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ةساردلا زاجنا ّمت
 ةّيلوألا

ديق عورشملا
ةصخر ىلع لاصحتسالا
ءانبلا

ضرا ىلع هتماقا يونملا عورشملا نمضتي
عبرأ نم فلأتي ًءانب ،2م801.1 اهتحاسم
عبرأو يضرأ قباطو ،ضرألا تحت قباوط
ةماع فقاومل ةصصخم ةيولع قباوط
اهولعت (ةرايس001 يلاوح ةعس) تارايسلل

ةلقتسم راغصلل بعالمو ةماع ةقيدح
.جرخملاو لخدملاب

.ًابيرقت م م000.4 ءانبلا ةحاسم

فقاوم ءاشنإ
ةماع ةقيدحو

ءانب ءاشنإ عورشم
هولعت ةماع فقاوم
ىلع بعالمو ةقيدح
0902 / راقعلا
ةيمزاحلا

11

ىلإ عورشملا ميزلت ّمت
يزع وبا رينم ةسسؤم
ةراجتلاو تادهعتلل

9102/6/7 خيراتب

يدلب سلجم رارق
131 مقر

عطاقت ليمجتو ليهأت ىلإ عورشملا فدهي
نمض يلاغفلا جروج عراشو زكور رام عراش
.ةيمزاحلا ةيدلب قاطن

ليمجت
تاحاس

ليهأت عورشم
عطاقت ليمجتو
زكور رام عراش
يلاغف جروج عراشو

21
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:نيروحم ىلع عقت عيراشملا هذه
(ssenevititepmoc ytic) ةنيدملل ةيسفانتلا ةردقلا -
(ytilibom ytic) ةنيدملا يف لقنتلا -

ةرازو نم ةئنهت لاصتا1/6/0202 خيراتب ةيمزاحلا ةيدلب تقلت
زكرم ةسيئر ةبيب-ط-لاةعباتم صوصخب تايدلبلاو ة-ي-ل-خاد-لا
ارون ةديسلا ةلوؤسملا ةضرمملاو رمسألا ايدان .د ةيحصلا ةياعرلا
يف درو دقو ،انوروك سوريف ببسب نيروجحملا صاخشألل يلاغفلا
رثكألاو لضفألا ةيمزاحلا ةيدلب ّنأ ّيبت» :هتيفرح ام لاصتإلا

نم ّلك اندافأ ثيح ،نيروجحملا صاخشألا عم ةقدو ةعباتم
نم ًايموي مهعم لصاوتلا متي هّنأ هيأر ىلع فوقولل هب انلصتا
.«ٍقار لكشب مهتعباتم ىلا راصتو ،يصتخملا لبق

 اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا#

ةيمزاحلا ةيدلبب ةداشا
ةيلخادلا ةرازو

رمسألا ايدان .د – ةيحصلا ةياعرلا زكرم ةسيئر ةبيبطلا
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...سيئرلا ةملك

ةنسلا هذه تءاجفً ايخ اهب انرشبتسا
ةنس اهاندرأ .انتاعّقوت سكع (0202)

ناكف رّوطتلاو تازاجنإلا نم ةديدج
رجحلا ناونع تحت لّوألا اهفصن
انمزُلأف رثكأ براقتلا اندرأ ،يلزنملا
!خضرن مل نكلو ...يعامتجإلا دعابتلاب
تمظع امهم ،ءابول حمسن نل

انلّوحف ،انراسم انل ّيغي نأ ،هتروطخ
انطبنتساو ،مّدقتو رّوطت ىلإ ةبوعصلا

ةينورتكلا جماربو ،ةديدج ًالولح
ملاعلا راظنأ طحم تراص ةثيدح
ةيناملألاZIG ةمظنم اهتّنبتو يبرعلا
،مكتقثب ةريدج اهّنأ ةيمزاحلا تتبثأف
ةرّوطتم ةنيدمل مكتاعّلطت يّبلت
.ةرصاعمو
ةيلخادلا ةرازو نم ةئنهتلا تءاجو
ةيمزاحلا يف تأر يتلا تايدلبلاو
عم يطاعتلا يف يقرلل ًالاثموً اجذومن
ةيفيكو انوروك سويفب نيباصملا
.ةدلبلا قاطن نمض هيلع ءاضقلا
عم ،انتنيدم اّنّيز لمألاو راضَخلاب

انثارت قمعبو ،اّنماضت انبيشو انبابش
،اندمصو باعصلا انيّدحتف انرّذجت
ةقاّبس ةيمزاحلا ةيدلب ىقبتسو
.لبقتسملا وحن ةتباث ىطخب

ةيتايحو ةيومنت عيراشم انتبعج يف
ةيمنتلا ئدابم مرتحت ،ةديدع
بسح ةنيدملا ةموميدو ةمادتسملا
ّنأ يغ ،03-02 ةيملاعلا ةيؤرلا
اهاوسو ةيداصتقالاو ةيحصلا فورظلا

،لمعلا ءدب نم انعنمً ازجاح تلّكش
ةزهاج تتاب اهعيمج تافلملا ّنكل
نيناوقللً اقفو تاصقانملا يف اهحرطل
ىوس انقوعي الو ءارجإلا ةيعرملا
.ةيلحملا ةلمعلل فرصلا رعس روهدت
ّنأب قيمعلا ناميإلاب ّلحتن ذإ انّنإ
نانبلل دوعيسو ،لضفأ نوكيس دغلا
لبس روغنوً امدق يشمن ،هدجم
نيروخف ،انسأر نيعفار لبقتسملا
نيلماح ،انرّوطت نم نيقثاو ،انتقارعب
يتلا انتّيمزاح ّنأل ،انبولقب ةّيناسنإلا
،اهرطانق نم ًءام تويب تور
براقتنسو ،تامزألا ّلك ىّطختتس
يغ لئاسوو قرطب ولوً ادّدجم
لايجألا مالحأً اعم ينبنسو ،ةّيدايتعا
.ةلبقملا
ةمئادلا يتبحم

رمسألا سايلا ناج – ةيمزاحلا نبا

...سيئرلا ةملك

رمسألا سايلا ناج
ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر

!اهيف كلاح فوشتب ... ةيمزاحلا

ةديدج ةنس اهاندرأ
رّوطتلاو تازاجنإلا نم
لّوألا اهفصن ناكف
رجحلا ناونع تحت
براقتلا اندرأ ،يلزنملا
دعابتلاب انمزلُأف رثكأ
...يعامتجإلا

!خضرن مل نكلو
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 سلجملا سيئر فارشإبو

رمسألا سايلا ناج

ذيفنتو دادعإ
برح .ج يور
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سيئرلا ةملك
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ًاثّدحتم ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر ّلح
ةباجتسا» ناونعب تنرتنالا ربع ةودن يف
ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف ندملا
:انوروك سوریف راشتنا راثآ ةھجاومل

نم «دغلل دادعتسالاو مویلا تایدحت
ةدحتملا ممألا جمانرب ميظنت
ندملا ةمظنمو ةیرشبلا تانطوتسملل
قرشلا عرف ةیلحملا تارادإلاو ةدحتملا

عقاولا سيمخلا موي ،ایسأ برغو طسوألا
.12/5/0202 هيف
لع ءوضلا طیلست ىلإ ةودنلا فدھت
ضرعو ندملا لع انوروك سوریف ریثأت

دغلل تادادعتسإلاو مويلا تايدحت

ةّيمزاحلا ةّلجم انوروك - فلمةّيمزاحلا ةّلجم

ناونعب تنرتنالا ربع ةودن يفً اثّدحتم سمألاب ُتكراش
ةھجاومل ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف ندملا ةباجتسا»
«دغلل دادعتسالاو مویلا تایدحت :انوروك سوریف راشتنا راثآ
ةیرشبلا تانطوتسملل ةدحتملا ممألا جمانرب ميظنت نم
طسوألا قرشلا عرف ةیلحملا تارادإلاو ةدحتملا ندملا ةمظنمو
ریثأت ىلع ءوضلا طیلست ىلإ ةودنلا تفدھ دقو،ایسأ برغو

ىلإ ةفاضإلاب ةباجتسالا قرط ضرعو ندملا ىلع انوروك سوریف
قرشلا ندمل ةیلحملا براجتلاو ةفرعملا لدابتل ةصنم ریفوت
.ایقیرفإ لامشو طسوألا

ةداقو نیثدحتم ،ةيمزاحلا ىلا ةفاضإ ةودنلا هذه تّمض
نع نیلثمم ىلإ ةفاضإلاب ایكرتو نیطسلفو ندرألا نم ندملا
.ةیمیداكألا طاسوألاو يندملا عمتجملا تامظنم

0202 -2 لصفلا -25 ددعلا | 4

ةينورتكلا ةودن يفً اثدحتم رمسألا سايلا ناج سيئرلا
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ةطسوتملاو ةیروفلا ندملا ةباجتسا قرط
لدابتل ةصنم ریفوت ىلإ ةفاضإلاب ىدملا
قرشلا ندمل ةیلحملا براجتلاو ةفرعملا
هذه تّمض دقو .ایقیرفإ لامشو طسوألا

ندرألا نم ندملا ةداقو نیثدحتم ةودنلا
نع نیلثمم ىلإ ةفاضإلاب ایكرتو نیطسلفو
طاسوألاو يندملا عمتجملا تامظنم
سايلا ناج سيئرلا ثّدحت .ةیمیداكألا

ةيمزاحلا ةيدلب ةباجتسا نع رمسألا
لالخ نم اهيلع تضرف يتلا ئراوطلل
ةصرف ىلا اهليوحتو تايدحتلا يطخت
:يجولونكتلا لمعلا ريوطتل
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ةّيمزاحلا ةّلجم انوروك - فلمةّيمزاحلا ةّلجم

لبق نم ةذختملا ةيلمعلا تاءارجإلا
:ةيمزاحلا ةيدلب
لالخ ةيدلبلا يف لمعلا ماود ليدعت*

دادعا نم فيفختلاو ةماعلا ةئبعتلا
نيفظوملا

 ةماعلا ةمالسلاو ةياقولا تاءارجإ ذاختا*
ةيمويلا ةعباتملاو ئراوطلا ناجل ليكشت*
عيمجل فوفكلاو تامامكلا ءارش*

.نيجاتحملل ةيودألاو ةيدلبلا يف نيلماعلا
عراوشلاو يدلبلا رصقلا ميقعت*

نم ةصخرملاetirolhcopyH ةدامب سئانكلاو
قئاقدب سويفلا لتقت يتلاو ةحصلا ةرازو لبق
.ةدودعم

تارارق قيبطت ديدشتب ةانثتسملا تاسسؤملا مازلإ*
عم تالوجب سيئرلا ماق دقو ،ةماعلا ةمالسلا
ىربك لع ةطرشلا زاهجو يحصلا بقارملا
ةيحصلا تالوجلا هذه عبات امك ،تاسسؤملا
ءالمزلا نم ددعو ةيمزاحلا يف راجتلا ةنجل سيئر
يندملا عمتجملا نم دارفاو يدلبلا سلجملا ءاضعا

.ةيمزاحلا يف
ةيقيقحلا ةروصلا لقن:يدلبلا مالعإلا رود*

حيضوت ،دالبلا داس يذلا رعذلا لظ يفً اصوصخ
ةّيباجيإلا حورلا ثبو تايطعملاو تامولعملا
ءانبأ بناج ىلا فوقولاو تادعاسملا عيزوت*

مل انّنكل ،ةّينيعو ةيدام تادعاسم:ةيمزاحلا
مهأ ناسنإلا ةمارك ّنأ نمؤن اننأل اهنع نلعن
 .فورظلا هذه يف تانالعإلا نم يثكب
ءاضقلا بيبط عم قيسنتلاو يبطلا قشلا*

دمحم يضاقلا نانبل لبج ظفاحم ةداعسو
يلزنملا رجحلاو نيباصملا ةعباتم:يواكم
يناهت لع تزاح تمصبو ةيراضح ةقيرطب
دادعألا مغر ،ةديدع تايلاعفو تايعجرم
تعضو يتلاو جراخلا نم ةدفاولا ةيبكلا
.يلزنملا رجحلاب

زيهجت ّمت ثيح يجولونكتلا ريوطتلا ىلا ةفاضإلاب
نييحصلا نيبقارملل ةصاخ ةينورتكلإ ةصنم
ةطخ :يويحلا عوضوملا اذهل ةيمويلا ةعباتملاو
فادهألا يّبلت ةيجيتارتسا ةباجتساو ئراوط
:ةيلاتلا سمخلا
يياعم نم دكأتلل نييحصلا نيبقارملا فشك.1
.ةماعلا ةمالسلا
رجحلاو انوروكلا تالاح عقاوم ديدحت.2
.يحصلا
SIG ربع ميقعتلا تايلمع ةبقارم .3
SIG ربع تادعاسملا عيزوت ةيلمع ميظنت.4
.ةيمزاحلا ءانبأل لقنتلا تافاسم راصتخا .5
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<<Hypochlorite

لالخETIROLHCOPYH ةدام ةيمزاحلا ةيدلب لمعتست
نم ددع ةراشتسا دعب عراوشلا يف ميقعتلاو شرلا تايلمع
ةداملا هذه نأب هيلع فراعتملا نمو ،ءابطألاو نييصاصتخإلا

ايريتكبلا دض ةطشنو ةيلاع ةجردب ميثارجلل ديبم يه
يف ًالامعتسا رثكالا وهو ،تايرطفلاو تاسوريفلاو
تتبثا دقو .ريهطتلاو ميقعتلا تايلمعل تايفشتسملا
عست ةدمل ىقبي سوريفلا نأب ةريخألا ةّيملعلا تاساردلا

لقأب ةداملا هذه هليزت نيح يف ةّيندعملا حطسألا ىلع تاعاس
.ةقيقد نم
ةيمزاحلا يف ةّيولوأ ناسنإلا ّنأل نيملاس اًعيمج ىقبنل

ـلا ةدام شر

02027 -2 لصفلا -25 ددعلا |
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ةيعمج اهمدقت يتلا ةّيناجملا ةّيحصلا تامدخلا لع ًءانب
اهنم ةمهاسم ينانبللا يضارألا ةفاك لع ينانبللا رمحألا بيلصلا
نيعّوطتملا ّنأ ثيحو ،انوروكلا سويف راشتنا ةروطخ نم دحلل
دقو ،ةّيبطلا تامدخلا لضفأ نومّدقيو راهنلاب ليللا نولصي

سويفب نيباصملا ديازت عم ةّقد رثكا تحبصأو مهماهم تديازت
،ّدجتسملا انوروك
هذه بناج ىلا فوقولا انيلع مّتحي يناسنإلا بجاولا ّنألو
ًارارق ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملا ذخّتا،ةّيناسنإلا ةيعمجلا

ةّيمزاحلا ةّلجم الوأ ناسنإلا - فلمةّيمزاحلا ةّلجم

ينانبللا رمحألا بيلصلا
ركشلا باتكو ةدعاسم ميدقت

| 8

هناتك جروج ينانبللا رمحألا بيلصلل ماعلا نيمألا ىلاةيلام ةمهاسم مّلسي رمسألا سايلا ناج سيئرلا
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ةميقب ينانبللا رمحألا بيلصلل ةيدام ةدعاسم ميدقتب
نيمألا لابقتساب انفّرشت ةياغللو،ةينانبل ةريل نويلم ةئم
ريدمو هناتك جروج ينانبللا رمحألا بيلصلل ماعلا
ةيدلبلا يف انبتكم يف رذنملا دايإ مالعإلاو ةماعلا تاقالعلا
ءالمزلا روضحب21/5/0202 هيف عقاولا ءاثالثلا موي
انب ترّثأ دقو ،كيشلا ميلستل يدلبلا سلجملا ءاضعأ
اهيف دّدش يتلا ،ماعلا نيمألا ملقب ةبوتكملا ركشلا ةملك
ينانبللا رمحألا بيلصلا نيب ةنيتملا ةّيخيراتلا ةقالعلا ىلع
.ةيمزاحلا ةيدلبو

نم ةبيبحلا انتدلب يمحيو ًاعيمج انيمحي نأ هللا لأسن
عيمج ءازعألا انلهأ نع دعبي نأو ،انوروكلا ءابو ّرش

عم لضفألا ميدقتب ًاعم رمتسنل ،ةئبوألاو ضارمألا
!ناسنإلل يه ةيمزاحلا يف ةّيولوألا ّنأب انديكأت

اهيف_كلاح_فوشتب_ةنيدم_ةيمزاحلا#

ماعلا نيمألا – رذنم دايا - رقص ميلس .م :(نيميلا نم) ةروصلا يف
بئان – سبيعد ايفليس – رمسألا سايلا ناج سيئرلا – هناتك جروج
– يناريع نوميس – ريفص هيجور – شيبح فسوي خيشلا سيئرلا
راجنلا هدبع – سنوم لداع – يفاص وبا نيدان
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ةّيمزاحلا ةّلجم الوأ ناسنإلا - فلمةّيمزاحلا ةّلجم

ًامود مكعم ةبحملا معطم>>
ناسنإلل اًمود ىقبت ةّيولوألا ّنأب ةّيمزاحلا ةّيدلب نم اًناميإ
ال نأب يدلبلا سلجملا سيئر دعولً اذيفنتو ،هتمارك لع ظافحللو
ملع نم اًمورحم وأ ،اًضيرم وأ ،اًعئاج لهك وأ باش وأ لفط ىقبي
زّيمم نواعتب ،ةيمزاحلا يف ءامسلا ةداعس معطم أدب ،ةبابط وأ
،يوالع يدجم بألا صخشب ءامسلا ةداعس ةيعمجو ةيدلبلا نيب
نم ةبجولا فلأتت اًّيرود ةبجو041) ةّيناجم تابجو ميدقتب

ةزهاج قابطأ يف زبخو ةهكافو ةيلحتو نخاس قبطو ةطلس
نورمي نيذلا اهتالئاعو ةيمزاحلا ءانبأل (ديربتلا وأ نيخستلل
ماّيأ كلذو72/4/0202 نينثالا نم ًءادتبا ،ةقناخ ةّيدام ةقئاضب

ةاهطلا يعاري نأ لع ،عوبسأ لك نم ةعمجلاو ءاعبرألاو نينثإلا
يف ةداتعملا ةفاظنلا بناج ىلإ ةماعلا ةّحصلاو ةيامحلا أدبم
 .لمعلا
يتلا تالئاعلا ىلا ةنخاس تابجولا لاصياب صّصختم قيرف موقي
عاضوألاو ءامسألا قيقدت ّمت امدعب ،ةمدخلا هذه نم ديفتست
قيسنتلاب ةيعامتجإلا نوؤشلا ةنجل لبق نم ًةجاح رثكألا رايتخاو
ديسلا يدلبلا سلجملا سيئرو يوالع يدجم بألا عم نواعتلاو
.رمسألا سايلا ناج
«اهيف كلاح فوشتب ةنيدم» اهنأ ةيمزاحلا ةّيدلب دّكؤت ،كلذبو

0202 -2 لصفلا -25 ددعلا | 10
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نينب ةيعمج>>

لع ةيمزاحلا – تاديسلل ةييخلا ةيعمجلا تبأد
فورظلا فلتخم يف ةيمزاحلا لهأ بناج ىلإ فوقولا
ةّيداملاو ةّينيعلا تادعاسملا ميدقتب تّرمتساو ،ةبعصلا

ّرمت يتلا تالئاعلا نم ددعل عاطتسملا ردق لع
تسسأت ثيح ،نرق فصن لالخ ةيداصتقا ةقئاضب
تايعجرملا نم ربخو ملع بجومب9691 ماع
.ةصتخملا تايمسرلا
ةمزألا ءاّرج ةيداصتقإلا عاضوألا يّدرتل ةجيتن ،مويلاو
ةيحصلا ةدعصألا فلتخم لع نانبل يف اهشيعن يتلا
ةييخلا ةيعمجلا تماق ،ةيعامتجإلاو ةيداملاو
رهش يف ةّيئاذغ تاناعإ عيزوتب ةيمزاحلا – تاديسلل
ىلا ةفاضإ ،يراجلا ماعلا نم راّيأ رهش يفو (حصفلا ديع) ناسين
ةحئال ىلا ةيانعب اهمدقت يتلا ةيرهشلا ةيداملا تاناعإلا
دجاوتلا لع لمعتو ،ةّصاخلا مهعاضوأ ةسارد دعب صاخشألا
.جاتحم لك بناج ىلا اًمود
:يلي امب ينايع نوميس ةديسلا ةيعمجلا ةسيئر تحّرص دقو
،ةّرم ّلك يفً ادحاوً اصخش دعاس لب ،دادعألابً ادبأ رّكفت ال»
اذهو ،ةسيدقلا ازييت مألا ةيصو هذه ،«كيلإ برقألاب أدباو

تماق ،ةبعصلا ةيشيعملا عاضوألابً اسّسحت
61/6/0202 ءاثالثلا موي «نينب» ةيعمج
ةّيئاذغلا تادعاسملا نم ددع عيزوتب
نم يناعت يتلا تالئاعلا ضعب لع ةّينيعلا

سلجملا اوضع لّثم دقو ،ةيدام ةقئاض
هردنا يبخلاو يفاص وبا نيدان ةسنآلا يدلبلا
ديزمل عيزوتلا ةيلمع لالخ ةيدلبلا يماشلا
.لمعلا يف ةيفافشلاو ةيقادصملا نم

تاديسلل ةيريخلا ةيعمجلا

يفاص وبا نيدان ةسنآلا يدلبلا سلجملا اوضع
يف نيعوطتم ناطسوتي يماشلا هردنا ريبخلاو

.عيزوتلا ةيلمع ليبق نينب ةيعمج

انتّيمزاح يف نرق فصن ذنم هقيبطت لع انتّيعمج تبأد ام
انلمع انعباتو ،ةّيسنم هبش ةيغص ةقطنم تناك امدنع ،ةبيبحلا

،رقفلاو متُيلاو ءاكبلا رثك نيح ،ةموؤشملا برحلا تارتف يف
يحاوض مهأ نم مويلا تتاب يتلا انتنيدم عم انتيسم انعباتو
حرفلا فرعت ال لزانم اهعراوش ضعب يف لازي ال نكلو ،تويب
نمً اماع نيسمخ نع ةرابع انتيعمج ...بلقلا ةكحض الو
...ةيناسنإلا ليبس يف لاضنلا
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،ةّيداصتقإلاو ةّيحصلا فورظلا مغر
ةّيدلب اهيطعت يتلا ةّيولوألا مغرو
اًمود ّرمتست اهّنكل ،ناسنإلل ةّيمزاحلا
اًصوصخو ،يمويلاو يتايحلا اهلمعب
تاريدتسملا ىقبتل ،ةماعلا ةفاظنلا
،نوتيزلا رجشبو راضخلاب ةنادزم
اًزّيممً اقنور يفضت يتلا ةقيدحلاو
.ةدلبلا لخدم لع
اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا#

تاريدتسملا>>

ةئيبلاو ةفاظنلا - فلمةّيمزاحلا ةّلجم

0202 -2 لصفلا -25 ددعلا
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،ةيدلبلا تدمع دقو ،اهعراوش ةفاظنب ةيمزاحلا زاتمت
تايلمع ةعباتم لع ،ةئراطلا ةيحصلا ةمزألا مغر
ةيلخادلا ةدلبلا عراوش عيمج يف فيظنتلاو سنكلا
مهراّوزو اهناكسو ةيمزاحلا ءانبأب ةقئال نوكتل
.اهيف نيرمثتسملاو
سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر دّكأ ةياغللو
لمعلا تاّيولوأ يفً امود ىقبت ةفاظنلا ّنأب رمسألا
عيمج ليصافت يموي لكشب عباتي وهو ،يدلبلا
تايرودب موقي امك ،نيفرشملاو نيلوؤسملا عم لامعألا
.لمعلا يس نسح نم دكأتلل ةئجافم

عراوشلا>>

0202 -2 لصفلا -25 ددعلا
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ةئيبلاو ةفاظنلا - فلمةّيمزاحلا ةّلجم

ردصملا يف زرفلا

| 0202 -2 لصفلا -25 ددعلا14

<<
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ةئيبلاو ةفاظنلا - فلمةّيمزاحلا ةّلجم

تاملكب اهراّوزو اهناّكسو اهءانبا لبقتست ،ءارضخ ةيمزاحلا ىقبتو ،لمألا ىقبي ،انوروكلا ءابوو ،يلزنملا رجحلا مغر
.يعيبطلا رجشلاب ةفّلغملا ةمخضلا بيحرتلا

رضخألاب ةيمزاحلا مسا>>

لاغشألا ةرازو ةريدتسم

دايصلا  ةريدتسم

يدلبلا بعلملا
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ةحفاكمل ةيرود شر ةيلمعب ةيمزاحلا ةيدلب موقت ماع لكك
اهقاطن نمض ضراوقلاو ةفحازلاو ةرئاطلا تارشحلاو شغربلا
مامتال ةّيملع داومو ةصّصختم تاكرشب تناعتسا دقو ،يدلبلا

 .تاّيولوألا مّلس يف يه نينطاوملا ةحارو ةئيبلا ّنأل ،ةّيلمعلا هذه

تاقرطلا عيمج ميقعتو شر ىلا تدمع دق ةيمزاحلا ةيدلب تناكو
اهلماعتب تزاتماو ،انوروك ةحئاج لالخetirolhcopyH ـلا ةدامب
.ةمزالا هذه عم يقارلاو يملعلا
دغلا_وحن_ةوطخ_ةيمزاحلا#

شرلا ةيلمع>>
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ةيتوص ةرايس
ةدياعملل

ال يلحملا عمتجملا ّنألو ،ةّيوعوت ةردابم يف
هّجوت ،يدلبلاو يوعرلا ةيحانجب الإ قلحي
اياعر ةنهك ءاقلل ةيبابشلا ناجللا نم ٌدفو
عمو مهعم قيسنتلا ّمت ثيح ،ةيمزاحلا
ئراوطلا ةنجلو ةيدلبلا يف يمالعإلا بتكملا
ةيوعوتلا لئاسرلا رشنل انوروكلاب ةصاخلا
نيب ةنمآلا ةفاسملا مارتحاب ةقلعتملا
رذحلاو ةطيحلا ريبادت ذاختاو صاخشألا
،لزانملل ةمزاللا ضارغألا ءارش دنع ةمزاللا
ليصوتلا تامدخ لامعتسا ليضفت عم
دقو ،ةماعلا ةئبعتلا نوناقل اًمارتحا لزانملل

:ةيتوصلا لئاسرلا يف ءاج
...انوروكلا ءابو راشتنا عنمل نيلوؤسم انلك»
صخش نيب ةنمآلا ةفاسملا يه !راتما ةرشع
دنع رتم نيرشعو ...يشملا لالخ يناتلاو
يمحت ات ...ةّيئاوهلا تاجاردلا بوكر

لك يمحتو ...كتليع يمحتو ...كلاح
ىلع وا  ...تيبلاب كيلخ هبحتب صخش
كتاطايتح دوخ رهضت رطضم اذا لقالا
.كتيشم لالخ ةنمآلا ةفاسملا ىلع ظفاحو
«.ةّيولوا ةيمزاحلاب كتحص ونأل

ناجللا نم ةردابمبو ،انوروك نمز يف
تلاج ،ةيمزاحلا ةيدلب يف ةّيبابشلا

عراوش توصلل تاربكمب ةزّهجم ةراّيس
دعب ،ةّينيدلا ليتارتلا ثبت ةدلبلا
ىنمتتو ،اياعرلا ةنهك عم قيسنتلا
مالآ عوبسأو ةكرابم ةنينعش عيمجلل
.ةديجم ةمايقو ناميإلاب رمثم

ةنهكلاو ةيبابشلا ناجللا

يوعوت ليجست عيزوت ّمت هنيع تقولا يف
هّثبل ةيراجتلا تاسسؤملا باحصأ ىلع
لامرك» :هيف ءاج دقو ،يرود لكشب

ةقجع وفّفخ مكتقطنم لامركو مكتحص
ةطساوب مكضارغا وبلطا ...تاسسؤملاب
....ضرملا ىلع بلغتنم ةياقولاب ...يرفلدلا
 ؛«ةيمزاحلا ةيدلب تايحت عم

ّنأ تاءارجإلا هذهب ةيمزاحلا ةيدلب دّكؤتل
.ةّيولوأ ناسنإلا

<<

<<

يواغلا ينوطنا ديسلاو زوريك لاشيم يروخلا

ديمك يليا ديسلاو قوتعم ينور يروخلا

ةيتوصلا ةرايسلاو ةيبابشلا ناجللا دفو

ديمك يليا ديسلاو ارمسلا امير ةسنآلا
0202 -2 لصفلا -25 ددعلا | 18

حصفلا - فلمةّيمزاحلا ةّلجم
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امك ...«يلاعألا يف انعشوه»
ناتسب يف عوسي ّىلص
بر اي كيلإ عرضن ،نوتيزلا
يف ةّحصلا ةكرب انبهت نأ
ةيمزاحلا ةبيبحلا انتنيدم
نوتيز نم تراتخا يتلا
.اهل اًراعش كناتسب

رارسألا سيمخ
نوتيزلاو

!رصتنا انبيلص ...مالآلا مغر
يتلا ةبعصلا فورظلا لك مغرو
ةايحلا انل دوعتو رصتننس اهب ّرمن
.ةّيعيبطلا
ديعب ةيمزاحلا اياعر تلفتحا
لصاوتلا لئاسو ربع حصفلا
ربع ةّصاخ ةانقو يعامتجإلا
ثيح «يلحملا ةقطنملا شد»
اوعباتي نأ نونمؤملا عاطتسا

نيلّوحم ةّينيدلا سوقطلا عيمج
ةيغص سئانك ىلإ مهلزانم
.لضفأ دغب ًءاجرو اًناميا ضيفت

ةيمزاحلا لخدم
رتنس يتيس ةهج

دايصلا ةريدتسم

سئانك
ةيمزاحلا
حصفلاب لفتحت

انوروك نمز يف

<<
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ةيمزاحلا ةركاذ نم - فلمةّيمزاحلا ةّلجم

يواغلا يليإ راتخملا ملقب«انيفو انم»

يواغلا يليإ راتخملا

انرشنو قبس ،ةيخيرات قئاثوب دوعن
نم لوالا لصفلا يف اهنم اًددع
–0202 ماعلل ةيمزاحلا ةلجم
براقي ام ذنم ةرداص ،15 ددعلا
ىدل ةظوفحمو ،ماع ةئمو فّين
ةحفص بتاك) يواغلا يليا راتخملا
يهو ،اهريغ ديدعلا عم (انيفو انم
يكحت ،ةعونتمو ً،ادج ةردان قئاثو
كلت يف ةيمزاحلا ةدلب ةبقح نع
دوعتو ،خيراتلا نم ةرباغلا ةرتفلا
مهئارش ةيفيكو ةدلبلا ءانبأل اهّلك
نييباهشلا ءارمألا نم يضارألل
.تالماعملا نم اهريغو
رّذجتنف خيراتلا روغ ربسن اولاعت

.لبقتسملا فرشتسنو رضاحلا يف

دنه تسلا ىلا دوعي ةيكلم كص
هارتشا دقو جاحلا فسوي ةنبا

ميهاربا بويا بويا ديسلا
خيراتب رمسالا
1291 زومت21

ركشو ريدقت باتك
ىفشتسملا ةرادا نم
ضارمألل ينانبللا
ةبسانمب ةيبصعلا
يبهذلا ليبويلا

0091– 0591
هبهو ربسا ديسلل

برحلا تاونس لالخ
(4191– 8191)
(5491 –9391)و

0202 -2 لصفلا -25 ددعلا | 20
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ىلا دوعي ةيكلم كص
دقو نييباهشلا ءارمألا
بيدأ ديسلا ىلا هوعاب
ماع هركعلا دعسا

ةدلب جارخ يف5981
ةيمزاحلا

الوقن ديسلا ىلا هعاب دقو باهش سراف بيجن ريمألا ىلا ةيكلم كص
22/5/0391 خيراتب ةيمزاحلا ةدلب جارخ يف يسنم

يضارألل هقيرح سجرج هدبعو نيما نيديسلا نيب ةيعرشلا ةمساقملاب كص
6/5/9091 خيراتب ةيمزاحلا ةدلب جارخ يف

020221 -2 لصفلا -25 ددعلا |
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ةيمزاحلا ةركاذ نم - فلمةّيمزاحلا ةّلجم

...ةيمزاحلا بلق
ةيمزاحلا هشيعت يذلا ينارمعلا رّوطتلا مغر
ال ،نيرمثتسملا رابك راظنأ ةلبق تحبصأ ثيح
مَيقلاو ديلاقتلا ىلع ظفاحت ةدلبلا لازت
ةميدقلا تويبلا اهعراوش نّيزتو ،ةينانبللا
.يديلقتلا ينارمعلا اهعباطب ةزّيمملا

انتيب_ةيمزاحلا#

...ةزيمم روص
انتيمزاح

يواغلا ينوطنا نم
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ةيمزاحلا ةركاذ نم - فلمةّيمزاحلا ةّلجم

يف تويب يف ةيكيمألا تايلاسرإلا تماق»
لع ىنبم64 دييشتب0981 ماع ةياهن
لكشت تناك ،عبرم رتم فلأ031 ةحاسم
لكاشم نم نوناعي نيذلا صاخشأللً اذالم
ةقطنم تلوحتف ،ةيلقعو ةيسفن
ىفشتسم ربكأب فرعي ام ىلإ«ةيروفصعلا»
مغرلابو .طسوألا قرشلا يف ةيسفنلا ةحصلل
فقوت دق ىفشتسملا اذه يف لمعلا نأ نم
يف مهاس عورشملا نأ الإ ،2791 ماع يف
تحبصأ يلاتلابو حلطصملا اذه خيسرت
ىفشتسم» لع لدتو نيناجملاب ةطبترم ةيروفصع ةملك
يف ةملكلا هذه ترشتنا نيينانبللا ةركاذ ببسبو ،«نيناجملا
.«تاعمتجملا يف اهيلعً افراعتم حبصأو هرسأب يبرعلا ملاعلا

يفاصعلا) رويطلا ةفاثك ىلا «ةيروفصعلا» ةملك لصأ دوعيو
.راجشألاب ةّوسكملا ةقطنملا هذه يف ةدوجوملا (ةيماعلاب

....ةيمزاحلا ةركاذ نم
ةيروفصعلا
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5/0202
1
9
6
9

81

6/0202
2
41
7
71

93

عومجملا
4
52
51
14

17

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

(2/0202 لصفلا)ةرداصلا تالماعملا

 ماقرألاب انتالماعم ... يرادإلا ريرقتلا

4/0202
1
2
2
51

41

5/0202
05
-
-
-
53
23

12

6/0202
492
-
-
-
32
96

36

عومجملا
943
-
-
1
311
691

48

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

(2/0202 لصفلا)ةدراولا تالماعملا

4/0202
5
-
-
1
55
59

-

ةلئاع36   ةّيعامتجإ تادعاسم اهل تمِّدُق يتلا تالئاعلا ددع
ل ل000.056.04ةّيدارفإلا تادعاسملا ةميق

020225 -2 لصفلا -25 ددعلا |
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0202 يناثلا لصفلا تافراصم

يلاملا ريرقتلا

يناثلا لصفلاناريزحراياناسينتاليصفتلا
نيفظوملا بتاور
ءارجالا روجا
ةفلتخملا تاميدقتلاو تاضيوعتلاو تأفاكملا
مزاوللا
ةكرتشملا تامدخلاو راجيالا تالدب
قربلاو ديربلاو ةيفتاهلا تارباخملا
ىرخا ةيرادا تاقفن
حباسملاو بعالملا ءاشنا
تازيهجتلا

تايلالاو تازيهجتلا ةنايص
ةماعلا ةفاظنلا

ينابملا ةنايص
تارشحلا ةحفاكم
تاقورحملا
ءابرهكلا كالهتسا لدب
هايملا كارتشا تالدب

ةماعلا قرطلا ةنايص
ةماعلا ةرانالا ةكبش ةنايص

ريراجملا تاكبش ءاشنا

سوردلا تاقفن

ةيحصلا تاصيصختلا
نيزوعملا ةدعاسم
ةييخلا فاقوالا ةدعاسم
ةيضايرلا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
ةيعامتجالا تاطاشنلا يف ةمهاسملا

تالابقتسالا
تاناجرهملاو تالافتحالا
ماكحالاو ىواعدلا موسر
ةظوحلملا يغ ىرخالا فيراصملا

عومجملا

000,477,011
000,983,23
000,758,73
000,415,8

000,538,2
000,626,5

000,635,4
000,826,8
000,915,12
000,673,5

000,968,8
000,752

000,094,41
000,049,5

000,566,1

000,513,22

000,652,1
000,009,61
000,000,5
000,000,01
000,000,501

000,169,1

000,941,2

000,658,334

000,464,111
000,827,83
000,594,72
000,052,4
000,082,31

000,005,1
000,060,8
000,528,2
000,533,01
000,266,11
000,495,1
000,208,3
000,482,11
000,212,01

000,629,4
000,479,2

000,000,4

000,088,051

000,787,1
000,961,5
000,000,21
000,090,01

000,713,844

000,903,111
000,966,71
000,445,18
000,528

000,178,1
000,572,62

000,837,2
000,377,71
000,130,81
000,972,12
000,980,3
000,142,21
000,570,41
000,099,3
000,944,52
000,799,7

000,009,71

000,050,34
000,000,62

000,000,8

000,192,3
000,003

005,602,6

005,209,074

000,745,333
000,687,88
000,698,641
000,985,31
000,082,31
000,607,4
000,104,33
000,060,8
000,990,01
000,637,63
000,212,15
000,942,82
000,198,6
000,493,23
000,445,42
000,099,3
000,568,44
000,119,61

000,566,1

000,512,44

000,652,1
000,038,012
000,000,13
000,000,01
000,000,311

000,930,7
000,964,5
000,000,21
005,544,81

005,570,353,1
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يلافتحإ ساّدقةّيمزاحلا ةّلجم
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يناثلا لصفلاناريزحراياناسينتاليصفتلا

000,226,97
000,789,256
000,919,361
000,021
000,004
000,052,4
000,003
000,04
000,105,21

000,981,2
000,411,5
000,071
000,234
000,440,229

000,254,99
000,548,476
000,740,571
000,021
000,004
000,082,4
000,003
000,611
000,105,21

000,080,904

000,193,3
000,720,12
000,102
000,534
000,591,104,1

000,634,61
000,723,8
000,702,7

000,03

000,27

000,080,904

000,831,1

000,13
000,3
000,423,244

نانبل فرصم ىدل ةيمزاحلا ةّيدلب ديصر
0202/6/03يف درو امك
ل ل652.489.400.72 غلب
 نييالم ةعبرأو رايلم نيرشعو ةعبس)
نيتئمو فلأ نينامثو عبرأو ةئم عست و
(يغ ال ةينانبل ةيل نيسمخو ةتسو

0202 يناثلا لصفلا تادراو

يلاملا ريرقتلا

(س) ةييجأتلا ةميقلا لع مسر
(غ) نكس يغ ةييجأتلا ةميقلا لع مسر
ةفصرالاو ريراجملا ةنايص مسر
راجفنالل ةلباقلا داوملا مسر
تانهارملا ةيدناو عامتجالا نكامال رامثتسا مسر
ةمئادلا تانالعالل رامثتسا مسر
ةلئاسلا تاقورحملا عبزوت تاطحمو تالحمل رامثتسا مسر
ةينفلا سوردلاو تانايبلاو تادافالا ءاطعال مسر
ءانبلا تافلاخم ةيوست تامارغو موسر

لقتسملا يدلبلا قودنصلا نم ةيدلبلا تادئاع

يخأت ةمارغ
ةظوحلم يغ تادئاع + ةمدخلا نم فرصلا تاموسحم
يلام عباط
ةمارغلا عم يمعتلا مسر
عومجملا

000,493,3
000,135,31
000,129,3

000,4

000,46
000,319,51

000,728,63
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يجولونكتلا رّوطتلابً اعساوً امامتها تطعا نأ ةيمزاحلا ةيدلبل قبس
يفارغجلا ةيتامولعملا ماظن تدمتعا يتلا تايدلبلا ىلوا نم تناكف
SIGماظن تقلطأو ةّيجولونكتلا قرطلا لضفأب فيشرألا تننكمو
نمPACIDALAB جمانرب عم قيسنتلاو نواعتلاب ىواكشلا

DIASU،اهعراوشل لماش تيفزتب تماق اهّنأ كلذ ىلا فضأ
 .اهيف نيرمثتسملاو اهناكسو اهئانباب ةقئال نوكتل

بيرقلا لبقتسملا يف اهقالطال رضحتن يتلا عيراشملا مهأ اــّمأ
:يلاتلا لكشلا لع يهف

ًاديلخت ،قداص رايب لحارلا يروتاكيراكلا ماسرلا مساب ةريدتسم
 .اهيف لمعلا ءدب ّمت دقو ،هاركذل
مسا ةفاضا دعب ءارذعلا ةديسلا ةريدتسم ثيدحتو ريوطت ةداعا
.هاركذلً اديلخت يلاغفلا فسوي جروج روتكدلا هل روفغملا - ديهشلا
لضفأ جاردتسا ّمت يذلا يرثألا القت ترام جردو يضايرلا عمجملا
لالخ نم ةينانبللا ةعماجلا بالط لبق نم امهل تاروصتلا

ةليبقتسم عيراشم

ًادغ ةيمزاحلا - فلمةّيمزاحلا ةّلجم

ءارذعلا ةديسلا ةريدتسم-2

3D VIEW

قداص رايب ةريدتسم-1

2.13

1.51

2.99

3.56

2.69

2.73

3.36

1.
36

3.00

3.00

3.00

2.64

2.
00

2.
00

3.00

3.51

3.40

3.51

ةيئاوهلا تاجاردلاو ةاشملا رمم -3
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بابشلل اًمعد ةيمزاحلا ةيدلب اهتقلطأ ةقباسم
.مهتاحومطو
.ةيئاوهلا تاجاردلاو ةاشملا رمم
 .يثارتلا عراشلا
ةيدلب لبق نم كلمتسملا0902 راقعلا يف فقاوملا ىنبم
قباوط ةعبرأ نم ىنبملا فلأتيسو ،اهتحاس طسو ةيمزاحلا
لحل يعسلا ىلا فدهت ةوطخ يف لافطألل ةقيدح اهولعت
ً.اعم نآ يف ةئيبلا لع ةظفاحملا عم ةماعلا فقاوملا ةمزأ

القت ترام جرد-4

يضايرلا رمسألا سايلا ناج سيئرلا عمجم -5

0902فقوملا -7 يجذومنلا سكور رام عراش -6
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ةزجنم ةساردلا
لاغشألا ميزلت تافلمو
اهدادعا مت

ةعاقلا زيهجتو ريوطت ىلإ عورشملا فدهي
- يدلبلا رصقلاب يولعلا قباطلا يف ةعقاولا
ًابيرقت2م054 اهتحاسم ةغلابلاو ةيمزاحلا
ةءاضإ ةزهجأ نم مزلي ام لك نيمأت ربع كلذو
ةمزاللا تاصنملاو توصلل لزاعو توصو
ةرانالاو فييكتلا ةزهجأ ريوطت ىلا ةفاضإلاب
نّكمتلل ،ةلاصلا هذهل ةبسانملا يساركلا نيمأتو
يتلا تابسانملا فلتخم يف اهلامعتسا نم
.ةيمزاحلا ةّيدلب اهفيضست وأ اهّدعت

ليهأت
ريوطتو
حرسم

ريوطت عورشم
ةعاقلا زيهجتو
فئاظولا ةددعتملا

- يدلبلا رصقلا يف
 ةيمزاحلا

ةزجنم ةساردلا
لاغشألا ميزلت تافلمو
اهدادعا مت

ةيضاير بعالم ءاشنا ىلإ عورشملا فدهي
بعلم ءاشنا :ةيمزاحلا ةيدلب قاطن نمض
بعلمو ةرئاطلا ةركللو ةلسلا ةركل يضاير
تافصاومللً اقفو برضملا ةركل رخآ
لافطألل صاخ بعلمو ةيملاعلا ةيضايرلا
لع ةمزاللا ةيهيفرتلا باعلألاب زهجم
ً.ابيرقت2م0002 ةحاسم

بعالم ءاشنإ
ةيضايرلا

ءاشنإ عورشم
ةيضاير بعالم
ةيدلب قاطن نمض
ةيمزاحلا

1

2

ةزجنم ةساردلا
لاغشألا ميزلت تافلمو
اهدادعا مت

عقاولا عراشلا ليهأت ىلإ عورشملا فدهي
ماما عقاولا عراشلاو يدلبلا رصقلا مامأ
ىلا ةفاضإلاب ةيمزاحلا زكور رام ةسينك
نيذه طبرت يتلا ةيعرفلا عراوشلا
لوطلا غلبي .اشابلا رسج قيرطب نيعراشلا
قاطن نمض ةظوحلملا عراوشلل يلامجإلا
رتم009 يلاوح عورشملا

عراش ليهأت عورشمقرط ليهأت
يدلبلا رصقلا
رام ةسينك عراشو
زكور

3

تافلمو ةساردلا
يضحتلا ديق ميزلتلا

جرد ليهأتو ليمجت ىلإ عورشملا اذه فدهي
ةيدلب قاطن نمض عقاولا القت ترام
1052 مقر راقعلا نيب دتمملا ةيمزاحلا
م051 يلامجا لوطب8942 مقر راقعلاو
ًابيرقت

جاردأ ليهأت
ةماع

ليهأت عورشم
 جرد ليمجتو
القترام

4

eÓM¶Éä GEV°Éa«á GdàØü°«π fƒ ́Gdªû°ôh´GES°º Gdªû°ôh´ Gdôbº Gdàù°∏ù°∏»

ةمادتسملا ةّيئامنإلا عيراشملا ّمهأب لودج
 ةيمزاحلا ةيدلبل

7 / 5 /0202

ًادغ ةيمزاحلا - فلمةّيمزاحلا ةّلجم

Hazmieh #2 2020.qxp_Layout 1  8/19/20  1:44 PM  Page 30



020231 -2 لصفلا -25 ددعلا |

ةزجنم ةساردلا
لاغشألا ميزلت تافلمو
اهدادعا مت

نمض ةماع ةقيدح ءاشنا ىلإ عورشملا فدهي
.ةيمزاحلا ةقطنم نم5485 مقر راقعلا
ةصاخ تارمم ءاشنا ةماعلا ةقيدحلا نمضتت
ةحارتسالا تاحسف ىلا ةفاضإلاب ةاشملل
لع كلذو ةمدخلا فرغو ةيهيفرتلا باعلالاو
ًابيرقت2م0021 ةحاسم

قئادح ءاشنا
ةماع

ءاشنإ عورشم
لع ةماع ةقيدح
5485 مقر راقعلا

ةزجنم ةساردلا
لاغشألا ميزلت تافلمو
اهدادعا مت

ةماع ةقيدح ءاشنا ىلإ عورشملا فدهي
يف ةيمزاحلا ةيدلب ةباغ قاطن نمض
رتنس يتيس عمجمل ةيذاحملا ةقطنملا
.ةيمزاحلا لخدم - يراجتلا
تارمم ءاشنا ةماعلا ةقيدحلا نمضتت

ةصاخ تارمم ءاشناو ةاشملل ةصاخ
تاحسف ىلا ةفاضالاب ةيئاوهلا تاجردلل
ةعرزمو ةيهيفرتلا باعلالاو ةحارتسالا
ةحاسم لع كلذ رويطلاو تاناويحلل
ً.ابيرقت2م0008

قئادح ءاشنا
ةماع

ءاشنإ عورشم
ةماعلا ةقيدحلا

ةباغ قاطن نمض
ةيمزاحلا ةيدلب

5

6

ةزجنم ةساردلا
لاغشألا ميزلت تافلمو
اهدادعا مت

عراش ريوطتو ليمجت ىلإ عورشملا اذه فدهي
0515 راقعلا نيب دتمملا يسيئرلا القت ترام
ًابيرقت م005 يلامجا لوطب5052  راقعلاو
:ةيلاتلا لامعألاب مايقلا لالخ نم كلذو

.ةيتحتلا ىنبلا تاكبش ليهأتو ريوطت
ةيلاحلا ةاشملا ةفصرأ ليمجتو ريوطت
ةيضرع عطاقمو ةديدج ةفصرأ ثادحتساو
.نكمي ثيح ةاشملل
.تارايسلا فقاوم ليمجتو ميظنت
نمض يجشتلا لامعأب مايقلل رزج ثادحتسا
رابتعالا نيعب ذخألا عم ةرفوتملا تاحاسملا
.ةيؤرلا لماع نيمأت
.عراوشلل ةيليمجتلا ةرانالا ثادحتسا
.ةيبناجلا ناردجلاو ةيلاحلا نيواصتلا ليمجت
يسلا ةكرح تاداشرإ تاحول ريوطت
ةاشملاو يسلا براسم ريوطتو طيطخت
عطقم) يسلا ةكرحب ةصاخلا تاراشالاو
عونمم ،راسي هاجتا ،نيمي هاجتا ةاشم
.(خلا ،فوقولا

قئادح ءاشنا
ةماع

ءاشنإ عورشم
ةماعلا ةقيدحلا

ةباغ قاطن نمض
ةيمزاحلا ةيدلب

7
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ًادغ ةيمزاحلا - فلمةّيمزاحلا ةّلجم

ةزجنم ةيلوألا ةساردلا ةيدلبلا لمعت ةيمزاحلل ةيئامنإلا ةطخلا نمض
سايلا ناج سيئرلا عمجم ءاشنا لعً ايلاح
ً.ابيرقت2 م0588 ةحاسم لع يضايرلا رمسألا
يضاير عمجم ءاشنإ ىلا عورشملا فدهي
لكشب نمضتيو ةيلودلا رياعمللً اقفو لماكتم
:ةيلاتلا رصانعلا يسيئر

بعوتست تالامعتسالا ةددعتم ةلفقم ةعاق
اهمادختسا ىلا راصيً اسولج جرفتم0051
ةددعتملا ةيضايرلا تابيردتلاو تايرابملل
.....ةرئاطلا ةركلاو ةلسلا ةرك ةبعل لاثم
سيياقمللً اقفو مدقلا ةرك ينيم بعلم
.ةيملاعلا

زابمجللو ةيندبلا ةضايرلل تالاص
ىرخألا باعلألا نم ددعلو شتاوكسلاو

ةيبملوا سياقم تاذ حبسم
ةيراجت تالحم
ايرتيفاك
ةيرادا بتاكمو نيبعالل فرغ
قئادح
تارايسلا بآرم
تايصخشلل ةصنم

بعالم
ةيضاير

ءاشنإ عورشم
يضاير عمجم
ةيدلب قاطن نمض
ةيمزاحلا

8
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تافلمو ةساردلا
يضحتلا ديق ميزلتلا

ملك01 يلاوح ليهأت لامعأ عورشملا نمضتي
ةيدلب قاطن نمض ةعقاولا عراوشلا نم
تيفزت لامعأ لاغشألا نمضتت  .ةيمزاحلا

ذيفنتو لصاوفو رزجو ةاشملل ةفصرأ ءاشنإو
ةعقاولا ةيرورضلا ةيتحتلا ىنبلا لامعأ عيمج
لامعأ ذيفنت ىلإ ةفاضإلاب عورشملا قاطن نمض
ةماعلا ةمالسلا تاراشإو عراوشلا طيطخت

ليهأت عورشمقرط ليهأت
قاطن نمض عراوش
ةيمزاحلا ةيدلب

9

تافلمو ةساردلا
يضحتلا ديق ميزلتلا

ةكبش ريوطتو ليهأت لامعأ  عورشملا نمضتي
قاطن نمض  ةعقاولا ةماعلا عراوشلا ةرانا
ةيمزاحلا ةيدلب

ءاشناو ليهأت
ةرانالا ةكبش
ةماعلا

ريوطت عورشم
ةرانالا ةكبش ليهأتو

ةيدلب قاطن نمض
ةيمزاحلا

01
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ةساردلا زاجنا ّمت
 ةّيلوألا

ديق عورشملا
ةصخر ىلع لاصحتسالا
ءانبلا

ضرا ىلع هتماقا يونملا عورشملا نمضتي
عبرأ نم فلأتي ًءانب ،2م801.1 اهتحاسم
عبرأو يضرأ قباطو ،ضرألا تحت قباوط
ةماع فقاومل ةصصخم ةيولع قباوط
اهولعت (ةرايس001 يلاوح ةعس) تارايسلل

ةلقتسم راغصلل بعالمو ةماع ةقيدح
.جرخملاو لخدملاب

.ًابيرقت م م000.4 ءانبلا ةحاسم

فقاوم ءاشنإ
ةماع ةقيدحو

ءانب ءاشنإ عورشم
هولعت ةماع فقاوم
ىلع بعالمو ةقيدح
0902 / راقعلا
ةيمزاحلا

11

ىلإ عورشملا ميزلت ّمت
يزع وبا رينم ةسسؤم
ةراجتلاو تادهعتلل

9102/6/7 خيراتب

يدلب سلجم رارق
131 مقر

عطاقت ليمجتو ليهأت ىلإ عورشملا فدهي
نمض يلاغفلا جروج عراشو زكور رام عراش
.ةيمزاحلا ةيدلب قاطن

ليمجت
تاحاس

ليهأت عورشم
عطاقت ليمجتو
زكور رام عراش
يلاغف جروج عراشو

21
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:نيروحم ىلع عقت عيراشملا هذه
(ssenevititepmoc ytic) ةنيدملل ةيسفانتلا ةردقلا -
(ytilibom ytic) ةنيدملا يف لقنتلا -

ةرازو نم ةئنهت لاصتا1/6/0202 خيراتب ةيمزاحلا ةيدلب تقلت
زكرم ةسيئر ةبيب-ط-لاةعباتم صوصخب تايدلبلاو ة-ي-ل-خاد-لا
ارون ةديسلا ةلوؤسملا ةضرمملاو رمسألا ايدان .د ةيحصلا ةياعرلا
يف درو دقو ،انوروك سوريف ببسب نيروجحملا صاخشألل يلاغفلا
رثكألاو لضفألا ةيمزاحلا ةيدلب ّنأ ّيبت» :هتيفرح ام لاصتإلا

نم ّلك اندافأ ثيح ،نيروجحملا صاخشألا عم ةقدو ةعباتم
نم ًايموي مهعم لصاوتلا متي هّنأ هيأر ىلع فوقولل هب انلصتا
.«ٍقار لكشب مهتعباتم ىلا راصتو ،يصتخملا لبق

 اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا#

ةيمزاحلا ةيدلبب ةداشا
ةيلخادلا ةرازو

رمسألا ايدان .د – ةيحصلا ةياعرلا زكرم ةسيئر ةبيبطلا
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ةــــّلــــجم
ةّيمزاحلا

0202 -2 لصفلا -25 ددعلا

ةـيمزاحلا
مكيفةياّوضم
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