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...سيئرلا ةملك

نم دحاو رتمب طّرفن نل
انتنيدم ةحاسم

تخّسرت يتلا ،ةيلاغلا
.خيراتلاو ةيفارغجلاب

8102 -4لصفلا -64 ددعلا

 ،يئابحأ
زوواح» اهنأب تفرُعو ةيمزاحلا تأشن
ربع ةرواجملا تادلبلا يوري يذلا «هايملا
اهعم انربكو تربك .ةيخيراتلا هديبز رطانق
تادلب يورتو ةايح ّجضت تلاز الو
ىتح اهنارمعو اهرّوطت ضيف نم راوجلا
رابكو نيرمثتسملا ةلبق تحبصأ
 .لامعألاو ةسايسلا لاجرو ييسامولبيدلا

،ةيمزاحلا ةأشن ىلع فّينو ماع نوسمخ
ةنيدم ىلا ةيغص ةدلب نم اهيف تلقتنا
اهحومط ّدحت ال ،ةيبكف ةطسوتم
ال ؛تمظع امهم تاروانمو تاطوغض
الو ؛تفصع امهم حايرلا اههجو يف فقت
اهتميزع نع عجارتلاب انتنيدم لبقت
.يرّوطتلا اهراسمو
انمّرك8102 ماعلا نم يخألا لصفلا لالخ
زوفل انحرف ،لالقتسالاب انلفتحا ،رابكلا
ةارابملا يف يضايرلا ةيمزاحلا قيرف
،ةيبابشلا ناجللا بناج ىلا انفقو ،ةينطولا
عم ةنسلا سأرو داليملا يديعب انلفتحا
ًاضبان ًالصف ناكف ؛عمتجملا حئارش فلتخم
ًادعاو ،ةرمثملا تاءاقللاب ًارخاز ،بحلاب
.لامآلا ةحوتفم ةديدج ةنسب

عمو،8102 ماعلا نم يخألا لصفلا لالخ
ةيمزاحلا تهجاو ،ديدجلا ماعلا ةيادب
اهقاطن تيبثت وهو الأ ،ًاييصم ًايدحت
هنأ ةبيبحلا انتنيدم ءانبأ دهاعن .يرادإلا

ةفحجم تارارق نم انفدهتسي ام لك مغر
،مكقحبو ،هيلإ انلصو يذلا رّوطتلا قحب
انومتيلوأ يتلا ةقثلا نع ىلختن نل اننأ الإ
ةحاسم نم دحاو رتمب طّرفن نلو ،اهايا
ةيفارغجلاب تخّسرت يتلا ،ةيلاغلا انتنيدم
.خيراتلاو
،قحلا كلمي نمو ،ةقحم ةيمزاحلا ةيضق
!رصتني
ةقالع ريوطتب مكدعنف9102 ماعلا امأ
فدهب ملاعلا نادلب فلتخم عم ةيمزاحلا
تامدخلا لضفأ ميدقتل تامولعم بسك
حاتفنإلل امك ،انتّيمزاح ءانبأل اهدوجأو
ملعلا يف مّدقتمو ديدج وه ام ّلك ىلع
عقون نأ بقترملا نمو .نفلاو ةفاقثلاو
زكرم زيهجتل ةينابايلا ةرافسلا عم ًانواعت
،ةيبطلا تادعملا ثدحأب يحصلا ةياعرلا
ًاصقار ًايئانغ ًالفح فيضتسنس امك
اهدعب نمو ،يسورلا يفاقثلا زكرملل
ميدقتل تاراقلا ربع ثحبلا لمكتسن
،نوّيمزاحلا هقّوذتيف انتدئام ىلع لضفألا
.نوقحتسي يذلا لكشلاب
حاجنلاو ةبحملاب ةئيلم ةديدم ماوعأ ىلا
 ...روطتلاو

 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

ةيمزاحلا يفةيبابشلا ناجللا
ىلع لالقتسالاب لفتحت

اهتقيرط

رام ةسردم يفلالقتسالا
ةيئاعرلا سكور

هيزيلإلا ةسردم يفلالقتسالا

سنوم رمن فزوج سيئرلاميركت

 متاح امداو بيذميركت

نولتايرت يف ةكراشملا  

توريب قابس يف ةكراشملا  
نوتارام

يفيبابشلا لدبلا قيرف زوف
نوتارام توريب قابس

انبابش نم
يف ةيبابشلا ناجللا ةكراشم

يداه نك ةيعمجل يونسلا لفحلا
 هقيرح يناد لاشيم
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اهتقيرط ىلع لالقتسالاب لفتحتةيبابشلا ناجللا
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ةيمزاحلا يف

 لالقتسالا
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ماما ةيمزاحلا بابش نم ضعب عمتجا
عراوش نوبوجي اوقلطناو يدلبلا رصقلا
ينانبللا ينطولا ديشنلا نيددرم ةنيدملا
مالعالا يعزومو يدلبلا ةيمزاحلا ديشنو
 .ةراملا ىلع ةينانبللا

ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر ركش
،ةدلبلا يف ةيبابشلا ناجللا رمسألا سايلا
عيمجلا اًيعاد ،يلاعلا مهئامتنإ سحب ًاهّونم
يك نطولا ضرأب قلعتلاو مهب ءادتقالل
.نانبل ىقبي

اهيف كلاح فوشتب ةيمزاحلا

لالقتسالاةّيمزاحلا ةّلجم
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ةيئاعرلا سكور رام ةسردم يف

هبش ةيئاعرلا سكور رام ةسردم تمظن لالقتسالا ديع ةبسانمل
نم قلطنا،8102/11/91 يف ينثإلا موي ،اهذيمالتل ًاقابس ةيناجملا

روضحب ةيمزاحلا يف يدلبلا رصقلا ةحاب يف متتخاو ةسردملا مرح
سلجملا ءاضعا نم ددعو شيبح فسوي خيشلا سيئرلا بئان
.ةسردملا ريدم دعس ماسب بألاو يدلبلا
ةملك (ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملا وضع) رقص ميلس سدنهملا ىقلأ
لالقتسالا يناعم ىلع اهيف دّدش رمسألا سايلا ناج سيئرلا مساب
 :اهيف ءاج ام زربأو ،دغلا ةعانص يف مهرودو بابشلا ةيمهأ ىلعو
جذومنلا ،ةيمزاحلا ... ةايحو بح ضبانلا نانبل بلق ،ةيمزاحلا
مكتنيدم ةيمزاحلا ... حاتفنإلابو كرتشملا شيعلاب نانبل نع رّغصملا
 !مكيف بّحرتب
ات انضكر مكلبق انحنو ،لالقتسالا ىركذب مويلا وضكرت مع وتنك
،لعشملا مويلا نم مكملسنم حرو ،لالقتسالا ىلع ظفاحن
يللا دلبلا نم يتكب الحأ ،مكدالوأل نانبل وملستو هولمحت
 ...انم هوتلمتسا

 .ملحلا قّقحيب مكيغ ادح ام ،وتنإو ...لضفأو لمجأ اركبب لمألا وتنا
رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر مساب
 يدلبلا سلجملا ءاضعأ يئالمز مسابو
ةيوبرتلاو ةيرادإلا اهتائيه لكب سكور رام ةسردمب بّحر بحب
ام يللا ،دعس ماسب بألا ةسردملا ريدمب صاخ بيحرتو ،ةيبالطلاو
مغر ،يحاونلا لك نم لضفألا هتسردم نوكت ىتح دهج يأ رّفويب
 .ةعضاوتملا تايناكمإلا

 ،ايابصو بابش
 ... مويلا يحبارلل كوربم
،نامألا ّرب ع لصون ىتح ،مكعم انوضكرو ،وضكرت مع مكيلخ
 .ناك ام نم الحأ نانبل عجريو
 ...متشع
 ،روطتلاو ةقارعلا ةنيدم ،ةيمزاحلا تشاع
 مكتسردم تشاع
نانبل شاعو
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لالقتسالاةّيمزاحلا ةّلجم

ةسردم تلفتحا ،لالقتسالل يعبسلاو سماخلا ديعلا ةبسانمب
ثيح ةّيدلبلا ىنبم يف ةّينطولا ىركذلاب ةيمزاحلا ةيدلبو هزيلإلا
،ينانبللا شيجلا ىلإ ةّيحت يف تاينغألا نم ةقاب لاروكلا ةذمالت ىّدأ

ةذمالتلا نم مسق مّدق امك ،دودحلاو لخادلا يف ،نطولا يماح
.ةبسانملاب ةيرولكلوف ةصقر
،روضحلاب ،لافتحالا يعار ،رمسألا سايلا ناج سيئرلا بّحر ةيادب
ىلا رقص ميلس سدنهملا يدلبلا سلجملا وضع همساب هّجوتو
:الئاق روضحلا
،ءاـزــعألا اــهـّيأ»
!ةيمزاحلا ةيدلب يف ،مكتيب يف ،مكب الهأ

لحارلا ،زيزعلا قيدصلا ركذتسنو ،ءاقللا دّدجتي ىرخألا ىولت ةنس
تلمح دقو ،لافتحإلا اذه باّرع ناك يذلا مـّلسم يليا يبكلا
اذه رادقم ىلع تناكف ،مّلسم ىبر ةزيزعلا ةذاتسألا هلعشم
!يفاقثلاو يوبرتلا لمحلا
 ،يدلبلا سلجملا ءاضعأ يئالمز
 تايلاعفلاو يتاخملا
 ،ةيرادإلاو ةيميلعتلا اهيتئيهب هيزيلإلا ةسردم
 ءازعألا ذيمالتلا
خيراتلا يف ًاسرد سيلو ،لايخلا جسن نم ةّصق سيل ...لالقتسإلا
 ،بتكلا نم هظفحن
امك ،ةلاسر لب ،دلب دّرجم سيل هتلاسرو هتيزمرب نانبل ّنأ امك

ةلاسر ،ةبحم ةلاسر هنإ ،يناثلا سلوب انحوي سيدقلا ابابلا هفصو
 .ٍدتعمو عماط ّلك هجوب ةّيروث ةلاسرو ،ةايح
ىقبيل ،هنع تلّحُرو ،يغصلا دلبلا اذه ضرأ تّلتحا ةديدع لود
 !مكدعب نم مكئانبألو انئانبأل ... مكلو انل ،اننانبل
الو ،لالتحإلا حاير هيلع ىوقت نل ،ةاروتلا يف روكذملا دلبلا نانبل
!ةيجراخلا تالخدتلا حاير
ّمضخ يف ،لالقتسإلا نع ثيدحلل ًايتاؤم مويلا فرظلا نوكي ال دق
،انناميإب نكل ،اندلب ىلع هتايثأتو ،لصاحلا يميلقإلا عارصلا
يتلا ةقيرطلاب ،اندلب ينبن رخآلا ىلع حاتفنإلابو ،انتدحوب ،انفتاكتب
.ديرن يذلا ملحلابو ،ديرن
نع ثيدحلل ًاضيأ ةيتاؤم ةيلخادلا تاعارصلا نوكت ال دق
،ةموكحلا ةدالو رـّخؤت يتلا ةصصاحملا ّلظ يف ًاصوصخ ،لالقتسإلا
يلاوتو ،ميلألا يضاملا ةحفص ّيط عم ًايبك لمألا صيصب ىقبي نكل
ًايلعف أدبن اناسع ،ييسايسلا ءاقرفألا فلتخم يب تاحلاصملا
.ةلاسرلاو ملحلا دلب سيسأتب
اهراجت ةنجلو ةدلبلا يَراتخمو ،يدلبلا سلجملا ءاضعأ يئالمز مساب
 ،اهتايلاعفو
ًاعيمج مكمساو يمسإب
...ًادارفأو ًاطابضو ةدايق ،ينانبللا شيجلل رابكإ ةيحت مّدقن
يتاوللا مهتاهمأ ًاصوصخو ،مهيوذو ءادهشلا حاورأل ةصاخ ةيحت

.هنع عافدلا ةعلقو لالقتسإلا محر ّنه
8102 -4لصفلا -64 ددعلا | 6

هيزيلإلا ةسردم يف

 لالقتسالا
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 ،زّيمملا مويلا اذهل دادعإلاو يضحتلا يف كراش نم ّلكل ةـّيحت
رشنب نومهاسي نيذلا ،ييرادإلاو ةذمالتلاو ةذتاسألل رابكإ ةيحت
 .مكنضتحت يتلا ةنيدمللو نطولل ءامتنإلا حور
 ... متشع
 ...اهتذتاسأو اهبالطبو اهتاردإب ةرماعلا مكتسردم تشاع
«!لقتسملا نانبلو ةبيبحلا ةيمزاحلا انل هللا ظفحو
:تلاقف ةحامس مّلسم ىبر ةيماحملا هزيلإلا ةريدمل ةملك تناك ّمث
ِةداعلاك اًّيوس هيف ُلفتحن لالقتسالل نوعبّسلاو ُسماخلا ُديعلا هّنإ»
ِةلودل ّينطولا ِءامتنالاب انِروعش نع اًيبعت ،ةّيدلبلا ىنبم يف
ُنمازتتو .تاّيرحلاو ِةّيطارقميدلا ِةلود ،نوناقلاو ِتاسّسؤملا
ةّيروهمجلا ِسيئر ؤُّوبت ىلع يَماع ِرورم عم ماعلا اذه ىركذلا
اذهل ام عم ،غارفلا ِةرتف ِءاهنإو ِةسائّرلا َةَّدُس نوع لاشيم دامعلا
.لالقتسالاو ِةدايّسلا يناعم ىلع ِةلالّدلا يف ٍةغلاب ٍةّيزمر نم رمألا

ِةلودب ّرحلا ِناميإلا يناعم ِعرزل ةّيدلبلا َدوهج يّيحن ِةبسانملا يف
هزيلإلا ِقيدص ِةسائرب هب ُموقت يذلا ِّيدايّرلا ِروّدلا َربع ِتاسّسؤملا

،ةاواسملاو ِةنطاوملا ِميهافم ِءاسرإل ِةّيدلبلا ِءاضعأو رمسألا ناج

نم ،عيمجلا ِةدلب ،ةّيمزاحلا يف ِنطاوملا ِةمارك ىلع ِظافحلاو
،تامدخلا ِميدقت يف ِزُّيمتلاب ُقّقحتي كلذو ،ناّكسلاو يلاهألا
.ةدلبلا ِعوبر يف ِنامألاو ِنمألا ىلع ِظافحلاو
ِقاطن يف اهيّدؤن يتلا ِةّيوبرتلا ِةّيلمعلا يف ُسكعني ُرمألا اذهو
،نطولا ِةّبحم يف ُذيمالتلا اهُبِسَتكي يتلا يناعملل اًقيبطت ،ةدلبلا
يتلا ِةّيمسرلا ِتابجاولاب ِمايقلاو ،نوناقلا ِمارتحاو ،ةدلبلا ِةّبحمو
ٍةعانق نعو ،ةنامأو ٍقدص ِّلكب اهِئادأ ىلع ِبابشلا ُةئشنت ُبجي
.روتسّدلا ِةّلظم َتحت ،اهِئانبأ ِدعاوسب الإ ىنبُت ال َةلوّدلا ّنأب
ُةيمخلا مه ،ةّيحتو ٍةّيحت ُفلأ ِةبسانملا هذه يف اّنم مهلو ،انُبالطف
.ةبِقاعتُملا ِلايجألا ِةمارك ىلع ِظافحلل ُةبلّصلا ُةدعاقلاو ،ةحلاّصلا
اًزيزع اًّرح اًنطو ،نانبل ِلبقتسم ىلإ ُِّئَمطنو ،ّزتعنو ُرَخفن مِهب
ىلإ ٍليج نم ِثارتلا ِلقن ىلع هزيلإلا يف ُّرصن ذإ نحنو .ًالقتسم
َةدعاقلا ِةيحانلا هذه يف ىرن ،ةقيرعلا ِتاداعلاو ِديلاقتلاب ،ليج
ِهِسفن ِتقولا يف ٍنمؤمو ،هِضرأ يف ٍرّذجتم ٍنطاوم ِءانبل َةيساسألا
ُعَّلطتنو لالقتسالا ىلع ُظفاحن اذهب .لضفأ ٍلبقتسم ِءانب يف ِهِرودب
«.ةمّدقتملا ِلوّدلا يب انل ٍدَعْقِم ِزجح ىلإ

81027 -4لصفلا -64 ددعلا |
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ميركتةّيمزاحلا ةّلجم

ميركت

هّجوت ةبسانمللو ،اهرابكو ةدلبلا زومر ميركت ةيمزاحلا ةيدلب لمكتست
سيئرلا بئان هقفاري رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر
رمن فزوج قباسلا سيئرلا لزنم ىلا ءاضعألاو شيبح فسوي خيشلا
رابك نم ضعبو يرايتخإلا سلجملا ءاضعاو ةدلبلا يراتخم ةّيعمب سنوم
ةأجافم رمسألا سيئرلا قلطأ دقو ،ةدلبلا تايلاعفو ةيدلبلا يفظوم
سنوم رمن فزوج سيئرلا مساب عراش ةيمست ىلع يدجلا لمعلا نالعإب
.يتاخملاو ءاضعألا ءالمزلا ةبغر دنع ًالوزن

رمسألا سايلا ناج سيئرلل ناكو ،ةبّبحم ةيلئاع ءاوجأ ميركتلا تداس
 :ةيلاتلا ةملكلا
يخلا اسم»
!تيبلاه نم تقلطنا يللا ةولحلا تايركذلا اسم
نم شم ،نامز نم ،سنوم تيبب انعمجتب يللا ةزّيمملا تاقالعلا اسم
.قله
انراوشم لالخ ونا كش يف ام سب ،ولح ماعلا نأشلا راوشم حيحص
!اهانيّدحت ...تابوعص انتهجاو
! اهانبلغ ...لكاشم انتهجاو
،ةيمزاحلل ديدج هجو مسرن انشّلب ،سنوم رمن فزوج رمنلا سيئرلا عم
...8991 ماعلا تاباختناب

هّفك ةفاظنب فورعملا لجرلا وهو ،بزح يأل يمتني ناك ام يللا وه
لدتعم هدعبو ناك ،برحلا تارتف لالخ ةيمزاحلا ءانبأل هتدعاسمبو
.هبحيب لكلاو لكلا بحيب ،هراكفأب
.ةّيقوفلاو ةّيتحتلا ىنبلا انرّوط دياب دياو ،اوس انلغتشا
،لوؤسم هرمع اهيف اضق يللا ابرهكلا ةكرشب فزوج سيرلا ةربخب اّنعتسا
.ةقارعلاب هطبرنو رّوطتلا راوشم شلبن انردقو ،هفراعمب نامك انعتساو
جهنب،(4002 / 0102 / 6102) ةيلاتملا تارودلاب اناطخ هجهن ىلع انلّمك
ندملا مها نم ةدحاو مويلا ةيمزاحلا تراص ىتح ،روطتلاو ةقارعلا
.اهلا ءامتنالاب رختفنم يللا ةينانبللا

جروج موحرملا ،قيدصلاو خألا ركذتن ام انيف ام مويلا ةولحلا ةعمَجلاهب
!تارودلا لكب رارقلاو راوحلا جهنل لوألا معادلا ،سنوم
انقفارت يللا سنوم ناوطنأ قيدصلاو ليمزلاو لاخلل ةيحت نامك هّجونمو
كلهدنأ بحب وشو،(0102 و4002) يتيلاتتم يترودب هاياو انحن
،يبكلا مارتحإلاو ةزّيمملا تاقالعلا قمع ىلع لدتب يللا ةملكلاه«لاخ»
.ةبيرقلا ةقادصلاو
.سنوم لداع لّلدملا زيزعلا عم راوشملا لّمكن مع مويلاو
 ،فزوج سير
،اهيف انلاح فوشنمو اهبحنم ةليع وتلمع ،اينوس تسلا ،بردلا ةقيفر عم
،يدلبلا سلجملاب انليمز ،سنوم فزوج لداعب انلاح فوشنمو
يوطع لاشيم سدنهملا اهجوزو يايم ةديسلاو يماس سدنهملابو
.مهلايعو
عردلا ع هانرفح يللا ،انبلق نم كلقـن ات كتيبب يعمتجم مويلا اوس انلك
 :يميركتلا
اينوس ةديسلا هتليقعو سنوم رمن فزوج زيزعلا سيئرلا
امكخيرات ىلا ةيمزاحلا ةركاذ نم ...ءاطعملا امكبلق ىلا ةيمزاحلا بلق نم
...ّيحلا
!ريدقتلاو ةبحملا لك
،فزوج سير
ةبغر هنأل لجاعلا بيرقلاب مكمساب عراش ةيمست هعبتي حر عردلا اديه
.ءاضعألا المزلا لك
لك ع كركشتو ،كتنيدم كمركت تقولا اجاو ،ةيمزاحلل يتك تيطع تنا

كرتي فرع يللا سنوم رمن فزوج خيراتل فقزنم حر اوسو ،كتاءاطع
 .ماعلا نأشلابو لمعلابو ةايحلاب ةولح ةمصب
كلقنم ،ةيمزاحلا يتاخمو ،يدلبلا سلجملا ءاضعأ يئالمز مساو ،يمساب
 «!سير بحأو الحأ اي كبحنم انحن

! اهيف كلاح فوشتب ةيمزاحلا

سنوم رمن فزوج سيئرلا

ميركتةّيمزاحلا ةّلجم
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،ةيمزاحلا ةيدلب اهمظنت يتلا رابكلا ميركت ةلمح راطا نمض
هبئانو رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر هجوت
ءاضعاو ةدلبلا يراتخمو سلجملا ءاضعاو شيبح فسوي خيشلا
متاح امدا هتليقعو متاح بيذ ديسلا لزنم ىلا يرايتخالا سلجملا

عرد مهل اومّدق ثيح،8102/01/42 ءاعبرألا رصع ةيمزاحلا يف
 :اهيف ءاج ام زربأ ةملك رمسألا سيئرلا ىقلأو ،ةّيميركت ةبحم
،سب«رمعلا يبك» دصقنم ام ديكأ«ةيمزاحلا رابك» لوقن امل»
 .«ةميقلاو ردقلاو رمعلا يبك دصقنم نكلو
.هللا فاخيو ،ىقشيو لغتشي ،ّربكيو ّبري فرع يللا يبكلا
.هتليعب ةّيحيسملا حورلا رشني فرع يللا يبكلا
متاح بيد
 .ةيمزاحلا نم يبك تنا
امدأ تسلا عم ةولح ةمصب تكرت ةايحلابو ... تلغتشا ،دايصلاب
 .بردلا ةقيفر

 ...بعاصملا نم يتك تيطختو ...تاحورجلا نم يتك ع تيلاعت
 ...ةمسبلاو ةعمدلاب ،امدا تسلاو تنا ،ةايحلا راوشم تمسرو
 ...انلك انبلق ع ةيلاغ تناك ،سيروم يلاغلا قارف ع مكتعمد
 ... انبلق ع يتك ةيلاغ نامك دافحألا دالو لابقتساب مكتمسبو
ًاركش مكلقن ات ،ةبحملاو مركلا تيب ،مكتيبب يعمتجم مويلا انحن

زّيمملا مكلابقتسال ىدنو جروجل ًاركشو ،ةايحلاب ةفّرشم ةيسم ع
 ... انلإ
بهدلابو بلقلا نم انرفح ،ةيميركتلا عردلا ىلع
متاح امدأو بيذ نازيزعلا
 ...ءاطعملا امكبلق ىلا ةيمزاحلا بلق نم
...ّيحلا امكخيرات ىلا ةيمزاحلا ةركاذ نم
«!ريدقتلاو ةبحملا لك
لاطتل ةلمحلا رمتستو ،ةيلئاعلا ةفلألاو ةبحملاب ءاوجألا تلّلكت

.ةدلبلا رابك عيمج

 متاح امداو بيذ
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no 4season 2018 final corrected rita.qxp_Layout 1  3/5/19  3:54 AM  Page 9



نولتايرت يف ةكراشملا
نورتبلا نولتايرت يفRBS HEIMZAH ةيمزاحلا ةيدلب قيرف كراش
ضكر نم فلأتي قابس وهو ،41/01/8102هيف عقاولا دحألا موي
قيرفلل تابيردت ةلسلس دعبو ،ةيئاوه تاجارد قابسو ةحابسو
قابسلا يف ةيلاتلا بتارملا نوكراشملا  لان ،ةيمزاحلا ةيدلب اهتقلطأ
يليا (ةحابس م057) ميجن نورام  نم فلؤملا قيرفلل  ةيناثلا ةبترملا

(ضكر ملك5) يكرك ديفادو (ةجارد بوكر ملك02) يماشلا لبرش
م057) يماشلا نوميس يليا نم فلؤملا قيرفلا ةعبارلا ةبترملا يفو

يفص نيدولكو (ةجارد بوكر ملك02) احج لبرش – (ةحابس
(ضكر ملك5)
ىلع مهايإ ًاعجشم ،ةئنهتلاب يضايرلا بابشلا ىلا سيئرلا هّجوت
تناك ةيمزاحلا ةيدلب نأ ىلع ًادّدشمو ،تاحاجنلا نم ديزملا ميدقت
همسا عفرو هتاراهم ريوطت ىلع لمعي يضاير لك بناج ىلا ىقبتو
لوقلاب هثيدح ًامتاخ ،لاطبألا ييضايرلاب ًاهّونم ،ًايلاع هتدلب مساو
. “مكيف اهلاح فوشتب ةيمزاحلا”

8102 -4لصفلا -64 ددعلا | 10
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نوتارامتوريبقابس يف ةكراشملا

يف ةيبابشلا ناجللا تمظن ًاعمو ،راعشلا ناك ،«اوس ضكرنم»
يف ةعساو ةكراشم ةيمزاحلا ةيدلب عم قيسنتلاب ةيمزاحلا

ثيح،8102/11/11 يف دحألا موي ،نوتارام تويب قابس
اهتمظن يتلا تاقابسلا فلتخم يف ةدلبلا بابش كراش
قابس ،راغصلل لدبلا قابس ،لاجرلل لدبلا قابس) ةيعمجلا
 (mk8 nuR NUFو ،نوتاراملا فصن قابس ،ملك24
يف ةرشع ةعبارلا ةبترملاب ةيمزاحلا قيرف ّلح دقف لعفلابو
نم يفرتحم يئادع نم ًاقيرف ينامث نأب اًملع ،لدبلا قابس
لدبلا قيرف ّلح يح يف ،قابسلا اذه يف اوكراش تايسنجلا لك
.تايدلبلا يب ةيناثلاو نانبل يف ةسماخلا ةبترملا يف بابشلل
لمعلا نم ديزمب ةيبابشلا ةيضايرلا ناجللا دعت ،كلذ ىلا
.ةيضايرلا حورلل اًمعد ،تاطاشنلاو تازاجنإلا نم ديزم قيقحتل

810211 -4لصفلا -64 ددعلا |
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ميركتةّيمزاحلا ةّلجم ةضايرةّيمزاحلا ةّلجم

تايدلبلا يب ةيناثلا ةبترملاب ةيمزاحلا ةيدلب يف راغصلل لدبلا قيرف زاف
يف ءاثالثلا موي نيزئافلا جيوتت ّمت ةبسانمللو ،نوثارام تويب قابس يف
يم ةديسلا ةيعمجلا ةسيئر روضحب ،ورنوم ليتوأ يف8102/11/72
،هداعس نالور ديسلا ىوقلا باعلأل ينانبللا داحتالا سيئرو ليلخلا
.يماشلا يليا قيرفلا بّردمو

يبابشلالدبلاقيرفزوف
نوتارام توريب قابس يف

8102 -4لصفلا -64 ددعلا | 12

:نم يضايرلا ةيمزاحلا قيرف فلأت
يليا / همعن وج / رهاض نوعمش
/ رهاض داج / متاح سايلا / همعن

عشيل نايتسيرك / يضاق نوساج
وكسشنارف / يزب يلع / يروخ
 .ملاس حالص / راجح
يدلبلا سلجملا سيئر برعأ
نع رمسألا سايلا ناج ديسلا
ةيمزاحلا بابشب هرخف
دوهج ىلع ًاينثم ،اهايابصو
،بّردملاو يضايرلا قيرفلا
ىدل ءامتنإلا ّسح ًايلاغ ًانمثمو
نأ ًادكؤم ،مهتنيدمل بابشلا
ةنيدم» ىقبتو تناك ةيمزاحلا
.«اهيف كلاح فوشتب
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ةيعمج سيسأتل ةرشع ةيناثلا ةيونسلا ىركذلا يف ديمك لبرشو دعسم لبرش ،ينب جروج نم فلأت ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيبابشلا ناجللا نم دفو كراش
.ورادبellivllamS قدنف يف8102/01/42 هيف عقاولا ءاعبرألا موي نايناديك سيداوا ديسلا ةحايسلا ريزو يلاعم ةياعرب لفحلا ميقأ دقو ،يداه نك

 هقيرح يناد لاشيم

يداه نك ةيعمجل يونسلا لفحلا يف ةيبابشلا ناجللا ةكراشم

انبابشنم>>

810213 -4لصفلا -64 ددعلا |

اهلاطبأبرخفتةيمزاحلا

ةيلاديملا زرحأ دقو وف غنوك وشوولاب ايسآ ةلوطبب زئاف
يات ياوملا يف ةيلودلا ةلوطبلا يف ةيبهذلا
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سلجملا سيئر اعد ،ةيمزاحلا ةيدلب تايولوأ نم ةئيبلا نأل
يف يندملا عمتجملا نع يلثمم رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا
سبيعد ايفليس ةديسلا يدلبلا سلجملا يوضع روضحب ةيمزاحلا
ةبودنم ىلا ةفاضا ،(ةيئيبلا ةنجللا يلثمم) راجنلا ودبع ديسلاو

راشتسملاو ةيلحملا ةيمنتلا بتكم ةلوؤسمو ولب يتيس ةكرش
ةيلمع ليعفت ةرورض يف ثحابتلا ّمت دقو ،ةيدلبلا يف يمالعإلا
،ةيراضحو ةيفاقثو ةيئيب ةيمها نم كلذل امل ،ردصملا يف زرفلا
ةمزأ يدافت يف ةمهاسم نم ةطيسبلا ةوطخلا هذه لّكشت امو
 .نانبل برضت ةديدج تايافن
ىلا ركشلاب رمسألا سايلا ناج سيئرلا هجوت ،ةبسانملا هذه يفو
ماعلا يف ةيدلبلا عم اوبواجت نيذلا اهناكسو ةيمزاحلا ءانبأ

وحن ًامدق يشمت نأ ةيدلبلا تعاطتسا مهترزاؤمبو مهعمف،5102
 .ردصملا يف زرفلا ةيلمع ليعفتل مهيلع مويلا لّوعتو ،روطتلا

ىلع (ةيئيبلا ةنجللا ةلوؤسم) سبيعد ايفليس ةديسلا تدّدش
دوسا سيك صيصخت ىلا راصي ثيح ،ةوطخلا هذه ةلوهس
ةبودنم تضرع امك ،ةزورفملا تايافنلل رخآو ةيوضعلا تايافنلل

يتلا تابوقعلاو ،ةكرشلا اهذفنت يتلا تاوطخلا ولب يتيس ةكرش
ةيلمع يف أطخ يأ ثودح دنع يفلاخملا يقئاسلا قحب اهب موقت
.عفرلا
 اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا -
انتايولوأ_ىلوأ_ةئيبلا -

تاعامتجا ةّيمزاحلا ةّلجم
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يئيبعامتجا>>
زرفلاةيلمعليعفتل
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رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر اعد
يف ،ةيدلبلا يف نيلماعلاو نيفظوملاو نيلوؤسملا عيمج
ىلا لاغشألاو ةينمألاو ةيلاملاو ةيرادإلا ةزهجألا عيمج
موي يدلبلا رصقلا يف ةيولعلا ةعاقلا يف دقُع ماع عامتجا
فرش ىلع ءادغ لفح هالت8102/21/72 يف سيمخلا
 .دايعألا ةبسانمل نيوعدملا
ديشنو ينانبللا ينطولا ديشنلاب عامتجإلا ّلهتسا
سيئرلل ةبضتقم ةملك تناك ّمث ،يدلبلا ةيمزاحلا
يديع ةبسانمل نيلماعلاو نيفظوملا اهيف أّنه رمسألا
ةيدلب تازاجنإ ّمهأ ىلع مهعلطأو ،ةنسلا سأرو داليملا
تلصو ام ّنأ ىلع ًادّدشم8102 ماعلا لالخ ةيمزاحلا
دوهج رفاضت الول هيلا لصتل تناك ام مويلا ةيدلبلا هيلا
،ءاضعأو ًاسيئر ،يدلبلا سلجملا نيب ةدايقلا ةدحوو عيمجلا
 .تايلاعفلاو تادايقلا فلتخمو راجتلا ةنجلو ريتاخملا نيبو
ديق يه يتلا عيراشملا مهأ ىلع نيوعدملا سيئرلا علطأ امك
 .ةلبقملا ةنسلا لالخ زاجنإلاو ذيفنتلا
حاجنلا اهؤلم ةديدج ةنس عيمجلل ةياهنلا يف سيئرلا ىنمتو
.راهدزإلاو
تاعلطتلاو لامآلابو ةيلئاعلا حورلاب ءادغلاو عامتجإلا لّلكت
.رهاز لبقتسمل

نيفظوملل ءادغوماع عامتجا
دايعألا ةبسانمل
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ضرعمةّيمزاحلا ةّلجم

ةيمزاحلا يراتخمو يدلبلا سلجملا ءاضعاو سيئر ضرعملا حتتفا
سيئرلا ىقلأو ،تايلاعفلا نم ددعو راجتلا ةنجل سيئر مهقفاري

يف بابشلا رود ةيمهأ ىلع اهيف دّدش ةملك رمسألا سايلا ناج
لضفأ ذيفنتل مهعافدنا ىلع عيمجلا ًاركاش ،دغلا عمتجم ءانب

سيئرلا ةردابم ةتفال تءاج دقو.ةيمزاحلا يف اهحجنأو عيراشملا
ثيح نم يدلبلا سلجملا ءاضعا نم ددعو رمسألا سايلا ناج
مهلامعأ نم ءارشلاو ،ءانثتسا نود نم يضراعلا ّلك عيجشت
.مهتاجوتنمو

يبابشلايداليملاضرعملا

،ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيبابشلا ناجللا تماقأ
ةبسانمل ،ةيفرحلاو ةيوديلا لاغشالل ًاضرعم
يدلبلا رصقلاب ةيولعلا ةلاصلا يف داليملا ديع
،8102 لوألا نوناك رهش نم يناثلاو لوألا يف
نيذلا) نيضراعلا نم ةريبك ةعومجم ّمض دقو
اوفضا نيذلا (ًاضراع نيسمخلا مهددع قاف
نيب مهلاغشأ تعّونتف ،ةزّيمم ةيبابش ًاحور
زيرطت نم ةيوديلا لاغشألاو ةيورقلا ةنوملا
مسرلاو بتكلا ىلا ةفاضإلاب ،تايفرحو ةنيزو
.ريثكلا اهريغو

8102 -4لصفلا -64 ددعلا | 16
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مهلاغشأ تعّونت
ةيورقلا ةنوملا نيب

ةيوديلا لاغشألاو
ةنيزو زيرطت نم
،تايفرحو
ىلا ةفاضإلاب
مسرلاو بتكلا

.ريثكلا اهريغو
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انراغصةّيمزاحلا ةّلجم

انراغص

8102 -4لصفلا -64 ددعلا | 18

... لبقتسملا لمأ وتنإ
يللا ولمكت حر وتنإ
 !هيف انشّلب انحن
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ثيح ،داليملا ديعب ةدلبلا لافطأ عم ةيمزاـحلا ةـّيدلب تلفتحا
يدلبلا سلجملا ةوعد لفط ةئامعبسلا براقي ام ىــّبل
عيزوت اـهالت يتلا ،ةديدجلاANUOL ةيحرسم ةدهاـشمل
ةفاقثلا ةنجل تاديس ةطساوب ةيدلبلا نم ةمّيق اياده
ةفاشك عم نواعتلاب ةدلبلا يف ةيبابشلا ناجللاو تاناـجرهملاو
.لالقتسالا
ةيولعلا ةعاقلا يف ميقأ هنأل ماعلا اذه ًازيمم لافتحالا ناك دقو
ءاوجألابو ميظنتلا نسحب زاتماف ىلوألا ةرملل ،يدلبلا رصقلل
.ةيداليملا
ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر لفحلا ةيادب يف ىقلأ
مه لافطألا ّنأ ىلا اهيف راشأ ،روضحلاب ةّيبيحرت ةملك رمسألا

اذه يف مهـتحرف نأ دــّكأو ،لضفأ دغ ءانبل يساسأ رصنع
ام زربأ ّلعلو ،يدلبلا سلجملل ةيده نمثأ يه زّيمملا راهنلا

 :هتملك يف ءاج
ءادغ انرابكو انلها عم انكراشتو انعمتجا يضاملا تبسلا
....ةبحملا
انلك ...اندح انرابك ...انودعاسيب مع انبابش ...وتنا انراغز ...مويلا
هيف لفتحن مع يللا يقيقحلا ديعلا يوه اديه ....يعومجم
 !رتكأ نكميو رشع ةسمخلا ةرملل مكعم
 :بابسا يتكل يتك ةزّيمم ةنسلاه
...يدلبلا رصقلاب ...نوه اهيف لفتحنم ةنس لوا يديه ًالوأ
يللاو ....اهدالوو ةيمزاحلا فّرصتب نوكت حر يللا ةلاصلاهب
 ...الحأو الحأ نوكت حر يياجلا ةنسلاب
وراصو وربك ،ديعلاهب مهعم لفتحن انك يللا راغزلا ّنأل ًاينات
 ...ميظنتلاب انودعاسيب مع مويلا
ينسلاب تّوض يللا ةيمزاحلا ونا مكدعون حر ونأل ًاتلاتو
رتكأو رتكأ عملتو يوضتب حر تازاجنإلا نم يتكب ةيضاملا
!مكتبحم نم انحاجن نأل ،ةياج يللا ينسلاب
،هيف ملحنم مكايو انحن يش لك ققحن ات لغتشن مع مكلامرك
،يضاير عّمجمو ،ةيحص ةياعر زكرمو ،ةماع قئادح نم
 ...ةعونتم ةيعامتجاو ةيضايرو ةينفو ةيفاقث تاطاشنو
 !هيف انشّلب انحن يللا ولمكت حر وتنإ ... لبقتسملا لمأ وتنإ
 ... اهيف انلاح فوشن لضن حرو انك ،ةيمزاحلا

...يكراشملا عيمجل ًاركش
...لافتحالا اذه يمظنمل ًاركش
 يتاخملاو نيرضاحلا المزلا مسابو يمساب
...ديجم داليم مكلقنم
.....ايولله ...حيسملا دلو

سلجملا وضع) سبيعد ايفليس ةديسلا تركش ،قايسلا اذه يف
(ةيدلبلا يف تاناجرهملاو ةفاقثلا ةنجل ةلوؤسم – يدلبلا
لك ىلعو ديعلا ةحرف لافطألا هتكراشمو هروضح ىلع سيئرلا
تداسو ،حرفلاو ةفاقثلا رشنل يدلبلا سلجملا عم هب موقي ام
.ةبحملاو ةفلألا اهترمغ ةيلئاع ءاوجأ لافتحإلا ىلع

810219 -4لصفلا -64 ددعلا |
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انرابكةّيمزاحلا ةّلجم

سيئر اعد ةديجملا دايعألا لولح ةبسانمل
رابك ةيمزاـحلا ةيدلب سلجم ءاضعأو
يف تبسلا موي ءادغ لفح ىلا ةدلبلا
ام ةوعدلا ىــّبل ثيح8102/21/8
سلجملا ىلا ةفاضإلاب ،ةلئاع002 براقي
نم ددعو ةدلبلا يراتخمو يدلبلا
روصنم رام ةيعمج سيئرو اهتايلاعف
رام ةيعر نهاكو يواغلا يليا راتخملا
.زويك لاشيم بألا سكور
ايادهلا انرابكل يدلبلا سلجملا مّدق
 .ةيونسلا تادياعملاو ةيزمرلا
ينانبللا ينطولا ديشنلاب لفحلا حتتفا

تناك اهدعب ،ةيمزاحلا ةيدلب ديشنو
مث ،زويك لاشيم بألا عم ةكرابملا ةالص
وضع) ينايع نوميس ةديسلل ةملك تناك
نوؤشلا ةنجل ةلوؤسم – يدلبلا سلجملا
اهيف تبّحر (ةيدلبلا يف ةيعامتجإلا
هدوهج ىلع سيئرلا ةركاش ،عيمجلاب
ةيمزاحلا نأش تلعأ يتلا ةّيناسنإلا
،ةينانبللا ندملا مهأ نم ةدحاو اهتلعجف
.«اهيف كلاح كفوشتب» لعفلاب ةنيدمو
بّحر يذلا رمسألا سايلا ناج سيئرلا اّمأ
ةيمزاحلا رابك ىلا هّجوت ،روضحلاب هرودب
لصفت ةفاسم يأ ًاضفار ةيماعلا ةجهللاب

مهنم قثبنا هنأل هلهأ نع يدلبلا سلجملا
 :هتملك يف ءاج دقو ،مهتقث لضفبو
 ... ًاعيمج يخلا حاـبص
...ةولحلا ةعمَجلاه رطننم ةنسل ةنس نم
،ةفلتخم تابسانمب انضعب فوشنم حيحص
اهلإ داليملا ع ةيبكلا ةليعلا ةعمَج سب
 ...ةهكن يغو ،معط يغ
مكعمو ،داليملا ديع يناعم شيعنم مكعم
لضفأ يه يللا ةمسبلا عرزن لواحنم
،ةيتكلا ةايحلا بعاصم ةهجاومل ءاود
موي لك ،اـنعمجتب ةقثلاو ةبحملا املاط
!ديع

انرابك

8102 -4لصفلا -64 ددعلا | 20
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 مكتالئاع دارفأ عيمجلو مكل ديجم داليم
«! نانبل شاع ... ةيمزاحلا تشاع ... متشع

انعمجت لضتب ،تافاسملا تدعب اـمهم
ولحلا ... ،حلملاو زبخلا» مساقتنل ةبحملا
يخلا لجأل نيدحتم ًامياد ىقبنو ،«رملاو
!ةبيبحلا ةيمزاحلا يخو ،ماعلا
رصقلاب ...لكلا تيبب عيمجلاب الهسو الهأ
!يدلبلا

لضتب ،مكتبحمبو ،انيف مكتقثب هللاشنإو
!اهيف انلاح فوشنم ةنيدم ًامياد ةيمزاحلا
سلجملا ءاضعا ءالمزلا مسابو يمساب
ةبيبشلاو لضافألا ةنهكلاو يتاخملاو يدلبلا
مكيطعي هللا :مكلقنم يكراشملا لكو
....ًاعيمج مكرمع لّوطيو ةحصلا

810221 -4لصفلا -64 ددعلا |
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ميركتةّيمزاحلا ةّلجم

لاتيسير
سكور رام

لاتيسيرةّيمزاحلا ةّلجم

ءانبا ةيمزاحلا -  سكور رام ةيعر تعد
لاتيسير لفح يف ةكراشملل ةدلبلا
يبلأ بالا ةقوج هتيحأ يداليم ينيد

يف تبسلا موي ينوطنألا نافرش
نهاكل ةملك تناكو8102/21/22
اهيف بّحر زويك لاشيم بألا ةيعرلا

ًادايعا عيمجلل ىنمتو ،روضحلاب ةيادب
نم ةرتفلا هذه نوكت ناو ةكرابم
برلا اهيف دلوي ،لمأتو ةالص ةرتف ةنسلا

.ةيويندلا روشقلا ال بولقلا يف
سلجملا ءاضعاو سيئر لاتيسيرلا رضح
نم ددعو ةدلبلا اراتخم ،يدلبلا

،ةيعرلا ءانباو تايلاعفلاو تايصخشلا
ةيعرلا ةحفص ىلع ةرشابم هثب ّمت دقو
kcoR tniaS essioraP – ةيكوبسيافلا

heimzaH،ضعب ةروكشم هتـّــطغو
نويزفلت اهنيب نم  ةيمالعإلا لئاسولا
.نانبل
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ةيمزاحلا – القت ترام ةيعر تلفتحا
ةلوانملا اوذخأ نيذلا ةيعرلا لافطا عم
موي يداليم ينيد لاتسيرب ىلوألا
ناونعب،8102/21/51 يف تبسلا

LEON SNOTNAHC،نّمضت دقو
ليتارتلا نم ةعومجم لاتيسيرلا
نم دشح هرضحو ،ةيداليملا يناغألاو
ةيعرلا نهاك مهسأر ىلع ةدلبلا ءانبا

سيئرو هنواعمو ردب جروج يروخلا
سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا
سلجملا ءاضعا نم ضعبو رمسألا
.ةدلبلا يراتخمو

القت ترام

810223 -4لصفلا -64 ددعلا |
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ميركتةّيمزاحلا ةّلجم تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

8102 -4لصفلا -64 ددعلا | 24

سكوررامةسينكيفةالصةيوازنيشدت
يشدت يف ةكراشملل اهءانبأ ةيمزاحلا – سكور رام ةيعر تعد
يف دحألا موي نيّيخلا ةّمهب ةثدحتسملا «ةالصلا ةيواز»
ةيعرلا نهاك ةيهلإلا ةحيبذلاب لفتحا ةبسانمللو،8102/21/2
سادقلا يف كراش دقو ،رغاد ليما بألا هنواعي زويك لاشيم بألا
ةدلبلا يراتخم عم ءاضعألا نم ددعو هسيئرب يدلبلا سلجملا
ددعو ،ةيعرلل ةديدجلا فقولا ةنجل ىلا ةفاضا ،راجتلا ةنجلو
.ينمؤملاو تايلاعفلا نم يبك

ةيوازلا هذه نوكت نأ زويك لاشيم بألا لمأ ةبسانمللو
ّنأ ًاهّونم ،ةرمتسملا ةالصللو ةيناميإلا ةكرحلل ًاطّشنم ةثدحتسملا
،ةبحملاب لّلكت ام اذإ هتاذ دحب ةالص وه ءرملا هب موقي لمع لك
سايلا ناج ديسلا ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملا سيئر ّربع امك
رام ةيعر اهب ضبنت يتلا ةديدجلا ةايحلاب هحرف نع رمسألا
ةيوعرلا امهتاطاشن ىلع هدعاسمو ةيعرلا نهاك ًائنهم سكور
.ةرمتسملا

نيشدتةّيمزاحلا ةّلجم

<<
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8102/01/22 ليل ةيمزاحلا ءانبا نم ددع ىعادت
قيرط ىلع لبرش سيدقلا لاثمت ةكرابمو يشدتل
رازملا مّمصو ،ربهلا يماس ديسلا همدق يذلا ،اميحزلا
ناكملا ىلا رضح دقو ؛يفاص وبا ليما نتباكلا هذفنو
ةيلمعب ماق يذلا زويك لاشيم بالا صصخملا
امك ،هتاكربو لبرش سيدقلا ةعافش ًابلاط ،كيربتلا

يدلبلا سلجملا ءاضعاو سيئر نم ّلك كراش
ثيح ،تايلاعفلا نم دشحو ةدلبلا يراتخمو
،ةينف ةقيرطب لاثمتلا اهيف عوضوملا ةراغملا تئيضأ
.ةدلبلا ءامس ةيرانلا تاعقرفملا اهدنع تءاضأف

لمعلا يف تاطشانلا ،ةيمزاحلا تاديس نم ةعومجم تلفتحا
ةبحملا معطم يف يوالع يدجم بألا عم داليملا ديعب يعامتجإلا
ضعبو سيئر عم ديعلا ءادغ نورضاحلا كراشت ثيح ،ةيمزاحلاب
.ةدلبلا ءانباو تايلاعفلاو يدلبلا سلجملا ءاضعا
ةمدخلا تاديس دوهجب رمسألا سايلا ناج سيئرلا داشأ

بألا ناكو ،ةبحملاو يخلا لمعل تاعفدنملا ةيمزاحلا يف ةيعامتجإلا
ةيدلب رودب هل ةقباس تاحيرصت يف داشأ دق يوالع يدجم
لك تنّمأو معطملا اذه ءاشنال هب لاصتالاب ترداب يتلا ةيمزاحلا
.ةمزاللا ةيونعملاو ةيداملا تاليهستلا
اهيف كلاح فوشتب ةنيدم ةيمزاحلا ىقبتو

ةبحملاتاديس

810225 -4لصفلا -64 ددعلا |
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تالافتحاةّيمزاحلا ةّلجم

ىلع ةيداليملا ايادهلا عيزوت ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيبابشلا ناجللا بظاوت
ايابصو بابش نم ددع عمتجا دقف لعفلابو ،تالئاعلا نم ددع
عم قيسنتلاب تّدعأ يتلا ةينيعلا ايادهلا عيزوتل اوقلطناو ةيمزاحلا
 .قيفوت ةيمس ةنانفلا اهتمّدق يتلا ةيداملا ايادهلا امك ،القت ترام ةيعر

ىلا ديعلا ةجهب لاخدإب مهاس نم لك رمسألا سايلا ناج سيئرلا ركش
اهيتاخمو يدلبلا اهسلجمب ،ةيدلبلا ّنأ ًادكؤم ،ةيمزاحلا ءانبا بولق
ةيمزاحلا ىقبتل اهلهأ بناج ىلا ًامود ىقبتو تناك ،اهتايلاعفو
 .«اهيف كلاح فوشتب ةنيدم»

8102 -4لصفلا -64 ددعلا | 26

اهعزوتوةيداليملاايادهلارضحتةيبابشلاناجللا <<
عم قيسنتلاب ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيبابشلا ناجللا تأدب
اياده يضحتب ردب جروج بالا القت ترام ةيعر نهاك
،ةيداصتقا ةقئاضب رمت تالئاع ىلع عزوتس يتلا ديعلا
ربكا لاطتل داليملا عوبسا لالخ ةلمحلا هذه قلطنتسو
اذه ةجهب لاخدال ةلواحم يف تالئاعلا نم نكمم ددع
.عيمجلا بولق ىلا ديجملا نمزلا
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ةيمزاحلا-القتترامةيعرتاطاشن

– القت ترام ةيعر اهتماقأ ةيداليملا تاطاشنلا نم ةلسلس
 :اهزربأ هذهو دايعألا ةبسانمل ةيمزاحلا
يف القت ترام ةيوخأ تاديسل ةيحور ةضاير1-7/21/8102
ردب جروج يروخلا ّنهدشرم عم ارفك – سونيطسوغأ رام ريد
 ةيعرلا مداخ
«انوبألا ةقوج» هتيحأ يداليم لاتيسير2-02/11/8102
تعرز دقو ،لاّحر دامع ذاتسألا ةدايقب ادلو يثالث نم ةفلؤملا
تابهارلاو ةيعرلا ةنهك روضحب ةيعرلا ءانبأ بولق يف حرفلا
ذاتسألا ةيدلبلا سيئر كينمود سيدقلا تابهارو تاينوطنألا

فقولا ةنجلو رمسألا ايدان روتكدلا هتليقعو رمسألا ناج
.ةيعرلا يف ةيلوسرلا تاعامجلا ءاسؤرو
ةرابرب ةسيدقلا ديع ةبسانمل ةّيئاعر ةلفح3-4/21/8102
ءاقدصألاو لهألاو ةنهكلا روضحب ادلو ينامث يلاوح عمج
.يركنت يز لمجأب يرابتلل
ةنابرقلا بّالط هايحأ يداليم لاتيسير4-51/21/8102
دامع ديسلا ةرادابو ، ناعنك ىدن ةديسلا نم يعسب ىلوألا
بألاو ةيعرلا نهاك روضحب ،يناجبلا دعس راقيسوملاو لاحر
ليئافار  روينسنوملاو ابيلص ليبن روينسنوملاو ،ةحرف لوخم
كينمود سيدقلا تابهارو ميهاربإ ماصع يروخلاو يسلبارط

رمسألا ايدان روتكدلا هتليقعو رمسألا ناج ذاتسألا ةيدلبلا سيئر
.ةيعرلا يف ةيلوسرلا تاعامجلا ءاسؤرو فقولا ةنجلو
G T S»و “ESIM NIAM“ ةسسؤم ضرعم5-51/21/8102
.ةسينكلا مامأ
سادق مث يماحملاو ةاضقلا عم ةالص ةيسم6-61/21/8102
روضحب مناغ رماس يضاقلا ةيعرلا نبا ءافش ةين ىلع يهلا

.ّييمسرلاو ةاضقلا نم ددع
ةسردم بالطل ةسينكلا يف يداليم لاتيسير7-02/21/8102
.ةيعرلا نهاكو ةسردملا ةرادإ روضحب ةزيلالا
ءارذعلا عئالطو ناسرف دالوأل ةّيحور ةرهس8-22/21/8102
تمدُقو ةّيداليم ةّيحرسم تضرُع ثيح ،انوبألا ةقوج عم
.ةّينف لامعأ
يف ةيلوسرلا ةيئاعرلا تاعامجلل ءاشع9-62/21/8102
فقولا ةنجلو ةنهكلا روضحب يونس ديلقتك ةّيمسرلا ةلاصلا
.ةييخلا تايعمجلا ءاسؤرو
ةيعمج نم ةوعدب ةزجعلل ميقأ ءاشع01-72/21/8102
SUMODردب جروج يروخلا روضحب ةيعرلا نولاص يف
نم مهيغو يناشوش دولكو يقش ىليلو  طموض رول ةداسلاو
.ةّيئانغ ةلفح ءاشعلا لّلخت ، ءاضعألا

<< 
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يرادإلا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم

11/8102
1
41
5
5

04

21/8102
2
94
64
11

72

عومجملا
6
001
35
14

511

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

(٤/8102 لصفلا)ةرداصلا تالماعملا

ماقرألابانتالماعم...يرادإلاريرقتلا

01/8102
3
73
2
52

84

11/8102
441
2
1
3
02
33

05

21/8102
521
3
-
1
33
55

88

عومجملا
914
5
1
5
87
331

932

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

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

(٤/8102 لصفلا)ةدراولا تالماعملا

01/8102
051
-
-
1
52
54

101

ةلئاع٧٦ةّيعامتجإ تادعاسم اهل تمِّدُق يتلا تالئاعلا ددع
ل ل000.00٦.٦٤ةّيدارفإلا تادعاسملا ةميق
ل ل000.00٥.٦٤  ةميقب تادعاسم٦1اياعرو ةيدنأو تايعمج ىلإ تمِّدُق يتلا تادعاسملا

ةّيمزاحلا ةّلجم
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يلاملا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم

يلاملاريرقتلا
تاــــقـفنلاتادراوــلا

امك نانبل فرصم ىدل ةيمزاحلا ةيدلب ديصر
8102/21/13 يف درو
 ل ل378.522.395.52 غلب

(لصفلا اذه لالخ ةددسملا)سيئرلا بئانو سيئرلا تاضيوعت
يفظوملا بتاور
ءارجالا روجا

ةمارغلاو ةيابجلا تادئاع
ةفلتخملا تاميدقتلاو تاضيوعتلاو تأفاكملا
مزاوللا
سبالملا
قربلاو ديربلاو ةيفتاهلا تارباخملا
ىرخا ةيرادا تاقفن
تازيهجتلا

تايلالاو تازيهجتلا ةنايص
تاشورفملا
ةماعلا ةفاظنلا

ينابملا ةنايص
تارشحلا ةحفاكم
تافيظنتلا مزاول
تاقورحملا
ءابرهكلا كالهتسا لدب
هايملا كارتشا تالدب

 ةماعلا قرطلا ةنايص
 ةماعلا ةرانالا ةكبش ةنايص
 ةفصرالاو ةينقالاو ةماعلا قرطلا ءاشنا
حباسملاو بعالملا ءاشنا
سوردلا تاقفن
نيزوعملا ةدعاسم
ةييخلا فاقوالا ةدعاسم
ةيفاقثلا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
 ةيوبرتلا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
 ةيضايرلا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
 ةيعامتجالا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
تالابقتسالا
تاناجرهملاو تالافتحالا
 ماكحالاو ىواعدلا موسر
يمأتلا تاقفن
ةظوحلملا يغ ىرخالا فيراصملا
عومجملا

000,000,23
000,244,894
000,900,181
000,000,574
000,903,492
000,694,81
000,639,91
000,983,5
000,670,75
000,303,71
000,029,95
000,174,32
000,788,83
000,575,131
000,517,11
000,977,6
000,062,86
000,022,03
000,094,3
000,231,236
000,872,37
000,089,75
000,529
000,575,07
000,980,022
000,007,35
000,000,7
000,000,5
000,000,5
000,000,16
000,058,01
000,498,112
000,365,03
000,301,41
000,880,34
000,٤٥٤,0٧٤,3

000,406,812
000,024,591,1
000,217,223
000,765,1
000,803,1
000,036
000,885,481
000,332,9
000,164,81
000,01
000,119,8
000,002
000,952,2
000,806,04
000,567,82
000,059
000,401
000,767,7
000,361,61
000,544,4

000,٥0٧,2٦0,2

(س) ةييجأتلا ةميقلا ىلع مسر
(غ) نكس يغ ةييجأتلا ةميقلا ىلع مسر
ةفصرالاو ريراجملا ةنايص مسر
راجفنالل ةلباقلا داوملا مسر
ةتقؤملاو ةمئادلا تانالعالل صيخرت مسر
 ةيدلبلا ةيمومعلا كالماب صيخرتلا مسر
ءانبلاب صيخرتلا مسر
ةيدلبلا ةماعلا كالمالا لامعتسا ءاقل ءانبلاب صيخرتلامسر ىلع ةوالع
ةددحم هجوا يف قافنالل ءانبلاب صيخرتلا مسر ىلع ةوالع
 ةنيوصت مسر
 ةفصراو ريراجم ءاشنا مسر
تانهارملا ةبدناو عامتجالا نكامال رامثتسا مسر
ةمئادلا تانالعالل رامثتسا مسر
ةتقؤملا تانالعالل رامثتسا مسر
 ةيدلبلا ةيمومعلا كالمالا لاغشإب رامثتسا مسر
 ةلئاسلا تاقورحملا عبزوت تاطحمو تالحمل رامثتسا مسر
 ةينفلا سوردلاو تانايبلاو تاداقالا ءاطعال مسر
يخأت ةمارغ
ةظوحلم يغ تادئاع + ةمدخلا نم فرصلا تاموسحم
 ةمارغلا عم يمعتلا مسر
أجلملا مسر
عومجملا
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انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم ةذَّفنملا تارارقلاةّيمزاحلا ةّلجم

982 رارق>>
هيزيلإلا ةسردم بنج ةفصرا ءاشنا

٥٤2 رارق
ةلزاع ةيديدح تانازخ ةنايص
مّــكحت تاحول ىلع يوتحت

8102 -4لصفلا -64 ددعلا | 30
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<<

232 رارق>>
ةرانالا ةكبش ةزهجا بيكرتو ةنايص
يدلبلا قاطنلا نمض ةماعلا

٥22 رارق
ةحاس طسو نم يحص فرص

 وليد ةيانب ةياغلو القت ترام

810231 -4لصفلا -64 ددعلا |
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انيفو انمةّيمزاحلا ةّلجم

يواغلا يليإ

ضارمألل ينانبللا ىفشتسملا ريدم ،نايكونام كينارتنا روتكدلا
جوزتم،5791 ماعلا ةياغلو6591 ماع نم ،ةيبصعلاو ةيلقعلا
نسرأ نادلو هلو روماتناخ نوزاكياه يسلإ ةديسلا نم
.يهافو
نيرشعلاو عباسلا يف ايكرت يف نايكونام كينارتنا روتكدلا دلو
.3002 ماعلا يف يفوتو،0191 ماعلا يف يناثلا نوناك نم
،5391 ماع ةيكريمألا ةعماجلا يف بطلا ةيلك نم ًابيبط جّرخت
مدخو،9391 ماع هربندا ةعماج يف سفنلا ملع يف صصختم
ةياغلو1491 ماع نم ةيناطيربلا تاوقلا عم يسفن بيبطك
ةعماجلا ىلا نايكونام روتكدلا داع اهدعب،6491 ماعلا
7491 ماوعأ نيب بطلا ةيلك يف مدخو توريب يف ةيكريمألا
امك يسفنلا بطلا ةرئادل ًاسيئر ًاماع91 لالخ ناكو،5791و
نّيعو ،ةعماجلا يف ةيحصلا تامدخلا مسقل راشتسمك مدخ
.هدعاقت دعب5791 ماعلا يف ًافرشم ًاذاتسا
روسيفوربلا روتكدلا مدخ ،ةعماجلا يف هلمع ىلا ةفاضإلاب
ضارمألل ينانبللا ىفشتسملا ىلع ًافرشم ًابيبط نايكونام
.ةيمزاحلا يف5791و6591 ماوعأ نيب ةيبصعلاو ةيلقعلا

ةيناطيربلا ةيروطاربمألا ماسو ىلع نايكونام روتكدلا لصح
لالخ طسوألا قرشلا يف ةيناطيربلا تاوقلا عم هتمدخ ءاقل
لالخ تاهيونتو تاريدقت ىلا ةفاضإلاب ،ةيناثلا ةيملاعلا برحلا

ةذتاسألا نم ةبكوك نيب نم ناك هنأ امك ،ةليوطلا هتمدخ
.1002 ناريزح82 يف ةعماجلا مهتمرك نيذلا نيقومرملا
دحاوو ،ثيدحلا سفنلا ملع داور عملأ نم نايكونام روتكدلا
امك ،مكاحملا ىدل نيدمتعملا يسفنلا بطلا ءاربخ طشنأ نم
يف ًاوضعو،3791 ماع ينانبللا باونلا سلجم يف ًابئان ناك هنأ

،ةيملاعلا تايعمجلا نم ددع يف ًاوضعو ،ةيناملربلا ةحصلا ةنجل
ملعل يملاعلا داحتالاو ،ايناطيرب يف ةيبطلا ةيكلملا ةيعمجلا اهنمو
ةيسفنلا ةيعمجلاو ةيلقعلا ةحصلل يملاعلا داحتالاو ،باصعألا
يف وضع هنأ امك ،ةينانبللا ةيبطلا تايعمجلا نم ددعو ،ةيملعلا

.ةيلودلاو ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم نم ءاربخ تائيه ةدع
لحارملا لك يف يسفنلا بطلا ةدام هلاخدا هتازاجنا مهأ نمو
يميلقإلا بردتلا جمانرب هئاشناو ،بطلا ةيلك يف ةيميلعتلا
ةيلقعلا ضارمالل ينانبللا ىفشتسملا يف نييسفنلا نيجلاعملل
لوح ريراقتلاو ةيملعلا تالاقملا نم ديدعلا ىلا ةفاضإلاب ةيبصعلاو
نيناوقو نييسفنلا نيجلاعملا بيردتو ،نانبل يف ةيلقعلا ةحصلا
.اهليهأت ةداعاو ةيلقعلا ةحصلا
بزح سسؤم ،ليمجلا رايب خيشلا ةحئال ىلع ةيناملربلا ةودنلا لخد
زافو ،تايلقألا نع3791 ماع توريب ةرئاد يف ةينانبللا بئاتكلا
.توص فلأ نيرشعو ةثالث نم رثكأب

نايكوناملآ
تناتستورب8لجسلا
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نايكونام كينارتنا .د

يواغلا يليإ راتخملا ملقب«انيفوانم»
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