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 óMC’G  ¢ùeCG  ÊÉMhQ  ø°ùM  ÊGôjE’G  ¢ù«FôdG  ∫Éb

 OƒLh ƒg è«∏ÿG ‘ ôJƒà∏d »°ù«FôdG Qó°üŸG ¿EG

 ∫ÓN É¡H ¤OCG äÉëjô°üJ ‘ ∂dPh á«ÑæLCG äGƒb

 ÊÉª©dG  á«LQÉÿG  ¿hDƒ°ûdG  ô`̀jRh  ™e  ´ÉªàLG

 ™bƒŸG π≤f Ée Ö°ùëH ¿Gô¡W ‘ …ƒ∏Y øH ∞°Sƒj

.âfÎfE’G ≈∏Y á«fGôjE’G á°SÉFô∏d »ª°SôdG

 ød  á«ÑæLC’G  äGƒ`̀≤`̀dG  Oƒ``Lh{  :ÊÉ``̀MhQ  ∫É`̀ bh

 Qó°üŸG  ¿ƒμ«°S  πH  á≤£æŸG  ‘  ø``eC’G  óYÉ°ùj

 á«dhDƒ°ùŸG  ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe  zôJƒà∏d  »°ù«FôdG

 ≥JÉY  ≈∏Y  ™≤J  õeôg  ≥«°†e  ÚeCÉàd  á«°SÉ°SC’G

.¿ÉªY áæ£∏°Sh ¿GôjEG

 §Øf á∏bÉæd É«fÉ£jôH RÉéàMG ¿CG ÊÉMhQ ócCG Éªc

 ¿ƒμ«°Sh ´hô°ûe ÒZ ¥QÉW πÑL ádÉÑb á«fGôjEG

.É¡«∏Y k’ÉHh

 »eÓ°SE’G  iQƒ°ûdG  ¢ù∏›  ¢ù«FQ  ó`̀cCG  √Qhó`̀H

 …ƒ∏Y  øH  ¬dÉÑ≤à°SG  ∫ÓN  ÊÉéjQ’  »∏Y  ÊGôjE’G

 ‘ øeC’G õjõ©J ≈∏Y Ωƒ≤J ¿GôjEG á«é«JGÎ°SG ¿CG

 ≥≤ëàj øeC’G Gòg ¿CG ≈∏Y kGOó°ûe ,è«∏ÿG á≤£æe

.»LQÉN πNóJ …CG ¿hO á≤£æŸG ∫hO ÈY

 ÊGôjE’G  ¿hÉ©àdG  ¤EG  …ƒ∏Y  øH  QÉ°TCG  ¬ÑfÉL  øe

 ø`̀ eC’G  õjõ©J  ƒ`̀g  Éæaóg{  ¿EG  :∫É``̀bh  ÊÉª©dG

 ¿CÉH  ¿ƒ©æà≤e  øëfh  ...á≤£æŸG  ‘  QGô≤à°S’Gh

.z∂dP ‘ kÉª¡e kGQhO Ö©∏J ¿GôjEG

 á«fGôjE’G  áeƒμ◊G  º°SÉH  çóëàŸG  ø∏YCGh  Gòg

 ¤EG º¡∏«WÉ°SCG  Ú«HhQhC’G ∫É°SQEG  ¿CG  »©«HQ »∏Y

 áªbÉØe  É¡fCÉ°T  øe  á«FGóY  ádÉ°SQ  πªëj  è«∏ÿG

.ôJƒàdG

 ≈∏Y  á©bƒe  ±Gô`̀ WCG  â©ªàLG  iô`̀NCG  á¡L  øe

 ™e  2015  ΩÉY  ΩÈŸG  ÊGô`̀jE’G  …hƒædG  ¥ÉØJ’G

 äÉKOÉfi  AGô``LE’  ó`̀MC’G  ¢ùeCG  Éæ««a  ‘  ¿Gô``jEG

 ¿Gô¡W  Ú`̀H  ôJƒàdG  óYÉ°üJ  ≈∏Y  kGOQ  á`̀FQÉ`̀W

 »£îJh  è«∏ÿG  ‘  äÉ¡LGƒe  πª°T  ÉÃ  Üô¨dGh

.¥ÉØJ’G ÖLƒÃ á°VhôØŸG Ohóë∏d ¿Gô¡W

 ´ÉªàL’G AóH πÑb RÎjhôd ÊGôjEG »°SÉeƒ∏HO ∫Ébh

 ≈àM ÉgÉfòîJG »àdG äGƒ£ÿG πc{ :»FÉæãà°S’G

 ±Gô`̀WC’G  â`̀ahCG  GPEG  É¡æY  ™LGÎdG  øμÁ  ¿B’G

.z¥ÉØJ’G ‘ É¡JÉeGõàdÉH iôNC’G

 ¢†ØN  π°UGƒà°S  É¡fCÉH  ¿Gô`̀ jEG  äó¡©J  ÉgQhóH

 ájÉªM  ºàJ  ≈àM  …hƒædG  ¥ÉØJ’ÉH  É¡JÉeGõàdG

 á≤Ø°üdG  ±Gô`̀WCG  ¿CG  ∂dP  ™e  IócDƒe  ,É¡◊É°üe

.É¡«∏Y ®ÉØ◊ÉH áμ°ùªàe

 ¢SÉÑY  ,ÊGô``̀ jE’G  á«LQÉÿG  ô`̀ jRh  ÖFÉf  ∫É`̀ bh

 ,¢ùeCG ,É¡H ¤OCG á«Øë°U äÉëjô°üJ ‘ ,»ébGôY

 AGƒLCG ‘ ó≤©fG ´ÉªàL’G{ :Éæ««a äÉKOÉfi ó©H

 »ææμÁ  ’  ,Ió`̀«`̀L  âfÉc  äÉ°ûbÉæŸGh  ,IAÉ`̀æ`̀H

 áªK øμd ,ÉjÉ°†≤dG ™«ªL πM øe Éæμ“ ÉæfEG ∫ƒ≤dG

 á∏eÉ°ûdG  πª©dG  á£îH  ∂°ùªàdÉH  IÒãc  äGó¡©J

 ±GôWC’G  πch  É¡«∏Y  ®ÉØ◊G  IôμØHh  ácÎ°ûŸG

.z¥ÉØJÓd á«ah á«bÉÑdG ácQÉ°ûŸG

 ìôW  Éæ««a  ‘  ´ÉªàL’G  ¿CG  »ébGôY  ó`̀cCG  Éªc

 z1  Grace{  á`̀«`̀fGô`̀jE’G  §ØædG  á∏bÉf  ádCÉ°ùe

.¥QÉW πÑL ‘ IõéàëŸG

 âfÉc  áæ«Ø°ùdG  ¿CG  ¿Gô¡W  »Øf  »ébGôY  Oó`̀Lh

 ¿Gô`̀ jE’  ≥ëj{  :∫É``bh  ,ájQƒ°S  ¤EG  É¡≤jôW  ‘

 á∏eÉ°ûdG πª©dG á£N ™e ≥aGƒàdÉH É¡£Øf ôjó°üJ

 ¥ÉØJ’G ¥ôîJ ∂dP ΩÉeCG π«bGô©dG πch ,ácÎ°ûŸG

.zá∏°üdG äGP ‹hódG øeC’G ¢ù∏› äGQGôbh

 á«fGôjE’G ájQòdG ábÉ£dG áª¶æe ¢ù«FQ OóLh Gòg

 ¢†ØN  á∏°UGƒe  ¿Gô`̀jEG  ΩõY  »◊É°U  ÈcCG  »∏Y

.ájhƒædG É¡JÉeGõàdG

 Ú`̀«`̀cÒ`̀eC’G{  ¿EG  :íjô°üJ  ‘  »◊É°U  ∫É``bh

 ∑Óàe’  ≈©°ùf  ’  ÉæfCÉH  ´Ó`̀ WG  ≈∏Y  Üô`̀¨`̀dGh

 ¿hQOÉb ÉæfCG kÉ°†jCG ¿ƒª∏©j ºgh …hƒædG ìÓ°ùdG

.z¬LÉàfEG ≈∏Y

 äÉª¶æŸG  iód  ºFGódG  É«°ShQ  Ühóæe  ∫Éb  Éªc

 ¿EG  :¢ùeCG  ±ƒfÉ«dhCG  π«FÉî«e  ,Éæ««a  ‘  á«dhódG

 á°ûbÉæe âMÉJCG (Éæ««a ‘ áeÉ≤ŸG) á°ù∏÷G √òg{

 ¥ÉØJ’G  ≥«Ñ£àH  á≤∏©àŸG  ´É`̀°`̀VhCÓ`̀d  á∏°üØe

.zájOÉ°üàb’Gh ájhƒædG √OÉ©HCG ≈∏Y õ«cÎdÉH

 äÉHƒ≤©dG  ¿CG  í°VGƒdG  øe{ :±ƒfÉ«dhCG  ±É°VCGh

 πc  øμd  ,ájhƒædG  á≤Ø°üdG  ¢Vƒ≤J  á«cÒeC’G

 πμ°ûH ¥ÉØJ’ÉH áμ°ùªàe É¡«a ácQÉ°ûŸG ±GôWC’G

.zΩQÉ°U

 á«LQÉÿG  ô`̀jRh  ÖFÉf  ÈàYG  π°üàe  ¥É«°S  ‘

 ¿Gô`̀jEG  IOƒ`̀Y  ¿CG  ,±ƒμHÉjQ  »ZÒ°S  ,»°ShôdG

 ¥ÉØJ’G  øª°V  É¡JÉeGõàd’  πeÉμdG  ≥«Ñ£àdG  ¤EG

 ¿Gô¡W  kÉ«YGO  ,kÉ«dÉM  »©bGh  ÒZ  ô`̀eCG  …hƒædG

.¬FÉ¨dEG ≥jôW ‘ äGƒ£N PÉîJG Ωó©d

ä’Éch

روسيا في يوم أسطولها: هذا هو 
أسطول الدولة القوية ذات السيادة

 ÒÁOÓa  ,»`̀°`̀Shô`̀dG  ¢ù«FôdG  ø`̀∏`̀YCG

 ∫ƒ£°SC’G  ¿CG  ,ó``̀MC’G  ¢ùeCG  ,ÚJƒH

.hóY …CG ´Oôd õgÉL »°ShôdG

 AÉæKCG  É`̀gÉ`̀≤`̀dCG  áª∏c  ‘  ÚJƒH  ∫É``bh

 …ôëÑdG  …ôμ°ù©dG  ¢VGô©à°S’G

 ‘  »°ShôdG  ∫ƒ£°SC’G  Ωƒj  áÑ°SÉæÃ

 Éædƒ£°SCG  øª°†j{  :ÆQƒÑ°Sô£H  ¿É°S

 ÉfOÓH  ø``̀eCG  â`̀HÉ`̀K  πμ°ûH  …ô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ≈∏Y  QOÉb  ƒgh ,á«æWƒdG  É¡◊É°üeh

.z¿Éc hóY …CG ó°U

 πÑ≤à°ùŸG  ‘  Ωƒ`̀≤`̀æ`̀°`̀S{  :±É``̀°``̀VCGh

 ,¬JGQób å«M øe QOÉf ∫ƒ£°SCG  AÉæÑH

 äGP ájƒ≤dG  ádhódG  ∫ƒ£°SCG  ƒg Gògh

.zIOÉ«°ùdG

 ≈∏Y ,Ú``̀Jƒ``̀H  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ±ô``̀ °``̀ TCGh

 …ôëÑdG  …ôμ°ù©dG  ¢VGô©à°S’G

 ¿É°S  áæjóe  ‘  …QÉ``̀ ÷G  »°ù«FôdG

.á«°ShôdG ÆQƒÑ°Sô£H

 á`̀«`̀dÉ`̀Ø`̀à`̀M’G º`̀ °`̀ SGô`̀ ŸG ‘ ∑QÉ``̀°``̀Th

 »°ShôdG  ∫ƒ`̀£`̀°`̀SC’G  Ωƒ`̀ j  áÑ°SÉæÃ

 iôcòdÉH ΩÉ©dG Gòg OÓÑdG πØà– …òdG

.¬°ù«°SCÉàd 323`dG

 §ÿÉH  ÜQÉ`̀ b  Ï`̀e  ≈∏Y  ÚJƒH  ô`̀eh

 ‘ ácQÉ°ûŸG ájôμ°ù©dG øØ°ù∏d »eÉeC’G

 …óæ∏æØdG è«∏ÿG √É«e ‘ ¢VGô©à°S’G

.äOÉà°ûfhôc áæjóe øe Üô≤dÉHh

 ≈∏Y ¬aGô°TEG  ∫ÓN QÉ°TCG  ÚJƒH ¿Éch

 AGó¡°T  iô`̀cP  ËôμJ  áëF’  Ú°TóJ

 ≈°ùæJ  ’  É`̀«`̀°`̀ShQ  ¿CG  ¤EG  ájôëÑdG

.kGóHCG É¡dÉ£HCG

 ¿É°S  »àæjóe  ‘  ¢`̀ù`̀eCG  iô`̀ Lh  Gò`̀g

 Úà«°ShôdG äOÉà°ûfhôch ÆQƒÑ°Sô£H

 …ôëÑdG  …ôμ°ù©dG  ¢VGô©à°S’G

.»°ShôdG ∫ƒ£°SC’G Ωƒj áÑ°SÉæÃ

 áæ«Ø°S  43  ¢VGô©à°S’G  ‘  ∑QÉ°Th

 41  ¤EG  áaÉ°VE’ÉH  á°UGƒZh  ájôμ°ùY

 çóMCG  á«dÉ©ØdG  ‘  âcQÉ°Th  ,IôFÉW

 É¡æ«Hh  ,»`̀°`̀Shô`̀dG  ∫ƒ`̀£`̀°`̀SC’G  øØ°S

 z±ƒfƒJÉ°SÉc  ∫GÒ``eC’G{  áWÉbôØdG

 z»°ûJÉ«ÁôZ{  á«Hô◊G  áæ«Ø°ùdGh

 ¿É`̀ à`̀ «`̀ NhQÉ`̀ °`̀ ü`̀ dG ¿É`̀ à`̀ æ`̀ «`̀ Ø`̀ °`̀ ù`̀ dGh

 z»``̀°``̀û``̀«``̀à``̀«``̀e{ ¿É```̀JÒ```̀¨```̀°```̀ü```̀dG

 á`̀æ`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dGh z±ƒ```Nƒ```HÒ```°```S{h

 äÉ`̀°`̀UGƒ`̀¨`̀∏`̀d IOÉ``°``†``ŸG IÒ`̀ Ñ`̀ μ`̀ dG

 äÉYƒªéŸGh  z∂°SQƒehÒØ«°S{

 áëaÉμŸG  ÜQGƒ`̀ ≤`̀ dG  ø`̀e  á«μ«àμàdG

 á`̀°`̀UGƒ`̀¨`̀dG ∂``dò``ch ,äÉ`̀Ñ`̀jô`̀î`̀à`̀∏`̀d

.z∂°ùæ«dƒª°S{ ájQòdG á«NhQÉ°üdG

 äôe  ÆÈ°Sô£H  âfÉ°S  áæjóe  ‘h

 áæjóe  ‘h  ,É`̀ Ø`̀ «`̀ f  ô`̀¡`̀æ`̀H  ø`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG

 è`̀«`̀∏`̀ÿG √É``̀«``̀e  ‘ äOÉ`̀ à`̀ °`̀ û`̀ fhô`̀ c

 äô¡X øØ°ùdG  Qhôe  ó©Hh ,…óæ∏æØdG

 ,…ôëÑdG ¿GÒ£dG äGôFÉW AÉª°ùdG ‘

 äÉ°TÉ°ûdG  ≈∏Y ¢VGô©à°S’G åH ”h

 ¿É°ùH  ô°ü≤dG  áMÉ°S  ‘  IÒ`̀Ñ`̀μ`̀dG

.ÆQƒÑ°Sô£H

 ä’ÉØàM’G øe »ª°SôdG Aõ÷G ó©Hh

 äÉ«dÉ©a  ÆQƒÑ°Sô£H  ¿É°S  ‘  äôL

 ,á«≤«°SƒŸG äÓØ◊G É¡«a ÉÃ ,iôNCG

 ¥ôa á``̀jDhQ É```gQGhR ¿É`̀μ`̀eEÉ`̀H ¿É``̀ch

 óæ∏jÉJ  ø`̀ e  ájôμ°ù©dG  É≤«°SƒŸG

 ¢übôdGh  á«æZC’G  ábôah  ΩÉæà«ah

.Oƒ°SC’G ôëÑdG ∫ƒ£°SC’

 AÉæ«e  ‘  iô`̀ L  É`̀¡`̀JGP  áÑ°SÉæª∏dh

 øØ°ù∏d  ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SG  ,¢`̀ Sƒ`̀ Wô`̀ W

 πNóJ  »àdG  ºYódG  øØ°Sh  á«Hô◊G

 ∫ƒ£°SCÓd  áªFGódG  áYƒªéŸG  øª°V

.§°SƒàŸG ôëÑdG ‘ »°ShôdG

 á°UGƒ¨dG  ¢VGô©à°S’G  ‘  âcQÉ°Th

 á`̀WÉ`̀bô`̀Ø`̀dGh z∫ƒ`̀ μ`̀ °`̀ ShCG …QÉ`̀à`̀°`̀S{

 áæ«Ø°Sh  z¢ûà«ahQƒ¨jôZ  ∫GÒeC’G{

 ¿Éàæ«Ø°ùdGh  z»Ø«∏à«H{  á°SGô◊G

 »μ«∏«a{  ¿ÉJÒ¨°üdG  ¿Éà«NhQÉ°üdG

.ÉgÒZh z¢ûà«∏ZhCG{h zÆƒ«à°ShCG

 øe …ƒ```̀÷G Aõ```̀÷G ‘ â`̀ cQÉ`̀ °`̀ Th

 ,zΩEG  24ƒ°S{  äÉaPÉ≤dG  ¢VGô©à°S’G

 ,z35ƒ`̀°`̀S{h  z34ƒ`̀°`̀S{  äÓJÉ≤ŸGh

 âeÉbh  ,z35»e{  É¡æe  äÉ«MhôŸGh

 á«FÉ°†ØdG  ájƒ÷G  äGƒ≤dG  äGôFÉW

 AÉæ«e  √É«e  ¥ƒa  ≥«∏ëàdÉH  á«°ShôdG

.¢SƒWôW

 á`̀WÉ`̀bô`̀Ø`̀dG Ï`̀ e ≈`̀∏`̀Y äô```̀Lh Gò``̀g

 áÑ°SÉæÃ z¢ûà«ahQƒ¨jôZ ∫GÒeC’G{

 íæe  º°SGôe  »°ShôdG  ∫ƒ£°SC’G  Ωƒj

 á«Hô◊G  øØ°ùdG  IQÉëÑd  õ`̀FGƒ`̀÷G

 ájôμ°ù©dG ΩÉ¡ŸG ò«ØæJ ‘ º¡JÉMÉéæd

.§°SƒàŸG ôëÑdG ‘

 ∫ƒ£°SCÓd  ‹É`̀◊G  Qƒ£àdG  ºgÉ°ùjh

 OÓ`̀Ñ`̀dG ø```̀eCG á`̀jÉ`̀ª`̀M ‘ »`̀ °`̀ Shô`̀ dG

 ‘h  êQÉÿGh  πNGódG  ‘  É¡◊É°üeh

 á«ŸÉY  Iƒ≤c  É«°ShQ  IOƒ`̀Y  ¢ùjôμJ

 ájÉªM  ‘  kÉjOÉjQ  kGQhO  Ö©∏J  iÈc

.Ú«dhódG ΩÓ°ùdGh øeC’G

 á«°ShôdG  ájôëÑdG  äGƒ≤dG  ¿ƒμàJh

 á«JÉ«∏ªY á«é«JGÎ°SEG π«WÉ°SCG 4 øe

 ∫ƒ£°SCG  ,∫Éª°ûdG  ôëH  ∫ƒ£°SCG  »g

 ,≥«£∏ÑdG  ∫ƒ£°SCG  ,ÇOÉ¡dG  §«ëŸG

 ∑Éæg  Éªc  ,Oƒ`̀°`̀SC’G  ôëÑdG  ∫ƒ£°SCG

 øjhõb  ôëH  ‘  Ò¨°U  ô`̀NBG  ∫ƒ£°SCG

 133 á«°ShôdG ájôëÑdG OGó©J ≠∏Ñjh

.ô°üæY ∞dCG

 …ò`̀dG  »`̀°`̀Shô`̀dG  ∫ƒ`̀£`̀°`̀SC’G  ∂∏àÁh

 á∏FÉg ájôëH Iƒb 1696 ΩÉY ¢ù°SCÉJ

 π«WÉ°SC’G  iƒ`̀bCG  øe  Gó`̀MGh  ¬∏©Œ

 Iƒb  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ⁄É`̀©`̀dG  ‘  ájôëÑdG

 62  É`̀gOó`̀Y  ≠∏Ñj  »àdG  äÉ°UGƒ¨dG

 áHÉ°UEG  É¡îjQGƒ°üd  øμÁh  á°UGƒZ

 ¿hO âbh …CG ‘ ⁄É©dG ∫ƒM ±óg …CG

 äGƒ≤dG  »ª–  Éª«a  Égó°U  ºàj  ¿CG

 É«°ShQ  πMGƒ°S  á«°ShôdG  ájôëÑdG

 Îe ƒ∏«c ∞dCG 37 øe ÌcC’ óà“ »àdG

 øe  ájhƒædG  äÉ°UGƒ¨dG  É¡æμ“h

 ‘h  QÉëÑdG  ‹ÉYCG  ‘  É¡◊É°üe  ÚeCÉJ

.⁄É©dG äÉ£«fi

 zQƒH  Òa  ∫ÉHƒ∏Z{  ™bƒe  Ö°ùëHh

 ÊÉK  »°ShôdG  ¢û«÷G  ¿EÉa  »cÒeC’G

 Iƒb  ∂∏àÁ  ⁄É`̀©`̀dG  ‘  ¢û«L  iƒ``̀bCG

 á©£b 352 øe ¿ƒμàJ áHQÉ°V ájôëH

 äGôFÉ£dG á∏eÉM É¡æ«H áYƒæàe ájôëH

 ÚM  ≈∏Y  ±ƒ°ùàfRƒc  ∫GÒ```̀eOC’G

 í«∏°ùJ øe kÉª¡e kGAõL äGOGô£dG πã“

 kGOGôW 78 ÉgOóYh »°ShôdG ∫ƒ£°SC’G

 Iôeóe  13h  äÉWÉbôa  9  ¤EG  áaÉ°VEG

 47  ¤EG  áaÉ°VEG  á`̀jQhO  áæ«Ø°S  41h

.ΩÉ¨dCG áë°SÉc

 á«°ShôdG  ´É`̀aó`̀dG  IQGRh  Ö°ùëHh

 á«°ShôdG  á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  äGƒ``≤``dG  ¿EÉ``̀ a

 äBÉ°ûæŸG  ≈∏Y  äÉªég  ò«ØæJ  É¡æμÁ

 ≈∏Y  á`̀jOÉ`̀©`̀ŸG  ∫hó`̀ ∏`̀ d  ájôμ°ù©dG

 äGƒ≤∏d  º`̀ Yó`̀ dG  Ëó`̀ ≤`̀ Jh  á°ùHÉ«dG

 ≈∏Y  É¡JQób  ¤EG  áaÉ°VEG  á`̀«`̀°`̀VQC’G

 äGƒ≤dG  ™`̀e  ájôëH  ∑QÉ`̀©`̀e  ¢VƒN

 ’h ⁄É©dG ∫ƒM ¿Éμe …CG ‘ ájOÉ©ŸG

 QÉWEG øª°V äGƒ≤dG ∂∏J QhO Éæg ≈Øîj

 IóYÉ°ùŸ á«°ShôdG ájôμ°ù©dG á«∏ª©dG

 »àdG  ÜÉ``gQE’G  É¡àHQÉfi  ‘  ájQƒ°S

 ≈∏Y  äGQÉ°üàf’G  øe  ÒãμdG  äôªKCG

.Ú«HÉgQE’G

ä’Éch

 ¿hDƒ`̀°`̀Th  á`̀«`̀LQÉ`̀ÿG  IQGRh  äQò``̀M

 øe  ¢`̀ ù`̀ eCG  á«æ«£°ù∏ØdG  Ú`̀HÎ`̀¨`̀ŸG

 π«FGô°SEG  äÉ°SQÉ‡  äÉ«YGóJh  áÑ¨e

 zá`̀jQÉ`̀ª`̀©`̀à`̀°`̀S’G É`̀ ¡`̀ JÉ`̀ Yhô`̀ °`̀ û`̀ e{h

 á°Uôa  …CG  ¢†jƒ≤J  ‘  É¡JQƒ£Nh

 πM  ¢`̀SÉ`̀°`̀SCG  ≈`̀∏`̀Y  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG  ≥«≤ëàd

.ÚàdhódG

 »Øë°U  ¿É`̀ «`̀ H  ‘  IQGRƒ````̀ dG  â`̀ dÉ`̀ bh

 :á«æ«°üdG  zGƒîæ«°T{  ádÉch  ¬à∏≤f

 ≈∏Y  ‹hó```̀ dG  ™`̀ª`̀à`̀é`̀ŸG  â`̀ª`̀°`̀U{  ¿EG

 »∏«FGô°SE’G  »`̀cÒ`̀eC’G  ±ÉØîà°S’G

 ≈∏Y ÜÓ``≤``f’Gh ,‹hó```̀ dG ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dÉ`̀H

 ·C’G  QhO  Ö∏°ùj  á©bƒŸG  äÉ«bÉØJ’G

.zIóëàŸG

 ‹hódG øeC’G ¢ù∏› ,IQGRƒdG âÑdÉWh

 ¬JÉeGõàdÉH  AÉaƒdGh  ∑ôëàdG  áYô°ùH

 É`̀Ã{  »æ«£°ù∏ØdG  Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG  √É``̀ Œ

 É¡JÉ«°û«∏«eh  π«FGô°SEG  º÷  øª°†j

 Ée  ájÉªMh  ,áë∏°ùŸG  á«fÉ£«à°S’G

 ·C’G  äÉ°ù°SDƒŸ  á«bGó°üe  øe  ≈≤ÑJ

.zá«‡C’G äGQGô≤dG ò«ØæJ ÈY IóëàŸG

 á«æ«£°ù∏ØdG  á«LQÉÿG  äOó`̀ L  Éªc

 á«dhódG  á«FÉæ÷G  áªμëª∏d  É¡àÑdÉ£e

 ºFGôL{ ‘ »ª°SQ ≥«≤– íàa áYô°ùH

 Ú`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ŸG á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀fih ,π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG

.zÉ¡«a ÚWQƒàŸG Ú«∏«FGô°SE’G

 π«FGô°SEG  äÉcÉ¡àfG{  ¿CG  äÈ`̀à`̀YGh

 ¢VQCGh  Ú«æ«£°ù∏ØdG  ≥ëH  á∏°UGƒàŸG

 øe  AõL  ¬JÉ°Só≤eh  ¬JÉμ∏à‡h  ¬æWh

 ¥ƒ≤◊G ≈∏Y áMƒàØŸG ∫ÓàM’G ÜôM

 ä’hÉfih  ÉæÑ©°ûd  ádOÉ©dGh  á«æWƒdG

 »°SÉ«°ùdG  ¬∏Ñ≤à°ùe  º°ù◊  á∏°UGƒàe

 â– ∫ÓàM’G Iƒ≤Hh óMGh ÖfÉL øe

.zπeÉμdG »cÒeC’G »æÑàdG á∏¶e

 ¢ùjôμJ{`H  π«FGô°SEG  IQGRƒdG  âª¡JGh

 ‘ ¢`̀†`̀«`̀¨`̀H …ô`̀°`̀ü`̀æ`̀Y π`̀°`̀ü`̀a ΩÉ`̀ ¶`̀ f

 ∫ÓàM’G  ≥«ª©Jh  ,á∏àëŸG  Ú£°ù∏a

 ™e  πeÉ©àdGh  ,√ó«HCÉJh  QÉª©à°S’Gh

 ¿Éμ°S  á∏μ°ûª`c  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dG

 ÊƒfÉ≤dGh »°SÉ«°ùdG ÉgôgƒL øY kGó«©H

.zÊÉ°ùfE’Gh ‹hódG

 ÚæKE’G á«∏«FGô°SE’G äÉ£∏°ùdG âeógh

 äGô°ûY º°†j kÉ«æμ°S ≈æÑe 12 »°VÉŸG

 ¥ô°T ÜƒæL ôgÉH Qƒ°U Ió∏H ‘ ≥≤°ûdG

 á«æ«£°ù∏a  äGOÉ≤àfG  QÉ`̀KCG  Ée  ¢Só≤dG

.á©°SGh á«dhOh

 ∫ÓàM’G äGƒb â∏≤àYG á«fÉK á¡L øe

 º¡æ«H  kÉ«æ«£°ù∏a  14 ¢ùeCG  »∏«FGô°SE’G

 â«Hh á∏àëŸG ¢Só≤dG  áæjóe ‘ ¿ÓØW

.á«Hô¨dG áØ°†dG ‘ º◊

 ƒ°†Y ¢`̀ü`̀ª`̀◊G ƒ```̀HCG  ó`̀ª`̀fi ∫É```̀bh

 ádÉcƒd  ájƒ°ù«©dG  ‘  á©HÉàŸG  áæ÷

 âªëàbG  ∫ÓàM’G  äGƒ`̀b  ¿EG  :zÉ©e{

 á∏àëŸG  ¢Só≤dG  ‘  ájƒ°ù«©dG  Ió∏H

 âHôNh  Ú«æ«£°ù∏ØdG  ∫RÉæe  âªgGOh

 ájôμ°ùY  õLGƒM  âÑ°üfh  É¡JÉjƒàfi

 â∏≤àYGh  É¡∏NGóe  ≈∏Yh  É¡YQGƒ°T  ‘

 ìGôL OÉªY πØ£dG º¡æ«H Ú«æ«£°ù∏a 7

.kÉeÉY 12 ôª©dG øe ≠dÉÑdG ô°UÉf

 iOGh äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀e õ`̀ cô`̀ e OÉ```̀ aCG  É`̀ª`̀c

 äó©HCG  ∫ÓàM’G  äÉ£∏°S  ¿CÉ`̀H  Iƒ∏M

 ‘  º¡æμ°S  ¿É`̀μ`̀e  ø`̀ Y  Ú«°Só≤e  6

.ájƒ°ù«©dG

 ΩGôdG Ió∏H ∫ÓàM’G äGƒb âªëàbG Éªc

 º◊  â«H  áæjóeh  á∏àëŸG  ¢Só≤dG  ‘

 º¡æ«H  Ú«æ«£°ù∏a  á©Ñ°S  â∏≤àYGh

.kÉeÉY 14 áØ«∏N ôgÉe óªMCG πØ£dG

 »∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G äÉ£∏°S õéà–h

 kÓØW  220  ø`̀e  Ì``̀ cCG  É¡JÓ≤à©e  ‘

 ∫Éμ°TCG  ™°ûHC’  ¿ƒ°Vô©àj  kÉ«æ«£°ù∏a

 ÚfGƒ≤∏d  í°VÉa  ∑É¡àfG  ‘  Öjò©àdG

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh á«dhódG

 ô¡°û∏d  ∫Ó``à``M’G  äGƒ``̀ b  π`̀°`̀UGƒ`̀Jh

 ≈∏Y É`̀¡`̀fGhó`̀Y ‹Gƒ``à``dG ≈`̀∏`̀Y ÊÉ`̀ ã`̀ dG

 ‘ É`̀¡`̀©`̀ª`̀b ó`̀©`̀ H á`̀jƒ`̀°`̀ù`̀«`̀©`̀dG Ió``∏``H

 ¿Gô`̀jõ`̀M ø`̀ e ø`̀jô`̀°`̀û`̀©`̀dGh ™`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG

 á°†aGQ  á«LÉéàMG  á`̀Ø`̀bh  »`̀°`̀VÉ`̀ŸG

 AÉ`̀æ`̀HCG  ≥ëH  á«Ø°ù©àdG  É¡JÉ°SQÉªŸ

 É¡eógh  á«eƒ«dG  É¡JÉeÉëàbGh  Ió∏ÑdG

 ≈∏Y  AÓ«à°S’Gh  Ú«æ«£°ù∏ØdG  ∫RÉæe

 OÉ¡°ûà°SG  ø`̀Y  ô`̀Ø`̀°`̀SCG  É`̀e  º`̀¡`̀«`̀°`̀VGQCG

 ø`̀ jô`̀ NBG  95  á``HÉ``°``UEGh  »æ«£°ù∏a

 ò«ØæJ QÉWEG ‘ ∂dPh äGô°û©dG ∫É≤àYGh

 á∏àëŸG  ¢Só≤dG  ójƒ¡àd  É¡JÉ££fl

.É¡fÉμ°S øe É¡ZGôaEGh

 ∫Ó``à``M’G  äGƒ```̀ b  äOó```̀ L  ∂```dP  ¤EG

 øjOÉ«°üdG  ±Gó¡à°SG  »∏«FGô°SE’G

 IõZ ´É£b ádÉÑb ôëÑdG ‘ Ú«æ«£°ù∏ØdG

.á°TÉ°TôdG É¡àë∏°SCG ¿GÒæH ô°UÉëŸG

 ájôëH  ¿CG  zÉ`̀ ©`̀ e{  á`̀ dÉ`̀ ch  äô```̀cPh

 ÖcGôe  √ÉŒÉH  QÉædG  â≤∏WCG  ∫ÓàM’G

 ôëÑdG  ‘  Ú«æ«£°ù∏ØdG  øjOÉ«°üdG

 äÉHÉ°UEG  ´ƒ`̀ bh  ¿hO  ´É£≤dG  ∫Éª°T

 ±Gó¡à°SG  ∫Ó`̀à`̀M’G  äGƒ``b  óª©àJh

 QÉædG  ¥ÓWEÉH  IõZ  ôëH  ‘  øjOÉ«°üdG

 ≈∏Y  AÓ«à°S’Gh  º¡à≤MÓeh  º¡«∏Y

 áæ¡e  á`̀ dhGõ`̀e  ø`̀e  º¡©æŸ  º¡ÑcGôe

 ó«MƒdG º¡bRQ Qó°üe ó©J »àdG ó«°üdG

 ¬°VôØJ  …òdG  ôFÉ÷G  QÉ°ü◊G  πX  ‘

.´É£≤dG ≈∏Y

 ¿ƒæWƒà°ùe  ºëàbG  ∂`̀dP  ¿ƒ°†Z  ‘

 º°SÉb  ô`̀Ø`̀c  á`̀æ`̀jó`̀e  ¿ƒ`̀ «`̀ ∏`̀ «`̀ FGô`̀ °`̀ SEG

 ΩÉY  á∏àëŸG  á«æ«£°ù∏ØdG  »°VGQC’ÉH

.1948

 øe kGOó``̀Y ¿CG zÉ`̀©`̀e{ á`̀dÉ`̀ch äô``̀cPh

 GhóàYGh áæjóŸG GƒªëàbG ÚæWƒà°ùŸG

 GƒÑ£YCGh  Ú«æ«£°ù∏ØdG  ∫RÉæe  ≈∏Y

.äÉÑcôŸG øe OóY äGQÉWEG

 ÚæWƒà°ùŸG  øe  äÉYƒª›  ºëà≤Jh

 ¿ó```̀ŸGh äGó``̀∏``̀Ñ``̀dG Ú`̀ «`̀ ∏`̀ «`̀ FGô`̀ °`̀ SE’G

 ≈∏Y …óà©Jh »eƒj πμ°ûH á«æ«£°ù∏ØdG

 â– º¡JÉμ∏à‡ ÜôîJh Ú«æ«£°ù∏ØdG

 »∏«FGô°SE’G  ∫Ó`̀à`̀M’G  äGƒ`̀b  ájÉªM

 ≈∏Y  AÓ`̀«`̀à`̀°`̀S’Gh  ºgÒé¡J  ±ó`̀¡`̀H

.Égójƒ¡Jh º¡«°VGQCG

Éah - É©e - Gƒîæ«°T

á«Hô¨dG áØ°†dG ‘ πØW º¡æ«H 14 π≤à©j ∫ÓàM’G

الخارجية الفلسطينية: ممارسات إسرائيل تقوض 
أي فرصة لتحقيق السالم على أساس حل الدولتين

سريع: سالح الجو المسّير 
عّطل حركة مطار نجران 

السعودي وبنك أهدافنا يتوسع
 ó«ª©dG  á«æª«dG  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  º°SÉH  çóëàŸG  ø∏YCG

 äÉ«∏ªY  IóY  òØf  qÒ°ùŸG  ƒ÷G  ìÓ°S  ¿CG  ™jô°S  ≈«ëj

 Ωóîà°SGh  ,ájOƒ©°ùdG  ÜôZ  ÜƒæL  ¿Gô‚  QÉ£e  ≈∏Y

 ¿CG  ó`̀cCGh  ,(ƒ`̀J  …É`̀c)  2-k  ∞°UÉb  RGô`̀W  øe  äGôFÉW

 áMÓŸG  π«£©J  ¤EG  ä qOCGh  ,ábóH  É¡aGógCG  â≤≤M á«∏ª©dG

.QÉ£ŸG ‘ ájƒ÷G

 ±ôZ  âaó¡à°SG  á«∏ª©dG  ¿CG  ™jô°S  ó«ª©dG  í`̀°`̀VhCGh

 ¢†HGôeh  ,QÉ`̀«`̀W  Ó`̀H  äGô`̀FÉ`̀£`̀d  Iô£«°ùdGh  ºμëàdG

 kGÒ°ûe  ,iô`̀NCG  ájôμ°ùY  ™bGƒeh  ,QÉ«W  ÓH  äGôFÉ£dG

 áØãμŸG äGQÉ¨dGh QÉ°ü◊G ≈∏Y kG qOQ »JCÉJ á«∏ª©dG ¿CG ¤EG

.Ú«°VÉŸG Úeƒ«dG ∫ÓN á∏°UGƒàŸGh

 ‘ ø∏YCG ób á«æª«dG áë∏°ùŸG äGƒ≤dG º°SÉH çóëàŸG ¿Éch

 Ò°ùŸG ƒ÷G ìÓ°ùd á©°SGh á«∏ªY øY …QÉ÷G Rƒ“ 25

.ájOƒ©°ùdG Ò°ùY ‘ ‹hódG É¡HCG QÉ£e ≈∏Y

 ô`̀KEG Qƒ`̀cò`̀ŸG QÉ`̀£`̀ŸG ‘ á`̀jƒ`̀÷G á`̀MÓ`̀ŸG π£©J ó``̀cCGh

 ±Gó¡à°SG  ¿CG  ¤EG  kGÒ°ûe  ,äGôFÉ£dG  ¢†HGôe  ±Gó¡à°SG

 √QÉ°üMh  ¿Ghó©dG  ºFGôL  ≈∏Y  kGOQ  »JCÉj{  É¡HCG  QÉ£e

.zá∏°UGƒàŸG ¬JGQÉZh

 ‘  äÉcô°ûdGh  Ú«fóª∏d  IƒYódG  ™jô°S  ó«ª©dG  Qô`̀ch

.ájôμ°ù©dG ™bGƒŸGh äGQÉ£ŸG øY OÉ©àH’ÉH ájOƒ©°ùdG

 kÉ°†jCG á«æª«dG áë∏°ùŸG äGƒ≤dG º°SÉH çóëàŸG ø∏YCG Éªc

 ô≤e  âaó¡à°SG  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  á«NhQÉ°üdG  Iƒ≤dG  ¿CG

 »à°ùdÉH ñhQÉ°üH ¿GôéæH ΩÉ≤°S »HƒæL ∞dÉëàdG IOÉ«b

.á«dÉY ¬bóH ¬aóg ÜÉ°UCGh ióŸG Ò°üb

 øe ÒÑc OóY •ƒ≤°Sh äÉ«∏ª©dG õcôe ÒeóJ ¤EG QÉ°TCGh

 ±Gó¡à°SG  ¤EG  âØd  ∂dòc  ,IOÉb  º¡æ«H  ≈Mô÷Gh  ≈∏à≤dG

 å«M ,á≤«bO á«JGQÉÑîà°SG á«∏ªY ó©H ¬°ùØf º¡ŸG ™bƒŸG

.±ô¨dG ∂∏J øe Ohó◊G ∑QÉ©e QGóJ âfÉc

 á«æª«dG  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ¤ƒ£dG  ó«dG  ¿CG  ™jô°S  ó`̀cCGh

 É¡aGógCG  ∂æH ¿CGh ,GƒfÉc Ée øjCG  ¿Ghó©dG iƒb ≥MÓà°S

.Ωƒj ó©H kÉeƒj ™°Sƒàj

 ∫ÓN  …Oƒ©°ùdG  ¿Ghó`̀©`̀dG  ábõJôe  øe  Oó`̀Y  πàb  Éªc

 ádÉÑb á«Ñ©°ûdG ¿Éé∏dGh »æª«dG ¢û«é∏d ájôμ°ùY äÉ«∏ªY

.áéM á¶aÉfi ‘h ¿Gõ«L

 ‘  É«∏©dG  ájQƒãdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ócCG  ,ô`̀NBG  ¥É«°S  ‘h

 ¿Gõÿ áfÉ«°U øe ™fÉe ’ ¿CG »Kƒ◊G »∏Y óªfi øª«dG

 Ée Gòg πH{ kGOó°ûe ,Iójó◊G á¶aÉfi ‘ »£ØædG ôaÉ°U

.zAÉ©æ°U áeƒμM ¬Ñ∏£J

 ≈∏Y kG qOQ zÎjƒJ{ ≈∏Y ¬d Iójô¨J ‘ AÉL »Kƒ◊G ΩÓc

 áeƒμ◊  …Oƒ©°ùdG  ∞dÉëàdGh  IóëàŸG  ·C’G  äÉeÉ¡JG

.Iójó◊G ¤EG áfÉ«°ü∏d »æa ≥jôa ∫ƒ°Uh ™æÃ AÉ©æ°U

 º¡∏ qªMh  ,IóëàŸG  ·C’Gh  ∞dÉëàdG  ∫hO  »Kƒ◊G  Q qòMh

 kÓFÉ°ùàe ,ôªMC’G ôëÑdG ‘ πªàfi »£Øf Üô°ùJ á«dhDƒ°ùe

 Ö`̀JGhQ  º«∏°ùJh  ,¿Gõ``̀ÿG  §Øf  ™«H  ¢†aQ  ÖÑ°S  øY

.ºgQƒLCG Gƒ°VÉ≤àj ⁄ øjòdG ÚØXƒŸG

 ΩGQhCÓ`̀ d  »æWƒdG  õcôŸG  ∞°ûc  ,»ë°üdG  ¿CÉ°ûdG  ‘h

 êÓ©dG øe ΩôM kÉ«æÁ kÉ°†jôe ¿CG AÉ©æ°U ‘ á«fÉWô°ùdG

 ¬°VôØj  …ò`̀dG  QÉ°ü◊G  ÖÑ°ùH  ¿ÉWô°ù∏d  »YÉ©°TE’G

.…Oƒ©°ùdG ∞dÉëàdG

 º°ùb  ¿CG  øe  á«fÉWô°ùdG  ΩGQhC’G  õcôe  ôjóe  Q qò`̀ Mh

 IOÉe ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ,≈°VôŸG ΩÉeCG ≥∏¨j ób ´É©°TE’G

 ™æÁ øª«dG QÉ°üM øμd ,áØ∏μe ÒZh á£«°ùH ™°ûŸG Oƒ«dG

.É¡dƒNO

 ∂dòc  ,»FÉ«ª«μdG  êÓ©dG  ∫ƒNO  øμÁ  ’  ¬fEG  :±É°VCGh

 ‹hódG  ™ªàéŸG  kÉÑdÉ£e  ,AÉ©æ°U  QÉ£e  ¥Ó`̀ZEG  ÖÑ°ùH

.¬JÉ«dhDƒ°ùe πªëàH

(ÉfÉ°S –IÒ°ùŸG –øjOÉ«ŸG)

 IOÉ°†ŸG  áeƒ¶æŸG  ¿EG  ¢`̀ù`̀eCG  á«∏«FGô°SE’G  ´É`̀aó`̀dG  IQGRh  âdÉb

 äÉj’ƒdG ™e ¿hÉ©àdÉH IQƒ£ŸG ,zArrow-3{ á«à°ù«dÉÑdG ïjQGƒ°ü∏d

.á«cÒeC’G Éμ°S’CG áj’h ‘ á«M äGQÉÑàN’ kGôNDƒe â©°†N ,IóëàŸG

 √OÓH  ¿CG  ¢ùeCG  ,ƒgÉ«æàf  ÚeÉ«æH  ,»∏«FGô°SE’G  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ócCGh

 ábQÉNh  ájô°S  äGQÉÑàNG  áKÓK  IÒ`̀NC’G  ™«HÉ°SC’G  ∫Ó`̀N{  äô`̀LCG

 ‘ (á«Hô©dÉH kÉª¡°S »æ©j Ée ájÈ©dÉH 3-¢ùà«M) Arrow-3 ñhQÉ°üd

 ™e πeÉc ¿hÉ©àH{ äôL äGQÉÑàN’G √òg ¿EG :kÉØ«°†e ,zÉμ°S’CG áj’h

.zIóëàŸG äÉj’ƒdG IÒÑμdG ÉæàØ«∏M

 ≈£îàj  πμ°ûH  âë‚ äGQÉÑàN’G  √òg{ ¿EG  :∫ƒ≤dÉH  ƒgÉ«æàf  ™HÉJh

 ïjQGƒ°U ΩÉJ ìÉéæH zArrow-3{ áeƒ¶æe â°VÎYG ó≤a ,∫É«N …CG

 ⁄  áYô°ùHh  ƒ∏©H  á«°VQC’G  Iôμ∏d  …ƒ÷G  ±Ó¨dG  êQÉN  á«à°ù«dÉH

 ≈∏Y IQó≤dG Ωƒ«dG ∂∏à“{ Ö«HCG πJ ¿EG :kÉØ«°†e ,z¿B’G ≈àM Éª¡aô©f

 ¿Éμe  …CG  øeh ¿GôjEG  øe Éæ«∏Y  ≥∏£J á«à°ù«dÉH  ïjQGƒ°U ó°V πª©dG

.zπ«FGô°SEG øeC’ áÑ°ùædÉH º«¶Y RÉ‚EG Gògh ,ôNBG

 Ωƒé¡dG ‘h ´ÉaódG ‘{ ºFGõ¡H zAGóYC’G{`H º¡Ø°Uh øe ƒgÉ«æàf óYƒJh

.zAGƒ°S óM ≈∏Y

 z≠æjƒH{ ácô°T ™e ¿hÉ©àdÉH IQƒ£ŸG zArrow-3{ áeƒ¶æe ∞°UƒJh

 âfÉch  ,zá«à°ù«dÉÑdG  ïjQGƒ°üdG  ó°V  ™«æe  ø°üM{  É¡fCÉH  á«cÒeC’G

 2015 áæ°S áeƒ¶æŸG ≥jôW øY ¢VGÎYG QÉÑàNG ∫hCG äôLCG π«FGô°SEG

.§°SƒàŸG ôëÑdG ‘

 IQÉjõH ΩÉb ,ôeôjO ¿hQ ,IóëàŸG äÉj’ƒdG iód Ö«HCG πJ ÒØ°S ¿Éch

 ¿CÉ°ûH äÉ°VhÉØe AGôLE’ »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G Éμ°S’CG áj’h ¤EG zájô°S{

 ,π«FGô°SEGh  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ÚH  z»é«JGÎ°SE’G  »æeC’G  ¿hÉ©àdG{

.á«∏«FGô°SEG ΩÓYEG πFÉ°Sh ¬à∏≤f ÉŸ kÉ≤ah
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الثـّـقة والــذراع..

على المأل

 ▪علي حممود جديد
ل �أحد ُي�شّكك - على �لأرجح - ب�أهمية �أن تكون 

ذر�عه قوية، ف�لذر�ع �لقوية ميكن ��شتثم�ره� ب�لدف�ع 

عن �لكي�ن، وبحمل �حتي�ج�ته ومتطلب�ته، و�لكثري من 

�أو  �لكي�ن  يحت�جه�  �لتي  و�ل�شعبة  �ل�شهلة  �لأ�شي�ء 

للج�شد  ولكن  ب�لغة،  �أهمية  فللذر�ع  ولذلك  �جل�شد، 

�أي�شً� �أهمية ب�لغة للذر�ع، ف�لعالقة بني �لذر�ع و�جل�شد 

تب�دلية، ل ي�شتطيع �أحدهم� �أن يقوى دون �لآخر.

ويبدو �أن �حلكومة بد�أت تنتهج �شي��شة مكّثفة بهذ� 

له�  �لعن�ن  و�إطالق  ب�أذرعه�  �لعن�ية  �إىل  �ملنحى ترمي 

بعيدة  غري   
ٍ
�أي���م فمنذ  �ملرجتى،  دوره���  وت�أخذ  لتقوى 

�حلكومة  قّدمته�  �لتي  و�لعن�ية  �لدعم  جرع�ت  ت�بعن� 

بحيث  وتنظيميً�  م�ليً�  للتج�رة،  �ل�شورية  للموؤ�ش�شة 

تنقلب - بعد حني - من ح�ٍل �إىل ح�ل، وت�أخذ دوره� 

�ل�شوق،  �لإي��ج���ب��ي يف  �ل��ت��دّخ��ل  عملي�ت  �لأق����وى يف 

يتحّرك  �أن  ب�نتظ�ر  فيه وعليه، و�رصن� حقيقًة  و�لت�أثري 

هذ� �لعمالق �لتج�ري )على م�شتوى �شورية( ب�ل�شكل 

�جلديد �لذي �شيغدو �إليه.

وب�لأم�س قّدمت �حلكومة �لدعم و�لعن�ية للموؤ�ش�شة 

�لع�مة للتج�رة �خل�رجية، لتحظى ب�لنت�ئج �ملرجّوة �لتي 

ل تقّل عن �ش�بقته� على �شعيد جت�رته� �خل�رجية، عرب 

عمله�  وت�شبيك  و�لت�شدير،  �ل�شتري�د  د�ئرتي  تو�شيع 

مع عمل �ل�شورية للتج�رة لتن�مي �لأدو�ر �لتج�رية بني 

�ملوؤ�ش�شتني، و�خلم�شني ملي�ر لرية �لتي ُقّدمت كقر�سٍ 

�ل�شتري�د،  عملية  بتو�شيع  كفيلة  �خل�رجية  للتج�رة 

�شيم�  ول  �لوطنية،  �ملنتج�ت  من  �ش�در�ته�  وتكثيف 

�لإ�شمنت و�لأدوية و�ملنتج�ت �حلرفية و�ل�شعري ومو�د 

�لق�بلة  �لأخ���رى  �ملحلية  �مل���و�د  وخمتلف  �لبور�شالن 

للت�شدير، فمن مه�م �ملوؤ�ش�شة ق�نونً� ت�شدير و��شتري�د 

�ملو�د �لكيم�وية و�لغذ�ئية و�مل�شتلزم�ت �لطبية وغريه�، 

�ملوؤ�ش�شة  هذه  �أن�شطة  تتطور  �أن  )غريه�( ميكن  وعند 

�إليه  �أن ت�شل  �ملمكن  ب�شكٍل كبري، وهذ� م� �ش�ر من 

حو�فز  نظ�م  لو�شع  دعوته�  بعد  �شيم�  ول  �ملوؤ�ش�شة، 

وت�أهيلهم  تدريبهم  يف  و�ل���ش��ت��م��ر�ر  لعم�له�  متطور 

�لع�ملة  �لأي��دي  لكو�دره� وح�جته� من  تقييم  و�إج��ر�ء 

لرتميم �لنق�س �حل��شل.

�حلكومة  تخطوه�  �لتي  �لتدريجّية  �خل��ط��و�ت  ه��ذه 

قط�ع�ت  �أم���م  قريبً�  �شنكون  ب�أنن�  ُتب�رّص  �أذرعه�  لتقوية 

من  ب��ّد  ول  و�لكف�ءة،  ب����لأد�ء  م�ألوفة  رمب��� غري  حكومية 

�ملوؤ�ش�ش�ت  من  للعديد  �خلطو�ت  هذه  ��شتكم�ل  �نتظ�ر 

ول  �لطيف،  وو����ش��ع��ة  �ل�شخمة  �حلكومية  و�ل�����رصك���ت 

ينع�شه� ويجعل منه�  �لذي  �لدعم  تنتظر مثل هذ�  تز�ل 

للحبوب،  و�ل�شورية  لالت�ش�لت،  ك�ل�شورية  قويً�  ذر�ع��ً� 

وبع�س �رصك�ت وموؤ�ش�ش�ت �لقط�ع �لع�م �لإن�ش�ئي، وم� 

�أكرث  يقوّيه�  �لذي  للدعم  كله� متعط�شة  ذلك، وهذه  �إىل 

ك�ش�عد حكومي ميكن �لتك�ء عليه فعليً�، ول �شيم� �أنه� 

متتلك من �لكو�در و�خلرب�ت رفيعة �مل�شتوى م� يوؤهله� 

�لكبري  �لدعم  ه��ذ�  �أّن  غري  �ش�ربة،  ق��وة  ذ�ت  تغدو  لأن 

�ملوؤ�ش�ش�ت  �إن مل تكن تلك  �إىل خ�ش�ئر فظيعة  �شيتحول 

على قدر �مل�شوؤولية، فقد �آن لرحلة �إع�دة �لثقة �أن تبد�أ.

بطر �سياحي 10 جنوم

الكنـــــز

 ▪عامر ياغي
�أب������د�أ.. وع���ن �أي �شيء  �أي����ن  �أع����رف م��ن  ل 

�أت�بع تف��شيل �لعر�س �خل��س  �ش�أحتدث.. و�أن� 

�ل�شي�حية  ومنتجع�تن�  لفن�دقن�  �ل�شعري  ب�ملز�د 

حد  وب���أ���ش��و�ط  تخطت  �ل��ت��ي  جن��وم��ه���  مبختلف 

�ملقبول و�ملعقول ب�لن�شبة ل�رصيحة �لدخل �ملحدود 

�لذين و�شفو� �أ�شع�ر �حلجوز�ت �لفندقية خالل 

�لتي  )ب�جلنونية  �مل��ب���رك  �لأ���ش��ح��ى  عيد  عطلة 

ي�شيب من �شم�ع �أرق�مه� �لغر�ب(.

 ح�لة �ل�شدمة �لتي �أعقبت �لده�شة، مل تنح�رص 

�أ�شب�به� فقط بح�لة �لفلت�ن �ل�شعري �مل�شت�رصية 

وبقوة د�خل منتجع�تن� �ل�شي�حية �ل�ش�حلية منه� 

تخطت  �لتي  �لإ�شغ�لت  بن�شبة  و�إمن�  و�لد�خلية، 

عتبة �ل� 99 % على �لرغم من غي�ب م� يطلق عليه 

�لتي  و�حل�شوم�ت،  �لعرو�س  م�شطلح  �شي�حيً� 

ك�نت وم� ز�لت �لغ�ئب �لأكرب يف ح�لة �لفو�شى 

وجنون �لأ�شع�ر �لتي يعي�شه� قط�عن� �ل�شي�حي 

ذو �لنجوم �لع�رص و�لذي ع�دل �ج�ر �جلن�ح لديه 

يف �لليلة �لو�حدة )2 غرفة نوم + �ش�لون مطل 

على �لبحر( �أجر موظف ملدة ثالثة �أ�شهر تقريبً� 

���ش��وري��ة(، ور�ت���ب �شهر و�حد  ل��رية  �أل���ف   112(

�ألف  �إطاللة( 40  مق�بل غرفة مزدوجة )من دون 

لرية �شورية فقط ل غري.

هذ� كله، دون �أن ن�أتي على ذكر �لط�مة �لكربى 

�ملحدود  �لدخل  �أ�شح�ب  ر�أ���س  على  نزلت  �لتي 

�أي حجز  �إج��ر�ء  �أل وهي �رصط عدم  ك�ل�ش�عقة 

فندقي ملدة �أربعة لي�ٍل فقط )�أي�م عيد �لأ�شحى(، 

و�إمن� يجب لز�مً� على كل ز�ئر �أو نزيل �أن يتج�وز 

حجزه �شت لي�ٍل على �أقل تقدير لكي يتمكن من 

�إدر�ج ��شمه �شمن قو�ئم �ملب�رصين ب�حلجز.

للفن�دق  �شبق  �لتي  �ل��ع���م  �ل�شتنف�ر  ح�لة 

�ل�شي�حية  و�مل��ك���ت��ب  و�ل�����رصك���ت  و�مل��ن��ت��ج��ع���ت 

�إعالنه� �ش�رفت على �لنته�ء منذ �أ�ش�بيع، حيث 

�إل لكل طويل عمر  �أي مك�ن �ش�غر  مل يبق فيه� 

وقوي دخل.. ل يعنيه ل من قريب ول حتى بعيد 

�رتف�ع �أ�شع�ر �حلجوز�ت �ملت�أتي من زي�دة طلب 

حرقة  بدرجة  لي�س  ولكن  ت�ش�ءلو�  �لذين  �ل��رو�د 

�أ���ش��ح���ب �ل��دخ��ل �مل��ح��دود ع��ن ����رصِّ غ��ي���ب عني 

�أنه� تدري  �لتي تدري وتدري  �ل�شي�حية  �لرق�بة 

بكل م� جرى ويجري لكنه� -وعلى م� يبدو- ل 

تريد �أن تعكر �شفو من مل ي�شمعو� �أو ي�ش�هدو� 

�ملفتوحة  �ل�شو�طئ  عن  �لإع���الم  و�ش�ئل  يف  �إل 

�لقفز�ت  من  �لأخ��رى  هي  ن�له�  �لتي  و�ل�شعبية 

�ل�شعرية �خللبية ج�نب.

             

5 اقتـصــاد االثنني 26 ذي القعدة 1440 هـ 29 متوز 2019 م العدد 17036

خا�ص   دم�شق –  ▪

يعطي الت�جه احلك�مي نح� الدفع مب�ؤ�س�سة 

ال�س�ق  يف  ح�س�رها  لإثبات  اخلارجية  التجارة 

كبريًا  ت��ف��ا�ؤًل  التاجر  بعقلية  �ادارت��ه��ا  ال�س�رية 

جلهة ك�سر الحتكار �حتقيق التناف�سية �تخفي�ض 

حقيقي  مناف�ض  اىل  حت�يلها  عرب  �ذل��ك  الأ�سعار، 

�ذراع جتارية حك�مية ل�سيما اأنها متتلك مفاتيح 

ل�سالح  بال�س�ق  التحكم  م��ع��ادلت  لتغيري  مهمة 

بع�ض التجار. 

م�ؤخرا  ���س���ري��ة  ل��رية  مليار   50 مبلغ  فمنح 

جمال  يف  ن�ساطها  لت��سيع  للم�ؤ�س�سة  كقر�ض 

املالية  �زارت����ي  تكليف  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال���س��ت��رياد 

الد�يل  �ال��ت��ع��ا�ن  التخطيط  �هيئة  �القت�ساد 

على  امل�ؤ�س�سة  مل�سلحة  املرتتبة  الدي�ن  بت�س�ية 

نف�سها  لإثبات  العام، فر�سة حقيقية  القطاع  جهات 

 ، اإي��ج��اب��ًا  الأ���س���اق  ل��ه �زن��ه يف حتريك  »كتاجر« 

�سمن  القت�سادية  امل���ؤ���س��رات  اأف�سل  �ت�سجيل 

ظر�ف ا�ستثنائية. 

يف اجليب
 50 بقيمة  قر�سا  منحها  ع��رب  امل�ؤ�س�سة  دع��م 

ال�سترياد  يف  ن�ساطها  دائ��رة  لت��سيع  لرية  مليار 

يف  اإ�سافيا  راأ���س��م��ال  يعترب   ، اأي�سا  �الت�سدير 

يف  اخل���ربة  تنق�سه  ل  م����ؤمت���ن«  »ت��اج��ر  حمفظة 

لعمل  متاحة  ل�ج�ستية  اإمكانات  فهناك   ، قطاعه 

يبني  -كما  اأ�لها  ال�سترياد،  ناحية  من  امل�ؤ�س�سة 

مدير امل�ؤ�س�سة �سادي ج�هرة- القدرة على تنظيم 

ت�ساريح ال�سترياد با�سمها �ل�سالح اجلهات العامة 

�امتالك  بذلك،  مف��سة  جهة  باعتبارها  امل�ستفيدة 

بعملية  متخ�س�ض  ك��ادر  جانب  اإىل  مرفئية  ف��ر�ع 

التخلي�ض اجلمركي، �بالتايل فاإن عملية تخلي�ض 

امل�اد امل�ست�ردة جمركيًا تتم من قبل امل�ؤ�س�سة د�ن 

احلاجة لأي ��سيط يف هذا املجال. 

م�سرتاة  مل����اد  م�����س��ت���ردًا  امل�ؤ�س�سة  �تعترب 

ت�سديق  م�س�ؤ�لية  ف��اإن  �بالتايل  البيع،  بغر�ض 

عق�دها من مهام جمل�ض اإدارتها، لفتا اإىل امتالكها 

ت�سمن  ال��ت��ي  ال��ع��ق���د  تنظيم  يف  م��رتاك��م��ة  خ��ربة 

القطاع  احتياجات  تلبي  التي  بالطريقة  حق�قها 

العام من د�ن تاأخري، فهي تعترب تاجرًا يف عالقتها 

�الت�سدير  ال�سترياد  مبهام  �ت�سطلع  الغري،  مع 

�امل����اد  الأد�ي����ة  �ال��غ��ذائ��ي��ة،  الكيميائية  للم�اد 

ال�سيدلنية، الأخ�ساب �املعادن �الأنابيب باأن�اعها 

الآليات �هياكلها �الإطارات �قطع  البناء،  �م�اد 

اإىل  اإ�سافة  �غريها،  الن�سيجية  �امل���اد  التبديل، 

�خارجها  �س�رية  داخ��ل  ال�كالة  باأعمال  القيام 

�احل�س�ل على �كالت جديدة �ت�سجيلها با�سمها، 

اأ�  حل�سابها  اإليها  امل�كلة  باملهام  امل�ؤ�س�سة  �تق�م 

بالعم�لة حل�ساب جهة اأخرى من خالل هذه املهام. 

كبرية  م��ر�ن��ة  تعطي  الإم��ك��ان��ات  ه��ذه  اإن  اأي 

اإىل  �م��ا  ال���س��ت��رياد،  عمليات  يف  امل�ؤ�س�سة  لعمل 

ذلك من اأثر على تقلي�ض املدد الزمنية الالزمة لهذه 

العمليات �تكاليفها ل�سيما ما ه� متعلق بعمليات 

التخلي�ض �ما �سابه.

اأ�سبحت  اأنها   �سل�سلة تخفي�ض الأ�سعار يبد� 

ع���رب تفعيل  ل����دى احل���ك����م���ة  الأك������رب  ال��ه��اج�����ض 

م�ؤ�س�ساتها �الت�سبيك بينها كحلقات متكاملة بدءا 

�ستعمل  �ال��ت��ي  اخلارجية  التجارة  م�ؤ�س�سة  م��ن 

ال�س�رية  �ه�  »م���زع«  ل�سالح  ي�ست�رد   « »كتاجر 

 25 م���ؤخ��را  احلك�مة  خ�س�ست  حيث   ، للتجارة 

من  املم�لة  اخلا�ض  القطاع  م�ست�ردات  من  باملئة 

للتجارة  ال�س�رية  للم�ؤ�س�سة  امل��رك��زي  امل�سرف 

لطرحها يف الأ�س�اق باأ�سعار مدر��سة ، �ت��سيع 

�تاأمني  الأ�سا�سية  امل���اد  من  امل�ست�ردات  حزمة 

عن  املحلية  الأ���س���اق  يف  املطل�بة  الحتياجات 

اخل��ارج��ي��ة مل�سلحة  ال��ت��ج��ارة  م���ؤ���س�����س��ة  ط��ري��ق 

الأخ���رى  العامة  �ال��ق��ط��اع��ات  للتجارة  ال�س�رية 

لك�سر  ��سطاء  د�ن  املبا�سر  ال�سترياد  �ت��سيع 

الحتكار �حتقيق التناف�سية �تخفي�ض الأ�سعار. 

ت�س�ية الدي�ن املرتتبة مل�سلحة امل�ؤ�س�سة

لهما  ت��ت��ط��رق  م��ا  غ��ال��ب��ا  جزئيتني  ه��ن��اك  ل��ك��ن 

تراجع  يف  اأ�سا�سي  �سبب  اإنهما  تق�ل   � امل�ؤ�س�سة 

على  للم�ؤ�س�سة  املرتاكمة  الدي�ن  الأ�ىل  الأداء، 

ج��ه��ات ال��ق��ط��اع ال��ع��ام الأخ�����رى، �ال��ث��ان��ي��ة نق�ض 

لن  اجلزئيينت  هاتني  حل  رمب��ا   ، امل�ؤهلة  ال��ك���ادر 

على  لكن  املرحلة  تتطلبها  التي  بال�سرعة  يك�ن 

الأق���ل مت ال�����س��ر�ع يف ه��ذا ال��ط��ري��ق ع��رب تكليف 

�القت�ساد  املالية  �زارت��ي  �منها  املعنية  اجلهات 

�جمل�ض  ال����د�يل  �ال��ت��ع��ا�ن  التخطيط  �ه��ي��ئ��ة 

الإدارة بت�س�ية الدي�ن املرتتبة مل�سلحة امل�ؤ�س�سة 

العام �التي بلغت حتى تاريخ   القطاع  على جهات 

2019/6/30  نح� 66 مليار لرية �س�رية. 

تكليف  مت  فقد  ال��ك���ادر  لنق�ض  بالن�سبة  اأم��ا 

لعمالها  متط�ر  ح���اف��ز  ن��ظ��ام  ب��سع  امل�ؤ�س�سة 

�ال�ستمرار يف تدريبهم �تاأهيلهم �اإجراء درا�سة 

لتقييم ك�ادرها �حاجتها من الأيدي العاملة لرتميم 

النق�ض احلا�سل، علما اأن املالك العددي للم�ؤ�س�سة 

العاملني  ع��دد  �يبلغ   ، ع��ام��اًل    2946 اإىل  ي�سل 

القائمني على راأ�ض عملهم 1471 عاماًل ، �ت��سح 

امل�ؤ�س�سة هنا ن�سبة ت�سرب العمالة لديها من تاريخ 

من  50باملئة  بن�سبة  تقريبًا  تاريخه  حتى  اإحداثها 

عدد العاملني .

ال�سابة  العنا�سر  ن�سبة  اأن  امل�ؤ�س�سة  تبني  كما 

بامل�ؤ�س�سة ممن هم حتت عمر ال� 35 عامًا ل تتجا�ز 

ترتكز  بينما  العاملني  عدد  من  باملئة   8،94 ن�سبة 

العمريتني  ال�سريحتني  بني  امل�ؤ�س�سة  يف  العمالة 

 45 اإىل  �سنة   36 �م��ن  �سنة   55 اإىل  �سنة   46 من 

�بحاجة  كهلة  امل���ؤ���س�����س��ة  ف���اإن  �ب��ال��ت��ايل  ���س��ن��ة، 

لرفدها بعنا�سر �سابة �خا�سة من حملة الإجازات 

اجلامعية، كما تعاين من نق�ض يف بع�ض ال�سهادات 

 � املعل�ماتية   � ال�سيدلة  �سيما  ل  الخت�سا�سية 

هند�سة امليكانيك �الآليات. 

ا�ستعادة الدور 

امل�ؤ�س�سة  قامت  عامًا   50 من  اأك��ر  م��دى  على 

بن�ساطها التجاري من ا�سترياد �ت�سدير ما اأك�سبها 

على  عملها  ب��اأداء  القيام  من  مكنتها  كبرية  خربات 

مع  امل��رن  التعا�ن  على  �ال��ق��درة  الأف�سل  ال���ج��ه 

لكل  املنا�سبة  احلل�ل  �اإيجاد  الأجنبية،  ال�سركات 

احتياجات  ت��اأم��ني  ي�سمن  ال���ذي  بال�سكل  م�سكلة 

املطل�بة  ال�سر�ط �الكميات  باأف�سل  العام  القطاع 

الظر�ف  انقطاع �خا�سة يف ظل  اأي  د�ن حد�ث 

امل�ؤ�س�سة  تبني  كما  ق���رارات  هناك  لكن  ال��راه��ن��ة، 

اأعمال  حجم  تقلي�ض  يف  اأ�سهمت  لها  م��ذك��رة  يف 

راكمت  التي  اخلارجية  للتجارة  العامة  امل�ؤ�س�سة 

�سحب  خالل  من  عق�د  م��دار  على  جتارية  خ��ربات 

جزء من اأعمالها ل�سالح جهات اأخرى .

�العم�لة  �ال��ق��ي��د  احل�����س��ر  اإل��غ��اء  اأن  ح��ي��ث 

للم�ؤ�س�سات  امل�����س��ت���ردات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ال���اج��ب��ة 

للتجارة  ال��ع��ام��ة  امل���ؤ���س�����س��ة  �م��ن��ه��ا  احل�����س��ري��ة 

�الإط����ارات  �الآل��ي��ات  ال�سيارات  ع��دا  اخل��ارج��ي��ة 

اأ�سكالها �فق املر�س�م 61 لعام 2009 ف�سح  بكافة 

املجال للقطاع اخلا�ض بال�سترياد د�ن الع�دة اإىل 

امل�ؤ�س�سة لكنه مل يلغ د�رها يف ال�سترياد ل�سالح 

اجلهات العامة ، �يف عام 2015 مت ح�سر ا�سترياد 

العام  القطاع  جهات  قبل  من  املطل�بة  امل���اد  كافة 

�املذك�رة  اخلارجية  للتجارة  العامة  بامل�ؤ�س�سة 

يف  لكن   ،  2003 لعام   120 رقم  اإحداثها  مبر�س�م 

الطلب  ت�سمن  تعميم  �سدر    2015 نف�سه  ال��ع��ام 

العامة  امل�ؤ�س�سة  م�افاة  العامة  اجلهات  كافة  اإىل 

للتجارة اخلارجية باحتياجاتها من امل�اد املطل�بة 

اجلهات  با�ستثناء  اأ���س���ًل  قبلها  من  تاأمينها  ليتم 

النافذة  القان�نية  الن�س��ض  منحتها  التي  العامة 

امل�ؤ�س�سة  اإىل  الع�دة  د�ن  املبا�سر  ال�سترياد  حق 

العامة للتجارة اخلارجية. 

�ت��سح املذكرة اأن هذه امل�افقات ال�ستثنائية 

للقيام  العامة  اجلهات  بع�ض  عليها  ح�سلت  التي 

اإحداث  مر�س�م  مع  تتعار�ض  ال�سترياد  بعملية 

اأعمال  ح��ج��م  تقلي�ض  يف  �اأ���س��ه��م��ت  امل���ؤ���س�����س��ة 

امل�ؤ�س�سة العامة للتجارة اخلارجية .

 فهناك عقبات �م�سكالت عديدة ت�اجه عملية 

العام  مديرها  يق�ل   كما  امل�ؤ�س�سة   يف  ال�سترياد 

الأ�ر�بية  العق�بات  ق��رارات  مفرزات  اأهمها  من  

�الأم��ريك��ي��ة امل��ف��ر����س��ة ع��ل��ى ���س���ري��ة، ��سعف 

اإمكانية التعامل املبا�سر مع ال�سركات الأجنبية الأم، 

اإ�سافة اىل �سع�بة الت�س�يات املالية مع ال�سركات 

�س�رية  اإىل  ب��ال��ت���ري��د  �ستق�م  ال��ت��ي  الأج��ن��ب��ي��ة 

�سيقة  ح��د�د  يف  اإل  م�ستندية  اعتمادات  مب�جب 

�تبعًا  املحلية  العاملة  امل�سارف  لإم��ك��ان��ات  تبعًا 

لطبيعة امل�اد امل�ست�ردة، الأمر الذي ميكن التعامل 

اأ�  معه من خالل الدفع مب�جب ح�الت م�سرفية 

عن  الأجنبية  ال�سحن  �سركات  عز�ف  اأي�سا  نقدًا، 

على  اإدراجها  من  خ�فًا  ال�س�رية  الب�سائع  �سحن 

ق�ائم العق�بات، �هذا الأمر ين�سحب على �سركات 

التاأمني العاملية مما اأدى اإىل ارتفاع تكاليف ال�سحن 

�التاأمني، لكن يتم التعامل مع هذه العق�بات �فق 

الإمكانيات املتاحة.

      اإعادة اإحياء م�ؤ�س�سة التجارة اخلارجية

50 مليار لرية كقر�ض لتفعيل اأن�سطتها.. وخطة لتح�سيل 66 مليارًا ديون على القطاع العام

إعالنات إعالنات إعالنات
اعالن مبثابة مذكرة دع�ة �سادر عن 

حمكمة ال�ستئناف املدنية اخلام�سة 

بحلب

الرئي�ض: م�سطفى بريم

امل�ساعد: ح�سني عبد ال�سالم

امل�ستاأنف: ح�سني قطان بن عمر

امل�ستاأنف عليهم:

1-عهد �سك�سك بنت عبد�

2-ح�سني بقال با�سي بن عادل

يف الدع�ى رقم ا�سا�ض 728 لعام 2019

من  27/اأ  ب��امل��ادة  �ع��م��ال  املحكمة  ق���ررت 

عليهم  امل�ستاأنف  دع�ة  املحاكمات  ا�س�ل 

�على  املحلية  بال�سحف  الن�سر  ب�ا�سطة 

جل�سة  حل�س�ر  املحكمة  اع��الن��ات  ل�حة 

 2019/8/27 يف  ال���اق��ع  ال��ث��الث��اء  ي���م 

ال�ساعة 10 ز�الية

�اذا مل يح�سر�ا ا� ير�سل�ا �كيال قان�نيا 

بحقهم  ج���رت  امل��ذك���ر  امل���ع��د  يف  عنهم 

املعاملة القان�نية

رئي�ض حمكمة ال�ستئناف املدنية 

اخلام�سة بحلب

95980

مذكرة تبليغ دع�ة �سادر عن املحكمة 

ال�سرعية يف جبل �سمعان يف الدع�ى رقم 

ا�سا�ض 381 لعام 2019

القا�سي ال�سيد: حمم�د عادل �س�ا

امل�ساعد: حمم�د احلم�د

املدعية: اليفة خمي�ض بنت علي

املدعى عليه: احمد بك�ر بن حممد ربيع

م��س�ع الدع�ى: تثبيت ز�اج �ن�سب

ك�ن ان عن�ان املدعى عليه يف منطقة غري 

امنة �عمال باحكام املادة 34 فقرة اأ ا�س�ل 

تبليغ  املحكمة  ق���ررت  م��دن��ي��ة  حم��اك��م��ات 

املحكمة  اعالنات  ل�حة  على  عليه  املدعى 

اىل  ح�س�رك  ب��ل��ز�م  بال�سحف  �ن�سرا 

املحكمة ي�م الحد 2019/8/25 ال�ساعة 

تر�سل  ا�  حت�����س��ر  مل  �اذا  ز�ال���ي���ة   10

املعاملة  بحقك  جتري  عنك  قان�نيا  �كيال 

بحقك  �سي�سدر  احل��ك��م  �ان  ال��ق��ان���ن��ي��ة 

مبثابة ال�جاهي �عليه اقت�سى العالن 

القا�سي

95981

اعالن مبثابة �سند تبليغ حكم ال�سادر عن 

حمكمة البداية املدنية العا�سرة بحلب 

ا�سا�ض 5726 لعام 2019 قرار 434

القا�سي: احمد �سادي القد�ر

امل�ساعدة: هنادي اليا�ض

املدعي: عبد القادر العي�سى بن علي

املدعى عليه: حممد حاج علي بن بكري

املادة 34 من  قررت املحكمة عمال باحكام 

املدعى  اع���الم  املحاكمات  ا���س���ل  ق��ان���ن 

بال�سافة  بال�سحف  الن�سر  ب�ا�سطة  عليه 

اعالنات  ل���ح��ة  على  ل�سقا  الع���الن  اىل 

املحكمة

م�سم�ن القرار املذك�ر املت�سمن:

1-رد الدع�ى لعدم الثب�ت

2-ترقني ا�سارة الدع�ى بعد انربام احلكم 

�تنفيذه ا�س�ل

3-ت�����س��م��ني اجل���ه���ة امل���دع���ي���ة ال��ر���س���م 

�امل�ساريف

بحق  �ج��اه��ي��ا  لال�ستئناف  ق��اب��ال  حكما 

بحق  ال���ج��اه��ي  �مبثابة  املدعية  اجلهة 

علنا  �اف��ه��م  ���س��در  عليها  امل��دع��ى  اجل��ه��ة 

الرب��ع��اء 10  ب��ت��اري��خ  ال���س���ل  �ح�سب 

ايار   15 امل���اف��ق  هجري   1440 رم�سان 

2019 ميالدي

القا�سي

95982

اعالن تبليغ اخطار تنفيذي

طالب التبليغ: عائ�سة ديري بنت عمر

ي�ن�ض  �سيخ  1-حممد  تبليغهم:  املطل�ب 

بن عبد الكرمي

2-ابراهيم احلميدي بن حممد

3-ابراهيم احل�سني بن ح�سني

قررت رئا�سة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ

رقم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ب��امل��ل��ف   2019  /7/22  

عليهم  املنذ  تبليغ   2019 لعام  6058/ب 

ن�سرا بال�سحف �ل�سقا على ل�حة اعالنات 

دائرة التنفيذ املدين بانه مت ��سع احلكم 

البدائي ا�سا�ض 2889 القرار 2019 

م��������س���ع                               1994/4/21 ح���������س����م 

التنفيذ  دائ���رة  م��راج��ع��ة  فعليكم  التنفيذ 

بحلب ا� ار�سال �كيل قان�ين عنكم حتت 

طائلة متابعة الجراءات التنفيذية بامللف

مدير التنفيذ املدين بحلب

95983

  اعالن مبثابة �سند تبليغ حكم �سادر 

عن حمكمة البداية املدنية الثالثة بحلب 

ا�سا�ض 609 قرار 634 لعام 2019

القا�سي: عبد الرزاق كاتبي

امل�ساعد: ن�ر ركبي

عبد  بنت  �س��سه  مي�ساء  املدعية:  اجلهة 

احلميد

خن�ساء   - فاطمة  عليها:  امل��دع��ى  اجل��ه��ة 

م�سطفى  ا�لد  ال��رح��م��ن  عبد   - اح��م��د   -

�س��سي

م������س���ع ال����دع�����ى: ت�����س��ح��ي��ح ال��ن���ع 

العقاري من امريى اىل ملك

قررت املحكمة عمال باملادة 27/اأ من قان�ن 

املدعى  اع��الم  املدنية  املحاكمات  ا���س���ل 

�ل�سقا  بال�سحف  الن�سر  ب�ا�سطة  عليه 

على ل�حة اعالنات املحكمة املت�سمن:

رقم  للعقار  ال�سرعي  ال��ن���ع  1-ت�سحيح 

املنطقة  م���ن   4 م��ق�����س��م   5434 حم�����س��ر 

�جاهيا  ق��رارا  بحلب  بللريم�ن  العقارية 

امل��دع��ي��ة �ك��ال���ج��اه��ي بحق  بحق اجل��ه��ة 

اجلهة املدعى عليها قابال لال�ستئناف �سدر 

�افهم علنا بتاريخ امل�افق 2019/7/18

�عليه اقت�سى العالن

القا�سي

95984

اعالن مبثابة مذكرة اخطار �سادر عن 

حمكمة البداية املدنية اخلام�سة ع�سر بحلب

القا�سي: نادر حيالين

امل�ساعد: �سامر عيد�

بن  العلي  ماهر  الرتميم:  طالب  املدعية: 

عادل

املتدخل: يحيى الزعيم بن ب�سام

املدعى عليهم: مريفت العلي بنت عادل

فت�ن العلي بنت عادل

م������س���ع ال����دع�����ى: ت��رم��ي��م �اع��ت��م��اد 

رقم  ال��دع���ى  يف  ت��دخ��ل   �ط��ل��ب  ا�راق 

باملادة  عمال   2019 لعام   4969 ا�سا�ض 

قررت  املحاكمات  ا�س�ل  قان�ن  من  27/اأ 

�على  بال�سحف  ن�سرا  اخطاركم  املحكمة 

احل�س�ر  بلز�م  املحكمة  اعالنات  ل�حة 

اىل امل��ح��ك��م��ة ي����م ال��ث��الث��اء ال����اق���ع يف 

ال�ساعة 10 ز�الية �اذا مل   2019/9/17

يف  قان�نيا  �كيال  ير�سل�ا  ا�  يح�سر�ا 

املعاملة  حقهم  يف  ج��رت  امل��ذك���ر  امل���ع��د 

�سي�سدر  ال��ذي  احلكم  �يعترب  القان�نية 

مبثابة ال�جاهي �عليه اقت�سى العالن

القا�سي

95985

اعالن مبثابة مذكرة اخطار �سادر عن 

حمكمة ال�سلح املدين بجبل �سمعان

القا�سي ال�سيد: حممد النم�ر

امل�ساعد ال�سيد: ن�ر م�سنطط

املدعي: ل�اء النبهان بن احمد

املدعى عليه: عمر ال�سمايل بن م�سطفى

الدع�ى: تثبيت بيع

 2019 لعام   87 ا�سا�ض  رق��م  الدع�ى  يف 

امل��ت��ك���ن��ة ب��ني امل��ذك���ري��ن اع���اله �نظرا 

ك�نها  اقامتكم  عن�ان  على  تبليغك  لتعذر 

ب��امل��ادة رقم  ام��ن��ة �ع��م��ال  يف منطقة غ��ري 

املدعى  اخ��ط��ار  املحكمة  ق���ررت  م  اأ  اأ   34

املحلية  بال�سحف  الن�سر  ب�ا�سطة  عليه 

امل��ح��ك��م��ة بلز�م  اع���الن���ات  ل���ح��ة  �ع��ل��ى 

احل�س�ر اىل املحكمة ي�م الثالثاء امل�افق 

2019/8/27 ال�ساعة العا�سرة ز�الية

قان�نيا  �كيال  تر�سل  ا�  حت�سر  مل  �اذا 

بامل�عد املحدد جرت بحقك املعاملة مبثابة 

يعد  �سي�سدر  ال��ذي  احلكم  �ان  اجل��اه��ي 

مبثابة ال�جاهي بحقك

�عليه اقت�سى العالن

القا�سي

95986

اعالن مبثابة تبليغ لئحة الطعن رقم 

2019/167

عبد  ب��ن  ك����راين  �سليم  حممد  ال��ط��اع��ن: 

احلميد

املطع�ن �سده: حممد نا�سر نع�سان اآغا بن 

جنيب عمال باملادة 27/اأ ا�س�ل حماكمات 

الطعن  مت  قد  بانه  ابالغه  املحكمة  ق��ررت 

بالقرار ال�سادر عن حمكمة ال�سلح املدنية 

ال�ىل بحلب ا�سا�ض 19 قرار 190 تاريخ 

2019/6/16 ن�سرا بال�سحف �على ل�حة 

اعالنات املحكمة حتت طائلة �سريان املدة 

القان�نية بحقك �عليه اقت�سى العالن 

رئي�ض حمكمة ال�سلح املدنية ال�ىل 

بحلب

95987

اعالن مبثابة مذكرة دع�ة �سادر عن حمكم 

البداية املدنية الثانية ع�سر بحلب

القا�سي ال�سيد: �سالح اليا�ض

امل�ساعد ال�سيد: فهيمة امل�سطفى

املدعي: حممد نزار �سريفة بن احمد

امل���دع���ى ع��ل��ي��ه: اح��م��د - اح��م��د ي��ح��ي��ى - 

حمم�د - ر�سا اجلميع ا�لد �جيه حميد 

العبد الله بن طالب

حق  ���س��راء  تثبيت  ال���دع����ى:  م������س���ع 

ا�ستثمار يف الدع�ى رقم ا�سا�ض 15394 

قان�ن  من  27/اأ  باملادة  عمال   2019 لعام 

املحكمة  ق��ررت  املدنية  املحاكمات  ا�س�ل 

الن�سر  ب���ا���س��ط��ة  ع��ل��ي��ه��م  امل���دع���ى  اب����الغ 

املحكمة  اعالنات  ل�حة  �على  بال�سحف 

الحد  ي���م  املحكمة  اىل  احل�س�ر  بلز�م 

 10 ال�����س��اع��ة   2019/8/18 يف  ال���اق��ع 

�كيال  ير�سل  ا�  يح�سر  مل  �اذا  ز�ال��ي��ة 

بحقه  ج��رت  امل��ذك���ر  امل���ع��د  يف  قان�نيا 

املعاملة القان�نية  �عليه اقت�سى العالن

القا�سي

95988

اعالن مبثابة مذكرة اخطار �سادرة عن 

حمكمة ال�سلح املدنية الثامنة بحلب

القا�سي: حممد ل�لك

امل�ساعد: حممد اديب الزك�ر

املدعي: حممد جمال العلي�ي

امل��دع��ى ع��ل��ي��ه: حم��م��د ال��ع��ل��ي���ي ب��ن عبد 

ال�ستار

امل��س�ع: ترقني ا�سارة

الدع�ى ا�سا�ض 2573 لعام 2019

مذكرة  تبلغه  رغ��م  عليه  املدعى  يح�سر  مل 

على  �ل�سقا  بال�سحف  بالن�سر  ال��دع���ى 

ل���ح��ة اع���الن���ات امل��ح��ك��م��ة ك���ن��ه جمه�ل 

باحكام  عمال  املحكمة  ق��ررت  لذلك  القامة 

املادة 27/اأ ا�س�ل ابالغك مذكرة الخطار 

على  �ل�سقا  بال�سحف  الن�سر  ب�ا�سطة 

ل�حة اعالنات املحكمة بلز�م احل�س�ر اىل 

املحكمة ي�م الثنني 2019/8/19 ال�ساعة 

10 ز�الية �اذا مل حت�سر ا� تر�سل �كيال 

اجريت  امل��ذك���ر  امل���ع��د  يف  عنك  قان�نيا 

الذي  �احل��ك��م  القان�نية  املعاملة  بحقك 

�سي�سدر بحقكم �سيعترب مبثابة ال�جاهي

القا�سي

95989

اعالن مبثابة �سند تبليغ حكم 

القا�سي: احمد ح�سني بكر�

املدعي: علي امل�س� بن خري�

املدعى عليه: عبد اجلبار حممد بن حممد

الدع�ى: ترميم بيع

�قرار   12770 ا�سا�ض  رق��م  ال��دع���ى  يف 

حمكمة  ع��ن  ال�����س��ادر   2002 ل��ع��ام   794

ال�سلح املدنية 14 بحلب

املحكمة  ق��ررت  ا�س�ل  34/اأ  باملادة  عمال 

ب�ا�سطة  امل���ذك����ر  ع��ل��ي��ه  امل���دع���ى  اب����الغ 

الن�سر بال�سحف �ل�حة اعالنات املحكمة 

�املت�سمن:

امل��دع��ي �ب��ي��ع املدعى  1-ت��ث��ب��ي��ت ���س��راء 

من  ���س��ه��م   7500 ���س��ه��م��ي��ة  حل�����س��ة  ع��ل��ي��ه 

العقار 2696 منطقة خام�سة بحلب �نقل 

�ت�سجيل امللكية با�سم املدعي

2-ترقني ا�سارة الدع�ى امل��س�عة بالعقد 

2002/2878 بعد انربام احلكم ا�س�ل

القا�سي

95990

اعالن ق�سائي مبثابة اخطار تنفيذي

املنفذ: حممد ديب جبه جي بن عبد الله 

قررت رئا�سة التنفيذ املدين بحلب بتاريخ 

2019/7/22 بامللف التنفيذي رقم 5896 

بال�سحف  ن�سرا  اخ��ط��ارك��م  /ب/2019 

�على ل�حة اعالنات الدائرة بانه قد ��سع 

ا�سا�ض  ال��ب��دائ��ي  احل��ك��م  التنفيذ  م��سع 

15698 قرار 1106 ح�سم 2010/11/30 

فعليك مراجعة دائرة التنفيذ املدين بحلب 

ا� ار����س���ال �ك��ي��ل ق���ان����ين خ���الل امل���دة 

الجراءات  متابعة  طائلة  حتت  القان�نية 

التنفيذية بامللف �عليه اقت�سى العالن

مدير التنفيذ املدين بحلب

95991

اعالن مبثابة مذكرة دع�ة �سادر عن 

املحكمة ال�سرعية التا�سعة بحلب

القا�سي ال�سيد: حممد العلي

امل�ساعد ال�سيد: جهاد رم�سان

عبد  ب��ن��ت  جبيلي  ن��ه��ى  امل��دع��ي��ة:  اجل��ه��ة 

الفتاح

املدعى عليه: كنج� حزيني بن حممد

ال�سقاق  لعلة  تفريق  ال��دع���ى:  م������س���ع 

ا�سا�ض  رق��م  ال��دع���ى  يف  �نفقة  �م��ه��ري��ن 

�عمال  املحكمة  ق��ررت   2019 8191ل��ع��ام 

باملادة 34 فقرة اأ من قان�ن ا�س�ل املحاكمات 

العالن  ب�ا�سطة  ال��دع���ى  ابالغك  املدنية 

اعالنات  ل���ح��ة  ع��ل��ى  �ل�����س��ق��ا  ب��ال�����س��ح��ف 

ي�م  املحكمة  اىل  �لز�م احل�س�ر  املحكمة 

ال�ساعة   2019/8/25 يف  ال���اق��ع  الح���د 

تر�سل  ا�  حت�سر  مل  �اذا  ز�الية  العا�سرة 

املذك�ر جرت يف  امل�عد  قان�نيا يف  �كيال 

حقك املعاملة القان�نية

القا�سي

95992
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