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مواضيع ذات عالقة

'#تفا@ ق,مة فاتو#= 'لطاقة 24 بالمئة لن7اية
تشرين 'لثاني

SالQ كل,اN 'لمجتمع يعتصموI لتخف,ض
معدU 'لتجس,ر

Qثر مقتل شاZ بد#Z في Nتجد1 'الحتجاجا
من عائلة 'لكر1[

بو'ab #1مة ب,ن 'ألI1# 4مصر

cال4قا' =#'aلقضاء يع,د 'لرعو1 'م,نا عاما لو'

نتائج 'لتوج,7ي في 'لنصف 'لثاني من
'لش7ر 'لمقبل

'لقبض على ثالثة 'شخاj بحوaت7م 100
'لف حبة مخد#=

4#يكاN : ال تغ,,ر على نسبة 'القتطا@ من
'لمشترك,ن بالتام,ن 'لصحي 'لمدني

1#'سة منح 'لجنس,ة لـ 753 عائلة في
'لبا1ية 'لشمال,ة

للمزيد 'ضغط pنا
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+لمل6 &ت!34 +ل"ف1 +أل!1ني في +لقمة +لع!ب&ة بال!&ا$ ( ص"! )

 

+لم1&نة ن&"C - شا!6 جاللة +لمل6 عب1+لل? +لثاني +الثن&< في +لجلسة +الفتتاح&ة لل1"!9 +لثالثة
للقمة +لع!ب&ة +لتنم"&ة +القتصا1&ة "+الجتماع&ةG +لتي بF41 4عمالEا في م!كC +لمل6

.I!عماء +لعCبمشا!كة ع11 م< +لقا91 "+ل G$في +ل!&ا F+!تمKل1"لي للم+ C&Cعب1+لع

"تناقP +لقمة في +جتماعاتEا على مN1 &"م&< حCمة مشا!&ع "+تفاق&اF +قتصا1&ة
Gلتجا!9 +لب&ن&ة+" F+!ا91 +الستثما&C" Gلسككي+ Qل!ب+" R!لب+ Sبالنق Sجتماع&ة تتص+"

"مش!"X +التحا1 +لجم!كي +لمق!! تفع&ل? عاW 2015 "غ&!Uا م< +لقضا&ا.

"من1"با ع< خاW1 +لح!م&< +لش!&ف&< +لمل6 عب1+لل? ب< عب1+لعS+ C&C سع"G1 ت!34 سم"
GXل1فا+ !&C" ء+!C"ئ&3 مجل3 +ل! Iنائ R1"1 +لسعEلي +لع" GC&Cألم&! سلما< ب< عب1+لع+

+لقمة.
"4لقى سم"] كلمة ن&ابة ع< خاW1 +لح!م&< +لش!&ف&<G 4ك1 ف&Eا 4< +لم!حلة +لحال&ة "+ل1ق&قة
+لتي تم! بEا +ألمة +لع!ب&ة تتQلI م< +لجم&ع +لتكات\ "تكث&\ +لجE"1 +لجا91 "+لمخلصة م<
4جS +لتغلI على +لتح1&اF +لتي "ت"+جEنا"G "+لسعي نح" تعC&C +لعمS +لع!بي +لمشت!G6 "بما
P&حق^ ل? +ل!فعة "+ل!قي "+لع&" Gلع!بي+ >Q+"ملم"3 على ح&ا9 +لم Sبشك" ً &نعك3 `&جابا

.W&!لك+

F+!"Qصع"بة "تعق&1+ً مع +لت F1+1C+ لقضا&ا +لتنم"&ة +لملحة +لتي ت"+ج? 1"لنا+ >`" :Sقا"
+ألخ&!9 +لتي &شU1Eا عالمنا +لع!بيG "م< aل6 قضا&ا Uامة كالفق! "+لبQالة "+لم!$"G 1+ع&ا

`لى بSa +لجE"1 "+التفا^ على 4فضS +لسبS لم"+جEتEا "+لقضاء عل&Eا.

شريط &الخبا! :
     

الملك يترأس الوفد األردني في القمة العربية بالرياض ( صور )
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&خت/ا!&. &لقر&ء
ش6ر5سبو3يو1

bكثر '#ساbUكثر تعل,قbكثر قر'ء=

bخفق بالمعركة 'النتخاب,ة 4فاa بــ 15 'لف 1ينا#

ب,ت 1عا#= 1'خل حا4ية ( صو# )

'لقصة 'لكاملة لـ''نشقاv' ج7ا1 'لمقدسي
4مكاI 'قامته 'لحالي 41لة عرب,ة 4ل,س غرب,ة

جو'a سفر Zير'ني يخوUِّ صاحبه 1خوU 'لجنّة

بالU يدخل 'لتا#يخ من bسوb bبو'به كـ"bفشل"
محترc مصر[

Almadenah News
bعجبني

.  Almadenah News عجب 221,875  شخصًا بـb

"ن"] بأUم&ة +ل1"! +لRa تضQلع ب? مKسساF +لعمS +لع!بي +لمشت!G6 "ض!"!9 1عمEا
"تعC&C ق1!+تEا م< 4جS تمك&نEا م< 14+ء +ل1"! +لمناQ بEا بكفاء9 4كب! في +لمشا!كة +لفعالة
بتنف&a +لمش!"عاF +لع!ب&ة +لمشت!كةG "خاصة تل6 +لتي تW +التفا^ عل&Eا في +لقمت&<

+لسابقت&< +للت&< عق1تا في +لك"&F "مص!.

"1عا سم" +ألم&! `لى C&اK! 91"3 4م"+S +لمKسساF +لمال&ة +لع!ب&ة "+لش!كاF +لع!ب&ة
+لمشت!كة +لقائمة "بنسبة ال تقS ع< خمس&< بالمئة م< ق&متEا +لحال&ةa" Gل6 لتتمك< م<
م"+كبة +لQلI +لمتC+&1 على تم"&S +لمش!"عاF +لتنم"&ة +لع!ب&ة "1عW +لS"1 +لع!ب&ةG خاصة

+ألقS نم"+ً منEا.

W9 +لنم" في +لعال!Qلمبا1!9 في ق&ا91 قا+ WماC لع!بي+ cلخا+ XاQلق+ a4ك1 ض!"!9 4< &أخ"
F1+ع&ا +لحك"ما Gلع!بي +لب&ني+ R!الستثما+" R!لتجا+ S1لتبا+ Wا91 حج&C Sم< خال Gلع!بي+
+لع!ب&ة لبSa كافة +لجE"1 لتaل&S +لعقباF +لتي تعت!$ مسا! +لقQاX +لخاc +لع!بيG "تE&ئة

+لمناd +لمناسI لتشج&ع +نس&اI +الستثما!+F +لع!ب&ة +لب&ن&ة.

"ش11 على U4م&ة `ق!+! +التفاق&ة +لم"ح91 الستثما! !K"3 +ألم"+S +لع!ب&ة بص&غتEا +لمع1لة
+لم1!جة على جS"1 4عماS +لقمةG "+لتي "نأمS 4< تشكS عامS جIa لالستثما!+F +لع!ب&ة
[aU Wلى +غتنا` I!لمستثم!&< +لع+" Sألعما+ S14ع" !جا" GFضمانا" Fال&Eبما ت"ف!] م< تس

+لف!صة "+لعمS على +الستفا91 منEا لما ت"ف!] لaU WE] +التفاق&ة م< مC+&ا".

"4شا! `لى 4< مست"N +لتباS1 +لتجا!R ب&< "1"لنا ال &!قى `لى مست"N `مكاناتنا
Sقب N!قة +لتجا!9 +لح!9 +لع!ب&ة +لكبQمن FلباQمت S1+ع&ا `لى ض!"!9 +ستكما G"م"حاتناQ"
نEا&ة +لعاW +لحاليG "+لعمS على `تماW باقي متQلباF +التحا1 +لجم!كي +لع!بي "ف^ +إلQا!

.W2015 Wل? في عا Sب&^ +لكامQالتفا^ عل&? سابقاً "ص"الً للت+ Wت Raمني +لCل+
بG[!"1 4ك1 +ل!ئ&3 +لمص!R محم1 م!سيG +لتي !4سF بال1] +لقمة +لسابقةG في كلمت?
c!لف+ Sلتي ت"+ج? +ألمة عب! +ستغال+ Fة +لتح1&اEلع!بي +لمشت!6 لم"+ج+ Sض!"!9 +لعم
+لمتاحة +لتي &مك< م< خاللEا +ل"ص"S `لى ما تتQلع `ل&? +لS"1 +لع!ب&ة م< تنم&ة لصالح

م"+Qن&EاG "م< تكامS حق&قي ف&ما ب&نEا.

"قاS: `< تبني +لS"1 +لع!ب&ة لعق1 قمW +قتصا1&ة &نW ع< `1!+6 متC+&1 ل1فع +لتعا"<
+لمشت!G6 "&ش&! `لى تقU!&1ا لمح1"1&ة +لنتائج +لتي تحققF م< خالS +آلل&اF +لقائمة حتى
aل6 +لح&< في كS مختل\ +لمجاالF 1"< 4< &نتقa cل6 م< حس< +لن"+&ا "جE"1 +لقائم&<

عل&Eا.

"1عا م!سي `لى ض!"!9 4< تت"لى +لقمة ص&اغة +لخQ"Q +إل!شا1&ة "+لخQQ +القتصا1&ة في
.R1القتصا+ S1 م< +لتعا"< "+لتكام&Cمني مح11 &ق"1 `لى مC !اQ`

"1عا `لى +ستغالS ما &ت"+ف! "ل1&نا م< مق"ماF +لتكامS في +لم"+!1 +لQب&ع&ة "+لبش!&ة
"+ختال\ +لمناd "تن"ع? إلقامة +لس"^ +لع!ب&ة +لمشت!كة +لتي تمث1U Sفا للشع"I +لع!ب&ة".

"4ك1 +ل!ئ&3 +لمص!R 4< +لمباF+!1 +لمQ!"حة 4ماW +لقمة +لحال&ة تستح^ +لبحi في جم&ع
+لمجاالF +القتصا1&ة "+الجتماع&ة +ل!+م&ة `لى تحس&< +أل"ضاX +لع!ب&ةG مش11+ على U4م&ة
FلعاQ1+\ "تU4 لى` S"القتصا1&ة لل"ص+ Fلس&اسا+ QQالست!شا1&ة "خ+ Q"Qص&اغة +لخ

+لS"1 +لع!ب&ة.(بت!+)
"4لقى سم" +ألم&! +لش&خ صباj +ألحم1 +لجاب! +لصباGj 4م&! 1"لة +لك"&GF +لRa !4سF بال1]
+لقمة +القتصاR1 +أل"لى عاG2009 W كلمة 4شا! ف&Eا `لى ما &تع!$ ل? +لشعI +لس"!R م<

Gمعانا9 `نسان&ة

الفتا `لى 4< جE"1 "ق\ +لقتS "+لت1م&! "لW تحق^ ما ن1E\ `ل&? م< `Qفاء لI&E +ألCمة
+لمشتعلة في س"!&ا لعW1 تجا"I +لنlاW مع كافة +لمباF+!1 على +لمست"&&< +إلقل&مي

"+ل1"لي".

S+"1 1"لي "لن"ف! +ألمEا! جQ` جماعي في Sلتح!6 "بشك+ Iلكا!ثة &ست"ِج+ S"U >4 14ك"
+لالCمة "+لك"+1! +لبش!&ة +لمUKلة لتخف&\ معانا9 +لشعI +لس"!R +إلنسان&ة".

"4شا! `لى 4< +لك"&GF "`1!+كا م< حجaU W] +لمأسا9 +إلنسان&ةG "شQ" 91أَتEا على 4بناء
+لشعI +لس"!R +لشق&^ في +ل1+خS "+لخا!Gp +ستجابF لمبا1!9 +ألم&< +لعاW لألمW +لمتح91
بعق1 مKتم! 1"لي للمانح&< ل1عW +ل"ضِع +إلنساني للشعIِ +لس"!a" GRل6 في +لثالث&< م<

.F&"ب1"لة +لك R!لجا+ !Eلش+
"4شا! `لى +لl!"\ +القتصا1&ة "+لمال&ة +لصعبة +لتي &"+جEEا 4بناء +لشعI +لفلسQ&ني نت&جة
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+لمما!ساF +إلس!+ئ&ل&ة +لتعسف&ة.

F+!&تأث R4 >لع!بي بع&1 ع+ Sفي كلمت? على ض!"!9 4< &ك"< +لعم F&"4ك1 سم" 4م&! +لك"
"لخالفاتنا +لس&اس&ة"G الفتا `لى 4< +ستم!+! عق1 +لقمW +القتصا1&ة "بانتlاK& Wك1 ض!"!9

+النQال^ بaE+ +لنEج.

Sلعم+ N"ن"ع&ا على مست +Cش11 على 4< ما تحق^ عب! +لقمت&< +لسابقت&< &ع1 +نجا"
1Eمع? م"+صلة +لج Iما &ت"ج G1"لمنش+ j"مQل+ N"1"< مست S+C& ال Raل+ G6!لمشت+
."F+C1ِ م< +النجا&Cلتي تع&^ عملنا حتى نتمك< م< َتحق&^ +لم+" Fلع1&1 م< +لعقبا+ C"تجا"
F+!1لع!بي ع11+ م< +لمشا!&ع "+لمبا+ S&لع!ب&ة نب+ S"1جامعة +ل Wستع!$ 4م&< عا+ G[!"1ب

+لتي تتبناUا +لS"1 +لع!ب&ة في `Qا! +لجامعة +لع!ب&ة.

I"لع +لشعQتت" N!كب Fقة +لع!ب&ة تح"الQا +لمنE&1 فEلقمة تنعق1 في م!حلة تش+ >` Sقا"
+لع!ب&ة `لى `صالj 4"ضاعEاG "تQ"&! مجتمعاتEاG "تحق&^ +لتنم&ة +لمست1+مةG "+لع1+لة
+الجتماع&ةG مش&!+ً `لى 4ن? م< aU+ +لمنl"! تسعى جامعة +لS"1 +لع!ب&ة جا91U `لى "ضع
+لب!+مج "+لمش!"عاF +لتي تمثS 4"ل"&ة للعمS +لتنم"R +لع!بي +لمشت!G6 "تأخa في +العتبا!

4سباI +لح!+6 +لRa تش1E] +لمنQقة "+لمQالI +لمش!"عة للشع"I +لع!ب&ة.

"4"ضح +لع!بي 4< +ألمانة +لعامة ش!عF في عمل&ة تQ"&! +لجامعة +لع!ب&ة "4جCEتEا
"منlماتEا +لمتخصصةG الفتاً `لى 4ن? س&ع!$ على +لقمة +لعا1&ة +لمقبلة في 1"لة قQ! بع$
F+!+!لق+ aا +لقمة "تتخE&ف !lمالً 4< تنKم G!&"Qلعمل&ة +لت F4"ل"&ا Sألفكا! +لتي تمث+

+لمناسبة للش!"X في +لتنف&a في aU+ +إلQا! +لCمني +لمح11.

"4ك1 حاجة +لمنQقة +لع!ب&ة `لى مC&1 م< +لمباF+!1 +لتي تسWE بشكS فاعS "مباش! في
S"ح F&"مش&1+ً بمبا1!9 سم" 4م&! 1"لة +لك Gالقتصا1&ة "+الجتماع&ة+ Xتحس&< +أل"ضا
+لمش!"عاF +لمت"سQة "+لصغ&!9 "جاللة مل6 +لبح!&< باحتضا< بال1] لمش!"X +لب"!صة

+لع!ب&ة +لمشت!كة.
ً بتغ&&! منEج معالجة +لقض&ة "4شا! `لى `< مجلC" 3!+ء +لخا!ج&ة +لع!I 4تخa ق!+!+ مEما
+لفلسQ&ن&ة تغ&&!+ً شامالGً بح&i &!كC +لمجتمع +ل1"لي ممثالً في مجل3 +ألم< على `نEاء

+لنX+C ب!مت? ع< Q!&^ `نEاء +الحتالS +إلس!+ئ&لي لأل!+ضي +لمحتلة في `Qا! Cمني مح11.

"QالI +لع!بي +لش!كاء +إلقل&م&&< "+ل1"ل&&< كافة بم"+صلة جWU1"E للتخف&\ م< "Qأ9
9!"Qثا! بالغة +لخq >ما &نتج عن? م" Gن&ة&Qعلى +أل!+ضي +لفلس Wإلس!+ئ&لي +لغاش+ Sالحتال+
Fل!ئ&سة "+الحت&اجا+ Fلخ1ما+ W&1ا صع"بة تقEفي مق1مت" Gني&Qلفلس+ Iعلى +لشع

+لض!"!&ةG عال"9 على +1C&ا1 نسI +لفق! "+لبQالة "+إلعاقة.
"بخص"c +ل"ضع في س"!&اG 4شا! +لع!بي `لى 4< ت!R1 +أل"ضاX +إلنسان&ة ح1+ بمجل3
X"ا +ألسبE4عمال F1ء +لخا!ج&ة في 1"!ت? +الستثنائ&ة +لتي عق+!C" N"لجامعة على مست+
+لماضي `لى +تخاa ق!+!`&فا1 بعثة `لى S"1 +لج"+! لس"!&ا لل"ق"\ على 4"ضاX +لالجئ&<
"تح1&1 +حت&اجاتGWE مب&نا 4< مEمة aU] +لبعثة ستب41 ق!&باG تمE&1+ً لع!$ +ألم! على

."R!"لس+ Iل1"لي للمانح&< للشع+ F&"تم! +لكKم"

"حض! جاللة +لمل6 عب1+لل? +لثاني "+ل"ف1 +لم!+ف^ مأ1بة +لعشاء +لتي 4قامEا خاW1 +لح!م&<
+لش!&ف&< تك!&ما لل"ف"1 +لمشا!كة في +لقمة.

!&C"" Gا$ 4ب" ك!كي&! GاشميEل"ف1 +لم!+ف^ لجاللت? !ئ&3 +ل1&"+< +لملكي +ل+ Wض&"
+لخا!ج&ةG ناص! ج"G91 "م1&! مكتI جاللة +لملG6 عما1 فاخ"!C"" GR&! +لصناعة
"+لتجا!C"" G9&! +التصاالF "تكن"ل"ج&ا +لمعل"ماGF حاتW +لحل"+نيG "+لسف&! +أل!1ني في

+لقاU!9 منI"1 +أل!1< +ل1+ئW لN1 جامعة +لS"1 +لع!ب&ة بش! +لخصا"نة.

"تعتب! +الست!+ت&ج&ة +لع!ب&ة لتQ"&! +ستخ1+ماF +لQاقة +لمتج911 "+ح91 م< WU4 +لقضا&ا
+لمQ!"حة على جS"1 4عماS +لقمة.

"ت!كC +لقمة على حفC +لمKسساF "+لصنا1&^ +إلنمائ&ة +لع!ب&ة "+إلقل&م&ة "+ل1"ل&ة
للمساUمة في تنف&a ب!+مج Qا!ئة لألم< +لغa+ئي +لع!بي لم"+جEة +ألCمة +لغa+ئ&ةG +لتي 4عل<

+لبن6 +ل1"لي عنEاG "تنف&a ب!نامج

ع!بي مشت!6 للح1 م< +لفق! "خف$ مع1الت? "م"+جEة +ألم!+$ غ&! +لسا!&ة.

"تتنا"S +لقمة في +لجانI +الجتماعي ق!+! +لخQة +لتنم"&ة في +أللف&ة +لج1&91.

شا1U"+ +لص"! : 

Faris


Faris



