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ةيمزاحلا ةيدلبب ةداشإ
هحيرف ماهلإ ةديسلا

بابشلا نانبل ةكرح

دحوتلل ةينانبللا ةيعمجلا
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...سيئرلاةملك

1 | 0202 -1 لصفلا -15 ددعلا

ةكراشمب ًايصخش ُتمق
نم ةفّلكملا ةنجللا
ءاضعأ ضعب يئالمز
سيئرو يدلبلا سلجملا
نم ددعو راجتلا ةنجل
يندملا عمتجملا دارفأ
تاسسؤملا ةرايزب

ةيراجتلا تالحملاو
نوناق يف ةانثتسملا
عم ،ةماعلا ةئبعتلا

ةطرشلا زاهج يلوؤسم
يحصلا بقارملاو
ةرورض ىلع ُتدّدشو
ةنمآلا ةفاسملا مارتحا

قحو ،ةيرحلا يف يقحب نمؤأ ينّنإ»
نم ىوقا ناميالا اذهو ،ةايحلا يف يدالب
اًقالطناو ،راتخملا رمع لاق ،«.حالس لك
ثادحإل نيدهاج انلمع ناميإلا اذه نم
.ةّيمزاحلا يف ةّيعمتجإو ةّيئانإ ةروث
نودب ٌّباش وأ ،ٌعئاج ٌلفط ماني نأ انضفر
.ةّيبط ةيانعو ءاود نودب ٌزوجع وأ ،ملع
اذهو ؛ةايحلا يف هّقحو ناسنإلا ةروث اهّنإ
.دغلا عمتجم ينبنل هيلع انلمع ام
ةروثلا حور ًالمكتسم0202 ماعلا أدب
يتلا تاقوعملا ّلك مغرو ،ةّينانبللا
،انلمع لمكتسن نأ انعطتسا انتهجاو
لجأ نم اندوهجو انتاّيناكما ّلك يعضاو
وه اهف ؛ةدّدجتم ٍةايحب ضبنت ةّيمزاح
هباوبأ حتتفي ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلازكرم
لودلا ءارفس نم ةبخن روضحب
يمسرلا روضحلا ىنثأ دقو ،تايلاعفلاو
ةدوجو زكرملا اذه زّيت ىلع يبعشلاو
ءابطألا ةّيعونو اهمّدقي يتلا تامدخلا
،ةيكريمألا ةينانبللا ةعماجلا عم ةمأوتلاو
.ةّيولوأ ةيمزاحلا يف ناسنإلا ّنأل
رذحو ةّقدب لّوألا لصفلا لالخ انعبات
راشتنا عوضوب ةقلعتملا ةّيملاعلا تارّوطتلا
هتفّرع ام ناعرس يذلا انوروك سوريف
اّنعتسا ،ءابو هّنأب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم
تايلمعب مايقلل صاصتخإلا لهأ ةربخب
يتلاetirolhcopyH ةداب عراوشلا ميقعت
قئاقد لالخ ءابولا ىلع يضقت اهّنأب ّيبت
ةماعلا ةحصلا ةرازو عم اّنواعت ،ةدودعم
تالاحلا رصحل صتخملا ءاضقلا بيبطو
(اهتردُن ىلع ةيباجيإلاو اهمظعب ةيبلسلا)

ةسيئر ةبيبطلا ّنكل ،ةيمزاحلا قاطن نمض
ةرورض ىلع تدّدش ةيحصلا ةياعرلا زكرم
زّيم ام اذهو ،لثملاب عيمجلا ةلماعم
تالاحلا ددع رارقتسا لالخ نم ةّيمزاحلا

.يلزنملا يحصلا رجحلل ةزّيمملا جئاتنلاو
ةنجللا ةكراشبً ايصخش ُتمق ،ةياغللو
سلجملا ءاضعأ ضعب يئالمز نم ةفّلكملا
نم ددعو راجتلا ةنجل سيئرو يدلبلا
تاسسؤملا ةرايزب يندملا عمتجملا دارفأ
نوناق يف ةانثتسملا ةيراجتلا تالحملاو
ةطرشلا زاهج يلوؤسم عم ،ةماعلا ةئبعتلا
ةرورض ىلع ُتدّدشو يحصلا بقارملاو
انعم تَنواعتو ،ةنمآلا ةفاسملا مارتحا
ةيتوصلا ةعاذإلا لالخ نم ةيبابشلا ناجللا
عراوش فلتخم يف ةيعوتلا ثبل ةفداهلا
يعمتجإلا لصاوتلا تاحفص اّمأ .ةدلبلا
عم لصولا ةلص تناكف ةيدلبلل ةعباتلا
رابخألا لقن ةهجل اهناكسو ةيمزاحلا ءانبا
ةرتف لالخ ةّيباجيإلا حورلا رشنلو ةقيقدلا
.ةديفملا حئاصنلا ضعبو ،ةماعلا ةئبعتلا
،نمألا عوضوم انعبات ،ةّحصلا ىلا فضأ

اًطغاض تاب يداصتقإلا عضولا ّنأو مّيس
بلطلا ُتدّدش دقف ،عيمجلا ىلع
ةرورض ىلع سارحلاو ةطرشلا يزاهجل

ىلا ةفاضإ ،اهعراوشو ةدلبلا لخادم طبض
رودب موقت يتلا ةّيقرطلا ةبقارملا ةفرغ
.تامزألا ءاقبتسال لاّعف
 ،ءازعألا اهناكسو ةيمزاحلا ءانبأ
ًالهأ اًمود ىقبنو انك ،مكاندهاع مك
نأ ىسع ،انب مكتقثل ًالهأو ،ةيمزاحلل
اهشيعن يتلا ةبعصلا مايألا هذه رثدنت
،يداصتقإلاو يّحصلا يئابولا لعفب مويلا
بيرقلا يف اهتعيبطل ةايحلا دوعت نأو
،تايدحتلا ّلك مغرو ،انّنكل .لجاعلا

ةنيدم» ةيمزاحلا ىقبتل لمعلا لصاونس
.«اهيف كلاح فوشتب

 يريدقتو يتبحم مكل
 رمسألا سايلا ناج

رمسألا سايلا ناج
ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر

!اهيف كلاح فوشتب ... ةيمزاحلا
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ةّيمزاحلا ةّلجم

سيئرلا ةملك

ةيحصلا ةياعرلا زكرم :فلملا
ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيلوألا

ةياعرلا زكرم حتتفت ةّيمزاحلا
ةيلوألا ةيحصلا
نابايلا ةمدقتةرّوطتم تاّدعمب

زكرمل ةحصلا ةرازو فشك
ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا

ةيحصلا ةياعرلا زكرم ماود
نييصاصتخإلا ءابطألاو

سكور رام ةيوخأ ةرايز
ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم ىلا

 القت ترام ةيوخأ ةرايز
ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم ىلا

تايعامتجاو تابسانم :فلملا
تاطاشنو

 ةنسلا سأر لافتحا
ةبحملا معطم يف

سيسأتل ةيونسلا ىركذلا
ءامسلا ةداعس ةيعمج
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ةيلوألاةيحصلا ةياعرلا زكرم حتتفت ةّيمزاحلا
نابايلا ةمدقت ةرّوطتم تاّدعمب

تحتتفا ،ةّيمزاحلا ةّيدلب اهجهتنت يتلا ةيومنتلا ةطخلا راطإ نمض
روضحب0202/2/82 هيف عقاولا ةعمجلا موي ةّيحصلا ةياعرلا زكرم
يناتسبلا ديرف .د بئانلاو ،وبوكوأ يشيكات نانبل يف ينابايلا ريفسلا
– ايراغلب – ياوغاراب) ةيمزاحلا يف يميقملا لودلا ءارفس نم ددعو
ينوط روسيفوربلاو ةحصلا ةرازو نع يلثمم ىلإ ةفاضإ (ايناركوأ
تايلاعف نم ددعو ةيكريمألا ةّينانبللا ةعماجلا ديمع بئان قيرز
.ةقطنملا
ةّيمهأ ىلع رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر دّكأ
ىلع لمع لك فده» ّنا هتملك يف لاقو ،ةيمزاحلا يف ناسنإلا
عفر ىمسألا ههجو يف وه ماعلا ديعصلا ىلعو يصخشلا ديعصلا
لّمحتن ةيمزاحلا ةيدلب يف نحنو ؛لضفألا وحن هب ءاقترالاو ناسنالا
ةيمنتلا يمأتو ةماعلا عفانملا قيقحت ىلا وبصت ةّمهم ةيلوؤسم
ةيحص نم ،ةيعمتجالا ةدعصألا عيمج ىلع عمتجملا دارفأل
ةقلح ةيدلبلا تعضو يتلا رومألا نم اهريغو ةيميلعتو ةيتامدخو
.«اهتجلاعمل ةيرئاد
اًءدب ذيفنتلاو ميمصتلاب كراش نم ّلك ىلإ ركشلاب هّجوت نأ دعبو
تاساردلا ىلإ ًالوصو ،يلاغف لاشيم روتكدلا عم ةركفلا ةشقانم نم
لبق نم هيلع فارشإلاو ذيفنتلا ةعباتموPDNU عم ةّيسدنهلا

نيرمثتسملا ريبكو ةيمزاحلا قيدصبً ارورم ،رقص ميلس سدنهملا
ءاضيبلا ديلا هل تناك يذلا يناتسب درف .د بئانلا ةداعس اهيف
ةيلحملا ةيمنتلا بتكمو سيئرلا صخشب ةيمزاحلا ةّيدلب عمجب
هردقو غلبب ةروكشم تمهاس يتلا توريب يف ةّينابايلا ةرافسلاب
،ةرّوطتمو ةثيدح ةّيبط تاّدعم لدب يكريمأ رالود فلأ يعست
،يضيرمتلاو يبطلا مقاطلاو زكرملا ةسيئرب هركش ةلسلس اًيهنم
ةيمزاحلا ىقبت ،اهدمتعن يتلا تاسايسلا لالخ نم» :ًالئاق متخ
ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتل ،رييغتلل يساسألا كّرحملا
ةغايص يف ،نطولا ءانب يف دعاسي رخآلاب ساسحالا ...0302
هوذح وذحت يراضح جذون ديسجتل تاسايسلاو تايجيتارتسالا
.«ىرخألا تايدلبلا

روضحلا اهيف ىّيح يناتسب درف .د بئانلا ةداعسل ةملك تناك ّمث
تمهاس يتلا توريب يف ةّيسامولبيدلا ةثعبلاو نابايلا ةلود ركشو
ناب يل َدُب ال» :هتملك يف ءاج ّممو ،يويحلا عورشملا اذه حاجنإب
ُدوعَي  ةيمزاحلا يف تَّت يتلا ةيوَمنَتلا لَمعألا لك ّنأ ىلإ ريُشأ
،رمسألا ناج ذاتسألا ةيدلبلا سيئر ةَدايِرو ِةعاَجَش ىلإ اهيف ُلضَفلا

ِفوُرُظلا ِلُك يف ةدلبلاب ِضوُهُنلا َةريسَم َداق يذلا لجرلا اذه

ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرمةّيمزاحلا ةّلجم

ةيمزاحلا ةيدلب ىلا ينابايلا ريفسلا لوصو ةظحل
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سيئر عَم ِنواَعَتلاِبو ُتمُق دَقو .نطولا اهِب َرَم يتلا ةبعَصلا
يطَغُيً ايِجَذوَنً ازكرَم َنوكَِيل يِحِصلا زكرَملا ِتاَجاَح ِةساَرِدِب ةيدلبلا
نِم ةيحِصلا ِتابِلَطَتُملا لك يبَلُيو اهيِف َينِطاَقلاو ةَقَطنِملا لُك
ُتمُق دَقو .جالِعلاو ِصيخشَتلاو ِصحَفِلل ةيبِط ٍةزهجأو ٍتاَمزلَتسُم
نانبُل يف يسامولبِدلا اهِمَقاَطو ةينابايلا ِةراَفَسلا َعَم ِتالاصتالاب
ٍةيبِط ِتاَدَعَِب ِزكرَملا ِديوزَتِب اناعسَم عَم تَبواَجَتو تَبَحَر يتلا
.«ةِروَطَتُم
رصقلا ىنبم يف ةّيحابص ةلوج هل تناك يذلا ينابايلا ريفسلا اّمأ
ةيومنتلا عيراشملاب هباجعإ اهيف ىدبأ سيئرلا عم ةولخو يدلبلا
ةّيلحم عيراشمل همعدو ،ةيمزاحلا ةيدلب اهب موقت يتلا ةيويحلاو
ةّيعمتجإلاو ةّيفاقثلا تالاجملا فلتخب ةيمزاحلا يق ةّيلبقتسم

ةريبكلا دوهجللً ارظن هنأً اقح دقتعأ» :لاقف ،ةّيضايرلاو ةّيحصلاو
ىلع يباجيإ ريثأت عورشملا اذهل نوكيس ،ةيدلبلا اهتلذب يتلا
نم قثاو انأ منيب .ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا عاطقو يلحملا عمتجملا
نأ مكل دّكؤأ نأ دوأ ،انيدلب يب طباورلا ززعيس عورشملا اذه نأ
بلغتلل هتيوقتو نانبلل معدلا ميدقت ةلصاومل ةدعتسم نابايلا

ةينانبللا ةموكحلا جلاعت نأ ةدشب لمآ مك .مويلا تايدحت ىلع
كلذكو ةريخألا ةيعمتجالاو ةيداصتقالا بعاصملا ةديدجلا
«.ينانبللا بعشلا تاعلطتل بيجتست منيب ،تاحالصإلا
ةحوللا نع ةراتسلا تحيزأو ىولحلا بلاق عيمجلا اهدعب عطق
ةنيدم ةيمزاحلا ىقبت نأ ينمتم ،يئاعرلا زكرملا يف اولاجو ةّيراكذتلا
.رّوطتلاو ةقارعلا

– ديمك لبرش ديسلا – رمسألا سايلا ناج سيئرلا – يلاغفلا لاشيم .د – رمسألا ايدان .د - يناريع نوميس ةديسلا (نيميلا نم) ةروصلا يف ودبيو هتملك ًايقلم ينابايلا ريفسلا
.يناوغارابلا ريفسلا – يناركوألا ريفسلا – يراغلبلا ريفسلا
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ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرمةّيمزاحلا ةّلجم

0202 -1 لصفلا -15 ددعلا

     ىولحلا بلاق عطقو ةراتسلا ةحازإ

سلجم سيئرةملك
ةيمزاحلا ةيدلب
رمسألا سايلا ناج / دّيسلا

نانبل يف ينابايلا ريفسلا ةداعس
يناتسب درف .د بئانلا ةداعس
نانبل يف ايراغلب ةيروهمج ريفس ةداعس
نانبل يف ايناركوأ ةلود ريفس ةداعس
نانبل يف ياوغارابلا ةلود ريفس ةداعس
ةيئاسنلا ةحارجلا مسق سيئر – قيرز ينوط روسفوربلا ةرضح

.ةيكريمألا ةينانبللا ةعماجلا يف ديلوتلاو
يروفك لاشيم روتكدلا نانبل لبج يف ةحصلا ةحلصم سيئر
ةّحصلا ةرازو يف ةّيلوألا ةّيحصلا ةياعرلا ولثمم
،راجتلا ةنجل سيئرو ةّيمزاحلا اراتخم
يلاغفلا لاشيم روتكدلا
،يدلبلا سلجملا ءاضعأ يئالمز
مقاطلاو ،ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم ةسيئر
يضيرمتلاو يبطلا
،لقعلاو بلقلا ىلع يلاغلا روضحلا اهّيأ

!ةّيمزاحلا حابص ...ةّيناسنإلاو ةّحصلا حابص ..ريخلا حابص
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ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم يف ةلوجو    

،ءازعألا روضحلا اهيأ
ةمصاعلا عم اهجوازتو ،يفارغجلا اهعقوب ،ةّيمزاحلا تلّكش
تاوطخ تطخف ،ةّينانبللا ندملا لبقتسم يف لّوحت ةطقن ،ةّينانبللا

لمعلا لالخ نم ،اهسفن ريوطت يف تحجنو ،ةّيملاعلا وحن ةراّبج
ةراجتلل ةيرمثتسالا ندملا مهأ نم تحبصأ نأ ىلا لصاوتملا
،ةديدع تارافسل تاّرقم اهعوبر يف مويلا فيضتستو ،نكسلاو
ةيملاعلا تمظنملا نم ددع ىلا ةفاضإ ،مهب ّزتعن ءارفسو
.ةينانبللا تارازولاو
تاباختنإلا لالخ نم ،نانبل ىلإ ةّيطارقميدلا ةايحلا ةدوع دعب
،رّوطتلا ةّلح ةّيمزاحلا تدترا ،ةّيرايتخإلاو ةّيدلبلاو ةّيباينلا

تاقبطلا فلتخم مويلا نضتحت يهف ،حاتفنإلا ةسايس تدمتعاو
.ينانبللا جيسنلا لّكشت يتلا نايدألا فلتخمو ،ةّيعمتجإلا
ةيمنتلا ةسايس جهن تدمتعا رّوطتلا ةبكاوم عيطتست يكلو
يف ءاكرشلا عيمج عم لمعلاو نواعتلل لاثم يهو ةمادتسملا
ةحيحصلا تارايخلا ذاختا نم نّكمتن ىتح يلمع لكشب عمتجملا
انحتف ةياغللو ،ةمداقلا لايجألل ةمادتسم ةقيرطب ةايحلا يسحتل
ةايحلا يف اًّيويحو اًديدج اًضبن ّثبتل ةّيبابشلا ناجللا مامأ بابلا
زيزعتو ةيؤرلا ديحوتل ةرواجملا تاّيدلبلا عم انكراشتو ،ةماعلا
اههجاوي يتلا ةيئيبلا تايدحتلا ىلع ءوضلا طيلست عم تافاقثلا
.هرسأب ملاعلا
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ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرمةّيمزاحلا ةّلجم

وه ماعلا ديعصلا ىلعو يصخشلا ديعصلا ىلع لمع لك فده نا
يف نحنو .لضفألا وحن هب ءاقترالاو ناسنالا عفر ىمسألا ههجو يف
عفانملا قيقحت ىلا وبصت ةّمهم ةيلوؤسم لّمحتن ةيمزاحلا ةيدلب
ةدعصألا عيمج ىلع عمتجملا دارفأل ةيمنتلا يمأتو ةماعلا
يتلا رومألا نم اهريغو ةيميلعتو ةيتامدخو ةيحص نم،ةيعمتجالا
 .اهتجلاعمل ةيرئاد ةقلح ةيدلبلا تعضو
ةيمزاحلا ةّيدلب تمزتلا دقف ،هتاذب ناسنالا وه لمعلا روحم نألو
تاونسلا يف هتمّدق ام لالخ نم ًءاوس ،اهناكسو اهئانبأ ةحص زيزعتب
ةصّصختم ةّيبط اًماّيا ةفاضتساو يعمتجا معد نم ةقباسلا
رشن فدهب ،ةّيناسنإلا تاّيعمجلاو راوجلا تايفشتسم عم نواعتلاو
ىلا ًالوصو ،عيمجلل ةيئاقولاو ةيجالعلا تامدخلا ريفوتو ةيعوتلا
مظعم هايانح يف ّمضي يذلا يناجملا يحصلا زكرملا اذه ءاشنا
.ةيناجم ةيودأ يمأت ىلا ةيبط تانياعم نم ةيبطلا تاصاصتخالا
عمو ،ةّيسدنهلا تاساردلا نيروكشم اومدقفPDNU عم اّنواعت
،ةّيبطلا تادعملا طورش رتفد انعضوف ًالّوأEUVELLEB ىفشتسم
نمؤملا ،يناتسب درف روتكدلا بئانلا ةداعس قيدصلا ىلا انأجل
نع ةظحل َناوتي ملف ،ةحجانلا تارمثتسإلل ًةنيدم ةّيمزاحلاب
يف لمعلا مقاطو ينابايلا ريفسلا ةداعس عم معدلا لك ميدقت
بعشلا نم ةّيخس ةبه ىلع انلصحتساف ،نيروكشم ةرافسلا
زكرملا اذه زيهجتل يكيريمأ رالود فلأ يعست ةميقب ينابايلا
ةّحص ىلع ةظفاحملل ً،ارّوطت اهرثكأو ةيبطلا تادعملا ثدحأب
.اهئانبأو انتنيدم
...ً.اريخ ةرمثملاو ةيلاغلا مكدوهجلو ...مكل ةّبحمو ركش فلأ
ةّيحصلا ةياعرلل ةيمزاحلا زكرم حبصيو ،قّقحتي ملحلا وه اهو
ةعماجلا عم نواعتتو ،رمسألا ايدان ةروتكدلا هسأرت ،ةقيقح
،يعماج ةيحص ةياعر زكرم ىلا هليوحتل ةيعاس ةيكريمألا ةّينانبللا
.ةّيبطلا تامدخلا لضفأ ميدقت ةيغب
نيذلا يضيرمتلاو يبطلا مقاطلا دارفأ عيمج ركش نم ّدب ال انهو
،ديبً ادي انعم اوناكف ،ةّيولوألا وه ناسنإلا ّنأ انعم نونمؤي

ةايح يف قرفلا ةعانص يفً اعم مهاسنلو ،باعصلا ّلك ىطختنل
.ناسنالا
كّرحملا ةيمزاحلا ىقبت ،اهدمتعن يتلا تاسايسلا لالخ نم
...0302ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتل ،رييغتلل يساسألا
تايجيتارتسالا ةغايص يف ،نطولا ءانب يف دعاسي رخآلاب ساسحالا
تايدلبلا هوذح وذحت يراضح جذون ديسجتل تاسايسلاو
.ىرخألا

،ءاقدصألا اهيأ
دوجو عم نكلو ،رييغت ثادحإل ةصرف انمامأ حتفُت ،موي لك يف
انيلع بعصي دق ،ملاعلا يف ثدحت يتلا تالكشملا نم ديدعلا
ةّيدلبل فيك لءاستن دق ...دوشنملا رييغتلا ثادحإل انسفنأب ناميإلا
ً؟اقرف ثدحُت نأ ةّيمزاحلاك
ملاعلا لكاشم لح ىلإ ةجاحب انسل اّننأ ركذتن نأ مهملا ...نكلو
انلكاشم لح يف ةدعاسملا ىلع زيكرتلا ىلإ طقف جاتحن لب ،ىربكلا
.ةريغصلا
ةايح يف ًمهمً اقرف ثدحأ دق ً،اعيمج اننماضت ّنإف ،ةياغللو
ةّيساسألا ةيبطلا تامدخلا ميدقت لالخ نم ،ةّيمويلا ييمزاحلا
...يناّجم لكشب ،مهل
مالسلا نم اًضعبو ةنينأمطلاو ةمسبلا ةفاضإ يف انمهاس دقل ...معن
.ّييمزاحلا ةايح ىلإ
،ءاّبحألا اهّيأ
 ...قرفلا ّلك ...قرفلا انعنص مكعم
...متشع
..ً.اّيخسً ابعشو ةءاطعم ةلود نابايلا تشاع
،ةرّوطتم ةّيضاير ،ةّيفاقث ،ةّينف ،ةّيحص ةنيدم ةّيمزاحلا تشاع
ةّيملاعلا وحن وطخت
 نانبل شاع
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ةيلوألاةيحصلا ةياعرلا زكرملةحصلا ةرازو فشك

يروفك لاشيم روتكدلا نانبل لبج يف ةحصلا ةحلصم سيئر راز
ءاثالثلا حابص ةيمزاحلا ةيدلبل عباتلا ةّيلوألا ةّيحصلا ةياعرلا زكرم
ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر ىقتلا ثيح0202/1/82 يف
ةلوؤسمو رمسألا ايدان .د زكرملا ةسيئرةبيبطلاو رمسألا سايلا
ربهلا نانح ةديسلا ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيلحملا ةيمنتلا بتكم

زكرملا ةفاظن ىلع اهيف ىنثأ ةلوج هلتناكو ،ةلوؤسملا ةضرمملاو
.هيف ةدوجوملا ةثيدحلا ةّيبطلا تادعملاو هميسقتو هبيترتو
يف يدلبلا سلجملا سيئر دّدش ،فشكلاو ةلوجلا ةياهن يفو
دمعتسو ،ةّيناسنإلل ىقبتو اهتّيلوأ تناك ةيدلبلا ّنأ ىلع ةيمزاحلا
.اهئانبأل لضفألا ميدقت ىلع اًمود

<<

سيئرلاو رمسألا ايدان .د عم ةيحصلا ةياعرلا زكرم ىلع ةلوج يف يروفك لاشيم .د
ربهلا نانح ةديسلا ةيلحملا ةيمنتلا بتكم ةلوؤسمو رمسألا سايلا ناج
.ةلوؤسملا ةضرمملاو
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ةيلوألاةيحصلا ةياعرلا زكرم

،ةّيولوألا هل ةّيمزاحلا يف ناسنإلا ّنأل
فـّرصتب رّوطتملا ةّيلوألا ةّيحصلا ةياعرلا زكرم ةّيمزاحلا ةّيدلب عضت
.اهناّكسو ةّيمزاحلا ءانبأ
،نانسأو نويع بطو ضيرت نم ةفلتخم ةيبط تامدخ زكرملا مّدقي

اهريغو ةيسفن ضارمأو ةخوخيش بط ،لافطأو يئاسن يلئاع بط
.ديدعلا

176354/50 - 351454/50 :فتاه
نم رثكأ دفاوت دقف راعشلا ذه نم اًقالطناو ،يمتنن نحنف متهن اننأل
زكرملا حاتتفال ىلوألا ةثالثلا رهشألا لالخ صخش ةئمسمخ

يف هيف يعوطتملا ءابطألا تاربخو تاراشتسا نم نيديفتسم
ةيربخملا تاصوحفلا ءارجال مهتاهيجوتو تاصاصتخإلا فلتخم
لضفأ تمّدقو زكرملا عم تنواعت زكارمو تاربتخم يف ةعشألاو
.هنم نيدفاولل تاليهستلاو راعسألا
،ىضرمو ييمسر يلوؤسم نم زكرملا اذه راز نم ّلك ىنثأ دقو
تدّدش يح يف ،ةمّدقملا تامدخلا ةيعونو ةفاظنلاو ميظنتلا ىلع
زكرملا اذه» ّنأ ىلع رمسألا ايدان.د ةيحصلا ةياعرلا زكرم ةسيئر

تايوتسم نع ثّدحتن ال انه ،يبطلا جالعللو ناسنإلل وه
.«ناسنإلا ىلع انممتهإ ّبصن لب ،ةّيدام قراوفو
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ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرمةّيمزاحلا ةّلجم
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زكرملا لمع ماود

 صاصتخإلا
 ماع بط
 يئاسن بط
  مظعلا بط
 نييارشلاو بلقلا ضارمأ  بط
 طغضلاو ىلكلا ضارمأ بط
 لافطألا بط
 ةيسفنلا ضارمألا بط
 نانسألا بط
 ةخوخيشلاو ةلئاعلا بط
 يركسلاو ددغلا ضارمأ بط
 نويعلا بط

 ةيلوبلا كلاسملا بط
 ةلئاعلا بط

 ةيدلجلا ضارمألا بط
ةرجنحلاو نذألا فنألا بط

مايالا
 نينثالا
 نينثالا
  نينثالا
  نينثالا
 ءاثالثلا
 ءاثالثلا
 ءاثالثلا
 ةعمجلا و ءاعبرألا
 ءاعبرالا
 رهشلا يف نيترم ءاعبرألا
سيمخلا
 ءاثالثلا
 سيمخلا
 سيمخلا
 ةعمجلا
 ةعمجلا
 رهشلا يف نيترم ةعمجلا

 ًءادتبا
 ةرشاعلا ةعاسلا نم
 ةرشاعلا ةعاسلا نم
  فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا نم
 رشع ةيناثلا ةعاسلا نم
 ةعساتلا ةعاسلا نم
 فصنلاو ةعساتلا ةعاسلا نم
 ةرشاعلا ةعاسلا نم
 فصنلاو رشع ةيناثلا ىتح فصنلاو ةرشاعلا ةعاسلا نم
 فصنلاو ةعساتلا ةعاسلا نم
 ةرشاعلا ةعاسلا نم
فصنلاو ةنماثلا ةعاسلا نم
 ةثلاثلا ىتح ةدحاولا ةعاسلا نم
 ةرشاعلا ةعاسلا نم
ةرشاعلا ةعاسلا نم
 ةعساتلا ةعاسلا نم
 فصنلاو ةعساتلا ةعاسلا نم
 ةعساتلا ةعاسلا نم
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ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرمةّيمزاحلا ةّلجم

ةياعرلا زكرم القت ترام ةيوخأ تادّيس نم ةعومجم تراز
،0202/2/42 يف ينثالا موي ةيمزاحلا ةيدلب يف ةّيلوألا ةّيحصلا
ةمدخلاو ةرّوطتملا ةّيبطلا تادعملاو تازيهجتلا ىلع َينثأ دقو
هبشأ تءاج يتلا ةتفاللا ةفاظنلاو ،اهمّدقي يتلا ةلماشلا

تادّيسلا تماق دقو ،ةياعرلل اًزكرم هنم رثكأ ّيلحم ىفشتسب
تاضّرمملاو رمسألا ايدان .د زكرملا ةسيئر ةقفارب ةلماش ةلوجب
.هيف تالوؤسملا
تادلبلا_ةرانم_ةيمزاحلا#

ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم ىلا القت رام ةيوخأ ةرايز <<
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تاكرحلا عيمج ةّيمزاحلا يف ةّيلوألا ةّيحصلا ةياعرلا زكرم لبقتسي
ىلع بثك نع عالطإلل كلذو ،اًعابت ،ةّيندملا تاّيعمجلاو ةّيلوسرلا
.اهمّدقي يتلا ةدئارلا ةّيبطلا تامدخلا
ينثإلا موي رمسألا ايدان ةروتكدلا زكرملا ةسيئر تلبقتسا
،ةيمزاحلا -سكور رام – سند الب لبحلا ةيوخأ ةسيئر0202/3/2
تنثأو ،ةّيناديم ةلوجب نمق ثيح ةيوخألا ءاضعأ نمً اددعو

،ةمدقملا ةمدخلا ةّيعون ىلعو ةرّوطتملا تاّدعملا ىلع تادّيسلا
ةداسلاو رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر نركشف
رمسألا ايدان ةروتكدلل َينتو ةّيناسنإلا ةردابملا هذه ىلع ءاضعألا
.زكرملا اذهل ةسيئرك اهماهم يف قيفوتلا

ةّيناسنإلا_ةيمزاحلا#

ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم ىلاسكور رام ةيوخأ ةرايز>>
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ةّيمزاحلا ةّلجم تاطاشنو تايعامتجاو تابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

ةيدلب سلجم سيئر لفتحا ،ةّيداليملا ةنسلا سأر ديع ةبسانمل
رمسألا ايدان .د هتليقعو رمسألا سايلا ناج ديسلا ةيمزاحلا
ثيح ،ةيمزاحلا يف ةبحملا يدان داّور عم يوالع يدجم بألاو
مّدقو9102/21/13 يف ديعلا ةليل ءادغلا ماعطً اعيمج اولوانت

ريخلا ديدجلا ماعلا لمحي نأً اينمتم يعمتجملل ايادهلا سيئرلا
لابلا ةحارو ةّحصلاو ،نانبل بيبحلا اندلبل مالسلاو نمألاو
.ةبحملا يدان داورلوً امومع ييمزاحلل
ةيناسنإ_ةنيدم_ةيمزاحلا#
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ةبحملا معطم يفةنسلاسأرلافتحا
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ةبحملا يدان يف رشع يناثلا اهديعب ءمسلا ةداعس ةّيعمج تلفتحا
يدجم بألا روضحب0202/3/2 ينثالا موي هداّور عم ةيمزاحلا يف
- يدلبلا سلجملا ءاضعأ) ةيمزاحلا ةيدلب نع يلثممو يوالع

بتكم ةلوؤسمو (يفاص وبأ نيدان ةسنآلاو سبيعد ايفليس ةديسلا
.ربهلا نانح ةديسلا ةيلحملا ةيمنتلا
ًالوأ_ناسنإلا_ةيمزاحلا#

15 | 0202 -1 لصفلا -15 ددعلا

ةبحملايدان-ءامسلاةداعسةيعمج سيسأتل ةرشع ةيناثلا ةيونسلا ىركذلا
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سلجملا يفاص وبا ساطغ ديسلا اعد ،ساطغلا ديع ةبسانمل
،سكور رام ةيعر ينهاكو ،ءاضعأوً اسيئر ،ةيمزاحلا يف يدلبلا
ىلا تايلاعفلا نم ددعو راجتلا ةنجل سيئرو ،ةدلبلا يراتخمو

ىنتو ،ةبّبحم ةيلئاع ءاوجأب لفحلا زّيت.هتراد يف ءاشع لفح
ًارادو ةديدمً انينس يفاص وبا ساطغ ديسلل نيرضاحلا عيمج
.ةبحملاب ةرماع

| 0202 -1 لصفلا -15 ددعلا16

ساطغلا ديع

ةّيمزاحلا ةّلجم تاطاشنو تايعامتجاو تابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

 رمسألا سايلا ناج سيئرلا عم.يفاص وبا ساطغ ديسلا – نايربرب امير ةديسلا – رمسألا اردنس .د – يواغلا هداغ ةديسلا – رمسألا ايدان .د

– ينملا جروج ديسلا – يفاص وبا ساطغ ديسلا – يفاص وبا فزوج .م
رضان يبا زكور بيقنلا – نايربرب لفوه ديسلا – يناريع جروج راتخملا

– يفاص وبا ساطغ ديسلا – رغاد ليما يروخلا – امير هتليقعو نايربرب لفوه ديسلا – يفاص وبا ايفليس ةديسلا
.يفاص وبا جروج ديسلا – زوريك لاشيم يروخلا

ديسلا ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر كراش
يذلا لابقتسالا لفحب رمسألا سايلا ناج
يف ءاعبرألا موي نانبل يف نابايلا ريفس هماقأ
روطاربمألا ديع ةبسانمل0202/2/91
.ينابايلا
ةمّيق ةبه تّقلت ةّيمزاحلا ةّيدلب ّنأ ركذُي
تازيهجت نع ةرابع ينابايلا بعشلا نم
.ةّيلوألا ةّيحصلا ةياعرلا زكرمل ةثيدح ةّيبط

داليم ديع
ينابايلا روطاربمإلا
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ةكراشمو ةدياعم:سيئرلا لزنم يف ناسرفلا

17 | 0202 -1 لصفلا -15 ددعلا

ةسائرب سكور رام ناسرف نم دفو راز
سيئر لزنم رغاد ليمإ بألا يحورلا مهدشرم
سايلا ناج ديسلا ةيمزاحلا ةيدلب سلجم
،0202/1/72 هيف عقاولا ينثإلا ءاسم رمسألا

مهتاطاشنل مئادلا همعد هل نيركاش
ةّصاخ ةوعد هل يهّجومو ،مهعيراشمو
يتلا زابخ جروج عدبملا ةّيحرسم يف ةكراشملل
.صاخلا مهقودنص معدل اهعير دوعي

عباطلاب تمسّتا يتلا مهترايز سيئرلا ركش
يفرشمللو مهل هدعو دّدجو ،يلئاعلا

هلّثمي اب مهبناج ىلإ اًمود ىقبي نأب مهيلع
يصخشلا ّقشلا يفو ،ماعلا نأشلا يف
.اًضيأ يلئاعلاو

Hazmieh season 1 2020.qxp_Layout 1  6/25/20  12:08 PM  Page 17



| 0202 -1 لصفلا -15 ددعلا18

هقيبح يليا ديهشلا ريزولا ىركذ
ريزولا لايتغا ىركذ «دعو» يعمتجإلا ينطولا بزحلا ايحأ
موي ةيمزاحلا – القت ترام ةسينك يف هقيبح يليا قباسلا بئانلاو
سلوب نارطملا ةدايس سأرت دقو،0202/1/52 هيف عقاولا تبسلا

ةمدقم يف ناكو ،ةيعرلا ةنهك هنواعو ةيهلإلا ةحيبذلا رتاسلا دبع
نم ددعو ةدلبلا يراتخم ،يدلبلا سلجملا ءاضعأو سيئر روضحلا
.ييمالعإلاو ييسايسلاو تايلاعفلا

ةّيمزاحلا ةّلجم تاطاشنو تايعامتجاو تابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

<<
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نفادملا عراش رخا اليباك كيربتل ةالص ابيلص ليبن .د بألا سأرت
موي ةيدلبلا ةماعلا كالمألا يف دادح حالص ديمعلا سفن نع

يدلبلا سلجملا ءاضعاو سيئر دفاوت ثيح0202/1/61 سيمخلا
.تايلاعفلا نم ددعو موحرملا ةلئاعو ةدلبلا يراتخمو

دادححالصديمعلاموحرملا حور نع اليباك حاتتفا <<
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ةّيوعر تابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

| 0202 -1 لصفلا -15 ددعلا20

سكور رام – سند الب لبحلا ةيوخأ –تانمؤملاتالحارلاىركذ

الب اهب لبحلا ةيوخأ تلفتحا ،ينمؤملا ىتوملا ىركذل ًءايحا
ةّين ىلع ةيهلإ ةحيبذب0202/2/51 تبسلا موي سند
هنواعو زوريك لاشيم بألا اهسأرت تايفوتملا تاوخألا

براقاو ينمؤملا نم دشح روضحب ،رغاد ليما بألا
نولاص يف ةبحم ةءاقل سادقلا الت .مهتّين نع لفتحملا
.ةسينكلا

<<

 ةمالس تيناوطنا يرام ةديسلا

ةقيرح ءافو ةديسلا ،ةيمزاحلا – سند الب لبحلا ةيوخأ ةسيئر ةلاسرلا أرقي  يواغ يليا راتخملا ،ةيمزاحلا – لوب يد روصنم رام ةيعمج سيئر
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ىلع ،ةضيرملا مهتلباق نيذلا صاخشألا ةّيدلبلا تدّصرت ،هنيع تقولا يف
تبلطو ،اهدحو نكست يهو ،اهلزنم ةباصُملا ةمزالم ببسب مهتردُن
ةبقارم تحت يتاذلا يلزنملا رجحلا ةسايس اوعبّتي نأ مهنم ةيدلبلا
مك ،يموي لكشب ةّيحصلا مهتلاح يف قيقدتلا ىلا راصي نأ ىلع ،ةيدلبلا
لبق نم ةمزاللا داوملاب ةباصملا نكست ثيح ىنبملا ميقعت ّمت
.ييئاّصخألا
،ةّيوعوت تاداشراو تانايب ةلسلس تردصأ دق ةيمزاحلا ةيدلب تناكو
،يرفلدلا ربع مهتابلط يمأتو مهلزانم ةمزالم ينطاوملا نم اهيف بلطت
ةئبعتلا رارق نم ةانثتسملا ةّيئاذغلا تاسسؤملا يف ظاظتكالا مدعو
لخادمو سئانكلاو عراوشلل شرلاو ميقعتلا تايلمع ىلا ةفاضإ ،ةماعلا
.تايانبلا
لبج ةظفاحم يف ةحصلا ةحلصم) ءاضقلا بيبط يب قيسنتلا ّمت مك
ةّيدلبل عباتلا ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم ةسيئر ةبيبطلاو (نانبل

سوريف رشتنا لب ،ةّيديلقت نكت مل9102 ماعلا ةياهن
91-DIVOCهنع تفّرع ام ناعرس يذلا ،يصلا يف
رجح ،اًّيملاع ًءابو هّنأ ىلع ةّيملاعلا ةحصلا ةمظنم
اذه لصو يح يفو .مهلزانم يف ملاعلا ناكس مظعم
لوأ تلّجس،0202 طابش رهش ةياهن نانبل ىلا ءابولا
0202/3/62 يف ةيمزاحلا ةيدلب قاطن نمض ةباصإ

ضراوعلا نع ةًنلعم اهبيبط عم ةضيرملا تلصاوت ثيح
ىفشتسم ىلإ ًةرشابم تهّجوتو ،اهب رعشت يتلا
،ةجلاعملل توريب يف يعماجلا سويجرواج سيدقلا

اهّنأ يلاتلا مويلا ءاسم تاصوحفلا ترهظأ ثيح
ّنأب ًملع،DIVOC-91 انوروكلا سوريفب ةباصم
.قلقلل وعدت الو ةّرقتسم اًّيلاح ةّيحصلا اهتلاح

ةيمزاحلاةيدلبليلوالانايبلا <<

21 | 0202 -1 لصفلا -15 ددعلا

<

فلم

انوروك
ةّحصومكتّحصّنأل
ةّيولوأمكتالئاع
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انوروكةّيمزاحلا ةّلجم

نم وكشت يتلا وأ رفسلا نم ةدفاولا تالاحلا لك ةعباتمل ةيمزاحلا
تنّيبت ثيح ،انوروكلا ضراوعل ةهباشم نوكت دق ةفيفط ضراوع
.مهنم08% ةبسنب ةيبلس اهنأ ةيربخملا تاصوحفلاً اقحال

باحصا عم ةقدو ةيفرحب اهلمعو اهبجاوب ةيمزاحلا ةيدلب موقت
بيبط عم ةصتخملا ةبيبطلا لبق نم يمويلا قيسنتلابو ةقالعلا
موقت مك ،يبطلا لمعلا اذه ةيصوصخ ىلع ظفاحتو ،ءاضقلا
.ينطاوملا عيمج ةمالسو ةحص ىلع ةظفاحملل ةمزاللا تاءارجإلاب
.ةيمزاحلا يف ناسنإلل يه ةّيولوألا ّنأل

0202/4/02 :ةياغل يلاتلا ّيبت ليصافتلا يفو

:ىلوألا ةلحرملا
مهنأ يأ ،ةّيباجيا مهتاصوحف جئاتن ّنأ ّيبت نيذلا صاخشألا
ةرازو لبق نم هنع غّلبملا ددعلا يلمجإف ،انوروك سوريفب نوباصم
دادعألا ميلستب ةرازولا تأدب دقو ،اًصخش/11/ ةماعلا ةحصلا
نم دئاع مهمظعم ّنإف يلاتلابو0202/3/82 خيراتب ءمسألاو
نكس ناونع) ةيمزاحلا يف مهنكس ناونع انّود مهنم نانثاو ،رفسلا
نانثاو ،يقابلاك مهتعباتم تّت دقو اهيلإ ايتأي مل مهّنكل (مهيوذ
ةيانعلل مهلاخدإ ىلا ةجاحلا نود نم ىفشتسملا ىلا الخدأ طقف
.يباصملا يب نمً انس ربكألا مهو ،ةقئافلا
يتّرم ةيربخملا تاصوحفلا ءارجا ّمت هّنأ رابتعإلا يعب ذخألا عم
ءافشلا نإف يلاتلابو ةيبلس اهّنأ ّيبتو صاخشألا ءالؤه نم ّلكل

.يربخمو يريرس
ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم ةسيئر ةيبطلا تاظحالم اًطبر قفرم
لبج ةظفاحم يف ءاضقلا بيبط نم اهفيلكت ىلع ًءانب ،ةيمزاحلا يف
:نانبل
وأ ضراوع ةّيأب اورعشي ملو بابشلا نم يباصملا رمعا ةيبلاغ–1

باهتلا وأ مشلا ةساح نادقف ،بعتلا) ادج ةفيفخ تناك
.(ةعاس42-84 ةدمل فيفطلا قلحلا

قيفر راطم لافقا لبق) نيرفاسم اوناك يباصملا مظعم–2
ً.اوجوً ارحبوً ارب ةحالملا عنمو (يلودلا يريرحلا

مهيوذ نيوانع الّجسو مهتلحر نم اداع11 لصا نم ناصخش–3
ددع لعجي ّمم) ةيمزاحلا ىلإ ايتأي مل مهّنكلو ،ةيمزاحلا يف
رّوطت انعبات كلذ عم اننكل (9 ةدلبلا قاطن نمض يباصملا

.مهتلاح
يريرحلا قيفر ىفشتسم يف تيرجأ يتلا تاصوحفلا دحأ–4

داعأ مثً اموي41 ةدمل هسفن رجح صخشلا ّنكل ،ةّيبلس تءاج
يلاتلابو) .ىفاعمو ميلس هّنأ ّيبتو دكأتلل يترمRCP ـلا ءارجإ
.(صاخشا8 ددعلا حبصي

تبثي ّمم ،ىودع يأب يباصملا رسأ دارفأ نم درف يأ بصي مل–5
.001% ةبسنب لاعفو حيحص لكشب هعابتا مت دق رجحلا نأ

ةلاح ّيأ هخيرات ىتحو اًموي02 ذنم ةيمزاحلا دهشت مل–6
.انوروك سوريف نم ةديدج

:ةيناثلا ةلحرملا
ىلا نومداقلا نوبرتغملا مهو  هتعباتم ّمتت يذلا يناثلا مسقلا اّمأ
صحف متي ثيح (راطملا لافقا دعب) ةّيئانثتسإلا تالحرلا يف نانبل
RCPةيبلس ةجيتنلا نوكت امدنعو ،توريب راطم ىلا مهلوصو دنع
مهتعباتم متت ثيح يتاذلا يلزنملا رجحلا ىلا هجوتلا مهنم بلطي
عباتلا ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم ةسيئر ةبيبطلا نم اًّيموي
 ،ءاضقلا بيبط نم فيلكتب ،ةيمزاحلا ةيدلبل
رفسلا نم نيدئاعلا ةيمزاحلا يف يميقملل يلمجإلا ددعلا ناك دقو
رجحلا ىهتنا دقو ،عوبسأ لالخ اًصخش/62/ ةلحرملا هذه لالخ
21 ةعباتملاو رجحلا ديق ىقبيو ،مهنم صاخشأ ةرشعل يلزنملا

.ةدلبلا اورداغ دق صاخشأ ةعبرأ ّنألً اصخش
دعب مهيلع ضراوع الو ةّيبلس مهجئاتن ّنأب ّيبت دق هّنأب ًملع
.مهل ةيرودلا تاصوحفلا ءارجإو ةيمويلا ةعباتملا
ةداعس ىلإ اًباتك ةيمزاحلا ةيدلب تعفر0202/4/32 خيراتبو
ليصافتلا لك نّمضتي يواكم دمحم يضاقلانانبل لبج ظفاحم
تدمتعا يتلا ةّيناسنإلاو ةّيراضحلاو ةّيرسلا ةقيرطلاو ،ةّيبطلا
ىتح ةيلاخ تتاب ةّيمزاحلا ّنأ هّيط يف تدّكأو ةعباتملاو جالعلل
رثدني نأ ينمتم ،انوروك سوريفل راشتنا وا ىودع ّيأ نم ةعاسلا

.اًعيرس ءابولا اذه
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،ينانبللا ءارزولا سلجم نع رداصلا ةماعلا ةئبعتلا رارقل ًالمكتسا
سوريف راشتنا نم دحلل ةيدلبلا اهب موقت يتلا دوهجلل ًميظنتو
رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر دقع ،انوروك

ءاضعأ ّمض اًّيميظنت اًعمتجا0202/3/32 يف ينثإلا حابص
يزاهج يلوؤسمو اهراجت ةنجلو ةدلبلا يراتخمو يدلبلا سلجملا
نع يلثممو ةيدلبلا يفظوم رابك نم ددعو سارحلاو ةطرشلا

ضارعتسا ّمت ثيح ،تاّيلاعفلا نم ددعو ةيبابشلا ناجللا
ةزهجألا اًئّنهم ةّيدلبلا لبق نم ةعاسلا ىّتح ةذّفنملا تاوطخلا
لوادتو ،عضولا طبض نسح ىلع يّيحصلا يبقارملاو ةّينمألا
عيباسألاو مايألا يف عبّتتس يتلا ةّيلبقتسملا تاوطخلاب نوعمتجملا
سيئرلا دّدش ثيح ،ةنيدملل ًةيمحو تارّوطتلل ًةعباتم ةلبقملا

.ةّيولوألا وه ةّيمزاحلا يف ناسنإلا ّنأ ىلع رمسألا ناج

انوروكةهجاومليميظنتعامتجإ
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ىلع نيدهاج لمعنو ،ةفيظنو ةّيحصو ةنمآ ةنيدم ،ةيمزاحلا ّنإ
ةماعلا نكامألا ّلك ميقعتب ةيدلبلا موقت ثيح ،كلذك اهئاقبإ
زكرم) ةيدلبلل ةعباتلا ينابملاو يدلبلا رصقلا ىنبمو سئانكلاو

عم نواعتلاب (..يدلبلا بعلملا – ةبحملا معطم – ةيحصلا ةياعرلا
.شرلاو ميقعتلا لمعأب يتصّصختملا .يس .يد.ساو رمينوي يتكرش
.ةّيمزاحلاو نانبل ىلع ةحصلاو ريخلا مّمعي نأ هللا وعدن

ميقعتلاةيلمع
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انوروكةّيمزاحلا ةّلجم
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0202راذآ-طابش:ىلوألاةلحرملانايب
...ةّيمزاحلا يف ةّيولوأ ناسنإلا ّنأل
هذه يف اهئانبأ عيمج بناج ىلإ فقتس اهّنأب ةيمزاحلا ةيدلب مكدهاعت
نم جالع ىلإ ةجاحلا لاح يفً اصوصخو ةجرحلاو ةبعصلا فورظلا
(هللا حمس ال) رخآ يّحص ئراط يأ وأ انوروك سوريف
ربع مكفّرصتب هيف يموادملا ءابطألا عم ةيحصلا ةياعرلا زكرم ىقبي
351454/50 وأ176354/50 :عوبسألا ماّيأ ةليط فتاهلا

دّيقتلاو مكلزانم ةمزالم مكنم بلطن ةياغللو ،يمتنن انّنإف متهن اننأل
!مكتالئاع ةّحصو مكتّحص لجأ نم ةّيئاقولا ةّيحصلا تاداشرإلاب
وأ ةّداح ةيضرم ةلاح يأب روعشلا دنع ينانبللا رمحألا بيلصلا اوغّلب
/041/ مقرلا ىلع انوروك ةلاح يأب هابتشإلا دنع
ةدعاسملا ميدقتل مكتالاصتا يّقلتل عمسلا ىلع ةّيمزاحلا ةّيدلب ىقبت
9/891054/50 :ةيلاتلا ماقرألا ىلع تناك عون يأ نم
ةسرممو تاعّمجتلا يدافتو ،لّوجتلا مدع ينطاوملا عيمج نم بلطي
دنع الإ لزنملا ةرداغم مدعو ،ةدلبلا عراوش يف اهعاونأ ىلع ةضايرلا
مازتلإلاو ةينيدلا تالافتحإلا روضح نم فيفختلاو ،ةّحلملا ةرورضلا
تارّرقملا قيبطتب اًمازتلإ ،ةّينيدلا عجارملاو ةطبغلا بحاص نايبب
.ةّينانبللا ةموكحلا نع ةرداصلا
ةطساوب ةيضرمو ةيناذغ نم اهعاونأ فلتخم ىلع مكتايرتشم يمأت

YREVILEDاهمالتسا دنع علِسلا ميقعت عم ،لزنملا ىلإ ليصوتلا يأ
.لزنملا ىلإ اهلاخدإ لبقو

،صاخلا عاطقلا يف ةّيراجتلا تاسّسؤملل ماّتلا لافقإلاب دّيقتلا ةرورض

تاءارجإلا ةفاك ذاختا ةلئاط تحت ،ةّيرازولا تارّرقملا يف ةانثتسملا ريغلا
.ةّينوناقلا
،اهيلإو اهنم ،جورخلاو لوخدلا ميظنت ةيئاذغلا تاسّسؤملا نم بلطلا
،ةدحاولا ةسّسؤملا لخاد نئابزلا نم ريبك ددع دجاوتب حمسلا مدعو
مك ،نئابزلا لوخد دنع نيديلا ميقعت ةّيلمعب مازتلإلا ةرورض عم
.جراخلاو لخادلا نم تاسّسؤملا لماك ميقعتو فيظنتب مازتلإلا
ةدابعلا رودو ةّماعلا نكامألا عيمج ميقعتب ةّيمزاحلا ةّيدلب تماق
ثيحو ةجاحلا دنعً اّيرود ميقعتلا مزتلت فوسو ىرخألا نكامألا ضعبو
.مزلي
مكتلئاع هاجت مكتيلوؤسمو ينطولا مكّسح ىلع ةيمزاحلا ةيدلب دمتعت
ةّيدلبلا نع ةرداصلا تاداشرإلا عيمجب مازتلإلل مكتدلبو مكعمتجمو
.ةّصتخملا تارازولاو
يبقارملاو سارحلاو ةطرشلا) ةيمزاحلا ةيدلب ةزهجأ عيمج لمعت
تاجايتحا عيمج نیمأتل مهتاقاط لماكب (لاغشألا زاهجو يّيحصلا
.يحاونلا فلتخم نم انتنيدم
انيلع بجي كلذلو ،لوألا عافدلا طخ وه ينانبللا رمحألا بيلصلا

فوسو ،مدلاب عّربتلابو ً،اّيونعموً اّيّدام همعدل مزلي ام لكب مايقلا اًعيمج
تاءارجإلاب مايقلا ىلع يينعملا عم قيسنتلاب ةيمزاحلا ةيدلب لمعت
.ةّيمزاحلا قاطن نمض بولطملا معدلا يمأتل ينطاوملا زيفحتل ةبسانملا

...ّرش ّلك نم ةبيبحلا انتنيدمو مكاـّيإو هللا انمح
!ءاّنبلاو رمثملا ،يمويلا لمعلل دوعنو ةمزألا هذه زواجتن مكنواعتب
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نمأو ةرادإةّيمزاحلا ةّلجم

<<
هبشو نمألا طبضب ةّيمزاحلا زاتمت
راهنلا يف ًءاوس ،اهيف تاقرسلا مادعنا

رييست نع ةطرشلا زاهج ىناوتي ال ثيح
ءاهنإو ريسلا نيمأتو تايرودلا
،ةّيمسرلا رئاودلا يف نينطاوملا تالماعم
دهجي ثيح ليللا تاعاس يف كلذك
ىلع هرصانعو هيلوؤسمب سارحلا زاهج
نم دّكأتلاو اهطبضو ةدلبلا نيمأت

ّمت دقف لعفلابو ،نينطاوملا ةمالس
دحأ ىلع0202/2/9 دحألا ليل ضبقلا
نيذلا سارحلا ةّيرود لبق نم نيقراسلا
لاحملا دحأ ةقرسب هتلواحم اولشفأ
عرف ىلا هميلست ّمت دقو ،ةّيراجتلا
رفخم ىلا هومّلس مهرودبو ،تامولعملا
تاءارجإلا ذاختال كابشلا نرف
.هقحب ةمزاللا ةّينوناقلا

ةيدلب يف ةطرشلا زاهج زاتمي كلذك
لالخ نم مئادلا هطاشنب ةيمزاحلا
ةدئاعلا تادنتسملاو ريسلا نيمأت
ةيمسرلا رئاودلا نم نينطاوملاو ةيدلبلل
لكشب نمألا طبض ىلإ ةفاضإلاب
.راهنلا تاعاس لالخ سوردم

ةيمزاحلا يفطوبضم نمألا
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2/0202
3
52
41
91

12

3/0202
2
61
2
9

32

عومجملا
7
29
71
93

97

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

(1/0202 لصفلا)ةرداصلا تالماعملا

 ماقرألاب انتالماعم ... يرادإلا ريرقتلا

1/0202
2
15
1
11

53

2/0202
07
51
-
1
55
67

58

3/0202
02
3
-
-
58
011

3

عومجملا
481
82
-
2
571
142

391

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

 ةّيعمتجإ تادعاسم تابلط
تارازولا نم ةدراو ميماعت
فلتخم
 - تاينوذأم - تالسارم - راعسأ ضرع
 هريغو ىواكش - تاضارتعا

(1/0202 لصفلا)ةدراولا تالماعملا

1/0202
49
01
-
-
53
55

501

ةلئاع44   ةّيعمتجإ تادعاسم اهل تمِّدُق يتلا تالئاعلا ددع
ل ل000.051.52ةّيدارفإلا تادعاسملا ةميق
ل ل000.000.421  ةميقب ةدعاسم81اياعرو ةيدنأو تايعمج ىلإ تمِّدُق يتلا تادعاسملا
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0202 لوألا لصفلا تافراصم

يلاملا ريرقتلا

لوألا لصفلاراذآطابشيناثلا نوناكتاليصفتلا
يفظوملا بتاور
ءارجالا روجا
ةفلتخملا تاميدقتلاو تاضيوعتلاو تأفاكملا
مزاوللا
سبالملا
ةكرتشملا تامدخلاو راجيالا تالدب
قربلاو ديربلاو ةيفتاهلا تارباخملا
ىرخا ةيرادا تاقفن

تازيهجتلا
تايلالاو تازيهجتلا ةنايص
ةماعلا ةفاظنلا
تاقورحملا
ءابرهكلا كالهتسا لدب
هايملا كارتشا تالدب

 ةماعلا قرطلا ةنايص

حباسملاو بعالملا ءاشنا
سوردلا تاقفن

ةيحصلا تاصيصختلا
نيزوعملا ةدعاسم

تالابقتسالا
تاناجرهملاو تالافتحالا
 ماكحالاو ىواعدلا موسر
تايدر
ةظوحلملا ريغ ىرخالا فيراصملا
 عومجملا

- 
- 
000,354,73
000,793
- 
- 
000,232,1
- 

000,564,1
000,013,1
000,040,2
000,035
000,967
- 
000,807,3

- 
- 

- 
- 

000,584
- 
- 
000,000,1
- 
000,983,05

000,565,002
000,585,63
000,069,91
000,021
- 
- 
000,761
000,005,1

- 
- 
- 
000,031,8
- 
- 
- 

- 
000,000,4

000,525
000,057,1

- 
- 
- 
- 
- 
000,203,372

000,276,111
000,921,73
000,973,62
000,565,2
000,026
000,000,01
000,162,1
000,005,1
- 
000,901,3
000,319,6
000,522,6
000,074,7
000,673,3
000,896
000,556

000,464,31
000,000,4

000,054
000,005,6

000,134
000,008,1
000,058
- 
000,871,1
000,542,842

000,732,213
000,417,37
000,297,38
000,280,3
000,026
000,000,01
000,066,2
000,000,3

000,475,4
000,322,8
000,562,8
000,031,61
000,541,4
000,896
000,363,4

000,464,31
000,000,8

000,579
000,052,8

000,619
000,008,1
000,058
000,000,1
000,871,1
000,639,175

نمأو ةرادإةّيمزاحلا ةّلجم

| 0202 -1 لصفلا -15 ددعلا28

Hazmieh season 1 2020.qxp_Layout 1  6/25/20  12:08 PM  Page 28



7102 -1 لصفلا -93 ددعلا

29

|

لوألا لصفلاراذآطابشيناثلا نوناكتاليصفتلا

000,379,62
000,956,76
000,383,32
000,213,1
000,66
000,231
000,46

000,67

000,783,6

000,250,621

000,975,57
000,390,271
000,142,16
000,213,1
66, 000
000,231
000,46
000,501
000,671

000,277,28

000,205,31
000,604,21

000,61
000,464,914

000,580,02
000,094,64
000,610,61

000,03
000,84

000,958,1
000,401,1

000,5
000,736,58

نانبل فرصم ىدل ةيمزاحلا ةّيدلب ديصر
0202/3/13يف درو مك
ل ل652.531.770.72 غلب
يعبسو ةعبسو رايلم نيرشعو ةعبس)
يتئمو فلأ يثالثو ةسمخو ةئمو نويلم
(ريغ ال ةينانبل ةريل يسمخو ةتسو

0202 لوألا لصفلا تادراو

يلاملا ريرقتلا

(س) ةيريجأتلا ةميقلا ىلع مسر
(غ) نكس ريغ ةيريجأتلا ةميقلا ىلع مسر
ةفصرالاو ريراجملا ةنايص مسر
ءانبلاب صيخرتلا مسر
 ةيدلبلا ةماعلا كالمالا لمعتسا ءاقل ءانبلاب صيخرتلا مسر ىلع ةوالع
ةددحم هجوا يف قافنالل ءانبلاب صيخرتلا مسر ىلع ةوالع
 ةفصراو ريراجم ءاشنا مسر
ةمئادلا تانالعالل رمثتسا مسر
 ةينفلا سوردلاو تانايبلاو تاداقالا ءاطعال مسر

لقتسملا يدلبلا قودنصلا نم ةيدلبلا تادئاع

ريخأت ةمارغ
ةظوحلم ريغ تادئاع+ ةمدخلا نم فرصلا تاموسحم

 ةمارغلا عم ريمعتلا مسر
عومجملا

000,125,82
000,449,75
000,248,12

000,57
000,25

000,277,28

000,652,5
000,203,11

000,11
000,577,702
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يواغلا يليإ راتخملا ملقب«انيفو انم»

يواغلا يليإ

ىلا دوعت ًادج ةردان ةيخيرات قئاثو
ام ذنم ةرداص ،ةّيمزاحلا ةدلب
ةظوفحم ،فّينو ماع ةئملا براقي
ديسلا ةيمزاحلا ةدلب راتخم ىدل
.يواغلا هراشب يليا

ةحفصلا هذه ىلع رشنن فوس
ةيخيرات قئاثو ةقحال دادعأبو
ةدلب ةبقح نع يكحت ةعونتم
نم ةرتفلا كلت يف ةيمزاحلا
ءانبأل دوعت قئاثو اهلكو ،خيراتلا
نم يضارألا مهئارش ةّيفيكو ةدلبلا
ريثكلا اهريغو ،ييباهشلا ءارمألا
كلذ يف ةرداصلا تالماعملا نم
 .رباغلا نمزلا

اكريما نم ةلاسر
بويأ سجرج رجاهملل
بويأ بيجن هيخأ ىلإ

خيراتب ةيمزاحلا نبا –
2091/3/42

ةعطق عيب دقع
نيب ام ضرا
نبا بيجن عئابلا
باهش سراف
.يرتشملل

انيفو انمةّيمزاحلا ةّلجم
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نفادم ةيكلمب كص
فاعسإلا ةيعمجل ةصاخ
،ةيمزاحلا – لدابتملا

ةينارطم نع رداص
خيراتب ةينوراملا توريب
7291/4/91

لّيذم يروخلا سراف ميلس –0491 ماع نييعتلاب راتخملل ءاضما
2491/7/21 خيراتب

نوطنا بويا بويا ةلمرا رمق ىلا نتملا ةمكحم نم7981 خيراتب عيب كص
اهدلو ىلا باهش محلم رديح ريمألا ةلمرا الوخ تسلا نم راقعلل يرتشملا
.ةيمزاحلا جارخ يف ضرا ةعطق نوطنا فسوي بويا بويا
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ركش لئاسرةّيمزاحلا ةّلجم

ينطولا ديعلاب لافتحإلا لالخ
ريفسلا أجاف ،ايراغلبةيروهمجل
يدلبلا سلجملا سيئر يراغلبلا

ءانثلا تملكب ةيمزاحلا يف
ةيدلبلا رودل ركشلاو ةبحملاو
ءانإلاو ريوطتلا يف دئارلا
ةرافسلا عم ةزّيمملا ةكارشلاو
اًّينفو اًّيفاقث ًءاطع رمثت يتلا
،نيدلبلا ىلع ةدئافلاب دوعي
ىذتحي لاثم ةيمزاحلا ّنأً اربتعم
.ةملوعلاو حاتفنإلل هب

ةيمزاحلا - تاديسلل ةيريخلا ةيعمجلا

سكور رام ةيعر | 0202 -1 لصفلا -15 ددعلا32

ركش لئاسر

،نانبلبلق،ةيمزاحلاىلاايراغلببلقنم
ريدقتلاوةبحملاّلك
<<

Hazmieh season 1 2020.qxp_Layout 1  6/25/20  12:08 PM  Page 32



ةيمزاحلا ةيدلبب ةداشإ
هحيرف ماهلإ ةديسلا

بابشلا نانبل ةكرح

دحوتلل ةينانبللا ةيعمجلا

ركش لئاسر
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ةــــّلــــجم
ةّيمزاحلا
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ةـيمزاحلا
مكيفةياّوضم
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