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،ةنيدم انتدلب حبصت نأ ملحلا ناك
 .تراصف

.هقافآ تعّسوتو ،ملحلا ربك
ّمهأ ةيمزاحلا بطقتست نأ انملح
 .انقّقحف انيعس ...تارامثتسإلا

ةيمزاحلا نوكت نأ اندرأ ،انترئاد تعستا
تناكف ،ناسلو ةفش ّلك ىلع
...ةّيضايرلاو ةّيفاقثلاو ةّينفلا تاناجرهملا
يعامتجإلا لصاوتلا وزغ عم ،مويلاو
اهل تزجح دق انتّيمزاح دجن ،انملاعل
تاحفصلا هذه ىلعً ازرابً اعقوم
رتيوت ىلإ ،كوبسيف نم ،ةّينورتكلإلا
 ...اهريغو بويتويو مارغتسنإو

تناك لب ،دحاو ٍّدح دنعً اموي فقن مل
وأ لمع قّقحت امّلك عسّتت لمألا ةعقر
قلخ ىلع دهجب لمعن انرصو ،عورشم
 ...انب ةيلاغلا مكتقث ىلع ظفاحنل عيراشم

يتلا تاونسلا ىلإ رظنن امدنع ،مويلاو
نكل ،ريثكلا انزجنأ اننأ دجن ،تلخ
دوهج رفاضت الولف ،اندرفمب سيل
ناكسو نيبخان نم ،يندملا عمتجملا
تاّيعمجو ءاقدصأو نيرمثتسمو
ءالمزلا نيبفصلاةدحوالولو ،ةّيلهأ
امل ،ريتاخملاو يدلبلا سلجملا ءاضعأ
،ةايحلاب مويلا ّجضت ةيمزاحلا تناك
.ءاطعلاب رخزتو

 ؟لبقتسملا نع اذام
اهذيفنت ىلع لمعن ،ةماع ةقيدح
عقت ،ةّلجملا هذه يف اهليصافت نودجتو
مكعم لبقتسنل ،ةيمزاحلا لخدم ىلع
 .قينأو ليمج وه ام ّلكب انفويض
لصت يشملا ةضاير يّبحمل ةنمآ تاّرمم
ّنأب اّنمً اناميإ ،ةيمزاحلاب كابشلانرف
،ميلسلا مسجلا يف ميلسلا لقعلا
ةلوقملً اسيركتو ةضايرلا رودلً اعيجشت
 .«ّيقنلا توريب سّفنتم ةيمزاحلا» ّنأ
ىلع لمعلا أدب يذلا ةّبحملا معطم
بألا عم قيسنتلاب هعورشم ةغايص
 .يوالع يدجم
يذلا ،ةّيحصلا ةياعرلا زكرم
اهيسدنهم ةطساوبPDNUتزجنأ
،ةيمنتلا بتكمو ،ينقتلا اهقيرفو
ىلإ راصي فوسو ،هل ةّيلوألا طئارخلا
ةّيرادإلا ةمزاللا طورشلا رتافد عضو
 .ميزلتلا ةّيلمع قالطإل ةّينقتلاو
نوعلّطت ،ةريثك عيراشم ىلإ ةفاضإلاب
،ةيلاتلا تاحفصلا يف اهنم ضعبلا ىلع
اهضعبو ً،ابيرق هنوسملت رخآلا ضعبلاو
 ً.ابيرق هب نوأجافتتس

 ...يمتنن اننإف ّمتهن اننأل

 يتّبحم
رمسألا سايلا ناج

1 |

...سيئرلا ةملك

رمسألا سايلا ناج
ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر

دنع ًاموي فقن مل
تناك لب ،دحاو ٍّدح

عسّتت لمألا ةعقر
وأ لمع قّقحت امّلك
انرصو ،عورشم
ىلع دهجب لمعن

عيراشم قلخ
ىلع ظفاحنل
 ...انب ةيلاغلا مكتقث

!اهيف كلاح فوشتب ... ةيمزاحلا

ةزهجأ يف فّظوم ّلكل ،ًاركش بلقلانم
تلقتنا مكعم ،ةّينمألاو ةّيرادإلا ،ةّيدلبلا
،ندملا ىربك فاصم ىلإ ةيمزاحلا
 .لضفألا وحن مّدقتلا ّرمتسي مكدهجبو
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ةّيمزاحلا ةّلجم

 سيئرلا ةملك

«وكسنويلا»و ةيمزاحلا ةّيدلب
بابشلا رود» عورشم نامتتخي
«يّلحملا مكحلا يف

اهب ماق يتلا ةّينقتلا ةرايزلا
تاّيدلبلل ينقتلا بتكملا
ةّيسنرفلا نيلفيإلا ةعطاقم ىلإ

7102 راذآ61 ىلإ21 نم

عاقلا ةّيدلب نم دفو ةرايز

يحصلا مويلا

ءافو ةّيحت  :دامع محلم

ةّيحصلا ةياعرلا زكرم

ةّيمزاحلا ةباغ
ةسدنهملا ميمصت

نيهاش نيلرام

draykcaB

4

7

01

21

31

41

1

61

81

<<
سرهفلا

ةـيمزاحلا
مكيف ةياّوضم

ةــــّلــــجم 
ةّيمزاحلا

7102 -1 لصفلا -93 ددعلا

             Hazmieh Municipality |                Hazmieh Municipality

     7/3/17  11:09 AM  Page 2

«!ّبح زجاح فق

عيراشملا ضرع :تاسلجلا ءاوجأ نم
دامع يليإ سدنهملا عورشم
SOILAUQ ةكرش عورشم

ةّينانبللا ةّيروهمجلا سيئر عم ءاقل
نوع لاشيم دامعلا

يواغلا يليا  راتخملا ةملك

 ماقرألاب انتالماعم ... يرادإلا ريرقتلا

يلاملا ريرقتلا

ةيمنتلا بتكم
«عيراشملا ةرادإ» لوح ةّيبيردت ةرود
«ةدايقلا نونف» لوح ةّيبيردت ةرود

انتابسانم
ليساب ناربجريزولاةرايز
 ةيمزاحلا راّجت ةنجل تاباختنا
حرف سايلا وج لفطلا
يروقاعلايحبصةسسؤمنمميركت
ياوغارابلا ةريفس ةرايز
تابهارلل ةديّسلا ةّيوناث ةذمالت ةرايز

تاّينوطنألا
يممصمو ةفاحصلايجرخم ةباقن ةرايز

كيفارغلا
ابيلص ناوطنأ ءاوللا ةئنهت
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تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

«وكسنويلا»و ةيمزاحلا ةّيدلب
«يّلحملا مكحلا يف بابشلا رود» عورشم نامتتخي

ةعومجم ّمض ٍلفح يف ةايحلاب ةيمزاحلا ةّيدلب تّجض
اوتأ نيذلا ،ماعلا نأشلا ىلع نيبّردتملا بابشلا نم ةريبك
 .يبونجلا نتملا لحاس تايدلب داحتا نم امك ةيمزاحلا نم

7102 -1 لصفلا -93 ددعلا

- سويراغ يجان.د بئانلا - (ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر) رمسألا سايلا ناج – (حايشلا ةّيدلب سلجم سيئر) سويراغ نومدإ :يمامألا فصلا
 («وكسنويلا»يف يمالعإلا لوؤسملا) داوع جروج – رمسألا ايدان .د – (توريب يف «وكسنويلا» بتكم ريدم) يمامهلا فيسنب دمح.د

– رمسألا سايلا ناج دّيسلا ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر
 سويراغ يجان .د بئانلا

– سويراغ يجان .د بئانلا – رمسألا سايلا ناج دّيسلا ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر
(توريب يف «وكسنويلا» بتكم ريدم) يمامهلا فيسنب دمح.د
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رود» عورشم ماتتخال لفحلا اذه ءاج
ميقأ يذلا «ّلحملا مكحلا يف بابشلا

،بابشلل يناثلا رمتؤملا ةّيفلخ ىلع
«وكسنويلا» بتكم عم ةكارشلاب
ةكبش جمانرب نمض ،توريب يف يميلقإلا

داحتإلا نم لّومملا طسوتملا رحبلا بابش
ةئيب قلخ ىلإ فدهي يذلا ،يبوروألا
ريوطت لجأ نم نابشلاو تاباشلل ةيتاؤم
ةكراشملاو مهقوقح ةسراممو ،مهتاءافك
يف امّيسال ،نيلعاف نينطاومك ةفداهلا

،تايجيتارتسالا عضوو رارقلا عنص ةّيلمع

يعامتجالاو يسايسلا ديعصلا ىلع
 .يفاقثلاو يميلعتلاو يداصتقالاو

بيردت ّمت يتلا عيضاوملا تعّونت
ةباطخلا قئارط تلمشف ،اهيلع بابشلا
عيراشملا ةباتك ،يدلبلا نوناقلا ،اهنونفو
لصاوتلا عقاوم ربع اهقيوستو
تاراهملا نم ريثكلا اهريغو ،يعامتجالا
لقصل بابشلا اهجاتحي يتلا

ةّينهم ةريسم قيقحتو ،مهتاّيصخش
 .ةحجان

سلجم سيئر دّدش
دّيسلا ةيمزاحلا ةّيدلب

رمسألا سايلا ناج
ىلع هتملك يف

ةداق نيتمت ةّيمهأ
بابشلا ،دغلا

7102 -1 لصفلا -93 ددعلا

 (ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر) رمسألا سايلا ناج

برح يور
(ةيمزاحلا ةّيدلب يف يمالعإلا راشتسملا)

يمامهلا فيس نب دمح.د
(توريب يف وكسنويلا بتكم ريدم)

ربهلا نانح ةدّيسلا(نيبّردملا دحأ) جاحلا يزمر .د
 (ةيمزاحلا ةّيدلب يف ةّيلحملا ةيمنتلا بتكم ةلوؤسم)

(ةيمزاحلا بابش ةلّثمم) نورام اتيغ ةّيمالعإلا

no 1season 2017 new.qxp_Layout 1  7/6/17  5:25 PM  Page 5



7102 -1 لصفلا -93 ددعلا | 6

تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر دّدش
ىلع هتملك يف رمسألا سايلا ناج دّيسلا
،بابشلا ،دغلا ةداق نيتمت ةّيمهأ
اولصوي يك ،مهتاّيلوؤسم ىلع مهتيعوتو
ريدم رّكذ نيح يف ،نامألا ّرب ىلإ عمتجملا
تويب يف «وكسنويلا» بتكم
يمامهلا فيسنب دمحروتكدلا
ةمّظنم اهيلوت يتلا ةّيمهألاب
عضو لالخ نم بابشلل «وكسنويلا»
نم مهنيكمتل مهب ةصاخ ةّيجيتارتسا
مهتاعمتجم يف لعاف رود بعل
 .رارقلا عنص يف ةكراشملاو

ثيح ،ةّيماتخلا ةملكلا تناك ،بابشللو
لمعلا شرو لالخ هومّلعت ام اوضرعتسا
متُتخاو .اهيف اوكراش يتلا ةّيبيردتلا
يف ةّيبابشلا ةئيهلل يمسر قالطإب لفحلا
يبونجلا نتملا لحاس تايدلب داحتا
يتلا (حايشلا - كابشلا نرف - ةيمزاحلا)
اهلمع يف ةّيدلبلا سلاجملا رزاؤتس
نم ديفتستو ديدج ضبنب اهديفتل
 .قرشم ٍدغلً اديهمت ةّيلاحلا تاربخلا

7102 -1 لصفلا -93 ددعلا 7102 -1 لصفلا -93 ددعلا

حايشلا ةبيبش نع ةلثمم رغادلانم

ةّيبيردتلا تارودلا يف نيكراشملا بابشلا ىلع تاداهشلا عيزوت

 ةيمزاحلا بابش نع لثمم يواغلا ةراشب

حايشلا ةبيبش نع لثمم سويراغ ليمككاّبشلا نرف ةبيبش نع ةلثمم رغاد ارتيب
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ةّيسنرفلا نيلفيإلا ةعطاقم ىلإةرايزةّيمزاحلا ةّلجم

تاّيدلبللينقتلابتكملا اهب ماق يتلا ةّينقتلا ةرايزلا
7102 راذآ61 ىلإ21 نم ةّيسنرفلا نيلفيإلا ةعطاقم ىلإ

 بيردتلا ريفوتو ةّينانبللا تايدلبلا تاردق زيزعت عورشم نمض
 .ةّيلحملا ةيمنتلا لاجم يف

يفاقث عّمجم ةرايز شماه ىلع ،                   ةّيدلب سيئر ،AYASSANEB eppilihP دّيسلا عم شاقن
ةّيدلبلل عبات يبابش

ىلإ ةّينقتلا ةرايزلا هذه جردنت
يف ياسرف ةّيسنرفلا نيلفيإلا ةعطاقم
تاردق زيزعت عورشم ةطشنأ راطإ
بيردتلا ريفوتو ةّينانبللا تايدلبلا
يذلا ةّيلحملا ةيمنتلا لاجم يف
داحتاو ةّيدلب81 هتطشنأ يف كراشي
ةرازو نم معدب وهو ،تايدلب
زكرملا نمو ،ةّيسنرفلا ةّيجراخلا
يفّظوم بيردتل يسنرفلا ينطولا
.ةّيلحملا تاطلسلا

 :ةيلاتلا يهف اهفادهأ اّمأ
نع ةركتبمو ةسوملم جذامن ميدقت -
تاردابملاو براجتلاو تاودألا
يف اهب مايقلا نكمي يتلا ةطشنألاو
ةيمنتلا) ةّيلحملا ةيمنتلا لاجم
،ةّيعامتجإلا ةيمنتلا ،ةّيداصتقإلا
 .(...ةحايسلا ،ةئيبلا ،ثارتلا
ةّيسنرفلا براجتلاب داشرتسإلا -

ةطشنألا ىلع نآ يف ةءاضإلاو
ةقالعلاو ةميلسلا تاّيجهنملاو
 .ةلعافلا تاهجلا نيب

تارودلا عيضاومل ديهمتلا -
 .ةلبقملا ةّيبيردتلا
عم كيبشتلا ىلع عيجشتلا -

ةعطاقم يف ةّيلحملا تاطلسلا
.ةّيسنرفلا نيلفيإلا

 يدلبلا سلجملا نم ءاضعأو،REILLEB seuqcaJ دّيسلا ،sasoJ-ne-yuoJ ةّيدلب سيئر ةقفرب ينانبللا دفولل ةروص

Bois d’Arcy

no 1season 2017 new.qxp_Layout 1  7/3/17  11:11 AM  Page 7



7102 -1 لصفلا -93 ددعلا | 8

ةّيمزاحلا ةّلجم

ةّيسنرفلا نيلفيإلا ةعطاقم يَبختنم عم يمسرلا ءاشعلا لالخ

ًاعرد مّلسي ،ةيمزاحلا ةّيدلب سيئر ،رمسألا ناج دّيسلا
سيئر بئان ،TREBUA enèléH-eiraM ةدّيسلل ًايميركت
 ةّيسنرفلا نيلفيإلا ةعطاقم سلجم

ةئيه سيئر ،TRATET eiraM-naeJ دّيسلل ًاّيميركت ًاعرد مّلسي ،ةيمزاحلا ةّيدلب سيئر ،رمسألا ناج دّيسلا
 ةعطاقملا سلجم وضعو ةّيسنرفلا نيلفيإلا ةعطاقمل ةعباتلا (DICY)يلودلا ديعصلا ىلع ةيمنتلاو نواعتلا

ةّيسنرفلا نيلفيإلا ةعطاقم ىلإةرايز
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لمعم ةرايز
MOTCYSةجلاعمل

ءاربخلا عم تايافنلا
ةعماجلا نم

ءاسؤرو ةّيعوسيلا
ةّيدلبلا سلاجملا

تايدلب داحتا يف
نتملا لحاس

.يبونجلا

داحتا ماق ،ةّينقتلا ةرايزلا شماه ىلع
ليومتب يبونجلا نتملا لحاس تايدلب
«موتكيس» لمعم ىلإ ةّينقت ةرايز
يذلا ،اسنرف يف ،تايافنلا ةجلاعمل
هذه تنّمضتو .ابوروأ يف ّمهألا ربتعُي
،لمعملا ىلع يناديملا فشكلا ةرايزلا
امو زرفلاو ةجلاعملا ةقيرط ىلعو
 .ةّينقتلا رومألا نم اهاوس
لحاس تايدلب سلاجم ءاسؤر دفولا ّمض
،ةيمزاحلا ،كابشلا نرف :يبونجلا نتملا

ةعماجلا نم دفوو ،حايشلا ،ايراع
.نورام راشير ديمعلا ةسائرب ةّيعوسيلا

اذه ّنأ رمسألا ناج سيئرلا ربتعا
نم سيلو ،ةلودلا تابجاو نم لمعملا

نأ ىلع ،درفنم لكشب تايدلبلا لمع
تايافنلا عمج ىلع ةّيدلبلا رود رصتقي
ريوطتل ًادهج ولأي نل هنأب حّرصو .اهلقنو
ةديعب ةيمزاحلا ىقبت يك لمعلا اذه
اهعراوش ىقبتلو ةّيئيب ةثراك ّيأ نع
اهناّكسو اهئانبأب قيلت ،ةفيظن
 .اهيف نيرمثتسملاو

ينانبللا دفولل ةروص
ةّيدلب مامأ نم

،
ةّيدلبلا سيئر ةقفرب
eppilihP دّيسلا

AYASSANEB

ينانبللا دفولل ةروص
فحتمىنبم نم
ةّيشامُقلا تاحوللا
ةّيدلب يف
sasoJ-ne-yuoJ

MOTCYS لمعم ةرايز
 تايافنلا ةجلاعمل

Bois d’Arcy
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ةيمزاحلا ةّيدلب نم عاقلا ةّيدلب تمّلست
ةعس باّكرلا لقنل صاب» نع ةرابع ةبه
ىلإ ةيمزاحلا ةّيدلب نم معدك «ًابكار03
مهدوجو زيزعتل ،عاقلا يلاهأو ةّيدلب
هذه يف مهضرأب مهرّذجتو مهكّسمتو
ىنبم يف ميقأ لفح يف ،ةبعصلا فورظلا
ةّيدلب سيئر هرضح ،ةيمزاحلا ةّيدلب
نم ءاضعأو هبئانو رمسألا ناج ةيمزاحلا
عاقلا ةّيدلب سيئرو ،يدلبلا سلجملا
نم ءاضعأو هبئانو رطم ريشب يماحملا
ةّيحور تايلعافو عاقلا ةّيدلب سلجم
 .ةّيعاق ةّيعامتجاو

 نم دفو ةرايز

عاقلاةّيدلب

تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

 سلجم سيئر ىلإ ةّيلآلا حاتفم مّدقي رمسألا سايلا ناج دّيسلا ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر
يناريع نوميس ةدّيسلاو شيبح فسوي خيشلا سيئرلا بئان روضحب ،رطم ريشب يماحملا عاقلا ةّيدلب
 (ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم ءاضعأ) يفاص وبأ نيدان ةسنآلاو

 رطم ريشب يماحملا سيئرلا – رمسألا سايلا ناج سيئرلا – شيبح فسوي خيشلا – يفاص وبأ نيدان

 ةيمزاحلا ةّيدلب نم ةّيدهلا صابلا ملتسي عاقلا ةّيدلب دفو
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 :رطم ريشب يماحملا سيئرلا
ةيدهلا هذه ىلع يدلبلا سلجملا ءاضعأو ةيمزاحلا ةّيدلب سيئر» رطم ركش هرودب
ًايدام عاقلا ءانبألً ايبك اًمعد لّكشت يتلاو ينماضتلا يونعملا اهانعمب ةيلاغلا
ةّيحلا رئامضلا باحصأ ّلك اورّكذ نيذلا عاقلا ءادهش ءامد»ـبً ارّكذم ،ً«ايونعمو
 .«عاقلا لكاشمو مومهو ةّيمولظمبو عاقلاب ةيلاعلا ةّينطولاو
ءانبأ عم نماضتملاو قيدصلا يدلبلا اهسلجمو ةيمزاحلا ةّيدلب سيئر»ـب داشأو
ًايناسنإوً اينطو ليبنلا مهفقوم ىلعو ،ةّيئامنإلا مهتيسم يف حاجنلا ىلع عاقلا
بيصي رطخ ّيأ ّنأو ،نيينانبللا ّلك نيب رفاضتلا ةرورض ىلعو ،مئادلا مهسّسحتو
 .«تاذلاب مهبيصي هنأك نانبل يف ناكم دعبأ يف ةيرق وأ ةدلب
يف شيعن نحنو ،انعم يخآتلاو نماضتلا قدصو قمعب انرعشت ةبهلا هذه» :متخو
يف نمزملا ةلودلا سعاقتلو ةّيروسلا برحلا تاساكعنال ةجيتن ةياغلل ةبعص فورظ
ليبنلا فقوملا اذه نولمحيس عاقلا لهأ» ّنأً ادعاو ،«انوحن اهتابجاو طسبأب مايقلا
.«مهبولقو مهرئامض يفً اعيمج ةيمزاحلا لهأو ةيمزاحلا ةّيدلبسلجمو سيئرل
 .ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر ىلإ عاقلا ةّيدلب مسإب ةّيريدقت عورد ميدقتب ماق مث

 :رمسألا سايلا ناج سيئرلا
سيئرل صابلا حاتفم ميلست دعب
داشأ ةملك رمسألا ىقلأ ،عاقلا ةّيدلب
كّسمتو ةّيبقانمو قالخأ»ـب اهيف
مهضرأب ةّيدودحلا عاقلا ةدلب ءانبأ
ةّينمألا تايّدحتلا ّلك مغر
ّلدي ام ،مههجاوت يتلا ةّيشيعملاو
مهتّينطوو مهتبيطو مهتلوجر ىلع
ّنأ»ً ادّدشم ،«ةقداصلاو ةيلاعلا

ًاعافد اوطقس نيذلا عاقلا ءادهش
اودتفا دق مهضرأو مهلهأ نع
اذكهو ،نانبل ّلك ةّيكذلا مهئامدب

تاحاس ّلك يفً امئاد عاقلا ءانبأ مه
.«نطولا نع عافدلا
ةّيزمرلا ةبهلا هذه ّنإ» :فاضأ
معد لجأ نم مويلا يتأت ةّينماضتلا
،ةّيمويلا مهتشيعم يف عاقلا ءانبأ
نحنو هنصحو نانبل ةباّوب مهف
ىلإً اتفال ،«ءاّرضلاو ءاّرسلا يف مهعم
يف اودجُو امنيأ عاقلا ءانبأ ّنأ»
يف ناك نإ ،مهلاغشأو مهلامعأ
وأ ةّينمألاو ةّيركسعلا كالسألا
ًالاثمً امئاد مه ،لامعألا فلتخم
.«مارتحالاو ءافولاو طابضنالل

 يدلبلا رصقلاب تارضاحملا ةعاق يف لافتحإلا

 عاقلا ةّيدلب دفول ةّيراكذت ةروص
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مويلا
يحصلا

تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

 «ةيمزاحلاحرف» ةّيبابشلا ةّيعامتجإلا ةنجللا عم رمسألا ناج سيئرلا

 يفاصوبأ يليإ – يروخ ينوطنأ – متاح ايام – ربهلا نانح – روبج جروج

ّلحملا عمتجملا عم لصاوتلا ةرورضب ًاناميإ
ميدقتو ةلماكتملا ةّيحصلا ةياعرلا ريفوتو
ةراشتسالاو ةّيناجملا ةّيجالعلا ةمدخلا
،ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم ةياعربو ،ةّيبطلا
،توريب –«سكينيف زنويل» يدان مّظن
بتكم عم قيسنتلاو نواعتلاب ،ةيمزاحلا
ةّيعامتجإلا ةّيبابشلا ةنجللاو ةّيلحملا ةيمنتلا
رصقلا يف ًايناّجم ًاّيبط ًاموي ،«ةيمزاحلاحرف»
نسحب زاتما ،(7102 ناسين2 دحألا) يدلبلا
.لئاعلا ّوجلاو ميظنتلا
يتئم نم رثكأل ةّيبط تاصوحف ميدقت ّمت

ّمض يّبط زاهج ةّمهملا ّلوت دقو ،صخش
 .صاصتخإلا باحصأ نم ًاريبك ًاددع
تاصوحف ةّيبطلا ةلمحلا هذه تلمش
،رظنلا صحف لإ ةفاضإلاب ،ةفلتخم ةّيربخم
عمسلا طيطخت ،ةرجنحلا ،نذألا ،فنألا
طيطخت نع ًالضف ،يبصعلا زاهجلا ضارمأو
ةّيناجم ةيودأ ميدقتو بلقلا ضارمأو بلقلا
 .ةّيئاذغو ةّيبط تاراشتساو حئاصنو
املاط هنأ ةيمزاحلا ةّيدلب دّكؤت ،ةياهنلا يفو
ّنأل ،ءاطعلا اهجهنو ءامنإلا اهراعش ناك
 !ةّيولوألا هل رشبلاب مامتهإلا
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ءافو ةّيحتةّيمزاحلا ةّلجم

ماّسرلا ىلاعت هتمحر ىلإ لقتنا
 .دامع محلم ،ةيمزاحلا نبا ،يروتاكيراكلا
عم لصاوت ىلع يدلبلا سلجملا ناكو
هميركت ددصبو هتلئاع عمو ريبكلا لحارلا
هتريسم نع صاخ باتك رشن لالخ نم
ةعومجم نّمضتي ،ةريبك ةّيلافتحإبةّينهملا
ةّلجم ّصخ يتلا هتاموسر نم ةريبك
 .اهنم ضعبب ةيمزاحلا
ىلوألا ةخسنلا تعضُو ،ةميلألا ةبسانمللو
ًاميركت لحارلا شعن ىلع باتكلا نم
 .هلامعأ لمجمل

ءافو ةّيحت  :دامع محلم

روضحب يعارلا سرطب هراشبرام كريرطبلا ةطبغ ىلإ ةّيراكذت ةحول مّدقي دامع محلم يروتاكيراكلا ماّسرلا
 رمسألا سايلا ناج سيئرلا

 ليلخ دامع ىدن لحارلا ةنبإ ىلإ ءازعلا بجاو مّدقي رمسألا ناج سيئرلا

مّدقملا باتكلا فالغ
ةيمزاحلا ةّيدلب نم
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 انرابك لفح –6102 لوألا نوناك
:رمسألا سايلا ناج سيئرلا ةملك نم
ةياعرلل رّوطتم زكرم ثادحتسا»
ةّيبطلا تامدخلا نيمأتل ةّيحصلا
ّمتيو ،اهناّكسو ةيمزاحلا ءانبأل ةّيلوألا
قيسنتلاب عورشملا اذه ىلع لمعلا
ىلعو ًانقتم نوكيلPDNUعم
ةّيبطلا تامدخلا نم ىوتسم لضفأ
لالخ هزاجنإ دنع اهمّدقي فوس يتلا
 .«(هّللا ءاش نإ)7102ماعلا
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 عئاقولا -7102 طابش
7102 طابش7 خيراتب ةسماخلا يدلبلا سلجملا ةسلج ىلإ ّمضنا
نيدلايحم هللادبع سدنهملاو ،سامش ديلو سدنهملا نم ّلك
ةيمنتلا بتكم ةلوؤسمو ،(PDNU- نانبللبج ةقطنم ريدم)
 .ربهلا نانح ةدّيسلا ةيمزاحلا ةّيدلب يف

ليوحتلPDNUعم تاعامتجإلا نومضم ًةيادب سيئرلا ضرع
ضرع ّمث ،ةّيحصلا ةياعرلل زكرم ىلإ ميدقلا يدلبلا ىنبملا
حرش عم زكرملا اذهل ةّيلوألا طئارخلا ساّمش ديلو سدنهملا
 .اهل بهسم

،ميدقلا ةّيدلبلا ىنبمل عيطقتلا سامش ديلو سدنهملا ضرع امك
 :ةّيحصلا ةياعرلل زكرم ىلإ هليوحت ّمتيس فيكو

ىلإ اهدعبو ايراتركسلا بتكم ىلإ دوقي لخدم:يضرألا قباطلا
ريدم ةفرغ–لابقتسا ةفرغ –نانسأ بيبط –نويع بيبط ةدايع
لادبتسا ّمت دقو ،2ددع تاماّمحو تاعامتجالل ةفرغ –زكرملا
يفً اّيلاح ةدوجوملا ذفاونلل ةيزاوم ذفاونب ةدّدعتملا لخادملا
يضرألا قباطلا ّنأ نيدلايحم هللادبع سدنهملا حضوأو .ىنبملا

ً.اقبسم ةدّدحم ديعاوملً اقفو ىضرملا لبقتسيس

بتكم –تالابقتسا :ةيلاتلا بتاكملا ّمضي فوس:لوألا قباطلا
moor revreS -ريغص خبطم –فيشرألاو تاّفلملا
ةلماعلا بيساوحلا عيمج ىلع هلصو ّمتيس يذلا تارتويبمكلل
تاماّمح–ةّيعامتجإلا ةدعاسملا ةفرغ –ةّيلديص –ىنبملا يف
ّبط – يلئاع ّبط – يئاسن)3ددع ءاّبطألا فرغ -4ددع
لخادب ةلسغم عم تادايعلا فرغ -ةضّرمملل ةفرغ –(لافطأ
 .نيفّظوملل ةصاخ فرغو تاّدعملا ميقعت ةفرغ –ةفرغ ّلك

ةياعر زكرم ءاشنإل نوكيس هاجتإلا ّنأ نيدلايحم دّيسلا حرشو
.نطاوملا ةّحصب مامتهالا هنم فدهلاو ً،افصوتسم سيلو ةّيحص
ةيعوت ىلع لمعلا يه زكرملا اهمّدقيس يتلا تامدخلاو
هجراخو زكرملا لخاد ةّيعامتجا تامدخ ميدقتو عمتجملا
يتلا تاليدعتلا دعب ّمت ام اذهو ،عمتجملا ةمالسو ةّحص نّمؤيل

 .ةّحصلا ةرازو اهتبلط

زكرم
ةّيحصلاةياعرلا

يتلا تامدخلا
اهمّدقيس

يه زكرملا
ىلع لمعلا
عمتجملا ةيعوت

تامدخ ميدقتو
لخاد ةّيعامتجا
هجراخو زكرملا
ةّحص نّمؤيل

ةمالسو
 عمتجملا

عيراشمةّيمزاحلا ةّلجم
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عورشمللةّيلوألا طئارخلا <<
GROUND FLOOR
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ةّيمزاحلا ةباغ
ةسدنهملا ميمصت

نيهاش نيلرام

عيراشمةّيمزاحلا ةّلجم

ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم رارق ىلع ًءانب
يضاقلا92/11/6102خيرات081مقر
ةسدنهملا فيلكت ىلع ةقفاوملاب
ةنبا) ليوطلا نيهاش نيلرام
لاجم يف ةفورعملا ةيمزاحلا
ةسارد ءارجإ (قئادحلا ميمصت
ةيمزاحلا ةباغ ريجشتل ةّينف
رتافد ريضحتو اهقيسنتو
اذهل ةدئاعلا طورشلا
ةسدنهملا تّمضنا ،عوضوملا
ىلإ ليوطلا نيهاش نيلرام
يدلبلا سلجملا ةسلج
42/1/7102خيراتب ةثلاثلا
ريجشتل اهحارتقا تضرعو
امك ،ةيمزاحلا ةباغ قيسنتو
لّثمم سنوم زكور دّيسلا ّمضنا
ةعباتم فّلكملاو يراشتسإلا سلجملا

 .فلملا اذه
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امب ةّدعملا ةّيلوألا ةساردللً اضرع ناك
،ثّولتلاو توصلل لزع نم يوتحت
ةظفاحملل ّدعملا رّوصتلا ىلإ ةفاضإلاب
يف ثارتلاو ةفاقثلاو ةفاظنلا ىلع
،قايسلا اذه يفو .ةباغلا هذه
نيهاش نيلرام ةسدنهملا تضرع
ىلإ راصيس يذلا تفزلا ةّيعون
لخاد تاقرطلا ىلع هلامعتسا
neerGـلا ىلإ ةفاضإلاب ،ةقيدحلا

neercSسوكيفلا راجشأ ةطساوب
 .ثّولتلا فيفختل
مءالتت يتلا تاتابنلا عاونأ تضرع امك
ىلإ ةفاضإلاب ،ةباغلا عقومو
باعلأل صَّصخُتس يتلا تاحاسملا
ليهستو بابشلا ةضايرو لافطألا

ىلإ ًةفاضإ .ّنسلا يف رابكلا ةكرح
ةانق ةماقإ ةّيناكمإ ةركف تمّدق ،كلذ
ةيبرتل ةصّصخم ةحاسمو هايملل
ةّيفيك لافطألا ميلعتو نجاودلا
.ةعارزلا
ةساردلا اهتصّصخ ةّيفاضإ ةحاسم
رابتعإلا نيعب ذخألا عم ،تاجّردملل
.تاناجرهمو تالفح ةماقإ ةّيناكمإ
ىلإً امّسقم نوكيس ةقيدحلا لخدم
رخآو ،ةّيئاوهلا تاجاّردلل دحاو ،نينثا
.تاراّيسلل صّصخم ناكمو ةاشملل
هتحرتقا ام ىلع يدلبلا سلجملا ىنثأ
ميدقتل تاشقانم ترادو ،ةسدنهملا
ةسارد ىلإ راصي نأ ىلع ،لضفألا
عم يحاونلا فلتخم نم ليصافتلا
عوضوم لاثملا ليبس ىلع ،سيئرلا
يف هنع ءانغتسإلا نكمي هايملا ةانق
ً.ايزاوترإً ارئب ثادحتسا ّمتي مل لاح
ءاقتنا ةرورض ىلع سيئرلا دّدش امك
سقطلا عضو لّمحتتل راجشألا ةّيعون
 .راّوزلا ةفاثكو

 ةقيدحلل ماع رظنم

 ريجشتلا ةّيلمع نم ءاهتنإلا دعب روسجلا تحت ةقيدحلا

 ةباغلا يف باعلألاو جردملا

 ةيمزاحلا ةباغ يف راغصلا باعلأ
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ةزئاجةّيمزاحلا ةّلجم

BACKYARD
<<

7102 -1 لصفلا -93 ددعلا

 ةزئاجب هزوفبdraykcaB ئّنهت ةيمزاحلا ةّيدلب
7102 –6102 ماعلل يسدنهميمصت لضفأ
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ةزئاج قاشعلا ديعةّيمزاحلا ةّلجم

ديعب «ةيمزاحلاحرف» ةّيعامتجإلا ةّيبابشلا ةنجللا تلفتحا اذكه
تانولابلا اهلالخ تعّزو تاقرطلا ىلع زجاوح تماقأ ثيح ،قاّشعلا
 .ديعلل ًاقنورو ةجهب تفاضأو ،دورولاو
 .طابش رهش فصتنم طقف سيلو ،ةنسلا ةليط ةّبحملا ماودب انتايّنمت عم

 «!ّبح زجاح فق»

 متاح ايام – يفاص وبأ يليإ ّبح زجاح ... فق

– متاح ايام –ينب جروج –يفاصوبأ تيزوك –يفاص وبأ يليإ
 ديمك لبرش

 هللاطع انايتات -يفاص وبأ يليإ –متاح ايام –ينب جروج –ليافور كيام –يفاص وبأ تيزوك

 يروخ ينوطنأ – متاح ايام – هللاطع انايتات ًاليل ... ّرمتسم ّبحلا زجاح
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دامع يليإ سدنهملا عورشم

ًامامتها يلوت ةّيمزاحلا ةّيدلب تناك اّمل
ىلع ًءانبو ،يضايرلاو يئيبلا ّقشللً ايبك
بحاص وهو ،دامع ليإ سدنهملا فيلكت

ةّرم نم رثكأل نواعت دقو ،ةليوط ةربخ
نم يثكلا مّدقو ةيمزاحلا ةّيدلب عم
مّدق ذإ ،ةّيسفانت راعسأب ةمّيقلا لامعألا

يدلبلا سلجمللً اضرع
قيرط عورشم نع7/2/7102خيراتب
يونملا ةاشملا ّرممو ةّيئاوهلا تاجاّردلا
عّمجم برق انسةقطنم يف هتماقإ
 .يضايرلا رمسألا سايلا ناج سيئرلا

 :يساسألا عورشملا فده
ًاسّفنتم عورشملا اذه نوكيل ،ةئيبلاب مامتهإلا
زّيمتت ثيح ،اهراوجو ةيمزاحللً ايضايروً ايئيب
اهعقومب اهيلع عورشملا ةماقإ يونملا ةقطنملا
.(يسلا ةمحز نع ةديعبو رهنلا برق) يفارغجلا

 :عورشملا ليصافت
،«سنيبس» ةهجل فقوم عم نايزاوتم ناّطخ
يطعي اذهف ،يوتسم يغ ضرألا ضرع ّنأ امبو
 .عورشملل ةّيويح
نم ّفص قلخ لمشي وهف ميمصتلا اّمأ

عيراشملا ضرع :تاسلجلا ءاوجأ نم

 عيراشملاةّيمزاحلا ةّلجم

ةيامحلا نّمؤتس يتلا ءارضخلا راجشألا
 .تاراّيسلا جيجض نم مهلزعتو ةاشملل

راتمأ5و3 نيب هضرع حوارتي يناثلا قاورلا
نأ نكميو ،نييضايرلا نع ةاشملا لصفي وهو
عم لافطألل ةحسفلا هذه صيصخت ىلإ راصي
تانيكام وأ باعلألا ةفاضإو اهريوطت ةّيناكمإ
 .ةّيديدح ةضاير

صّصخم وهف يخألاو ثلاثلا قاورلا اّمأ
ىلع بوكرلا ةضاير ةسرامم ةاوهل

قاورلا اذه .ةّيئاوهلا تاجاّردلا
راصي فوس يذلا رهنلا نم بيرقلا
نامألا نم ةحاسم قلخل هعفر ىلإ

هتياهن يف نكلو ،ميقتسم ّطخ وه
نم ةدوعلاو فاطعنإلاب حمسي
فّقوت ىلإ كلذ يّدؤي نأ نود
.رتم005 لوطب يران ّطخ .يضايرلا

هذه ىلع يدلبلا سلجملا ىنثأ
ةءافكب داشأو ً،ايلاع اهنمّثو ،ةساردلا
عيمج دّدشو ،دامع ليإ سدنهملا
عورشملا اذه ةّيمهأ ىلع ءاضعألا
اهناّكسو ةيمزاحلا ءانبأل يويحلا
 ً.ايضايروً ايئيبً اسّفنتم هنوك

7102 -1 لصفلا -93 ددعلا

 برح يور – دامع يليإ
–ناعنك دعسأ –رقص ميلس.م –سبيعد ايفليس –شيبح فسوي خيشلا سيئرلا بئان –رمسألا سايلا ناج سيئرلا

 نايربرب لفوه –ريفص هيجور –يماشلا هردنأ -سنوم لداع –يماشلا يليإ –يفاصوبأ نيدان –راجنلا هدبع
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SOILAUQةكرش عورشم

ماعلا ريدملا) يزاجح يناد دّيسلا ضرع
(يذيفنتلا ريدملا) رباج يمار دّيسلاو (SOILAUQةكرشل

روحمت دقو ،تاقرطلل ةّيكذلا ةبقارملا ماظن نعً اجذومن
تايماك نم تامولعملا عم لماعتلا ةّيفيك لوح ضرعلا
 .ةبقارملا

ةموظنم نم ءزج وهوAVIويديفلا لابقتسال ةّيكذلا مظنلا
موقي يذلا فّظوملل دعاسم ماظن هنأ امك ،ةّيكذلا ندملا

.(...صخش نع ثحب ،عّمجت ،لفح) تايماكلا ةبقارمب

 .erutpaCتامولعملا طاقتلا-1
ةّيعون ،يسلا سكع ةراّيس ًالثم) ةدراولا تامولعملا ليلحت -2

سمخ نم رثكأل ةنوكرم ةراّيس ،نوللا وأ ام صخش بايث
مسر نكميو ،ةراّيسلا مقر ،ةدئازلا ةعرسلا ،قئاقد
kcarTyrotsiHمهل طئارخلا مسر عم تاعّمجتلل). 

,draobhsaDىلع ّيروف لكشب تاظحالملا ليجست-3
hjªµø GC¿ jàºq hU°π fàÉFè gò√ ىلع تامولعملا
 .noitacilppAeliboMـلا

 .لّخدتلل نيَبسانملا رارقلاو رايخلا ذاختا ىلإً ايخأ راصيل-4

 ضرعلل عمتسي يدلبلا سلجملا

هعورشم ضرعي (soilauQ ةكرش ماع ريدم) يزاجح يناد دّيسلا
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ءاقلةّيمزاحلا ةّلجم

ةّينانبللا ةّيروهمجلا سيئرعمءاقل
نوع لاشيم دامعلا

ةدلبلااراتخمو يدلبلا سلجملا عمتجا
ةّيروهمجلا سيئر ةماخفب اهتاّيلاعفو
رصق يف نوع لاشيم دامعلا ةّينانبللا
كلذو32/2/7102خيراتب بعشلا
اهنيب نم ،ةفلتخم عيضاومب لوادتلل
نيب لصافلا يرادإلا قاطنلا ةّيضق
 .ةيمزاحلاو ادبعب يَتّيدلب

سلجملا سيئر علطأ ،ةرايزلا هذه دعبو
ءالمزلا رمسألا سايلا ناج دّيسلا يدلبلا
لخدم ةيمست هحارتقا ىلع ءاضعألا

هاجت ةعقاولا ةحاسلا ّيأ ،يقرشلا ةيمزاحلا
يتلا ،لاغشألا ةرازو ،ةّيبرحلا ةّيلكلا
لوتشلاب ةنّيزم ةيمزاحلا فورح نّمضتت

مسا ىلع ةءاضإلا عاونأ ثدحأبو روهزلاو
ّنأ امبو ،نوع لاشيم دامعلا سيئرلا ةماخف
لخادم ّمهأ دحأ ىلع عقت ةريدتسملا هذه

 ةيمزاحلا ةّيدلب دفو ناطّسوتي رمسألا سايلا ناج ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئرو نوع لاشيم دامعلا سيئرلا ةماخف
–هقيرح ريبور راتخملا –شيبح فسوي خيشلا سيئرلا بئان –يواغلا يليإ راتخملا –يناريع نوميس –نايربرب لفوه –رقص ميلس.م –راجنلا هدبع :نيميلا نم
 سنوم لداع –يفاصوبأ نيدان -روبج يناد –يماشلا هيردنأ –ناعنك دعسأ –ريفص هيجور –هرقش وبأ ريمس
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سرد ثيح ةّيبرحلا ةّيلكلا بناجو ،ةيمزاحلا
عوضوملا اذه ةّيزمرلً ارظنو ،جّرختو هتماخف
سيئرلا ةماخفل ةحاسلا هذه هينعت امو
نم ةرتف شاع هنوك نوع لاشيم دامعلا

دامعلا سيئرلل املو ،ةيمزاحلا يف هتايح
نأش ءالعإ يف زّيمم رود نم نوع لاشيم
هنمأو هتدحوو هعّونت ىلع ةظفاحملاو نطولا
ّرب وحن مكحلا ةّفد هترادإلو ،هرارقتساو
يّب» هنأب هرابتعا ىلإ نيينانبللاب ادح ام ،نامألا
ةميكحلا هفقاومل ًةبسن كلذو ،«ّلكلا
لودلا ىلع هتسايس حاتفناو ةعاجشلاو
طوطخ حتفو ةقيدصلاو ةقيقشلا ةّيبرعلا
ام ،بارتغإلا رايد يف نطولا ءانبأ عم لصاوتلا

ةلود مايقب لمألا مهيف ّثبو نيينانبللا حارأ
ىلع ةلالد نم كلذل املو ،ةّيوق ةّيتاسسؤم
،ميركلا سيئرلا صخشل ريدقتو مارتحا
داصتقإلاب ضوهنلا ليبس يف ءاّنبلا هلمعلو
ًاريدقتو ،يسايسلاو ينمألا رارقتسإلا نيمأتو
دامعلا ةّينانبللا ةّيروهمجلا سيئر ةماخفل
96/7102 مقر رارقلا ذاختا ّمت ،نوع لاشيم
ىلع ةقفاوملاب يضاقلا82/2/7102خيراتب
ةماخف مسا قالطإو سيئرلا حارتقا
ىلع «نوع لاشيم دامعلا سيئرلا»
هاجت ةيمزاحلل يقرشلا لخدملا ةريدتسم
عضوو لاغشألا ةرازو – ةّيبرحلا ةّيلكلا
 .اهيف هل يميركت مّسجم
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يواغلايلياراتخملاةملكةّيمزاحلا ةّلجم

راتخملاةملك
يواغلايليا

 ينورام –631 – هيطع لآ
ىلإ3191ماع دولوملا هيطع لقع سايلا ءاج
ةدّيسلا نم جّوزتم .تانيثالثلا ةيادب ةيمزاحلا
ةثالث امهلو ،ةدلبلا ةنبا ينيبغص فسوي نوفيإ
:تانب ثالثو ،هراشبو نورام ،ناوطنأ :ءانبأ
،(وناب جروج ةجوز) اتيغ ،(ءابزع) تيناوطنأ
 .(روصن سايلا ةجوز) يغامو
 .بزاع - هيطع سايلا ناوطنأ
ىده ةدّيسلا نم جّوزتم – هيطع سايلا نورام
 .دالوأ امهلو اموص
ةدّيسلا نم جّوزتم – هيطع نورام هراشب
.دالوأ امهلو ناليم ةدئاع

 ينورام –661 – سوطنغ لآ
رخاوأ ةيمزاحلا ىلإ سوطنغ ناميلس ءاج
ناسوس ةدّيسلا نم جّوزتم ،تانيرشعلا

سمخو ،لاشيمو دواد :نادلو امهلو سوطنغ
،زيرت ،هينير ،تيناوطنأ ،زور ،الجن :تانب
 .نوجّوزتم مهعيمجو
ةدّيسلا نم جّوزتم ،سوطنغ ناميلس دواد
تنبو ،«داليم» دحاو دلو هلو ،روصنم ايلوج
.ةجّوزتم ،يايم ةديحو
يروخلا نيرسن ةدّيسلا نم جّوزتم :داليم
 .دالوأ امهلو
 .بزاع - سوطنغ ناميلس لاشيم

 ينورام – ةيمزاحلا –24 – رقشألا لآ
دولوملا ،رقشألا رقص رصينخ ميهاربا محلم ءاج
،نيرشعلا نرقلا ةيادب ،ةيمزاحلا ىلإ9881ماع
 .سكوررام ةسينك برق نكسو
نم امهلو ،رقص هفيرظ ةدّيسلا نم جّوزتم
نمو .ناجو فسوي ،ميهاربا :مه ةثالث ءانبألا
تخألاو ،يرام ،داعس ،ردب :ّنهو عبرأ تانبلا

 .تاّينوطنألا تابهارلا نم تسليس
ةدّيسلا نم جّوزتم رقشألا رقص محلم ميهاربا

زكور ،ناوطنأ :ءانبأ ةثالث امهلو ،جاحلا ءافيه

ثالثو ،دالوأ مهلو نوجّوزتم مهعيمج ،رقصو
ّنهلو ىنمو ايتاك ،يغام ّنهو تاجّوزتم تانب
 ً.ادالوأ

ةدّيسلا نم جّوزتم ،رقشألا رقص محلم ناج
،(بزاع) يناه دحاو نبا امهلو ردانوب داعس
hGHæàÉ¿: (ءابزع) تسليسو (ةجّوزتم) نيباس.
ةّتس هلو جّوزتم رقشألا رقص محلم فسوي
.(ةلحز ىلإ ةيمزاحلا نم هّلجس لقن) دالوأ

 مويلاو سمألا نيب ةيمزاحلا
هذه يتباتك ّدمتسأ يننإ تلق نإ ةرذعملا وجرأ
اهرمع ةّيصخش ةبرجت لالخ نم ،ةيمزاحلا نع
 ً.اماعنيعبرأ

،ةّيتاذلا يتيس ةباتك يفً اقداصً اّقح نوكأ له
هذه يف ةيمزاحلا ةدلب يف نينكاسلا ةيسو
نكاسلا» اهناونع نوكيس يتلا ،ةحفصلا
 .«ةيمزاحلا يف رمثتسملاو
ًابّقنم هتيضمأ ،ماوعألا هذه نم لوألا فصنلا
يتدلب يف ةّينكسلا ءايحألاً افشتكموً اثحابو
اهئانبأ ىلإ فّرعتلابً افِغشوً اِعلوم ،ةيمزاحلا
قئاثو ىلع ًالصاح ،اهجراخو اهيف نيميقملا
ةبيبحلا يتدلب ءانبأ نع ةردان روصو ةّيخيرات
 .ةيمزاحلا
–يحورلاو ينمزلا– ماعلا نأشلا يف تيطاعت
تلصو ثيح ،نآلا ىتحو بابشلا ةلحرم ذنم
ةدلبلا هذهلً اراتخم مويلا هيلإ تلصو ام ىلإ
لضفب هّلك اذهو ً،اضيأ مكيلعو ّلع ةبيبحلا
راتخملا يدلاولو يل مكريدقتو مكتّبحمو مكتقث
 .(1791–4691) يواغلا هراشب موحرملا

عمتجم نيوكت ةيادب فاشتكا ىلع تلمع
نرقلا نم تانيرشعلا ةيادب ذنم ةيمزاحلا
ةيغصلا ةيرقلا لحارم تبكاو ثيح ،يضاملا
اهنيوكتو اهتالئاعب ةرتفلا كلت يف ةعضاوتملا
مهلمعو ضعبب مهضعب اهئانبأ راهصناو
ىلع اولمع ثيح ،ةيمزاحلا يخل بوؤدلا
اميف ةّييخ تايعمج سيسأتب اهتّيلالقتسا

يواغلايليا

هيطع سايلا

رقشألاميهاربا
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نع مهلاصفنا ىلإ ،ةدلبلا سئانك عيسوتو ،مهنيب
ةصاخ نفادم ءاشنإو ،8291ماع ادبعب ةرتخم
مهتسينكل فقو ناجلو2391ماع مهب
.ةدلبلاو ةّيعرلا عيفش ،سكوررام،مألا
مهتدلبل مهتّبحمبو ،لصاوتملا تالئاعلا دهجبو
ام ىلإ ةيمزاحلا تقترا ،مهنماضتبو ،ةيمزاحلا
،اهيف نيلوؤسملا دوهجبو ،مويلا هيلإ تقترا
ةسائرب3691ماع بختنم يدلب سلجم لّوأبو
نيسيئرللو ،يلاغفلا بوهلش جروج موحرملا
،ةّيدلبلا سلاجملا ةسائر ىلع ابقاعت نيذللا

يذلا رمسألا سايلا ناجو ،سنوم رمن فزوج
،ةيمزاحلا ةدلب يفو نانبل يف ماعلا نأشلا ىطاعت
ًاماع نيعبرألا براقي ام ذنم ً،ايحوروً اينمز
ءاقترإلل طاشنو ّدكب لمعي مويلا ىلإ لازيالو
هدهجبو .ةرّوطتملا ندملا فاصم ىلإ ةدلبلاب
ةنيدم ةيمزاحلا تحضأ ميركلا هسلجم دهجو
ةقثو اهنارمعو اهرّوطتب تويب ةنيدم يهاضت
 .اهيف نيرمثتسملاو نينكاسلا
عم ةّيراوح تالباقم انل نوكيس ،اذه دعبو
،ةيمزاحلا ةدلب يف نيرمثتسملاو نينكاسلا
ردصت يتلا ةّلجملا هذه لالخ نم مهرواحن
يكلو ،مهتاعّلطتو مهئارآ ىلع فقنل ً،ايلصف
عيطتسن مكاّيإو انّلع ،ةّينلا مهراكفأب انودّوزي
.لضفألل ةدلبلا ريوطت ةّيلمع لمكتسن نأ

سكوررامةسردمةذمالت
ريبكلا نانبل ةموكح نع ةرداص ةقيثو

ةيمزاحلا راتخم نع ةرداص ةقيثو
9291 ةنس ةعبارلا ةنجللا نم رداص تيب  عيب رارق ةروص4491 ماع يروخلا سراف ميلس

6391 ماع سكور رام فقو ليكو  عمل بيجن نييعت رارق2391 ماع سكور رام فقو ليكو  عمل بيجن نييعت رارق
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يرادإلا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم

2/7102
4
61
3
91
02

3/7102
4
62
5
8
04

يدلب سلجم تارارق
ةّيرادإ تارارق
 ةّيمسرلا رئاودلا ىلإ ةرداص تالماعم
فلتخم
– ميماعت – ركش لئاسر – تاوعد – تابلط
تانالعإ – تالسارم – تاراذنإ

 (4/6102 لصفلا) ةرداصلا تالماعملا

 ماقرألاب انتالماعم ... يرادإلا ريرقتلا

1/7102
4
45
-
01
91

2/7102
071
1
-
-
72
02

14

3/7102
052
7
-
2
62
54

38

ةمّلسمو ةزجنم :نينطاوملا تالماعم
 زاجنإلا ديق :نينطاوملا تالماعم
ءانب صخر
 ناكسإ صخر

 ةّيعامتجإ تادعاسم تابلط
تارازولا نم ةدراو ميماعت
فلتخم
 - تاينوذأم - تالسارم - راعسأ ضرع
 هيغو ىواكش - تاضارتعا

 (1/7102 لصفلا) ةدراولا تالماعملا

1/7102
002
5
-
1
02
51

45

 ةلئاع43ةّيعامتجإ تادعاسم اهل تمِّدُق يتلا تالئاعلا ددع
 .ل.ل000,056,52 ةّيدارفإلا تادعاسملا ةميق
 .ل.ل000,000,84اياعرو ةيدنأو تايعمج ىلإ تمِّدُق يتلا تادعاسملا
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يلاملا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم
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يلاملا ريرقتلا

000,769,781
000,751,86
000,966,08
000,548,2
000,555,22
000,739,9
000,183,3
000,520,5
000,751,61
000,891,71
000,503,01
000,086,1
000,728,61
000,001,3
000,295
000,230,03
000,059,2
000,000,11
000,525,42
000,397,41
000,522,9
000,005,5
000,005,6
000,979,2
000,616,5
000,002,91
000,028,251,1
000,632,7
000,836,1
000,904,047,1

تاــــقـفنلاتادراوــلا

 نانبل فرصم ىدل ةّيمزاحلا ةّيدلب ديصر
13/3/7102 يف درو امك
ل.ل84667527102 غلب

نيفّظوملا بتاور
ءارجألا روجأ
ةفلتخملا تاميدقتلاو تاضيوعتلاو تآفاكملا
مزاوللا
سبالملا
ةكرتشملا تامدخلاو راجيإلا تالدب
قربلاو ديربلاو ةّيفتاهلا تارباخملا
ىرخأ ةّيرادإ تاقفن
تازيهجتلا

تايلآلاو تازيهجتلا ةنايص
ةماعلا ةفاظنلا
تافيظنتلا مزاول
تاقورحملا
ءابرهكلا كالهتسا تالدب
هايملا كارتشا تالدب

ةماعلا قرطلا ةنايص
هايملا ةكبش ةنايص
ريراجملا تاكبش ءاشنإ
ةينقألاو ةفصرألاو ةماعلا قرطلا ءاشنإ
حباسملاو بعالملا ءاشنإ
سوردلا تاقفن
كالمتسالا تاضيوعت
نيزوعملا تادعاسم
ةّيضايرلا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
تالابقتسالا
تاناجرهملاو تالافتحالا
ةاماحملا باعتأو تاحلاصملاو ماكحألاو ىواعدلا مسر
نيمأتلا تاقفن
ةظوحلملا يغ ىرخألا فيراصملا
عومجملا

نكس ،ةّييجأتلا ةميقلا ىلع مسر
نكس يغ ،ةّييجأتلا ةميقلا ىلع مسر
ةفصرألاو ريراجملا ةنايص مسر
تّقؤملاو مئادلا نالعإلل صيخرتلا مسر
ءانبلاب صيخرتلا مسر
ةّيدلبلل ةماعلا تآشنملاو كالمألا لامعتسا مسر
تازيهجتلا حلاصل %01 ةدّدحم هوجو يف قافنإ مسر
ةنيوصت مسر
تانهارملا ةيدنأو عامتجالا نكامأل رامثتسالا مسر
مئادلا نالعإلل رامثتسالا مسر
ةّينفلا سوردلاو تادافإلاو تانايبلا ءاطعإ مسر
كارتشالا لدبو تارباخملا روجأ ةميق ىلع ةوالع
 تامارغلا
يخأتلا ةمارغ عم يمعتلا مسر
 طورش رتفد نمث/ةمدخلا نم فرصلا تاموسحم
يرهشلا رّودملا دقنلا
عومجملا

000,800,661
000,152,403
000,689,311
000,03
000,09
000,7
000,01
000,01
000,004
000,037
000,232
000,962,131
000,130,21
000,19
000,777,5

000,229,437
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ةيمنتلا بتكمةّيمزاحلا ةّلجم

،لياربج فلودور ذاتسألا ةرودلا هذه نّمأ
لاجم يف نيصّصختملا ءاربخلا زربأ نم وهو
يف كراش .عيراشملا ةرادإ ىلع بيردتلا

تايدلب داحتا نم بابش ةشرولا هذه
نم اهلالخ اونّكمت ،يبونجلا نتملا لحاس

ةّيمهأو عورشملا لحارم ىلإ فّرعتلا
،عورشملا ريدم رود ،عيراشملا يف طيطختلا
تايلمعل لمعلا قيبطتلا ىلع ةردقلا
ينمز لودج عضو ،عيراشملا ةرادإ تاودأو
 .عورشملا تاطاشن لماكل ليصفت

7102 -1 لصفلا -93 ددعلا

لوح ةّيبيردت ةرود
«عيراشملا ةرادإ»

<<

بتكم نيب مئاقلا نواعتلا راطإ نمض
ةمّظنمو ةيمزاحلا ةّيدلب يف ةّيلحملا ةيمنتلا
،تويب يف يميلقإلا بتكملا ،«وكسنويلا»
نع ةقثبنملا لمعلا شرو لامعأل ًالامكتساو
بابشلا» ناونعب يناثلا بابشلا رمتؤم
تاطاشنلا تمتُتخا ،«ّلحملا مكحلاو
موي «عيراشملا ةرادإ» لوح ةّيبيردت ةرودب
،يضاملا يناثلانوناك82هيف عقاولا تبسلا
«وكسنويلا» عورشم راطإ يف كلذو
نم لّومملاو «يطّسوتملا بابشلا تاكبش»
ةّيعمج عم قيسنتلابو يبوروألا داحتإلا
 .«ّيحلا توصلا»

نونفو تاراهم ىلع يبونجلا نتملا لحاس
12هيف عقاولا تبسلا موي ةدايقلا
 .7102يناثلانوناك
ةّيساسأ ةركف ءاطعإ ةرودلا هذه تلوانت
ةّيباجيإلا تافصلا ،ةدايقلا ةّيمهأ نع
ىلإ تقّرطت امك ...ةحجانلا ةدايقلل
 ...،ةّيدايقلا عاونأو ةداقلا فينصت

تادايقو رداوك دادعإ ىلإً اضيأ تفدهو
نأشلا يف ةكراشملل ةّباش ةّيعمتجم
ىلع يتلا ةدايقلا تاراهم زيزعتو ،ماعلا
لالخ نم كلذو ،اهب عّتمتلا يدايق ّلك
تازيمب مسّتت يتلا دئاقلا ةّيصخش كالتما
،ةدارإلا ةّوق ،ةعاجشلا اهّمهأ ،ةنّيعم
 .ةفرعملاو عادبإلا

لوح ةّيبيردت ةرود
«ةدايقلا نونف»

<<

ةّيومنتلا ةّيلمعلا رهوج ةدايقلا ربتعُت
...حاجنلا حاتفم اهنإ ...ضبانلا اهبلقو
ةلواحمو نيرخآلا ىلع يثأتلا ّنف اهنإ
نم ةّوجرملا فادهألا زاجنإل مههيجوت
...اهذيفنت يونملا عيراشملا
بتكم ماق ،ةلوقملا هذه نمً اقالطنا
راطإ يفو ةيمزاحلا ةّيدلب يف ةيمنتلا
«ّلحملا مكحلاو بابشلا» عورشم
بتكملا ،«وكسنويلا» ةمّظنم نم لّومملا
تاشرو لامكتساب ،تويب يف يميلقإلا
هذهلو .ّلحملا ماعلا نأشلا ىلع بيردتلا
ةيمزاحلا ةّيدلب تفاضتسا ،ةياغلا
فورعملا ،اّيشمصاع ذاتسألا بّردملا
بابش بيردتب ماق يذلا ،هتءافكب
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راّجت ةنجل تاباختنا
 ةيمزاحلا

 كابشلا نرف ةّيدلب ىلإليساب ناربج ريزولا ةرايز
ليساب ناربجسدنهملا ريزولا يلاعم ةلوج
ثيح ،92/1/7102 خيراتبادبعب ءاضق ىلإ
ةّيدلبلا سلاجملا ءاسؤر عم لوادت
عيراشمبو ةعاسلا رومأ زربأب تاّيلعافلاو

كراش دقو .اهناّكسو تادلبلا هذه ءانبأ ّمهت
لابقتساب ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر
سلاجملا ءاسؤر نم دشح عم ريزولا يلاعم
.ادبعب ءاضق تايدلب تايلاعفو ةّيدلبلا

راّجت ةنجل تراز ،12/2/7102 خيراتب
ءاضعألاو يدلبلا سلجملا سيئر ،ةدلبلا

ثيح ،تاسلجلا ىدحإ شماه ىلع
دّيسلا بختنملا ةنجللا سيئر حضوأ

،ةّيباختنإلا ةّيلمعلا راسم يروخ فزوج
يتلا جئاتنلا ىلع نيعمتجملا علطأو
 :يلاتلا لكشلا ىلع تءاج

 سيئرلا - يروخ فزوج دّيسلا
 سيئرلا بئان – نامر لاشيم دّيسلا
 يتاوشن بهلس نيلرام ةدّيسلا
 ينالدجم اينوس ةسنآلا
 قودنصلا نيمأ – روبج جروج دّيسلا
 ّرسلا نيمأ – زوريك نورام دّيسلا
 وضع – يلاغفلا دشاروبأ نيلدامةدّيسلا

2

1

انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

ةديدجلا ةنجللا رمسألا ناج سيئرلا أّنه
ّنأ ًاربتعم ،ةطلسلا لوادتو ةّيطارقميدلا ىلع
لمعلا وه ّمهألا لب ،ًاّمهم سيل بصنملا
بناج ىلإ ةّيدلبلا فوقو ىلع ًادّكؤم ،لاّعفلا
نم أّزجتي ال ءزج اهنأل راّجتلا ةنجل
،ةلعاف ةنجل يهو ،نيّمهملا نيرمثتسملا
ةّيدلب ةحنجأ نم ًاّمهم ًاحانج اهاّيإ ًاربتعم
تناك ةّيدلبلا ّنأ ىلع ًادّدشمو ،ةيمزاحلا
 .ةنجللا هذه بناج ىلإ ًامود ىقبتو

 وضع – ليساب قيفوت دّيسلا
 وضع – نايربرب لفوه دّيسلا

فزوج دّيسلا دّدش ،قايسلا اذه يفو
سلجملا عم نواعتلا ةرورض ىلع يروخ
نيَعورشم دادعإ ددصب وه يذلا ،يدلبلا

ةحلصمل نانوكي امهاسع نيَديدج
قاطن عيسوتل ىعسي وهو ،ةيمزاحلا
 .لمعلا

710229 -1 لصفلا -93 ددعلا |

 نوع نالآ.م بئانلا ةداعسو رمسألا سايلا ناج سيئرلا

 ًاكراشم رمسألا ناج سيئرلا ناكو ،ليساب ناربج ريزولا ةّين ىلع يلافتحإ ساّدق ليساب ناربج ريزولا لوصو ةظحل

ةديدجلا اهتاباختناب لفتحت راّجتلا ةنجل
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وج لفطلا
حرف سايلا

3

نم ةّيميركت ًاعرد
ديهشلا ةسسؤم

يروقاعلا يحبص

يروقاع ناج يماحملا مّدق
يدلبلا سلجملا سيئرل هتليقعو
نمً اّيميركتً اعرد ءاضعألا ةداسلاو
يحبص راوغملا ديهشلا ةسّسؤم
مهدوهج مهل نيركاش ،يروقاعلا
 .مئادلا اهمعدو ةّيدلبلا مركو
مسابو همساب سيئرلا هّجوت
ىلإ ركشلاب يدلبلا سلجملا
ةّيعمجلا ًالِّثمم يروقاع يماحملا
دي ىقبت نأً ايّنمتم ،هتليقع عم
ام ميدقتلً امئاد ةدودمم ةّيدلبلا
 .ةمهاسملا نم نكمأ

،71/1/7102خيراتب ةدقعنملا يدلبلا سلجملا ةسلج شماه ىلع
نماثلا ّفصلا يف) حرف سايلا وج لفطلا نيعمتجملا ىلإ ّمضنا
يدان سيئر دارموبأ فزوج موحرملا ديفح وهو ،(يساسأ
رمسألا سايلا ناج سيئرلا هاعد دقو ،ةيمزاحلا يف غنيسارلا
نع لفطلا اذه برعأ امدنع يدلبلا سلجملا ةسلج ىلإ مامضنإلل

ً،اّيلئاعوً اّيوفع ًءاقل ناكف ؛يدلبلا سلجملا ىلإ فّرعتلاب هتّين
:ًالئاق ءاضعألاو يدلبلا سلجملا سيئر وجركش ثيح
امك ،«روج اهيف ام تاقرطلاو ةلابز يف امو دّقعتب ةيمزاحلا»
عافدنإلا يدان ىلإ مامضنإلل انهم جروج بساحملا هاعد
 ً.اناّجم يضايرلا

4

انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

7102 -1 لصفلا -93 ددعلا

نيدان –ناعنك دعسأ –رقص ميلس.م –شيبح فسوي خيشلا –حرف سايلا وج لفطلا –رمسألا سايلا ناج سيئرلا
 انهم جروج بساحملا –نايربرب لفوه –يماشلا هردنأ –سنوم لداع –راجنلا هدبع –يفاصوبأ

ناج يماحملا –سبيعد ايفليس -رقص ميلس.م –ناعنك دعسأ –راجنلا هدبع –يبنلا فزوج رّرحملا :نيميلا نم
–يماشلا هيردنأ –ريفص هيجور –شيبح فسوي خيشلا سيئرلا بئان –رمسألا سايلا ناج سيئرلا –هتليقعو يروقاع
 انهم جروج بساحملا –يفاصوبأ نيدان –سنوم لداع -نايربرب لفوه

no 1season 2017 new.qxp_Layout 1  7/3/17  11:12 AM  Page 30



ةّيوناث ةذمالت ةرايز
تابهارلل ةديّسلا
تاّينوطنألا

يف ةّيوناثلا فوفصلا ةذمالت نم دفو راز ،عمتجملا ةمدخ عورشم ىلع لمعلا نمض6
مهقفاري ،يدلبلا رصقلا (روهمجلا –ةيمزاحلا) تاّينوطنألا تابهارلل ةديّسلا ةّيوناث
دّيسلا يدلبلا سلجملا سيئرب اوعمتجا ثيح ،ورش يليإ ذاتسألاو برح يور ذاتسألا

ةمهاسم اوبلطو ،ماعلا نأشلاب لمعلا ةّيفيك ىلع هنم اوعلّطاو ،رمسألا سايلا ناج
ليهأتل هعير دوعي نوتارام توريب ةّيعمج عم قيسنتلاب ملك5 قابس ةماقإب ةّيدلبلا
 .ةجاتحم ةلئاع لزنم

ةريفس ةرايز
ياوغارابلا

ياوغارابلا ةريفس ةرايز
زينيميخ اليدأ
مئاق) سيريبيد
ىلإ (ةبانإلاب لامعألاب
ةيمزاحلا ةّيدلب
،92/3/7102خيراتب
تاطاشنل قيسنتلاو
.ةّيدلبلا عم ةكرتشم

5

710231 -1 لصفلا -93 ددعلا |
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ةباقن ةرايز
ةفاحصلايجرخم
كيفارغلا يممصمو

7

ةفاحصلايجرخم بيقن ةرايز
يزوكان كيرتابكيفارغلا يممصمو
ةباقن نم دفو عم1/3/7102 خيراتب
يممصمو ةفاحصلايجرخم
قابسل ريضحتلاو ،كيفارغلا
repaPyllaRةّيدلب هفيضتست
مالعإلا ريزو يلاعم ةياعرب ةيمزاحلا
 .يشاير محلم ذاتسألا

انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

 ءاوللا ةئنهت
ابيلص ناوطنأ

8
.هتاءاطعب رخفتو ،ةلودلا نمألً اماعً اريدم هنييعتب ابيلصناوطنأ ءاوّلل كرابت ،ةّيدلبو ةدلب ،ةيمزاحلا
يناهتلا هل اومّدقو هلزنم يف ابيلص ءاوللا ةدلبلااراتخمو يدلبلا سلجملا ءاضعأو سيئر راز ةبسانمللو
 .ديدجلا بصنملاب

–رمسألا سايلا ناج سيئرلا –ابيلص ناوطنأ ءاوللا –نايربرب لفوه –رقص ميلس.م –سنوم لداع –هقيرح ريبور راتخملا –يماشلا هيردنأ :نيميلا نم
 يواغلا يليإ راتخملا –ريفص هيجور –شيبح فسوي خيشلا سيئرلا بئان

– يزوكانكيرتاببيقنلا – رمسألا سايلا ناج سيئرلا –ينيلقعبتسنرإ –نيدلا لامك يلع :نيميلا نم
نيمألا نيرسن
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ةـيمزاحلا
مكيف ةياّوضم

ةــــّلــــجم 
ةّيمزاحلا
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ةـيمزاحلا
ايفكلاحفوشتب
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