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َٚققوً ٘ققيث ثٌ٪ققوه ِققٓ "إٌٗ١ققز ؾبُّ٪ققز"

غّققٌر

ثْٔذجء  ٓ٩فىٍ ثجملّ ٨جبجةَر ثؼبٍقه فُٚقًو و٘قٍ إفقوي
ثعبىثةَ ثٌ٪جؼبُز ىثس ثؼبْضىي ثٌٌفُ٨و وإٍٔت إى أٌ٩ح ًْ٘
ثعبجةَر وِؤّْجهتج  ٓ٩مجٌ٘ ثٌضموٌَ وُّ٩ك ثٌٖىٌ ًٍ٩
ِج َموِّىٔٗ ٌِٓز وثْٔٔجُٔز ِ ًٍ٩وي ِٓ ثٌَِٓ فبضو
ثٌ٪مىه ثؼبجُٝز وِضًٚو دئىْ ثهلل ص٪جىلو دجؼبْضمذً ًْؽى

كلمة
العدد

أْ َ ً٦ؾبّ ٨ثٌٍغز ثٌٌ٪دُقز دعٞ٩قجء ؾبجٌْقٗ وعبجٔقٗ
ومربثصٗ ًثفوثً ٌٕهٌ ثٌضموَ ثعبُّقً ثٌقيٌ صْق ً٪ثِْقز
ٌٍْفٌ فُٗ كبى ثؼبٖهو ثْٔٔجين ثعبوَو.
إْ ثجملّقق ٨إى َْققضٌّ

إقبققجٍ ِٖققٌو٩جصٗ وَٕض٦ققٌ

ثٔٗ٢ق إىث٩ضقٗو وَ٪قٍَّ ٖٔقج ٗ١ثٌفىقٌٌ وثٌغمقج و فئٔقٗ
َققوًن أْ ثٌىٙققىي إىل غجَجصققٗ ثٌٍُ٪ققجو وص٢ذُققك لققجٔىْ
ضبجَز ثٌٍغز ثٌٌ٪دُزو حيضقجػ ٘قيث وٍقٗ إىل ه٩قُ ثٌٕقجُ
وِؤثًٍهتُ

ثؼبؤّْجس وثعبجِ٪جس وثؼبوثًُ وثٔ َٗ٩فىت

ٔ ًٚإىل ٙفجء ثٌٌ٪دُّز  ًٍ٩إٌْٔز ثٌٕقجُو و وضجدقجهتُ
وفىثًثهتُ؛ ْْ أٌِ ثٌٌ٪دُّز ٍِه ٌٍٕجُ وٍهُ  ًٍ٩ثِضقوثه
أً ٛثٌٕج١مُت هبجو وأً ٛثٌقيَٓ ٌَغذقىْ

صٍّ٪هقج أّٔقً

وجٔىث.

ثّْضجى ثٌووضىً مجٌو ثٌىٌوٍ
ًةُِ ؾبّ ٨ثٌٍغز ثٌٌ٪دُز ثًْهين
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الدكتور حممد سعيد النابلسي
اثردْ بصذ ذ ذذلى ًتٌ ٚذ ذ ذ

ٗاهقطذ ذ ذذاد اهِقذ ذ ذذدٜ

ٗباُؽذذباش شذذدٙد ٗدقذذً ٞتِآٚذذٗ ٞااذذتقتهٞٚ
تاًٗ .ٞكاْ حسظذٕ عوذ ٟااذتقسار اذعس ظذس
اهذ ذذدِٙار ٗي اُذ ذذٕ بذ ذذدٗر اهبِذ ذذم ا سك ذ ذ ٜ
اهتٌِ ٚذذ ٞيىل ةاُ ذذب اهِق ذذدٗ ،يظ ذذسارٖ عو ذذ ٟدٗر
ة ٙذ ذ كس اا ذذٍ اه ذذدكت٘ر ضبٌ ذذد ا ذذعٚد
اهِابوسً٘ ًّ ٘ٓٗ ٛاهٚد ٙافا عاَ ًّٗ ،َ1928
أظذذ٘ي اذذ٘ر ٞٙية ٗ ٙذ كس ًعذذٕ دٗرٖ ا تٌ ٚذ
يدار ٝاةقتعاد اثردُ ٛعًٌ٘اً ٗ ،عامل اهِقذد
ٗاهتٌ٘ٙى ٗاهتٌِ ٞٚبصذلى خذاػًٗ .ذع أُذٕ بذدأ
تعوٌٚذذٕ

ةاًعذذ ٞدًص ذ ٗحعذذى

اسبقذذ٘ج

عو ٟدرة ٞاهبلاه٘ر٘ٙس فٔٚا ،ية إُٔ ذب٘ي يىل
درااذ ذذ ٞاةقتعذ ذذاد

ا اةسذ ذذت ٗاهذ ذذدكت٘راٖ

ٗعٌ ذذى ًدراذ ذًا اذ ذ ٖ ا ذذادٝ

ةاًع ذذ ٞدًصذ ذ

هفرت ٝقعذ ٗ .ٝبعذد قدًٗذٕ يىل عٌذاْ عٌذى
اهبِم ا سك  ٜهفرتً ٝدٙساً ًٗذدٙساً تِفٚذ ٙاً
هذذدا٢س ٝاثحبذذاث فٚذذٕ .ذذٍ تذذ٘ىل بعذذدٓا ًِعذذب
ٗزٙس اةقتعاد اثردُٛ

حلً٘ ٞزٙذد اهسفذاعٛ

اثٗىل عذذاَ  .َ1972بعذذد كهذذم اُتقذذى اىل عذذامل
ا ذذاي ٗاهِق ذذد ،ف ذذتٍ تع ِٚٚذذٕ ضبافبذ ذًا هوبِ ذذم
ا سك ذ  ٜذذد ٝةاُٚذذ ٞعصذذس عاً ذاً عوذذ ٟفرتتذذني
اثٗىل ًذ ذ ذذّ  َ1973يىل ٗ ،َ1985اهثاُٚذ ذ ذذً ٞذ ذ ذذّ
 َ1989يىل  ،َ1995قاد ختاا اهبِم ا سك ٜ

فاعذ ذذى هوةلً٘ذ ذذٞ

ًتابعذ ذذٗ ٞتِبذ ذذ ٍٚاهصذ ذذأْ

اةقتع ذ ذذادٗ ٜا ذ ذذاه ،ٛث ذ ذذى ا بش ذ ذذس اه ذ ذذسٚ٢
ٗاهب٘ظ ذ ذ ذذو ٞاهفاعو ذ ذ ذذٞ

اٚاا ذ ذ ذذاتٕ اهِقد ٙذ ذ ذذٞ

ٗاهتٌِ٘ٙذذٗ .ٞبعذذد أْ أُٔذذ ٟخدًاتذذٕ
ا سك  ٜعٌى خب مت٘ٙذى
قع ذ  ،ٝذذٍ

اهبِذذم

اهُٚ٘ٚذدٗ هفذرتٝ

اةاذذل٘ا ،ذذٍ خذذب اً مت٘ٙو ٚذاً

اهقطذ ذ ذ ذذاد اشبذ ذ ذ ذذاػ يىل أْ ٗافتذ ذ ذ ذذٕ ا ِٚذ ذ ذ ذذٞ
 2013/7/24بعذ ذ ذذد حٚذ ذ ذذا ٝحافو ذ ذذ ٞباإلظبذ ذ ذذازات
اًتدت عوً ٟد ٠مخسٗ ٞةاُني عاًاً.
ٗختفاً هولث ًّ اهعاًوني

اهقطاعذات

ا اهٚذ ذذٗ ٞاهِقدٙذ ذذ ٞكذ ذذاْ اهذ ذذدكت٘ر اهِابوسذ ذذٛ
ٙتٌت ذذع بصدع ذذ ٞٚضببب ذذ ٞقسٙب ذذ ٞيىل اه ذذِف
ٗاذ ذذٔو ٞاهقبذ ذذ٘ي هوذ ذذسأ ٜاحخذ ذذس ٗاهقذ ذذدر ٝعوذ ذذٟ
اهتفاع ذذى ً ذذع ٗةٔ ذذات اهِب ذذس اثخ ذذسٗ ،٠هلِ ذذٕ
كذاْ ٙتسذٍ باسبلٌذذٞ

اربذاك اهقذسار ٗاهتذذأُٛ

ٗاهدق ذذًٗ ٞتابع ذذ ٞاهتفاظ ذذٚى ٗاهتأك ٚذذد داٌ٢ذ ذًا
عوذذ ٟاث ذذس اةقتعذذاد ٜهوقذذسارات ٗاهسٚااذذات;
ًذذا أعطذذاٖ ًلاُذذً ٞتٌ ٚذ ٝ

اهذذدٗا٢س اه٘ ِٚذذٞ

ٗاهدٗهٚذ ذذٗ .ٞكذ ذذاْ ًِٔ ٚذ ذًا ٗحٚاد ٙذ ذًا

اربذ ذذاك
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اهقسار يىل أبعد اسبدٗد ٗ .اه٘قت ُفسٕ كاْ

اإلقذذساخ اه راعذذٗ .ٛكذذاْ دٗرٖ بذذارزًا

عسٗبٚذ ذاً  ٙذذبًّ باهتلاً ذذى اهعسب ذذٙٗ ٛسذ ذذع ٟيىل

اهسذذ٘ج ا ذذاه ٛواهب٘رظذذٞن هٚلذذْ٘ اهسذذ٘ج ا ذذاهٛ

ذبقٚقٕ بصت ٟاهسبى ٓٗ .ا ًلِٕ ًّ أْ ٙعذى

اثردُ ذذ ٛاهثاه ذذع

اهع ذذامل اهعسب ذذ ٛبع ذذد ًع ذذس

اىل ً٘اقذ ذ ذذع ًسً٘قذ ذ ذذ ٞبذ ذ ذذني اشب ذ ذ ذ ا ١اهعذ ذ ذذسب

ٗهبِاْٗ .عِدًا اُعقد ًبمتس اهقٌ ٞاهعسبذٛ

ا ِ ذذانسٗ .ّٙكاُ ذذت قت ذذٕ بِفس ذذٕ ٗباهق ذذدرات

عٌذ ذذاْ عذ ذذاَ  ،َ1980كذ ذذاْ اهذ ذذدكت٘ر ضبٌذ ذذد

اهصذ ذ ذذاب ٞتدفعذ ذ ذذٕ يىل يتاحذ ذ ذذ ٞاهفذ ذ ذذسػ ه ذ ذ ذ ٜٗ

اذذعٚد اهِابوسذذٗ ٛاحذذداً ًذذّ عصذذس ّٙشدعذذٞٚ

اإلًلاُ ذ ذذات هٚتةسك ذ ذذ٘ا يىل اثً ذ ذذاَ ٗ تو ذ ذذ٘ا

عسبٚذذ ٞظذذالت اه٘ ذذا ٢اةقتعذذاد ٞٙهوٌذذبمتس.

ا ساك ذ ذ اهقٚادٙذ ذذٗ .ٞقذ ذذد خذ ذذس ًذ ذذّ تتً تذ ذذٕ

ٗكذ ذذاْ ي اُذ ذذٕ باهتلاًذ ذذى اهعسبذ ذذٙ ٛدفعذ ذذٕ يىل

اهلذذث ًذذّ اهذذ٘زراٗ ١اثًِذذاٗ ١ا ذدرا ١اهعذذاًني.

اقتِذذاػ أ ٜفسظذذ ٞهتع  ٙذ اهتلاًذذى ٗاهتعذذاْٗ

ٗك ذذاْ قٚادٙذ ذاً دْٗ تس ذذو أٗ ةذ ذ ٗت،
اهقٚادٝ
كٌا

س ذذّ

اهفرتات اهعذعب ٗ ٞاثزًذات متاًذًا
سِٔا

أبسز اثعؽا١

اثٙاَ اهعادٗ ،ٞٙقد كذاْ ًذّ
زبِذ ٞاثًذّ اةقتعذاد ٜاهذ

كاُت تتابع اهقؽذاٙا اةقتعذادً ٞٙذّ ًِبذ٘ر
اةهت اَ باهقذاُْ٘ ٗا عذوة ٞاه٘ ِٚذٗ .ٞعِذدًا
ٗقع ذ ذذت اثزً ذ ذذ ٞا اه ٚذ ذذ ٞع ذ ذذاَ  َ1988اا ذ ذذتدعتٕ
اسبلً٘ ذ ذذ ٞةا ذ ذذتتَ زً ذ ذذاَ اثً ذ ذذ٘ر

اهبِ ذ ذذم

ا سك ذ  ٜبعذذد أْ كاُذذت اسبلً٘ذذُ ٞفسذذٔا قذذد
أقاهت ذذٕ ً ذذّ ا ِع ذذب كات ذذٕ قب ذذى ا ذذِتنيٗ .ك ذذاْ
ٙبًّ باهدٗر اهتٌِ٘ ٜهوبِم ا سك  ٜختفذًا
ةدبآذ ذذات كذ ذذث ًذ ذذّ اهبِذ ذذ٘ن ا سك ٙذ ذذٗ ٞة
ٙلتف ٛباهدٗر اهِقد ٜهٕٗ .ه ا عٌى بق٘ ٝعوذٟ
ا س ذ ذذاعدٝ

يُص ذ ذذا ١اهعد ٙذ ذذد ً ذ ذذّ ا باس ذ ذذات

ٗاهص ذ ذ ذذسكات كات اهعتق ذ ذ ذذ ٞباهتٌِ ٚذ ذ ذذً ٞث ذ ذ ذذى
ا باسذذ ٞاثردُ ٚذذ ٞهتا ذذتثٌار ٗبِ ذذم اإلا ذذلاْ
ٗيُص ذ ذذا ١ظ ذ ذذِدٗج ا ذ ذذٚاد ٜباس ذ ذذ ٞاهتقاع ذ ذذد
هتسذذتثٌس أً٘ااذذا داخذذى اثردْ ٗهذذٚ

خارةذذٕ.

كٌ ذذا ك ذذاْ  ٙذذبًّ ب ذذدٗر اهبِ ذذم ا سكذذ ٜ
ا س ذذآٌٞ

ح ذذى ا ص ذذلتت اهقطاع ٚذذ .ٞفل ذذاْ

ٙس ذ ذذاعد بق ذ ذذ٘ ٝعو ذ ذذ ٟت ذ ذذدب اهتٌ٘ ٙذ ذذى اه ذ ذذتزَ
باسذذات اإلق ذذساخ ا تدععذذً ٞث ذذى ًباس ذذٞ

يُصذذا١

اةقتعاد ٜبني أ ٜشسكا ١عسب.
عسفذذت اهذذدكت٘ر ضبٌذذد اذذعٚد اهِابوسذذٛ
شدعذ ذذٚاً

أٗا٢ذ ذذى اهثٌاُِٚٚذ ذذات حذ ذذني كِذ ذذت

أًِٚاً عاًاً هذ٘زار ٝاهعذِاعٗ ٞاهترذار ٝذٍ أًِٚذًا
عاًذذا هذذ٘زار ٝاهطاقذذٗ .ٞكذذث اً ًذذا كِذذت أبعذذع
يه ٚذ ذذٕ ب ذ ذذبعمل احراٗ ١ا قرتح ذ ذذات اهذ ذذ ك ذ ذذاْ
ٙتقبوذذٔا بعذذدر رحذذب حتذذ ٟهذذ٘ كاُذذت ذبٌذذى
بعذ ذذمل اهِقذ ذذد ِٓذ ذذا ِٗٓذ ذذانٗ .عسفذ ذذت ازباُذ ذذب
اهوغ ذذ٘ٗ ٜاثدب ذذ ٛهد ٙذذٕ ح ذذني تص ذذسفت بعؽ ذذ٘ٞٙ
صبٌ ذذع اهوغ ذذ ٞاهعسب ٚذذٞ

ع ذذاَ  ًٗ .َ1983ذذع أْ

نسٗ عٌوٕ ًّ ةٔٗ ٞظةتٕ ًّ ةٔذ ٞأخذس٠
مل تلّ تسٌح هٕ با ٘انب ٞعوذ ٟحؽذ٘ر عٚذع
اةتٌاع ذ ذذات اجملٌ ذ ذذع بس ذ ذذبب اثدرا اهط٘ٙو ذ ذذٞ
ٗع ذذدَ ٗة ذذ٘د ًع ذذعد

ًبِ ذذ ٟاجملٌ ذذع ،ية أْ

آتٌاً ذذٕ ٗحسظ ذذٕ عو ذذ ٟاسبؽ ذذ٘ر ٗا ص ذذاركٞ
بفعاهٚذذ ٞكذذاْ بذذارزًا ٗضبذذى تقذذدٙسٗ .بقذذدر ًذذا
ك ذذاْ ؼ ذذوٚعًا

ا س ذذا٢ى ا اه ٚذذٗ ٞاةقتع ذذادٞٙ

عّ ًعسفذٗ ٞاقتذدار بقذدر ًذا كاُذت ًداختتذٕ
ُقاشذذات اجملٌذذع تلصذذه عذذّ آتٌذذاَ عٌ ٚذ
باهوغذذٗ ٞاهذذتٌلّ ًِٔذذا ٗاةٓتٌذذاَ .سذذتقبؤا.
ٗهعى كهم اةٓتٌذاَ ٙعذ٘د

أحذد ة٘اُبذٕ يىل

حسظذ ذ ذذٕ اهصذ ذ ذذدٙد عوذ ذ ذذ ٟاهدقذ ذ ذذٞ

اهتعذ ذ ذذب
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ٗاه٘ؼ٘ح

ا عِ ٟاُطتقًا ًّ حسٕ اهقذاُُ٘ٛ

ًِٗٔٚتٕ

اهِقد ٗا اي.

كاْ ضبٌد اعٚد اهِابوسٓ ٛاد٢اً ٗرزِٙذًا
ٗ اه٘قذذت عِٚذذٕ ًت٘اؼذذعًا ٗدٗدًا ٙفذذٚمل قوبذذٕ
با صذ ذ ذذاعس اإلُسذ ذ ذذاُٗ .ٞٚكذ ذ ذذاْ ٙصذ ذ ذذعس ب ذ ذ ذ ةَ
احخ ذذس ّٙخاظ ذذ ٞاهببا ذذا ً ١ذذٍِٔ .فل ذذاْ ٙق ذذدَ
ا سذذاعدات ًذذّ ًاهذذٕ اشبذذاػ عذذّ ٚذذب خذذا س
ٗرلب ذ ذ ذذٞ

ا س ذ ذ ذذاعدٗ .ٝمل تس ذ ذ ذذتطع ًِٔت ذ ذ ذذٕ

كٌعس ٗخب مت٘ٙذى ٗاقتعذاد ٜتٌِذ٘ ٜأْ

اهتقاع ذذد ٜتة ٣ذذٗ ٞمخس ذذْ٘ د ِٙذذاراًٗ .ح ذذني
ٗقعذ ذذت اثزًذ ذذ ٞا اهٚذ ذذ ٞاهِقدٙذ ذذٞ

اثردْ عذ ذذاَ

ٗ ،َ1988كذذاْ ٙصذذغى كُ ذ ان ًِع ذب خذذب
اهع ذ ذ ذذِدٗج اهعسب ذ ذ ذذ ٛهوتٌِ ٚذ ذ ذذ ٞاةقتع ذ ذ ذذادٞٙ
ٗاةةتٌاعٚذذٞ

اهل٘ٙذذت ت ااذذتدعااٖ هقٚذذادٝ

اهبِذذم ا سك ذ  ،ٜفوذذٍ ٙذذرتدد سببذذ ٞأْ ٙذذرتن
ً٘قع اشبب ا اه ٛبلى ا غسٙات ا اه ٞٚهٚتذ٘ىل
ااتتَ اهدف ٞاهِقد ًّ ٞٙةدٙدٗ ،قذد ظبذح
كهم بصلى ًوفت هوِبس.

ذب٘هذذٕ يىل ضبذذب هوٌذذاي ٗأا ذ هذذٕ .بذذى كذذاْ

هقذذد كاُذذت قذذ ٞاهذذدكت٘ر ضبٌذد اذذعٚد

راؼذذًٚا  .ذذا ٗظذذى يه ٚذذٕ ً ذذّ ً٘اقذذع متلِ ذذٕ ً ذذّ

اهِابوس ذذ ٛبِفس ذذٕ ًع ذذدراً ً ذذّ ًع ذذادر ق٘ت ذذٕ.

خدً ٞبودٖ ٗصبتٌعٕٗ .هلِذٕ مل ٙلذّ هذٚرو

فسلٍ ا صق ٞاسبسك ٞٚاه كاْ ٙعذأًُِ ٛذا

بٚتٕ حني ٙلذْ٘ خذار اهعٌذى اهعذاَ.

ية أْ خ تذذٕ ٗاذذداد رأٙذذٕ ًِٗٔٚتذذٕ ٗاقتةاًذذٕ

ااكِاً

فقد كاْ شغفٕ باهعٌى ٗت٘نٚه ًا هدً ٕٙذّ

صبذذاةت اهعٌذذى ا دتوفذذ ،ٞكذذى كهذذم أعطذذاٖ

ٗقت ٗخ ٝ

خدً ٞا باسات ا اه ٞٚكذب اً.

ا لاُذ ٞا سً٘قذذ ٞا تٌٚذ  ٝعوذذ ٟا سذت٘ ٠اهذذ٘

فلذذاْ ًستصذذاراً هوعدٙذذد ًذذّ ا باسذذات .كٌذذا

ٗاهعسب ذذٗ ٛاه ذذدٗه .ٛفل ذذاْ ٙص ذذار يه ٚذذٕ باهبِ ذذاْ

أُصذذأ ًذذع شذذسكا ١شذذسكات ًاهٚذذٗ ٞااذذتثٌارٞٙ

شذذبْٗ

ًتعذ ذ ذ ذذدد .ٝتذ ذ ذ ذذ٘

 -رمحذ ذ ذ ذذٕ اه ٗ -راتبذ ذ ذ ذذٕ

ٗاحذذداً ًذذّ أبذذسز اهصدعذذٚات اهعسبٚذذٞ
اهِقد ٗا اي ٗاةقتعاد.

اثاتاك اهدكت٘ر يبسآ ٍٚبدراْ
عؽ٘ صبٌع اهوغ ٞاهعسب ٞٚاثردُٛ
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فذ ذ ذ ذذاز صبٌذ ذ ذ ذذع اهوغذ ذ ذ ذذ ٞاهعسبٚذ ذ ذ ذذ ٞاثردُذ ذ ذ ذذٛ
جبذ ذذا ٝ ٢ا وذ ذذم فٚعذ ذذى اهعا ٚذ ذذ ٞهوغذ ذذ ٞاهعسبٚذ ذذٞ
ٗاثدب هوعذ ذ ذ ذ ذ ذذاَ  ،2017هٚلذ ذ ذ ذ ذ ذذْ٘ ب ذ ذ ذ ذ ذذ هم أٗي
ًباسذ ذ ذذ ٞأردُٚذ ذ ذذ ٞذبق ذ ذذ ٓ ذ ذذ ا اإلظبذ ذ ذذاز ًِ ذ ذذ
اُطتج ٓ ٖ ازباٝ ٢
اجملٌذ ذ ذ ذذع اثاذ ذ ذ ذذتاك

ٗقذ ذ ذ ذذد توق ذ ذ ذ ذ ٟر٢ذ ذ ذ ذذٚ

اهذ ذذدكت٘ر خاهذ ذذد اهلسكذ ذذ ٛراذ ذذاهً ٞذ ذذّ اثً ذذ
خاه ذ ذذد اهفٚع ذ ذذى ر ٢ذ ذذٚ

ٓ ٣ٚذ ذذ ٞة ذ ذذا ٝ ٢ا و ذ ذذم

فٚعذ ذذى اهعا ٚذ ذذ٣ِٔٙ ،ٞذ ذذٕ فٔٚذ ذذا باختٚذ ذذار زبِ ذ ذذٞ
ازبا ٝ ٢هوٌرٌع ٗف٘زٖ بٔا.
ٗٗةذ ذذٕ ر٢ذ ذذٚ

اجملٌذ ذذع اهتِٔ٣ذ ذذ ٞيىل عٚذ ذذع اثردُذ ذذٚني ٗا باسذ ذذات اهعوٌٚذ ذذٗ ٞاثكاد ٚذ ذذٞ

عو ذذٓ ٟذ ذ ا اهتل ذذس ،ٍٙاهذ ذ ٙ ٜتع ذذاد ً ذذع اهذ ذ كس ٠اثربع ذذني هتأا ذذٚ
كٌذ ذذا ع ذذ عذ ذذّ تِٔ٣تذ ذذٕ هذ ذذسٚ٢
صبوذ ذ

صبٌ ذذع اهوغ ذذ ٞاهعسب ٚذذ،ٞ

اجملٌذ ذذع اثاذ ذذب اهذ ذذدكت٘ر عبذ ذذداهلس ٍٙخوٚفذ ذذٗ ،ٞاه ذذ ًت١

اجملٌ ذذعٗ ،أعؽ ذذا ١اهص ذذس ٗا ذذبازر ّٙعو ذذٓ ٟذ ذ ا اهتل ذذس ، ٍٙاهذ ذ ٗ ٜظ ذذفٕ بأُ ذذٕ :يظب ذذاز

ٗ ذذ هوٌباسذ ذذات اثكاد ٚذ ذذ ٞاثردُٚذ ذذ ٞاه ذذ عٌوذ ذذت

اجملٌذ ذذعٗ ،دعٌذ ذذت ًصذ ذذسٗعاتٕ حتذ ذذٟ

ٗظى يىل ٓ ٖ ا لاُ ٞاهطٚب.ٞ
ٗةذ ذذا١ت ٓ ذ ذ ٖ ازبذ ذذا ٝ ٢تعذ ذذب اً عذ ذذّ ازبٔذ ذذد ا ت٘اظذ ذذى ٗا تفذ ذذاُ ٛاه ذ ذ  ٜب ذ ذ ي ًذ ذذّ أاذ ذذات ٝ
كبار

اا٢س اجملاةت خاظ ٞاهرتعٗ ٞاهتعسٙبٗ ،عٚع اهعاًوني

اجملٌع.
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ٗتتؽ ذ ذ ذذٌّ ازب ذ ذ ذذا ٝ ٢مخس ذ ذ ذذ ٞف ذ ذ ذذسٗد طبتوف ذ ذ ذذ ٓ ٞذ ذ ذذ :ٛخدً ذ ذ ذذ ٞاإلا ذ ذ ذذتَٗ ،اهدراا ذ ذ ذذات
اإلاذ ذذتً ٗ ،ٞٚاهوغذ ذذ ٞاهعسبٚذ ذذٗ ٞاثدبٗ ،اهطذ ذذبٗ ،اهعوذ ذذَ٘ ٗ ،كذ ذذاْ ً٘ؼذ ذذ٘عٔا ا ذ ذ ٖ اهسذ ذذِ ٞعذ ذذّ
ف ذذسد اهوغ ذذ ٞاهعسب ٚذذٗ ٞاثدب اهذ ذ  ٜف ذذاز ب ذذٕ اجملٌ ذذع ح ذذ٘ي وةٔ ذذ٘د اثف ذذساد أٗ ا باس ذذات اهعوٌ ٚذذٞ
ت ٗحبثاً ٗتعوٌٚاًن.
تعسٙب اهعوَ٘ ٗاهتقِٚات ُق ً
ٗٓ ذذ ٖ ازبذ ذذا ٝ ٢ةذ ذذا ٝ ٢عا ٚذ ذذً ٞتٌ ٚذذ ٝ
حع ذ ذ ذذى عو ٔٚذ ذ ذذا باإلؼ ذ ذ ذذاف ٞيىل ًباس ذ ذ ذذات
ًسً٘ق ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ٞاهعد ٙذ ذ ذ ذ ذ ذذد ً ذ ذ ذ ذ ذ ذذّ ا ب ذ ذ ذ ذ ذ ذذدعني
اثك ذ ذ ذ ذذاد ٚني ً ذ ذ ذ ذذّ أًث ذ ذ ذ ذذاي اه ذ ذ ذ ذذدكت٘ر
أمح ذ ذذد زٗٙذ ذ ذذى اهذ ذ ذ ُ ٜذ ذ ذذاي بع ذ ذذدٓا ةذ ذ ذذاٝ ٢
ُ٘بذ ذذىًٗ ،ذ ذذّ اثردْ اثا ذذات ُ ٝاظذ ذذس اهذ ذذدّٙ
اثاذ ذ ذ ذ ذذد ٗ ،ضبٌذ ذ ذ ذ ذذد عذ ذ ذ ذ ذذدُاْ اهبدٚذ ذ ذ ذ ذذت،
ٗ يب ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذسآٍٚ
اهس ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعافني،
ٗاه ذ ذذدكت٘ر رؼ ذ ذذ٘اْ
اهس ذ ذذٚد ً ذ ذذّ هبِ ذ ذذاْ
ٗٓ ذ ذذ٘ عؽ ذ ذذ٘ ش ذ ذذس

ًذ ذ ذذدخى يىل اهلٌٚٚذ ذ ذذا ١اسبٙ٘ٚذ ذ ذذ ٞهودوٚذ ذ ذذٞ
ٗعوذ ذ ذ ذ ذ ذذٍ ٗنا٢فٔذ ذ ذ ذ ذ ذذا جبذ ذ ذ ذ ذ ذذا ٝ ٢اهعوذ ذ ذ ذ ذ ذذَ٘
اثااا ذ ذذ ٞٚاهذ ذ ذ ُبٌٔ ذ ذذا اذب ذ ذذاد صب ذ ذذاه
اهبة ذ ذ ذ ذ ذذع اهعوٌذ ذ ذ ذ ذ ذذ ٛاهعسبٚذ ذ ذ ذ ذ ذذ ٞهعذ ذ ذ ذ ذ ذذاًٛ
ٗ ، 1987/1986فذ ذ ذ ذ ذذاز كتذ ذ ذ ذ ذذاب ا ذ ذ ذ ذ ذذ٘ة
ممارا ذ ذ ذ ذذ ٞازبساح ذ ذ ذ ذذ ٞجب ذ ذ ذ ذذاً ٝ ٢ع ذ ذ ذ ذذسخ
اهلتذ ذذاب اهعسبذ ذذ ٛاهثاهذ ذذع ٗاهعصذ ذذس ّٙهوعذ ذذاَ
 1998اه ذ ذ ذ ذ  ٜأقاًتذ ذ ذ ذذٕ ًباسذ ذ ذ ذذ ٞاهل٘ٙذ ذ ذ ذذت

د د ت د ددح لتتاد د ت
وقد ددحت اجلد د تلمد ددتقديتا
دداتلايف ددع ت
ع ددهتده ددعلمتلايف ر دداتعت
ولات ار د د د دداتوا د د د د تل د د د د جلت تلايف ر د د د ددات
ووضيفهتتعتلاسرتقتلايف بي

اإلاتً ٞٚا ا اهعاَ
ٗق ذ ذ ذ ذذد ًِة ذ ذ ذ ذذت ازب ذ ذ ذ ذذا ٝ ٢هوٌرٌ ذ ذ ذ ذذع
تق ذ ذ ذذدٙساً ه ذ ذ ذذٕ عو ذ ذ ذذ ٟةٔ ذ ذ ذذ٘دٖ اهعوٌ ٚذ ذ ذذٞ
تسعذ ذ ذ ذ ذ ذذ ٞاهعوذ ذ ذ ذ ذ ذذَ٘ ٗاهتقِٚذ ذ ذ ذ ذ ذذُٗ ٞقذ ذ ذ ذ ذ ذذى
ا ع ذ ذ ذ ذ ذ ذذطوةات اهعوٌ ٚذ ذ ذ ذ ذ ذذٗٗ ٞؼ ذ ذ ذ ذ ذ ذذعٔا
اهس ذ ذذٚاج اهعسب ذ ذذ ،ٛكٌ ذ ذذا أْ بع ذ ذذمل اهلت ذ ذذب
اهذ ذ ذ تسعٔ ذ ذذا اجملٌ ذ ذذع ا ذ ذذب أْ حع ذ ذذوت
عوذ ذ ذ ذذ ٟةذ ذ ذ ذذ٘ا ٢عوٌٚذ ذ ذ ذذً ٞسً٘قذ ذ ذ ذذًِٔ ،ٞذ ذ ذ ذذا
كت ذ ذذاب اهب٘ٚه٘ة ٚذ ذذا اهذ ذذ  ٜف ذ ذذاز جب ذ ذذاٝ ٢
أحسذ ذذّ كتذ ذذاب عوٌذ ذذً ٛرتةذ ذذٍ يىل اهوغذ ذذٞ

صب ذ ذ ذ ذ ذ ذذاي أفؽ ذ ذ ذ ذ ذ ذذى
كتذ ذذاب ًرتةذ ذذٍ يىل
اهوغ ذ ذ ذذ ٞاهعسب ٚذ ذ ذذٞ
اهعوَ٘.

اجملٌذذعٗ ،ق ذذد ف ذذاز
جب ذ ذ ذ ذ ذذا ٝ ٢ا و ذ ذ ذ ذ ذذم فٚع ذ ذ ذ ذ ذذى هودراا ذ ذ ذ ذ ذذات

هوتقذ ذذدَ اهعوٌذ ذذٛ

ٗٙع ذ ذ ذذد اجملٌ ذ ذ ذذع أٗي ًباس ذ ذ ذذ ٞأردُ ٚذ ذ ذذٞ
ذبقذ ذ ٓذ ذ ا اإلظب ذذازٗ ،ق ذذاي ر ٢ذذٚ

اجملٌ ذذع

بٔ ذ ذ ٖ ا ِااذ ذذب :ٞهقذ ذذد قذ ذذدًِا ًذ ذذّ ازبٔذ ذذد
اا ذ ذذادئ ٗاهعٌٚذ ذ ذ اه ذ ذذ  ً ٜذ ذذا أٗظذ ذ ذذوِا يىل
ٓ ذ ذ ذ ٖ ازبذ ذ ذذا ٝ ٢اهعا ٚذ ذ ذذً ، ٞعت ذ ذ ذ اً يٙآذ ذ ذذا
عتً ذذ ٞيظب ذذاز ةد ٙذذد ٝتؽ ذذا يىل خط ذذ٘ات
اجملٌذ ذ ذ ذ ذذع

اهطس ٙذ ذ ذ ذذ اهط٘ٙذ ذ ذ ذ ذذى اه ذ ذ ذ ذذ ٜ

اختطذ ذ ذذٕ دْٗ كوذ ذ ذذى ًِ ذ ذ ذ تأاٚسذ ذ ذذٕ عذ ذ ذذاَ
 1976شبدً ذ ذ ذذ ٞاهوغ ذ ذ ذذ ٞاهعسب ٚذ ذ ذذٗ ٞاهثقاف ذ ذ ذذٞ
اهعسبٚذ ذ ذ ذذ ٞعًٌ٘ ذ ذ ذ ذاً

صبذ ذ ذ ذذاةت ذبق ٚذ ذ ذ ذ

أٓدافٕ.

اهعسبٚذ ذ ذذً ٞذ ذ ذذّ ًباسذ ذ ذذ ٞاهل٘ٙذ ذ ذذت هوتقذ ذ ذذدَ

ٗ بٚأُ ذ ذ ذذا إلع ذ ذ ذذتْ ازب ذ ذ ذذا ٝ ٢اذ ذ ذ ذ ا

اهعذ ذذاَ  ،1982كٌذ ذذا فذ ذذاز كتذ ذذاب

اهع ذ ذ ذذاَ ،قاه ذ ذ ذذت زبِ ذ ذ ذذ ٞاةخت ٚذ ذ ذذار زب ذ ذ ذذاٝ ٢

اهعوٌذ ذذٛ
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ا و ذ ذ ذذم فٚع ذ ذ ذذى اهعا  ٚذ ذ ذذ ٞهوغ ذ ذ ذذ ٞاهعسب ٚذ ذ ذذٞ

ا سذ ذذوٌني حتذ ذذ ٟاهقذ ذذسْ اهتااذ ذذع اارذ ذذس/ٜ

ٗاثدب ئُذ ذ ذذا قذ ذ ذذسرت ًِةٔذ ذ ذذا ا ذ ذ ذ ا اهعذ ذ ذذاَ

اشب ذ ذ ذ ذذاً

عص ذ ذ ذ ذذس ا ذ ذ ذ ذذٚتدٜن هو ذ ذ ذ ذذدكت٘ر

ٓ1438ذ ذ ذ ذ ذذ وَ2017ن ًٗ٘ؼذ ذ ذ ذ ذذ٘عٔا وةٔذ ذ ذ ذ ذذ٘د

رؼذ ذذ٘اْ اهسذ ذذٚدٗ ،عذ ذذّ واهطذ ذذب /اهعتةذ ذذات

تعس ٙذ ذذب

أً ذ ذذساخ ا ِاع ذ ذذ ٞاه ات ٚذ ذذٞن

اثف ذ ذذساد أٗ ا باس ذ ذذات اهعوٌ ٚذ ذذٞ

اهب٘ٚه٘ة ٚذ ذذٞ

اهعوذ ذذَ٘ ٗاهتقِٚذ ذذات ُق ذذتً ٗحبث ذذًا ٗتعو ٌٚذذاًن،

هو ٗفٚس ذ ذذ٘ر تاداًتس ذ ذذ٘ كٚص ذ ذذٌ٘ٚت٘ ً ذ ذذّ

جملٌ ذ ذذع اهوغ ذ ذذ ٞاهعسب ٚذ ذذ ٞبا ٌول ذ ذذ ٞاثردُ ٚذ ذذٞ

اهٚاب ذ ذذاْٗ ،ع ذ ذذّ ف ٣ذ ذذ ٞواهعو ذ ذذَ٘ /اهف ٙ ٚذ ذذا١ن

ااامشٚذ ذ ذ ذذ ٞتقذ ذ ذ ذذدٙسًا زبٔذ ذ ذ ذذ٘دٖ اهعوٌٚذ ذ ذ ذذٞ

ً٘هِٚلاً ذ ذذب،

ا تٌ ٚذ ذ ذذ ٝ

تسعذ ذ ذ ذذ ٞاهعوذ ذ ذ ذذَ٘ ٗاهتقِٚذ ذ ذ ذذ،ٞ

ُٗق ذ ذذى ا ع ذ ذذطوةات اهعوٌ ٚذ ذذٗٗ ،ٞؼ ذ ذذعٔا
اهس ذ ذ ذذٚاج اهعسب ذ ذ ذذٗ ،ٛيدخ ذ ذ ذذاي اهتعس ٙذ ذ ذذب
اهتعو ذ ذ ذذ ٍٚازبذ ذ ذ ذذاًعٛ

اه ذ ذ ذذ٘ ّ اهعسبذ ذ ذ ذذٛ

اذ ذذعٚاً يىل تذ ذذ٘ ني اهعوذ ذذٍ ٗاهتقِٚذ ذذٓٗ .ٞذ ذذٛ
لاٙذ ذذ ٞتسذ ذذع ٟيهٔٚذ ذذا ا باسذ ذذات اهعوٌٚذ ذذٞ
اه ذذ٘ ّ اهعسب ذذٗ ،ٛإلاذ ذذِاد ٓذ ذ ا اهعٌذ ذذى يىل
ًرتع ذ ذ ذ ذ ذذني ،عع ذ ذ ذ ذ ذذ٘ا ب ذ ذ ذ ذ ذذني اهعو ذ ذ ذ ذ ذذٍ
اهتدعذ ذ ذذغ اهذ ذ ذذدقٗ ، ٚا عسفذ ذ ذذ ٞاهعٌٚقذ ذ ذذٞ
ب ذ ذ ذذاهوغتني اهعسب ٚذ ذ ذذٗ ٞاإلظبو ٙ ٚذ ذ ذذ ،ٞفل ذ ذ ذذاْ
عٌوذ ذذٍٔ عٌ ذ ذتً ًباسذ ذذٚاً ٓٚذ ذذأت هذ ذذٕ أاذ ذذباب
اهِراح.
ٗباهِس ذ ذذب ٞهوف ذ ذذا ّٙ ٢بف ذ ذذسٗد ازب ذ ذذاٝ ٢
اذ ذ ا اهع ذذاَ ،فق ذذد ًِة ذذت ع ذذّ ف ٣ذذ ٞوخدً ذذٞ
اإلاذ ذذتَن هوٌوذ ذذم اذ ذذوٌاْ بذ ذذّ عبذ ذذداهع ٙ
كي اذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذع٘دٗ ،عذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذّ واهدرااذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذات
اإلا ذ ذ ذ ذ ذ ذذتً/ٞٚاهفلس اهسٚاا ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ٛعِ ذ ذ ذ ذ ذ ذذد

ًِة ذ ذذت هل ذ ذذى ً ذ ذذّ ه ذ ذذ٘رِٙ
ٗداُٚاي ه٘س

ٗازبذ ذذا ٝ ٢تٔذ ذذد  ،حبسذ ذذب بٚأُذ ذذا ،يىل
خدً ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ٞا س ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذوٌني

حاؼ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذسٍٓ

ًٗسذ ذ ذذتقبؤٍ ٗحذ ذ ذذثٍٔ عوذ ذ ذذ ٟا صذ ذ ذذاركٞ
كذ ذذى ًٚذ ذذاد ّٙاسبؽذ ذذار ،ٝكٌذ ذذا تٔذ ذذد يىل
ي ذ ذ ذ ذذسا ١اهفلذ ذ ذ ذذس اإلُسذ ذ ذ ذذاُٗ ٛا سذ ذ ذ ذذآٌٞ
تقدَ اهبصس.ٞٙ
ٗ ٙذ ذ ذذتٍ اخت ٚذ ذ ذذار اهف ذ ذ ذذا ّٙ ٢باةا ذ ذ ذذتِاد
فق ذ ذ ذ ذ يىل ًذ ذ ذ ذذد ٠أٓوٚذ ذ ذ ذذتٍٔ ٗةذ ذ ذ ذذدارتٍٔ
ا طوقذ ذ ذ ذذ ،ٞكٌذ ذ ذ ذذا تقذ ذ ذ ذذَ٘ زبذ ذ ذ ذذاْ اختٚذ ذ ذ ذذار
ًتدعع ذ ذ ذذ. ٞساةع ذ ذ ذذ ٞأعٌ ذ ذ ذذااٍ بدق ذ ذ ذذ،ٞ
ٗتتبذ ذذع عٌوٚذ ذذ ٞاختٚذ ذذار اهفذ ذذا ّٙ ٢اهدقٚقذ ذذٞ
ًع ذذا ٙدٗه ٚذذ ،ٞحت ذذ ٟيْب ع ذذدداً ك ذذب اً ً ذذّ
اهفذ ذذا ّٙ ٢جبذ ذذا ٝ ٢ا وذ ذذم فٚعذ ذذى اهعا ٚذ ذذٞ
حع ذ ذ ذذو٘ا بع ذ ذ ذذدٓا عو ذ ذ ذذ ٟة ذ ذ ذذ٘اً ٢سً٘ق ذ ذ ذذٞ
أخسً ،٠ثى ةاُ٘ ٝ ٢بى
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قذذسر ٗهذذ ٛعٔذذد يًذذار ٝأبذذ٘ نذذب اهصذذٚذ ضبٌذذد بذذّ زاٙذذد كي ُٔٚذذاْ ر٢ذذٚ
زبا ٝ ٢خوٚفذ ٞاهرتب٘ٙذ ،ٞتعذٚني ر٢ذٚ
صبو

اجملو ذ

اهتِف ٚذ ٜ

صبٌذع اهوغذ ٞاهعسبٚذ ٞاهذدكت٘ر خاهذد اهلسكذ ٛعؽذ٘اً

أًِا ١ازبا.ٝ ٢
ٗة ذذا١

اهق ذذسار اهذ ذ  ٜظ ذذدر

 26مت ذذ٘ز  ،َ2016تع ذذٚني ًِع ذذ٘ر ب ذذّ زا ٙذذد كي ُٔ ٚذذاْ رٚ٢سذ ذًا

هوٌرو ُٚٔٗ ،اْ بّ ًبارن كي ُٔٚاْ ُا٢بًا هوسٗ ، ٚ٢عؽ٘ ٞٙكى ًّ ا ِٔدس حسني اسبٌاد،ٜ
ٗاهدكت٘ر عو ٛراشد اهِعٗ ،ٌٛٚاهدكت٘ر خاهد اهلسكٗ ،ٛاهدكت٘ر ضبٌد اهبآس.ٜ
ٗبني اهقسار أْ ًد ٓ ٝا اجملو

تث اِ٘ات قابو ٞهوتردٙد.

إٌٗ١ز ؾبُّ٪ز

لجمل
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ت ستضرفتاحويتع رات تخ

اتبيفاعلن:

(لإل ت ت كيتبنتأبيتطتابتودهعلمتعتخح اتلا آنتلاك م)
ااتؽا اجملٌع َ٘ٙ ،اهسبت ا ٘اف ُ ،َ2016/8/20دٗ ٝعوًٌ ٞٚتدعع ٞبعِ٘اْ واإلًذاَ ًلذٛ
بّ أب ٛاهب ٗةٔ٘دٖ خدًذ ٞاهقذسكْ اهلذسٍٙن،
عقدتٔا عع ٞٚاحملافب ٞعو ٟاهقسكْ اهلسٍٙ
ٗقذذاي ُا٢ذذب ر٢ذذ ٚععٚذذ ٞاحملافبذذ ٞعوذذٟ
اهق ذ ذذسكْ اهل ذ ذذس ٍٙر ٢ذ ذذ ٚاهورِ ذ ذذ ٞاهتةؽذ ذذ ٞٙ
اهذدكت٘ر أمحذذد شذذلس ٜحبؽذذ٘ر ر٢ذذ ٚرابطذذٞ
عوٌ ذ ذ ذذا ١اثردْ اه ذ ذ ذذدكت٘ر بس ذ ذ ذذاَ اهعٌ ذ ذ ذذ٘ط،
ٗصبٌ٘عذذً ٞذذّ اهعوٌذذاٗ ١اهبذذاحثني اثردُذذٚني
ٗاهع ذ ذذسب ٗاثةاُ ذ ذذب :يْ ٓ ذ ذ ٖ اهِ ذ ذذدٗ ٝاهذ ذذ
تت ذ اًّ ًذذع احتفذذاةت ازبٌعٚذذ. ٞذذسٗر ربذذع
قذ ذذسْ عوذ ذذ ٟتأاٚسذ ذذٔا ،تذ ذذأت ٛتقذ ذذدٙساً ثٓذ ذذى
اهعِوٍٗ ،تلس اً اذ ا اهعل موذٍ ٗيحٚذا١س هسذ تٕ،
ٗهودٗر اهعب ٍٚاه  ٜقاَ بذٕ اإلًذاَ ًلذٛ
خدً ٞاهقسكْ ٗعوًِٕ٘. ،اابً ٞسٗر أهه عاَ عوٗ ٟفاتٕ .
ٗت خذذتي اهِذذدٗ ٝاه ذ شذذارن فٔٚذذا صبٌ٘عذذً ٞذذّ اهعوٌذذاً ١ذذّ اهع ذساج ٗهبِذذاْ ٗأاذذرتاهٚا
ٗاهسذذع٘دٗ ٞٙتسكٚذذا ظذذدٗر كتذذابني ٌٓذذا :ةٔذذ٘د ًلذذ ٛبذذّ أبذذ ٛاهذذب راذذٍ ا عذذةه ًذذع ذبق ٚذ
اهساذذاه ٞا ِسذذ٘ب ٞيهٚذذٕ اهساذذٍٗ ،ا قدًذذ ٞيىل ٓ ذ ٖ اهِذذدًٗ ٝذذّ ا صذذاركني فٔٚذذا ،يؼذذاف ٞيىل ت٘قٚذذع
ازبٌعٚذذ ٞاتفاقٚذذ ٞتعذذاْٗ ًذذع ازبٌعٚذذ ٞاهعوٌٚذذ ٞاهسذذع٘د ٞٙهوقذذسكْ اهلذذسٗ ٍٙعوً٘ذذٕ وتبٚذذاْنًٗ ،قسٓذذا
اهسٙاخ
ٗقذذدَ اهذذدكت٘ر بسذذاَ اهعٌذذ٘ط ر٢ذذ ٚرابطذذ ٞعوٌذذا ١اثردْ درع ذًا تلس ٚذذ ٞهوٌرٌذذع ُٔاٙذذٞ
اسبفى.

إٌٗ١ز ؾبُّ٪ز
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يتو عصرت تل عسمتلاث تعتلا لب تولاثالثنت

لابرتنتلخلتت
جملّ ٨ثٌٍغز ثٌٌ٪دُز ثًْهين "ثٌٍغز ثٌٌ٪دُز

ثٌض"ٍُُ٪

حفل االفتتاح

عق ذد اجملٌذذع ً٘لذذٕ اهثقذذا اهسابذذع
ٗاه ذ ذذثت ني ٓذ ذ ذ ا اهعذ ذ ذذاَ ،َ2016
بعِ٘اْ :اهوغ ٞاهعسبٞٚ

رحاب ذ ذذٕ،

ٗؼع اٚاا ٞهغ٘ ٞٙتعوٗ ٌٞٚٚاؼذة ٞا عذامل
ٗاثٓدا .

اهتعو ٍٚفذ ٛا ذذدٝ

و 9- 8ظذ ذ ذ ذذفس  ٓ1438ذ ذ ذذذن ،و 9- 8تصذ ذ ذ ذذسّٙ
اهثاَُ2016 ٛن.

ب ذ ذذدأ حف ذ ذذى افتت ذ ذذاح ا ٘ا ذ ذذٍ اهس ذ ذذاعٞ
اهتااذذع ٞظذذباحًا ب ذ ً ٜذذّ اه ذ كس اسبلذذ،ٍٚ
ٍ أهقذ ٟاثاذتاك اهذدكت٘ر خاهذد اهلسكذ،ٛ

ٗةا ١اختٚذار ٓذ ا اهعِذ٘اْ حسظذاً ًذّ
اجملٌذ ذذع عوذ ذذ ٟا صذ ذذارك ٞاهفاعوذ ذذٞ

كذ ذذى

ا صذ ذذسٗعات ٗاهت٘ةٔذ ذذات اثردُٚذ ذذٗ ٞاهعسبٚذ ذذٞ
اهذذ تس ذذع ٟهوةف ذذان عو ذذ ٟاهوغ ذذ ٞاهعسب ٚذذ،ٞ
ٗيع ذ ذذت ١ش ذ ذذأُٔا ٗدعٌٔ ذ ذذا ،تع ٙذ ذ ذ ًا هؤ٘ ٙذ ذذٞ
اهقً٘ٚذذٗ ٞاهتٌِٚذذ ٞاجملتٌعٚذذٗ ،ٞاهعٌذذى عوذذٟ

اجملٌ ذ ذذع ،كوٌ ذ ذذ ٞاةفتت ذ ذذاحٗ ،أهق ذ ذذٟ

ر ٢ذ ذذٚ

كوٌذ ٞا صذاركني اثاذتاك اهذدكت٘ر

ٚذذٟ

عبابِ.ٞ
ٗق ذذد اش ذذتٌى ا ٘ا ذذٍ عو ذذ ٟا ذذ عص ذذس
حبثذذاً ،ت٘زع ذذت عو ذذ ٟمخذذ
ٗةوسذ ذذ ٞختاًٚذ ذذٞ

ةوس ذذات عوٌ ٚذذٞ

ٙذ ذذً٘نيٗ ،كهذ ذذم عوذ ذذٟ

اهِة٘ احت:ٛ
اليوم األول :الثالثاء 6112/11/8م
الخلسة األولى وهحورها حواية اللغة العربية

عُقذذدت

اهسذذاع ٞاهعاشذذس ٝظذذباحاً ،بس٢ااذذٞ

اثاذ ذذتاك اهذ ذذدكت٘ر عبذ ذذداهوطٚه عسبٚذ ذذات،
عؽ٘ صبٌع اهوغ ٞاهعسب ٞٚاثردُٗ ،ٛقذدبَ
ٓ ٖ ازبوس ٞحبثاْ:
 اهبةذذع اثٗي أعذذدٖ اهذذدكت٘ر فٚذذاخاهقؽذ ذ ذ ذذا ،ٝعٌٚذ ذ ذ ذذد كوٚذ ذ ذ ذذ ٞاسبقذ ذ ذ ذذ٘ج –

ازباًعذ ذ ذذ ٞاثردُٚذ ذ ذذ ٞبعِذ ذ ذذ٘اْ اسبٌاٙذ ذ ذذٞ
اهقاُُ٘ ٞٚهوغ ٞاهعسب. ٞٚ
 اهبةذذع اهثذذاُ ٛأعذذدٖ اهذذدكت٘ر عبذذداهاهط٘اهبذُ ،ٞا٢ذب ا ذدٙس اهعذاَ ا٣ٚذ ٞاإلعذتَ
اثردُٚذ ذذ ،ٞبعِذ ذذ٘اْ محاٙذ ذذ ٞاهوغذ ذذ ٞاهعسبٚذ ذذٞ
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الخلسة الثانية :وهحورها اللغة العربية في التعلين العام (الوناهج)

عُق ذ ذذدت

اهس ذ ذذاع ٞاهثاُ ٚذ ذذ ٞعص ذ ذذس ٝنٔ ذ ذذساً،

بس٢اا ٞاثاتاك اهدكت٘ر ياة فسحاْ ،عؽذ٘
صبٌذذع اهوغذذ ٞاهعسبٚذذ ٞاثردُذذٗ ،ٛأهقذذٛ

ٓذ ٖ

ازبوس ٞحبثآٌْ ،ا:

بعِ ذ ذذ٘اْ اهوغ ذ ذذ ٞاهعسب ٚذ ذذٞ

اهتعو ذ ذذ ٍٚاهع ذ ذذاَ

وا ِآجن .
اهبةع اهثاُ ٛأعدٖ اهدكت٘ر عبداهلسٍٙ
اسب ٚذذار ،ٜازباًع ذذ ٞاثردُ ٚذذ ،ٞبعِ ذذ٘اْ اهوغ ذذٞ

اهبةذ ذذع اثٗي أعذ ذذدٖ اثاذ ذذتاك اهذ ذذدكت٘ر

اهعسبٞٚ

اهتعو ٍٚاهعاَ وا ِآجن .

عب ذ ذذداهلس ٍٙصبآذ ذ ذذد ،ازباًعذ ذ ذذ ٞااامشٚذ ذ ذذ،ٞ
الخلسة الثالثة :وهحورها اللغة العربية في التعلين العام (الوعلن)

عُقذذدت

اهسذذاع ٞاه٘احذذدٗ ٝمخ ذ

ٗأربعذذني

دقٚق ٞنٔساً ،بس٢اا ٞاثاتاك اهدكت٘ر ضبٌد
محذذداُْ ،ا٢ذذب ر٢ذذٚ

اجملٌذذعٗ ،أهقذذٛ

ٓذ ٖ

ازبوس ٞت  ٞحب٘ث:
اهبةذ ذذع اثٗي أعذ ذذدٖ اثاذ ذذتاك اهذ ذذدكت٘ر
ع٘د ٝأب٘ عذ٘د ،ٝصبٌذع اهوغذ ٞاهعسبٚذ ٞاثردُذ،ٛ
بعِ ذذ٘اْ ا عو ذذٍ ٗدٗرٖ اهل ذذب

ُٔ ذذ٘خ اثً ذذٞ

اهبة ذذع اهث ذذاُ ٛأع ذذدٖ اثا ذذتاك اه ذذدكت٘ر
 ٟٚعبابِ ،ٞةاًع ٞاه ً٘ن ،بعِذ٘اْ اهوغذٞ
اهعسبٞٚ

اهتعو ٍٚاهعاَ وا عوٍن .

اهبة ذ ذذع اهثاه ذ ذذع أعدت ذ ذذٕ اثا ذ ذذتاك ٝا ذ ذذٔاَ
اه ْغ٘لِّٙنيُ ،قاب ٞا عوٌني ،بعِ٘اْ دٗر ًعوٍ اهوغٞ
اهعسب ٚذ ذ ذ ذ ذ ذذٞ

تعو ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ٍٚاهوغ ذ ذ ذ ذ ذ ذذ ٞاهعسب ٚذ ذ ذ ذ ذ ذذ. ٞ

ٗتقدًٔا .
اليوم الثاني :األربعاء 6112/11/9م
الخلسة األولى :وهحورها اللغة العربية في التعلين العالي (أقسام اللغة العربية)

عُقدت

اهسذاع ٞاهتااذعٗ ٞاهِعذه ظذباحاً،

بس٢ااذ ٞاثاذذتاك اهذذدكت٘ر ضبٌذذد حذ٘بر ،عؽذذ٘
صبٌ ذذع اهوغ ذذ ٞاهعسب ٚذذ ٞاثردُ ذذٗ ،ٛأهق ذذ ٛف ٔٚذذا
حبثاْ:
اهبةذ ذذع اثٗي أعذ ذذدٖ اثاذ ذذتاك اهذ ذذدكت٘ر
ُٔاد ا ٘ا ،ٟازباًعذ ٞاثردُٚذ ،ٞبعِذ٘اْ اهوغذٞ

اهعسبٚذذ ٞاهتعوذذ ٍٚاهعذذاه ،ٛاهوغذذ ٞاهعسبٚذذٞ
ازباًع ٞاثردُ ٞٚومن٘كةاًن .
اهبةذذع اهثذذاُ ٛأعدتذذٕ اهذذدكت٘ر ٝخوذذ٘د
اهعٌ٘ط ،ازباًعذ ٞااامشٚذ ،ٞبعِذ٘اْ اهوغذٞ
اهعسبٚذ ذذ ٞاهتعوذ ذذ ٍٚاهعذ ذذاه /ٛأقسذ ذذاَ اهوغذ ذذٞ
اهعسب. ٞٚ
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الخلسة الثانية :وهحورها اللغة العربية في التعلين العالي (هتطلباً حاهعياً)

عُقذ ذذدت

اهسذ ذذاع ٞاهثاُٚذ ذذ ٞعصذ ذذس ٝظذ ذذباحاً،

اهوغذذ ٞاهعسبٚذذٞ

اهتعوذذ ٍٚاهعذذاهً ٛذذّ ًِبذذ٘ر

بس٢اا ٞاثاتاك اهدكت٘ر ع٘د ٝأب٘ ع٘د ،ٝعؽ٘ اهتدط ٚاهوغ٘. ٜ
 اهبة ذ ذذع اثٗي أع ذ ذذدٖ اثا ذ ذذتاك اه ذ ذذدكت٘رضبٌ ذذد عع ذذف٘ر ،ةاًع ذذ ٞفٚتدهف ٚذذا ،بعِ ذذ٘اْ
اهوغ ُ ٞاهعسبًُ ُٞٚتلطموَّباً ةاًعٚبًا .
 اهبةع اهثاُ ٛأعدٖ اثاتاك اهدكت٘ر ف٘ازاه بذذُْ٘ ،ا٢ذذب ر٢ذذٚ

ةاًعذذ ٞاهطفٚوذذ ،ٞبعِذذ٘اْ

 - 1ؼذ ذ ذذسٗر ٝاهت ذ ذ ذ اَ اهذ ذ ذذ٘زارات ٗاهذ ذ ذذدٗا٢س

ٗق ذد ُذذتج عذذّ حبذذ٘ث ٓ ذ ا ا ٘اذذٍ ًِٗاقصذذات
ا ص ذ ذ ذذاركني ف ٚذ ذ ذذٕ عو ذ ذ ذذ ً ٞذ ذ ذذّ ا تحب ذ ذ ذذات
ٗاهت٘ظذ ذ ذذٚات ُبذ ذ ذذست فٔٚذ ذ ذذا زبِذ ذ ذذ ٞاهِذ ذ ذذدٗات
ٗاحملاؼذ ذ ذ ذذسات ٗاإلعذ ذ ذ ذذتَٗ ،عسؼذ ذ ذ ذذتٔا عوذ ذ ذ ذذٟ
ا صاركنيٗ ،ت يقسارٓا عو ٟاهِة٘ احت:ٛ
ٗاثٗق ذ ذذا ٗاهص ذ ذذبْٗ ٗا قدا ذ ذذات اإلا ذ ذذتً،ٞٚ
ٗاإلعذذتَ ٗاةتعذذايٗ ،

وٚعذذًٗ ٞقدًذذ ٓ ٞذ ٖ

ٗاهبوذذدٙات ًٗباسذذات اجملتٌذذع ا ذذدُ ٛبأحلذذاَ

ازبٔ ذ ذ ذذات عٚعٔ ذ ذ ذذا ،اه

اُ ذ ذ ذذات ٗاجمل ذ ذ ذذاه

قذذاُْ٘ محاٙذذ ٞاهوغذذ ٞاهعسبٚذذ ٞرقذذٍ و35ن هسذذِٞ

اهتصذ ذذسٙع ٞٚعًٌ٘ ذ ذاً ،اه ذ ذ ُذ ذذدع٘ٓا هتطذ ذذ٘ٙس

.َ2015

اهتص ذذسٙعات اشباظ ذذ ٞباسبف ذذان عو ذذ ٟا ذذتًٞ

اسبلً٘ ٚذ ذ ذذٗ ٞا باس ذ ذ ذذات اهعاً ذ ذ ذذٗ ٞاشباظ ذ ذ ذذٞ

 - 2ا تابعذذ ٞاهقاُُ٘ٚذذ ٞهلذذى ًذذّ ٙسذذ ١ٛاىل
اهوغذذ ٞاهعسبٚذذ ٞبذذأ ٜشذذلى ًذذّ أشذذلاي اإلاذذاٝ١
فةٌا ٞٙاهوغ ٞاهعسب ٞٚجيب أْ تلْ٘ عٌتً ًذّ
أعٌاي اهسٚاد ٝبا ذده٘ي اهعٌٚذ ; ثْ اسبفذان
عؤٚا محاٗ ٞٙحفظ هجًّ اهقً٘.ٛ
 - 3أْ ٙعٌى اجملٌع عو ٟاهتعسٙه بقاُْ٘
محاٙذذ ٞاهوغذذ ٞاهعسبٚذذ ٞرقذذٍ و35ن هسذذَِ2015 ٞ
هذ ذذد ٠ازبٔذ ذذات ا عِٚذ ذذ ٞبذ ذذٕ بصذ ذذت ٟاه٘اذ ذذا٢ى،
ًٗتابع ذذ ٞتِفٚذ ذ أحل ذذاَ اهق ذذاُْ٘ٗ ،خاظ ذذٞ

اهوغذ ذ ذذ ٞاهعسبٚذ ذ ذذٗ ٞتطبٚقٔذ ذ ذذا بصذ ذ ذذلى شذ ذ ذذاًى،
ٗبإُ ااذ ذذا ا ِ هذ ذذ ٞاه ذذ تسذ ذذتةقٔا

اسبٚذ ذذاٝ

اهعاً.ٞ
 - 5اسب ذ ذذسػ عو ذ ذذ ٟأْ ُل ذ ذذْ٘

ًقدً ذ ذذٞ

اه ذذدٗي اهذ ذ ذبتف ذذٗ ٛذبتف ذذى بإظب ذذاز ا عو ذذٍ،
ٗتعٌذ ذذى عوذ ذذ ٟيكساًذ ذذٕ ٗرفذ ذذع ًِ هتذ ذذٕ ًاد ٙذ ذًا
ًٗعِ٘ٙاً.
- 6احملا فب ذ ذ ذذ ٞعو ذ ذ ذذ ٟا س ذ ذ ذذت٘ ٠اهسف ٚذ ذ ذذع
ةختٚار اهعاًوني فذ ذذ ٛاهتدرٙ

ٗأْ ُسفذع ًذّ

صب ذذاي اهتفت ذذات اإلعتُ ٚذذ ٞاهعاً ذذٗ ٞاشباظ ذذٞ

ًسذذت٘ ٠يعذذدادٍٓ ٗتذذدرٙبٍٔ ٗتأٓٚوذذٍٔ هوعٌذذى

ٗٗاا٢ى اإلعتَ.

ًذ ذ ذذّ خذ ذ ذذتي ت ٗٙذ ذ ذذدٍٓ باهلفاٙذ ذ ذذات ا ِٔٚذ ذ ذذٞ

 - 4يْ ًسذذبٗه ٞٚاهِٔذذ٘خ باهوغذذ ٞاهعسبٚذذٞ

ٗاهثقافٚذ ذذٗ ٞاهوغ٘ٙذ ذذ ٞاه ذ ذ دبعوذ ذذٍٔ ًُعلذ ذذد ٙلّ

اهتعوذ ذ ذ ذذٓ ٍٚذ ذ ذ ذذً ٛس ذ ذ ذ ذبٗه ٞٚعاعٚذ ذ ذ ذذٗ ٞة

ت
ني تأٓٚتً كاً ً
ًٗبٓو ل

ٙتةٌوذذٔا ا عوذذٍ فق ذ  ،فٔذذًٌٔ ٛذذً ٞصذذرتكٞ
ب ذ ذذني ةٔ ذ ذذات ك ذ ذذث  ًِٔ ،ٝذ ذذا ٗزارات اهرتب ٚذ ذذٞ
ٗاهتعوذ ذ ذ ذذٗ ،ٍٚاهتعوذ ذ ذ ذذ ٍٚاهعذ ذ ذ ذذاهٗ ،ٛاهثقافذ ذ ذ ذذ،ٞ

ٙ - 7ت٘ة ذذٕ ا ص ذذاركْ٘ يىل ٗزار ٝاهرتب ٚذذٞ
ٗاهتعوذذ ٍٚباهتعذذاْٗ ًذذع صبٌذذع اهوغذذ ٞاهعسبٚذذٞ
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ُٗقابذذ ٞا عوٌذذني هوعٌذذى عوذذ ٟتأٓٚذذى ا عوٌذذني

ٗتطذذ٘ٙس قذذدرات أعؽذذا٣ٚٓ ١ذذ ٞاهتذذدرٗ ، ٙرفذذع

عٚع ًساحذى اهتعوذ ٍٚتذأٓٚتً تسب٘ٙذًا

ا ذذ٘ ٞٙب ذذساًج اهدراا ذذات اهعو ٚذذا حب ٚذذع تص ذذلى

عاًٞ

عتً ٞفارقٞ

ٗعوًٌٚا ٗهغً٘ٙا كافٚاً.

اهبةع اهعوٌ.ٛ

 - 8بِذ ذذا ١اشبط ذ ذ اهدرااذ ذذٗ ٞٚف ذ ذ راٙذ ذذٞ

 - 11تطذ ذ ذ ذذ٘ٙس ٗاذ ذ ذ ذذا٢ى تعوذ ذ ذ ذذ ٍٚاهعسبٚذ ذ ذ ذذٞ

كو ٞٚشاًو ٞهتةق ٚأٓدا ٗاؼةٗ ٞجبٔذد

ٗ سا٢قٔ ذذا عو ذذ ٟأا ذذاس ا ٘ازُ ذذ ٞب ذذني اهلفا ٙذذٞ

ٓذ ذ ا

ٗاثدا ً ١ذذع تط ذذ٘ٙس عٌو ٚذذات اهتق ذذ٘ ٍٙهتل ذذْ٘

عع ذذٙ ٛلف ٚذذد ً ذذّ اشبذ ذ ات ا تٌٚذ ذ ٝ

اه ذذ٘ ّٗ ،اُفت ذذاح ٓذ ذ ٖ اشبطذ ذ عو ذذ ٟاهعو ذذَ٘
اإلُس ذذاُ ٞٚاثخ ذذس ٠هع ذذوتٔا اه٘ ٚق ذذ ٞباهوغ ذذ،ٞ
ٗذبد ٙذ ذذد اإل ذ ذذار اهثق ذ ذذا ٗا ع ذ ذذس ا س ذ ذذاُد
هتدع ذذغ اهوغ ذذ ٞاهعسب ٚذذ ً ٞذذّ خ ذذتي تط ذذ٘ٙس
ًتطوبات اهلوٞٚ

ٓ ٖ اشبط .

 - 9اإلفذ ذذادً ٝذ ذذّ اهتلِ٘ه٘ةٚذ ذذا

تعوذ ذذٍٚ

اسبااذ ذذ٘بٗ ،أْ تقذ ذذَ٘ أقسذ ذذاَ اهوغ ذ ذ ٞاهعسبٚذ ذذٞ
تعب ٍٚاحملتذ٘ ٠اهعسبذ ٛعوذ ٟشذبلٞ

اإلُرتُت.

اهتعو ذذٍٚ

ازباًع ٛجيب أْ ٙقَ٘ عو ٟرك ٚتني :تأٓٚذى
اثاتاك ازباًعٛ

اهوغذ ٞاهعسبٚذٗ ،ٞاةٓتٌذاَ
ش ذ ذ ذ ذ ذذتٟ

اهتدععات.
 - 13يعذذداد خطذذِٚ ٗ ٞذذٗ ٞقً٘ٚذذً ٞتلاًوذذٞ
هرتعذ ذذ ٞاهلتذ ذذب ازباًعٚذ ذذٞ

اهتدععذ ذذات

ا دتوف ذذ ،ٞتساع ذذ ٛاهص ذذٌ٘هٗ ٞٚا ٘اكب ذذ ٞثٓ ذذٍ
ا ساةذع اهعا ٚذذٗ ،ٞكهذذم باهتعذاْٗ ًذذع اجملذذاًع

 - 10تطذ ذذ٘ٙس اًتةذ ذذاْ اهلفاٙذ ذذ ٞازباًعٚذ ذذٞ
بتؽ ذ ذذافس ةٔ ذ ذذ٘د ك ذ ذذى اهع ذ ذذاًوني

 - 12اهِٔ ذذ٘خ باهوغ ذذ ٞاهعسب ٚذذٞ

بتعس ٙذ ذ ذ ذ ذذب اهلت ذ ذ ذ ذ ذذب ازباًع ٚذ ذ ذ ذ ذذٞ

اهوغذذٗ ٞتطذذ٘ٙس ًذذدق عبذذ٘ٗ ٜكخذذس يًت٢ذذٛ
بدٗرٓا

ًتِ٘عٗ ٞشاًو.ٞ

ا  ٚذ ذذداْ

اهوغ٘ٗ ٞٙاهعوٌ ٞٚاهعسب.ٞٚ
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وفو ِٓ ؽجةَر مٍُفز ثٌضٌدىَز ََوً ثجملّ٨

إ١جً ثٌضذجهي ثٌغمج وثٌفىٌٌ وثٖٔفضجؿ  ًٍ٩ثؼبؤّْجس ثحملٍُز وثٌٌ٪دُقز وثٌ٪جؼبُقز ٍثً
ثجملّققٙ ٨ققذجؿ َققىَ ثًْد٪ققجء ثؼبىثفققك  9صٖققٌَٓ ثٌغققجين َ1022و أِققُت ٩ققجَ ؽققجةَر مٍُفققز
ثٌضٌدىَز أًِ ثٌ٪فُفٍو وٞ٩ى
ؾبٍقققِ إِٔقققجء ثعبقققجةَر
ؿبّققو ّققجظ ثٌ٦ققجٌٌ٘و
وٞ٩ىث ثٌٍؾٕز ثٌضٕفُيَقز
ثٌقققووضىً مجٌقققو ثٌ٪قققربٌ
وثٌققووضىً ؿبّققو لٕققوًَو
وِْٕك ثعبقجةَر

ثًْهْ

ثٌقققققووضىً ٩ذقققققوثٌٌفُُ
ثغبُٕ.ٍ٢
وثٌضمققىث ًةققُِ ثجملّقق٨
ثّْضجى ثٌووضىً مجٌو ثٌىٌوٍ وثُِْت ثٌ٪جَ ثٌووضىً ؿبّو ثٌْق٪ىهٌو وؽقٌي فقوَظ فقىي
أمهُز ثٌٍغز ثٌٌ٪دُز وهوً٘ج ثغبٞجًٌ

صٌُّل ثؽبىَز ثٌٌ٪دُزو وثٌضقوَجس ثٌيت صىثؽههقج

وهوً ؽجةَر مٍُفز ثٌضٌدىَز

ه ُ٩ثٌضٍُُ٪و وربوط ًةُِ ثجملّق ٨فقىي إقبقجٍثس ؾبّق٨

ثٌٍغز ثٌٌ٪دُز ثًْهين وهوًٖ

ص٢ىٌَ ثٌٍغقز وثغبفقجٍُ٩ ٣هقج؛ ِقٓ مقٗي ربمُقك ثٌضقٌثط

ثٌٌ٪يب ثٍِّٔٗ ؤٌٖٖو وفٌوز ثٌضقعٌُ
ثٌٍغز

وثٌضٌصبقز وثٌضٌَ٪قخو وثٔ٢قٗق هًثّقجس ٌىثلق٨

ثعبجِ٪جسو ووٌٖ٩ ٨ٝثس ثٌْىف ِٓ ثؼبٚقٍ٢قجس

ِ٪جؽُ ِضنٚٚز

ٕقىت ُِقجهَٓ ثؼبٌ٪فقزو وّ٩قً

ثٌٍغقز ثٌٌ٪دُقزو وّقج دّٖقٌ دجٔٗ٢لقز لٌَذقز ٔىث٩قز ثٌٍغقز ثٌٌ٪دُقز

ٌٍّؾّ٨و و هنجَز ثٌََقجًر ّقٍُ ِٕقووح ثعبقجةَر هً٩ق ًج صىٌديُقز ٌّٓقضجى ثٌقووضىً مجٌقو
ثٌىٌوٍ ثٌيٌ دووًٖ لوَّ هً٩جً صىٌديُز ؼبٕووح ثعبجةَر ِ٪ذٌّثً  ٓ٩مجٌ٘ ِٖقج ٌ٩ثٖ٩ضقَثٍ
هبيٖ ثعبجةَر ثؼبضّغٍز

ه ُ٩ثٌضٍُُ٪و ؿبٍُجً وإلٍُُّجً وهوٌُجًو وثًٖصمجء دجٌ ًّ٪ثٌضٌدقىٌ

هوٌز ثِٔجًثس ثٌٌ٪دُز ثؼبضقور وهوي ثٌى ٓ١ثٌٌ٪يبو وففَ ثؼبضُّقََٓ وثؼبّجًّقجس ثٌضٌدىَقز
ثؼبذو٩ز.
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ٔوور "ثٌضفىَت دجٌووٌز :ثٌُْجّز وثٌُْجّز
ثٌٌُٖ٩ز

ثجملجي ثٍِّٔٗ"

ثّضٞجف ثجملٍٍّّْ ّٓٝ ٨ز ٌمجءثصٗ

ٌٕ ٍٍّ٩أو ٩وَ وؽىهٖ .و ثٌ٦جٌ٘ أَٞقجً

ثٌفىٌَز وثٌغمجفُز ثؼبفىٌ ثٌٌ٪يب ثّْقضجى

أْ ثٖمققضٗف وجٔققش ٌققٗ أُٙققىي فمهُققز

ثٌققووضىً ًٝققىثْ ثٌْققُو ِققٓ ثعبّهىًَققز

ولجٔىُٔققز ٌُْققش ؽبققج ٗ٩لققز ِذجٕققٌر

ثٌٍذٕجُٔقققز ِْقققجء َقققىَ ثْفقققو ثؼبىثفقققك

دجؼبْققجةً ثٌُْجّققُز وثٌ٪جِققز .فجْفٕققجف

َ1022 /22 /10و ثٌقققيٌ فجٝقققٌ فقققىي

ٌقققوَهُ أٙقققً ثّٖضقْقققجْو وثؼبجٌىُقققز

ثٌققضفىَت دجٌووٌققز :ثٌُْجّققز وثٌُْجّققز

وثغبٕجدٍز ٌوَهُ أ ًُٙثؼبٍٚقز وديىْٓ ؽبُ

ثجملققجي ثّٔققٍِٗو فضٕققجوي

ث٩ضذجًمهققجو وِققج وجٔققش ٌققوي

ثٌٖققٌُ٩ز

ثٌضىُّّقق٨

ثٌضًٍْْ ثٌضجًخيٍ ثٌيٌ ٥هٌس فُٗ ِ٪جظ

ثٌٖققجفُ٪ز إفققوي ثِٔىققجُٔضُت دج٩ضذققجً

ٌف٦ققز ثٌُْجّققز ِققٓ فُققظ صٌَ٪فهققج ِققٓ

أٙققىؽبُ ٌّٗققضٕذج ٟوثٖؽضققهجه فققىت

ثؼبفٌه إىل ثؼبٍ٢ٚـو وثّضنوثِهج
ثّٔقققٍِٗ

ثجملجي

ثٌض٪قققذَت ٩قققٓ فٕقققىْ إهثًر

ثؼبؤُز أو ثٌووٌقز أو ثٌٖقعْ ثٌ٪قجَو ِقىًهثً
صٌَ٪فققجس ثٌٍّ٪ققجء وثؼبفىققٌَٓ ؽبققج ٩ققرب
ثٌضجًَل دوءثً دقعفٗ١ىْ وأًّق٢ى وِقٌوًثً
دجٌىٕوٌ وثدٓ ًٕو وثٔضهجء دجٌفجًثيب .إىل
أْ َٚققً إىل ِفهققىَ ثٌُْجّققز ثٌٖققٌُ٩ز
ثٌيت هثً ٔمجٓ ثٌٍّ٪جء فىؽبقج

ثٌمقٌُٔت

ثٌٌثد ٨وثػبجِِو فمجي" :إْ ٘يث ثٌٕمقجٓ
ثٌيٌ هثً

ثٌمٌُٔت ثٌٌثد ٨وثػبجِِ دقُت

ثٌفمهجءو أٌ ثٌٖجفُ٪ز ِٓ ؽهزو وثغبٕجدٍز
وثؼبجٌىُز وثغبٕفُز ِٓ ؽهزٍ أُمٌيو َذقوو
٥جٌٖ٘ ٔمجٕقجً

أِقٌَٓ ثعقُٕت :وُق

ديىٓ ربمُك ثٌ٪وثٌز وثؼبٍٚقز ِ٪قجًو وِقٓ
ثٌققيٌ حيققوّه ىٌققه ثٌمٞققجءو أَ ِى٥فققى
ثٌووٌز -وِوي فٌَز ثٌٍْ٢ز

ثٌضٌٚف

ٕ٩وِج َضٍ٪ك ثٌِْ دىؽقىه ٔق٘أ أو فْىقُ

ِ٢جٌ ٨ثٌمٌْ ثػبجِِ ثؽبؾٌٌ".
وأٝققجف" :وٌققيٌه ٖ دْ قوؤ ِققٓ ً َ قزٍ
ؽوَورٍ ِٓ ثٌٌ٢فُت :ثٌمٞجر وثٌُْجُُّت
ؼبْعٌيت ِهّجس ثٌٍْ٢ز ثٌٌُٖ٩زو وٌ١ثةك
ربمُك ثٌ٪وثٌز".
وِٞققً

صٌَ٪ق ثؼبفققجُُ٘ ثؼبضٍ٪مققز

دجٌُْجّقققز ثٌٖقققٌُ٩ز وجؼبٍقققه ثٌُْجّقققٍ
وثٌْققٍٕ٢ز دجٌُْجّققز ثٌٖققٌُ٩ز وص٢ققىً
ِققققوٌىٖهتجو وفققققك ةًثء أةّققققز ثِْققققز
وِفىٌَهققجو فمققجيٌ" :مققو وجٔققش ِمىٌققز
"ثٌُْجّز ثٌٌُٖ٩ز"

ثؼبٚقٍ٢ـ وثؼبفهقىَ

إقبققجٍثً ِٖققضٌوجً دققُت ثؼبضفٍْققفز و ُوضّققجح
ثٌوَىثْ و ُوضّجح ٔٚقجةـ ثؼبٍقىن وثٌفمهقجء.
و٘ققٍ ص٪ذققٌ ٩ققٓ ََِققوٍ ِققٓ ثْٖٔققؾجَ
وثٌضُْٕك دُت ثٌفمهجء وًؽقجٖس ثٌووٌقز.
ولو ٥هٌ صيٌِ ثٌفمهجء

ثٌمقٌْ ثٌٌثدق٨
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ِٓ صغىُّي ثٌىْٖر وأً٘ ثٌٍْ٢ز  ًٍ٩ثٌٕجُ

أًدقققجح ثْلقققَٗ فُّقققج خيقققُّ٘ فبجًّقققز

دبققج َضؾققجوٍ ِققج صٍ٢ذققٗ ثٌٖققٌَ٪ز ِققٓ

أّ٩جؽبُو وثٌٗ٪ةك ِ ٨ثجملضّ ٨وثٌ٪جِز".

٩مىدجس".

وصجد" :٨أِج ٩ىهر ثٌُْجّز ثٌٌُٖ٩ز

وأٝققققجف" :ولققققو أهّس "ثٌُْجّققققز

إىل ٕ٩جوَٓ وضخ ٔ٦قجَ ثغبىقُ

ثٌ٪مقىه

ثٌٌُٖ٩ز" إىل صمىَز ثٌضْٕقُك وثٔض٦جِقٗ

ثْمققَتر ودجٌٌَ٢مققز ثعبوَققور ثٌمج٪١ققز

ثٍِْٕقققز

فُ٪ىه ٌَِْٖٓٔ :ىء ٗ٩لقز وعُمقز دقُت

ثعبوَققور ثٌققيت صٞققجءٌش فُهققج ثػبٗفققزو

ثٔفُقققجةُضُت ثّٔقققُِٗضُت ثؼبْقققٌُ٢صُت

دقققُت ثٌْقققٍ٢جس وثٌفمهقققجء
وثًصفقققٕ ٨قققعْ

ثٔمىثُٔز وثٌٍْفُز.

ثٌْقققٍٕ٢جس.

وِقققققٓ ثؼب٪قققققٌوف أْ

وٖ َٕذغققققٍ

ثٔفُجةُققز ثٌْققٍفُز

أْ ْٕٔققً أْ

صفّٞققً ثٌٕ٪ققىثْ صذ٪قجً

ثؼبّجٌُقققققققه

ٌضٌثعهقققققج .وثِْقققققٌ

ث٩ضٌفققققققىث

ثٌغققققجين أو ثٌْققققذخ

ًظبُقققققققققجً

ثٌغققجين إَغققجً د٪ققٜ

دجؼبققققققيث٘خ

ثؼبققؤٌفُت ثٌ٪مجةققوَُت
ؽبيث ثٌٕ٪ىثْ ّ ًٍ٩قذًُ

ثٌفمهُققققققققققز
(ثٌُْٕز) ثًْد٪زو وُّٕ٩ىث ِٕقهج لُٞقجرً

ثٖفضؾقققجػ وثؼبمجدٍقققز دقققُت ثٌُْجّقققجس

ّجةٌ ثِْٚقجًو إٝقجفزً إىل صقىٌٍ ٘قؤٖء

ثٌٍّ٪جُٔز وثٌُْجّز ثٌٌُٖ٩ز".

ثٌضقققوًَِ دجؼبقققوثًُ وثٕٔقققٌثف ٍ٩قققً
أَولجفهققجٌ .مققو صققىثٍس ِمىٌققز ثٌُْجّققز
ثٌٌُٖ٩ز إىْ ِ ٨ثٌٌُْ٢ر ثٌفمهُقز ٍ٩قً
ثؼبققوثًُ وثْولققجف .م

ِمجدققً صققىثًٌ

ثػبٗفز سبجِقجًو ؽقجء ثٖ٩ضقٌثف ثؼبٍّقىوٍ
دجؼبققيث٘خ ثٌفمهُققز ثًْد٪ققز .و٘ىققيث فققئْ
فىقققٌل ثٌفٚقققً دققُت ثٌٖقققعُٔت ثٌقققوٍَت
وثٌُْجٍّ ثّضمٌس سبجِجًو وٍ٥ش ثٌُْجّقز
ًْدجح ثٌُْىفو ٌِٝ ٨وًثس ثٌضُْٕك ِق٨

وثٔضهً إىل ِفهىَ ثٌُْجّز ثٌٌُٖ٩ز
ثٍِْٕز ثغبوَغقزو فمقجي" :أِقج ثٌُقىَ؛
فئْ ثِْز صَغَُّ٘ دبوّ ٍ٩ثِٔجِز ِقٓ ىوٌ
ثٌٖققىوز وثٌْققىُتو وّققج صغققُّ٘ دفمهققجء
ثٌفٞجةُجس وثؼبٍُُُٖجس .أِّج ثٌغجةخ ثْورب
٩ققٓ ثؼبٖققهو فهققى ثعبّج٩ققز وثِْققزو ثٌققيت
وجٔش ثٔهثًر ثٌٚجغبز وثٌ٪جهٌز ٌٖؤوهنّج
ثٌُْجّققُز ٘ققٍ ثؽبققُُّ ثْوققرب ٌُْجّققٍُ
وفمهجء ثٌُْجّز ثٌٌُٖ٩ز .فُج ٌٌٍ٪ح وَج
ٌَّٕٗ!".
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فجًوق ٕىٕز

اللغت العربيت يف اإلعالم العربي

ٖ ديىققٓ ثٌٕ٦ققٌ إىل ٌغضٕققج ثٌٌ٪دُققز

ثٌىضجدققجس ثٌققيت وضذققهج ثٌٌفجٌققز ثٌ٪ققٌح

ثٌٌَٚ٪ز أو ثؼب٪جٌٙرو ِٓ غَت إٕجًر وثؽذقز

إٍِٔز ّجدمزو ووجٔش وضجدجهتُ صَمقٌ دبقجهر

إىل أهنقققج دٕقققش ثٔ٩قققَٗ .ىٌقققه أْ ٖٔق قعر

إُِٗ٩ز وفٞجًَز ٘جةٍز ٕ ٓ٩ق٪ىح ثٌ٪قجظ

مضقجَ ثٌمقٌْ ثٌضجّق٨

ثٌموميو فُّقج َضٚقً دجٌضقجًَل وثعبغٌثفُقز

ٖ٩قققٌ وأوثةقققً ثٌمقققٌْ ثٌٖ٪قققٌَٓو أهس إىل

وثٌ٪ققجهثس وثٌضمجٌُققو وثّْققجَ١ت وثؼبققععىًثس

ثٕ٢ٙجٌ ٧غز ؽوَور ـبضٍفزو ٖ صٖذٗ ٌغقز

ثٌٖ٪ذُز وغٌثةخ ثٌىجةٕجس وثؼبنٍىلجس.

ثٌٚقجفز ثٌٌ٪دُقز

ثحملّْققققققٕجس ثٌذوَُ٪ققققققز وثٌذٗغُققققققزو

وٌّ٩جْ ِقج أٙقذقش ثٌٍغقز ثٌٌ٪دُقز

وثّٖضٌ٢ثهثس ثٌ٢ىٍَز ثؼبضوثمٍزو وثؼبفٌهثس

ثٔ٩قَٗ ثٌقيت ثدضىٌهتقج ثٌٚققجفز ثٌٌ٪دُقز

وثٌضٌثوُخ ثٌقيت ٖ صٕضّقٍ إىل ًوؿ ثٌٚ٪قٌو

ٌغقققققز ٌٕىث٩قققققجس م ثٌضٍُفََىٔقققققجس م

دُ٪وثً ٌ٢ُّ ٓ٩ر ثؼب٪ؾُ ثٌٍغىٌ ثٌمومي .وً

ثٌفٞجةُجسو وٍ٥ش ْٔذز ثؼبجهر ثٌفٚقُقز

ىٌقه أهّي إىل أْ ربّقً ثٌٚققجفز ثٌٌ٪دُققز

وققً ٘ققيٖ ثٌىّققجةً فبضٍتققز دبققجهر ٌغىَققز

ثٌٕجٕتز وثٌذجٍغز ًوؿ ٘يٖ ثٌٍغز ثعبوَقورو

ٕققوَور ثٌغققٌثء وثٌضٕققى٧و ىٌققه أْ ثؼب٢جٌققخ

ثٌيت صضْقُ دجٖلضٚقجه وثٔفىقجَ وثٌضنٍقٍ

ثغبُجصُقققز وثجملضُّ٪قققز ثعبوَق قور فٌٝقققش

 ٓ٩ثٌَمٌفز وثٌذٗغُجسو ٌضىىْ ٌغز ثػبقرب

ثغبجؽز إىل إجيجه ثؼبمجدً ثٌ٪قٌيب ثٌٚققُـ

وثٌضٍُ٪ك وثؼبمجيو ص ًٚإىل ثؽبوف ِٓ ألقٌح

ٌىً ٘يٖ ثؼبجهرو ووجْ ثٌٌوثه ثْوي ُ٘ ثٌيَٓ

ٌَ١ك وأَْقٌٖو وزبضٚقٌ ثؼبْقجفز ثٌىثّق٪ز

َمىِىْ دجعبهو ثٌىذَت

ؾبجٖس ثٌضٌصبقز

دُت ثٌىجصخ ووضجدضٗ .ودقوأ ِ٪هقج ٝقٌح ِقٓ

وثٌضٌَ٪قخ وثٖٕققضمجق وثٌذققظ وثٌمُققجُ

ثٌضعٌُ ظ َىٓ ِ٪هىهثً ِٓ لذً فٌ ٗٝلجًا

ولش لُجٍّ.

ثٌٚقُفز وثجملٍزو وث٘ضّجِٗ دْقٌ٩ز ثٌفهقُ

وَضىققب وققغَت ِٕققهُ إىل عمجفققز ٌغىَققز

وّققٌ٩ز ثّققضُ٪جح ِققج َٕٖققٌو هوْ ٩ىثةققك

صٌثعُققز وو٩ققٍ ُّ٩ققك دجٌٍغققز

ص٢ىً٘ققج

ٌغىَز أو دٗغُز.وظ صىٓ ٘قيٖ ثٌٍغقز ثٌقيت

وثّضؾجدضهج ؼبمضُٞجس ثٌضغَُت.

ثٙقق٪ٕ٢ضهج ثٌٚقققجفز ثٌٌ٪دُققز دُ٪ققور ٩ققٓ
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ٕ٘جن ٍ٩قً ّقذًُ ثؼبغقجي ٘قيٖ ثؼبفقٌهثس

صؤٍّ ثٌضٍُُ٪و وُٕى ٧ثُِْز ثٌغمجفُزو ولُجَ

وثٌض٪ققجدَت ثعبوَققور :ثػبٚنٚققز وصمجدٍققهج

د ٜ٪ثٌو٩ىثس ثٌٕٚ٪قٌَز ثٌقيت صقو٩ى إىل

ثػبىٚٙقققز ( د٪ققق ٜثٌقققذٗه ثٌٌ٪دُقققز)و

ثٌضفىُه وثٌذ٪غٌرو

إجيجه ؾبجٖس أًفقخ

ثّٖضْٕقققجكو ثٌ٪مىدقققجس ثٌيوُقققزو ثٌمضقققً

ؽبيٖ ثٌ٪جُِجس وثٌٍهؾجسو ووٙقً ثِْقٌ –

ثٌٌفُُو غْقًُ ثِْقىثيو ٩مقور ثػبىثؽقزو

د ٜ٪ثٌذٍوثْ ثٌٌ٪دُقز -إىل ثٖ٩ضقٌثف هبقج

ثٌٕٖقق٢جء (صبققٔ ٨جٕقق)٠و ثلضٚققجه ثٌْققىقو

ٌغز ًظبُز عجُٔزو ِِ ٨ج

٘يث ِٓ م٢قىًر

ثٔغققٌثق ثٖلضٚققجهٌو صبج٩ققجس ثٌٞققغ٠و

ٍ٩ققً وثلقق ٨ثٌذُٕققز ثٌىُٕ١ققز ثؼبضّجّققىزو

ص٪يَخ ُِجٖ ثٌذقجًو صٚىَخ ثؼبْعٌزو صقووًَ

وثٖٔم٢ج ٓ٩ ٧صٌثط ثِْقز ثٌقيٌ َ٪قىه إىل

ثٌمٞقُزو ذبققيٌَ ثْفىققجًو صفققىَؼ ثغبؾققجػو

لققٌوْ ١ىٍَققز ِققٓ ثٌَِققجْو ومٍققك ؾبققجي

صغُّت ثؼبىثل و صٌَْ ٨إَمقج ٧ثٌّٕقىو صْقًُُ

ٔفٖقققجي ثؼبٖقققٌو ٧ثٌمقققىٍِو ثٌقققيٌ َىفّقققو

ثؼبُققَثْ ثٌضؾققجًٌو

وَؤِّ ٌٕهٞز ٌ٩دُز وثفقورو وظ ثٌٖقًّ

صٌُُّ ثغبووه دقُت ثٌقوويو صمقُٕت ثٌضقرب٧و

فىي أِّ ٘يٖ ثٌٕهٞز و ِموِضقهج ثٌٍغقز

ربَٞت ثٌمٌي وثٌذىثهٌ وغَت٘ج...

ثٌمىُِز ٌِٓز.

ثٌغققجٍو ربؾققُُ ثٌ٪ؾققَ

ٌمو ثٔ٪ىِ ص٪جٔ ُ٥فىى وّجةً ثٔ٩قَٗ

ِغً ٘يٖ ثٌو٩ىثس صؤعٌ دجٌٍْخ ٌ ًٍ٩غقز

فُجصٕقققج ثٌٌ٪دُقققز ثغبوَغقققز

ثٔ َٗ٩ثٌٌ٪يبو وصَضبهج دبج ٘ى ٘ؾقُت ِقٓ

فُجر ثٌٕجُو  ًٍ٩ثٌىثل ٨ثٌٍغقىٌ

٘يٖ ثٌ٪جُِجس وثٌٍهؾجسو وأوغٌ ِج َذوو ىٌه

ثٌيٌ ٔ ُٔ٪فُٗو وصذٍىً ٌغز م٢جح ؽوَقور

فُّج صمىَ دٗ د ٜ٪ثٌفٞجةُجس ِقٓ ؿبجوٌقز

دُ٪ققور ٩ققٓ ثٌض٪مُققو وثغبىٕققُز وثؼب٪جٍ٥ققزو

ٌٌُْ٢ر ؽبؾضهج ّ ًٍ٩جةٌ ثٌٍهؾجسو وفقٌٛ

ثمضُققجً ثٌْفققج ٣وثٌض٪ققجدَت

٘ققيٖ ثٌٍهؾققز ِققٓ مققٗي ثٌغٕققجء وثٌققوًثِج

ٌضقمُك ثٌٌّجٌز ثُِٔٗ٩ز ِٓ أَْقٌ ّقذًُ

ودٌثِؼ ثؼبٕى٩جس ٌضىىْ ٍ٘ ثٌٍهؾز ثٌْقجةور

وألٌدٗ إىل ٩مىي ثٌٕجُ ولٍىهبُ .و٘ى هوً

وثٌيثة٪ققزو وِققج صققَثي ثٌٌ٪دُققز ثٌفٚقققً

ٌٔؽى ٌٗ أْ َىىْ أوغٌ ٙقز وِّٗز وأوغٌ

صىثؽٗ وصضٚويو وٌىٓ إىل ِىت؟

وثصْقققجٗ٩
وصععَتٖ

وثٌضمٌَققخ

ثصْجلجً ِ ٨ثفضُجؽجس ٘قيٖ ثِْقزو وص٪ٍ٢هقج
إىل ثٌٕهٞز وثٌضغَُت.

إْ ثٌٍغز ثٌٌ٪دُز

ثٔ َٗ٩ثٌ٪قٌيب ٕقٌٟ

٘ىَقققزو وه٩جِقققز ِْقققضمذًو وؽْقققٌ صمقققوَ

وّققج أْ ٌغققز ثٔ٩ققَٗ ثٌ٪ققٌيبو ثؼب٪ذققعر

وفٞجًرو وو ًٙؽبيٖ ثِْز دضٌثعهقج ثٌٌَ٪قكو

ديمَتر ٘يث ثٌ ٌٚ٪ثؼبٌ٪فُزو ٌُْش ِٕفٍٚز

وًوَُر ٖٔٗ٢لضهج ثٌٌثٕ٘ز وثٌمجهِزو ٌضعمقي

أو دُ٪ور ّ٩ج َْىه ثجملضّ٪جس ثٌٌ٪دُز ثِْو

ِىجهنج وِىجٔضهج دُت وً ثٌٍغجس وثٌٖ٪ىح.

ِٓ ؿبجوٖس ٔفٗي ٩جُِجهتج أو ؽبؾجهتج
ثؼبىجْ ثٌيٌ صٕه ٜدٗ ثٌفٚقًو ولو ّقج٩و

"ِٓ حبظ أٌمجٖ ثّْضجى فجًوق ٕىٕز – ًضبٗ ثهلل-
ٔوور ثّضٞجفٗ ثجملّ ٨فُهج

"1022/9/2
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وفو ٍُٙت ِٓ ٍ١ذز وأّجصيرثٌٍغز ثٌٌ٪دُز
ََوً ثجملّ٨
ٍثً ثجملّٙ ٨ذجؿ ثػبُِّ ثؼبىثفقك َ1022 /21 /11و وفقو ٙقٍُت ِقٓ ٍ١ذقز وأّقجصير ثٌٍغقز
ثٌٌ٪دُزو دٌفمز ثٌووضىًر دّْز ثٌقوؽجين أّقضجىر ومقذَتر صقوًَِ ثٌٍغقز ثٌٌ٪دُقز ٌٍٕقج١مُت
دغَت٘ج ِٓ ٌِوَ ثٌٍغجس

ثعبجِ٪ز ثًْهُٔز.

وثٌضمً ثٌىفو ثّْضجى ثٌووضىً مجٌو ثٌىٌوٍ ًةقُِ ثجملّق ٨وثِْقُت ثٌ٪قجَ ثٌقووضىً ؿبّقو
ثٌْ٪ىهٌ.
ولقققو ًفقققخ ًةقققُِ ثجملّققق ٨دجٌىفقققو
ثٌَثةقققٌ ودقققجًن ؽبقققُ زبقققٌؽهُ
ٌِوقققَ ثٌٍغقققجسو ثٌقققيٌ مق قٌّػ لقققجهر
ٌٍفىققٌ وثٌٍ٪ققُ ٍ٩ققً ِْققضىي ثٌ٪ققجظ
فبقققٓ صٍّ٪قققىث ثٌٌ٪دُقققز ٍ٩قققً َقققو
أّقققجصيصٗو ؤمٍى٘قققج ٌذٍقققوثهنُ ٍ٩قققً
مَت وؽٗ.
وّج ربوط ثٌووضىً ثٌىٌوقٍ فقىي
إقبجٍثس ثجملّ٨

ثغبفجٍ٩ ٣قً ثٌٍغقز

ثٌٌ٪دُزو وضبجَضهج ِٓ ثًٌُٕ وثٌضٖقىَٗ
وثٌغَوو دئٙوثً لقجٔىْ ضبجَقز ثٌٍغقز
ثٌٌ٪دُز ًلُ (٪ٌ )53جَ  1023و ثٌقيٌ حيقىي هوْ ثؼبنجٌفقجس ثٌقيت ص٢قجي ثٌٍغقز ٍ٩قً َقو
أدٕجةهج.
وإٔجً إىل هوً ثجملّ٨

ربمُك ثٌضٌثطو وإٗ١ق إىث٩ز دجٌٍغز ثٌٌ٪دُز ثٌفُٚقز

ثٌمٌَخو وِىثفمز ثجملّ ًٍ٩ ٨إٗ١ق أًد٪ز ِ٪ؾّجس

ثٌىلش

فمىي ِضٕى٩ز.

وّج أوو أمهُز إٖٔجء وٍُز ٌٍغقز ثٌٌ٪دُقز ديضقجٍ مٌجيهقج دجٌٖقّىٌُز ثٌٍغىَقز وثْهثةُقزو
فُضمٓ ثٌٍغز وثػب٢جدز وإهثًر ثٌٕووثس وربمُك ثٌضٌثط.
وربوط ثٌٍ٢ذز ٩قٓ ً َضقهُ

ثٌََقجًر ٌٍقذٗه ثٌٌ٪دُقز ؼب٪جَٖقز دُتقز ثٌٍغقز

دٗه٘قجو

وثٌضٌ٪ف إىل أّجٌُخ صوًَْهجو وم ٠٢ثٌووي ثٌٌ٪دُز وؽجِ٪جهتج غبّجَضهج وثغبفجٍُ٩ ٣هقج؛ إى
صٕضٌٖ ثؼبٌثوَ

ثٌ٪جظ وٍٗ ٌض ٍُُ٪ثٌُُٕٚز ؤٌٖ٘ج ٩رب ِج َََو  ًٍ٩أًدّ٪تز وّقضز وّقذُ٪ت

ِ٪هوثً ِْ ًٍ٩ضىي ثٌ٪جظو وّج ٩ربوث  ٓ٩فذهُ ٌٍغز ثٌٌ٪دُز ثٌيت ؽقٌس ٍ٩قً أٌْقٕضهُ ٪ُ١قز
ٍُّّز ووثٝقز ؽٍُز.
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ٔ ً٪ؾبّ ٨ثٌٍغز ثٌٌ٪دُز ثًْهين ثٌٖج ٌ٩ثؼبٚقٌٌ فقجًوق ٕىٕقزو ثِْقُت ثٌ٪قجَ جملّق٨
ثٌمجٌ٘رو ثٌيٌ ثٔضمقً إىل ًضبضقٗ ص٪قجىل ٙقذجؿ َقىَ ثعبّ٪قز  25ؿبقٌَ

ثٌٍغز ثٌٌ٪دُز

٘2351قو ثؼبىثفك  23صٌَٖٓ ثْوي  ٓ٩ .َ1022شبجُٔت ٩جِجً د٪و فُقجر إُِٗ٩قز وأوجهديُقز
وإدوثُ٩ز فجفٍز.
وٌو ٕىٕز

 9وجٔىْ ثٌغقجين  2952دمٌَقز ثٌٖقٌ٪ثء إفقوي لقٌي هُِقجٟ

مشجي ٌِٚو وزبٌػ

ألٚقً

وٍُز هثً ثٌٍ٪ىَ جبجِ٪ز ثٌمجٌ٘ر ٩جَ 2932

ثٌضقك دجٔىث٩ز ثؼبٌَٚز ٩جَ 2931و وصوًػ

ثٌى٥جة إىل أْ صىىل ًةجّقز ثٔىث٩قز

 2993وِقققٓ إٔقققهٌ دٌثؾبقققٗ (ٌغضٕقققج ثعبٍُّقققز) ثٌقققيٌ دقققوأ

صموديقققٗ ٩قققجَ 2927

و ثٌضٍفََىْ وجْ ِٓ أدٌٍ ِج لوَ دٌٔجِؼ (أِْقُز عمجفُقز) ثٌقيٌ ثّضٞقجف مٌٗقٗ ٩قوهثً
وذَتثً ِٓ ثؼبغمفُت وثْهدجء وثؼبفىٌَٓو ِقٓ دُٕقهُ صىفُقك ثغبىقُُ وَىّق

إهًَقِ وقبُقخ

ؿبفى ٣وأًِ هٔمً و٩ذوثٌٌضبٓ ثْدٕىهٌ
ثصّْش إٔق٪جًٖ دجٌقوفء وثٌٌوِجْٔقُز وّقج ثصْقّش وٍّجهتقج دجٌذْقج١ز وثٌ٪يودقز ِق٨
ثغبفج ًٍ٩ ٣لىر ثؼبفٌهثس وفٚجفضهج؛ إى وجْ ِٓ إٔو ثؼبوثفُ٪ت  ٓ٩ثٌٍغز ثٌٌ٪دُز.
وِٓ إٔهٌ هوثوَٕٗ (إىل ِْجفٌر) و(ٌؤٌؤر

ثٌمٍخ) و(ّقُور ثؼبقجء) و(ولقش ٖلضٕقجٗ

ثٌىلش) و(ثعبٍُّز صًتي إىل ثٌٕهٌ).
ٕغً ٕىٕز ِٕجٙخ ٩ور ِٕهج ٞ٩ى ؾبّ ٨ثٌٍغز ثٌٌ٪دُز

ِ ٌٚوٞ٩قى عبٕقز ثٌٖقٌ٪

دججملٍِ ثٌٍْ ًٍ٩غمجفز وًةُِ عبٕز ثٌٕٚىٗ دجربجه ثٔىث٩ز وثٌضٍفََىْو وّج وقجْ ٍَمقٍ
ؿبجٌٝثس

ثْهح ثٌٌ٪يب دجعبجِ٪ز ثَِْتوُز

ثٌمجٌ٘ر

وٌِش ثٌٌثفً هوي وِهٌؽجٔجس وِؤسبٌثس وغَتر
ثٌيت فٍُ٩ ًٚهج ؽقجةَر ثٌُٕقً
سبٕقهج ٌِٚ

ثِهثح

ؾبجي ثٌغمجفز وثٌفٕىْ

ِ ٌٚومجًؽهجو ووجٔش ةمٌ ثعبىثةَ

فََقٌثْ ثؼبجٝقٍو و٘قٍ أدقٌٍ ؽقجةَر ّقٕىَز
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االحتفال باليوم العالمي للغة العربية
ي ار احتفاةت اجملٌع باه َ٘ٚاهعا  ٛهوغ ٞاهعسب ٞٚظباح  َ٘ٙاثحذد ا ٘افذ ،َ2016/12/18
عقد ُدٗ ٝبعِ٘اْ :تع  ٙاُتصار اهوغ ٞاهعسب ، ٞٚأدارٓا عؽ٘ اجملٌذع اثاذتاك اهذدكت٘ر ضبٌذد حذ٘بر،
ٗحاؼذذس فٔٚذذا :اثاذذتاك اهذذدكت٘ر ٘ٙاذذه بلذذار عؽذذ٘ اجملٌذذع حبذذع عِ٘اُذذٕ :تع  ٙذ اُتصذذار اهوغذذٞ
اهعسبٚب ٞهوِبا قني بغ ٓا اهعامل اإلاتً ٛؼٍب ا عصس بِدسا هثت  ٞضباٗر:
 ٜحذذ٘ي أٌٓ بٚذذ ٞاهوغذذ ٞاهعسب بٚذذٞ
اثٗبي :متٔٚذذد ب
اإلقباي عؤٚا احْ هغ لا.ٞٙ

اهعذذامل بصذذٔاد ٝعذذدد ًذذّ اثةاُذذبٗ ،عذذّ ًذذد٠

اهثاُ :ٛت٘ ٚقٛب ً٘ة ٘قع اهعسبٚبًٗ ٞلاُتٔا ا دارس ٗا عآد ٗازباًعذات ٗا ساكذ اهعا بًذ،ٞ
بتف ذذاٗت ُس ذذب ًٗ ،ذذا ذبب ذذ ٟب ذذٕ ً ذذّ يقب ذذاي عو ذذ ٟتعؤٌ ذذا ًٗ ذذد ٠اةٓتٌ ذذاَ بتعو ٌٔٚذذا دٗي اهع ذذامل
اإلاذ ذذتً ٛاه٘ق ذ ذذت اسباؼ ذ ذذس :باكسذ ذذتاْٗ ،أفغاُس ذ ذذتاْٗ ،تسكٚب ذ ذذاٗ ،يٙذ ذذساْٗ ،بسُٗ ذ ذذاًٗ ،ٜاه ٙ ٚذ ذذا،
ٗأُدُٗٚسٚا; ُآٚم .سوٌٛب ااِد ٗاهفوبني.
حب ذذً٘ٗ ٝلاُ ذذٞ
ٗاثخذذ  :تِبٔٚذذ ب ٛتع ٙذذ ٜب ِٙ ،ب ذذٕ عو ذذ ٟاسبف ذذان عو ذذ ً ٟذذا هوعسبٚب ذذ ً ٞذذّ ُ
اإلاتَ.

دٙذذار

كٌا حاؼس اثاتاك اهدكت٘ر ل ااتٚت ٞٚعؽ٘ اجملٌع ببةع عِ٘إُ :تع  ٙاُتصذار اهوغذٞ
اهعسبٞٚ

بتدٓا  -ا عا ٙاهوغ٘ٗ ٞٙا سبٗه ٞٚا صرتكٓ ، ٞذد يىل ٗؼذع تعذ٘ر عوٌذ ٛقذا ٍ٢عوذٟ

ًبادئ اهتدط ٚاهوغ٘ ًّ ،ٜأةىِ اهعٌى عوذ ٟتع ٙذ اُتصذار اهوغذ ٞاهعسبٚذٞ

أقطارٓذاٙٗ .قذَ٘ ٓذ ا

اهتدط ٚعوً ٟعسف ٞا عا ٙاهوغ٘ ٞٙاه عو ٟأااأا عبلٍ عو ٟا س ١يْ كاْ توم ُاظذ ٞٚأٗ
كاْ خبت كهم.

ٗاُتٔ ذذت اهِ ذذدٗ ٝببة ذذع هو ذذدكت٘ر يدٓ ذذاَ ح ذذِض بعِ ذذ٘اْ :اشبذ ذ اهعسب ذذ- ٛح ٙ٘ٚذذ ٞاهوغ ذذٞ
ٗذبدٙاتٔا ا عاظسٝ
ٗأشار ف ٕٚيىل أٌٓ ٞٚرعاً ٞٙبادرات تث:
أٗةً  -أكاد  ٞٚاشب اهعسب.ٛ
اُٚاً ً٘ -ا٘ع ٞاشب اهعسب.ٛ
اهثاً -ا سابق ٞاهثقاف ٞٚهفّ اشب اهعسب.ٛ
ٗعوٓ ٟاًض اسبفى كسبَ اثاتاك اهدكت٘ر خاهد اهلسك ٛر٢ذٚ
ا بازرٗ ّٙأعؽا ١اهصس ازبدد ،بتسو ٌٍٔٚشٔاد ٝاهعؽ٘.ٞٙ
كٌا كسبَ اهفاّٙ ٢

اجملٌذع ،أعؽذا ١اجملٌذع

ًسابقات اجملٌع اه أُعوِت ُتا٢رٔا ًبخساًٗ ،ةا١ت عو ٟاهِة٘ احت:ٛ

إٌٗ١ز ؾبُّ٪ز
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 - 1فازت عّ ًسابق ٞأفؽذى كتذاب ًرتةذٍ ا سحً٘ذ ٞخدجيذ ٞاهقااذٍ ٗاهذدكت٘ر ٝيخذتػ
قِاُ٘ ٝبازبا ٝ ٢اثٗىلٗ ،قٌٚتٔا و5000ن مخس ٞكة دِٙار.
 - 2فاز عّ ًسابق ٞفذّ اشبذ اهعسبذ ٛكذى ًذّ :رفعذت ضبٌذد اهبذ٘اٗ ٝ ٙاذوٌٚاْ يلاعٚذى
ُاظس بازبا ٝ ٢اهثاُٗ ،ٞٚقٌٚتٔا و4000ن أربع ٞكة دِٙار.
ٗفذاز كذى ًذذّ :فٚعذى ظذذبة ٛأبذ٘ عاشذذ٘ر ٗضبٌذد يبذذسآ ٍٚأبذ٘ عٚصذذ ٞبازبذا ٝ ٢اهثاهثذذ،ٞ
ٗقٌٚتٔا و3000ن ت  ٞكة دِٙار.
ٗ - 3عذذّ ًسذذابق ٞوأحذذب هغ ذ اهعسبٚذذ /ٞف٣ذذ ٞاهقعذذ ٞاهقع ذ ٝن
هج فاي ،فازت:
أُف ذ ذذاي بس ذ ذذاَ بدا ِٙذ ذذ ٞبازب ذ ذذا ٝ ٢اثٗىلٗ ،قٌٚتٔ ذ ذذا و500ن
مخسٌ ٞ٣دِٙار.
ٗرد ضبٌذ ذذ٘د اهذ ذذدٙل ٛبازبذ ذذا ٝ ٢اهثاُٚذ ذذٗ ،ٞقٌٚتٔذ ذذا و400ن
أربعٌ ٞ٣دِٙار.
ف ذذسح عٌ ذذار اهس ذذوٌٚاْ بازب ذذا ٝ ٢اهثاهث ذذٗ ،ٞقٌٚتٔ ذذا و300ن
تة ٞ٣دِٙار.
زبني أشس أمحد بازبا ٝ ٢اهسابعٗ ،ٞقٌٚتٔا و200ن ً٣تا
دِٙار.
هٌٚذذار عٌذذس ا ذذً٘ بازبذذا ٝ ٢اشباًسذذٗ ،ٞقٌٚتٔذذا و100ن
ً ٞ٣دِٙار.
ًُِٗةت ةا ٢تا تسؼ ،ٞٚق ٌٞٚكى ًِٔا و50ن مخسذْ٘ دِٙذاراً ،هلذى
ًّ:
راًا ععاَ عبداهقادر.
هني ًٔد ٜاهصٌااني.
ٗ - 4ع ذذّ ًسذ ذذابق ٞوأحذ ذذب هغ ذذ اهعسبٚذ ذذ /ٞف٣ذ ذذ ٞاهساذ ذذٍ ٗاشب ذذ
اهعسبٛن هج فاي ،فازت:
ا ذ ذ ذذار ٝظذ ذ ذذ  ٠داٗٗد بازب ذ ذ ذذا ٝ ٢اثٗىلٗ ،قٌٚتٔ ذ ذ ذذا و500ن
مخسٌ ٞ٣دِٙار.
بصذ ذذس ٠أمحذ ذذد عطٚذ ذذ ٞبازبذ ذذا ٝ ٢اهثاُٚذ ذذٗ ،ٞقٌٚتٔذ ذذا و400ن
أربعٌ ٞ٣دِٙار.
داُذ ذذا رلذ ذذ ٛاهسذ ذذعد بازبذ ذذا ٝ ٢اهثاهثذ ذذٗ ،ٞقٌٚتٔذ ذذا و300ن
تة ٞ٣دِٙار.
راًا عبداه ب٘اعِ ٞبازبا ٝ ٢اهسابعٗ ،ٞقٌٚتٔا و200ن ً٣تا
دِٙار.
حِني اسحاْ اهصو٘ي بازبا ٝ ٢اشباًسٗ ،ٞقٌٚتٔا و100ن ً ٞ٣دِٙار.
كٌذذا ٗزبد اجملٌذذع ٓ ذ ا اهٚذذَ٘ ًذذا ٙ ٙذذد عو ذذ ٟأربعذذني أهذذه ُسذذدً ٞذذّ ًوع ذ ظ ذذٌٌٕ
خعٚعاً ،احتفا ١بٔ ٖ ا ِااب ،ٞارب شعار هغ ٓ٘. ٙ

إٌٗ١ز ؾبُّ٪ز
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األشتاذ الدكتور مسري اشتيتية يويئ اجملنعيني حبصول اجملنع على
جائسة امللك فيصل العاملية للغة العربية واألدب
ت
صَقققَفُّ ثغبقققٌوفْ ٙقققذجؿَ ثٌٕقققققوي

س ؽبقققققج أٌِّ٪قققٍ
و ثْوفق قكو ٙقققى ٌ

س
وجيقققٌٌ ثٌْققققجحْ وّقققج أٍ٘قققٌَ ا

٢٩جَقققجٖ

ثٌمٍقققخو وثْٝققققققٍ٨و

ففقققٍ ثغبقققٌف صىٌَققق ْو ٔقققج ًْ ثؽبقققىي

صٚقققخُّ ثٌغققققٌثََ ٩ققققًٍ ثؼبققققىؽ٨

وَققىٌققققققو غبقق قٌٓ َٖقق قكّ ثؼبققققققوي

َقققىثًٌ ثٌٕقققققؾىََ وٌقققققُ َمٕق ق٨

وٙقققققُوْ ثٌ٪مقققققىي ٌقققققٗ أَاىُقققققْٗ

َغققققيٌ ٙققققُُّ ثعبققققىي ثؼبذققققو٧

ثغبقققققققٌف أِضْققققق قْٗ

دجغبققققققخ َّٕققققققى ودققققققجْىً٧و

و وققققققً َققققققىَ ٌققققققٗ ١ققققققجةٌٌ

َت ٌىؽاهجصققققققٗ ثًْدقققققق٨و
َ٢قققققق ْ

ٙقققققذجدز ٘قققققيث ثٌٍْقققققجْ ؽبقققققج

ُت
دْقققققجص ْ

ثٌ٪قققققُت وثؼبْقققققّ٨

فذْْقققققققضجٔٗ ٝققققق قى ٘ج ٔقققققققج١كٌ

َ٢قققققَت إىل وىٔقققققٗ ثْوَّققققق٨

وأمقققققٌي سبقققققوُّ ثؽبقققققىي أحبقققققٌث

صغقققققيٌ ثٌمٍقققققىح وظ صٖقققققذ٨و

مُقققققىيُ ثػبُقققققجي ٩قققققٗ َِقققققوُّ٘ج

ِىٝققققق٨و

وصىٌققققق ق ْو

ضبٍٕققققققج ثؼبٖققققققجًَ٩

فٍُْقققققشا صىَلققققق ْ

ّققققققجفهج

ٕققققققٌدٕج ٘ىث٘ققققققجو وظ ٔقققق ق ّو٧و

س ف ْهّٕقققققج
وٕقققققجة ْؼ فُٕقققققج هتقققققجو ا

وٝقققققج ْه ثٌٌ٪ودقققققزِ ظ َْم٢ققققق٨و

وٍ٥ققققشا صٚققققجً ِْ ٧ققققىػ ثٌ٦ققققَٗ

هبقققققوٌ ثؼبضَقققققجح وظ صْٚقققققٌ٧و

ق هبقققققج فُقققققز
َت ثٌ٪قققققٌو ْ
صْققققق ْ

صغقققيٌ ُ١قققىف ثٌّٕق قوي ثجملّ٪قققٍ

ٔقققققَفّ ثٌضقجَقققققج ٍ٩قققققً مٍُقققققهج

وّقققُذىَِٗ فُهقققج ِققق ٨ثْٙقققٍّ٪

خ ِققققٓ أِققققزٍ
وهِ٪ققققهَ َققققج لٍقققق ْ

ص٪ققققُٔ ٍ٩ققققً فجفققققز ثؼبٚققققٌ٧و

وضجدقققققهِ َقققققج إِّٔقققققج ظ َقققققَي

خ ثؽبقققىي أصبققق٨و
وٝقققج ْهنِ لٍققق ْ

صٍقققققىؿْ ٍ٩قققققً ثْفقققققكو ًثَضْقققققْٗ

صقققققٌق ٌقققققٗ أهِ٪قققققٍ
ُّ
دبَقققققوّ
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ثٌوٌٖز ثٌىُ٥فُز ٌق"ٌ"ً٪
وهوً ثٌُْجق

ثٌمٌةْ ثٌىٌمي

صىؽُٗ ِ٪جُٔهج
اهدكت٘ر ًساد محٚد عبداه اهعبداه

ِموِز:
ٍَْ٘ ٠يث ثٌذقظ ثٌٞىء  ًٍ٩إفوي أمىثس "إْ وثمىثهتج" وٍ٘ "ٌ "ً٪وِج
ؽبج ِٓ هوً دجًٍ
٘يٖ ثْهثر

و٥

صىؽُٗ ثٌوٌٖز ثٌُْجلُز ٌٍٕ٘و ُّّٖج ثٌٕ٘ ثٌمٌةين ثٌيٌ
ةَجس ٩ورو فىجْ ِٓ ٕعهنج أْ صقؤهٌ هٖٖس ؿبقوهر وفقك
فُت ظ ِٕٔ ثّضّ٪جي ثٌٌ٪ح ؽبج وِج صؤهَقٗ

ثؼبٕ٦ىً ثٌُْجلٍ ثٌ٪جَ وثػبجٗو

ِٓ هٖٖس وِ٪جٍْ مجًػ ثٌٕ٘ وهثمٍٗ فٙ ٓ٩ ًٗٞىً٘ج ثؼبض٪وهر وإٔىجؽبج ثٌقيت
ِج ٌٔي ِٕهج ِْض ًّٗ٪دىغٌرو
َيوٌ

فُت ثٌٚقىً ثْمقٌي ٖ ٔقٌي ؽبقج أٌّ ثّقضّ٪جي

ثٌمٌةْ مٚىٙجً ؤوًصٗ

ثٌٖ ٌ٪وثٌىَٗ ثٌ٪قٌيبو ولقو لُْقُ ثٌذققظ

إىل لُّْت ًةُُْتو مهج:
ثٌمُْ ثْوي :ثعبجٔخ ثٌٕ :ٌٌ٦ثٌيٌ ًوقَ ٍ٩قً صضذق ٨ثّقضّ٪جٖس "ٌ٪قً"
وثّضمٌثء ِ٪جُٔهج وُٙغهج وٙىً٘ج ٕ٩و ثٌٕقجر ثٌٌ٪ح ثٌمقوثًِو ولقو ث٩ضّقؤج
 ًٍ٩أِهجس وضخ ثٌٕقى

صضذ ٨ىٌه.

ثٌمُْ ثٌغجين :ثعبجٔخ ثٌض٢ذُمٍ :ثٌيٌ ًوَ  ًٍ٩صى "ً٪ٌ" ُ٥وٙقىً٘ج
ثَِجس ثٌمٌةُٔز وِج صؤهَٗ ِقٓ ِ٪قج ٍْ وفقك ثٌْقُجق ثٌضقىُ٥فٍ ؽبقجو وِقٓ م
ثمضٌٔج د ٜ٪ثٌّٕجىػ ثٌيت و٥فش ٘يٖ ثْهثر ف ٓ٩ ًٗٞثٌضقجلهج دجٌّٞجةٌو وِج
لو َٚجفخ ىٌه ِٓ صغَت

هٌٖضهج ثٌىُ٥فُز صذ٪جً ٌُْجق ثغبجي ثٌ٪جَ.
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ُُٕ٩ز ثدٓ ُّٕج
أعٌ٘ج وِ٪جًٝجهتج

ثٌٖ ٌ٪ثٌٌ٪يب

ثٌووضققىً ٩ذقوثغبُّقو دققوًثْ
وٍُز ثٌٍغز ثٌٌ٪دُقز دجؼبٕٚىًرو ؽجِ٪ز ثٍْ٘قٌ
ِموِز:
أِج د٪وو فٗ ٕهّ أْ فٞىً ثٌٕ٘ ثٌضٌثعٍ
ثغبوَظ

ثٌٖ٪َ ٌ٪و إٝجءر ٌٍٕ٘ ثٌضٌثعٍ وثٌقٕ٘

ةْ ِ٪جًو ىٌه أْ صٌثط وً أِز َىىْ أّجّقجً ِقٓ أّقِ فُجهتقجو إى ديغقً أغٍقً ِقج

ديضٍىٗ أدٕج ٘ج ِٓ ث٩ضَثٍ هبيث ثٌضٌثط وضبجَضقٗ دقى ٍ٩أو دغقَت و٩قٍو وِقٓ م َىقىْ عبقىء
ثٌٖج ٌ٩إىل ٘يث ثٌضٌثط ربش أٌ ٙىًر ٌىٔجً ِٓ إعذجس وٖةٗ وثٔضّجةٗ إىل ٘يث ثٌضٌثط ثٌقيٌ
َ ٌٗ ّٓٞأٙجٌز ثٌٌ َز وفْٓ ثٌضَُّ.
 ًٍ٩أْ عبىء ثٌٖج ٌ٩إىل ِ٪جًٝز ٔق٘ صٌثعقٍ وقجْ ٌَؽق ٨ق فُّقج ٌَؽق ٨إٌُقٗ ق إىل
هوثف٩ ٨وّ رو َعل ثٔ٩ؾجح ً ًٍ٩أّهجو ّىثء أٌّ ىٌه ثٌٖج ٌ٩أَ ؽهٌ دٗو إى غجٌذجً ِقج َىقىْ
ثٌٖجٌ٩

ثؼب٪جًٝز ِوفى٩جً دبىُّمً ثٌمُٚور أو ٌ١ثفز فىٌهتج أو ثٌَِْٓ ِ٪جًو ْْ ثٌمقىي

دجٕضٌث ٟثؽضّج ٧ثٌٖىً وثؼبىٝى٧

ثٌمُٚور ثؼب٪جًٝز َهوً وغَتثً ِٓ ثٌمٚجةو ثٌقيت صٕ٢قك

دبقجوجر ثٌمُٚور ثّْجُ هوْ أْ صٍضََ ثٌٖقىً أو صقٌصذ ٠دجؼبىٝقى٧و وِقٓ هوْ ٘قيث وىثن
صم ثٌٚىًر ثٌفُٕز ٩قجًِٗ ِقٓ ٩ىثِقً ثٌضؾوَقو

١ذُ٪قز ثؼب٪جًٝقزو وأ٘قُ أهثر صْقهُ

ثغبفج ًٍ٩ ٣أٙجٌضهج وفُىَضهج.
ولو وجْ ثمضُجً ُُٕ٩ز ثدٓ ُّٕج ًثؽ٪قجً إىل أّقذجح ٩قور ِٕقهج :دٌث٩قز ثدقٓ ّقُٕج
ص٢ىَ ٨ثٌمُٞز ثٌفٍْفُز وإٌذجّهج ثٌٚىًر ثٌفُٕز ثعبُورو وِٕهج ربمُك ثٌمقىي
ثٌُُٕ٪ز ثٌيت ٖ صم ٕ٩و ٩فُ ثٌوَٓ ثٌضٍّْجين

ِ٪جًٝقجس

ثٌمومي وأضبو ٕىلٍ و٩قجهي ثٌغٞقذجْ

ثغبوَظ وّج إٔجً د ٜ٪ثٌوثًُّتو وِٕهج ربمُك ثٌمقىي

ْٔقذز ثٌُُٕ٪قز ٖدقٓ ّقُٕج ِقٓ

مٗي ثؼب٪جًٝجس ثٌٌَٖ٪زو وِٕهج ثٌىلقىف ٍ٩قً ؽقىهر ثؼب٪جًٝقز أو ًهثءهتقج فُٕقجًو وؿبجوٌقز
صٕجوؽبج دٖىً ؽوَوو وزبٍُ٘ ثؼبٍ٢ٚـ ِٓ ٍِ٢ٚقجس ٩ورو ول فُجؽبج وغَت ِقٓ ثٌذقجفغُت
ِيديدُت

ْٔذضهج إىل ثؼب٪جًٝزو وربمُقك ثٌمقىي

د٪ق ٜثؼبذجٌغقجس ثٌقيت صٕجوٌقش ثٌُُٕ٪قز

وعِغجي ثٌٗٚؿ ثٌٚفوٌ وثدٓ أيب أُٙذ٪ز ومًٍُ ٌِ٢ثْ.
ولو ثلضٞش ١ذُ٪ز ثٌذقظ أْ َعل

ِذقغُتو أِج ثؼبذقظ ثْوي ففُٗ ِهوس دجٌضٌَ٪

دجدٓ ُّٕج وٌٕٖ٪و م ٍّ٢ش ثٌٞىء  ًٍ٩لُٚوصٗ ثٌُُٕ٪ز ِقٓ فُقظ ربمُقك ثٌْٕقذز و٩قوه
ثْدُجس وثٌضقًٍُ ثْهيبو م صٕجوٌش أعٌ ثٌُُٕ٪ز

ثٌٖ ٌ٪ثٌٌ٪يبو ِقٓ مقٗي ًٙقو وقً ِقج

ولفش ٍُ٩قٗ ِقٓ أعقٌو ّقىثء أوقجْ لٚقجةو أَ ِم٪٢قجس أَ ِٖقٌ٢ثس أَ إٕقجًثس إىل لٚقجةو
وـبّْجس ظ ص ًٚإٌُٕجو أِقج ثؼبذققظ ثٌغقجين فمقو صٕجوٌقش فُقٗ صٌَ٪ق ثؼب٪جًٝقز وربوَقو
أّْهجو م أفٞش

ًٙو ِ٪جًٝجس ثٌُُٕ٪قز ثٌٚقٌحيز وغقَت ثٌٚقٌحيزو وهًثّقضهج هًثّقز

ٔجلورو ِٓ فُظ ثؼبىٝى ٧وثٌضٚىٌَ وثؼبىُّمً.
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والوخوع يخيب

ثٌْؤثي:
 ً٘ .2ديىٓ ٌغىَجً صٌصبز ٘يٖ ثؼبٍ٢ٚقجس وجِل:
ثُّ ثؼبٍ٢ٚـ

ثؼبٌ٪ت ثؼبمضٌؿ دجٌٌ٪يب

1

Worthiness

ؽوثًر

2

Airworthiness

ثعبوثًر ثعبىَز

3

Seaworthiness

ثعبوثًر ثٌذقٌَز

4

Medical worthiness

ثعبوثًر ثٌ٢ذُز

5

Road worthiness

ؽوثًر ثٌٌ٢ق

6

Worthiness certificate

ٕهجهر ؽوثًر

7

Airworthiness certificate

ٕهجهر ؽوثًر ؽىَز

8

Worthiness System

ٔ٦جَ ثعبوثًر

ٌَؽً ٌِثؽ٪ز ثؼبٍ٢ٚقجس ثٌضجٌُز ِٓ ثٌٕجفُز ثٌٍغىَز:
ِٗف٦جس

ص ٌَ٪ثؼبٍ٢ٚـ
٦ٔ 2جَ ثعبوثًر٘ :ى لٌثًثس وصٍُّ٪جس وإؽٌثءثس  ًّ٩ؿبقوهر ٌىقىثهً ِؤٍ٘قز وٌِمٚقز
 ًٍ٩أّٔ٦ز ةِٕز وِْقؾٍز صّ٪قً ٍ٩قً ثّقضٌّثً ٙقٗفُز ووفقجءر (ثّْٔ٦قزو ثؼب٪قوثسو
ثٌ٢ققجةٌثسو ثٌْققفٓو ثؼب٪ققوثس ثٌ٢ذُققزو ثؼبٌثوققَ ثٌضوًَذُققزو ثؼبنضققربثس ثٌ٢ذُققزو ث ) ِققٓ
ثٌٕجفُز ثٌضٖغٍُُز أو ثٌفُٕز أو ثؼبُىجُٔىُز وث٩ضّجه٘ج دٖهجهر ؽقوثًر دبقج َؤٍ٘قهج ْهثء
ثْهوثً وثؼبهجَ ثؼبىٍفز هبج وفك ِ٪جََت ثٌِْٗز ثؼب٢ذمز ودبج َضفك ِ ٨ثٌضٌَٖ٪جس ثٌووٌُقز
وثحملٍُققز وثؼبضٍ٢ذققجس ثٌضُُّٕ٦ققز ثؼبضٍ٪مققز دجٌضْققؾًُ وثٌضققٌمُ٘ وثٌضؾوَققو وثٌض٢ققىٌَ
وثعبىهر وثّٖضنوثَ وثٌضمُُُ.
1

ثعبوثًر ثعبىَز  ٍ٘ :لوًر ووفقجءر (ثٌ٢قجةٌر ووقً ِقج َْقضغً ثعبقى وثٌفٞقجء وذُتقز
ثّضنوثَ أو صٖغًُ) وٗٙفُضهج ٌٍمُجَ دجٌ ًّ٪ثٌيٌ ّّٙش ِٓ أؽٍٗ

صبُ ٨ثٌ٦قٌوف

ثحملُ٢ز ووفجءر وؽوثًر ثؼبْضنوَ ٌضٕفُي ثؼبهجَ دٖىً ةِٓ.

مٍفجْ ًثٕو ؿبّو ثٌى٪يب
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ثٔؽجدز:
 ًٍ٩ثٌٌغُ أْ وٍّجس :وفجءر وٗٙفُز ولوًر ٍ٘ ِ ًٍ٩ج َذوو أٌفجِ ٣ضمجًدز ثؼب٪جينو
فمو ٙجً ٌىً ِٕهج
ثْ( ًٙثٖصّْجق

ثّٖضّ٪جي ثٌف ٍٍ٪مٚىُٙز ُِٕ٪قز؛ فىٍّقز ٙقٗفُز ِقغًٗ ص٪قٍت
ًّ٩أ ِج)و م ٙجًس صضىؽّقٗ إىل هًؽقز (أو ِقوي) ثِْقجْ

ثٌغيثةُز وثٌىُُّجةُز وثْهوثس ثٌ٢ذُز ووً ِج َْقضهٍىٗ ثْٔٔقجْ

ثؼبٕضىؽقجس

فُجصقٗ ثٌُىُِقزو وّقج

ٙجًس صٍ٪ت فووه ثؼبْؤوٌُز ؤ٢جق ثٌٍْ٢ز ؼبٓ َضىٌىْ وُ٥فز أو ِ ًّٗ٩ج.
ووٍّز وفجءر (وِٕ٪ج٘ج ثْ ٍٍٙثٌضّْجوٌ وثٌضّجعقً) ٙقجًس صٖقَت إىل ثصٚقجف ثٌٖقن٘
دجٌٌٖو ٟثٌٍِٗز ٌٍمُجَ دبهّزٍ أو ٖٔجِ ٍٟج  ًٍ٩أف ًٞوؽٗو وّقج ٙقجًس صٖقَت إىل صقىثفٌو
ِ٪جََتَ صٖغٍُُزٍ وأهثةُزٍ فبضجٍر

ثؼب٪وثس وثْهوثس ثؼبْضنوِز

وِغٍهج (ؽوثًر) فُّج ةٌش إٌُٗ ِٓ ٌِ٪ت؛ فمو وجٔش صٍ٪ت

فُجصٕج ثٌ٪جِز.
ثْ( ًٙثّٖقضقمجق) ٌىٕقهج

ٙجًس صٍ٪ت ثٌموًثس ثٌذٌَٖز ثٌ٪جٌُزو وّج صٍ٪ت ثٍُْ٘ز وثٌمجدٍُز ثٌىذَتر ًٌّ٪أ أو وُ٥فقزٍ
أو ٖٔجِ ٍٟج.
و(ثٌموًر) ٌف٩ ٤جَ لو ًَّٖ وً ِج ّذكو وحيضجػ إىل ربوَو ٌىٍ َٚذـ ِوٌىٌٗ أوٝـ
وأَهَقّ.
و ًإَٔج أْ صٌصبز ( )Worthinessإىل (ؽوثًر) أو (وفجءر) ٍ٘ صٌصبقز ِىفمقز إىل
فو وذَت .وٌيٌه ٔقٌي أْ صٌصبقز ثؼبٚقٍ٢قجس ثٔقبٍََُقز ثٌقىثًهر

ثٌذٕقو ثٌْقجد٘ ٨قٍ

صٌصبز ِمذىٌزو وّج ٌٔي أْ ٍِ٢ٚـ (ٔ٦جَ ثعبوثًر) ٘ى صٌصبز ِ٪مىٌزو ْْ وٍّقز (ٔ٦قجَ)
٘ققٍ أفٞققً صٌصبققز ٌ٩دُققز ٌققق()Systemو ووٍّققز (ؽققوثًر) ٘ققٍ ِققج ثمضٌسبققىٖ صٌصب قزً
ٌِق(.)Worthiness
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مبادرات لغوية

وٕج لو إٌٔٔج

ثٔٙوثً ثٌْجدك ٌٌٕٗ١ز إىل فٌَك دقجٌٌ٪يب ثٌقيٌ أٝقُتش مش٪ضقٗ

ٕهٌ سبىٍ ٌ٪جَ َ1023و دبذجهًر ِٓ ثّْضجى ثٌووضىً ُّ٪و إظبجًُ٩و أّضجى ٍ٩قُ ثٌىًثعقز
ثعبجِ٪ز ثًْهُٔزو ٌضٌصبز ٍُِىْ ٍِ٢ٚـ ١يب و.ٍٍّ٩
وِقٓ ؽوَقو ثٌفٌَقك أٔقٗ دقوأ دجٌضىُّّق٨و وأٍ٩قٓ ٩قٓ صىلُق ٨ثصفجلُقز ٕقٌثوز ِقِ ٨ؤّؤْقز
٩ذوثغبُّو ٕىِجْو وّج مت ثٔ( ٓ٩ ْٗ٩دجٌٌ٪يب فمىق) و(دجٌٌ٪يب ٕ٘وّز).
وثّضٌّّ ثٌ ًّ٪وثٌض٢ىٌَ  ّٓٝثِل صذج٩جً
 -2صٕ ُُ٦هوًثس دٌؾبز (وَىُذُوَج) ٌٓٞ٩جء.
 -1إٗ١ق فٌَك دجٌٌ٪يب

ثٌٍ٪ىَ.

 -5إٗ١ق فٌَك دجٌٌ٪يب

ّىًَج.

 -3إٗ١ق دجٌٌ٪يب ٌٍىٍُجس ثٌ٢ذُّز.
 -3إٗ١ق دجٌٌ٪يب
 -2ثؼبٖجًوز

فٍُْ٢ت (ؽجِ٪ز ثٌّٕؾجؿ .

ِؤسبٌ (وَىٍ  )1022وهُتز ِّٕ٦ز

 -7دوء دٌٔجِؼ دجٌٌ٪يب ٌٓ١فجي.
 -1دوء دٌٔجِؼ ثؼبىضذز ثٌٚىصُّز ٌٍّىفىفُت.
 -9إٗ١ق فٌَك دجٌٌ٪يب

وٍُّز ثٌٍغجس ثْؽٕذُّز.

 -20إٗ١ق ٌِٖو ٧دجٌٌ٪يب ٌٍذقظ ثٌ.ٍٍّ٪
 -22ثٌفىٍ جبقجةَر ِذقجهًثس ثٌٖقذجح ثٌض٢ىُّ٩قز وثْٔٔقجُّٔز
دجٌضٚىَش).

ثٌىىَقش (ثؼبٌوقَ ثْوّي
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بتا غاتلايف برا

خبربهتّج ثٌيت صضؾقجوٍ طبْقز وٖ٩قٌَٓ

ِققٓ مققٗي إٔضققجػ ؿبضققىي أٙققٍٍ ِٚققُّ

ؾبقققجٖس ثٔٔضقققجػ ثٌضٍفََقققىين

مُٚٚجً ٌٓ١فجي هوْ ّٓ ثٌ٪جٕقٌرو َضّغقً

وثٌٚقجفز ووضجدز ثحملضىيو ألقوِش وقً ِقٓ

دقققجٌفُوَى ثٌمٚققَت وثٌىضققخو فُققظ ٍّ٩ققش

٩جِقققجً

ؽٌهثٔقز

ثٌٌٖوز ِٕي ثٔٗ٢لهقج ٍ٩قً ص٢قىٌَ

ًثِج وُقج

وؼبُققجء ثٌ٢ذققجٍ٩ ٧ققً

ؿبضىي ص ٍٍُّ٪فجةَ  ًٍ٩ثٌ٪وَو ِٓ

وضجدز ؤٌٖ ؿبضقىي

ثعبىثةَ

صٌ٩ ٍٍُّ٪يب ؽيثح

وصذُت أْ ٘يٖ ثحملضىَجس ثّض٢ج٩ش

ٌٓ١فققجي ِققٓ مققٗي

أْ صىْخ عمز ّضز ٖ٩قٌ ٍُِقىْ أح

ٕقققٌوز "ثؼبفىقققٌوْ

وأَ

ثٌٚغجً".
وصمققىي ًثِققج ؽٌهثٔققز :إْ فىققٌر إٖٔققجء
ثٌٌٖوز ؽجءس د٪و أْ أٙذـ ٌقوَٕج أ١فقجيو
فُظ دوأس ًفٍز ثٌذقظ  ٓ٩ؿبضىي صٍٍُّ٪
٘جهف دجٌٍغز ثٌٌ٪دُز ِىؽٗ ٌٍفتجس ثٌٌَّ٪ز
ثٌٚغَتر
وصؤوو ؽٌهثٔقز أْ ٕ٘قجن ٙق٪ىدجس ٩قور
وثؽهضهّجو وً ًٍ٩أّهج أْ صعُِّ ٌٕوز وجْ
حيضجػ ػبربر

وُفُز إهثًر ثّْ٩قجيو فبقج

وص٪ققو ٕققٌوز "ثؼبفىققٌوْ ثٌٚققغجً" إفققوي
أوثةقققً ثٌٖقققٌوجس ثٌٌ٪دُقققز ثؼبضنٚٚقققز
ثٌىّجة ٠ثؼبض٪وهر ثٌيت صىفٌ ِمقج ٨١فُقوَى
وص٢ذُمققجس وأٌ٪ققجح ٩ققرب ثؼبٕٚققجس ثٌٌلُّققز
ثؼبضجفز

إفوي ٌٖ٩ر هوٌز فىي ثٌ٪جظ

وِٕٚققز "ثلققٌأ دجٌٌ٪دُققز" ص٪ققو أفققوط
ِٖققجًَ ٨ثٌٖققٌوزو و٘ققٍ أوي ِىضذققز ٌ٩دُققز
ًلُّّققققز ٌٍّققققوثًُ وثْفققققٌثه دٕ٦ققققجَ
ثٖٕضٌثوجسو فُظ ربضىٌ ِتجس ثٌىضقخو إىل

هف٪هّج ٌٍذوء دعمي ثٌقووًثس ثؼبىغفقز ٌقضٍُ٪

ؽجٔققخ سبض٪هققج دبُققَثس ثٌضمُققُُ وإ٩ققوثه

وُفُز إهثًر ثّْ٩جي

ثٌضمجًٌَ ثؼبوؾبزو ولو ثٕضٌوش هبج أوغٌ ِٓ

وصىٝـ ثٌ٢ذج ٧أْ ّ٩قً ٕقٌوز "ثؼبفىقٌوْ
ثٌٚغجً" ثٌيت مت صعُّْقهج ٩قجَ 1003و َقضُ

ّققضُت ِوًّققز ِٕققي إٗ١لهققج فققىت ثٌُققىَ
دجٌى ٓ١ثٌٌ٪يب

(ثٌغو)
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عش ونت حرساتحكع راتوختصات
تاتفسغاتلايف برات
تاتفستعتلوريتلا
ُّ٪هج ٌٍٕقهى ٛدبْقضىي ثٌٍغقز ثٌٌ٪دُقز
دُت فتجس وذَتر ِقٓ ثٌٍ٢ذقزو و ولقش صٍمقً
ثٌٍغجس ثْمٌي ث٘ضّجِجً وذَتثً هوْ ثٌٍغقز ثَْو
هأدققش أوجهديُققز ثٌققٌوثه ثٌووٌُققز ِٕققي شبققجين
ّققٕىثسو ٍ٩ققً صٕ٦ققُُ هوًٌ ثٌٍغققز ثٌٌ٪دُققزو
ثٌققيٌ َْققضهوف ٍ١ذققز ثؼبققوثًُ ِققٓ ـبضٍ ق
ِٕج١ك ثؼبٍّىز
وفققجٍس ِوًّققز أوجهديُققز ثٌققٌوثه دققجؼبٌوَ

ثْوي

ِٕجفْقققجس ثٌفضُقققجسو فُّقققج فقققجٍس

ِوًّز أوجهديُز ّجٔوُ دجؼبٌوَ ثْوي ٍ٩قً
فتققز ثٌققيوىً .ووققجْ لققو دققوأ هوًٌ ثٌٍغققز
ثٌٌ٪دُققز دبٖققجًوز ٖ٩ققٌَٓ ِوًّققز ِققٓ
ثٌم٢جُ٩ت ثػبجٗ وثغبىقىٍِو وثّقضٌّّ ؼبقور
َقىُِتو ثٕققضًّ ٍ٩ققً ثٌ٪وَقو ِققٓ ثؼبٕجفْققجس
ثٌققيت صْ٪ققٌت دجٌٍغققز ثٌٌ٪دُققز وثٌمققوًر ٍ٩ققً
ٌِ٪فز وً ِج َضٍ٪قك هبقجو دبقج َٖقًّ ثٌٕققى
وثٌٌٚفو وفُجر ثٌٌٖ٪ثء وثٌىضقخ وثؼبقؤٌفُت
وثْم٢قققجء ثٌٍغىَقققز ثٌٖقققجة٪ز وصىُ٥ققق
ثؼب٪ؾُ
ولجٌققش ِْٕقققمز هوًٌ ثٌٍغققز ثٌٌ٪دُقققز
أوجهديُز ثٌٌوثهو ثؼبٍّ٪ز ُِْجء ٙقىَ٘" :إْ
ثٌووًٌ َمجَ ٌٍْٕز ثٌغجِٕزو ووقجْ أوي أًد٪قز
ِىثُّ ِٕٗ ٌٍيوىً فمق٠و فُّقج أٙقذـ ٕ٘قجن
هوًٌ ٌٍفضُجس ِٕققي أًدققّٕ ٨ققىثسو وثٍهثهس

فور ثؼبٕجفْز دُت ثٌٍ٢ذز ِٓ ٩قجَ ِمقٌ".
ووجْ هوًٌ ثٌٍغز ثٌٌ٪دُز لو ثفضقضـ دٌ٩جَقز
ثٌققووضىًر ٍَٕققخ ثٌٖققىثدىز ِققوٌَر ِوٌََققز
ثٌضٌدُز وثٌضٌٍ ٍُُ٪ىثء ثعبجِ٪قز؛ فُقظ ٕقىٌ
ِٕقققووح ًثُ٩قققز ثغبفقققً ثٌقققووضىً ؿبّقققو
ثػبىثٌورو مٗي وٍّضٗو أوجهديُز ثٌٌوثه ٍ٩قً
ؽهىه٘ققج

صٕ٦ققُُ ف٪جٌُققجس صققوٌ ُ٩غضٕققج

ثٌٌ٪دُزو ُِٖوثً دجعبهىه ثؼبذيوٌز

ثٌضُُٕ٦و

وّقج إٔققجه دجٖٔفضققجؿ ٍ٩ققً ثؼبققوثًُ ثْمققٌيو
وِؤّْجس ثجملضّ٨و ِؤووثً ه ُ٩وٍثًر ثٌضٌدُقز
وثٌض ٍُُ٪ؼبغً ٘يٖ ثٌف٪جٌُجس.
وثٕققضٍّش ف٪جٌُققجس ثغبفققً ٍ٩ققً ٩ققٌٛ
ٌِْفٍ فبُقَ لوِضقٗ ١جٌذقجس ثٌقٌوثه فقىي
ثْم٢ققجء ثٌٖققجة٪ز ثّققضنوثَ ِٚققٍ٢قجس
ثٌٍغز ثٌٌ٪دُز.
وَ٪ققو هوًٌ ثٌٍغققز ثٌٌ٪دُققز ثٌققيٌ صّٕ٦ققٗ
أوجهديُز ثٌٌوثه ثٌووٌُز ٌٍّقٌر ثٌغجِٕقز ٍ٩قً
ثٌضىث ِٓ أف ًٞثْٖٔ٢ز ثٌيت صو ُ٩ثٌٍغقز
ثٌٌ٪دُز؛ فُقظ َقضُ ثٌضٕقجفِ دقُت ثٌفقٌق
ثجملجٖس ثؼبٌ٪وٝز ٌٍّٕجفْقز وربىُّهقج أِقجَ
عبٕز ربىقُُ وفقك ثؼبقجهر ثؼبٍ٢ىدقزو وحي٦قً
ثٌووًٌ دبٖجًوز ٩وه وذَت ِٓ ٍ١ذز ثؼبقوثًُ
ثػبجٙز وثغبىىُِقزو وٍَمقً هّ٩قجً ِقٓ وٍثًر
ثٌضٌدُز وثٌض ٍُُ٪ؼبج ٌٗ ِٓ هوً ه٩قُ ثٌٍغقز
ثٌٌ٪دُز (ثٌغو)
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مبدعون
شفرية القراءة للعاو 2016
تصجل إجنازاً أردىياً بفوزها بـ"حتدي القراءة
ِٓ دُت ةٖف ثٌٍ٢ذز ِٓ ِوثًُ ِض٪قوهر

وصٚٔ ٨ٞخ ُُٕ٩هج ّ١ىفجً وقذَتثً صٌَقو

دعكبجء ثٌقووي ثٌٌ٪دُقزو ولفقش ثًْهُٔقز

أْ ربممٗ دىً َ٩ديزو وٍ٘ أْ صىقىْ أوي

ً ي ؿبّققو فْققٓ ضبققى ىثس ثٌغّجُٔققز

أهَذز ٌ٩دُز ربٚقً ٍ٩قً ؽقجةَر ٔىدقً

أ٩ىثَ صضذقجً٘ دبقج فممضقٗ ِقٓ إقبقجٍ

ٌّهثح .ولو لجِقش ِؤّْقز ٩ذوثغبُّقو

فىٍ٘ققج دققجؼبٌوَ

ٕققىِجْ ِققؤمٌثً حبٞققىً وٍَققٌ

ثٌغققققققققققجين

ثٌغمجفققققزو دضىققققٌمي ضبققققى

ِْققجدمز ربققوٌ

دج٩ضذجً٘ققج "ّققفَتر ثٌمققٌثءر"

هيبو

ثًْهُٔققزو ٌٍ٪ققجَ 1022و د٪ققو

ٌضىقققىْ ٝقققّٓ

فىٍ٘ققج دققجؼبٌوَ ثٌغققجين ٍ٩ققً

ثٌٖ٪قققٌثس ِقققٓ

ِْضىي ثٌووي ثٌٌ٪دُقز وثْوي

ثٌمٌثءر

ثْ١فققجي ثًْهٔققُُت ثٌققيَٓ ًف٪ققىث ثّققُ
ؿبجفقققً هوٌُقققز ٩قققور

ثًْهْ ٩جٌُق قجً

ثٌمققققققٌثءر ثٌٌ٪دُققققققز ٌٍ٪ققققققجَ 1022
وٌِٖو ٧ربوٌ ثٌمٌثءر ثٌيٌ أٍ١مٗ ٔجةخ

وؾبجٖس ـبضٍفز
و ٓ٩دوثَجهتج

ٍ٩ققً ِْققضىي ثؼبٍّىققز

ِْققجدمز ربققوٌ

ثٌمٌثءرو صمىي ً ي :إْ

وثٌقققوهتج ث٩ضقققجهس أْ صمقققٌأ ؽبقققج ثٌىضقققخ

ًةققُِ هوٌققز ثِٔققجًثس ثٌٌ٪دُققز ثؼبضقققور
ثٌٖققُل ؿبّققو دققٓ ًثٕققو ةي ِىضققىَو

وثٌمٚققق٘ ثٌمٚقققَتر ِٕقققي أْ وجٔقققش

ِٕضٚ

ثٌٌثد٪ز ِقٓ ٌّ٘٩قجو ودقوأ فقخ ثٌمقٌثءر

صٖققؾُ ٨ثٌٍ٢ذققز

ٌوَهج َّٕى دٖىً وذَتو فىت إهنقج ٕ٩قوِج

ثٌمٌثءر ٩رب ثٌضَثَ أوغٌ ِقٓ ٍُِقىْ ١جٌقخ

وٍٙش إىل ثٌٚق

ثْوي أٙقذقش لقجهًر

 ًٍ٩ثٌمٌثءر دٗ٢لقز أوغقٌ ِقٓ ألٌثهنقجو
وثّققضٌّس
هثةُ

ِ٢جٌ٪ققز ثٌمٚقق٘ دٖققىً

أٍَىي ِقٓ ثٌ٪قجَ َْ 1023ق ً٪إىل
ثٌ٪ققجظ ثٌ٪ققٌيب ٍ٩ققً

دجؼبٖققجًوز؛ دمققٌثءر طبْققُت ٍُِققىْ وضققجح
مٗي وً ٩جَ هًثّقٍو هبقوف صُّٕقز فقخ
ثٌمققٌثءر ٌققوي ؽُققً ثْ١فققجي وثٌٖققذجح

(ثٌغو
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رحبي مصطفى عليان
فجٍ ثّْضجى ثٌووضىً ًحبٍ ِ٢ٚفً ٍُ٩جْو أّضجى  ٍُ٩ثؼبىضذجس وثؼبٍ٪ىِجس ثعبجِ٪ز ثًْهُٔز
وًةُِ صبُ٪ز ثؼبىضذجس وثؼبٍ٪ىِجس ثًْهُٔزو جبقجةَر ثٌقٌوثه ٍ٩قُ ثؼبىضذقجس وثؼبٍ٪ىِقجس ٍ٩قً
ثؼبْضىي ثٌٌ٪يب ٌٍ٪جَ 1022
أمحد البطايية
همً أّضجى ثٌٍغىَقجس ثٌض٢ذُمُقز ؽجِ٪قز ةي ثٌذُقشو ثٌقووضىً أضبقو ِىّقً ثٌذ٢جَٕقزو
ثؼبىّى٩ز ثٌ٪جؼبُز ٌمجهر ثٌفىٌ ثٌ٪جظ ؾبجي ثٌذقىط ثٌٍُّ٪ز ثٌض٢ذُمُز وِؤٌفجصٗ ثؼبضَُّر
ؾبجي ثٌغمجفز وثٌٍغزو وٕؾخ ثغبٌحو وثٌو٩ىر إىل ثٌَْٗ وثٌضْجِـ وفىثً ثْهَجْ
وأؽٌي ثٌذ٢جَٕز ٩وهثً ِٓ ثؼبمجدٗس ثُِٔٗ٩ز ثٌيت وجٔش ّذذجً ث٩ضّجهٖ د٪و ٌِوً ّقضز
إٔهٌو ٌُقومً ثؼبىّقى٩ز ثٌ٪جؼبُقز دعحبجعقٗ وِؤٌفجصقٗ وِ٪جُٔهقج ثٌ٪جؼبُقز ـبضٍق ثؼبؤّْقجس
ثٌووٌُزو ثٌيت صو٩ى إىل ثغبىثً وثٌضْجِـ ؤذي ثٌ ٕ٪وثػبٗف
إبراهيه ىصراهلل
فجٍ ثٌٌوثةٍ إدقٌثُُ٘ ٔٚقٌثهلل جبقجةَر "وضقجًث" ٌٌٍوثَقز ثٌٌ٪دُقز ثٌ٪جٙقّز ثٌمٌَ٢قز
ثٌووفزو ً ٓ٩وثَضٗ "أًوثؿ وٍُّٕؾجًو".
وهتوف ؽجةَر "وضجًث" إىل صٌُّل فٞقىً ثٌٌوثَقجس ثٌٌ٪دُقز ثؼبضُّقَر ٌ٩دُقجً و٩جؼبُقجًو وإىل
صٖؾُ ٨وصموٌَ ثٌٌوثةُُت ثٌٌ٪ح ثؼبذوُ٩ت ٌٍّ ٍٞلوِجً كبى ةفقجق أًفقخ ٌٕدقوث ٧وثٌضُّقَو ِقج
ُّؤهٌ إىل ًفِْ ٨ضىي ثٖ٘ضّجَ وثٔلذجي  ًٍ٩لٌثءر ثٌٌوثَز ثٌٌ٪دُز وٍَجهر ثٌقى ٍ٩ثٌغمقج
وثؼبٌ٪
مصعب بيات
صَ َّىََّٓ ١جٌخ ثٌ٢خ ثٌْٕز ثٌغجٌغز ثعبجِ٪ز ثؽبجمشُقز ِٚق٪خ دٕقجسو غٞقىْ ٩قجُِت
ؤ ٚو ِٓ إؽٌثء ِتز أٌ ِْجمهز ِٓ مٗي وضجدز وإٝجفز وص٪وًَ ثؼبىثه ثٌٍُّ٪ز وثؼبٌ٪فُقز
ثؼبمجٖس ثؼبٕٖىًر ِىّى٩ز (وَىُذُوَج) ثٌ٪جؼبُز دجٌٍغز ثٌٌ٪دُقز وص٢قىٌَ ثحملضقىي ثٌ٢قيب
فُهج دىّج١ز ٘جصفٗ ثٌٕمجي ٌُىقىْ ثٌٌثدقٍ٩ ٨قً ِْقضىي (وَىُذُقوَج) ثٌٌ٪دُقزو فبقج ّقجُ٘
ربُْت ؽىهر ثحملضىي ثٌٌ٪يب ( ًٍ٩وَىُذُوَج).
وف ًٍ٩ ًٚؽجةَر ثٌٖفجء ِٓ ِؤّْز ِٖقٌو( ٧وَىقٍ) ثٌ٢قيب وعفقو أفٞقً ثؼبْقجمهُت
ثٌٍغضُت ثٌٌ٪دُز وثٔقبٍََُز ١ىثي ٩جَ .1023
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على المجمع
أٓدا اجملٌع:
ُغ قاُْ٘ اجملٌع عو ٟأْ ٙعٌى اجملٌع عو ٟذبق ٚاثٓدا احت:ٞٚ
اسبف ذذان عو ذذ ٟا ذذتً ٞاهوغ ذذ ٞاهعسب ٚذذٗ ،ٞاهعٌ ذذى عو ذذ ٟأْ ت٘اك ذذب ًتطوب ذذات احداب ٗاهعو ذذَ٘

أ.

ٗاهفِْ٘ اسبدٙث.ٞ
ب .اهِٔ٘خ باهوغ ٞاهعسب٘ ٞٚاكبً ٞتطوبات صبتٌع ا عسف.ٞ
ٗ .ؼع ًعاةٍ ًعطوةات اهعوذَ٘ ٗاحداب ٗاهفِذْ٘ٗ ،اهسذع ٛيىل ت٘حٚذد ا عذطوةات باهتعذاْٗ
ًع ا باسات اهرتب٘ٗ ٞٙاهعوٌٗ ٞٚاهوغ٘ٗ ٞٙاهثقاف ٞٚداخى ا ٌولٗ ٞخارةٔا.
د .يحٚا ١اهرتاث اهعذسبٗ ٛاإلاتً.ٛ
ٗٙت٘ىل اجملٌع
أ.

ابٚى ذبق ٚأٓدافٕ ًا ٙو:ٛ

يةسا ١اهدرااات ٗاهبة٘ث ا تعوق ٞباهوغ ٞاهعسب.ٞٚ

ب .تصرٚع اهتأهٚه ٗاهرتعٗ ٞاهِصس
 .عقد ا بمتسات اهوغ٘ٞٙ

اهوغ ٞاهعسبٗ ٞٚقؽاٙآا.

ا ٌولٗ ٞخارةٔاٗ ،يقاً ٞا ٘ااٍ ٗاهِدٗات اهثقاف.ٞٚ

دُ .صذس ا عطوةات ازبدٙد ٝاه ٙذتٍ ت٘حٚذدٓا

اهوغذ ٞاهعسبٚذ. ٞدتوذه ٗاذا٢ى اإلعذتَ،

ٗتعٌٌٔٚا عو ٟأةٔ  ٝاهدٗه.ٞ
ٓذ .يظدار صبو ٞدٗرٙذ ٞضبلٌذٗ ٞرقٚذاً ٗيهلرتُٗٚذاً تسذٌ ٟصبوذ ٞصبٌذع اهوغذ ٞاهعسبٚذ ٞاثردُذ،ٛ
ٗأ ٞٙصبوً ٞتدعع ٞأخس.٠
ٗ .اهتعاْٗ ًع ازباًعذات ٗا باسذات اهعوٌٚذٗ ٞاهرتب٘ٙذ ٞداخذى ا ٌولذٗ ٞخارةٔذاٗ ،يقاًذ ٞرٗابذ
عوٌٚذذً ٞعٔذذاٗ ،ت٘  ٚذ اهعذذو ٞباجملذذاًع اهعوٌٚذذٗ ٞاهوغ٘ٙذذٞ
ٗاثةِب.ٞٚ

اهذذبتد اهعسبٚذذٗ ٞاإلاذذتًٞٚ
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٘ىثص ثجملّ:٨

ؾبّ ٨ثٌٍغز ثٌٌ٪دُز ثًْهين

3535302 -3535300

ثجملّ ٨ثًْهين

ٔجّىك (فجوِ):
3535197 -3535192 -3537023

ؾبّ ٨ثٌٍغز ثٌٌ٪دُز ثًْهين

ٕٙووق ثٌربَوّ٩ -25121 :جْ ()22931

ؾبّ ٨ثٌٍغز ثٌٌ٪دُز ثًْهين

ِىل ٨ثجملّ ًٍ٩ ٨ثٌٖجدىز:
www.majma.org.jo

(ؾبّ-٨ثٌٍغز-ثٌٌ٪دُز.ثًٖهْ)
ثٌربَو ثٌٔىضٌوين:

0710053030

