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اذام» ينلأسي ،ءاقدصألا دحأ ينفقوتسا
يقب اذام ،ريثكلا ريثكلا متققح دقل ؟دعب
تمستباف ،«؟هوزجنتل دعب مكل
قرشت سمشلا تماد ام» هتحراصو
مرتحت ،رّوطتلا يكاحت عيراشم ركتبنس
،رابكلا لامعأ رّدقت ،بابشلا تاعلطت
ةدئار ةيجذومن ةنيدم ةيمزاحلا ىقبتل
.«قحب روطتلاو ةقارعلا ةنيدمو
ًاديدج ًارثمتسم ئنهن مويلا نحن اهو
ةيمزاحلا لخدم ىلع هعورشم حاتتفاب
ةينانبللا ةعماجلا بالط معدنو ،يراجتلا
ةيضايرلا مهتاعلطت ىلا نيعمتسم
جردلاو يضايرلا عمجملل ةيئامنإلاو
يدام معد لك مهل نيمدقم يرثألا
ماسرلا ةيمزاحلا نم ًاريبك مّركن ،يونعمو
زاتما يذلا دامع محلم يروتاكيراكلا
تاحول نّشدن ،ءاكذب ةرخاسلا هتاموسرب
رشع ةعبرألا مالآلا لحارم لثمت كييازوم
اياعرلا كراشن ،نفادملا عراش يف
ىلع ّدشن ،ةينيدلا سوقطلا تالافتحا
لاجملا مهل حتفنو ةيبابشلا ناجللا يديا
مهتقاطب رخزت ةيويح عيراشم ميدقتل
.مهحومطو
يناسنإلا قشلا ىسنن الف ،ىسنن نإو
زّيمي يذلا رمألا وهو ،يعامتجإلاو
،سانلا تاجايتحال يغصن نحنف ،انتيدلب
معدلا لب ،ةدعاسملا ال مهل مّدقنو
.تابوعصلا يطختل

ىربك مكدعبت الأ» لاقو ،قيدصلا كحض
ةمدخ نع اهب نوموقت يتلا عيراشملا
الأ» ،ةقثب هتبجأف ،«؟ةيمويلا نينطاوملا

ريراقتلا اميس الو ،ةيمزاحلا ةلجم نوأرقت
عيمج ّنأب مكل نّيبتي ثيح ةيرادإلا
؟ةيمسرلا رئاودلا يف ةزجنم انتالماعم
،ةقلاع ةلماعم ّيأ انيدل دجوت ال يلاتلابو
ءاضعأ يئالمزل ةبسنلاب رمألا كلذك
ىلع نوبوانتي نيذلا يدلبلا سلجملا
اونوكيل يدلبلا رصقلا تاعاق يف دجاوتلا

ةيمزاحلا ءانبا عم رشابم لاصتا ىلع
مهتالماعم يف مهنودعاسي ،اهينطاومو
«.مهراد يف مهنولبقتسيو
ينلأسف ،دعب عنتقي مل يقيدص ّنأ ودبي
يف ةرتتسم عيراشم نوكرتت الأ»
تيهنأف ،«؟اهب اننوئجافت مكجاردأ
يف ملحلا عضوي لهو»ًالئاق ثيدحلا
ةيمزاحلا ؟يقيدص اي هيلع لفقيو جرد
ققحتي الو ،ًاعيمج انملح يه ةروطتملا
ّملهف ،هتعانص يف ًايوس كراشتن مل نإ
ميدقت يفو ةيدلبلا ناجللا يف ةكراشملل
ًادحاو ًادي ًايوس نوكنل مكتاحارتقا
.«ىلعلا وحن ةيمزاحلا ةريسم لمكتست
اهعفرأ ،يقيدصل اهتهجو يتلا ةوعدلا ّنإ
ناجل ىلا اومضناو اولاعت ،مكنم ّلكل
ةيسدنهلاو ةيبابشلا ،يدلبلا لمعلا
مكءارآ اننوكراش اولاعت ،ةيراشتسالاو
ىلا ملح ّلك مكعم لقننف ،مكتاعلطتو
.ققحتي عورشم
ّمتهن اننأل ،اهل ًالهأ ىقبنو انك ،ةيمزاحلا
!يمتنن اهدحو اهلو ،اهبيشو اهبابشب

 يتّبحم
رمسألا سايلا ناج

1 |

...سيئرلا ةملك

رمسألا سايلا ناج
ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر

!اهيف كلاح فوشتب ... ةيمزاحلا
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سمشلا تماد ام
عيراشم ركتبنس قرشت
مرتحت ،رّوطتلا يكاحت
رّدقت ،بابشلا تاعلطت
ىقبتل ،رابكلا لامعأ
ةنيدم ةيمزاحلا
ةنيدمو ةدئار ةيجذومن
قحب روطتلاو ةقارعلا
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حاتتفإ
يدان
 ةبحملا

ةّينعملا تاهجلا لك عم لمعنس»
هباوبأ حتفي ،ًايدان مكل نوكيل

متهيو ،مكلبقتسي ،مكل ًاصيصخ
«!يمتنن اننإف متهن اننأل ...مكب

8102 -1 لصفلا -34 ددعلا | 4

حاتتفإةّيمزاحلا ةّلجم

يف يدلبلا سلجملا سيئر دعو ناك اذه
،رمسألا سايلا ناج ديسلا ،ةيمزاحلا

نم لوألا نوناك يف «انرابك» لفح لالخ
يّدجلا لمعلا أدب لعفلابو ؛6102 ماعلا
يف ةيلحملا ةيمنتلا بتكم لالخ نم
يدجم بألا عم قيسنتلاب ،ةيدلبلا

،(ءامسلا ةداعس ةيعمج) يوالع
تايعمجلا عم يـّــلكلا نواعتلابو
تايوخأو ،ةدلبلا يف ةيلهألاو ةيندملا

،القت ترام ،(سكور رام) سند الب لبحلا
.ةيسكذوثرألا ةبيبشلا ةكرحو

عم ةيلاتتم تاعامتجا تدقع ،ةياغللو
ةيمالعإلا تناكو ،لمعلا قيسنتل نيينعملا
عورشملا اذه معدل ترداب دق ديع ياريم
تاودأ نم ةعومجم ميدقت لالخ نم
يف اهلامعتسا ىلا راصيل ةّيلوألا خبطملا
 .«ةبحملا معطم»

ربهلا نانح ةديسلاو دعس ماسب بألا ،زوريك لاشيم بألا ،يوالع يدجم بألا عم يدلبلا سلجملا ءاضعأو سيئر
ةيلحملا ةيمنتلا بتكم ةلوؤسم

رمسألا ناج سيئرلا ىلا ةمدقملا عردلارمسألا سايلا ناج سيئرلا عم يوالع يدجم بألا
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عمتجملا تادّيس عم ةديدع براجت دعبو
«ةبحملا معطم» حتتفا ،ةدلبلا يف يندملا
يف سيمخلا موي ةيمزاحلا طسو هباوبا
ىلع نورضاحلا ىنثأ دقو ،81/1/8102
عباطلاو ،ةزّيمملا ةمدخلاو ،ةعاقلا ّيقر
.يلئاعلا

سلجملا دوهج يوالع يدجم بألا ركش
ّنأو اميس ،هسيئر صخشب يدلبلا

هيلإ بلطلاب ترداب يتلا يه ةيمزاحلا
لكو ةعاقلا تنّمأو لمعلا ةرشابم
ريغو ةيباجيا ةرداب يهو ،تامزلتسملا
نسح ىلع ىنثأ امك ،نانبل يف ةقوبسم
يف هيقل يذلا يهانتماللا معدلاو ميظنتلا
سيئرلل ةيميركت ًاعرد مّدقو ،ةيمزاحلا

.رمسألا ناج
ديسلا ،ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر امأ

نم ّلك ركش دقف رمسألا سايلا ناج

ىلا لوصولل هلمعو هدهجو هتقوب ىّحض
لمعلا» ّنأ ىلا ًاريشم ،ةيلاحلا ةجيتنلا
لّلكتيو بلقلا نم عبني يعامتجإلا
ةيمزاحلا تاديس زّيمي ام اذهو ،ةبحملاب
يف لضفألا ميدقتل ماودلا ىلع تاعفدنملا
ىلا ركشلاب هّجوت دقو ،«نيدايملا ّلك
تاديسلا يدلبلا سلجملا يف هتاليمز

نيدان و سبيعد ايفليس ،يناريع نوميس
دهج ّيأب نلخبت مل يتاوللا يفاص وبا

ةبقاثلا ايؤرلا
طيطختلاو
يه لبقتسملل

حاجنلل ةنامض
ةيرارمتسإلاو

ريفص رول – رمسألا ايدان .د – يلاغف افليس – يوالع يدجم بألا – رمسألا ناج سيئرلا – نايربرب امير – ليلخ ايماس
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ةلوؤسم صّصخو ،ملحلا اذه حاجنإل
ةديسلا ةيدلبلا يف ةيلحملا ةيمنتلا بتكم
نأ ًاربتعم ،ريدقتو ركش ةتفلب ربهلا نانح
يه لبقتسملل طيطختلاو ةبقاثلا ايؤرلا

ىلع دّدشو ،ةيرارمتسإلاو حاجنلل ةنامض
اذه يف ةيلاتتم نوكتس تاءاقللا ّنأ
،عوبسألا لالخ يموي لكشبو ،يدانلا
ةكراشمو ءادغلاو ثيدحلا فارطأ لدابتل

نأل ،ةدلبلا رابك عم تاطاشنلا ضعب
،مهب ءاقللاو ،مهعم عامتجإلا وه فدهلا
سلجملا نم ءاضعأ ًايموي رضحيس كلذلو
.ةبحملا يدان ،يدانلا اذه ىلا يدلبلا

ةلسلس نع رمسألا ناج سيئرلا نلعأ امك
اهزاجنا ىلا راصيس ةّيلبقتسم عيراشم
تائف فلتخم ّمهت ،يلاحلا ماعلا لالخ

ةماعلا ةقيدحلا اهنم ،ةيمزاحلا يف عمتجملا
2م000.01 براقت ةحاسمب روسجلا تحت

مّدقيس يذلا ةيحصلا ةياعرلا زكرمو
.ةيلاع ةدوجب ةيناجم ةّيبط تامدخ

اهّــنأ ىرخأ ةرم ةيمزاحلا دكؤت ،كلذبو
،يناسنإلاو يعامتجإلا لمعلا يف ةدئار
«!اهيف كلاح فوشتب» ةنيدم اهنأو

8102 -1 لصفلا -34 ددعلا

اذهو ،ةبحملاب لّلكتيو بلقلا نم عبني يعامتجإلا لمعلا
ماودلا ىلع تاعفدنملا ةيمزاحلا تاديس زّيمي ام
نيدايملا ّلك يف لضفألا ميدقتل

حاتتفإةّيمزاحلا ةّلجم
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عيراشم
نواعتلا

ةعماجلاعم
ةينانبللا

7 | 8102 -1 لصفلا -34 ددعلا

ةينانبللا ةعماجلا عم نواعتلا عيراشمةّيمزاحلا ةّلجم

يتلاو ،ةينانبللا ةعماجلاو ةيمزاحلا ةيدلب نيب ةعقوملا تالوكوتوربلل ًالامكتسا
،نيزئافلاب ةيمزاحلا ةيدلب تلفتحا ،ينانبللا بابشلا معدل ةدئار ةوطخ ربتعت
يتلا ةيدقنلا زئاوجلا رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر مهمّلسو
ينسح دمحم روتكدلا ةرامعلاو ةليمجلا نونفلا ةيلك ديمع روضحب ،اهب اوزاف
ةروتكدلا ،لبرش ناوطنا روتكدلا يناثلا عرفلا يف ةيلكلا ريدمو ،جاحلا
ةسيئر) متاح يغام ةديسلا ،(ةيرامعملا ةسدنهلا مسق ةسيئر) ريفص نايتسيرك
اسلإ ةروتكدلاو ،ينارمسلا اجر روتكدلا ،(ةعماجلا يف ةيلخادلا ةسدنهلا مسق
،(عورشملا اذه ةبارعو ةيليكشتلا نونفلا مسق ةسيئر) ينومرع بوصغ
.(ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيلحملا ةيمنتلا بتكم ةلوؤسم) ربهلا نانح ةديسلاو

سلجملا سيئرل بيحرت ةملك تناك
يساسألا رودلا ىلع اهيف دّدش يدلبلا
مهتمهب نيذلا ،بابشلا عم ةكارشلل
سلجملا ةلواط ىلا مهمالحأ نولقني
ةروشملاو رارقلا ةلواط يأ يدلبلا
نيينعملا عيمج ركش نأ دعبو ،ةبئاصلا

:ًالئاق متخ ،بالطو ةرتاكدو ةذتاسا نم
ةروكاب يه عيراشملا هذه ّنأب مكدعن»
،ةينانبللا ةعماجلا عم قيسنتلاو لمعلا
ةديدع ةّيليمجت عيراشم هب قحليسو
مكدعن !تادلبلل ةرانم انتّيمزاح ىقبتل
اذه ةياهن عم يهتنت نل اننيب ةقالعلا ّنأب

صرف قلخنل دـّــطوتتس لب ،عورشملا
يذلا ،ذيفنتلا دنع مكل ةديدج لمع
لامكتسا دعب ًابيرق نوكي نأ لمأن
«!ةمزاللا ةينوناقلاو ةيرادإلا تافلملا
اهمازتلإ ًاددجم ةيمزاحلا دكؤت كلذبو
 .«لبقتسملا وحن ةوطخ» اهراعشب
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ةينانبللا ةعماجلا عم نواعتلا عيراشمةّيمزاحلا ةّلجم
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نيزئافلاب نولفتحي ةينانبللا ةعماجلا ةرتاكدو يدلبلا سلجملا سيئر

مهعيراشم ضرع ّمت ثيح ةيولعلا ةعاقلا يف ةيراكذت ةروصب نيقوفتملا بالطلا
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ىلع ةجيتنلا تءاج دقو
:يلاتلا لكشلا

يضايرلا عّمجملا ةئف
نم فلؤملا قيرفلا،ىلوألا ةبترملا
نيتبلاطلا
نامعن ديلو لاتسيا - يروخلا ريبور نيلاك

نم فلؤملا قيرفلا،ةيناثلا ةبترملا
:مهؤامسأ ةيلاتلا بالطلا

قايدشلا ودبع ملاس - كياحلا دايز يدغ
لبرش ريمس لبرش - برح ناوطنأ داج -

نم فلؤملا قيرفلا ،ةثلاثلا ةبترملا
:مهؤامسأ ةيلاتلا بالطلا
– سيدق دهف نفيك – اليه يبا رايب لوب
ناعنك سيكروك يداف داور

القت ترام جرد ةئف
نم فلؤملا قيرفلا،ىلوألا ةبترملا
:مهؤامسأ ةيلاتلا بالطلا
كلملا ناج داج – ميهاربا نيسح همطاف
سراف ينوطنا – رديح وب يماس اسيم –
يناعرزم

نم فلؤملا قيرفلا،ةيناثلا ةبترملا
 :مهؤامسأ ةيلاتلا بالطلا

داوع داليم ايرام – ناميلس محلم نيريس
ضايف جروج وردنا –

نم فلؤملا قيرفلا ،ةثلاثلا ةبترملا
:مهؤامسأ ةيلاتلا بالطلا

ناسغ دمحم - نسحلا وبا رماس ريبع
يربج ناسغ نانح – روهقملا
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،ةينمألاو ةيسايسلا لكاشملا لك مغر
نم ىقبت ةيداصتقإلا ضوهنلا ةشرو
عّمجملا حاتتفا ّمت دقف .تايلوألا
-كوو يتيس»ـلا يراجتلا

klaWytiC» موي) ةيمزاحلا يف
يذلا (13/1/8102 يف ءاعبرألا

اهعون نم ةديرف ةبرجت مدقيس
لّكشي ذإ ،تايوتسملا ىلعا ىلا يقترت
ةيلاثملا ةهجولاو ةايحلاب ًاضبان ًازكرم
.ةيداصتقإلاو ةيعامتجإلا تاءاقلل

CITY WLAKحاتتفا

حاتتفإةّيمزاحلا ةّلجم

تارامثتسالا ةنيدم :ةيمزاحلا
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نم صخش008 نم رثكأ حاتتفالا رضح
ةيسايسلا تايصخشلا نم ةبخن مهنيب
دقو .ةيمالعإلاو ةيعامتجإلاو ةينفلاو
.ةدع ةينف تاضورع لفحلا للخت
ديسلا ةيمزاحلا ةيدلب سيئرل ةمك يفو
،ًارضاح ناك يذلا رمسألا سايلا ناج
ديدج نم ةيمزاحلا ناكس دهشي» :لاق
ةقطنملا لّوحت عمجملا اذه لالخ نم
ةيعامتجالا ةطشنألل يسيئر زكرم ىلإ
ةيحايسلا ةيمهألل ةفاضالاب ،ةيهيفرتلاو
.«عورشملا اذهل ةيراجتلاو
نيسح ديسلا لاق ةبسانملا هذه يفو
نم» :عورشملا يسسؤم دحأ ،يتيبس
ىلإ ىعسن نحن ،عمجملا اذه لالخ
تاردق زيزعتو داصتقالا طيشنت ةداعإ
رثكأ ةيقار ةيؤر راكتباب موقنو ،بابشلا
لاجم يف ًاديدج ًازاجنإ قّقحنل نانبلل
:فاضأو .«ةيراجتلا زكارملا ريوطت

ينانبللا بابشلل رفويس عورشملا اذه»
ءانببو نانبلب نونمؤي مهلعجت ًاصرف
«.دلبلا يف مهلبقتسم

يسسؤم دحأ ،شكالك دمحم ديسلا امأ
،نانبل انربتعا املاطل»:لاقف ،عورشملا
صرفلاو راهدزإلا دلب ،هب نمؤن يذلا
ةيداصتقإلا فورظلا نع رظنلا ضغب
.«نانبل اهب رمي لاز امو ناك يتلا ةبعصلا
نم ًاددعklaWytiC عورشم ّمضي

nawiL :يهو ،ةمخفلا معاطملا
doofaeSوeguoR eLوn’kcoR
spmuRوS-irTوerauqS
efaCوsdiK erauqSوeeS eyE،ًةفاضإ
.لاجرلاو ءاسنللemraguS APS ىلإ
يمالعالا اهبحاصلRPHS ةكرش نأ ركذي

امأ ،ثدحلا اذه تمظن يريرح ديعس
ةيمالعالا اهتبحاصلhgiH-ykS ةكرش
نع ةلوؤسملا تناكف روّدب يسلا
.مالعإلاو ةماعلا تاقالعلا
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سيمخلا موي ،ةيمزاحلا يف يدلبلا رصقلا ّصغ
نييمالعإلا نم ةعومجمب ،51/3/8102
اورضح نيذلا ،تايلاعفلاو ةملكلا باحصاو
هتّدعأ يذلا يميركتلا لافتحإلاب ةكراشملل
محلم يروتاكيراكلا ماسرلل ةيمزاحلا ةيدلب
.(رمحألا ريد نم رذجتملا ،ةيمزاحلا نبا) دامع

ىلوألا هاركذ يف دامع محلم ميركت
!«اهيعدبمو اهئانبأب ربكت ،ةيمزاحلا»

ميركتةّيمزاحلا ةّلجم

<<

دامع محلم يروتاكيراكلا ماسرلا ةلئاعو ارضخ ينوط بألا ،شيبح فسوي خيشلا سيئرلا بئان ،رمسألا سايلا ناج ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملا سيئر

دامعو رمسألا اتلئاع
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 Yôq± G◊Øπ, GŸù°àû°ÉQ G’EYÓe» dÑ∏ójá

G◊ÉRe«á Qh… MôÜ Gdò… GCW∏™ G◊ÉV°ôjø

‘ Gdü°Édá, hGŸû°Égójø YÈ Nóeá GdÑå

GŸÑÉT°ô d∏ëØπ YÈ U°ØëÉä H∏ójá G◊ÉRe«á

Y∏≈ eƒGb™ GdàƒGU°π G’ELàªÉY», Yø S°∏ù°∏á

GdàµôÁÉä Gdà» GCYóqgÉ GÛ∏ù¢ GdÑ∏ó…

hfØògÉ HóAGk eø Gd©ÉΩ 0002, hGdà» WÉdâ

T°ôjëá e¡ªá eø cÑÉQ GdÑ∏óI heÑóY«¡É, eø

H«æ¡É GdØæÉ¿ GdôGMπ e∏ëº YªÉO, eƒV°ëÉk

GŸôGMπ Gdà» eôq H¡É GdµàÉÜ GdàµôÁ» eø

KÓç S°æƒGä.

Kºq Gaààí G◊Øπ Gÿ£ÉH» QF«ù¢ GÛ∏ù¢

GdÑ∏ó… ‘ G◊ÉRe«á LÉ¿ Gd«ÉS¢ G’CS°ªô

Gdò… LÉA ‘ c∏ªà¬ Yø e∏ëº YªÉO {Jî£≈

Hôjû°àp¬ cπs Gd≤«ƒO, QS°nº dÑæÉ¿n G◊∏º,

Gfà≤ón, hV°™n Gdæ≤É•n Y∏≈ G◊ôh±, cÉfâ d¬

QhDjà``o¬ Gdù°«ÉS°«qá hG’ELàªÉY«qá GÿÉU° qá, dµø

G’Cgºq GCf¬ Jô∑ Hü°ªá k dø Jù°à£«™n G’CjÉΩo GC¿

“ëƒngÉ Hù°¡ƒdá. Yôaà``o¬ aæÉfÉk eÑóYÉk, Rjqøn
H∏ƒMÉJ``p¬ H©†°Ék eø U°ØëÉä ›∏á G◊ÉRe«á

GdØü°∏«qá. Yôaà``o¬ U°ój≤Ék U°óhbÉk, j©ô±o
c«∞ j©Ñqô Yø eµæƒfÉäp fØù°¬. Yôaà``o¬ KÉbÖ

Gdæ¶ôI, M`nòp¥n GdØµô, Yª«≥n GdôhDjÉ. hYôaà``o¬

GCj†°Ék, ‘ S°æƒGJp¬ G’CNÒI, eôj†°Ék LÑqÉQGk,

joü°ÉQó V°©∞n Lù°óp√ H©õÁáp Gdôhì, jàëóqi

X∏ºn G’CjÉΩ p Hëù¢ u GdØ`oµÉgá, j†°«∞o G¤ GCŸp¬

Hù°ªá k, hdƒ cÉfâ bæÉYÉk j¡ôÜo N∏Ø`n¬ G¤

YÉŸp¬ GÿÉU¢, G¤ YÉŸp¬ GŸæû°ƒOz!

JƒGdâ Gdµ∏ªÉä GŸû°«óI HÉEHóG´ GdôGMπ e∏ëº

YªÉO heÑÉOQI H∏ójá G◊ÉRe«á GdàµôÁ«á,

aàƒG¤ Y∏≈ GŸæü°á Gdû°ÉYô Gd«ÉS¢ Gd¡ÉT°º,

JÓ√ QF«ù¢ –ôjô LôjóI Gdû°ô¥ Gdü°ëÉ‘

N∏«π GÿƒQ…, hGNààº G◊Øπ Gÿ£ÉH»

Hµ∏ªá eø Gd≤∏Ö ’Hæá GdØæÉ¿ GdôGMπ,

Gdü°ëÉa«á hGdµÉJÑá fói YªÉO N∏«π Gdà»

T°µôä HÉS°º Gd©ÉF∏á GÛ∏ù¢ GdÑ∏ó… hY∏≈

QGCS°¬ Gdù°«ó LÉ¿ Gd«ÉS¢ G’CS°ªô Y∏≈

eÑÉOQJ¬ GdàµôÁ«á hJû°é«©¬ GdóGFº d∏Øø

hGdã≤Éaá, Kº JÓ G◊Øπ fîÖ GŸæÉS°Ñá Gdà»

Jµ∏q∏â HÉdü°Øá Gd©ÉF∏«á GÙÑqÑá.

     
   

لفحلا ًاحتتفم برح يور ةيمزاحلا ةيدلب يف يمالعإلا راشتسملا
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ةّيمزاحلا ةّلجم

8102 -1 لصفلا -34 ددعلا

<<
تادياعم عيزوت
حصفلا
حصفلا ديعب لفتحت ةيبابشلا ناجللا
ىلع ايادهلا اهدارفأ نم ضعب عّزو دقو
ةبرطملا ةبحم عم تالئاعلا نم ددع
ةيدلب سلجم سيئرو قيفوت ةريمس
.رمسالا سايلا ناج ديسلا ةيمزاحلا

ةّيبابشلا ناجللا

ةّيبابشلا ناجللا

<<

يف ةيبابشلا ناجللا وقسنم لفتحا
ىلع ةبحملا ديعب ةيمزاحلا ةيدلب

ايادهلا اوعزو ثيح ،مهتقيرط
،باعلألاو ىولحلا اومساقتو
نأ اودعوو ،حرفلا نم ًاّوج اورشنو
ةماقإل ةيادب ةوطخلا هذه نوكت
.عيبرلا لولح ةبسانمل ريبك طاشن

قاشعلا ديع

يواغلا هراشب – هللاطع انايتات – ارمسلا امير – برح يور – ليلخ وب ليوج – متاح ايام – ديمك لبرش

 – ليلخ وب ليوج – ارمسلا امير – متاح ايام – برح يور – هللاطع انايتات
 ديمك لبرش – يواغلا هراشب

برح يور – متاح ايام – ينب جروج – يماشلا يليا
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ةصاخلا اهتقيرط ىلع تاهمألا ديعب ةيمزاحلا ةيدلب تلفتحا
ددعو يدلبلا سلجملا عمتجا ثيح ،ةبحملا يدان يف ةيادب
ىلعو ةيفاقثلا ةنجللا تاديس نم ةوعدب ةدلبلا تاهمأ نم
رام يتيعر ةنهك روضحب ،سبيعد ايفليس ةديسلا ّنهسأر
ىلع سيئرلا ديدشت ءادغلا لفح لّلخت ،القت ترامو سكور
ءانبألا ،نييمزاحلا عيمجل هباوبأ حتفي ةبحملا يدان ّنأ
،طرش الو ديق نود نم ةدلبلا رابكل ىقتلم نوكيل ،ناكسلاو
.عيمجلل هباوبأ حتفي ،ةيمزاحلا امك ،يدانلا اذهف
نم ةردابمب ،ةيمزاحلا يف ةيبابشلا ناجللا تماق ،كلذ ىلا

ةكراشمو متاح جروج ايام نم ةعباتمو ديمك نومير لبرش
ةعومجم ةرايزب اوماق نيذلا ةدلبلا نابشو تاباش نم ددع
،ءادهش تاهمأ ّنهنمف ،ةصاخ ةلاحب ّرمت يتاوللا تاهمألا نم
ةعيبطلا ّنهتمرح نم ّنهنمو ،ّنهئانبأ ندقف تاهمأ ّنهنمو
.ةمومألا ةمعن نم
سيئرلا ربتعا ،عيبرلا لصف لولحو مألا ديع نمازت عمو
نأ ىنمتو ،هتدلاوو هتديسب أدبي لزنم ّلك عيبر ّنأ رمسألا
!«اهيف كلاح فوشتب» ةنيدم ةيمزاحلا ىقبت

تاهمألا ديع>>
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تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

8102 -1 لصفلا -34 ددعلا

<<
عم نواعتلاب ةيمزاحلا ةيدلب تفاضتسا
ةلمح ،يبطلاeuvelleB زكرمو ىفشتسم
،يدلبلا رصقلا يف يركسلا ضرم لوح ةيعوت
دقو ،01/3/8102 هيف عقاولا تبسلا موي

لالخ ةمدقملا ةيناجملا تامدخلا تلمش
ركسلا ةبسنو ،يركسلا نوزخم صحف ةلمحلا

صحف ،بلقلا طيطخت ،مدلا طغض ،مدلا يف
نعو ةيحصلا ةيذغتلا نع تاداشرإ ،نويعلا
ءادب ًاباصم ضيرملا ناك لاح يفو ،ةيودألا
ةقاطب ىلع لصحيس ةباصإلل ةضرع وأ يركسلا
.ىفشتسملا يف ةيناجم ةنياعم
مامتهإلا ّنأ ًاددجم ةيمزاحلا دكؤت ،كلذبو
فوشت» ىقبتلو ،مهتحصل ،اهئانبأل وه لوألا

.ةدئارلا كتنيدمب «كلاح

euvelleB ىفشتسمعم يبطلا مويلا

يبنلا فزوج  - رمسألا اردناس .د – رمسألا ءافو – ليلخ ايماس – ريفص رول – رمسألا ايدان .د – انهم جروج

euvelleB ىفشتسم لمع قيرفنيدفاولا تالماعم ليهست ناعباتي ربهلا نانح ةديسلاو رمسألا ناج سيئرلا

تاصوحفلا ىلع فرشت رمسألا ايدان .دتافلملا عباتت رمسألا اردناس .د
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مالآلا كييازوم>>
 نفادملا عراش

ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر بئان حارتقا ىلع ءانب
ةعبرا ذيفنتو راعسا جاردتسا ّمت ،شيبح فسوي خيشلا

لثمت ،ةيمزاحلاب نفادملا عراش يف كييازوم ةحول رشع
ةعمجلا موي اهكيربت ّمت دقو ،بيلصلا برد لحارم
ةيعر ةنهك لبق نم ةمظنملا ةريسملا لالخ ةميظعلا
ةعومجم اهيف كراش يتلاو ةيمزاحلا يف سكور رام
.نينمؤملا نم ةريبك
يه ةدلبلا نفادم ّنأ رمسألا سايلا ناج سيئرلا ربتعا
كانه ،نييمزاحلا عيمج عمجي يذلا يدبألا تيبلا
اهيلا يدؤملا عراشلا نوكي نأ ّدب الو ،ءاقدصألاو لهألا
هركش ًاهجوم ،دولخلا ايند ىلا انوقبس نمب قيلي ًايقار
ثيح ذيفنتلا ةعباتمو دهجلا ىلع سيئرلا بئان ىلا

.ةتفلمو ةرهاب ةجيتنلا تءاج
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يلافتحإ ساّدقةّيمزاحلا ةّلجم

حصفلا
سكوررام ةيعر يف

نيبارقلا ميدقت عئالطلاو ناسرفلا عم سكور رام ةيعر نهاك  زوريك لاشيم بألا

 حصفلا ةلاسر أرقي يبنلا لبرش
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القت ترام ةيعر يف

القت ترام يف رارسألا سيمخ

 شوفرح بيبل يماحملا – رمسألا ناج سيئرلا – رمسألا داليم – ردب جروج بألا – قوتعم ينور بألا
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يرادإلا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم

2/8102
٤
61
3
٩1

02

3/8102
٤
62
٥
8

0٤

عومجملا
11
٤11
٩1
1٥

2٩

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

 (1/8102 لصفلا) ةرداصلا تالماعملا

 ماقرألاب انتالماعم ... يرادإلا ريرقتلا

1/8102
3
٥٥
6
11

٥3

2/8102
6٤1
3
1
2
3٥
٥٤

٥٩

3/8102
201
٤
-
-
36
٥11

٧6

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

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

 (1/8102 لصفلا) ةدراولا تالماعملا

1/8102
٧٤1
-
-
1
03
03

011

 ةلئاع99ةّيعامتجإ تادعاسم اهل تمِّدُق يتلا تالئاعلا ددع
 .ل.ل000،014،83 ةّيدارفإلا تادعاسملا ةميق
 .ل.ل000،000،27اياعرو ةيدنأو تايعمج ىلإ تمِّدُق يتلا تادعاسملا

عومجملا
٥٩3
٧
1
3
6٤1
0٩1

2٧2
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يلاملا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم

810221 -1 لصفلا -34 ددعلا |

يلاملا ريرقتلا
تاــــقـفنلاتادراوــلا

امك نانبل فرصم ىدل ةّيمزاحلا ةّيدلب ديصر
13/3/8102 يفدرو
  ل.ل3٧8.638.00٥.٥2 غلب

نكس ريغ ، ةيريجأتلا ةميقلا ىلع مسر
ةفصرالاو ريراجملا ةنايص مسر
تقؤملاو مئادلا نالعالل صيخرتلا مسر
ءانبلاب صيخرتلا مسر
ةيدلبلل ةماعلا تآشنملاو كالمالا لامعتسا مسر
تازيهجتلا حلاصل01 % ةددحم هوجو يف قافنإ مسر
ةفصراو ريراجم ءاشنإ مسر
تانهارملا ةيدناو عامتجالا نكامال رامثتسالا مسر
مئادلا نالعالل رامثتسالا مسر
تاديازملا ىلع يبسنلا مسرلا
ةينفلا سوردلاو تادافالاو تانايبلا ءاطعا مسر
كارتشالا لدبو تارباخملا روجا ةميق ىلع ةوالع
ةنزاوملا معدل ةدئاعلا ةصحلا
تامارغلا
ريخأتلا ةمارغ عم ريمعتلا مسر
طورش رتفد نمث / ةمدخلا نم فرصلا تاموسحم
عومجملا

000,831,002
000,860,٤٧
000,023,3٩1
000,٤٧1,11
000,00٧,11
000,٧٧٧,2
000,001,٥1
000,13٤,23
000,٧28,62
000,٥0٧,٧
000,٥٤2
000,٤٩٥,٤01
000,٥61,1
000,٥83,3
000,٩03,٩1
000,001,3
000,٤٥٥,٩3
000,٥٧8,2
000,٧٥٩,2
000,00٥,31
000,000,٥1
000,008,1
000,6٧6,8
000,010,01
000,000,٩
000,000,3
000,8٩٧,8
000,0٥0,31
000,00٤,1
000,0٥2
000,8٩8,3
000,121,12
000,٧2٩,168

نيفظوملا بتاور
ءارجالا روجا
ةفلتخملا تاميدقتلاو تاضيوعتلاو تآفاكملا
مزاوللا
ةكرتشملا تامدخلاو راجيالا تالدب
قربلاو ديربلاو ةيفتاهلا تارباخملا
ىرخا ةيرادا تاقفن
تازيهجتلا

تايلالاو تازيهجتلا ةنايص
ةماعلا ةفاظنلا

ينابملا ةنايص
تايلالا ءارش
تارشحلا ةحفاكم
تافيظنتلا مزاول
تاقورحملا
ءابرهكلا كالهتسا تالدب

ةماعلا قرطلا ةنايص
هايملا ةكبش ةنايص
ةماعلا ةرانالا تاكبش ةنايص
ريراجملا تاكبش ءاشنإ
ةينقالاو ةفصرالاو ةماعلا قرطلا ءاشنإ
حباسملاو بعالملاءاشنإ
ىرخأ تاءاشنإ
نيزوعملا تادعاسم
ةيفاقثلا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
ةيعامتجالا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
تالابقتسالا
تاناجرهملاو تالافتحالا
ةاماحملا باعتاو تاحلاصملاو ماكحالاو ىواعدلا مسر
تايدر
نيمأتلا تاقفن
ةظوحلملا ريغ ىرخالا فيراصملا
عومجملا

000,38٩,662
000,٧٤٩,٤11
000,0٥1
000,6٥٥,3
000,081
000,6٥3
000,2٧1
000,002
000,366
000,006,81
000,061
000,603,٩81
000,683,1٤٧,1
000,36٥,٧
000,8٤3,1
000,٤٤٩,21
000,٤1٥,8٥3,2
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1

انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

يونسلا ةدياعملا سادق

،جاحلا ىسوم نارطملا ةدايس سأرت
ةسّدقملا يضارألاو افيح ةّيشربأ يعار
يف يونّسلا ةدياعملا ساّدق ،ةّينوراملا
نوناك6 تبّسلا ءاسم ،ينوطنألا دهعملا
بألا نارطملا ةدايس نواع .8102 يناّثلا

سوينوطنأ رام ريد سيئر ةقدص جروج
بألاو ردان ردان رّبدملا بألاو دهعملاو
مّيقلا بألاو دهعملا ريدم برح ماسو
.ريفص رايب

نيينوطنألا ءابآلا نم ددع ساّدقلا رضح
ةّيدلب سيئرو ،دهعملا ىمادق نم
نم دفوو ،نوع جروج دّيسلا تدحلا
ىمادقلا نم دشحو ،لالقتسالا ةفاشك
.ةذتاسألاو لهألا ةنجلو ءاقدصألاو

نارطملا ةدايس ىقلأ ،ليجنإلا دعب
ركذتسا ،ةّينادجو ةظع جاحلا ىسوم
ربتعاو ،دهعملا يف هتايركذو هماّيأ اهيف
دوهج لضفب وه مويلا هيلإ لصو ام ّنأ
ّلك ركشو ،ةذتاسألاو ءابآلا هيمّلعم
لأسو ،دهعملا يف نيلماعلاو نيمّيقلا
ةّينوطنألا ةّينابهّرلا ظفحي نأ بّرلا
.ةديدجلا تاوعّدلا كرابيو
جروج سيئّرلا بألا مّرك ،ساّدقلا دعب

ضعب ،هتداع ىلع ًايرج ،ةقدص
ريدو دهعملاب ةقالع اهل يتلا تاّيصخشلا
ميركت ةتفل تناكف ،سوينوطنأ رام
جاحلا ىسوم نارطملا ةدايسل ءافوو
يماس خيّشلاو راّونلا سيول سدنهملاو

نوعدج رايب روتكّدلا سدنهملاو مشاهلا
ايفيلس ةدّيسلاو قوتعم جروج بألاو
ةدّيسلاو رطم ناوطنأ ذاتسألاو سبيعد
ةدّيسلاو هللا قزر يليإ دّيسلاو ولح انيل
يناتسب وج دّيسلاو يفيّصقلا رمسألا ايام
ىده ةدّيسلاو يزرد ناوطنأ روتكدلاو
بألاو يتاليلس اناموج ةيماحملاو يناريع
.بايد اينار ةّيمالعإلاو يروخلا يركش
ةذاتسألا ةيماحملا تقلأ ماتخلا يفو
اهتّلهتسا ركش ةملك يتاليلس اناموج
موق ىلع فّرعتت نأ تدرأ اذإ» :يتآلاك
مهخيرات أرقت اهيفف مهسرادم ىلع جّرع
فرشتستو مهتراضح ىلع فّرعتتو
.«مهلبقتسم

نارطملا ةدايس لبق نم ةمّركم ةيمزاحلا ةيدلب سلجم وضع سبيعد ايفليس ةديسلا
ةقدص جروج بألاو جاحلا ىسوم

| 8102 -1 لصفلا -34 ددعلا22
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 ةبحملا يدان يف تاهمألا ديع

2

ريفس ةرايز
ياوغارابلا

3

روضحب ةبحملا يدان يف مألا ديعب ةيمزاحلا تاديس تلفتحا
ءاقللا زّيمت ثيح ،ءاضعالا ةداسلاو يدلبلا سلجملا سيئر
.ةبّبحملا ةيلئاعلا ءاوجألاب

ءانبا عيمجل هباوبأ حتفي ةبحملا يدان ّنأ ىلع سيئرلا دّدش
ىقبي نأ ًاينتم ،زييمت وأ ةقرفت ّيا نود نم ،اهناكسو ةيمزاحلا

يدلبلا سلجملا ءاضعاو رمسألا ايدان .د هتليقع ًاطسوتم رمسألا سايلا ناج سيئرلا.نييمزاحلل ًاّيراضح ىقتلم يدانلا اذه
سنوم لداع – راجنلا هدبع -  سبيعد ايفليس

 تاهمألا ةحرف

سيئرلا ياوغارابلاريفس راز
حرط ّمت دقو  رمسألا ناج
ذفنت ةرمثم نواعت عيراشم
.بيرقلا لبقتسملا يف

 ًاطسوتم رمسألا ناج سيئرلا
 ياوغارابلا ريفس ةداعس

 دعسم يلاتن ةديسلاو
ربهلا نانح ةديسلاو

810223 -1 لصفلا -34 ددعلا |
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ةّيمزاحلا ةّلجم انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

هرضخ بالا عم عامتجا

5

4
سايلا ناج ديسلا ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر عمتجا
لحاس تايدلب داحتا يف ةيبابشلا ةئيهلا عم رمسألا
ةيمنتلا بتاكم تالوؤسمو يبونجلا نتملا
نتملا لحاس تايدلب يف ةيلحملا
ةيعمج سسؤمو سيئرب ،يبونجلا
بتكم يف ،هرضخ ينوط بألا اروبال
لوادتلا ّمتو ،يدلبلا رصقلاب سيئرلا
بألا ةربخ نم ةدافتسالا ةّيفيك يف
عيراشملاو تاسايسلا يف هرضخ
نم ،ةيبابشلا ةيفيظولاو ةيداصتقإلا
.ًابيرق نواعتلاو راكفألا ةرولب لجا

زئاوج

eziauoL-UDN notitepmoc lanoitan xeV scitoboR
نانبل يف ةيبرتلا ريوطت ىلا دوهعملا هيعس ىلا ةفاضا
ةشرو اميسال لاجملا اذه يف اهقلطا يتلا ةديدعلا تاردابملاو
ةينطولا ةليعلل ةليل ةلمحو ةديدج نويع يف ةيسردملا ضورفلا
زربا دحا هتراداب فرُع نا دعبو ،ةيبرتلا ةرازو عم نواعتلاب
ةيوبرتلا ةقفارملا يف ةصصختملا ةيمزاحلا يف ةيميلعتلا زكارملا
توبورلا يف نانبل ةلوطب ودنشويرك دصح ،ذيمالتلل ةيملعلاو

ةثالثلا هقرف ءاضعا تايحضت اهب تجوتت زايتمإ زئاوج عبس نمض
ةيمزاحلا سرادم فلتخم نم ةذمالت مضت يتلاو ةكراشملا
ليثمتل ةثالثلا قرف تلهأت كلذ ةجيتنب .ةرواجملا قطانملاو
تايالولا يف يكتنك يف مظنت يتلا ملاعلا ةلوطب يف نانبل
.ةيكيرمألا ةدحتملا

scitoboR

8102 -1 لصفلا -34 ددعلا | 24
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7

ضرعم ةرايز
قداص رايب

يف٥EDARG طسوتم سماخلا فصلا ةذمالت نم دفو راز
ىنبم (روهمجلا - ةيمزاحلا) تاينوطنألا تابهارلل ةديسلا ةيوناث
ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر مهراظتناب ناك ثيح يدلبلا رصقلا

راشتسملاو يدلبلا سلجملا ءاضعا نم ددعو رمسألا سايلا ناج
هولأس سيئرلا عم لمع ةسلج مهل تناكو ،ةيدلبلا يف يمالعإلا
ةمالسلاو نمألا اهنيب نم مهينعت يتلا رومألا فلتخم نع اهيف
يف ةلوجب اوماق اهدعبو ،ةيفاقثلاو ةيويحلا عيراشملاو ةيرورملا

،حرسملاو ةننكملاو فيشرألا ىلع اوعلطا ثيح يدلبلا رصقلا
ةفايضب ةدقعنم تناك يتلا ثراوكلا ةرادا ةئيه مهتفاضتساو
قابتسا ةيفيك ىلع رمحألا بيلصلا نم اورسفتساو ،ةيدلبلا
.تامزألا
ليج يف رامثتسإلا ةيمهأ ىلع رمسألا سايلا ناج سيئرلا دّكأ دقو
،روطتلاو ةايحلاب ةمعفم ةينانبللا تادلبلاو ندملا ىقبتل بابشلا
.روطتلاو ةقارعلا ةنيدم ةيمزاحلا لاح يه امك

ةينوطنالا ةذمالت ةرايز

 رمسألا سايلا ناج سيئرلا

6

– شيبح فسوي خيشلا
سيئرلا بئان

- راجنلا هدبع يدلبلا سلجملا ءاضعا ناطسوتي شيبح فسوي خيشلا هبئانو رمسألا سايلا ناج سيئرلا
رقص ميلس .م – ناعنك دعسا  - سبيعد ايفليس – نايربرب لفوه – يماشلا هيردنا

رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئرل درولا نومدقي ذيمالتلا
يفاص وبا ليلخ نواعملاو يبنلا لبرش ةطرشلا ضوفمو

،هللا قزر لالد تخألا عم يدلبلا رصقلا حرسمب ةيراكذت ةروص يف ذيمالتلا
مهتذتاسأو برح يور ةيدلبلا يف يمالعإلا راشتسملاو

810225 -1 لصفلا -34 ددعلا |
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يلافتحإ ساّدقةّيمزاحلا ةّلجم

لحم حاتتفا

8

انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

JuST FOR HIM

نانفلل ًاضرعم ةيمزاحلا ةيدلب تفاضتسا ،ةيكارتشإلا ةيطارقميدلا اكناليرس ةيروهمجل نيعبسلا ديعلا ةبسانمل9
،تايصخشلا نم ددعو نانبل يف اكناليرس ةريفس روضحو ةياعرب ءاج،leic te lefi ertnE ناونعب خلج يجان
ناج سيئرلا ةردابم ًايلاغ ًانّمثم ،روضحلاب اهيف بّحر شيبح فسوي خيشلا سيئرلا بئانل ةملك تناك دقو
ىلع حاتفنالا ىلا يدؤي يباجيا رثأ نم هل امل ةيفاقثلاو ةينفلا لامعألا ةفاضتسال ةيدلبلا تاعاق حتفب رمسألا
.ةنيدم نم ربكأ حبصأ يتلا ةيمزاحلا ةروص رهظيو ةملوعلا رصع يف رخآلا

 ةفاضتسا
 ضرعم

اكنال يرس

سابع الور ةديسلا عم رمسألا ناج سيئرلا
حاجنلاب ءاعدلاو

برح يور – هبهو الجن -  سابع الورهتليمزب ًالفتحم يراشتسإلا سلجملا
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يلافتحإ ساّدقةّيمزاحلا ةّلجم
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ةّيمزاحلا ةّلجم ريغلا نم ةذَّفنملا  لاغشألاةّيمزاحلا ةّلجم

ريغلا نم ةذَّفنملااتارارقلا ّمهأب ةحئال <<
ةسلجلا مقر

2

3

٤

01

01

11

11

11

خيراتلا

81/1/8102

٥2/1/8102

8102-6-20

22/3/8102

22/3/8102

٩2/3/8102

٩2/3/8102

٩2/3/8102

رارقلا مقر

8٤

٤٥

٥6

38

٤8

8٩

٩٩

101

 عوضوملا

راطمألا هايم فيرصتل ةعاطق ءاشنإ
ترام – لاغشألا ةرازو ةريدتسم بنج
ةيمزاحلا – القت

راطمألا هايم فيرصتل ةعاطق ءاشنإ
القت ترام وين – ةمايقلا ةسينك فلخ
ةيمزاحلا -

يف يحص فرص لطاسق ةكبش ءاشنا
ةمايقلا ةسينك نم)   القت ترام وين
(يلودلا رمحألا بيلصلا ةياغلو

ةحاس يف يحص فرص ةكبش ثادحتسا
لوطب (نيمساي ةيانب بنج) القت ترام
رتم0٥

عم رتم0٧ لوطب ديدح نيزبارد ءاشنا
تحت) القت رام وين يف نوطاب دعاوق
(جلدم تايانب

راطمألا هايم فيرصتل ةعاطق ءاشنا
هقيبح – روبج عراش – القت ترام يف

ناكم نم يحص فرص طخ عقوم لقن
رارضألاو همطحت ببسب رخآ ىلا
عقاولا ردحنملا يف اهبّبسي يتلا ةيئيبلا
(دعس لاشيم ةيانب) القت ترام نيب
 اميحزلا قيرطو

ةيديدحو ةيبشخ ةيئابرهك ةدمعا عزن
نمض ةلمعتسم ريغو ةحلاص ريغ
لماكلاب ةدلبلا قاطن

ةميقلا

000.000.٥1

000.000.02

000.00٥.31

000.00٥.8

000.88٥.٧1

000.000.61

000.00٩.٩1

000.08٩.٩1

دهعتملا

يلكتلا ايحزق

يلكتلا ايحزق

بيبح وبا رايب

بيبح وبا رايب

 نامعن ليقع

يلكتلا ايحزق

بيبح وبا رايب

يغاي رايب
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84 رارق>>
بنج راطمالا هايم فيرصتل ةعاطق
لاغشألا ةريدتسم

56 رارق>>
فرص لطاسق ةكبش ءاشنا

 القت ترام وين - يحص

ةّيمزاحلا ةّلجم ةّيمزاحلا ةّلجم

| 8102 -1 لصفلا -34 ددعلا28

تارارقلا قيثوت - انلاغشأ
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48 رارق>>
القت ترام وين نيزبارد

89 رارق>>
- راطمألا هايم فيرصتل ةعاطق
 القت ترام

810229 -1 لصفلا -34 ددعلا |
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99 رارق>>
يحص فرص طخ عقوم لقن

101 رارق>>
ءابرهك ديماوع رييغت

| 8102 -1 لصفلا -34 ددعلا30

ةّيمزاحلا ةّلجم تارارقلا قيثوت - انلاغشأةّيمزاحلا ةّلجم
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052 رارق>>
 نفادملا عراش سدركم رجح بيكرت

711 رارق>>
 اينيدراغلا - يحص فرص ةكبش ءاشن
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انيفو انمةّيمزاحلا ةّلجم

يواغلا يليإ

ماع دولوملا يفاص وبا ميهاربا ءاج
ريد ةدلب نم ةيمزاحلا ىلا2981
نم وهو ،اهيف نكس9191 ماع رمحألا
ايروسو نانبل نيب يشاوملا راجت رابك
.ةرتفلا كلت يف
ةديسلا نم جّوزتم يفاص وبا ميهاربا
ءانبا ةسمخ هلو ،يتيشدحلا انح ىدن
– فسوي – ليلخ – محلم –ايحزق
 .ةجوزتم درو ةديحو تنبو ،قيفوت
ديلاوم نم  يفاص وبا ميهاربا ايحزق
هنكسم اهيلع ىنبو ًاضرا ىرتشا .1291
ةديسلا نم جوزتم .2491 ماعلا يف
لاشيم نادلو هلو ،زوريك دعس هناطلس
،ةجوزتم يرام :تانب ثالثو ،ينوطو
.تيناوطناو تيجروج
امهلو ،لوضف زارت ةديسلا نم جوزتم يفاص وبا ايحزق لاشيم
.فزوج – نورام -ايحزق -سايلا :ءانبا ةعبرا
.ناتنب امهلو ليساب تيزوك ةديسلا نم جوزتم سايلا
.دالوا امهلو ضايف انايد ةديسلا نم جوزتم نورام
امهلو ،هفحش ةيداف ةديسلا نم جوزتم يفاص وبا ايحزق ينوط
.زيلياو ،ميرم ،ةجوزتم سيوج ،تانب ثالث
ةديسلا نم جوزتم3291 ماع دولوم يفاص وبا ميهاربا محلم
تنبو ،لبرشو ميهاربا نادلو هلو تبات ميهاربا تيجروج
.ىدن ةديحو
.ةيبنجا نم جوزتم ميهاربا

 .دالوا امهلو دادحلا لبيرام ةديسلا نم جوزتم لبرش

–6291 ديلاوم  يفاص وبا ميهاربا ليلخ
وبا ردنكسا لامج ةدلبلا ةنبا نم جوزتم
– ليما – سايلا :ءانبا ةعبرا امهلو مجن

ىدن – دادو :تانب ثالثو ،ناوطنا – يفاص
جروج ديسلا ةدلبلا نبا نم ةجوزتم)

.زور – (متاح
ةديسلا نم جوزتم  :يفاص وبا ليلخ سايلا
تنب ،نادلو امهلو نصغ تيناوطنا
.(دالوا هلو جوزتم – ليلخ) باشو ةجوزتم
ةديسلا نم جوزتم  يفاص وبا ليلخ ليما
جوزتم زكور :نادلو هلو ،روصنم وبا اتاكير
ةديحو تنبو ،نوطنأ ينافيتس ةديسلا نم
.ةجوزتم
ةديسلا نم جوزتم يفاص وبا ليلخ ناوطنا

.دالوا ةثالث هلو بعرم اناموج
ماعلا ديلاوم – يفاص وبا ميهاربا فسوي

– لبرش :ءانبا ةعبرا هلو زوريك دعس اليل ةديسلا نم جوزتم –0391
.(ءابزع) زيريت ةديحو تنبو (بزعا) ناوطنا – جروج – ساطغ
نيترا شوناريس ةدلبلا ةنبا نم جوزتم  يفاص وبا فسوي لبرش
نيدان :تانب عبرا امهلو ةيمزاحلا ةيدلب يف قباس وضع ،نايرازاغ
يلاتن – لوكين – يسنان – (2202-6102 ةيمزاحلا ةيدلب سلجم وضع)
.(ةجوزتم)
.(فزوجو زيريت) باشو تنب هلو جوزتم  يفاص وبا فسوي ساطغ
تنب امهلو هفيلخ نايليا ةديسلا نم جوزتم يفاص وبا فسوي جروج
.ءابزع ايل ةديحو
زيرت ةدلبلا ةنبا نم جوزتم –2391 ماع ديلاوم يفاص وبا ميهاربا قيفوت
ةدلبلا نبا نم ةجوزتم تيلرا ناتنبو هردنا دحاو دلو امهلو يميضع ميعن
.ءابزع نيلأ ،دالوا امهلو سامش عيدو

يواغلا يليإ راتخملا ملقب«انيفو انم»

يفاص وبا لآ
-331-231لجس
ينورام  -431

| 8102 -1 لصفلا -34 ددعلا32

no 1season 2018.qxp_Layout 1  6/21/18  10:19 AM  Page 32



cover hazmieh magazine n1 2018.qxp_Layout 1  6/19/18  12:12 PM  Page 4



ةــــّلــــجم
ةّيمزاحلا

8102 -1 لصفلا -34 ددعلا
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