش��ة 

دِخ��ل��ت ال��ي��وم للعالج 
ُ
ع��دد احل���الت ال��ت��ي اأ

ح��ال��ة،   176 ب��ل��غ  امل��ع��ت��م��دة  امل�شت�شفيات  يف 

تتلّقى  التي  اإجمايل عدد احلالت  لرتفع 

 1260 اإىل  ح��ال��ّي��اً  امل�شت�شفيات  يف  ال��ع��الج 

للعزل  امل�شابني  بقّية  يخ�شع  بينما  حالة، 

املنزيل.

ف��ح�����ش��اً   25558 اإج���������راء  اإىل  ول����ف����ت 

خمرّياً، لي�شبح اإجمايل عدد الفحو�شات 

التي اأجريت منذ بدء اجلائحة وحتى الآن 

1808896 فح�شاً.

باأنها  ال��ت��ذك��ر  ال�شّحة  وزارة  واأع����ادت 

لحت�شاب  اآل��ّي��ة  اإي��ج��اد  ع��ل��ى  ح��ال��ّي��اً  تعمل 

اأع�����داد ح����الت ال�����ش��ف��اء ال��ي��وم��ّي��ة، بحيث 

ت�����ش��م��ل احل��������الت امل����ت����واج����دة يف ال���ع���زل 

يف  تكون  التي  احل��الت  جانب  اإىل  املنزيل 

الإع���الن  و���ش��ي��ت��ّم  امل��ع��ت��م��دة،  امل�شت�شفيات 

ع���ن الأع������داد وف���ق الآل���ّي���ة اجل���دي���دة ف��ور 

جاهزّيتها.

ا�شتمرار  ال��وزارة اجلميع يف ظّل  ودعت 

ت�شجيل حالت اإ�شابة حملّية، اإىل اللتزام 

ال�شالمة  معاير  واّت��ب��اع  ال��ّدف��اع،  ب��اأوام��ر 

وال����وق����اي����ة، وارت��������داء ال���ك���ّم���ام���ات، وع���دم 

�شخ�شاً،   20 م��ن  لأك��ر  التجّمعات  اإق��ام��ة 

وا�شتخدام تطبيقي “اأمان” و”�شحتك”.

االنباط- عجلون

م�����ش��اروة  نبيل  ال��ب��ي��ئ��ة  وزي����را  تفقد 

وال�������زراع�������ة حم����م����د داودي�������������ه، ام�������س 

املت�شررة  امل��واق��ع  م��ن  ع���دداً  اخلمي�س، 

بالغابات  اندلعت  التي  احلرائق  ج��راء 

يف حمافظة عجلون .

واك������د ال�����وزي�����ران �����ش����رورة اإع���ط���اء 

الإه���ت���م���ام ال���ك���ايف ب��ق��ط��اع��ي ال���زراع���ة 

وال���ب���ي���ئ���ة م����ن اأج������ل ت���ع���زي���ز ال��ت��ن��م��ي��ة 

لالجيال  �شليمة  البيئة  على  واحلفاظ 

بني  الت�شاركية  اأهمية  وكذلك  القادمة 

اج��ل حماية  م��ن  ك��اف��ة  املعنية  اجل��ه��ات 

عجلون  يف  احلرجية  وال���روة  الغابات 

وامل��ت��ن��ف�����س  الأردن  رئ����ة  ت��ع��ت��ر  وال���ت���ي 

ل��ل��ج��م��ي��ع ن��ظ��ر م��ي��زات��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 

والزراعية. وال�شياحية  والبيئية 

ال���زي���ارة  ه����ذة  اأن  امل�������ش���اروة،  وق�����ال 

ال����ت����ف����ق����دي����ة ت������اأت������ي ل������الإط������الع ع��ل��ى 

ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت����واج����ه امل��ح��اف��ظ��ة 

واأهمية  واحلرائق  الإعتداءات  وخا�شة 

من  العديد  يف  النظافة  حمالت  تنفيذ 

اإىل  داعياً  البيئة،  للحفاظ على  املواقع 

الداري���ني  احل��ك��ام  ت�شم  جلنة  ت�شكيل 

واجلهات املعنية من دفاع مدين واإدارة 

ملكية حلماية البيئة وال�شرطة البيئية 

البيئية  واجل��م��ع��ي��ات  البيئة  وم��دي��ري��ة 

وامل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي مل��ت��اب��ع��ة ال��ت��ع��دي��ات 

نتيجة  بالغابات  تلحق  التي  وال���ش��رار 

احل���رائ���ق وال��ع��م��ل ع��ل��ى اي���ج���اد اآل��ي��ات 

عليها. الرقابة  لتكثيف 

بدوره، اأكد الوزير داودية، ان حماية 

ال�������روة احل���رج���ي���ة ودع������م امل����زارع����ني 

وال���ع���م���ل ب���ت�������ش���ارك���ي���ة لي����ج����اد ح��ل��ول 

ل��ل��م�����ش��اك��ل ال��ت��ي ت���واج���ه ه����ذا ال��ق��ط��اع 

وزارة  اأول��وي��ات  �شلم  ه��ي على  احل��ي��وي 

ال����زراع����ة، م�����ش��را اىل ان���ه ���ش��ي��ت��م حل 

اآليه  م�شكلة ك�شاد زيت الزيتون واإيجاد 

باأ�شعاره  اإنخفا�س  ح�شل  اذا  لت�شويقه 

لتاليف احلاق خ�شائر باملزارعني .

وال���ت���ق���ى ال������وزي������ران ع���ل���ى ه��ام�����س 

ال����زي����ارة يف م��ب��ن��ى امل���ح���اف���ظ���ة م����دراء 

البيئه  حلماية  امللكية  الدارة  وممثلي 

امل��دين  وال��دف��اع  وال�����ش��رط��ة  وال�شياحة 

املحافظة  وجمل�س  والبيئة  وال��زراع��ة 

ورئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ع��ج��ل��ون ل��ب��ح��ث واق���ع 

لها  تتعر�س  التي  والتعديات  احلرائق 

ب�شكل م�شتمر. ال�شجار والغابات 

وا�����ش����ار حم���اف���ظ ع���ج���ل���ون ���ش��ل��م��ان 

النجادا خالل اللقاء، اىل اجلهود التي 

املعنية من اجل حماية  تبذلها اجلهات 

ال���غ���اب���ات ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن حم���دودي���ة 

الإم���ك���ان���ي���ات وخ���ا����ش���ة ع���ن���د ا���ش��ت��ع��ال 

ال���دع���م  زي�������ادة  احل�����رائ�����ق، داع����ي����ا اىل 

القيام بواجبها  لتتمكن من  اللوج�شتي 

جت�����اه ال��ط��ب��ي��ع��ة وال��������روة احل��رج��ي��ة 

واحلفاظ عليها .

وزارة  ع�����ام  ام�����ني  م�����ش��اع��د  وا�����ش����ار 

ال������زراع������ة ل����ل����ح����راج امل���ه���ن���د����س رائ�����د 

العدوان، اىل اهمية وجود خطة عاجلة 

يف  املعنية  وال���دوائ���ر  اجل��ه��ات  قبل  م��ن 

عجلون والعمل على تنفيذها بال�شرعة 

بال�شافة  ال��غ��اب��ات  حل��م��اي��ة  ال��ق�����ش��وى 

الغلق  ون��ق��اط  ال���دوري���ات  ت��ك��ث��ي��ف  اىل 

خالل  م��ن  للمقالع  امل��ت��ك��ررة  وامل�شاكل 

تعاون اجلميع .

وبني مدير مديرية حماية الطبيعه 

يف وزارة البيئة املهند�س بالل قطي�شات 

م�شروع  تنفيذ  على  تعمل  ال����وزارة  ان 

الت�شجر الوطني والتحريج، داعيا اىل 

اهمية اعادة النظر يف تعليمات ا�شتراد 

احلطب واتفاقيات التغر املناخي

االنباط-عمان

امل�شتقبل  حل���وارات  ع��م��ان  جماعة  نظمت 

ام�س اخلمي�س، ندوة حول “ظاهرة البلطجة 

عدد  مب�شاركة  املجتمعي”،  بالعنف  وعالقتها 

من اخلراء يف املجال الأمني والقانوين.

ال��ع��ني فا�شل  ال���ل���واء  ال���ن���دوة  و����ش���ارك يف 

واخلبر  ال�شبق  العام  الأم��ن  مدير  احلمود 

ال��ن��ف�����ش��ي ال����ل����واء امل��ت��ق��اع��د ت��ي�����ش��ر اإل��ي��ا���س 

وال��ق��ا���ش��ي ال�����ش��اب��ق اأح��م��د ج��م��ال��ي��ة، وم��دي��ر 

ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي ال�����ش��اب��ق ال��ع��م��ي��د امل��ت��ق��اع��د 

م����روان احل��ي��اري وم��ق��رر جل��ن��ة احل��ري��ات يف 

ن��ق��اب��ة امل��ح��ام��ني الأردن����ي����ني امل��ح��ام��ي ول��ي��د 

العدوان.

وقال احلمود خالل النقا�س، ان اخلارجني 

ع��ل��ى ال��ق��ان��ون ي�����ش��ت��م��دون ق��وت��ه��م م��ن خ��وف 

اجل��راأة  لديهم  لي�س  الذين  املواطنني  بع�س 

بتقدمي �شكوى عليهم، بالرغم من اأن الأردن 

اأمنية  اأجهزة  ولديه  وقانون  موؤ�ش�شات  دول��ة 

قوية للغاية، داعيا املواطنني اإىل التكاتف مع 

الظاهرة  هذه  على  للق�شاء  الأمنية  الأجهزة 

بالكامل.

واأ�شاف، اأن البلطجة لي�شت مقت�شرة على 

املا�شية، واإن��ا هناك  راأي��ن��اه خ��الل الأي��ام  ما 

اإىل  واأ���ش��ك��ال خمتلفة، لف��ت��ا  اأت����اوات  ف��ار���ش��و 

اجلامعي  العنف  يف  اأي�شا  تكمن  البلطجة  اأن 

امل��م��ار���ش��ات  اإىل ج���ان���ب  امل���در����ش���ي  وال��ت��ن��م��ر 

اخل��اط��ئ��ة ال��ت��ي ي��ق��دم ع��ل��ي��ه��ا ال��ب��ع�����س اأث��ن��اء 

املركبة. قيادة 

مبثابة  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال��ع��ن��ف  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

ق��ن��ب��ل��ة م���وق���وت���ة ت��ن��ت��ه��ي اأح����ي����ان����اً ب��ج��رمي��ة 

ق��ت��ل، وم��دي��ري��ة الأم���ن ال��ع��ام حت��ذر م��ن تلك 

املمار�شات اخلطرة للغاية، واأن احللول لي�شت 

ف��ق��ط ع��ن��د الأم����ن ال���ع���ام، اإن���ا ه��ن��اك حاجة 

ما�شة لإعادة دور اجلانب الرتبوي يف املدار�س 

هذه  على  للق�شاء  الأ���ش��ر  وعند  واجل��ام��ع��ات 

باملطلق. الظاهرة 

ق��ان��ون  لتعديل  ح��اج��ة  ه��ن��اك  اأن  واأو����ش���ح 

يقدم  جت��اوزات  هناك  لأن  وال�شر  العقوبات 

اأثناء قيادة مركبته  النا�س  العديد من  عليها 

وت���ل���ح���ق ال�������ش���رر ال���ك���ب���ر وه������ذا م���ث���ال ح��ي 

للبلطجة.

تعمل  ال���ع���ام  الأم������ن  م���دي���ري���ة  اأن  وب�����ني، 

بجهود خارقة، من خالل اإ�شرتاتيجية كاملة 

املوؤ�ش�شات  بع�س  مب�شاندة  املخدرات  ملكافحة 

التي لالأ�شف مل تقدم بع�شها الدور املطلوب، 

توزيع  علينا  حتتم  اليوم  ال��ظ��روف  اأن  مبيناً 

الأدوار لكافة املوؤ�ش�شات، مثمناً جهود القوات 

امل�����ش��ل��ح��ة والج����ه����زة الم���ن���ي���ة وامل���خ���اب���رات 

والدفاع املدين يف هذا املجال.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال���ل���واء امل��ت��ق��اع��د تي�شر 

اإليا�س، اإن القانون مل ُيعرف الإتاوت بتعريف 

خ���ا����س ول���ك���ن ال���ب���ع�������س ع���رف���ه���ا ع���ل���ى ان��ه��ا 

�شلوكيات خارجة على القانون باإثارة خماوف 

النا�س و�شلب الموال منهم بالكراه، موؤكدا 

قانون  لها  ي��ك��ون  اأن  يجب  اجل��رائ��م  ه��ذه  اأن 

خا�س لردع كل من ت�شول له نف�شه العتداء 

ع��ل��ى ال���ن���ا����س وت����روي����ع امل��ج��ت��م��ع مب��ث��ل ه��ذه 

الفعال.

واأ�����ش����اف، اأن ه���ذه اجل���رائ���م م���ن ���ش��اأن��ه��ا، 

المنية  باملوؤ�ش�شة  ال��ث��ق��ة  املجتمع  تفقد  اأن 

امل�شوؤولة  ه��ي  فالدولة  ع��ام  ب�شكل  وب��ال��دول��ة 

الرادعة  قوانينها  خالل  من  النا�س  اأمن  عن 

واأج��ه��زت��ه��ا الأم��ن��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��اإن��ف��اذ ال��ق��ان��ون 

اأن المن  وحماية النا�س وممتلكاتهم، موؤكداً 

اجلرمية  مبحاربة  جبارة  بجهود  يقوم  العام 

بع�س  ينق�شنا  ان��ه  ال  مبرتكبيها  وال��ل��ح��اق 

ال��ت�����ش��ري��ع��ات ال��ت��ي ت��ع��ط��ي ال�����ش��الح��ي��ات اول 

وت��غ��ل��ظ ال��ع��ق��وب��ة ث��ان��ي��ا ب��ح��ق ك���ل امل��ج��رم��ني 

ال�شوابق. وارباب 

اأ���ش��ار ال��ق��ا���ش��ي اجل��م��ال��ي��ة اإىل اأن  ب����دوره، 

منذ  م��رة   19 ع��دل  ال�شاري  العقوبات  قانون 

ا���ش��داره وك���ان اخ��ره��ا ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، م��وؤك��دا 

ان مثل هذه الجراءات توؤثر على ال�شتقرار 

ي��ج��ب ا���ش��دار ق��ان��ون  ان���ه  ال��ت�����ش��ري��ع��ي، مبينا 

اجل��رائ��م  ه��ذه  مثل  ي�شمل  للعقوبات  ج��دي��د 

وان يتواءم مع ما نر به اليوم من �شلوكيات 

خارجة على القانون وعقوبات رادعة ل�شمان 

العقوبة لكل املجرمني.

وحول متا�شي القانون مع حقوق الن�شان، 

ت�����ش��ري��ع��ات��ه  ك����ل  يف  راع������ى  الردن  ان  اك�����د 

�شباقا  دائما  وك��ان  الن�شان  حقوق  الو�شعية 

يف هذا امللف.

وقال العميد احلياري، اإن البلطجة اأفعال 

خم��ال��ف��ة ل���الع���راف وال���ق���وان���ني ت���ه���دف اىل 

اأربعة اق�شام  جمع املال وال�شيطرة وتنت�شر يف 

وال�شكنية،  ال�شعبية  الح��ي��اء  م��ث��ل  رئي�شية 

وال�شواق  النا�س،  على  اجتماعياً  لي�شيطروا 

اأن  واأ���ش��اف  الليلية.  ال��ن��وادي  ويف  التجارية 

ارباب  �شد  امنية  حمالت  ينفذ  العام  الم��ن 

ال�����ش��واب��ق وم��رت��ك��ب��ي ج���رم الت������اوات ال ان 

معهم  التعامل  يف  دائما  ي�شعفنا  ل  القانون 

وه���و م��ا ي��دف��ع��ن��ا ب��امل��ط��ال��ب��ة ب�����ش��رورة و���ش��ع 

العقوبات  فيها  ت�شدد  �شرامة  اك��ر  قوانني 

هذه  مثل  ع��ودة  عدم  لن�شمن  طويلة  وتكون 

الفئة اىل الجرام .

وقال الدكتور العدوان، اإن تن�شئة الجيال 

تبداأ من البيت واملدر�شة وامل�شجد حيث يجب 

ابنائها  لرتبية  ج��ي��دا  تنتبه  ان  ال���ش��ر  على 

�شبط  على  حري�شة  تكون  ان  املدر�شة  وعلى 

�شلوك الطالب حتى اذا كانوا يف بيوتهم غر 

م�شتقرين يتم �شبطهم يف املدر�شة .

ال����وا�����ش����ح م����ن ح���ج���م ه���ذه  وا�����ش����اف ان 

الفئة  ت��ل��ك  وان  خ��ط��ورت��ه��ا  م���دى  ال��ظ��اه��رة 

ا����ش���ت���ف���ادت م����ن ����ش���ك���ل ال����ق����وان����ني احل���ال���ي���ة 

وم��ار���ش��ت اف��ع��ال��ه��ا ب�����ش��ك��ل خ��ط��ر، م��ط��ال��ب��ا 

ب�������ش���رورة اي����ج����اد ق����وان����ني ����ش���ارم���ة ت��غ��ل��ظ 

هذه  م��ن  للتخفيف  وت�����ش��دد  ال��ع��ق��وب��ات  فيها 

اجلرائم.

وح�شر الندوة التي اأدارها ع�شو اجلماعة 

ال��دك��ت��ور ح����ازم ال��ن�����ش��ور، ع���دد م���ن اأع�����ش��اء 

جماعة عمان حلوارات امل�شتقبل.

االنباط- الزرقاء

 ح�����ررت ك������وادر م���دي���ري���ة ���ش��ن��اع��ة 

وجت�������ارة ومت����وي����ن ال������زرق������اء، ث���الث 

ب�شبب  اأم�س بحق مواطنني  خمالفات 
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ال�شحية  بالتعليمات  الل��ت��زام  وع��دم 

والإج���������راءات الإح�����رتازي�����ة ل��ل��وق��اي��ة 

ارت��داء  كورونا من حيث  من فرو�س 

ال��ك��م��ام��ات واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ت��ب��اع��د 

اجل�شدي اأثناء الت�شوق .

البزور  عماد  امل��دي��ري��ة  مدير  وب��ني 

ح���م���الت���ه���ا  ت����وا�����ش����ل  امل�����دي�����ري�����ة  ان 

ال��رق��اب��ي��ة وال��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة ع��ل��ى امل��ح��ال 

والأ����ش���واق ل��ل��ت��اأك��د م��ن م���دى ال��ت��زام 

امل��ن�����ش��اآت ال��ت��ج��اري��ة وامل��واط��ن��ني على 

التي  ال�شحية  بالتعليمات  �شواء  حد 

�شحة  على  للحفاظ  احلكومة  اأقرتها 

فرو�س  عدوى  انت�شار  ومنع  اجلميع 

كورونا بني النا�س .

االنباط-عمان

و����ش���وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  دان����ت 

امل��غ��رتب��ني ال��ه��ج��وم الإره��اب��ي ال��ذي 

وقع يف مدينة ني�س الفرن�شية ام�س 

واأ�شفر عن مقتل ثالثة اأ�شخا�س.

واأك������د ال���ن���اط���ق ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م 

علي  اهلل  ���ش��ي��ف  ال�����ش��ف��ر  ال�������وزارة 

لهذه  اململكة  وا�شتنكار  اإدانة  الفايز، 

اأ�شكال  وجميع  الإرهابية  اجلرمية 

العنف والإرهاب التي ت�شتهدف دون 

زعزعة  اإىل  وتهدف  اجلميع  متييز 

الأم�����ن والإ����ش���ت���ق���رار وت��ت��ن��اف��ى مع 

الدينية والإن�شانية. القيم واملبادئ 

و������ش�����دد ال����ف����اي����ز ع���ل���ى �����ش����رورة 

مكافحة  يف  ال��دويل  التعاون  تعزيز 

الإره�������اب وث���ق���اف���ة ال���ك���راه���ي���ة ب��ك��ل 

ا���ش��ك��ال��ه��م وت���ك���ري�������س ق���ي���م ال���وئ���ام 

واح����رتام الآخ����ر. ك��م��ا اأك���د ع��ل��ى اأن 

الإره��اب عدو م�شرتك ل عالقة له 

قيم  مع  ويتناق�س  دين  اأو  بح�شارة 

اح�����رتام احل���ي���اة والآخ�����ر وال�����ش��الم 

ال��ت��ي ي��ج�����ش��ده��ا ال��دي��ن الإ���ش��الم��ي 

احلنيف.

واأع�����������رب ال����ف����اي����ز ع�����ن خ���ال�������س 

ال���ت���ع���ازي و����ش���ادق امل���وا����ش���اة ل���ذوي 

العاجل  ال�شفاء  ومتنياته  ال�شحايا 

للم�شابني.

االنباط- اإربد

حمافظة  ثقافة  مديرية  نظمت 

��ا  اإرب��������د ام���������س اخل���م���ي�������س، م��ع��ر���شً

للم�شورين  الفوتوغرايف  للت�شوير 

وذل��ك  ج���رادات،  وف��الح  امليا�س  علي 

وم����واق����ع  )زووم(  ت���ط���ب���ي���ق  ع�����ر 

املختلفة. الإجتماعي  التوا�شل 

واأ����ش���ت���م���ل امل���ع���ر����س ع��ل��ى ع��ر���س 

الفوتوغرافية  ال�شور  من  ملجموعة 

لأن�������ش���ط���ة واأم�����اك�����ن م���ت���ع���ددة م��ن 

اأب��ع��اد  فيها  جت�شد  اإرب����د،  حم��اف��ظ��ة 

عن  عرت  وتراثية  وثقافية  رمزية 

واقع ح�شاري للممار�شات الإن�شانية 

ومب���خ���ت���ل���ف اأ����ش���ك���ال���ه���ا ال��ث��ق��اف��ي��ة 

عن  عرت  �شور  ومنها  واحل�شارية 

الرتاثية  والأماكن  الطبيعة  جمال 

التي  ال�شعبية  وامل��اأك��ولت  والإث��ري��ة 

املحافظة. فيها  ت�شتهر 

ال���رتوي���ج  امل���ع���ر����س اىل  وي���ه���دف 

ال�������ش���ي���اح���ي ل���ل���م���ع���امل احل�������ش���اري���ة 

والأث���ري���ة امل��م��ي��زة مب��ح��اف��ظ��ة اإرب���د 

الرية  الطبيعة  يف  ال��ت��ن��وع  واإب����راز 

واأهم معامل املدينة املعمارية ومنها 

وج��ام��ع��ة  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  م�شت�شفى 

الرموك

االنباط- عجلون

ن��ف��ذت م��دي��ري��ة زراع���ة عجلون من   

ام�س  ال��زراع��ي��ة  ال��ب��ح��وث  ق�شم  خ���الل 

ور�شة  )زووم(،  تطبيق  عر  اخلمي�س، 

احلقلية  امل��دار���س  ح��ول  تدريبية  عمل 

لزراعة الرمان يف بلدة باعون بالتعاون 

مع مديرية ثقافة املحافظة.

وق��ال��ت امل�����ش��ارك��ة يف اإح���دى امل��دار���س 
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يف ق�����ش��م ال���ب���ح���وث مب���دي���ري���ة زراع�����ة 

الدقيقة  املعلومة  اي�شال  يف  املحافظة 

وال�شحيحة مبا فيه م�شلحة املزارع.



…OÉ°üàb’G

40  2020 /  10  / 30   á©ª÷G 

»ÑXƒHCG ‐ ä’Éch

 êÉàfE’  á«fÉHÉ«dG  ÉJƒjƒJ  ácô°T  âaÉ°VCG

 IQÉ«°S  ¿ƒ«∏ŸG  ∞°üfh  ¿ƒ«∏e  äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG

 âÑ∏W  »`̀à`̀dG  äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  áªFÉ≤d  á`̀«`̀aÉ`̀°`̀VEG

 äÉî°†e  ‘  π`̀∏`̀N  ìÓ``̀°``̀UE’  É``̀gOGOÎ``̀°``̀SG

 π`̀£`̀©`̀J  ‘ Ö``̀Ñ``̀°``̀ù``̀à``̀dG  ¬``̀æ``̀µ``̀Á Oƒ`````̀bƒ`````̀dG

.äÉcôëŸG

 AÉYóà°S’G  á«∏ªY  ¿EG  É`̀Jƒ`̀jƒ`̀J  ∫ƒ`̀≤`̀Jh

 3^3  ¤EG  ‹É`̀ª`̀LE’G  Oó©dG  ™aôJ  IÒ``̀NC’G

 ájQÉéàdG  áeÓ©dG  πª–  IQÉ«°S  ¿ƒ«∏e

.ìÓ°UEÓd êÉà– z¢Sõµd{ h zÉJƒjƒJ{

 GRGô`̀W  40  øe  Ì`̀cCG  »£¨j  AÉYóà°S’G

 Ée ƒgh ,2013 ΩÉ©d É¡îjQÉJ Oƒ©j äGQÉ«°ùd

.¢Sõµdh ÉJƒjƒJ äGRGôW øe ÒãµdG πª°ûj

 äÉî°†e  ¿EG  ,¿É«H  ‘  zÉJƒjƒJ{  âdÉbh

 ób Ée ,πª©dG øY ICÉéa ∞bƒàJ ób OƒbƒdG

 ,ÅLÉØe  πµ°ûH  áÑcôŸG  ∞bƒJ  ¤EG  …ODƒ`̀j

 IOÉ````̀YEG ø``̀e ¿ƒ``≤``FÉ``°``ù``dG ø`̀µ`̀ª`̀à`̀j ’ ó```̀bh

 IQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  ∞`̀bƒ`̀à`̀dG  çó``̀M  GPEG  ,É¡∏«¨°ûJ

 ô£N  OGOõ`̀j  ó≤a  IÒÑc  áYô°ùH  ∑ôëàJ

.zçOÉM ´ƒbh

 ÉJƒjƒàd  ádÉ°SQ  ¢SôH  óà«°Tƒ°SCG  â∏°SQCG

 hCG  çOGƒ````̀M ∑É`̀æ`̀g â`̀fÉ`̀c  GPEG  É`̀ª`̀Y ∫CÉ`̀°`̀ù`̀J

.’ ΩG á∏µ°ûŸG ÖÑ°ùH â©bh ób äÉHÉ°UEG

 ¢``̀Sõ``̀µ``̀dh É```̀Jƒ```̀jƒ```̀J AÓ````````ch Ωƒ```≤```«```°```S

 …CG ¿hó```̀H Oƒ``̀bƒ``̀dG äÉ`̀î`̀°`̀†`̀e ∫Gó`̀Ñ`̀à`̀°`̀SÉ`̀H

.AÓª©dG  É¡∏ªëàj  áØ∏µJ

á«Hô©dG ‐ »HO

 á``̀bÉ``̀£``̀dG  Üò``````̀Œ  ¿CG  ™```̀bƒ```̀à```̀ŸG  ø````̀e

 QOÉ``̀°``̀ü``̀ŸG ≈``̀∏``̀Y ó`̀ª`̀à`̀©`̀J »``̀à``̀dG á`̀Ø`̀«`̀¶`̀æ`̀dG

 äGQÉªãà°SG  ,AÉHô¡µdG  ó«dƒàd  IOóéàŸG

 Oƒ≤©dG  ∫Ó`̀N  Q’hO  ¿ƒ«∏jôJ  11  ƒëæH

 á`̀bÉ`̀£`̀dG á`̀Ø`̀∏`̀µ`̀J ™``LGô``J π``X ‘ ,á`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀ŸG

.IOóéàŸG

 á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀Ÿ …ƒ`̀æ`̀ °`̀ù`̀dG ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG QÉ```̀°```̀TCGh

 Gòg  ¿CG  ¤EG  ,BloombergNEF
 á`̀bÉ`̀£`̀dG  ¿CG  ≈``∏``Y  ‘É```̀°```̀VEG  π``̀«``̀dO  ô`````̀eC’G

 OÉªàY’G  π∏≤J  ±ƒ°S  á°ü«NôdG  IOóéàŸG

 OGOõ``̀«``̀ °``̀ Sh ,…Qƒ`````̀Ø`````̀MC’G Oƒ````̀bƒ````̀dG ≈``̀∏``̀Y

.ábÉ£dG  èjõe  ‘  É¡∏«ã“

 ≠``̀∏``̀Ñ``̀ŸG á```̀eÉ```̀î```̀°```̀V ø`````̀e º`````̀Zô`````̀dÉ`````̀Hh

 ¿CG  ’EG  ,ô``̀jô``̀≤``̀à``̀dG  ¬```̀«```̀dEG  Ò``̀°``̀û``̀j  …ò`````̀dG

 ¿EG  â``̀dÉ``̀b  ,BloombergNEF
 IOóéàŸG  ábÉ£dG  äÉ£  AÉæH  äÉ«∏ªY

 iƒà°ùŸG  Gò``g  ø`̀e  È``̀cCG  ¿ƒ`̀µ`̀J  ¿CG  Ö`̀é`̀j

 …QGô``◊G  ¢`̀SÉ`̀Ñ`̀à`̀M’G  ¢ü«∏≤J  ºàj  ≈àM

 ájÉ¡æH  ¢Sƒjõ«∏°S  ÚàLQO  øe  π`̀bCG  ¤EG

.‹É◊G  ¿ô≤dG

 á©bƒàŸG  IOÉ`̀jõ`̀dG  ¿CG  ôjô≤àdG  í`̀°`̀VhCGh

 É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀µ`̀Jh IOó```é```à```ŸG á``̀bÉ``̀£``̀dG ø```̀e

 ìÉ``jô``dG á``bÉ``W ‘ ƒ``ª``æ``dGh ,äÉ``̀jQÉ``̀£``̀Ñ``̀dG

 ø`̀e  %56  ¤EG  á``̀«``̀°``̀ù``̀ª``̀°``̀û``̀dG  á```̀bÉ```̀£```̀dGh

 ‘ Ωó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀ŸG á``̀bÉ``̀£``̀dG è``̀jõ``̀e ‹É```ª```LEG

 ,2050  ∫ƒ∏ëH  á«FÉHô¡µdG  ábÉ£dG  ó«dƒJ

 …QGô◊G  ¢SÉÑàM’G  ™LGôJ  ¤EG  …ODƒ«°S

 ,2027  ‘  É¡«dEG  π°ü«°S  »àdG  ¬`̀JhQP  øe

 ΩÉY  ≈àM  %0^7  ``̀H  Éjƒæ°S  ™LGÎ«°S  º`̀K

.2050

 ´É``̀Ø``̀JQG  ¤EG  …ODƒ````̀j  ó``̀b  ô````̀eC’G Gò````gh

 ¢Sƒjõ«∏°S  á`̀LQO  3^3  ``̀H  IQGô``̀◊G  á`̀LQO

 øY GÒ`̀ã`̀c  π`̀≤`̀j  É`̀e ƒ``̀gh ,2100  á`̀jÉ`̀¡`̀æ`̀H

 á``̀jQGô``̀◊G äÉ``̀KÉ``̀©``̀Ñ``̀f’G ¢`̀†`̀Ø`̀N ø``̀e %6

 óæY ¢`̀SÉ`̀Ñ`̀à`̀◊G ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ŸG

 ¢`̀†`̀Ø`̀ÿGh ,Ú``̀à``̀jDƒ``̀e Ú``̀à``̀LQO ø``̀e π```̀bCG

 ¢SÉÑàM’G  ¤EG  ∫ƒ°Uƒ∏d  %10  `H  Üƒ∏£ŸG

.áLQO 1^5  óæY …QGô◊G

 ƒ`̀g  RÉ``̀¨``̀dG  ¿CG  ¤EG  ô``jô``≤``à``dG  QÉ```̀°```̀TCGh

 ójõ«°S  …òdG  ó«MƒdG  …QƒØMC’G  OƒbƒdG

 ,á`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀ŸG äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ∫Ó``̀N ¬`̀«`̀∏`̀Y Ö`̀∏`̀£`̀dG

 áØ«ãc  äÉYÉ£≤dG  ‘  ¬eGóîà°S’  Gô¶f

.∫RÉæŸG  áÄaóJh  ,ábÉ£∏d  ∑Ó¡à°S’G

 á`̀bÉ`̀£`̀∏`̀d á``«``dhó``dG á``dÉ``cƒ``dG â``̀°``̀UhCGh

 á°üM  IOÉ`̀jR  IQhô°†H  zÉæjôjBG{  IOóéàŸG

 è`̀jõ`̀e ‹É``̀ª``̀LEG ø``̀e IOó``̀é``̀à``̀ŸG á``bÉ``£``dG

 ,…QÉ``÷G  ó≤©dG  ájÉ¡æH  »`̀ŸÉ`̀©`̀dG  á`̀bÉ`̀£`̀dG

 ∫ƒ∏ëH %57  ¤EG ,kÉ«dÉM %26  øe ™ØJÎd

.2030

 ºéM á`̀«`̀ª`̀gCG ≈`̀∏`̀Y á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG äOó``̀°``̀Th

 ‘ á`̀«`̀ŸÉ`̀©`̀dG äÓ`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dGh äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G

 330  ø``̀e ,IOó``̀é``̀à``̀ŸG á``̀bÉ``̀£``̀dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e

 Q’hO  QÉ``̀«``̀∏``̀e  750  ¤EG  Q’hO  QÉ``̀«``̀∏``̀e

 IOó`̀é`̀à`̀ŸG  á`̀bÉ`̀£`̀dG  »`̀ qæ`̀Ñ`̀J  QÉ`̀°`̀ù`̀e  ™jô°ùàd

 ±Gó`````̀gCG  ≥``̀«``̀≤``̀– Ö```̀cGƒ```̀j É```̀Ã , kÉ``̀«``̀ŸÉ``̀Y

.2030  á«ªæàdG

 á«eƒª©dG  á«©ª÷G  äÉ«°UƒJ  øª°Vh

 á`̀bÉ`̀£`̀dG ∫É```̀› ‘ QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d

 kÉ≤ah  ¬`̀fCG  ¤EG  zÉæjôjBG{  äQÉ°TCG  ,IOóéàŸG

 ´É£b  ‘  QÉªãà°SÓd  »ŸÉ©dG  §«£îà∏d

 Q’hO  äÉ`̀fƒ`̀«`̀∏`̀jô`̀J  10  ∑É``̀æ``̀g  ,á``̀bÉ``̀£``̀dG

 áàa’  ,´É£≤dG  Gòg  ‘  ÉgQÉªãà°SG  ºà«°S

 È`̀cC’G  á`̀°`̀ü`̀◊G  ¢ü«°üîJ  IQhô`̀°`̀V  ¤EG

 ∫ƒ∏Mh  ™jQÉ°ûŸ  äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  √ò`̀g  ø`̀e

.IOóéàŸG  ábÉ£dG  äGQÉµàHGh

«تويوتا» في ورطة.. استدعاء ١٫٥ مليون سيارة إضافية

هذا القطاع يجذب ١١ تريليون دوالر استثمارات بحلول ٢٠٥٠

النفط يواصل خسائره.. وتجدد مخاوف إغالقات كورونا

الكويت المركزي يستنكر تحجج
 البنوك به لرفض منح قروض

اقتصاد أميركا يفاجئ ا¬سواق.. 
وينمو ٣٣٪ بالربع الثالث

إنهاء نزاع قانوني.. LVMH تستحوذ 
على «تيفاني» بـ١٥٫٨ مليار

البنوك المركزية تتحول إلى بائعة 
للذهب ¬ول مرة منذ ٢٠١٠ 

á«Hô©dG‐âjƒμdG

 âjƒµdG  ∂æH  ¿CG  á©∏£e QOÉ°üe âØ°ûc

 ¬∏«ª– Ωó`̀Y ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG  ø`̀e Ö∏W …õ`̀cô`̀ŸG

 ÜÉ°ùM  íàa  hCG  ¢Vôb  íæe  ¢†aQ  ÜÉÑ°SCG

.¬°ùØf ∂æÑdÉH ≥∏©àJ äGQÈŸ π«ªY …C’

 øe ihÉµ°T{  ≈≤∏J  ¬fCG  z…õcôŸG{  OÉaCGh

 øY  ∑ƒæÑdG  ´ÉæàeG  ¿CÉ°ûH  AÓª©dG  ¢†©H

 äÓeÉ©ŸG  ¢†©H  ò«ØæJ  hCG  äÉHÉ°ùM  íàa

 ø`̀e IQOÉ````°````U äÉ``ª``«``∏``©``J Oƒ`````̀Lh á``̀©``̀jQò``̀H

 ±ÓN ≈∏Y ¢Uƒ°üÿG Gòg ‘ (…õcôŸG)

 áØ«ë°U ‘ OQh Ée Ö°ùëH ,zôeC’G á≤«≤M

.z…GôdG{

 »`̀à`̀jƒ`̀µ`̀dG z…õ``̀cô``̀ŸGzâ``̀jƒ``̀µ``̀dG OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG

 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SGh QÉ`̀æ`̀jó`̀dG Iƒ`̀≤`̀H ¬`̀eGõ`̀à`̀dG ó`̀cDƒ`̀j

±ô°üdG  ô©°S

 GPEG  ∑ƒæÑdG  ≈∏Y Ú©àj{ ¬fCG  ≈∏Y Oó°Th

 ´ÉæàeÓd  á¡«Lh  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SCG  É¡jód  äô`̀aGƒ`̀J

 ΩóY  hCG  AÓª©dG  øe  …CG  ™e  πeÉ©àdG  øY

 ‘ á``bó``dG ≈`̀Nƒ`̀à`̀J ¿CG ,É``̀e á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J

 IQhô``°``V ™``̀e ,AÓ`̀ª`̀©`̀∏`̀d äGQÈ`````ŸG Ëó``≤``J

 ¿hO  ,∂`̀dò`̀d  á«≤«≤◊G  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  ìÉ`̀°`̀†`̀jEG

 ⁄  Ée  ,…õ`̀cô`̀ŸG  ∂æÑdG  ≈∏Y  á©ÑàdG  AÉ`̀≤`̀dEG

 kGóæà°ùe  πeÉ©àdG  øY  ´Éæàe’G  QGô`̀b  øµj

 (…õcôŸG)  øe  IQOÉ°U  äÉª«∏©J  ¤EG  kÓ©a

.zäÓeÉ©àdG ∂∏J πãe AGôLEG ™æ“

 IQGRh  π`̀«`̀ch  Ωó``b  ,π°üØæe  ¥É`̀«`̀°`̀S  ‘h

 5h ,…hÉ`̀Yô`̀°`̀ü`̀dG í`̀dÉ`̀°`̀U »`̀à`̀jƒ`̀µ`̀dG á`̀«`̀dÉ`̀ŸG

 ádÉ≤à°SG  ,øjóYÉ°ùŸG  IQGRƒ```dG  AÓ``ch  ø`̀e

 AÓch  ôjhóàH  QGô`̀b  Qhó°U  ô`̀KEG  á«YÉªL

 á«dÉŸG  ô`̀jRh  πÑbh  .IQGRƒ`̀dG  ‘  øjóYÉ°ùe

.º¡àdÉ≤à°SG  ¿Éà«°ûdG  ∑GôH  »àjƒµdG

 π«cƒdG  ¤EG  áaÉ°VEG  ádÉ≤à°S’G  â∏ª°Th

 óÑY :ø`̀jó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ŸG AÓ``̀cƒ``̀dG …hÉ`̀Yô`̀°`̀ü`̀dG

 ,…õ``̀æ``̀©``̀dG º```«```gGô```HG ,»``̀°``̀Vƒ``̀©``̀dG QÉ``̀Ø``̀¨``̀dG

 …RÉZh ,»YÉæŸG ∫OÉY ,QÉ«£dG ø°ùëŸGóÑY

 á`̀Ø`̀«`̀ë`̀°`̀U  ‘  OQh  É```e  Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H  ,¢``̀TÉ``̀«``̀©``̀dG

.z…GôdG{

 ¿É`̀à`̀«`̀°`̀û`̀dG ∑Gô`````H á``̀«``̀dÉ``̀ŸG ô`````jRh ¿É`````ch

 øjóYÉ°ùe  AÓ``̀ch  ô`̀jhó`̀à`̀H  kGQGô```̀b  Qó`̀°`̀UCG

 QÉ`̀Ø`̀¨`̀dG  ó`̀Ñ`̀Y  á«ª°ùJ  Qô``̀b  PEG  ,IQGRƒ`````dG  ‘

 á«dÉŸG  ¿hDƒ°û∏d  kGóYÉ°ùe  Ó«ch  »°Vƒ©dG

 ø`̀°`̀ù`̀ë`̀ŸGó`̀Ñ`̀Yh ,IQGRƒ``````̀dG ‘ á`̀«`̀Ñ`̀jô`̀°`̀†`̀dGh

 áÑ°SÉëŸG  ¿hDƒ°ûd  kGóYÉ°ùe  kÓ«ch  QÉ«£dG

 kGóYÉ°ùe  kÓ«ch  …õæ©dG  º«gGôHGh  ,áeÉ©dG

 π«°SCGh  ,AGô`̀°`̀û`̀dG  º¶fh  øjõîàdG  ¿hDƒ°ûd

 á«fGõ«ŸG  ¿hDƒ°ûd  kGóYÉ°ùe  kÓ«ch  »Ø«æŸG

.áeÉ©dG

ä’Éch‐á«Hô©dG

 ¬°ùaÉæe ™e ΩÉ`̀jCG  5  πÑb  ÖeôJ ódÉfhO  ¬LGƒJ

 á«fƒjõØ∏J  IôXÉæe  ‘  ¿ó`̀jÉ`̀H  ƒ`̀L  »WGô≤ÁódG

.øjógÉ°ûŸG ÚjÓe É¡©HÉJ IÒNCG

 ∫hCG É```fhQƒ```c ¢``̀ShÒ``̀a á`̀ë`̀aÉ`̀µ`̀e ∞`̀∏`̀e ¿É````̀ch

 É`̀cÒ`̀eCG  ¿CG  Ö`̀eô`̀J  ó``̀cCG  å«M ,Iô`̀XÉ`̀æ`̀ŸG  ™«°VGƒe

 ¢ShÒØdG á¡LGƒŸ ⁄É©dG ‘ OÉ°üàbG º¶YCG{ â≤∏ZCG

 ÉfhQƒc  ÜQÉ`̀–  ¬``̀JQGOEG  ¿CG  ≈∏Y  kGOó°ûe  ,z»æ«°üdG

 ¿ƒµ«°S  ÉfhQƒc  ìÉ≤d  ¿CG  ó`̀cCG  Éªc  .zójó°T  ΩõëH{

 OÉªàY’G ºà«°S ¬fCG  kÉØ«°†e ,™«HÉ°SCG  ∫ÓN kGõgÉL

.¢UÉî°TC’G ÚjÓŸ ìÉ≤∏dG ™jRƒàd ¢û«÷G ≈∏Y

 kGOó› OÓÑdG  ¥Ó`̀ZEG  ΩóY ≈∏Y ÖeôJ Oó°Th

 ‘ AÉ`̀≤`̀Ñ`̀dG  ø`̀µ`̀Á ’{ :kÉØ«°†e ,É``̀fhQƒ``̀c  á`̀¡`̀LGƒ`̀Ÿ

 ¬àHÉ°UEG  ¤EG  ¥ô£J  Éªc  .z¿ójÉH  π©Øj  Éªc  ƒÑ≤dG

 kGócDƒe  ,¬«aÉ©Jh  ≈Ø°ûà°ùŸG  ¬dƒNOh  19-ó«aƒµH

.¢ShÒØdG ó°V zkÉæ°ü{ äÉH ¬fCG

 ≈∏Y kÉ`̀Ø`̀«`̀æ`̀Y kÉ`̀eƒ`̀é`̀g ¿ó`̀jÉ`̀H qø`̀°`̀T ,¬`̀à`̀¡`̀L ø`̀e

 ¢`̀ShÒ`̀a á````̀eRC’ ¬``````̀JQGOEG á`̀≤`̀jô`̀W Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H Ö``eô``J

 ÒÑµdG  Oó`̀©`̀dG  ø`̀Y ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ŸG{  ¿CG  kGÈà©e ,É`̀fhQƒ`̀c

 ¿ƒµj  ’  ¿CG  Öéj  (É`̀cÒ`̀eCG  ‘  ÉfhQƒµH)  äÉ«aƒ∏d

 á£N  …CG  ¬`̀jó`̀d  ¢ù«d{  Ö`̀eô`̀J  ¿CG  iCGQh  ,zkÉ`̀°`̀ù`̀«`̀FQ

 ≥Ñ°S ¢ù«FôdG{ ¿CÉH ¿ójÉH ô qcPh .zÉfhQƒc á¡LGƒŸ

.zÉfhQƒc IQƒ£N øe π∏bh

 äGAGô``̀LE’G  ≥«Ñ£J  Éæ«∏Y{  ¬`̀fCG  ¿ójÉH  ÈàYGh

 ≈∏Y øëf ..OÓÑdG ¥ÓZEG  ¢ù«dh ÉfhQƒc á¡LGƒŸ

 ÖÑ°ùH  ‘É``̀°``̀VEG  ¢üî°T  ∞```̀dCG  200  IQÉ`̀°`̀ù`̀N  ∂`̀°`̀Th

 ô``̀eCG OQGƒ````̀ŸG Ò``̀aƒ``̀J{ ¿CG ≈`̀∏`̀Y kGOó`̀°`̀û`̀e ,zÉ```̀fhQƒ```̀c

.zÉfhQƒc á¡LGƒŸ …Qhô°V

Ú«cÒeCÓd äGóYÉ°ùŸG ¿ƒfÉb QGôbE’ á∏ë∏M

 ¢ù∏›  á°ù«FQ  º°SÉH  çóëàŸG  ∫É`̀b  ,∂`̀dP  ¤EG

 ô``̀jRhh  É`̀¡`̀fEG  »°Sƒ∏«H  »°ùfÉf  »``̀cÒ``̀eC’G  ÜGƒ``æ``dG

 ≥««°†J Ó``̀ °``̀UGh{  Ú`̀°`̀û`̀Jƒ`̀æ`̀e  ø`̀Ø`̀«`̀à`̀°`̀S  á``̀ fGõ``̀ÿG

 53  äôªà°SG  á«ØJÉg  áKOÉ  AÉ`̀æ`̀KCG  zÉª¡JÉaÓN

 Ió`̀jó`̀L äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e á`̀eõ`̀M ∫ƒ``̀M Ú`̀æ`̀K’G á`̀≤`̀«`̀bO

 ¢ShÒa áëFÉ÷ ájOÉ°üàb’G äÉ«YGóàdG ∞«Øîàd

.ÉfhQƒc

 á«bÉH  äÉ``̀aÓ``̀ÿG  ¿EG  ,â`̀dÉ`̀b  »°Sƒ∏«H  â`̀fÉ`̀ch

 áeõM ∫ƒ``̀M Ö`̀eô`̀J  ó``̀dÉ``̀fhO  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  IQGOEG  ™``e

 ¿CÉ`̀H  á∏FÉØàe  É¡æµd  ¥É`̀£`̀æ`̀dG  á`̀©`̀°`̀SGh  äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e

.äÉHÉîàf’G Ωƒj πÑb √ôjô“ …ôéj ób É©jô°ûJ

 áª«≤H ájõ«Ø– áeõM ¢†«HC’G â«ÑdG ìÎbGh

 øjòdG  Ú«cÒeC’G  IóYÉ°ùŸ  Q’hO  ¿ƒ«∏jôJ  1^8

 ¢ShÒa áëFÉ÷ ájOÉ°üàb’G QGô°VC’G øe ¿ƒfÉ©j

 áeõ◊  É¡Ñ∏£Ã  âµ°ù“  »°Sƒ∏«H  øµd  ,É`̀fhQƒ`̀c

.Q’hO ¿ƒ«∏jôJ 2^2 áª«≤H äGóYÉ°ùe

 ≈∏Y  ¿hô£«°ùj  øjòdG  ¿ƒjQƒ¡ª÷G  ºéëjh

 ¥ÓªY ¿ƒfÉb ´hô°ûe QGô`̀bEG  øY ñƒ«°ûdG ¢ù∏›

 º«YR  π«fƒµe  ¢ûà«e  ∫É``̀bh  .äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d  ô``̀NBG

 äƒ°ü«°S  ¢ù∏éŸG  ¿EG  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏éÃ  á«Ñ∏ZC’G

 Q’hO QÉ«∏e 500  áª«≤H ìÎ≤e ≈∏Y AÉ©HQC’G Ωƒj

.IóYÉ°ùŸG êÉà– IOó ä’É› ±ó¡à°ùj

É°ùfôa  ‐á«Hô©dG

 Ti�any & Co  ø``e  π``c  â`̀≤`̀Ø`̀JG

 á≤Ø°U  ô`̀©`̀°`̀S  ¢`̀†`̀Ø`̀N  ≈`̀∏`̀Y  LVMH  h

 äGôgƒéŸG  ácô°T  ≈∏Y  IÒ`̀NC’G  PGƒëà°SG

 É`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀b É``̀YGõ``̀f ∂`̀dò`̀H É`̀«`̀¡`̀æ`̀à`̀d ,Iô``̀NÉ``̀Ø``̀dG

. Éª¡æ«H

 PGƒ``̀ë``̀à``̀°``̀S’G ô``̀©``̀°``̀S ó```̀jó```̀– ” ó`````̀bh

 ’ó`̀H  º¡°ù∏d  Q’hO  131^5  ó`̀æ`̀Y  ó`̀jó`̀÷G

 ,á`̀«`̀∏`̀°`̀UC’G  á`̀≤`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG  ‘  GQ’hO  135  ø``̀e

 15^8  Ió``̀jó``̀÷G  á`̀≤`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG  á`̀ª`̀«`̀b  íÑ°üàd

.Q’hO QÉ«∏e

 425 ````H É`̀ª`̀°`̀ü`̀N »`̀æ`̀©`̀j ó``̀jó``̀÷G ô`̀©`̀°`̀ù`̀dG

 LVMH  á```̀cô```̀°```̀û```̀d  Q’hO  ¿ƒ```̀«```̀∏```̀e

 ∫É``̀ª``̀YC’G π``̀LQ ô`̀jOQÉ`̀«`̀∏`̀ŸG É`̀gOƒ`̀≤`̀j »`̀à`̀dG

.Bernard Arnault
 á≤Ø°üdG  ø``̀e  AÉ``̀¡``̀à``̀f’G  ™`̀bƒ`̀à`̀ŸG  ø```eh

. 2021 ΩÉY πFGhCG ‘ É¡bÓZEGh

 ,ádó©ŸG á≤Ø°üdG ÖLƒÃ ¬fCG ¤EG QÉ°ûj

 ájƒæ°S  ™``̀HQ  É`̀¡`̀JÉ`̀©`̀jRƒ`̀J  ÊÉ`̀Ø`̀«`̀J  ™`̀aó`̀à`̀°`̀S

 19  ‘  º¡°ù∏d  Éàæ°S  58  ™bGƒH  ÚªgÉ°ùª∏d

.Èªaƒf

ä’Éch‐á«Hô©dG

 Ögò∏d  á©FÉH  ¤EG  ájõcôŸG  ∑ƒæÑdG  âdƒ–

 ‹É`̀ª`̀LEG  ≠∏H  å«M  ,  2010  ΩÉ``Y  òæe  Iô``e  ∫hC’

 øe É`̀eGô`̀Zƒ`̀∏`̀«`̀c á`̀Ä`̀eh kÉ`̀æ`̀W 12 äÉ`̀©`̀«`̀Ñ`̀ŸG ‘É`̀°`̀U

 äÉjÎ°ûÃ  áfQÉ≤e  ,ådÉãdG  ™HôdG  ‘  ∂FÉÑ°ùdG

 øY QOÉ°U ôjô≤àd kÉ≤ah ,ΩÉY πÑb kÉæW 142 âHQÉb

.»ŸÉ©dG ÖgòdG ¢ù∏›

 ¿Éà°ùµHRhCÉH  áYƒaóe  ™«ÑdG  äÉ«∏ªY  äAÉ`̀Lh

 øY »°ShôdG …õcôŸG ∂æÑdG ø∏YCG Éªæ«H ,É«côJh

.kÉeÉY 13 ‘ ¬d á«∏°üa äÉ©«Ñe ∫hCG

 ¤EG äÉ≤aóàdG ¿CG ÚM ‘ ¬fCG ôcòdÉH ôjó÷G

 Ωó≤J  â`̀©`̀aO  á`̀°`̀UQƒ`̀Ñ`̀dG  ‘  á`̀dhGó`̀à`̀ŸG  ≥jOÉæ°üdG

 ∑ƒæÑdG  äÉjÎ°ûe ¿CG  ’EG  ,  2020  ΩÉY ‘ ÖgòdG

 äGƒæ°ùdG  ‘  QÉ`̀©`̀°`̀SC’G  âªYO  »àdG  »`̀g  ájõcôŸG

.IÒNC’G

 ô¡°ûdG  zÜhô```̀L  »à«°S{  á`̀Yƒ`̀ª`̀›  â`̀©`̀bƒ`̀Jh

 ájõcôŸG ±QÉ°üŸG øe Ö∏£dG ¢û©àæj ¿CG ,»°VÉŸG

 äÉ«∏ªY ¿CG kÉª∏Y ΩÉ©dG Gòg DƒWÉÑJ ó©H , 2021 ‘

 h  2018  ø`̀e π`̀c  ‘ á«°SÉ«b ¬Ñ°T  â`̀fÉ`̀c  AGô`̀°`̀û`̀dG

.2019

 ™LGôJ  ó©H  ¢ù«ªÿG  ¢ùeG  Ö`̀gò`̀dG  ™`̀Ø`̀JQGh

 áLƒe ∞bƒJ iò`̀Z PEG  á≤HÉ°ùdG  á°ù∏÷G ‘ OÉ`̀M

 ÉãëH  ¿ó`̀©`̀ŸG  ‘  AGô`̀°`̀T  äÉ«∏ªY  Q’hó```̀dG  Oƒ©°U

 áHÉ°UE’G ä’É`̀M ójGõJ πX ‘ ø`̀eB’G PÓ`̀ŸG øY

.á«cÒeC’G äÉHÉîàf’G π«Ñbh ÉfhQƒc ¢ShÒØH

 %0^1  É©ØJôe  Ögò∏d  …Qƒ`̀Ø`̀dG  ô©°ùdG  ¿É`̀ch

 óªY  Ú`̀M  ‘  ,á`̀°`̀ü`̀fhCÓ`̀d  Q’hO  1879^71  ¤EG

 AÉ©HQC’G ™LGôJ ∫Ó¨à°SG ¤EG øjôªãà°ùŸG ¢†©H

 âeó≤Jh .¿ó©ŸG  AGô°ûd ô¡°T ‘ ô©°S ≈`̀fOCG  ¤EG

 ¤EG  %0^1  á``̀∏``̀LB’G  á``̀«``̀cÒ``̀eC’G  Ö``̀gò``̀dG  Oƒ``≤``Y

.Q’hO 1880^10

 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG Ö``̀FÉ``̀f ,»``̀JQÉ``̀¡``̀H É``̀fGó``̀fÉ``̀a â``̀dÉ``̀bh

.ΩEG.»`̀°`̀S  ió`̀d  á`̀«`̀dhC’G  ™∏°ùdG  çÉ`̀ë`̀HC’  óYÉ°ùŸG

 ™bƒJh á«cÒeC’G äÉHÉîàf’G ¿EG ,ójÎeƒc »°S

 ¿É©aôj  Oƒ©°üdG  øY Q’hó`̀dG  ô°TDƒe ∞bƒàj  ¿CG

.ÖgòdG

 πãe á`̀bÓ`̀ª`̀Y äGOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG ‘{ ¬``̀fCG â`̀aÉ`̀°`̀VCGh

 Gƒ¡éà«d 19-ó«aƒc ä’ÉM OGOõJ ,É«fÉŸCGh É°ùfôa

Gòg ‘ Gòd .ójóL øe äÉbÓZE’G ¢Vôa ¤EG

 ÉãëH ÖgòdG ‘ AGô°ûdG ¢†©H çóëj ,™°VƒdG

z.øeBG PÓe øY

٣٣ مليار دوالر تهرب من أكبر صندوق استثمار في العالم
á«Hô©dG ‐ »HO

 ⁄É©dÉH  …QÉªãà°SG  ¥hóæ°U  ÈcCG  ó≤Øj

 á`̀dƒ`̀«`̀°`̀S ,á``̀°``̀UQƒ``̀Ñ``̀dG ‘ ¬``̀≤``̀FÉ``̀Kh ∫hGó```̀à```̀J

 ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  ø``̀e …CG  ø``̀e ´ô```̀°```̀SCG  IQƒ``̀°``̀ü``̀H

 øjôªãà°ùŸG  »©°S  ™e  ,⁄É©dG  ‘  iô`̀NC’G

 πbCG  ∞jQÉ°üe Ö∏£J »àdG  ≥jOÉæ°üdG ƒëf

 ìÉàŒ  »àdG  áØ∏µàdG  ¢†ØN  áLƒe  §°Sh

.⁄É©dG

 QÉ`̀«`̀∏`̀e 33  ƒ`̀ë`̀f ¿hô`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀ù`̀ŸG Ö`̀ë`̀°`̀Sh

 500 SPDR S&P { ¥hóæ°U øe Q’hO

 ™∏£e  òæe  z(ETF Trust (SPY
 øe  ÜÉë°ùfG  È`̀cCG  ƒ`̀gh  ,¿B’G  ≈àM  ΩÉ`̀©`̀dG

 á°UQƒÑdG  ‘  ∫hGó`̀à`̀e  …QÉªãà°SG  ¥hóæ°U

.ÆÒÑeƒ∏Ñd É≤ah ,⁄É©dG ‘

 ìhõ``æ``∏``d á``̀Lƒ``̀e È`````̀cCG â``̀fÉ``̀c É``̀ª``̀æ``̀«``̀Hh

 ¿Éc  ÉeóæY ,¢`̀SQÉ`̀eh  ô`̀jGÈ`̀a  ‘ Iõ`̀cÎ`̀e

 ,á«ŸÉ©dG  ∫É`̀ŸG  ¥Gƒ°SCÉH  iƒ¡j  ÉfhQƒc  AÉ`̀Hh

 294  ¬`̀à`̀ª`̀«`̀b ≠``̀dÉ``̀Ñ``̀dG ¥hó``̀æ``̀°``̀ü``̀dG í``̀Ñ``̀°``̀UCG

 º¡°SC’G  ô°TDƒe  ™Ñààj  …òdGh  ,Q’hO  QÉ«∏e

 ¥hó`̀æ`̀°`̀U ™`̀e ±Ó``̀N ™`̀°`̀Vƒ`̀e ,á``«``cÒ``eC’G

 …òdG  ⁄É©dG  ‘  ÉbÉ£f  ™°ShC’G  QÉªãà°S’G

.2020 ‘ Q’hO QÉ«∏e 119 ÜòL

 ≥jOÉæ°üdG ¬«a ≥HÉ°ùàJ …òdG âbƒdG ‘h

 ó`̀MCG  ¿ƒ`̀µ`̀J  ¿CG  ø`̀µ`̀Á ,∞`̀«`̀dÉ`̀µ`̀à`̀dG  ¢†Øÿ

 ,¥hóæ°üdG  Égó¡°T  »àdG  Iôé¡dG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SCG

 É«Ñ°ùf  á`̀ª`̀î`̀°`̀†`̀dG  äÉ`̀ahô`̀°`̀ü`̀ŸG  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f  »``g

 IQGOE’G  á``̀cô``̀°``̀T  É``¡``«``∏``Y  π``̀°``̀ü``̀–  »```̀à```̀dGh

 áØ∏µàd  á`̀∏`̀KÉ`̀‡  »``gh  ,%0^095  á`̀¨`̀dÉ`̀Ñ`̀dGh

.á©ªà› á°ùaÉæe ≥jOÉæ°U áKÓK

 ø`̀jò`̀dG  øjôªãà°ùŸG  ¿CG  »`̀æ`̀©`̀j  É`̀e  ƒ``̀gh

 ¿ƒfƒµj  ób ,¥ƒ°ùdG  ¤EG  iôNCG  Iôe GhOÉY

 É`̀≤`̀ah  ,¢````̀ü````̀NQC’G  π``̀FGó``̀Ñ``̀dG  ¤EG  Gƒ``̀¡``̀ŒG

.Ú∏∏ëŸ

 äÉ`̀Lƒ`̀e á``̀«``̀cÒ``̀eC’G º``¡``°``SC’G ó`̀¡`̀°`̀û`̀Jh

 ÉeóæY  ,»°VÉŸG  ô¡°ûdG  É`̀gô`̀NBG  ¿É`̀c  ,ìhõ`̀f

 Q’hO  QÉ«∏e  26  ƒëf  ¿hôªãà°ùŸG  Öë°S

.´ƒÑ°SCG ‘ º¡°SC’G ≥jOÉæ°U øe

 Bank of  ƒ````̀ ∏````̀ ∏````̀  QÉ```````````̀°```````````̀TCGh

 ¿CG  ¤EG  ,≥HÉ°S  â`̀bh  ‘h  ,America
 êhô`̀N  äó¡°T  É«LƒdƒæµàdG  ´É`̀£`̀b  º`̀¡`̀°`̀SCG

 ≈∏YCG  ƒ`̀gh  ,Q’hO  QÉ«∏e  É¡àª«b  äÉ≤aóJ

 ƒëf âLôN Éª«a .2019 ƒ«fƒj òæe ∫ó©e

.ájOÉ«≤dG º¡°SC’G øe Q’hO QÉ«∏e 12

 7^1  ájOÉ«°ùdG  IhÌdG  ≥jOÉæ°U  âî°Vh

 ™HôdG  ∫ÓN º¡°SCG  ‘ á«aÉ°U Q’hO QÉ«∏e

 ΩGƒYCG IóY ‘ ≈∏YC’G »g ΩÉ©dG øe ÊÉãdG

.IóëàŸG äÉj’ƒdG êQÉN É¡à«ÑdÉZh

 QÉ«∏e  5^2  É`̀°`̀†`̀jCG  ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  âÑë°Sh

 âHÉãdG  π`̀Nó`̀dG  äGhOCG  ø`̀e  á«aÉ°U  Q’hO

 áª«b  ≈`̀∏`̀YCG  »``̀gh  ,É¡°ùØf  IÎ`̀Ø`̀dG  ∫Ó``̀N

 äÉfÉ«Ñd  É`̀≤`̀ah  2019  ‘  ∫hC’G  ™`̀Hô`̀dG  òæe

 »àdG  äÉ«é«JGÎ°S’G  ¿CÉ°ûH  âæªà°ùa  …EG

.ådÉK ±ôW øe ≥jOÉæ°U hôjóe Égôjój

»ÑXƒHCG ‐ ä’Éch

 ,¢ù«ªÿG  ¢ùeG  §ØædG  QÉ©°SCG  â©LGôJ

 ‘ áÄŸÉH 5 äó≤a ¿CG ó©H ÉgôFÉ°ùN á∏°UGƒe

 ¢Vôa äÉeƒµM IOÉYEG ™e ,á≤HÉ°ùdG á°ù∏÷G

 äÉHÉ°UE’G  øe  á«fÉK  áLƒe  AGƒàM’  Oƒ«b

 ≈∏Y äGô``°``TDƒ``e §``°``Shh É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀ShÒ`̀Ø`̀H

.»eÉæàdÉH  IòNBG  »ŸÉY ¢Vhô©e áªîJ

 â`̀«`̀bƒ`̀à`̀H  07:43  á``̀YÉ``̀°``̀ù``̀dG  ∫ƒ```̀∏```̀ë```̀Hh

 ΩÉ`̀î`̀∏`̀d á``̀∏``̀LB’G Oƒ`̀≤`̀©`̀dG â``fÉ``c ,¢`̀û`̀à`̀æ`̀jô`̀Z

 §``̀«``̀°``̀Sƒ``̀dG ¢``̀SÉ``̀°``̀ù``̀µ``̀J Üô``````Z »``````cÒ``````eC’G

 áÄŸÉH  0^21  ∫OÉ©j  ÉÃ  äÉàæ°S  8  á°†Øîæe

 âdõf  ÚM  ‘  ,π«eÈ∏d  Q’hO  37^31  ¤EG

 áÄŸÉH  0^31  hCG  Éàæ°S  12  â`̀fô`̀H  ΩÉ`̀N  Oƒ`̀≤`̀Y

.GQ’hO 39  πé°ùàd

 ‘ 19-ó`̀«`̀aƒ`̀c äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG ó`̀jGõ`̀J §`̀°`̀Shh

 øe ∫RÉ`̀æ`̀ŸG  Ωhõ``̀d  É°ùfôa â`̀°`̀Vô`̀a  ,É```̀ HhQhCG

 ÚM  ‘  ,ájQhô°†dG  á£°ûfCÓd  ’EG  á©ª÷G

 ìQÉ°ùŸGh  ºYÉ£ŸGh  äÉfÉ◊G  É«fÉŸCG  ≥∏¨à°S

.ô¡°ûdG ájÉ¡f ¤EG Èªaƒf øe ÊÉãdG øe

 IQó``̀°``̀ü``̀ŸG ¿Gó```̀∏```̀Ñ```̀dG á``ª``¶``æ``e Ωõ``̀à``̀©``̀Jh

 ±ô``̀©``̀j É```ª```«```a ,É````̀gDhÉ````̀Ø````̀∏````̀Mh ∫hÎ````Ñ````∏````d

 äÉ°†«ØîJ  ¢`̀ü`̀«`̀∏`̀≤`̀J  ,+∂````̀ HhCG  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀Ã

 ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  7^7  ø``̀e  2021  ô`̀jÉ`̀æ`̀j  ‘  êÉ``̀à``̀fE’G

 π«eôH ¿ƒ«∏e 5^7  ¤EG É«dÉM É«eƒj π«eôH

.É«eƒj

 ábÉ£dG  äÉeƒ∏©e  IQGOEG  äÉfÉ«H  âeóbh

 á`̀ª`̀î`̀J ≈``̀∏``̀Y Ió```̀jó```̀L á``````̀dOCG ,á```̀«```̀cÒ```̀eC’G

 ΩÉ``̀ÿG  äÉ```̀fhõ```̀  äOGR  ó``≤``a  :á`̀«`̀eÉ`̀æ`̀à`̀e

 ´ƒÑ°SC’G  ‘  π«eôH  ¿ƒ«∏e  4^3  á«cÒeC’G

 âbÉa IOÉ```jR »``gh ,ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG  23  ‘ »`̀¡`̀à`̀æ`̀ŸG

.™bƒàŸG



الدويل
50 اجلمعة  30/ 10 / 2020 

االنباط-وكاالت

 ق���ال ك��اه��ن م��ن ال��ط��ائ��ف��ة ال�����س��ام��ري��ة يف 

ال�سفة الغربية املحتلة، اخلمي�س، اإن كل من 

الأك���رم حممد �سلى اهلل عليه  ي�سيء للنبي 

و�سلم يحمل غ�سب اهلل

وا�ستنكر الكاهن ح�سني ال�سامري، الإ�ساءة 

حممد  والنبي  الإ�سالمي  للدين  الفرن�سية 

�سلى اهلل عليه و�سلم

بعث  حممد  النبي  اأن  ال�سامري  واأو���س��ح 

موحًدا كما عي�سى ومو�سى، وكل من ي�سيء له 

يحمل غ�سب اهلل

واأ�سار ال�سامري اإىل مناقب ر�سول الإ�سالم 

الذي اأو�سى بالإح�سان واإكرام اجلار، قائال: 

النبي حممد اأعطى الديانات الأخرى عهدا 

كان له الأثر يف بقائنا حتى اليوم

طائفة  اأ�سغر  ال�سامرية  الطائفة  وتعد 

 750 ت��ع��داده��م نحو  ويبلغ  ال��ع��امل،  دينية يف 

�سخ�ساً، موزعني على جبل جرزمي يف نابل�س، 

وم��ن��ط��ق��ة ح���ول���ون ق����رب ت���ل اأب���ي���ب )و���س��ط 

اإ�سرائيل(

ويعتقد ال�سامريون اأي�ساً، اأنه لي�س لليهود 

عالقات  وتربطهم  ال��ق��د���س،  مدينة  يف  ح��ق 

الفل�سطينيني  م���ع  و����س���داق���ة  اج��ت��م��اع��ي��ة 

)م�سلمني وم�سيحيني(، كما تربطهم عالقة 

جيدة مع اليهود

وتوا�سلت موجة غ�سب وا�ستنكار عارمة 

ردا  والإ���س��الم��ي،  العربي  العاملني  اجتياح  يف 

م�سيئة  كاريكاتورية  ور�سوم  �سور  ن�سر  على 

للنبي على واجهات بع�س املباين الفرن�سية

اجل���اري،  الأول  ت�سرين  اأك��ت��وب��ر/   21 ويف 

قال ماكرون اإن فرن�سا لن تتخلى عن الر�سوم 

الكاريكاتورية ، ما �ساعف موجة الغ�سب يف 

الدول  بع�س  يف  طلقت 
ُ
واأ الإ�سالمي،  العامل 

ح���م���الت م��ق��اط��ع��ة ل��ل��م��ن��ت��ج��ات وال��ب�����س��ائ��ع 

الفرن�سية

االنباط-وكاالت

ق���د ت��ع��ي�����س ال��ب�����س��ري��ة ���س��ن��وات م���ع ف��رو���س 

ك���ورون���ا، وق���د ي��ك��ون احل���ل ه��و م��ن��اع��ة القطيع 

هذه  ك��ان��ت   ، اللقاح  اإىل  التو�سل  ف�سل  ظ��ل  يف 

الر�سالة التي وجهها اخلبر يف علم الفرو�سات، 

 ، اإري���ك كومي�س، �ساحب كتاب ط���وارئ �سحية 

وال��ذي حّذر خالل ال�سيف املا�سي من خطورة 

املوجة الثانية

واأو�����س����ح ه����ذا اخل��ب��ر يف ح����وار م���ع ال��ق��ن��اة 

اخلمي�س  ال���ي���وم   BFMTV ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

ال���ذي  ال�����س��ح��ي  يف تعليقه ع��ل��ى ق����رار احل��ج��ر 

م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س  اأع��ل��ن��ه 

اأم�س الأربعاء، و�سيطبق على فرن�سا ابتداء من 

والفرو�س  للغاية،  مقلق  الو�سع  اأن  اجلمعة 

�ستكون  الثانية  املوجة  بل  مقلق  ب�سكل  يتنا�سل 

خطرة

وتابع اأنه اأمام الف�سل احلايل للبحث العلمي 

يف التو�سل اإىل لقاح ملواجهة الفرو�س وحتفظه 

على ما يذاع عن جناح بع�س اللقاحات، �سن�سطر 

ل�سنوات،  الفرو�س رمب��ا  ه��ذا  التعاي�س مع  اإىل 

ويبقى احلل الوحيد هو مناعة القطيع كما وقع 

مع فرو�سات �سابقة يف املا�سي ومنها فرو�سات 

م��ن عائلة ك��ورون��ا ف��رو���س مل تعد ت��وؤث��ر على 

الفرو�س  ت��اأث��ر  ي��راج��ع  ولكي  النا�س،  �سحة 

القطيع  مناعة  ت�سل  اأن  الب�سرية، يجب  و�سط 

اإىل ما يفوق %60

وعالقة مبناعة القطيع، يعترب هذا الباحث 

ال��ذي يدير وح��دة خا�سة بالأمرا�س التنف�سية 

باري�س،  يف  �سالبيرير  م�ست�سفى  يف  امل��ع��دي��ة 

�سريطة  بالفرو�س  ي�سابون  ال�سباب  ت��رك  اأن 

ابتعادهم عن الآباء والأجداد طيلة فرة املر�س. 

ويعتربها طريقة للحد من الفرو�س م�ستقبال 

اإذا مل يتم التو�سل اإىل  وتعزيز مناعة القطيع 

لقاح

وك����ان اإري�����ك ك��وم��ي�����س ق���د ن��ب��ه خ���الل �سهر 

اأغ�����س��ط�����س/ اآب امل��ا���س��ي م���ن خ���ط���ورة امل��وج��ة 

الإج��راءات  بت�سديد  للفرو�س، وطالب  الثانية 

الذكي  ال�سحي  احل��ج��ر  وتطبيق  الح���رازي���ة 

اب��ت��داء م��ن �سهر �سبتمرب ل��ت��ف��ادي الأ����س���واأ مع 

الفرن�سية  ال�سلطات  ولكن  اأكتوبر،  �سهر  حلول 

ون�سر  اجل���د.  ع��ل��ى حم��م��ل  تنبيهاته  ت��اأخ��ذ  مل 

خالل ال�سهر اجلاري كتاب الطوارئ ال�سحية ، 

يتحدث فيه كيف ف�سلت الإجراءات الحرازية 

يف احتواء الفرو�س لأنها جاءت متاأخرة كثرا

ويعي�س ال��ع��امل موجة ج��دي��دة م��ن ك��ورون��ا، 

ح��ي��ث ب������داأت ب��ع�����س ال������دول يف ت��ط��ب��ي��ق ح��ال��ة 

ال�سحي  اأو احل��ج��ر  اإ���س��ب��ان��ي��ا،  م��ث��ل  ال���ط���وارئ 

الذكي مثل فرن�سا، وانت�سر الفرو�س يف العامل 

ملفت،  ب�سكل  الأخ���ري���ن  الأ���س��ب��وع��ني  خ���الل 

حيث ت�ساعف يف الكثر من الدول مثل فرن�سا 

وا�سبانيا واملغرب واأملانيا وبلجيكا

االنباط-وكاالت

 حتجم ال��دول الأوروب��ي��ة عن قطع اأي تعهد 

اإزاء الدعوات املتوا�سلة لإعادة اأبناء اجلهاديني يف 

اإزاء ملف العائدين  �سوريا يف دليل على ترددها 

ال�سائك

دول  حتر�س  التي  الأمنية  التعزيزات  ورغ��م 

الحتاد الأوروبي توفرها حلماية اأمنها القومي 

من التعر�س اإىل اعتداءات اإرهابية جديدة، اإل اأن 

املخاوف من عودة اجلهاديني من ال�سرق الأو�سط 

ت�سّكل خطرا حمدقا وحتّديا رئي�سيا

ن�سرت  درا����س���ة  يف  بلجيكيان  ب��اح��ث��ان  واأّك�����د 

الأربعاء اأّن اأكرث من 600 طفل من اأبناء جهاديني 

فرن�سيون، حمتجزون  ثلثهم تقريباً  اأوروب��ي��ني، 

حالياً يف خمّيمني يخ�سعان ل�سيطرة الأكراد يف 

�سمال �سرق �سوريا، منّدَدين ب�”تقاع�س” دولهم

وقال توما رينار وريك كول�سايت، اخلبران 

ب�سوؤون اجلهاديني يف معهد اإيغمونت يف بروك�سل، 

يف درا�ستهما اإّن “ما بني 610 و680” طفاًل من 

مواطني الحّتاد الأوروبي حمتجزون حالياً مع 

�سرق  �سمال  وال��ه��ول  روج  خمّيمي  يف  اأمهاتهم 

�سوريا

واأ�سافت الدرا�سة اأّن هوؤلء الأطفال احتجزوا 

اع��ت��ب��اراً م��ن 2019 م��ع اّمهاتهم ال��ل��وات��ي ك��ّن يف 

ق�سمهن الأكرب يقاتلن يف �سفوف تنظيم الدولة 

الإ�سالمية

اإىل ح��وايل  الأط��ف��ال  ه���وؤلء  اأ�سيف  م��ا  واإذا 

وجه  على  معتقلون  جهاديون  بينهم  بالغ    400

ي�سبح  ال�سورية  احل�سكة  مدينة  يف  اخل�سو�س 

هناك يف املجموع حوايل األف اأوروبي حمتجزين 

للدرا�سة  وف��ق��اً  العراقية-ال�سورية،  املنطقة  يف 

التي ا�ستندت اإىل بيانات ر�سمية وتقديرات خرباء 

واإح�ساءات ملنظمات غر حكومية ميدانية

ويت�سّدر الفرن�سيون قائمة هوؤلء املحتجزين 

الأوروبيني اإذ هناك ما بني “150 اإىل 200” بالغ 

العظمى يف  250” طفاًل، غالبيتهم  اإىل  و”200 

�سوريا

وانتهجت احلكومة الفرن�سية �سيا�سة تتمثل 

يف رف�س ا�ستعادة امل�سلحني وزوجاتهم والقت�سار 

على قبول عودة اأطفال املقاتلني

اأطفال اجلهاديني دواع�س ل ذنب لهم

من  اأط��ف��ال  خم�سة  فرن�سا  اأع����ادت  وبالفعل 

م��وؤك��دة    2019 ���س��وري��ا يف  ���س��م��ال  خم��ي��م��ات يف 

اأبناء  ا�ستعادة  ملف  اإ�سراتيجية  �ستدر�س  اأنها 

اجلهاديني من �سوريا

وت��ن��ت��ه��ج ب��اري�����س ح����ذرا م�����س��اع��ف��ا اإزاء ه��ذه 

امل�ساألة اإذ ل تزال ذكرى العتداءات الدموية يف 

2015 والتي كان بني منفذيها عائدون من �سوريا 

�ساعفت  كما  الأذه�����ان،  يف  ق��وي  ب�سكل  حا�سرة 

الع���ت���داءات ال��ت��ي �سهدتها ال��ب��الد م��وؤخ��را من 

وترة املخاوف الفرن�سية

الأمل��ان ثم  ويلي الفرن�سيني من حيث العدد 

ال�����س��وي��دي��ون ث��م البلجيكيون  ال��ه��ول��ن��دي��ون ث��م 

فالربيطانيون، وفقاً للدرا�سة التي لفتت اإىل اأّن 

هناك ما ل يقّل عن 38 طفاًل بلجيكياً حمتجزاً 

و35 قا�سراً بريطانياً

واعترب الباحثان اأّنه يف ما يخ�ّس اجلهاديني 

البالغني الذين قاتلوا يف �سفوف تنظيم الدولة 

اإمكانية  دول��ه��م  ا�ستبعدت  وال��ذي��ن  الإ���س��الم��ي��ة 

ا�ستعادتهم، ف��اإّن احتجاز ه��وؤلء “خارج اأي اإطار 

اإمكان  يكتنف  ال��ذي  دويل” والغمو�س  قانوين 

ح�سولهم على حماكمة حيث هم، ُيذّكر بق�سية 

املعتقلني يف مع�سكر غوانتانامو الأمركي

وق���ال ت��وم��ا ري��ن��ار “ن�سهد ال��ي��وم م��ع ه���وؤلء 

لو�سع  مماثاًل”  و���س��ع��اً  الأوروب���ي���ني  املعتقلني 

معتقلي غوانتانامو، داعياً اإىل النظر يف اإمكانية 

حم��اك��م��ة ه�����وؤلء اأم�����ام حم��اك��م ت��اب��ع��ة ل�����الإدارة 

الكردية

اأما الأطفال، كما يقول الباحث، “فُهم �سحايا 

خ���ي���ارات اآب��ائ��ه��م و���س��ح��اي��ا احل����رب وال���ظ���روف 

ال�سعبة للغاية يف هذه املخيمات، وكذلك �سحايا 

تقاع�س احلكومات الأوروبية”

و���س��ّدد ري��ن��ار على اأن احل��ك��وم��ات الأوروب��ي��ة 

عدم  اخ��ت��ارت  ولكّنها  و�سعهم  مت��ام��اً  “تدرك 
لتو�سيات  خالفاً  غالباً  اأوطانهم،  اإىل  اإعادتهم 

�����س��ة مبكافحة  امل��ت��خ�����سّ واأج��ه��زت��ه��م  اإدارات����ه����م 

الإرهاب”

ه��وؤلء  ب���اأّن  القائلة  الفكرة  الباحث  ورف�����س 

الأطفال �سيكونون مبثابة “قنابل موقوتة” اإذا 

ما اأعيدوا اإىل بلدانهم

“60 اإىل 70% منهم هم دون اخلام�سة  وق��ال 

من العمر، وجميع الآخرين تقريباً تقّل اأعمارهم 

���س��وى حفنة من  ه��ن��اك  ع��ام��اً، ولي�ست   12 ع��ن 

املراهقني”

االنباط-وكاالت

 ب�سفته رئي�سا منتخبا حتت �سعار اأمريكا اأول 

، مل يكن دون��ال��د ترامب �سريكا �سهال لأوروب���ا، 

اإع��ادة انتخابه والفوز  اإذا ف�سل يف  ولهذا ال�سبب 

املقبلة  الرئا�سة  الن��ت��خ��اب��ات  ب��ولي��ة ج��دي��دة يف 

امل��ق��ررة يف 3 ت�سرين ث��ان/ نوفمرب املقبل، فمن 

امل��ح��ت��م��ل األ ي��ك��ون ه��ن��اك ال��ك��ث��ر م��ن ال��وج��وه 

الآ���س��ف��ة اأو احل��زي��ن��ة ع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ�����ر من 

املحيط الأطل�سي

وك��ت��ب اأول��ري�����س ���س��ب��ي��ك، ال��زم��ي��ل ال���ب���ارز يف 

املتحدة يف  ل��ل��ولي��ات  الأمل����اين  �سندوق م��ار���س��ال 

برلني، يف موجز �سيا�سي حديث: ترحب معظم 

الرئا�سي  /املر�سح  بفوز  ب�سدة  الأوروب��ي��ة  ال��دول 

الدميقراطي جو/ بايدن

�سعورهم  اإىل  يرجع  ه��ذا  اإن  �سبيك  واأو���س��ح 

باأن رئا�سة ترامب متثل  امل�سرك وا�سع النطاق 

اأدنى نقطة للعالقات عرب الأطل�سي يف فرة ما 

بعد احلرب العاملية الثانية

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت ن��ات��ايل ت��وت�����س��ي، م��دي��رة 

م��رك��ز اأب��ح��اث معهد ال�����س��وؤون ال��دول��ي��ة يف روم��ا 

اخلارجية  ال�سيا�سة  ملن�سق  اخل��ا���س  وامل�ست�سار 

بالحتاد الأوروبي جوزيب بوريل، لوكالة الأنباء 

احلالية  /العالقة  �سورة  اإن  )د.ب.اأ(:  الأملانية 

ع��رب الأط��ل�����س��ي/ ك��ارث��ي��ة ح��ق��ا، ول اأع����رف كيف 

اأ�سفها غر ذلك

ف��ق��د م��زق��ت رئ��ا���س��ة ت��رام��ب ات��ف��اق��ات دول��ي��ة 

باري�س  ات��ف��اق  مثل  الأوروب�����ي  الحت����اد  يدعمها 

للمناخ والتفاق النووي الإي��راين، كما ان�سحبت 

من منظمة ال�سحة العاملية ومقرها جنيف و�سط 

جائحة فرو�س كورونا، و�سككت يف جدوى حلف 

�سمال الأطل�سي )الناتو(

كما فاجاأ الرئي�س الأمريكي اأوروب��ا وو�سعها 

يف م��وق��ف ���س��يء بتعامله م��ع عملية ال�����س��الم يف 

ال�����س��رق الأو����س���ط و���س��وري��ة، واأث�����ار ن��زاع��ا ب�ساأن 

العقوبات التجارية مع الحتاد الأوروبي، وو�سف 

الحت��اد باأنه ع��دو على ق��دم امل�ساواة مع ال�سني 

ورو�سيا، وقال اإن لديه م�سكلة كبرة مع اأملانيا ، 

اأكرب اقت�ساد يف القارة

وردا على طلب لذكر جمال تعاونت فيه اأوروبا 

الأع����وام الأخ���رة،  املتحدة بنجاح يف  وال��ولي��ات 

اإن  اأن تقول  ال���رد، قبل  توت�سي ج��اه��دة  ح��اول��ت 

ك��ان ميكن  ال��ذي  الناتو مل ت�سر بال�سوء  ق�سايا 

اأن ي�سر به.. رمبا لأنه /ترامب/ مل يتابع امللف 

ت��واف��ق  ي��ح��دث  اأن  ال�سعب  م��ن  وك���ان  �سخ�سيا 

القائم على النفراد والقومية  بني نهج ترامب 

والتذبذب اإزاء ال�سيا�سة اخلارجية- رمبا ال�سيا�سة 

ب�����س��ك��ل ع����ام وب����ني ال���ن���م���وذج م��ت��ع��دد الأط������راف 

التدريجي الذي يوؤيده الحتاد الأوروبي

وت��وج��ه��ات الحت��اد  اآراء  ك��ل  وق��ال��ت توت�سي: 

الأوروبي، بالتعريف احلريف للكلمة ، تتعار�س مع 

روؤية )ترامب( للعامل

كراهيته  ف��ق��ط  لي�ست  امل�سكلة  اأن  وت��اب��ع��ت 

العميقة للتعددية، التي ميثل الحتاد الأوروب��ي 

اأف�سل تعبر عنها، ولكن اأي�سا كراهيته العميقة 

بنف�س القدر لأملانيا

ويف املقابل، من املتوقع اأن يكون جو بايدن وهو 

رئي�س �سابق للجنة العالقات اخلارجية مبجل�س 

يف  لفرتني  الرئي�س  ونائب  الأمريكي  ال�سيوخ 

اأوب��ام��ا، ويتمع  ب��اراك  اإدارة الرئي�س ال�سابق  ظل 

بخربة يف ال�سيا�سة اخلارجية لعدة عقود- اأكرث 

تفهما للح�سا�سيات الأوروبية

وكتب بايدن املر�سح الدميقراطي للرئا�سة يف 

جملة فورين اأفرز )ال�سوؤون اخلارجية( قائال 

�ستعيد  لبايدن  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  اأج��ن��دة  اإن 

و�سع  يف   ، الطاولة  راأ����س  اإىل  املتحدة  ال��ولي��ات 

ميكنها من العمل مع حلفائها و�سركائها للقيام 

بعمل جماعي ب�ساأن التهديدات العاملية

وحت����دث اأح����د م�����س��ت�����س��اري��ه، ت����وين بلينكني 

ال�����س��ه��ر امل��ا���س��ي ع���ن اإن���ه���اء احل�����رب ال��ت��ج��اري��ة 

امل�سطنعة مع الحتاد الأوروب��ي، بينما تعهد باأن 

معاجلة  يف  ترغب  �ستظل  الدميقراطية  الإدارة 

الختاللت يف ال�سادرات الزراعية

ومن املتوقع اأي�سا اأن تكون رئا�سة بايدن اأكرث 

اأخ���رى خمتلفة،  اأوروب���ا على جبهات  تعاونا مع 

بدءا من تغر املناخ بالعودة اإىل اتفاقات باري�س، 

وجتديد اللتزام بحلف الناتو الع�سكري

�سرايب�س  اآن��د  �ستار  ل�سحيفة  ب��اي��دن  وق��ال 

وهي �سحيفة تابعة للقوات الأمريكية اأول �سيء 

ف�سوف  انتخابي  مت  اإذا  اأم���زح:  ل  واأن���ا  �ساأفعله، 

اأج��رى ات�سالت بروؤ�ساء ال��دول الأع�ساء بحلف 

اأم��ري��ك��ا ع���ادت، وميكنكم  اإن  ال��ن��ات��و واأق����ول لهم 

العتماد علينا

ترحيب  مو�سع  �ستكون  اأخ��رى  حتركات  ويف 

ب��ال��ت��اأك��ي��د يف اأوروب������ا، تعهد ب��اي��دن ب���اإع���ادة بناء 

العالقات الدبلوما�سية مع الفل�سطينيني واأ�سار 

اأن��ه �سيكون م�ستعدا يف ظ��ل ظ��روف معينة  اإىل 

للعودة مرة اأخرى اإىل التفاق النووي الإيراين

وعلى اجلانب الآخر، مل يقل بايدن �سيئا عن 

الراجع عن ق��رار اآخ��ر لرامب ت�سبب يف جعل 

معظم املجتمع الدويل على خالف مع وا�سنطن 

وهو نقل ال�سفارة الأمريكية يف اإ�سرائيل من تل 

اأبيب اإىل القد�س

وع��ل��ى ن��ط��اق اأو����س���ع م��ن امل��ت��وق��ع اأن ت�ستمر 

ع��ن دور �سرطي  ال��راج��ع  املتحدة يف  ال��ولي��ات 

ال��ع��امل حت��ت ق��ي��ادة ب���اي���دن: ف��ق��د تعهد ب��اإن��ه��اء 

احل�����روب امل�����س��ت��م��رة م��ن��ذ اأع�����وام يف اأف��غ��ان�����س��ت��ان 

وال�����س��رق الأو���س��ط ، وم��ث��ل اأ���س��الف��ه مت��ام��ا- من 

املرجح اأن يتوقع من اأوروبا اأن تقلل من اعتمادها 

على الوليات املتحدة

 كاهن سامري: كل من يسيء لرسول اإلسالم يحمل غضب اهلل

خبير فرنسي: مناعة القطيع قد تكون هي الحل األمثل لمواجهة »كورونا« الذي قد نتعايش معه لسنوات

 احتجاز مئات أطفال اإلرهابيين في معتقالت تحاكي »غوانتانامو« شمال سوريا 

 بعد 4 أعوام من حكم ترامب.. أوروبا تعلق آمالها على فوز بايدن إلصالح العالقات

االنباط -وكاالت

حذر �سفر رو�سيا الحتادية يف الوليات 

املتحدة اأناتويل انطونوف من �سباق ت�سلح 

اإع���الن م�ست�سار  اأوروب����ا بعد  ���س��اروخ��ي يف 

اأوبراين  روب��رت  الأمريكي  القومي  الأم��ن 

ا�ستعداد ب��الده لن�سر �سواريخ يف اأوروب���ا ل� 

احتواء رو�سيا.

وقال انطونوف يف تعليق ن�سرته ال�سفارة 

على �سفحتها يف في�سبوك واأوردت���ه وكالة 

�سبوتنيك.. “مثل هذه النوايا تهدد التوازن 

الأمني الإقليمي والعاملي ف�سال عن كونها 

تزيد من احتمالت املواجهة”.

واعترب انطونوف اأنه اإذا كانت وا�سنطن 

مهتمة حقا مبراقبة احلد من الت�سلح فال 

ال�ساروخي  الت�سلح  �سباق  لت�سعيد  داع��ي 

رو�سيا  ا�ستعداد  الأوروبية موؤكدا  القارة  يف 

لبذل جهود م�سركة مع ال�سركاء الدوليني 

ملنع �سباق ت�سلح �ساروخي جديد يف القارة 

الأوروبية ويف مناطق اأخرى من العامل.

واأكد الرئي�س الرو�سي فالدمير بوتني 

ال��ولي��ات  ان�سحاب  اأن  اأم�����س  اأول  ب��ي��ان  يف 

امل��ت��ح��دة م���ن م��ع��اه��دة ح��ظ��ر ال�����س��واري��خ 

ف���ادح من  خ��ط��اأ  امل���دى  متو�سطة وق�سرة 

املواجهة  اإمكانية  وزي����ادة  الت�سعيد  �ساأنه 

والنزلق اإىل الت�سعيد.

االنباط-وكاالت

اأ�سدرت حمكمة اإٍ�سرائيلية، حكما بال�سجن 

الفعلي ودفع غرامة مالية على الطفل اأ�سرف 

العيزرية  ح�سن ع��دوان )13 عاماً(، من بلدة 

)���س��رق��ي ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة(، ب��زع��م حماولته 

تنفيذ عملية طعن العام املا�سي

ح��ل��وة  وادي  م���ع���ل���وم���ات  م����رك����ز  ون����ق����ل 

)ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي غ���ر ح���ك���وم���ي( ع���ن حم��ام��ي��ه 

حممد حممود، قوله: اإن املحكمة الإ�سرائيلية 

اأ�سدر )الأربعاء( حكما بال�سجن الفعلي، على 

موكله الطفل اأ�سرف عدوان ملدة عامني”

ق�ست  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  املحكمة  اإىل  واأ����س���ار 

بح�ساب م��دة �سجنه م��ن ي��وم ���س��دور احلكم، 

وب��ال��ت��ايل ي��ك��ون حكمه ث���الث ���س��ن��وات “منذ 

تاريخ اعتقاله”، ودفع غرامة مالية قيمتها 5 

اآلف �سيكل )1460 دولر(

واأ�ساف املحامي، اأن الطفل اأ�سرف عدوان 

اعتقل قبل عام من امل�سجد الأق�سى، وتعر�س 

جلل�سات حتقيق متوا�سلة

ويف ال�����س��ي��اق ذات����ه، ق��ال��ت وال����دة الطفل: 

“ا�ستاق لأ�سرف وافتقده يف املنزل فهو اأ�سغر 
اأ�سهر(،  ت��ويف وه��و ر�سيع )7  وال���ده  اأب��ن��ائ��ي، 

خ����الل ف����رة اع��ت��ق��ال��ه امل��ا���س��ي��ة مت��ك��ن��ت من 

زيارته مرة واحدة”

واأ�سارت يف هذا ال�سدد، اأنها ت�ستغل جل�سات 

املحاكم التي تعقد يف مدينة القد�س، لتتمكن 

روؤي����ة جنلها والط��م��ئ��ن��ان عليه يف ظل  م��ن 

الظروف التي حتول دون زيارته

ال�سفة  ه��وي��ة  اأن��ه��ا حت��م��ل  اإىل  واأ�����س����ارت 

الأرا�سي  لدخول  لت�سريح  وبحاجة  الغربية 

انت�سار  اىل  ا���س��اف��ة  امل��ح��ت��ل��ة،  الفل�سطينية 

فرو�س كورونا والإغ��الق العام والقيود على 

على  وتكاليفها  البعيدة  وامل�سافة  ال��زي��ارات، 

العائلة

وب��ح�����س��ب احل���رك���ة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��دف��اع عن 

الفل�سطينيني  الأط���ف���ال  ب��ل��غ ع���دد  الأط���ف���ال 

الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  �سجون  يف  املعتقلني 

 153 املا�سي  اآب/اأغ�سط�س  �سهر  نهاية  حتى 

ال�سجون  م�سلحة  اإدارة  ع���ن  ن��ق��ال  ط��ف��ال، 

الإ�سرائيلية

“هي  “اإ�سرائيل”  اأن  احل���رك���ة  وت���وؤك���د 

الدولة الوحيدة يف العامل التي تقوم باعتقال 

الأط����ف����ال وحم��اك��م��ت��ه��م ب�����س��ك��ل م��ن��ه��ج��ي يف 

املحاكم الع�سكرية”

واأ�سارت اإىل اعتقال وحماكمة ما بني 500 

و700 طفل فل�سطيني اأمام املحاكم الع�سكرية 

الإ�سرائيلية كل عام

االنباط-وكاالت

التي  ال��ل��ق��اءات  اأن  اأك���دت م�سادر م�سرية 

اأج��راه��ا وف��د قيادي من حركة “حما�س” يف 

تفاهمات  عنها  ون��ت��ج  “اإيجابية”،  ال��ق��اه��رة، 

الأي���ام  خ��الل  غ��زة  ق��ط��اع  �سكان  بها  �سي�سعر 

املقبلة

واأو�سحت امل�سادر اأن القاهرة اأنهت تعليق 

ب��داي��ة �سهر نوفمرب/ غلق معرب رف���ح، وم��ع 

املعرب  فتح  �سُيعلن عن  املقبل  الثاين  ت�سرين 

وال��ط��الب،  العالقني،  ب�سفر  لل�سماح  ر�سمياً 

ي�ستمر  اأن  على  املر�سية،  احل��الت  واأ�سحاب 

فتح املعرب ب�سكل �سبه دائم

“حما�س” برئا�سة نائب  واأن��ه��ى وف��د من 

رئ��ي�����س امل��ك��ت��ب ال�����س��ي��ا���س��ي ل��ل��ح��رك��ة ���س��ال��ح 

ال��ع��اروري، اأم�س الأرب��ع��اء، زي��ارة اإىل القاهرة 

ا�ستمرت ثالثة اأيام، بعد �سل�سلة من اللقاءات 

م��ع امل�����س��وؤول��ني يف ج��ه��از امل��خ��اب��رات ال��ع��ام��ة 

رئي�س  ح�����س��ره  اج��ت��م��اع��اً  ت�سّمنت  امل�����س��ري، 

اجلهاز اللواء عبا�س كامل. و�سم وفد احلركة 

ك��اًل من  ال��ع��اروري،  اإىل  اإ�سافة  القاهرة  اإىل 

خليل احلية، وعزت الر�سق، وروحي م�ستهى

وقالت امل�سادر:”اإن القاهرة �ستدفع خالل 

الأي��ام القليلة املقبلة ب�سحنات من امل�ساعدات 

الطبية اإىل قطاع غزة، يف اإطار جهود مكافحة 

القطاع،  يف  تف�سيه  ظ��ل  يف  ك��ورون��ا  ف��رو���س 

امل�����س��اع��دات  م���ن  ك��ب��رة  ���س��ح��ن��ة  اأن  م�سيفة 

الأزه�����ر،  وال��غ��ذائ��ي��ة، م���ن م�سيخة  ال��ط��ب��ي��ة 

اإىل  اإ�سافة  اأي���ام،  خ��الل  القطاع  اإىل  �ست�سل 

�سحنات اأخرى من احلكومة امل�سرية

اأن  واإ����س���اف���ة اإىل ذل����ك، ك�����س��ف��ت امل�����س��ادر 

هناك م�ساورات جرت ب�ساأن ملفات ذات طابع 

اإقليمي، موؤكدة اأن القاهرة �سددت على �سرورة 

اإب���ع���اد ت��رك��ي��ا ب�سكل ك��ام��ل ع��ن امل��ل��ف��ات التي 

الفل�سطينية،  الق�سية  ب�ساأن  م�سر  تبا�سرها 

م��ع اق��ت�����س��ار ع��الق��ات احل��رك��ة ب��اأن��ق��رة على 

امللفات القدمية بينهما. وبح�سب امل�سادر، فاإن 

ر�سائل القاهرة خالل الفرة التي اأعقبت لقاء 

القيادات الفل�سطينية من “فتح” و”حما�س” 

قيادة  اإىل  جيد  ب�سكل  و�سلت  اإ�سطنبول،  يف 

التبعات  وا���س��ت��وع��ب��ت  واأدرك���ت���ه���ا  “حما�س” 
التي من املمكن اأن ترتب على التجاوب مع 

�سيا�سات تركية من �ساأنها مناواأة م�سر

اأن الجتماعات ت�سمنت  واأ�سافت امل�سادر 

ح������وارات م��ط��ّول��ة ب�����س��اأن خ���ط���وات التطبيع 

الإ�سرائيلي،  الح��ت��الل  م��ع  الأخ���ر  العربي 

ومت��ت دع��وة احلركة اإىل ب��دء حتديد خطط 

الفل�سطيني،  ال�سعيد  على  ج��دي��دة  حت���رك 

ب���دًل م��ن الكتفاء  اإن��ه��اء الن��ق�����س��ام،  و�سرعة 

مبهاجمة الأطراف املطّبعة

من  وف����داً  “حما�س” اأن  ح��رك��ة  واأع��ل��ن��ت 

�سل�سلة  بعد  القاهرة  اإىل  زي��ارة  اأنهى  قيادتها 

على  امل�سريني  امل�سوؤولني  م��ع  ال��ل��ق��اءات  م��ن 

مدار ثالثة اأيام

القاهرة  اإىل  وف��ده��ا  اأن  ب��ي��ان،  وذك���رت يف 

ب��ح��ث ال��ع��دي��د م���ن ال��ق�����س��اي��ا ذات اله��ت��م��ام 

و�سبل  الثنائية  العالقات  �سيما  ل  امل�سرك، 

متر  التي  والتحديات  وتطويرها،  تعزيزها 

“مت  اإن���ه  وق��ال��ت  الفل�سطينية.  الق�سية  بها 

كذلك بحث التطورات ال�سيا�سية على م�ستوى 

النق�سام،  اإنهاء  م�سار  اإجن��اح  و�سبل  الإقليم، 

اجلبهة  ومتتني  الوطنية،  ال�سراكة  وحتقيق 

الفل�سطينية«

امل��وق��ف  “وحدة  ت��ن��اول  اأن����ه مت  واأ���س��اف��ت 

التي  ال��ك��ربى  املخاطر  مواجهة  يف  الوطني 

و���س��ب��ل حتقيق  ال��وط��ن��ي��ة،  الق�سية  ب��ه��ا  مت��ر 

عنا�سر وعوامل ال�سمود لل�سعب الفل�سطيني، 

غزة  قطاع  يف  ال�سعبة  الإن�سانية  والأو���س��اع 

واأكدت  �سكانه”.  التخفيف من معاناة  و�سبل 

م�سرياً  حر�ساً  “وجد  وفدها  “حما�س” اأن 
الوطنية  ال�سراكة  حتقيق  م�سار  جن��اح  على 

و�سبل حتقيق امل�ساحلة الفل�سطينية«

االنباط -وكاالت

حذر �سفر رو�سيا الحتادية يف الوليات 

املتحدة اأناتويل انطونوف من �سباق ت�سلح 

اإع���الن م�ست�سار  اأوروب����ا بعد  ���س��اروخ��ي يف 

اأوبراين  روب��رت  الأمريكي  القومي  الأم��ن 

ا�ستعداد ب��الده لن�سر �سواريخ يف اأوروب���ا ل� 

احتواء رو�سيا.

وقال انطونوف يف تعليق ن�سرته ال�سفارة 

على �سفحتها يف في�سبوك واأوردت���ه وكالة 

�سبوتنيك.. “مثل هذه النوايا تهدد التوازن 

الأمني الإقليمي والعاملي ف�سال عن كونها 

تزيد من احتمالت املواجهة”.

واعترب انطونوف اأنه اإذا كانت وا�سنطن 

مهتمة حقا مبراقبة احلد من الت�سلح فال 

ال�ساروخي  الت�سلح  �سباق  لت�سعيد  داع��ي 

رو�سيا  ا�ستعداد  الأوروبية موؤكدا  القارة  يف 

لبذل جهود م�سركة مع ال�سركاء الدوليني 

ملنع �سباق ت�سلح �ساروخي جديد يف القارة 

الأوروبية ويف مناطق اأخرى من العامل.

واأكد الرئي�س الرو�سي فالدمير بوتني 

ال��ولي��ات  ان�سحاب  اأن  اأم�����س  اأول  ب��ي��ان  يف 

امل��ت��ح��دة م���ن م��ع��اه��دة ح��ظ��ر ال�����س��واري��خ 

ف���ادح من  خ��ط��اأ  امل���دى  متو�سطة وق�سرة 

املواجهة  اإمكانية  وزي����ادة  الت�سعيد  �ساأنه 

والنزلق اإىل الت�سعيد.

 موسكو: مستعدون لبذل جهود لمنع 
سباق تسلح صاروخي جديد في أوروبا

 محكمة االحتالل تحكم على طفل فلسطيني 
بالسجن 3 أعوام ودفع غرامة مالية

لقاءات القاهرة و»حماس«: اتفاق جديد حول معبر رفح

 موسكو: مستعدون لبذل جهود لمنع 
سباق تسلح صاروخي جديد في أوروبا
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االنباط-وكاالت

 

�سجاالت متكررة ومعارك عديدة دخلها 

ال��رئ��ي�����س االأم���ري���ك���ي دون���ال���د ت���رام���ب مع 

املتحدة  الواليات  يف  االإعالمية  املوؤ�س�سات 

وال���ع���ام���ل���ن ف��ي��ه��ا م���ن���ذ و����س���ول���ه ال��ب��ي��ت 

اقت�سر  وح��ي��د  ب��ه��دف   2017 ع��ام  االأب��ي�����س 

دائ���م���ا ع���ل���ى حت��ق��ي��ق م�����س��احل��ه ول����و ك���ان 

بف�ساد  االع����راف  ع��ر  ذل���ك  اإىل  ال�سبيل 

و���س��ائ��ل االإع�����الم وزي����ف االدع�������اءات ح��ول 

االأمريكية. ال�سحافة  حرية 

ال��ت��غ��ري��دة ال��ت��ي ن�����س��ره��ا ت��رام��ب اأم�����س 

“بالده  اإن  فيها..  وق��ال  توتري  موقع  على 

فيها فقط  واإن  ال�سحافة  تتمتع بحرية  ال 

مزيفة”  اأخ��ب��ار  جم��رد  اأو  للحقيقة  قمعا 

قبله  من  و�سريحا  وا�سحا  اعرافا  متثل 

ال��والي��ات  بها  تت�سدق  ال��ت��ي  امل��زاع��م  ب��زي��ف 

كانت  واإن  ال�سحافة  حرية  ح��ول  املتحدة 

م�ساحله  حتقيق  اإىل  ت��ه��دف  �سميمها  يف 

بها  مي��ر  ال��ت��ي  امل��رح��ل��ة  تقت�سيه  م��ا  وف���ق 

الرئا�سية  االن��ت��خ��اب��ات  اق���راب  م��ع  حاليا 

ت�سرين  م��ن  الثالث  يف  امل��ق��ررة  االأمريكية 

املقبل. الثاين 

اأن يهاجم يف تغريدته  ومل يفت ترامب 

مواقع التوا�سل االجتماعي مثل في�سبوك 

اإج�����راءات ملراقبة  ات��خ��ذا  ال��ل��ذي��ن  وت��وي��ر 

وح����ذف م��ن�����س��ورات��ه امل�����س��ل��ل��ة ح��ي��ث ق���ال.. 

االأ����س���ب���وع���ن  خ������الل  ال���ك���ث���ري  “تعلمت 
امل���ا����س���ي���ن ح������ول م������دى ف�������س���اد و����س���ائ���ل 

�سركات  ت��ك��ون  رمب��ا  واالآن  ل��دي��ن��ا  االإع����الم 

اأن��ه  معترا   ” اأ�سواأ ال��ك��رى  التكنولوجيا 

من   230 امل����ادة  اإل��غ��اء  ال�سروري”  “من 
ق��ان��ون االت�����س��االت االأم��ري��ك��ي ال��ت��ي تن�س 

ع��ل��ى ع���دم حت��م��ل امل��ن�����س��ات امل���وج���ودة على 

ين�سره  عما  قانونية  م�سوؤولية  االإن��رن��ت 

امل�ستخدمون على �سفحاتها كما متنح هذه 

لقيامها  تبعات  اأي  من  ح�سانة  ال�سركات 

بحذف مواد من�سورة يف من�ساتها.

و�سائل  ب��ن  املتبادلة  االت��ه��ام��ات  قائمة 

االإع��������الم االأم���ري���ك���ي���ة وت����رام����ب ط��وي��ل��ة 

البيت  اإىل  و���س��ول��ه  ق��ب��ل  م��ا  اإىل  ومم��ت��دة 

تتهم  فبينما   2017 ع���ام  م��ط��ل��ع  االأب��ي�����س 

ال��والي��ات  يف  ال�سحفية  املوؤ�س�سات  ك��رى 

بالت�سييق  االأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س  امل��ت��ح��دة 

اإن تلك  ي��ق��ول االأخ�����ري..  ال�����س��ح��اف��ة  ع��ل��ى 

امل��وؤ���س�����س��ات ت��ن�����س��ر االأخ���ب���ار ال��ك��اذب��ة عنه 

اإجنازاته. وتتجاهل 

ا���س��ت��خ��دام  اأن  ال��ب��ع�����س  ي����رى  وب��ي��ن��م��ا 

ت����رام����ب اأ����س���ل���وب ال���ه���ج���وم ع���ل���ى و���س��ائ��ل 

االإع����الم ب��اأن��ه ���س��الح ذو ح��دي��ن مي��ك��ن اأن 

ي��خ��دم م�����س��احل��ه ع��ل��ى امل���دى امل��ن��ظ��ور من 

االإعالمية  املوؤ�س�سات  �سمعة  وين�سف  جهة 

االأمريكية من جهة اأخرى فاإن ال�سجاالت 

مفهوم  اأن  ت��وؤك��د  الطرفن  ب��ن  امل�ستمرة 

ال�����س��ح��اف��ة احل����رة يف ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 

باملعنى احلقيقي فهو خا�سع  غري موجود 

مل��ت��غ��ريات م��ع��ي��ن��ة ت��ت��ب��دل ح�����س��ب امل��رح��ل��ة 

والظروف وكذلك االأمر بالن�سبة لوجهات 

مقت�سيات  تتغري ح�سب  التي  ترامب  نظر 

م�سلحته.

االنباط-وكاالت

م���ن���ع���ت ال�������س���ل���ط���ات االإ�����س����رائ����ي����ل����ي����ة، 

من  فل�سطيني  األفي  من  اأك��ر  اخلمي�س، 

االإب���راه���ي���م���ي يف  امل�����س��ج��د  اإىل  ال���و����س���ول 

الغربية،  ال�سفة  جنوبي  اخلليل،  مدينة 

ل��الح��ت��ف��ال ب��ذك��رى م��ول��د ال��ن��ب��ي حممد 

�سلى اهلل عليه و�سلم

وق������ال م���دي���ر امل�����س��ج��د االإب���راه���ي���م���ي، 

اأب������و ���س��ن��ي��ن��ة، ل����الأن����ا�����س����ول، اإن  ح��ف��ظ��ي 

ب��دخ��ول  �سمحت  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�سلطات 

500 فل�سطيني فقط نحو 

واأ����س���اف: م��ا ي��زي��د ع��ن األ��ف��ي م��واط��ن 

ُم��ن��ع��وا م��ن ال��و���س��ول ل��ل��م�����س��ج��د، يف ت��ع��ٍد 

خطري على حرية العبادة

اأمام  كامال  امل�سجد  ُيفتح  اليوم  وتابع: 

ينغ�س  كعادته  االح��ت��الل  لكن  امل�سلمن، 

الفل�سطينية احلقوق  وينتهك 

واحتج مئات الفل�سطينين عند بوابات 

امل��ن��ع االإ���س��رائ��ي��ل��ي، بح�سب  امل�����س��ج��د ع��ل��ى 

م�سور االأنا�سول يف اخلليل

وي��ق��ع امل�����س��ج��د االإب��راه��ي��م��ي يف ال��ب��ل��دة 

القدمية من اخلليل، وهي حتت ال�سيطرة 

االإ�سرائيلية، وي�سكنها نحو 400 م�ستوطن 

1500 جندي اإ�سرائيلي يحر�سهم حوايل 

ع��ل��ى �سريح  ب��ن��ي  امل�����س��ج��د  اأن  وُي��ع��ت��ق��د 

مق�سم  وهو  ال�سالم،  عليه  اإبراهيم  النبي 

خ��ا���س  االأول  ق�����س��م��ن،  اإىل   1994 م��ن��ذ 

45 ب��امل��ئ��ة م���ن م�����س��اح��ة  ب��امل�����س��ل��م��ن ع��ل��ى 

امل�����س��ج��د، واآخ������ر ل��ل��ي��ه��ود ع��ل��ى امل�����س��اح��ة 

املتبقية

وج�������اء ال��ت��ق�����س��ي��م ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ق��ت��ل 

م�سلما  فل�سطينيا   29 ل� يهودي  م�ستوطن 

 25 اأث����ن����اء ت���اأدي���ت���ه���م ����س���الة ال���ف���ج���ر، يف 

فراير/ �سباط 1994

و���س��ن��وي��ا، ي��ح��ت��ف��ل امل�����س��ل��م��ون ب��ذك��رى 

)يوافق  االأول  ربيع   12 يف  النبوي  امل��ول��د 

هذا العام 29 اأكتوبر/ ت�سرين االأول(

موجة  مع  العام  هذا  احتفال  ويتزامن 

غ�����س��ب ب���ن امل�����س��ل��م��ن يف اأرج������اء ال��ع��امل 

الفرن�سية،  املنتجات  اإىل مقاطعة  ودعوات 

اإمي��ان��وي��ل  للرئي�س  ت�سريحات  ع��ل��ى  ردا 

م�سيئة  اآخ���ري���ن  وم�������س���وؤول���ن  م����اك����رون، 

عليه  اهلل  �سلى  حممد  والنبي  ل��الإ���س��الم 

و�سلم

االنباط-وكاالت

 ق���ال االق��ت�����س��ادي ال��ف��رن�����س��ي، ت��وم��ا���س 

بيكيتي، املعروف بكتابه ال�سهري راأ�س املال 

ال�سيا�سين يف بالده  اإن   ،  21 ال��� القرن  قي 

ي�ستفيدون من االإرهاب لقمع امل�سلمن يف 

فرن�سا

بيكيتي،  ن�سرها  ت��غ��ري��دة  يف  ذل��ك  ج��اء 

اأدان  ت��وي��ر،  ع��ل��ى  ح�سابه  ع��ر  االأرب���ع���اء، 

الفرن�سي  التعليم  وزير  ا�ستهداف  خاللها 

ج���ان م��ي�����س��ي��ل ب��الن��ك��ر، االحت�����اد ال��وط��ن��ي 

ب�  وات��ه��ام��ه   ،)UNEF( فرن�سا  لطلبة 

والتدمري االإ�سالمية  الي�سارية 

واأ�ساف االأكادميي الفرن�سي قائال: من 

ال�سيا�سيون  ي�ستخدم  اأن  االأخ��الق��ي  غ��ري 

االإرهاب مل�سلحتهم. هذه هي ا�سراتيجية 

 10 منذ  داأب��وا  الذين  القومين  الهندو�س 

�سنوات على ل�سق تهمة اخليانة واالإرهاب 

بكل من يدافع عن االأقلية امل�سلمة

وط���ال���ب ال��روف��ي�����س��ور ب��ي��ك��ي��ت��ي، وزي���ر 

ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ف���رن�������س���ي ب���الن���ك���ري ووزي������ر 

ال��داخ��ل��ي��ة ال��ف��رن�����س��ي ج���ريال���د درم���ان���ان، 

مثل  اإنهاء  ب�  بروكرن،  با�سكال  والفيل�سوف 

العن�سرية هذا اخلطابات 

االأربعاء، اعتر االحتاد  ويف وقت �سابق 

ال��وط��ن��ي ل��ط��ل��ب��ة ف��رن�����س��ا، ات��ه��ام��ات وزي��ر 

تليق  وال  مقبولة  غري  عبارات  له  التعليم 

الوطني التعليم  بوزير 

وذك������ر االحت��������اد يف ب����ي����ان �����س����ادر ع��ن��ه 

خا�سة  اأيديولوجية  نن�سر  باأننا  التلميح 

بتعاطفنا  القول  اأو  الراديكايل  باالإ�سالم 

معه من خالل اأفعالنا، دليل على اجلهل

ب������دوره������ا ان����ت����ق����دت ن����ق����اب����ة امل��ع��ل��م��ن 

 )SNESUP-FSU( ال��ف��رن�����س��ي��ن 

غري  ب���  اإي��اه��ا  وا�سفة  ال��وزي��ر،  ت�سريحات 

طالت  التي  تلميحاته  معترة   ، امل�سوؤولة 

االحتاد املذكور عنفاً غري عادي

ال��ي�����س��ار  اأن م�����س��ط��ل��ح  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 

االإ�سالمي ي�ستخدمه اليمينيون يف فرن�سا 

قا�سدين به االتفاق ال�سيا�سي املزعوم بن 

االإ�سالمين والي�سارين يف البالد

اأدىل  قد  الفرن�سي  التعليم  وزي��ر  وك��ان 

االأ����س���ب���وع امل��ا���س��ي، ب��ت�����س��ري��ح��ات الإح���دى 

الي�سارية  اإن  فيها  قال  االإذاعية،  املحطات 

االإ�����س����الم����وي����ة م�����وج�����ودة ب���اجل���ام���ع���ات، 

للطلبة،  الوطني  االحت��اد  مثل  والنقابات 

واأنها تلحق اأ�سراراً بتلك االأماكن

وزعم الوزير اأن الي�سارين االإ�سالمين 

ي���داف���ع���ون ع���ن اإي���دي���ول���وج���ي���ا ت��ت�����س��ب��ب يف 

حدوث اأ�سواأ االأ�سياء

املا�سية  االأي���ام  خ��الل  فرن�سا  و���س��ه��دت 

م�سيئة  ك��اري��ك��ات��وري��ة  ور���س��وم  ���س��ور  ن�سر 

ل��ل��ن��ب��ي حم��م��د، ع��ل��ى واج���ه���ات م���ب���اٍن، ما 

اأ����س���ع���ل م���وج���ة غ�����س��ب يف اأن����ح����اء ال��ع��امل 

االإ�سالمي

اأكتوبر/ ت�سرين االأول اجلاري،   21 ويف 

ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  قال 

ال���ر����س���وم  ع�����ن  ت���ت���خ���ل���ى  ل�����ن  ف���رن�������س���ا  اإن 

الغ�سب  ، ما �ساعف موجة  الكاريكاتورية 

ط��ل��ق��ت يف بع�س 
ُ
ال��ع��امل االإ���س��الم��ي، واأ يف 

ال��������دول ح����م����الت م���ق���اط���ع���ة ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 

الفرن�سية والب�سائع 

االنباط-وكاالت

عاًما(   49( االأخر�س  ماهر  االأ�سري  يوا�سل 

على   95 ال��� لليوم  الطعام  عن  املفتوح  اإ�سرابه 

و���س��ط  االإداري،  الع��ت��ق��ال��ه  ��ا  رف�����سً ال����ت����وايل، 

تدهور خطري على حالته ال�سحية، وا�ستمرار 

احلراك ال�سعبي امل�ساند له

واإجهاد  اإعياء  االأخر�س من  االأ�سري  وُيعاين 

وت���اأث���رت  ق��ل��ب��ه،  ج�����س��ده  يف  واأمل  ����س���دي���دي���ن، 

ل��دي��ه ح��ا���س��ت��ا ال�����س��م وال������ذوق، وق���د ي��ت��ع��ر���س 

نق�س  ب�سبب  اأع�����س��ائ��ه  يف  مفاجئة  النتكا�سة 

االأ�سرى  �سوؤون  هيئة  وفق  وال�سوائل،  االأمالح 

واملحررين

تعر�س  االأخ���ر����س  اأن  اىل  رب���ه  ع��ب��د  ول��ف��ت 

�ساعات،   3 ل���  ال��وع��ي  ل��ف��ق��دان  امل��ا���س��ي  اجلمعة 

ال�سجانون غرفته يف م�ست�سفى  اقتحم  اأن  بعد 

اأخرى لغرفة  ونقلوه  “كابالن” اال�سرائيلي، 
واأل���غ���ت ���س��ل��ط��ات االح���ت���الل، ي���وم اجل��م��ع��ة 

االإداري  االعتقال  جتميد  اإلغاء  ق��رار  املا�سي، 

املا�سي  اأيلول  �سبتمر/   23 يف  اأ�سدرته  ال��ذي 

ي��رق��د يف  االأخ���ر����س، فيما الزال  االأ���س��ري  ب��ح��ق 

االإ�سرائيلي كابالن  م�ست�سفى 

اأواخ��ر  واعتقلت ق��وات االح��ت��الل االأخ��ر���س 

يوليو/ متوز املا�سي، يف منزله يف ق�ساء �سيلة 

الغربية  ال�سفة  �سمايل  جنن  مبدينة  الظهر 

امل��ح��ت��ل��ة، واأ����س���درت حم��ك��م��ة االح��ت��الل ق���راًرا 

4 اأ�سهر بتحويله لالعتقال االإداري ملدة 

اإلكرونية  عري�سة  اأم�����س  ن�سطاء  واأط��ل��ق 

�سلطات  ملطالبة  التواقيع  جمع  اإىل  فيها  دعوا 

االحتالل باالإفراج عن االأ�سري االأخر�س

�����ن ه��������وؤالء ح��م��ل��ت��ه��م االإل���ك���رون���ي���ة  ود������سّ

و  #اأنقذواماهراالأخر�س  و����س���م���ي  حت����ت 

#احلريةملاهراالأخر�س

املطالبة  ال�سعبية  احل��م��ل��ة  راب���ط  ون�����س��روا 

https:// االأ����س���ري  ع��ن  ال���ف���وري  ب���االإف���راج 

freemaheralakhras.com
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االنباط—وكاالت

االأ�سقر مدير  ريا�س  الباحث  طالب 

م��رك��ز ف��ل�����س��ط��ن ل���درا����س���ات االأ����س���رى، 

عن  ت��خ��رج  اأن  الفل�سطينية  ال�����س��ل��ط��ة 

“ماهر  االأ���س��ري  ق�سية  جت��اه  �سمتها، 

واأالاَّ  للموت،  يتعر�س  الذى  االأخر�س” 

االإعالمية فقط بالت�سريحات  تكتفى 

االأ����س���ري  ح���ي���اة  اأن  االأ����س���ق���ر،  واأك������د 

االأخر�س معر�سه للخطر ال�سديد، بعد 

وهو  االأ�سطوري،  االإ�سراب  من  95 مياً 

احلقيقة  الدعم  ا�سكال  كل  اىل  يحتاج 

وامل���وؤث���رة وال��ف��اع��ل��ة ت��زام��ن��اً ع��ن الفعل 

�سغط  لت�سكيل  واالإع���الم���ي  ال�����س��ع��ب��ي 

على املوؤ�س�سات الدولية لتقوم بواجبها، 

��ك��ل ب����دوره����ا ع���ام���ل ���س��غ��ط ع��ل��ى  وت�����ساَّ

االحتالل الإنهاء معاناته

واعتر اأن دور ال�سلطة الفل�سطينية 

ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة ���س��ل��ب��ى جت����اه اإ����س���راب 

اي��اً  االأ���س��ري االأخ��ر���س، وه��ى مل ت�سخر 

م���ن اأدوات����ه����ا ال��ف��اع��ل��ة ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 

وال���ق���ان���ون���ي���ة واالإع����الم����ي����ة ل��ن�����س��رت��ه 

ال�����س��ف��راء  ومل حت�����رك مم��ث��ل��ي��ه��ا م����ن 

واملمثلن  والدبلوما�سين  والقنا�سلة 

ال��ر���س��م��ي��ن، ل��ت��ح�����س��ي��د ال�������راأي ال��ع��ام 

املوؤ�س�سات  وحتريك  ل�ساحله،  ال��دويل 

الدولية حلل ق�سيته

ال�����س��ل��ط��ة مل  اأن  واأ����س���اف االأ����س���ق���ر، 

ت�����س��ت��غ��ل ان�����س��م��ام��ه��ا ل���ل���ع�������س���رات م��ن 

االتفاقيات واملعاهدات الدولية واأبرزها 

واتفاقية  ال��دول��ي��ة،  اجلنائية  حمكمة 

مناه�سة التعذيب، واالنربول الدويل 

ل��ك��ى ت��الح��ق االح��ت��الل وحت��رج��ه ام��ام 

امل���وؤ����س�������س���ات االأمم�����ي�����ة وت���ظ���ه���ر م���دى 

ع��ن�����س��ري��ت��ه ودم���وي���ت���ه وع��ن��ج��ه��ي��ت��ه يف 

ال���ذي مي��وت  االأخ���ر����س  االأ���س��ري  ق�سية 

ي���وم���ي���اً؛ الأن������ه ي���ط���ال���ب ب��ح��ري��ت��ه م��ن 

تع�سفي اعتقال 

ال�سلطة  دخول  اأهمية  اأن  اإىل  واأ�سار 

ح��ق��ي��ق��ي  ب�����س��ك��ل  خ���ارج���ي���ت���ه���ا  ووزارة 

اال�سري  الت�سامن مع  وفاعل على خط 

م���واج���ه���ة يف  ت��خ��و���س  واأن  االأخ����ر�����س، 

ق���اع���ات امل��ح��اك��م ال���دول���ي���ة وامل��ن��ظ��م��ات 

ال��ف��اع��ل��ة واأم�����ام ال�����راأي ال���ع���ام ال���دويل 

م�سوؤولياتها  م��ن  ت��ت��ه��رب  واالاَّ  امل��وؤث��ر، 

يتعر�س  ال��ذي  احلقيقي  اخلطر  جت��اه 

له االأ�سري

ان  تنتظر  االاَّ  ال�سلطة  ع��ل��ى  و���س��دد 

در بيانات  ُلت�ساَّ ميوت اال�سري االأخر�س، 

�سعفنا  وت��ظ��ه��ر  ل��ل��ع��امل  ون���ع���ى  ادان������ة 

و�سعفها امامه ، عليها ان تتحرك قبل 

فوات االأوان

االنباط-وكاالت

اأعلنت باكو، ام�س اخلمي�س، اأنها �سلمت 

يريفان 30 جثة جلنود و�سباط من اجلي�س 

ملدنين،  جثتن  اإىل  باالإ�سافة  االأرم��ن��ي، 

م�سرية اإىل اأن ذلك مت بو�ساطة رو�سية

وقال حكمت حاجييف، م�ساعد الرئي�س 

االذربيجاين، يف ت�سريح �سحفي، اإن عملية 

الت�سليم متت اليوم يف منطقة غازاخ-توفوز

بدورها �سرحت وزارة الدفاع االأرمنية، 

رو�سيا،  تبذلها  التي  اجلهود  بف�سل  اأنه 

بات من املمكن تبادل جثث �سحايا املعارك

واأف������اد ال�����س��ك��رت��ري ال�����س��ح��ف��ي ل��وزي��ر 

�ستيبانيان،  ���س��و���س��ان  االأرم���ن���ي،  ال���دف���اع 

باالتفاقات  ملتزم  االأرم��ن��ي،  اجل��ان��ب  اأن 

ال��ت��ي مت ال��ت��و���س��ل اإل��ي��ه��ا يف اإط����ار وق��ف 

اإط����الق ال��ن��ار الأه�����داف اإن�����س��ان��ي��ة، واأك���د 

ا���س��ت��ع��داد ي��رف��ان لت�سليم ج��ث��ث اجل��ن��ود 

املعارك  �سقطوا يف  الذي  االأذربيجانين، 

يف اإقليم قره باغ

االنباط-وكاالت

رفعت جمموعة من اأع�ساء جمل�س العموم 

�سد  ق�سائية  دع��وى  املعار�سن  الريطاين 

ما  ب�سبب  جون�سون،  بوري�س  ال����وزراء  رئي�س 

و�سفوه باالإخفاق يف حماية حق اجلماهري يف 

انتخابات نزيهة بعد مزاعم عن تدخل رو�سي

وق���ال ت��ق��ري��ر ب��رمل��اين ���س��در يف ي��ول��ي��و اإن 

كانت  اإذا  م��ا  معرفة  ع��ن  تقاع�ست  احلكومة 

ب�ساأن   2016 ا�ستفتاء  يف  تدخلت  ق��د  رو���س��ي��ا 

خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي، واأو�سى 

اأجهزة املخابرات باإجراء مزيد من التحقيقات

ورف�����س��ت ح��ك��وم��ة ج��ون�����س��ون ع��ل��ى ال��ف��ور 

را�سية  تكن  مل  اإن��ه��ا  وق��ال��ت  التو�سية،  ه��ذه 

عن “التهديد الدائم والكبري” الذي ت�سكله 

رو�سيا. ونفت رو�سيا اأي تدخل

وتعر�س الدعوى الق�سائية، التي رفعها 

ال���ن���واب امل��ع��ار���س��ون، ال���ي���وم اخل��م��ي�����س، على 

االأم��ر،  بوري�س جون�سون مع  اأ�سلوب تعامل 

اإىل  م�سرية  ق�سائية،  مراجعة  اإىل  وت�سعى 

انتخابات  يف  احل���ق  انتهكت  “احلكومة  اأن 

حرة واملن�سو�س عليه يف االتفاقية االأوروبية 

حلقوق االإن�سان”

وقالت كارولن لوكا�س، وهي واحدة من 6 

نواب وردت اأ�سماوؤهم يف الدعوى، اإن “�سيادة 

واأمن بلدنا، اإىل جانب �سالمة دميقراطيتنا، 

احلكومة  لهذه  ال�سماح  ميكن  وال  خطر،  يف 

تواجه  اأن  دون  عمد  ع��ن  ال��ط��رف  تغ�س  اأن 

اعرا�سا”

وق��ال يل داي، وه��و مدير مكتب حماماة 

ميثل املجموعة، اإنه يطالب املحكمة بالتدخل 

“ل�سمان امتثال احلكومة لواجبها القانوين 
باإجراء حتقيق م�ستقل يف مزاعم موثوق بها 

االنتخابات  وحماية  رو���س��ي،  تدخل  بحدوث 

ب�����س��ك��ل م��ن��ا���س��ب م���ن ال��ت��دخ��ل االأج���ن���ب���ي يف 

امل�ستقبل”

األشقر: دور السلطة سلبي وعليها 
التحرك الحقيقي إلنقاذ األسير االخرس

 باكو تسلم عشرات الجثث لعسكريين 
أرمن إلى يريفان بوساطة روسية

 نواب بريطانيون يرفعون دعوى 
قضائية ضد جونسون
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الـريـا�ضي

املغرب – وكاالت

خ���������س����ت �����س����ل����ط����ات م����دي����ن����ة ب����رك����ان 

و�جل���ه���ة �ل�����س��رق��ي��ة �ل���ت���ي ي��ن��ت��م��ي �إل��ي��ه��ا 

نه�سة  لالعبي  ك��ب��رة  �حتفالية  �ل��ن��ادي 

ب���رك���ان وط���اق���م���ه �ل���ف���ن���ي ب���ق���ي���ادة ط���ارق 

بعدما  لهم  مكافاأة  �ل�سكتيوي. جاء ذلك 

�لكونفدر�لية  ك��اأ���س  بلقب  �ل��ف��ري��ق  ظفر 

ل��ل��م��دي��ن��ة  �لأول  ي��ع��د  �ل����ذي  �ل��ت��اري��خ��ي، 

ق���اري���ا ب��ع��د �لإط����اح����ة ب���ن���ادي ب��ر�م��ي��دز 

�مل���������س����ري. وق����ب����ل �����س���ت���ق���ب���ال �ل���الع���ب���ن 

و�مل��درب من طرف حمافظ �جلهة، عا�س 

ب��الن��خ��ر�ط  كرنفالية  �أج����و�ء  �ل��الع��ب��ون 

يف �ح���ت���ف���ال ك���ب���ر م����ع ف�����رق م��و���س��ي��ق��ي��ة 

��ستالم  قبل  و�ملنطقة  �ملدينة  ثر�ت  متثل 

ه���د�ي���ا وم���ك���اف���اآت م���ال���ي���ة، ن��ظ��ر �ل��ل��ق��ب 

ب��رك��ان  ن��ه�����س��ة  لع��ب��و  �لقاري. وينتظر 

�لتي خ�سعو� لها لاللتحاق  �مل�سحة  نتائج 

قبل  ر�حة  فرتة  من  و�ل�ستفادة  باأ�سرهم 

للمو�سم  ����س��ت��ع��د�د�  �ل��ت��دري��ب��ات  ��ستئناف 

�جلديد.

70

�سلط عد�سة كامرة 

هاتفك على �لباركود

لرتى �أخبار »�لريا�سة« 

يف �ملوقع �للكرتوين

 تكريم مستحق البطال الكونفدرالية

 عودة الجماهير للمالعب السعودية

 الوحدات يجتاز الجبيهة في كأس السلة

 ديوكوفيتش يتاهل في فيينا للتنس

الريا�ض – وكاالت

ذكر تقرير �إخباري �أن وز�رة �لريا�سة 

�ل�سعودية تدر�س عودة �جلماهر جزئيا 

�إىل مدرجات ��ستاد�ت كرة �لقدم، �عتبار� 

م���ن �مل����ب����ار�ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ب��ط��ول��ة ك��اأ���س 

�لهالل  ب��ن  �ل�سريفن  �حل��رم��ن  خ��ادم 

“�جلزيرة”  �سحيفة  و�لن�سر. و�أ�سافت 

وز�رة  يف  �مل�������س���وؤول���ن  �أن  �ل�������س���ع���ودي���ة، 

مع  بالتن�سيق  �ل��ك��رة،  و�حت���اد  �لريا�سة 

�ل�سماح  فكرة  يدر�سون  �ملعنية،  �جلهات 

�إىل  ت�سل  قد  بن�سبة  �جلماهر  بدخول 

�حل��رم��ن  خ�����ادم  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي  40% يف 

�لنهائي  �إىل  �لهالل  �ل�سريفن. وتاأهل 

ك��م��ا ف��از  �أب���ه���ا )0-2(  ت��غ��ل��ب��ه ع��ل��ى  �إث����ر 

مبار�تي  يف   ،)1-2( �لأهلي  على  �لن�سر 

�لن�سر  �لنهائي. و�سي�سطدم  قبل  �لدور 

�ملو�سم،  ه��ذ�  م��ر�ت خ��الل   4 �لهالل  مع 

ب���الإ����س���اف���ة  �ل�����������دوري،  م���و�ج���ه���ت���ي  يف 

�ل�سوبر  ول��ق��اء  �مللك  ك��اأ���س  نهائي  للقاء 

�ل�سعودي، كون �لهالل هو بطل �لدوري 

يف �ملو�سم �ملا�سي و�لن�سر �لو�سيف .

االنباط – عمان

�ل����دور  �إىل  �ل����وح����د�ت  ف���ري���ق  ت���اأه���ل 

�لأردن  كاأ�س  بطولة  �لنهائي من  ن�سف 

�لأرب��ع��اء  م�ساء  ف���وزه  بعد  �ل�سلة  ل��ك��رة 

�ملبار�ة  ٩٦-٧٧ يف  بنتيجة  على �جلبيهة 

حمزة  �لأم���ر  ���س��ال��ة  �إحت�سنتها  �ل��ت��ي 

لل�سباب. و�سيلتقي  �حل�����س��ن  مب��دي��ن��ة 

من  �لنهائي  ن�سف  �ل��دور  يف  �ل��وح��د�ت 

�لفائز من مو�جهة  �لكاأ�س مع  م�سابقة 

�سيلتقي  ف��ي��م��ا  و�لأرث��وذك�����س��ي  �لأه���ل���ي 

�جل���ب���ي���ه���ة م�����ع �جل���ل���ي���ل ح���ي���ث ت��ن�����س 

�ملغلوب  خ��روج  على  �لبطولة  تعليمات 

من مبار�تن.

فيينا – وكاالت

ديوكوفيت�س،  نوفاك  �ل�سربي  حجز 

دور  يف  م��ق��ع��ده  ع��امل��ًي��ا،  �لأول  �مل�����س��ن��ف 

�لثمانية ببطولة فيينا �ملفتوحة للتن�س، 

�إثر فوزه يف �لدور �لثاين على �لكرو�تي 

رد. دون  مبجموعتن  ت�سوريت�س   بورنا 

و٧  ل�ساعتن  �ل�سربي  �ل��الع��ب  و�ح��ت��اج 

�مل��ب��ار�ة ل�ساحله  �أج��ل ح�سم  م��ن  دق��ائ��ق 

و٦-3. وح����ق����ق   )11-13(  ٧-٦ ب����و�ق����ع 

ن��وف��اك، �أك���ر م��ن ف��ائ��دة ب��ه��ذ� �ل��ت��اأه��ل، 

�أنه و��سل به م�سرته يف �لبطولة  حيث 

�لأوىل  للمرة  كاأ�سها  لرفع  ي�سعى  �لتي 

�سمن  ديوكوفيت�س  �أن  م�سرته. كما  يف 

ب��ت��اأه��ل��ه ل����دور �ل��ث��م��ان��ي��ة، �إن���ه���اء �مل��و���س��م 

يف �����س����د�رة �ل��ت�����س��ن��ي��ف �ل���ع���امل���ي ل��ل��م��رة 

ليعادل  �لح��رت�يف،  م�سو�ره  يف  �ل�ساد�سة 

بيت  �ل�سابق  �لأم��ري��ك��ي  �لأ���س��ط��ورة  رق��م 

ديوكوفيت�س  نوفاك  �سامرب��س. وينتظر 

يف رب����ع �ل��ن��ه��ائ��ي، �مل���ت���اأه���ل م���ن م���ب���ار�ة 

و�لإيطايل  هوركات�س  هوبرت  �لبولندي 

�سونيجو. لورينزو 

االنباط – عمان

ت���ت���و�����س���ل م�������س���اء �ل���ي���وم م��ن��اف�����س��ات 

�ملحرتفن  لندية  �لكرة  دوري  بطولة 

باقامة لقاء و�حد يجمع معان ونظره 

�لأه��ل��ي ع��ل��ى ���س��ت��اد ع��م��ان �ل���دويل عند 

مو�جهة  يف  م�����س��اء�،  �خلام�سة  �ل�ساعة 

�جل��ول��ة  م��ن  وم��وؤج��ل��ة  ن�سبيا  متكافئة 

حت�سن  �إىل  �لنف�س  م��ع��ان  11. وميني 

�سلم �لرتتيب، حيث يحتل  موقعه على 

13 نقطة جمعها  �ملركز �لثامن بر�سيد 

م��ن 10 م��ب��اري��ات وي����درك لع��ب��وه ب��ان 

غر  �لرتتيب  �سلم  على  �لفريق  و�سع 

م��ط��م��ئ��ن ب��اع��ت��ب��اره ق��ري��ب م���ن م��ر�ك��ز 

ل�ستغالل  �ليوم  ي�سعى  ولهذ�  �لهبوط 

ملناف�سة  �مل�ستقرة  غر  �ملعنوية  �حلالة 

موؤثرة  خطوة  و�لتقدم  �لفوز  باقتنا�س 

�جل��ه��ة  �ملتقدمة .وعلى  �مل���و�ق���ع  ن��ح��و 

�مل��ق��اب��ل��ة، ي�����س��ع��ى �لأه���ل���ي ل��ن��ف�����س غ��ب��ار 

�خل�����س��ارة �ل��ق��ا���س��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��ر���س لها 

�ل�سلط وبثالثية دون رد  وحتقيق  �أمام 

ل��ل��ت��ق��دم خ��ط��وة نحو  ب��دي��ل  �ل���ف���وز ول 

�سيما  ل  �لد�فئة  �ملنطقة  بفرق  �للحاق 

وهو  وحيد�  �ملوؤخرة  يحتل  �لفريق  و�ن 

بحاجة  �لأه��ل��ي  للفوز . وبات  ب��ح��اج��ة 

ما�سة لتعزيز ر�سيده �لنقطي و�لبتعاد 

قاع  يف  يقبع  حيث  �خلطر  منطقة  عن 

فقط ولهذ�  نقاط   ٦ بر�سيد  �لرتتيب 

ت��ك��م �ه��م��ي��ة �مل���ب���ار�ة ل��الع��ب��ي �ل��ف��ري��ق 

بالوقف  �ملطالبة  �لنادي  و�د�رة  �لعريق 

�لفريق . خلف 

االنباط – عمان

م��ن  �لوىل  �جل�����ول�����ة  م����ب����اري����ات  ����س���ه���دت 

ملو�سم  �لأوىل  �ل���درج���ة  �أن���دي���ة  بطولة دوري 

ون��دي��ة  �ث���ارة  م��ب��اري��ات��ه  �ختتمت  2020 و�لتي 

�ملباريات  �ملعروفة و�أ�سفرت  للفرق  و�نت�سار�ت 

ع��ن ف���وز ذ�ت ر������س ع��ل��ى �ل��ع��رب��ي ب��ه��دف دون 

رد، ���س��ج��ل��ه ع��ب��د �ل��رح��م��ن �أح��م��د م��ن ع��الم��ة 

�جل�������ز�ء ب���ال���دق���ائ���ق �لأخ���������رة، ف��ي��م��ا ت���ع���ادل 

1-1، ���س��ج��ل م��ع��اذ ب��ه��اء  �ل�����س��رح��ان م��ع ب��ل��ع��م��ا 

�ل��دي��ن ه��دف �ل�����س��رح��ان، و���س��ج��ل ه��دف بلعما 

كفر�سوم  مبار�ة  �نتهت  فيما  �سديفات،  ر�سمي 

�أهد�ف. و�سهدت  ب��دون  بالتعادل  �جلليل  م��ع 

�ن��ط��الق��ة �جل���ول���ة ف����وز �ل��ب��ق��ع��ة ع��ل��ى ن��ظ��ره 

�م�ساء  رد من  بني ح�سن بهدفن دون  من�سية 

ع��دن��ان ع��دو���س م��ن رك��ل��ة ج���ز�ء، وحم��م��د عبد 

م��ن��اف�����س��ه  �ل�������دو�ء  د�ر  جت�����اوز  �ملطلب. وكما 

خليل  توقيع  حمل  مقابل  دون  ب��ه��دف  �ل��ط��رة 

�أك������رم، ف��ي��م��ا ف����از �حت����اد �ل��رم��ث��ا ع��ل��ى �سيفه 

ذيابات،  حمد  طريق  عن   0-1 �ل�سرحان  مغر 

�سجل   ،1-2 �لكرمل  على  �لرموك  تغلب  كما 

ل��ل��ف��ائ��ز ع��ب��د �ل��رح��م��ن م��رع��ي وو����س���ام ع��ا���س��ور 

�لبطولة  ملوح. وتقام  �أب���و  حم��م��د  ول��ل��ك��رم��ل 

بنظام �لدوري �ملجز�أ من مرحلة و�حدة، حيث 

�ملحرتفن،  دوري  مل�ساف  فريقن  �أول  ي�سعد 

من  بقر�ر  �ملو�سم  هذ�  �لهبوط  �إلغاء  مت  بينما 

�إقامة  عدم  ظل  يف  لالحتاد،  �لتنفيذية  �لهيئة 

دوري �لدرجة �لثانية 2020. يذكر �أن مناف�سات 

�سحي  بروتوكول  تطبيق  و�سط  تقام  �لبطولة 

م�سدد حفاظا على �ل�سالمة �لعامة.

روما – وكاالت

�ع���رتف �أن��دري��ا ب��رل��و، �مل��دي��ر �لفني 

توؤت  مل  فريقه  خطط  ب��اأن  ليوفنتو�س، 

ث��م��اره��ا �أم�����ام ب��ر���س��ل��ون��ة، م�����س��دًد� على 

ل��ل��م��زي��د  ب��ح��اج��ة  �ل��ع��ج��وز  �ل�����س��ي��دة  �أن 

م���ن �ل��ع��م��ل ك���ي ي��ت��م��ك��ن م���ن م��و�ج��ه��ة 

برلو  متكافئة. وقال  ب�سروط  �لبار�سا 

���س��ب��ورت  ل�سبكة »�سكاي  ت�����س��ري��ح��ات  يف 

�سعًبا  �سيكون  �أن��ه  نعلم  »كنا  �إيطاليا«: 

كرة قدم جيدة،  يلعب  �للعب �سد فريق 

بينما  �مل�ستوى  بهذ�  �للعب  على  ومعتاد 

“ويف  م�ستمر«. و�أ�ساف  ع��م��ل  يف  ن��ح��ن 

���س��ت��ك��ون مفيدة  �مل���ب���ار�ة  �ل��ن��ه��اي��ة، ه���ذه 

 ل��ن��ا ل��ك��ي ن��ن��م��و ون��ت��ط��ور يف �مل�����س��ت��ق��ب��ل«.

�مل���زي���د  ي���ع���ود  �أن  “�آمل  ب���رل���و  وت���اب���ع 

لي�س  لأن��ه  ق��ري��ًب��ا،  لدينا  �لالعبن  م��ن 

ل�����دي �ل���ع���دي���د م����ن �خل�����ي�����ار�ت وه���ن���اك 

ي�����س��ط��رون للعب  �ل��الع��ب��ن  ع����دد م���ن 

٩0 دق��ي��ق��ة م��رت��ن يف �لأ���س��ب��وع،  ح���و�يل 

ه���ذ� ل��ي�����س �أم�����ًر� ���س��ه��اًل ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ه��م، 

خ�سو�سا عندما يكونو� �سغاًر� وعدميي 

حمبط  لأم�����ر  “�إنه  �خل�����������ربة«. و�أردف 

�للقاء  وتكمل  لعًبا  منك  ُيطرد  عندما 

�ل�سغط  ميكنك  ل  حيث  لع��ب��ن،  بــــ10 

ع��ل��ي��ه��م وه�����ذ� م���ا مل ي���درك���ه �ل��ف��ت��ي��ان 

برلو  دمير�ل«. و�أو�سح  ُط��رد  عندما 

ع��ل��ى  ك���ي���ي���ز�  ع���ل���ى  �لإب�����ق�����اء  “حاولنا 
�لأط��������ر�ف، ودف���ع���ن���ا ب���ر�ب���ي���و ل��ل��م��ن��اط��ق 

�ل�سوط  ك��و�در�دو يف  تقدم  �لأمامية مع 

روبرتو  �إخ���ر�ج  كانت  وفكرتنا  �ل��ث��اين، 

من مكانه، لأنه يعاين عندما يخرج من 

منطقته، لكننا مل نكن قادرين على فعل 

يتخذون  �ل��الع��ب��ون  �ل��ن��ه��اي��ة  ويف  ذل���ك، 

�مللعب«. وب�سوؤ�له  �أر���س  على  �ل��ق��ر�ر�ت 

ل��ل��ج��ودة يف  يتفقد  �ل��ي��ويف  ك���ان  �إذ�  ع��م��ا 

كرة  “�أندية  ب��رل��و  علق  �ل��و���س��ط،  خ��ط 

�ل��ق��دم ل��ه��ا ع�����س��ور، ك���ان ل��دي��ن��ا لع��ب��ون 

كبرة،  دول��ي��ة  بخربة  يتمتعون  ر�ئ��ع��ون 

�إىل حد  �سًنا  �أ�سغر  لدينا لعبون  و�لآن 

كبر، لذ� �سي�ستغرق �لأمر بع�س �لوقت 

للو�سول بهم لهذ� �مل�ستوى .

االهلي يرفع شعار الفوز امام معان

 بداية مثيرة لدوري الدرجة االولى

 بيرلو يبرر خسارته امام البرشا
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 á```æ```jó```e  ‘  á````̀Wô````̀°````̀û````̀dG  õ```̀é```̀à```̀–

 ,Ú°üdG  »HôZ  ÜƒæéH  ,≠æ«°ûà¨fƒ°ûJ

 øe Oƒ≤ædG øe IÒÑc á«ªc ≈≤dCG ÓLQ

 ¤G  iOCG  É‡  ,´QÉ°ûdG  ¤G  ¬à≤°T  IòaÉf

.ájQhôŸG ácô◊G ‘ ≈°Vƒa

 ¢†Ñ≤dG  á`̀«`̀æ`̀«`̀°`̀ü`̀dG  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG  â``≤``dCG

 IÒÑc  á«ªc  Ì`̀f  ¿CG  ó©H  π`̀Lô`̀dG  ≈∏Y

 ¬à≤°T  IòaÉf  øe  ájó≤ædG  ¥GQhC’G  øe

 Gòg  ¿CG  ºYõoj  Éªæ«H  ,30 `dG  ≥HÉ£dG  ‘

 IÒÑc  á«ªc  ¬dhÉæJ  ó©H  AÉL  ±ô°üàdG

.IQóîŸG ÚeÉà«ØeÉã«ŸG IOÉe øe

 ≠dÉÑdG  ÜÉ`̀°`̀û`̀dG  ¿EG  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG  â`̀dÉ`̀bh

 á`̀dÉ`̀M ‘ ¿É```̀c  É``̀eÉ``̀Y 29  ô``ª``©``dG  ø```e

 ‘ ¬à≤°T ‘ äGQóîŸG »WÉ©J ó©H Iƒ°ûf

 ‘  CGó`̀H  ÉeóæY  ,≈æÑŸG  øe  30  ≥HÉ£dG

 ,´QÉ°ûdG  ¤G  IòaÉædG  øe  Oƒ≤ædG  AÉ≤dEG

 Ò`̀°`̀ù`̀dG  á``̀cô``̀M  Å`̀WÉ`̀Ñ`̀J  ¤G  iOCG  É``̀‡

 º`̀¡`̀JGQÉ`̀«`̀°`̀S ¿ƒ`̀≤`̀FÉ`̀°`̀ù`̀dG ∞````bhCG  ¿CG  ó`̀©`̀H

 ¥GQhC’G •É≤àd’ GƒÑgPh ´QÉ°ûdG  §°Sh

.ájó≤ædG

 áWô°ûdG  AÉYóà°SG  ”  ,ô``̀KE’G  ≈∏Yh

 á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG â```̀dÉ```̀bh .π```̀Lô```̀dG π``̀≤``̀à``̀YGh

 »`̀WÉ`̀©`̀J á`̀ª`̀¡`̀à`̀H õ`̀é`̀à`̀MG ¬````̀fEG ¿É``̀«``̀H ‘

 ≈≤∏à«°Sh  ≥«≤ëà∏d  ™°†îjh  äGQóîŸG

.êÓ©dG

»ÑXƒHCG ‐ äÉªLôJ

 OQÉaQÉg  á©eÉL  É¡JôLCG  á°SGQO  âØ°ûc

 ≥`̀∏`̀©`̀à`̀J á`̀Ä`̀LÉ`̀Ø`̀e è`̀FÉ`̀à`̀f ø``̀Y á``̀«``̀cÒ``̀eC’G

 É¡dÓN  ø`̀e  ”  »àdG  ô`̀£`̀NC’G  á≤jô£dÉH

 äõ`̀cQh  ,óéà°ùŸG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢ShÒa  ∫É≤àfG

.¥ƒ°ùàdGh ôØ°ùdG ≈∏Y Gójó– á°SGQódG

 É`̀¡`̀Jô`̀LCG »`̀à`̀dG á``̀°``̀SGQó``̀dG â`̀eó`̀î`̀à`̀°`̀SGh

 πÑb  É¡éFÉàf  äô`̀°`̀û`̀ ofh  ,OQÉ``̀aQÉ``̀g  á`̀©`̀eÉ`̀L

 ≥aóJ  á`̀©`̀LGô`̀Ÿ  á«Hƒ°SÉM  êPÉ``̀‰  ,Ú`̀eƒ`̀j

 âØ°ûàcGh  ,äGô``̀FÉ``̀£``̀dG  ø`̀FÉ`̀Ñ`̀c  ‘  AGƒ``̀¡``̀dG

 Ïe  ≈∏Y  á°ü°üîàŸG  ájƒ¡àdG  áª¶fCG  ¿CG

 äÉ°ShÒØdG  øe  áÄŸÉH  99  »Ø°üJ  IôFÉ£dG

.kGƒL ádƒªëŸG

 ” á```̀°```̀SGQó```̀dG  ¿CG  ø```̀e  º```̀Zô```̀dG  ≈```∏```Yh

 »©æ°üeh  ¿GÒ£∏d  äÉcô°T  øe  É¡∏jƒ“

 ¿hô°üj  OQÉ`̀aQÉ`̀g  »ãMÉH  ¿EÉ`̀a  ,äGô`̀FÉ`̀£`̀dG

 »àdG  èFÉàædG  ≈∏Y  ô`̀KDƒ`̀j  ⁄  ∂`̀dP  ¿CG  ≈∏Y

 »°S{  áµÑ°T  äô`̀cP  Ée  ≥`̀ah  ,É¡«dEG  Gƒ°ü∏N

.¢ù«ªÿG ,á«cÒeC’G z¿EG ¿EG

 øe º`̀Zô`̀dG ≈`̀∏`̀Y ¬```fCG ¿ƒ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dG ó```̀cCGh

 äGQƒ`̀°`̀ü`̀≤`̀e π```̀NGO AGƒ``̀¡``̀dG ô``̀jhó``̀J IOÉ`````YEG

 á«dÉY  äÉë°Tôe  ÈY  ôÁ  ¬fEÉa  ,IôFÉ£dG

 íLôŸG ÒZ øe ¬fCG ¤EG øjÒ°ûe ,IOƒ÷G

 ¤EG  Ö`̀cGQ ø`̀e É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀ShÒ`̀a π≤àæj ¿CG

 ≥aóàd  z»`̀Wƒ`̀Ñ`̀¡`̀dG  √É```̀Œ’G{  ÖÑ°ùH  ô``̀NBG

.AGƒ¡dG

 π``̀NGO á`̀jƒ`̀¡`̀à`̀dG  ¿EG  á``̀°``̀SGQó``̀dG  ∫ƒ``̀≤``̀Jh

 πµ°ûH  ΩhÉ``̀≤``̀J  á`̀≤`̀jô`̀£`̀dG  √ò``¡``H  Iô``̀FÉ``̀£``̀dG

 ÖcGQ  øe ¢ShÒØdG  ∫É≤àfG  ôWÉ ∫É©a

 ’ …ò`̀dG ÜGÎ``̀b’G ™`̀e Éª«°S ’ ,ô``NBG  ¤EG

 äÓMôdG  AÉ`̀æ`̀KCG  øjôaÉ°ùŸG  ÚH  ¬æe  ôØe

.ájƒ÷G

 ájƒ¡àdG ΩÉ¶f ¿CG OQÉaQÉg ƒãMÉH ócDƒjh

 ,ihó©dG QÉ°ûàfG øe óëj øe √óMh ¢ù«d

 ¬Ñ©∏J  É``e  ¤EG  Oó`̀°`̀ü`̀dG  Gò``̀g  ‘  ø`̀jÒ`̀°`̀û`̀e

 ®ÉØ◊G øe º¡e QhO øe á«bGƒdG á©æbC’G

 Ò¡£J øY Ó°†a ,øjôaÉ°ùŸG  áë°U ≈∏Y

.ÜÉcô∏d »JGòdG ¢üëØdGh äGQƒ°ü≤ŸG

 Oó`̀©`̀à`̀e è``̀¡``̀æ``̀dG{  ¿EG  á``̀°``̀SGQó``̀dG  â``̀dÉ``̀bh

 ¬©ÑàJ …òdG áeÓ°ùdG äGAGôLEG øe πMGôŸG

 ∫É≤àfG  ô£N  øe  π∏≤j  ,¿GÒ£dG  äÉcô°T

 ¤EG  äGôFÉ£dG  Ïe  ≈∏Y  É`̀fhQƒ`̀c  ¢ShÒa

 á«æ«JhôdG  á£°ûfC’G  øe  ÒãµH  πbCG  áLQO

 ΩÉ©£dG  ∫hÉ`̀æ`̀J  hCG  ¥ƒ°ùàdG  πãe  ,iô```NC’G

.zêQÉÿÉH

 É¡JôLCG  »àdG  á°SGQódG  èFÉàf  ≈°TÉªàJh

 É¡JôLCG áãjóM á°SGQO ™e OQÉaQÉg á©eÉL

 ôWÉ äó°UQh ,á«cÒeC’G ´ÉaódG IQGRh

 Ï`̀e ≈``̀∏``̀Y ¢```̀ShÒ```̀Ø```̀dG ∫É```≤```à```f’ á``∏``«``∏``b

 ájƒ¡àdGh  á©æbC’G  π°†ØH  ÜÉcôdG  äGôFÉW

.ádÉ©ØdG

 øjôaÉ°ùŸG º¡à°SGQO ‘ ¿ƒãMÉÑdG í°üfh

 ∫hÉæJ  ∫Ó`̀N á`̀©`̀æ`̀bC’G  á``̀dGREG  â`̀bh  π«∏≤àH

.¿GÒ£dG AÉæKCG Üô°ûdG hCG ΩÉ©£dG

¢ùjôH ¢ùfGôa ‐¢SÉJ

 º`̀°`̀SGô`̀e á`̀«`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG ¿É``̀c á`̀æ`̀jó`̀e äó`̀¡`̀°`̀T

 »FÉªæ«°ùdG  z¿É`̀c{  ¿ÉLô¡e  ìÉààa’  ájõeQ

.‹hódG

 ¬`̀›É`̀fô`̀H  ¿EG  ¿É``̀Lô``̀¡``̀ŸG  ƒ`̀ª`̀¶`̀æ`̀e ∫É````̀bh

 .§≤a  á«FÉªæ«°S  ΩÓ``̀aCG  4  º°†j  ô°üàîŸG

 á≤HÉ°ùe  ∂`̀dò`̀c  ¿É`̀Lô`̀¡`̀ŸG  QÉ``̀WEG  ‘  ΩÉ≤à°Sh

.IÒ°ü≤dG  ΩÓaC’G

 ,Qƒµ°ù«d  Ò`̀H  ,¿É`̀Lô`̀¡`̀ŸG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ìô`̀°`̀Uh

 áæ÷ ¿CÉH á«°ùfôØdG z¢ùjôH ¢ùfGôa{ ádÉcƒd

 äGAGô`````̀LE’G π``̀c äò``̀î``̀JG ¿É``̀Lô``̀¡``̀ŸG º`̀«`̀¶`̀æ`̀J

 QÉ°ûàfG  ¿hO  ádƒ∏«ë∏d  áæµªŸG  á`̀jRGÎ`̀M’G

 π`̀c ´Ó````````̀WEG ” ó`````̀bh .É`````̀fhQƒ`````̀c ¢````̀ShÒ````̀a

 AGó`̀JQG  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  ¿ÉLô¡ŸG  ‘  ÚcQÉ°ûŸG

 óYÉÑàdG  äGAGô`̀LEÉ`̀H  ΩGõ`̀à`̀d’Gh  ¬`̀Lƒ`̀dG  á©æbCG

 ±ƒ«°†dG  ø`̀e  áæé∏dG  â`̀Ñ`̀∏`̀Wh  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

 ô°üb º`̀∏`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y á`̀∏`̀jƒ`̀W Ió```Ÿ AÉ`̀≤`̀Ñ`̀dG Ωó```Y

.äÉfÉLô¡ŸG

 ≥`̀«`̀≤`̀– ¿CG  ¿É``̀Lô``̀¡``̀ŸG  ¢``̀ù``̀«``̀FQ  í````°````VhCGh

 ÊÉæa  ΩGÎ`̀M’  õeQ  ƒg  ô°üàîŸG  èeÉfÈdG

 èeÉfÈdG ìÉààaG º°SGôe ‘ ¢VôYh .Éªæ«°ùdG

 zQÉ``̀°``̀ü``̀à``̀f’G{ º`̀∏`̀«`̀a ¿É`̀Lô`̀¡`̀ª`̀∏`̀d ô`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ŸG

 .∫ƒ`̀cQƒ`̀c  π`̀«`̀Fƒ`̀fÉ`̀eCG  ,»°ùfôØdG  êGô```̀NEG  ø`̀e

 ∂`̀dò`̀c Ú`̀≤`̀MÓ`̀dG Ú`̀eƒ`̀«`̀dG ‘ ¢`̀Vô`̀©`̀«`̀°`̀Sh

 êGô```̀NEG ø``̀e zäÉ`̀«`̀≤`̀«`̀≤`̀◊G äÉ``̀¡``̀eC’G { º`̀∏`̀«`̀a

 zájGóÑdG  {  º∏«ah  »°SGhÉc  »ehÉf  ,ÊÉHÉ«dG

 ,»∏«Ø°TÉ¨«Ñeƒdƒc ÉjO á«LQƒ÷G êGôNEG øe

 ¿É```̀°```̀S{ ¿É```̀Lô```̀¡```̀e è```̀eÉ```̀fô```̀H π``````̀NO …ò```````̀dG

.‹hódG  »FÉªæ«°ùdG  z¿É«à°SÉÑ°S

 áæ÷ É`̀¡`̀JQÉ`̀à`̀NG  »`̀à`̀dG  ΩÓ```̀aC’G  á«≤H É``̀eCG

 º∏«ØdG{  ádõæe  âdÉf  ó≤a  ¿ÉLô¡ŸG  º«µ–

 z¿É````̀c{ ¿É``̀Lô``̀¡``̀e ‘ z…ô```̀î```̀Ø```̀dG ∑QÉ```̀°```̀û```̀ŸG

.»FÉªæ«°ùdG

 »`̀FÉ`̀ª`̀æ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  z¿É````̀c{ ¿É`̀Lô`̀¡`̀e ¿CG  ô``cò``j

 »°VÉŸG  ƒjÉe  øe  πLCÉJ  2020 ΩÉY ‹hódG

 AÉ``̀Hh QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H …QÉ````̀÷G ô``̀Hƒ``̀à``̀cCG  ¤EG

.⁄É©dG ‘ ÉfhQƒc ¢ShÒa

RT»à°Sƒaƒf

 ¿CG ,πZƒ¨d á©HÉàdG Loon ácô°T âæ∏YCG

 ÉªbQ  πé°S  ,â`̀fÎ`̀fE’G  åÑH  ¢UÉÿG  OÉ£æŸG

 AGƒ¡dG ‘ É≤∏©e ¬FÉ≤H Ióe ‘ GójóL É«°SÉ«b

.Éeƒj  312  â¨∏H

 ƒ`̀jÉ`̀e ‘ ≥``̀∏``̀WCG  OÉ`̀£`̀æ`̀ŸG  Gò``̀g ¿CG  ô``̀cò``̀jh

 ,hÒ`̀H ¤EG π`̀°`̀Uhh ƒ`̀µ`̀jQƒ`̀JQƒ`̀H ø`̀e  2019
 á«µ∏°S’  áµÑ°T  ≥WÉæŸG  ióMEG  ‘  CÉ°ûfCG  å«M

 Ióe ∑Éæg OÉ£æŸG  »≤H  óbh .âfÎfE’G  åÑd

 ¢VQC’G ∫ƒM Qhój CGóH Égó©H ,  ô¡°TCG  áKÓK

  …óæ¡dGh  »°ù∏WC’G  §«ëŸG  ÜƒæéH  GQhô``̀e

 ¢VQC’G ≈∏Y §Ñg 2020 ΩÉY ‘h ,ÇOÉ¡dGh

. ∂«°ùµŸG ‘

 óæY ∞`̀bƒ`̀à`̀J ø``̀d É``̀¡``̀fCG ,π``̀Zƒ``̀Z â``æ``∏``YCGh

 IQó≤dG  IOÉ`̀jR  ≈∏Y  πª©à°S  πH  ,èFÉàædG  √òg

 ‹GƒM  ´ÉØJQG  ≈∏Y  πª©«d  OÉ£æª∏d  á«JGòdG

.∫ƒWCG äGÎa GÎeƒ∏«c  18
 ´hô°ûŸG Gòg ìÉ‚ ∫ÉM ‘ ¢VÎØŸG øeh

 ó«WÉæŸG  √òg πãe ¿EÉa  ,ÉjQÉŒ ¬eGóîà°SGh

 ™«ªL ‘ á«FÉædG  ≥WÉæª∏d âfÎfE’G ôaƒà°S

.4G `d á∏KÉ‡ áYô°ùH ⁄É©dG AÉëfCG

»ÑXƒHCG ‐ ä’Éch

 á``̀jó``̀æ``̀dƒ``̀¡``̀dG á````eƒ````µ````◊G â````̀dÉ````̀b

 Ö£dG  äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀S  ¿EG  ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀ÿG  ¢`̀ù`̀eG

 áLÉLO  35700  Ωó©à°S  …ô£«ÑdG

 ihó`̀©`̀dG Ió`̀jó`̀°`̀T á`̀dÓ`̀°`̀S ó`̀°`̀UQ ó`̀©`̀H

 á``YQõ``e ‘ Qƒ``̀«``̀£``̀dG Gõ``̀fƒ``̀∏``̀Ø``̀fEG ø```e

.OÓÑdG  §°SƒH

 ΩÉ``̀jCG ó`̀©`̀H ±É`̀°`̀û`̀à`̀c’G Gò``̀g »``̀JCÉ``̀jh

 ™`̀é`̀Ñ`̀dG ø``̀e êhR á``̀HÉ``̀°``̀UEG äƒ``Ñ``K ø``̀e

 ÖÑ°ùŸG z8¿EG5¢ûJEG{ ¢ShÒØH …ÈdG

.Qƒ«£dG  Gõfƒ∏ØfE’

 äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀J äÉ``£``∏``°``ù``dG äQó````̀°````̀UCGh

 AÉ`̀≤`̀HEÉ`̀H ø``̀LGhó``̀dG ´QGõ````e ÜÉ`̀ë`̀°`̀UC’

 ¿hO  ádƒ∏«ë∏d  ÉgôFÉ¶M  ‘  Qƒ«£dG

.ájôH Qƒ«W øe ihó©dÉH É¡àHÉ°UEG

 ájóædƒ¡dG  á`̀eƒ`̀µ`̀◊G  ¿É`̀«`̀H  ô``̀cPh

 Qƒ«£dGh  ¢†«ÑdG  π≤f  ô¶M  ”  ¬``fCG

 ‘ ´QGõŸG äÉéàæe øe ÉgÒZh á«◊G

 ,áYQõŸG ∫ƒM äGÎeƒ∏«c 10  ¥É£f

 Ió∏H ‘ ¢VôŸG IQDƒH É¡H äó°UoQ »àdG

 á``YQõ``e  25  ó``̀Lƒ``̀Jh  ,â``̀°``̀SQƒ``̀Ø``̀à``̀dCG

.á≤£æŸG √òg ‘ øLGhO

 ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀H äÉ``̀£``̀∏``̀°``̀ù``̀dG Ωƒ```̀≤```̀J É``̀ª``̀c

 3  ¥É£f ‘ iôNC’G øLGhódG ´QGõe

.áYQõŸG ∫ƒM äGÎeƒ∏«c

إقامة مراسم رمزية الفتتاح 
مهرجان «كان» السينمائي

منطاد غوغل لبث ا�نترنت علق 
في الهواء ٣١٢ يوما

هولندا ترصد «بؤرة خطيرة».. 
وتعدم ٣٥٧٠٠ دجاجة

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة وا�عالم
االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ- عمارة ٦٦
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السفر أم التسوق؟.. دراسة تكشف أيهما أخطر 
في زمن كورونا

الصين... اعتقال رجل ألقى أمواال طائلة 
من الطابق الـ٣٠

فرقة موسيقية توجه صفعة للمستثمرين في سوق المال... 

á«Hô©dG ‐ »HO

 ,É```̀fhQƒ```̀c è`̀«`̀é`̀°`̀†`̀H ´ó``̀°``̀ü``̀j ⁄É````̀Y ‘

 á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀÷G É``jQƒ``c ‘ ∫É```̀ŸG ¥Gƒ``̀°``̀SCG â`̀fÉ`̀c

 øe  ÒãµdG  QÉ`̀KCG  ‹hCG  ìô£d  óYƒe  ≈∏Y

 iôL …òdG ìô£dÉa ôNC’G ƒg è«é°†dG

 ¿É`̀c  …QÉ```÷G ô¡°ûdG  ø`̀e ≥`̀HÉ`̀°`̀S  â``bh ‘

 É¡FGƒd  â–  …ƒ°†æj  á«≤«°Sƒe  ácô°ûd

 »gh OÓÑdÉH á«≤«°SƒŸG ¥ôØdG ô¡°TCG óMCG

 ≈≤«°Sƒe ⁄ÉY ‘ IÒ¡°ûdG BTS  ábôa

.…ƒ«°SB’G ó∏ÑdG ‘ ÜƒÑdG

 ΩGô``̀j É``̀e ≈`̀∏`̀Y Ò`̀°`̀ù`̀J Qƒ`````̀eC’G â``̀fÉ``̀ch

 ¥ƒ`̀°`̀ù`̀d  ó``̀jó``̀÷G ó```aGƒ```dG  ¤EG  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dÉ`̀H

 ájƒ«°SB’G  äÉ°UQƒÑdG  È`̀cCG  ó`̀MCG  ‘  ∫É`̀ŸG

 Big ácô°T ∫ÓN øe ¬LGQOEG ” …òdGh

 ó¡°T  PEG  Hit Entertainment
 øjôªãà°ùŸG  øe  É«°SÉ«b  ’ÉÑbEG  ÜÉààc’G

 á«ÑæLC’Gh  á«∏ëŸG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ŸGh  OGô```̀aC’G

 áYƒ£≤e É`̀¡`̀fCG  ô``̀eC’G  ÇOÉ``̀H  ‘ Gó`̀H  Éª«a

.ô°ùjh Údh á°SÓ°ùH »°†“ á«≤«°Sƒe

 »`̀¡`̀à`̀°`̀û`̀J  ’  É``̀Ã  â````̀JCG  ìÉ```̀jô```̀dG  ¿CG  ’EG

 êGQOE’G ø``e á`̀∏`̀«`̀∏`̀b ΩÉ```̀jCG  ó`̀©`̀Ñ`̀a ,ø`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG

 ∫É«M  ΩóædÉH  ¿hô©°ûj  ¿hôªãà°ùŸG  CGó`̀H

 ácô°ûdG  º`̀¡`̀°`̀SCG  ‘  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’É`̀H  º`̀gQGô`̀b

 áLƒe ™e áØ«æY äÉ©LGôJ äó¡°T »àdGh

 ôjô≤J  Ö°ùëH  ,ÚªgÉ°ùŸG  πÑb  øe  ™«H

.á«fÉ£jÈdG  õÁÉJ  ∫É°ûææjÉa  áØ«ë°üd

 º¡°ùdG  ∫hGóJ  äÉ°ù∏L ¤hCG  ájÉ¡f  ‘h

 á`̀cô`̀°`̀û`̀dG º`̀¡`̀°`̀SCG â`̀fÉ`̀c ∫ƒ`̀°`̀S á`̀°`̀UQƒ`̀H ‘

 CGó`̀Ñ`̀J  ¿CG  π`̀Ñ`̀b  AÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  ¿É``̀æ``̀Y  ‘ ≥`̀∏`̀–

 Ú«dÉàdG  Ú`̀eƒ`̀«`̀dG  »`̀Ø`̀a  É¡WƒÑg  á`̀∏`̀MQ

 á«ÑæLC’G  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ŸG  â`̀YÉ`̀H  êGQOE’G  ø`̀e

 ácô°ûdG  º¡°SCG  ‘  É¡à°üM  øe  %50  ƒëf

 ´ÉH  ∫hGóàdG  øe  ∫hC’G  ´ƒÑ°SC’G  ájÉ¡æHh

 %4^5  ƒëf  ácô°ûdG  ‘  »°ù«FôdG  ºgÉ°ùŸG

 ø`̀jô`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀ù`̀ŸG ∑ô```̀J É`̀ª`̀«`̀a º``̀¡``̀°``̀SC’G ø``̀e

.QÉ¡æŸG ácô°ûdG º¡°S ‘ Ú°ù«ÑM OGôaC’G

áeRC’G áaÉM ≈∏Y ‹hCG ìôW

 áª°S  ∑Éæg  âfÉc  ‹hC’G  ìô£dG  π«Ñb

 ’  øjôªãà°ùŸG  äÉjƒæ©e  ¿CG  ≈∏Y  äGQÉ°TEG

 …OÉ°üàb’G  ™`̀bGƒ`̀dG  á©«ÑW  ™`̀e  ≥`̀aGƒ`̀à`̀J

 ,É`̀fhQƒ`̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L º°†N ‘ ¢```̀VQC’G ≈`̀∏`̀Y

 IÒ¡°ûdG BTS ábôa »Ñ øe ¢û«éa

 GƒfÉc  OGô`̀aC’G  øjôªãà°ùŸG  øe  ÚjÓeh

 ‘ á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d º`̀¡`̀æ`̀«`̀H É`̀ª`̀«`̀a ¿ƒ`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀à`̀j

.ìô£dG

 ∫ÓN  øe  º¡°SC’G  ¢ü«°üîJ  iô`̀Lh

 PEG Ö`̀«`̀°`̀ü`̀fÉ`̀«`̀dG ¬`̀Ñ`̀°`̀û`̀J Ö`̀ë`̀°`̀S äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y

 ácQÉ°ûŸG  ‘  Ö`̀Zô`̀j  ø`̀e  ≈∏Y  Ú©àj  ¿É`̀c

 100  áª«≤H  á©jOh  ¢ü«°üîJ  ÜÉààc’ÉH

 øe  º`̀¡`̀°`̀SC’G  ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ°üë∏d  Q’hO  ∞``̀dCG

 Ée  â©ªL  »àdG  Iô°ùª°ùdG  äÉcô°T  ∫ÓN

 äÉ°ü°ü øe Q’hO QÉ«∏e 50  ¤EG ƒHôj

 á¶«ØM QÉ`̀KCG  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ƒ`̀gh ÜÉààc’G

 Öãc  ø`̀Y  ™HÉàj  ¬∏©Lh  …Qƒ`̀µ`̀dG  …õ`̀cô`̀ŸG

.ÜÉààc’G á«∏ªY ‘ çóëj Ée

 ºgóMh  OGô``̀aC’G  ¿hôªãà°ùŸG  øµj  ⁄

 ájQÉªãà°SG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀a  ,ô```̀eC’G  ∂``̀dP  ‘

 h  BlackRock  QGô````̀Z  ≈`̀∏`̀Y  IRQÉ`````̀H

 ¥hóæ°U 1400 ƒëf ÚH øe âfÉc GIC
 º¡°SC’G  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  â©°S  …QÉªãà°SG

 ∫óé∏d  Ò`̀ã`̀ŸG  ‹hC’G  ΩÉ``̀©``̀dG  ìô``̀£``̀dG  ‘

 ‘  Ò¶ædG  á©£≤æe  á≤K  É`̀¡`̀fCG  Gó`̀H  Éª«a

.∫ÉŸG ¥ƒ°ùd ójó÷G óaGƒdG

 º`̀¡`̀°`̀SCG ≈``∏``Y ∫hGó```̀ à```̀ dG CGó````̀ H É``̀eó``̀æ``̀Yh

 ô©°S  øe  º¡°ùdG  º¡°S  ∞YÉ°†J  ácô°ûdG

 ∞``̀dCG  135  ƒ`̀ë`̀f  ≠``dÉ``Ñ``dG  ‹hC’G  ìô``̀£``̀dG

 ¿CG  π`̀Ñ`̀b  ¿hh  ∞``̀dCG  270  ¤EG  …Qƒ``̀c  ¿hh

 º¡JÉa øjòdG OGôaC’G ¿hôªãà°ùŸG ÖÑ°ùàj

 Oƒ`̀©`̀°`̀U á``̀Lƒ``̀e ‘ º``̀¡``̀°``̀SC’G ¢`̀ü`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀J

.%30  áÑ°ùæH º¡°ù∏d iôNCG

 á∏MQ  º¡°ùdG  CGó`̀H  á∏«∏b  äÉYÉ°S  ó©Hh

 äÉjƒà°ùe  óæY  É«dÉM  ∫hGóà«d  ™LGÎdG

.kGQ’hO 138 …RGƒj Ée ¿hh ∞dCG 156

 ,ábôØ∏d  á«ŸÉ©dG  ä’ƒ`̀÷G  AÉ¨dEG  ó©Hh

 ìô°ùe ‘ Iƒ`̀≤`̀H  Gô`̀°`̀VÉ`̀M â``̀fÎ``̀fE’G ¿É``̀c

 Úà∏ØM  á``bô``Ø``dG  â`̀ª`̀¶`̀f  PEG  É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y

 ™e ¢`̀ü`̀î`̀°`̀T Ú`̀jÓ`̀e 7  ƒ`̀ë`̀f É`̀ª`̀gó`̀gÉ`̀°`̀T

 á`̀£`̀Ñ`̀Jô`̀ŸG ™`̀FÉ`̀°`̀†`̀Ñ`̀∏`̀d á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀b äÉ`̀©`̀«`̀Ñ`̀e

 ¬≤«≤–  ™bƒàŸG  ∞©°V  ∫OÉ©J  Úà∏Ø◊ÉH

.™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y äÓØ◊G º«¶æJ øe

 á«fÉ£jÈdG  áØ«ë°üdG  ôjô≤J  Ò°ûjh

 á`̀jQƒ`̀µ`̀dG  á`̀eƒ`̀µ`̀◊G  ¬°ûbÉæJ  ìÎ`̀≤`̀e  ¤EG

 ÜƒÑdG Ωƒéæd ájôµ°ù©dG áeóÿG π«LCÉàd

 …ò``̀dG ô````̀eC’G ƒ```̀gh á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀÷G É``̀jQƒ``̀c ‘

 ∫É`̀ª`̀YC’ Ò``̀NC’G PÉ``≤``fE’G π`̀Ñ`̀M π`̀ã`̀Á ó`̀b

 á`̀bô`̀Ø`̀d IÒ``̀°``̀ù``̀ŸG á``«``≤``«``°``Sƒ``ŸG á``̀cô``̀°``̀û``̀dG

.BTS


