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...سيئرلا ةملك

نم ديدعلا انهجاو
ماعلا يف تايدحتلا
اهنم ،مرصنملا

ميجحت ةلواحم
ةنيدملا هذه ،ةّيمزاحلا
يتلا ةّيجذومنلا
ّيأب فارتعإلا تضفر

دودح ىوس دودح
حاجنلا

نانبل ىلع ًالهس9102 ماعلا نكي مل
هرهشأ تّرم ...اًصوصخ ةيمزاحلاو اًمومع
نم يثكلا اهيف تلمح ،قربلا ةعرسب
ديعصلا ىلع تازاجنإلاو تاحاجنلا
وحن ةقاّبسلا تاوطخلا امك ،يدلبلا
سيئر ةماخف لابقتسا اهنمو ؛ةّيملاعلا
ةّيخيراتلا ةمأوتلاو ،ةيراغلبلا ةّيروهمجلا
ثيح (ةينضلا) ةيمزاحلا ةيرق عم
،تافالتخالا مغر تاربخلا كراشتن
انتّيولوأ ّنأل ،تافاسملا دعب مغر نواعتنو
.ناسنإلل ىقبت
ماعلا يف تايدحتلا نم ديدعلا انهجاو
،ةّيمزاحلا ميجحت ةلواحم اهنم ،مرصنملا

تضفر يتلا ةّيجذومنلا ةنيدملا هذه
،حاجنلا دودح ىوس دودح ّيأب فارتعإلا
لمعلاو ةرباثملاو دهجلا ّنأب اّنم اًناميإ
ىلإ دوقت لماوع اهّلك ،ءاّنبلاو رمثملا
.اًّقحتسم كاذ دنع نوكيو ،حاجنلا

ّنأل ،انيشمو ةقيقحلاو ّقحلاب انكّسمت
يه ،اهدودحو اهبارتو اهبعشب ،ةيمزاحلا
.ةّيولوألا انل
يطت نأ نكمي ..ةنسلا قاروأ طقاستت
نأ نكميو ،تلبذ ةّيفيرخ تاقيرُوك
كيلع امف ،مّدقتلاو راهبإلل اًزفاح نوكت

لضفألا انرتخا نحنو ...رايتخإلا ىوس
.ةّيمزاـحلا :ةبيبحلا انتنيدمل
ةّيلوألا ةّيحصلا ةياعرلل اًزكرم انحتتفا
ّمضي وهو ،نييمزاحلا فّرصتب هانعضوو
يوذ ءابطألا نم ةزّيمم ةعومجم
تاينقتلا ثدحأب زّهجمو ،تاصاصتخإلا

نوّرمتسم ...ينابايلا بعشلا نم ةمّدقملا
،ةّيقوفلاو ةّيتحتلا ىنبلا ريوطت يف نحن
لصاوتلا تاحفصو ةّيتامولعملا جماربو
ىواكشلل اًبتكم انحتتفا امك ،يعامتجإلا
راوحلا ةغل ىقبتل،DIASU عم نواعتلاب
عمسنلو ،انناونع لصاوتلا ىقبيلو ،ةمئاق
.ةّبحمو ةنامأ ّلكب ،نييمزاحلا توص اًمود
انبعلو ،راغصلا عم انكحض ...رابكلا انمّرك
مهل انيّدمف بابشلا عم انملح...مهعم
ةيمزاحلا انيأرو ...معدلا ّلكو انيدايأ
يفو ،ةايحلاب ّجضتو ربكتو ومنت ةنيدم
اندناسو ،انلهأ بناج ىلإ انفقو دئادشلا
وحن قالزنإلا انتنيدم انبّنجف مهبلاطم
.ةماّده مأ تناك ةءاّنب ،ىضوفلا

ةيدلب تعضخ ،اًضيأ ماعلا اذه لالخ
طابش رهش فصتنم نم ءادتبا ةيمزاحلا
لبق نم قيقدتلاو ةعجارملا لامعأل
يهو ،يسدنهلاو يلاملا يزكرملا شيتفتلا
امًئاد ةبواجتمو ةحضاو اهومتدهع امك
.يئاهنلا ريرقتلا رظتنتو ،ةفافشو
لحاس تادلبل ةرانم ،ةيمزاحلا ىقبتو
ةقيدص ،ةّيجذومن ةنيدمو ،يبونجلا نتملا
وحن ةتباث تاوطخب وطخت ،بابشلل
ةورثلا ناسنإلا يف دجتو ،ةّيملاعلا
 ...ةّيقيقحلا
 اهيف كلاح فوشتب ...ةيمزاحلا

 يريدقتو يتبحم مكل
 رمسألا سايلا ناج

رمسألا سايلا ناج
ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر

!اهيف كلاح فوشتب ... ةيمزاحلا

hazmieh season n4 2019.qxp_Layout 1  3/6/20  11:56 AM  Page 1



9102 -4لصفلا -05 ددعلا | 2

ةّيمزاحلا ةّلجم

 سيئرلا ةملك 

زاجنإو زّيمت
ةيحصلا ةياعرلا زكرم حاتتفا

ىلا ينابايلا دفولا ةرايز
ةيحصلا ةياعرلا زكرم

ةّيبابشلا ناجللا تاطاشن
بابشلا عم لالقتسالا

تاينوطنألا نيب يئيب نواعت
ةياعرب ةيمزاحلا ةيدلبو
ةيبابشلا ناجللا

تازاجنا :ةيضايرلا ةنجللا
ةرمتسم

لفتحت ةيبابشلا ناجللا
داليملا ديعب

ةـّيداليم تاطاشن
    اـــنراــبك

      اـــنراغص

نولفتحي سكور رام ناسرف
داليملاب
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ديعب القت ترام ةيعر تالافتحا
داليملا

داليملا تادعاسم عيزوت

!ةّيملاعلا وحن ... ةيمزاحلا
ةيدلب يف ةيناركوألا ةرافسلا
ةيمزاحلا

عوجلل يملاعلا مويلا

ةزّيمم عيراشم :ةيمزاحلا
نوتيزلا راجشأ ليحشت

رهزلا ةلواط ناجرهم

ةـّيعامتجإ تاـكراشم
نام نوريآ

نواعت :دحوتلل ةينانبللا ةيعمجلا
ةيمزاحلا ةيدلب عم رمثم

ةكراشم :ةيمزاحلا يف دحوتلا
ةبحملاب

نيجلاعملا ةباقن تاباختنا
نييئايزيفلا

اــنريراقت
يرادإلا ريرقتلا

يلاملا ريرقتلا

انيفو انم - يواغلا يليا راتخملا ةملك
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ةيمزاحلا ةّيدلب نع ردصت
 سلجملا سيئر فارشإبو

رمسألا سايلا ناج

ذيفنتو دادعإ
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ةّيمزاحلا ةّلجم

سلجم ءاضعأو سيئر وعدي
ةيمزاحلا ءانبأ ،ةيمزاحلا ةيدلب
نم ًاّيلعف ةدافتسإلل ،اهناكسو
ةيحصلا ةياعرلا زكرم تامدخ
نينثإلا حابص نم ءادتبا ةيلوألا
ميدقلا ىنبملا يف9102-21-2
 .ةيمزاحلا ةيدلبل
ةيبط تامدخ زكرملا مّدقي
بطو ضيرمت نم ةفلتخم
يلئاع بط ،نانسأو نويع
بط ،لافطأو يئاسن

ةيسفن ضارمأو ةخوخيش
.ديدعلا اهيغو
176354/50 - :فتاه
351454/50
يمتنن نحنف متهن اننأل
ةيمزاحلا ةيدلب

زاجنإو زّيمت
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 ةيحصلا ةياعرلا زكرم ىلا ينابايلا دفولا ةرايز

موي ةيمزاحلا يف هباوبأ ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكرم حتتفا امدعب
ةثيدح ةيبط تاّدعمو يضيرمتو يبط مقاطب ًادّوزم9102/21/2 نينثالا
amuY ديسلا ّمض ةينابايلا ةرافسلا نم دفو راز ،ينابايلا بعشلا ةمدقت
arahijaK(ةرافسلا يف ثلاثلا يتركسلا) ةديسلاو adosI okiuY
ةلوؤسم عم اودقفت ثيح (srotanidrooC PGG) مايص ردان ديسلاو
،زكرملا ربهلا نانح ةديسلا ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيلحملا ةيمنتلا بتكم
ةياعرلا زكرمل يقارلا ىوتسملاو ةفاظنلاو ميظنتلا نسح ىلع اونثأو
ةيدلب نم زكرملا لخدم ىلع ركش ةحول عفر ّمت امك ،ةيلوألا ةيحصلا
.هتيناسناو هئاخسل ينابايلا بعشلا ىلا ةيمزاحلا

ةيملاعلا_وحن_ةوطخ_ةيمزاحلا#
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ةّيمزاحلا ةّلجم ةّيبابشلا ناجللا تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

ىلع لالقتسالاب لفتحت ةيمزاحلا يف ةيبابشلا ناجللا
ةيمزاحلا بابش نم ضعب عمتجا ثيح ،اهتقيرط
ةنيدملا عراوش نوبوجي اوقلطناو يدلبلا رصقلا ماما
ةيمزاحلا ديشنو ينانبللا ينطولا ديشنلا نيددرم
ىولحلاو ةراملا ىلع ةينانبللا مالعالا نيعزومو يدلبلا
.يدلبلا ةيمزاحلا ملعو ينانبللا ملعلاب ةنّيزملا

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

اهيف كلاح فوشتب ةيمزاحلا

بابشلا عملالقتسالا>>

(نيميلا نم) ّمض دقو ،يفاص وبا نيدان ةسنآلا يدلبلا سلجملا وضع عم ةيبابشلا ناجللا نم دفو
... - دعسم لبرش – ينب جروج – نورام اتيغ – يماشلا يليا – ارمسلا امير –هللاطع انايتات
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يئيب نواعت>>
 ةيمزاحلا ةيدلبو تاينوطنألا نيب

نيب ام يف نواعتلا راطإ نمضو ،ةدمتعملا ةيئيبلا ةطخلل ًالامكتسا
ةيمزاحلا ةيدلب ةدايرل ًارظنو ،يندملا عمتجملا تانّوكم فلتخم
فرعت تتاب ثيح ةفاك ةيبابشلا تائفلا ىلا نواعتلا دي ّدم يف
ةّيئيبلا ةيعوتلا تاّيلمعل ًالامكتساو ،«بابشلا ةقيدص» اهّنأب
تابهارلل ةديسلا ةيوناث لبق نمو ةيدلبلا لبق نم ةدمتعملا
ءارضخ ةّيئيب ةسردم يهو ،(روهمجلا - ةيمزاحلا) تاينوطنألا
loohcS neerG،نم دفو9102/11/92 ةعمجلا حابص هّجوت
ىلا برح يور ةيمزاحلل يمالعإلا راشتسملا عم ةيبابشلا ناجللا

ًاليمرب رشع ةسمخ51 اومّدق ثيح يوبرتلا تاينوطنألا حرص
تانحاشب ولب يتيس ةكرش اهلقنت يتلا ،ةزرفملا تايافنلل لمعتست

نم بلطب ،عوبسأ لك نم ةعمجلاو ءاعبرألاو نينثالا مايأ ةصاخ
 .اهعيجشتو ردصملا يف زرفلا ةيلمع ليعفتل ،ةيمزاحلا ةيدلب

مسقلا ةريدمو يزقلا ايليماك تخألا ةسردملا ةريدم تلبقتسا
ةّيميلعتلا ةئيهلا دارفأ نم ددعو ،يروخ دنالوي تخألا يوناثلا
ناجللا دفو ،فوفصلا نع نولثممو لالقتسالا ةفاشك نم دفوو
ةيمزاحلا ةيدلب يزقلا تخألا تركش ثيح ،ةيمزاحلا يف ةيبابشلا
ىلع رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر صخشب

،يندملا كيبشتلا ةيمهأ هيف امل ًايلاغ اهتنمث يتلا ةردابملا هذه
ىلا اهلقنو ةيمزاحلا ريوطت يف ةبوؤدلا هدوهج ىلع هتأّنهو
،برح يور يمالعإلا راشتسملل ةملك تناكو ،ندملا ىربك فاصم
نأشلا يف طارخنالا ىلع ذيمالتلا اهلالخ عّجش ،ةيدلبلا مساب
 .ميلس نطوو ةفيظن ةئيب ىلع ةظفاحملاو ماعلا
يزقلا ايليماك تخألا بتكم يف يدلبلا دفولل لابقتسا كلذ ىلت

.ًالبقتسم نواعتلا ةيفيكو ةفلتخم عيضاوم يف ثحابتلا ّمت ثيح

وّرش يليا ذاتسألاو يروخ دنالوي تخألاو تاينوطنألا تابهارلل ةديسلا ةيوناث ةسيئر يزقلا ايليماك تخألا
ناجللا دفو نوطّسوتي برح يور ةيبابشلا ناجللا نع لوؤسملاو ةيمزاحلا ةيدلب يف يمالعإلا راشتسملاو
نم دفوو ،ارمسلا امير – ديمك يليا – يواغلا ينوطنأ – ديمك لبرش ّمض دقو ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيبابشلا
.ذيمالتلاو ةفاشكلا
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ّرمتسا9102 لّوألا نيرشت6 يف دحألا
.ةيمزاحلا بابشل يضايرلا حاجنلا
!(تاكراشم عبس نم تاراصتنإ عبرأ)
يفmaeT RBS heimzaH قيرف كراش
همّظن يذلا نولثايرتلا يف نانبل ةلوطب
تويب يف طاّبضلا يدان يف ينانبللا داحّتإلا
ةّتس نم ًافّلؤم قيرفلا ناكو ،ةسيرملا نيع-
،ىتم جروج.د مهو نيدرفنم نيرابتم

،لبش وب ارال ،رصن يشب قيرفلا بّردم
لبرش يليإ و يلاغف ينوطنأ ،ىحج لبرش

.يماشلا
لّوألا زكرملا رصن يشب قيرفلا بّردم قّقح
.ةنس54و04 ّنس نيب لاجرلا ةئف نع
.نيقباستملا عيمج نيب نم ثلاثلا زكرملاو
ةئف نع يناثلا زكرملا يلاغف ينوطنأ قّقحو
.ةنس91و71 ّنس نيب بابشلا

عبارلا زكرملا قّقح دقف ىحج لبرش اّمأ
.ةنس92و02 ّنس نيب لاجرلا ةئف نع
01ـلا قابس يف يكرك ديفاد كراش كلذك
يف ةأرملا رود ليعفت زاهج همّظن يذلا ملك
عم نواعتلاب ةينانبللا تاوقلا بزح
ةيمزاحلاو كاّبشلا نرف ،حايشلا تايدلب
عم ،«يملا لامرك ضكرنم» ناونع تحت
يف اوكراش نيذلا ةيمزاحلا ءانبأ نم ديدعلا

ةرمتسم تازاجنإ :ةيضايرلا ةنجللا

9102 -4لصفلا -05 ددعلا | 8

ةّيمزاحلا ةّلجم ةّيبابشلا ناجللا تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

<<

رقص ميلس سدنهملا ،سبيعد ايفليس ةديسلا نم فلؤملا ةيمزاحلا ةيدلب دفو اًطسوتم يصاع وبا رايب بئانلا ةداعس
سنوم لداع ديسلاو
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نم ًاقالطنإ ةفاسملا اوزاتجاو حرملا قابس
نرفو ةّيمزاحلاب ًارورم حاّيشلا ةقطنم
ةيدلب لثممل ةملك تناك كانهو ،كاّبشلا
وضع» رقص ميلس سدنهملا ةيمزاحلا
دلب ...نانبل» : اهيف ءاج «يدلبلا سلجملا
ةراضحلا دلب ...ةبذعلا هايملاو عيبانيلا
ةايحلاب ...هفرعنم يللا نانبل اديه ...يقرلاو
ةمقل ارو ضكرنم ،صصق يتك ارو ضكرنم

،انلبقتسمو انمالحأ ارو ضكرنم ،شيعلا
ضكرن مزال راص سب ،انرعاشم ارو ضكرنم
!هتئيبو نانبل ةّيم نم مهأ يف وشو ،ةّيضقل

!ةفيضن يم !يم انع يصي ات ضكرن انيلخ
...ايف زّميتي هرمع لك يللا ةيقنلا نانبل ةّيم
وتنا ،مويلا ...زعلا ماّيا عجرت ات ضكرن انليخ
،حايشلا تايدلب تالت نم ايابصو بابش
ولوقت ات وتضكر ،ةيمزاحلاو كابشلا نرف

ينانبللا بعشلا لك مزال اركبو ...يم اندب
تمصلا زجاح رسكي ،مكيف لّثمتي
ةايح شيعب هقح لامرك ضكريو ،فوخلاو
.«! مكعم انحنو اهقحتسيب
ةئف نع يناثلا زكرملا يكرك ديفاد قّقح دقو
قابس يف ةنس43 و92 ّنس نيب لاجرلا
.مك01 ضكرلا
...ةمداقلا تازاجنإلا يف ءاقللا ىلإ

91029 -4لصفلا -05 ددعلا |

لاطبأ
ةيمزاحلا
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ةيمزاحلا ةيدلب تعد ،داليملا ديع ةبسانمل
لفح ىلا اهيف ةطشانلا ةيبابشلا ناجللا

ّمت ثيح9102/21/32 يف يداليم ءاشع
.باخنألا لدابتو ايادهلا عيزوت
يدلبلا سلجملا سيئر دّدش ،ةبسانمللو
هتلاسر يف رمسألا سايلا ناج ديسلا
بيلغت ةرورض ىلع ةبيبشلل ةّيداليملا
تاطوغضلاو داقحألا لك هجو يف ةبحملا
دّدشو ،عمتجملا ىلع مويلا رطيست يتلا

هذه هّخضت يذلا ديدجلا مدلا ةّيمهأ ىلع
همساب ،مهل هركش ًاددجم ةيدلبلا يف ناجللا
ىلع ،يدلبلا سلجملا مسابو يصخشلا
مهل ًاينمتم رمثملاو زّيمملا نواعتلا
.ةديجم ًادايعأ مهتالئاعلو

بابشلا_ةقيدص_ةيمزاحلا#

ةّيمزاحلا ةّلجم ةّيبابشلا ناجللا تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

داليملاب لفتحتةيبابشلا ناجللا <<

9102 -4لصفلا -05 ددعلا | 10

– نورام اتيغ -  يماشلا يليا– ارمسلا امير -يواغلا يليا – هللاطع انايتات – ينب جروج – برح يور ةيبابشلا ناجللا نع لوؤسملاو ةيمزاحلا ةيدلب يف يمالعإلا راشتسملا
.ديمك يليا – ديمك لبرش – ليلخ وبا يسنان

hazmieh season n4 2019.qxp_Layout 1  3/6/20  11:57 AM  Page 10



ةّيمزاحلا ةّلجم ةّيداليم تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

ديعب ،ةيدلبو ةدلب ،ةيمزاحلا تلفتحا
تبسلا موي «انرابك» عم ءاطعلاو ةبحملا

رصقلل ةيولعلا ةعاقلا يف9102/21/7 يف
ءادغلا ةدئام ىلع عمتجا ثيح يدلبلا
يدلبلا سلجملا ءاضعاو سيئر ةيونسلا
راجتلا ةنجل سيئرو ةدلبلا يراتخمو
ةيوخأ ءاضعأو ةسيئرو اياعرلا ةنهكو
نيفظوملا رابك نم دشحو سند الب لبحلا
صخش يتئم يلاوحو ةيبابشلا ناجللاو
.ةيمزاحلا رابك نم

ةيدلب يف يمالعإلا راشتسملا حتتفا
ًابّحرم لفحلا برح يور ةيمزاحلا
ءاقللا اذه ةيمهأ ىلع ًادّدشم روضحلاب
ّنأو اميس ،فورظلا ّلك مغر يلئاعلا
فوقولا ىلع اهءانبأ تدهاع ةيمزاحلا
ّمث ،حارفألاو تاقيضلا يف مهبناج ىلا
سلجملا سيئرل ةملك اهدعب تناك
ّفز رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا
ةيحصلا ةياعرلا زكرم حاتتفا ربخ اهيف
تامدخلاو ةيمزاحلا ءانبل هباوبأ ةيلوألا

عيمجلا ًايعاد اهمّدقي يتلا ةزّيمملا ةّيبطلا
هذه نم ةلاعفلاو ةيلعفلا ةدافتسالل
ىقبتو تناك ةيمزاحلا ّنأل تامدخلا
روضحلا دعو امك ،زايتماب ةيناسنا ةنيدم
مهلزانم يف رابكلا ميركت ةلمح رارمتساب
ًايجيردت اهتعيبط ىلا عاضوألا دوعت نإ ام
،فّرشم مهرمع راوشم ّنأل دالبلا يف
يدلبلا سلجملاب مهتقث لضفبو مهعمف
ةنيدمو هب ىذتحي ًاجذومن ةيمزاحلا تتاب
.«اهيف كلاح فوشتب»

انرابك <<

 – يناريع نوميس ةديسلا  يدلبلا سلجملا وضع - ديمك نومير لبرش – ديمك لبرش يليا – ليلخ وبا يسنان – برح يور ةيمزاحلا ةيدلب يف يمالعإلا راشتسملا (نيميلا نم)
.يماشلا يليا – يواغلا ينوطنأ – ليافور كيام – يفاص وبا نيدان ةسنآلا يدلبلا سلجملا وضع – ديمك لبرش – رمسألا سايلا ناج سيئرلا

وضع ةيبابشلا ناجللا بناج ىلا ةروصلا يف رهظيو ،ةبسانملاب ًالافتحا ىولحلا بلاق عطق
.ليلخ رمسألا هيماس ةديسلاو هتليقعو نايربرب لفوه ديسلا يدلبلا سلجملا

910211 -4لصفلا -05 ددعلا |
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:يدلبلا سلجملا سيئر ةملك
يخلا حابص»
ع نييلاغلا انرابك مكيف الهسو الهأ
 ...انبولق
سلجملا ءاضعأ يئالمز ...ءالجألا ةنهكلا
...ةيمزاحلا يتاخم ...يدلبلا
...سند الب لبحلا ةيوخأ ءاضعأو ةسيئر
...فقولا ةنجل ءاضعأ
ايدان .د ةيحصلا ةياعرلا زكرم ةسيئر
تازيزعلا تاضرمملاو رمسألا
ناجللا ...ةيلحملا ةيمنتلا بتكم ةلوؤسم
ةطشانلا ةيبابشلا
يباحصاو يلهأ
 ...انعم مكروضحب الإ ديعلا لمتكيب ام

ةشرو تشّلبو ...مكاندعو7102 ـلاب
...رّوطتم ةّيحص ةياعر زكرم ...لمعلا
 ...يتك لغشلاو يبك ملحلا

لاشيم .د عم لوألاب هانسرد يللا ملحلاه
ىلع ًاقحال انلمعو ،رمسألا ايدان .دو يلاغف
ات ،يدلبلا سلجملا ءاضعأ يئالمز عم هرارقا
!عورشم ملحلا يصي
انلتمّدق يللاPDNU عم انلصاوت
زكرم تلّوحو ،ةّيسدنهلا تاساردلا
يعايب ةياعر زكرمل ميدقلا ةيدلبلا
تافصاوملا مرتحيبو هراّوز تابّلطتم
لوؤسم انفضتسا كيه لامركو ،ةّيملاعلا
...امور يف ةيملاعلا ةمظنملا
انقيدص عم ،نوه دنع فقون انلبق ام

،هتطساوبو ،يناتسب درف .د بئانلا ةداعس
تدّوز يللا ةّينابايلا ةرافسلا عم انلصاوت

ةرّوطتملا ةّيبطلا تادعملا ثدحأب زكرملاه
...رالود فلأ نيعست ةميقب
ةلص ايدان .د تناك ةروصلا لمتكت ىتحو
ةيكيمألا ةينانبللا ةعماجلا عم لصولا

UALفارشإلاو معدلا لك مّدقت حر يللا
ديفتسي حرو ،ةصصختملا ةيبطلا ةعباتملاو
...نيلهؤملا ذيمالتلا نامكو ،نينطاوملا
ةيحصلا ةياعرلا زكرم شلب لعفلابو
ءادتبا ةيمزاحلاب يبيرجتلا هلغش ةيلوألا
ةزّيمم ةيده نوكي ات9102/21/2 نم
ءانبا نم صخش لكل ةيدلبلا نم ًادج
...انتيولوأ يه مكتحص ّنأل ،ةيمزاحلا

ةّيمزاحلا ةّلجم ةّيداليم تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم
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نم ةفلتخم ةيبط تامدخ زكرملا مّدقيب
يلئاع بط ،نانسأو نويع بطو ضيرمت
بلقو ةخوخيش بط ،لافطأو يئاسن
.يتكلا اهيغو ةيسفن ضارمأو
يللا ءابطألا نم مزاللا عم لصاوتن حرو
ةمدخلاب نيبغار يللا وأ ،ةيمزاحلاب نينكاس
رثكأ يبط جمانرب نّمأن ات ،ءاطعلاو
.تاجاحلا لك يعايبو ةّيلومش
،مكولبقتسي ات نيزهاج وراص تاضرمملا
ءابطألاو ...قباسلاب مهوراز مكنم راتكو
بيبط لك ركشأ بحب مكمسابو ،نامك
نوكي ات هتربخو هملعو هتقوب عّربت ةبيبطو
.ةولحلا ةّيناسنإلا حورلاهب انعم دوجوم
انضعب ةكراشم الإ ديعلا يّوه وشو

!ةبحملاو ةّيناسنإلاب
ةيدلب ونإ دّكأب عجرب ،ديدج نمو
لكب ،مكدح لضت حرو تناك ،ةيمزاحلا
لك مغرو ،مايألا تّيغت امهم ول ،فورظلا
ىلع مويلا اهشيعن مع يللا تابوعصلا

ىطختن حرو ،اوس لضنم حر ،دلبلا ديعص
انلّوح مكعم هنأل ،اوس تامزألا لك
...اهيف انلاح فوشنم ةنيدمل ةيمزاحلا
!اهيف ةّيولوأ ناسنإلا ةنيدمل
...انراـبك
،ةفلتخم تابسانمب ةنسلا لالخ مكعم يقتلنم
هنأل ،صاخ قنور ولإ لضيب داليملا ديع نكلو
.ةيبكلا انتليع وتناو ،ةليعلا عمجيب
«رابكلا» ميركت ةلمح ةيضاملا ةنس انقلطأ

مهانمّركو مكنم ضعبلا انرز لعفلابو
امل ،ًابيرق ةلمحلاه لمكتسن مكدعونمو
بتكنم ام لتم ونأل ،هتعيبطل دلبلا عجري

لك رمع راوشمب رختفنم ،ةبحملا عرد ع
كحض ،دهاجو ّدكو بعت ،مكنم صخش
انلإل لاثم وتنأ ...ةليع ّبرو ،لعزو
!مكيف انلاح فوشنمو ،اندالولو
سلجملا ءاضعأ ءالمزلل ركشلا ّلك ...ركشلا
ةنجلو يتاخملاو ءابطألاو ةنهكلاو ،يدلبلا
مع يللا لك ىلع نيمعادلا لكو راجتلا
.ةيدلبلاو ةدلبلا ءانبأ ةدعاسمل هيف وموقيب
ةحصلاو ةبحملاب مكيلع داعني
...ةحوبحبلاو
«!نانبل شاع ..ةيمزاحلا تشاع ...متشع
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اندابكأ انتاذلف
تناكل مكالول
ىنعم ال ةفاج ةايحلا
اتيب هللا مرح ال اهل

...مكنم

ةّيمزاحلا ةّلجم ةّيداليم تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

انراغص <<

– رغاد ليما يروخلا – راجنلا ودبع – ديمك لبرش :ةداسلاو تاديسلا ،نيميلا نم ،ةروصلا يف ودبيو يمسرلا دفولا ناطسوتي شيبح فسوي خيشلا هبئانو رمسألا سايلا ناج سيئرلا
.يواغلا ينوطنأ – ينب جروج -  برح يور يمالعإلا راشتسملا - رمسألا لاشيم .م – رمسألا اردنس .د – رقص ميلس سدنهملا – يواغلا يليا راتخملا – سبيعد ايفليس
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،عيمجلا بولق ىلع ةجهبلاو حرفلا لاخدإ نود نم ماع ّرمي نل»
سايلا ناج سيئرلا دعو اذكه ،«ةيمزاحلا يف راغصلا اميس ال
ىلع ةيمزاحلا ةيدلب تبأد دقو ،ةقباسلا ماوعألا يف رمسألا
فورظلا مغرو ؛اهبيشو اهبابش مالحأ نم ديدعلا قيقحت
عم لافتحالا ىلع سيئرلا ّرصأ ،ةئراطلا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
ةيونسلا ةيحرسملا ةفاضتسا لالخ نم داليملا ديعب «انراغص»
ضرعلا دعب ةمّيق اياده عيزوتوnalborG te anuoL ناونعب

.ةيدلبلا ةحاب يف

تبسلا موي ةيمزاحلا يف يدلبلا رصقلا ّمأ ،ةياغللو
اوذخأو اوبعل ،لفط ةئامسمخو فلأ قوفي ام9102/21/41
روضحب اوكراشوsualC atnaS عم ةيلاع ةّينقتب ةّيروف ًاروص
تادّيس تعّزو اهدعبو ،لّوألا اهضرعب ةّيداليم ةّيحرسم
،ةزّيمم اياده ةفاشكلا مهرزاؤت ةيبابشلا ناجللاو ةيمزاحلا
!ديعلا هّنإ ...تاكحضلاب ةئلتمم راغصلا مسابم تناكف

اهيف ركش شيبح فسوي خيشلا سيئرلا بئانل ةملك تناكو
ناجللاو (ةيفاقثلا ةنجللا ةلوؤسم) سبيعد ايفليس ةديسلا
،ميظنتلا نسح ىلع برح يور يمالعإلا راشتسملاو ةيبابشلا
زكرم نم ةلاعفلاو ةيلعفلا ةدافتسالل ةيدلبلا ةوعد دّدجو
لجألو ،نييمزاحلا لجأل رونلا رصبأ يذلا ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا
.لضفأ ةايح ةّيعون

ديعلا_يه_ةيمزاحلا#
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 شيبح فسوي خيشلا – سيئرلا بئان ةملك
ةيمزاحلاع يبتكا خيرات خيراتلا ةشير اي

يجي حار الو اجإ ام رمسالا ناج لتم

.ةلوفطلا حابص ،ةبيبحلا ةيمزاحلا حابص ،يخلا حابص
.يئابحا ينامالا لك انم مكل ...ام اموي انرابك انراغص
...ميركلا روضحلاب الهسو الها

ةبسانملا هذه يف ةملك ءاقلا ينفلكف رمسالا ناج ذاتسالا ينفرش
.ةديعسلا
هللا مرح ال اهل ىنعم ال ةفاج ةايحلا تناكل مكالول اندابكأ انتاذلف
...مكنم ًاتيب
انل رون مكنويع قيربو انبولق يف قبعي يذلا قبحلا نيبارط متنا
 حيحصلا ليبسلا ىلا انيدهي
يل دب ال انهو ايبك امامتها لافطألا راغصلا يعن اننا يدلب سلجمك
سبيعد ايفليس ةليمزلا ةديسلا نم ليزجلا ركشلاب هجوتلا نم
نونحلا مالا رودب نمقي يتاوللا تالضافلا تاديسلا اهتاقيفر نمو
.دايعالا تابسانم يف اميس
نود لمعت يتلا ةيمزاحلا يف ةيبابشلا ناجللا رود ىسنن ال انناو امك

.نيدايملا لك يف ةيباجيالا اهتمصب ةعضاو ْلَك
ذنم هحاتتفا مت يذلا يحصلا زكرملاب مكركذا ينناف ةبسانملابو
رمسالا ناج سيئرلا نم ةيسح يعاسمب ةيمزاحلا انتدلب يف عوبسا
ةروتكدلا فارشا تحت لمعي يذلاو يدلبلا سلجملا ءاضعا ةفاكو
لكل ةيبطلا ةدعاسملا لك ميدقت ةيغب دهج لك ةلذاب رمسالا ايدان
هللا لاطا ايدان ةروتكدلل ةيحتلا لك ،ةنكمملا رطالا نمض ضيرم
.اهرمعب
ينادجولا جيرألا اذه برح يور ذاتسالا ىسنن ال ىسنن نإو
يتلا هتاملكبو زيمملا يبدالا هكولسب انئاوجا رطعي يذلا يونعملاو
.تاملكلاك تسيل
ىلع رهسلاب موقت يتلا ةيدلبلا ةطرشلا رصانعل ركشلا لك ركشلا
 ...ايخ هللا مهازج ةدلبلا نمأ
الا ينعسي ال ،ملأتملا بيبحلا نطولا اذه يف يرجي ام لك طسو
.نامألا رب ىلا هلاصياو دلبلا اذه ظفح ةيهلالا ةيانعلا ىلا ءاعدلا

متشع
ةلوفطلا تشاع
رمسالا ناج سيئرلا ةسائرب ةيمزاحلا تشاع
نانبل شاع

ةّيمزاحلا ةّلجم ةّيداليم تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم
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داليملابنولفتحيناسرفلا

ليما بألا ةظع يف ءاج ام ىلع «بّيط» هلإ ،عوسي نأل
ةيعاست ماتخ يفو،32-21-9102 نينثإلا ليل رغاد
يف ةيمزاحلا – سكور رام ةيعر ناسرف لاج ،داليملا

عئالطلا يف مهنع نولوؤسملا مهقفاري ةدلبلا عراوش
ليما بألاو زويك لاشيم بألا ةيعرلا ينهاكو ةبيبشلاو
ديعلا ديشانأ اوّنغو ةراملا ىلع ىولحلا اوعّزو ثيح رغاد
مهلابقتساب ناك ثيح ةيمزاحلا ةيدلب يف مهتلوج اوهنأو
هتليقعو رمسألا لاشيم سدنهملاو انهم جروج ديسلا
ىولحلا بلاق اوعطقف ،سارحلا زاهج رصانعو يلوؤسمو
ًادايعأ عيمجلل اونمت يدلبلا رصقلا مامأ نمو ،ةبسانملل
.«ايولله ...حيسملا دلو» توصلا نيعفار ،ةديجم
ديعلا_يه_ةيمزاحلا#

<<

لاشيم سدنهملاو رغاد ليما يروخلاو زوريك لاشيم يروخلا ةيعرلا يَنهاك عم سكور رام عئالطو ناسرف
انهم جروج ديسلاو رمسألا اردناس .د هتليقعو رمسألا
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داليملا ديعبالقت ترام تالافتحا

ةّيمزاحلا ةّلجم ةّيداليم تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

<<
تامدقت عم،9102 لوألا نوناك رهش ةيادب لوألا طاشنلا-1
ةيوخألا تاديس تارايزو
تعزو ،انحوي دلوم دحأ يف ةلفح عئالطلاو ناسرفلا ماقا -2
ةديسلا عم معد موي ةيعرلا دالوأ ماقأ ثيح دالوألل ايادهلا اهلالخ
.دالوألا نم ددع طاسقأ معدلleon ed seciléd sel ناعنك ىدن
متو ةرواجملا اياعرلا يف لزانملا نم يبك ددع ةرايز تمت-3
ةيعرلا ءانبأ ةّمهب ةيئاذغ داوم ميدقت
بايثلا عيزوتل لوألا نوناك62 سيمخلا موي صيصخت مت-4
 ةبسانملل ةقيورت عم نيجاتحملل

يداليم لاتيسير عم دعوملا ناك لوألا نوناك12 تبسلا موي
نارطملا ةدايسلا بحاص هتياعرو هروضحب هكراب ،ةيعرلا دالوأل
راوجلا ةنهك نم ددعو ةيعرلا ةنهكو ،رتاسلا دبع سلوب
رمسالا ناج ذاتسالا ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئرو تابهارلاو
نم دشحو يواغ يليا راتخملاو نوع نالآ بئانلاو هتليقعو
ءاوجأ حرفلا رمغ دقو ةيلوسرلا تاعامجلا ءاسؤرو تايلاعفلا
لافتحالا ىهتناو ،نينمؤملاو تابهارلاو ةنهكلا روضحب ةيعرلا
حرفلا نوعرزي نيذلا دالوألا أّنه يذلا ةدايسلا بحاص ةملكب
.نانبل اهب رمي يتلا فورظلا مغرب

نيجاتحملا ةدعاسمل تفده تاطاشن ةلسلس القت ترام ةيعر تزجنا ،نيح لك يف مكعم ءارقفلا ناونع تحت
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تعادت ،ةّيناسنإلاب الإ لمتكي ال ديعلا ّنأل
تبسلا يموي ةّيمزاحلا يف ةّيبابشلا ناجللا
تماقو9102 لوألا نوناك92و82 يف دحألاو
ىلع ةّيئاذغلا صصحلا نم ةعومجم عيزوتب
ةّيدام ةقئاضب ّرمت يتلا تالئاعلا نم ددع
القت ترام ةيعر نم معدب ،ةّيداصتقاو
ّوجو ءاطعلا حرف كلذب اورشنيل ،ةيدلبلاو
.ةدلبلا تويب يف ديعلا
ناسنإلل_ةيلوألا_ةيمزاحلا#

عيزوت
داليملا تادعاسم
<<

ءاضعأ نم ضعب
،ةيمزاحلا يف ةيبابشلا ناجللا
– ينب جروج ةروصلا يف ودبيو
نومير لبرش – يواغلا ينوطنأ

 – نورام اتيغ – ديمك
 – ارمسلا امير – ليلخ وبا يسنان

– هللاطع انايتات
.يماشلا يليا
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ةّيمزاحلا ةّلجم ةّيملاعلا وحنةّيمزاحلا ةّلجم

ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيناركوألا ةرافسلا

ةيمزاحلا ةيدلب تفاضتسا
9102/21/12 تبسلا موي
ةيناركوألا ةيلاجلا لافتحا
يف يناركوالا ريفسلا روضحب
،«شاتسوأ روهيا» ديسلا نانبل
سيدقلا ديع ةبسانمل لافتحإلا ءاجو
دقو ،ديجملا داليملا ديعو سوالوكين
.ةصقار ةيئانغ تاحول ضرعلا نمضت
لبق نم لافطألا ىلع ايادهلا عيزوت ّمت
سيئرلا ىنثأ دقو ،ةيدلبلاو ةرافسلا

زّيمملا ضرعلا ىلع رمسألا سايلا ناج
ةزمه ةيمزاحلا رابتعال عيمجلا ًايعاد
.ملاعلا ىلا نانبل لصو
ةيملاعلا_وحن_ةوطخ_ةيمزاحلا#
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سلجملا ءاضعاو سيئر ىعادت عوجلل يملاعلا مويلا ةبسانمل
بألا ىلا اومضناو اهتايلاعف نم ددعو ةدلبلا يراتخمو يدلبلا
لوانت ثيح ةيمزاحلا يف ةبحملا يدان داّورو يوالع يدجم
.9102/01/51 يف ءاثالثلا موي ءادغلا ماعط عيمجلا

ام لك ىلع هئاضعأو هسيئرب يدلبلا سلجملا يوالع بألا ركش
ةلادعلا قيقحتو عوجلاو رقفلا ةفآ ةحفاكمل دوهج نم هنولذبي

لعفب جلاعي يدسجلا عوجلا ّنأ ًارّكذم عمتجملا يف ةاواسملاو
هللا ةملك نم الإ ىّذغتي ال يحورلا عوجلا ّنأو ةبحملاو ةمحرلا
.تاحلاصلا لمعو
،حيحصلا يحيسملا ناميالا حور هثب ىلع يوالع يدجم بألا سيئرلا ركش
هّنأل ،هعون نم ديرفلا يدانلا اذه دايترا ىلا عيمجلا ةوعد ًادّدجم
.ةيولوأ ةيمزاحلا يف ناسنإلل ّنأل ،ًاعم نآ يف ماعطلاو ةيلستلل صّصخم

ةّيمزاحلا ةّلجم ةّيملاعلا وحنةّيمزاحلا ةّلجم

عوجلل يملاعلا مويلا <<
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ةّيمزاحلا ةّلجم ناجرهمةّيمزاحلا ةّلجم ةّيمزاحلا ةّلجم ميركتةّيمزاحلا ةّلجم تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم ةزّيمم عيراشمةّيمزاحلا ةّلجم

نوتيزلا راجشأليحشت

نوتيزلا ةرجش ،ةديدع نينس ذنم ،ةيمزاحلا ةيدلب تراتخا
مالس نم هيلإ زمرت امل و ،ةهج نم اهتيلامج ىلإ ًارظن ،اهل ًاراعش
ليحشتو ةنايصب ًايرود موقت ةياغللو ،ةيناث ةهج نم ءاطعو

ىقبتل تاقرطلا بناوجو تاريدتسملا ىلع ةرشنتملا راجشألا
ةنيدم ىقبتل ،مهراّوزو نييمزاحلا لابقتسال ةزّيمم ةّلحب
.«اهيف كلاح فوشتب»

<<
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ةّيمزاحلا ةّلجم ميركتةّيمزاحلا ةّلجم تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم ةزّيمم عيراشمةّيمزاحلا ةّلجم

ةلواطل رشع سداسلا يونسلا ناجرهملا ةيمزاحلا ةيدلب تفاضتسا
مظنملاو9102/01/11 هيف عقاولا ةعمجلا موي ةسوبحملا – رهزلا
كراش دقو ،(ميكحلا داؤف ديسلا) ةييخلا ءاسيملا ةيعمج لبق نم
حابصلا تاعاس ىتح ترمتسا يتلا ،ةقباسملا يف ًاكرتشم نوعبرا
ديسلا ىلوألا ةبترملا يف :يلاتلا لكشلا ىلع ةجيتنلا تءاجو ،ىلوألا

ةبترملا يفو قلاخلا دبع مركا ديسلا ةيناثلا ةبترملا يف ،رامع قيفش
.يواعرد سجرج ديسلا ةثلاثلا

اهيف ىقلأ شيبح فسوي خيشلا سيئرلا بئانل ةملك تناك دقو
مكيدايأ يفو انيلا متيتأ» :ًالئاق متخو ،درنلا ةبعل خيرات ىلع ءوضلا
روذب انبولق يف عرزو ءاقل ةماستبا مكئيجم رهزأف ةلواطلا روهز
يذلا رمسالا ناج ذاتسالا انتيدلب سيئر مساب .ةبحملاو ةدوملا
يدلبلا سلجملا ءاضعأ مسابو اذه هفيلكتب ينفرشيف ًامود ينفلكي
انلو مكل ىنمتأ يصخشلا يمسابو ةيمزاحلا يلاهأو ةدلبلا يتاخمو
.«ًاعتمم ًاتقو

رهزلا ةلواطناجرهم <<

.نيرابتملاو يناريع نوميس ةديسلاو سنوم لداع ديسلا يدلبلا سلجملا يوضعو يناريع جروج راتخملا طسوتي شيبح فسوي خيشلا سيئرلا بئان

نيزئافلا عم يكرك يماس سارحلا بقارم
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ةّيمزاحلا ةّلجم ميركتةّيمزاحلا ةّلجم تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم ةّيعامتجإ تاكراشمةّيمزاحلا ةّلجم

حابر حالص دّيسلا تاجاّردلا يف نانبل لطبب لّثمملا ةيمزاحلا قيرف كراش
يف نام نوريآ فصن قابس يف نيينانبللا نييضايرلا نم ةبخن قيرف عم
قابس بعصأ وهnaM norI قابس ّنأ ملعلا عم .ةيكرتلا ايلاطنأ ةنيدم
دادزت نكلو نولتايرتلا قابسب هيبش وهو ،قالطإلا ىلع ناسنإلا هزاتجي
ىلع رتموليك2.081 ،ةحابس رتموليك8.3 : يلاتلا لكشلا ىلع تافاسملا
.ضكر رتموليك2.24 ّمث ةيئاوهلا تاجاّردلا
لحارملا نم ّلك تافاسم نوكت ال نام نوريآ فصنلا قابس يف اّمأ
حاجنب قابسلا اذه حابر حالص دّيسلا ىهنأف .فصنلا ىلإ ةموسقم
هتاذ ّدحب اذهو ،ةيناث92و ةقيقد15و تاعاس4 وهو زّيمم تيقوتبو
.فّرشم زاجنإ

نام نوريآ
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ةّيمزاحلا ةّلجم ميركتةّيمزاحلا ةّلجم تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم ةّيعامتجإ تاكراشمةّيمزاحلا ةّلجم

 :دحوتلل ةينانبللا ةيعمجلا
ةيمزاحلا ةيدلب عم رمثم نواعت <<

سيئر دحوتلل ةينانبللا ةيعمجلا نم دفو راز
يف رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا
روضحب،9102/11/02 يف ءاعبرألا موي هبتكم
ةيدلبلا يف ةيلحملا ةيمنتلا بتكم ةلوؤسم
روحمت رمثم راوح راد ثيح ،ربهلا نانح ةديسلا

هذه ىلا نيبستنملا نم ددع جمد ةّيفيك لوح
يف دّحوتلا ضرم نم نوناعي نيذلاو ةيعمجلا
يدان يف مهطارخإ ىلا راصيس ذإ ،يدلبلا لمعلا
يفو يدلبلا بعلملاو ةيمزاحلا ةباغو ةبحملا
.ةيمنتلا بتكم فارشإب يرادإلا لمعلا
سلجملا سيئر دّكأ «يمتنن اننإف متهن اننأل»
ينغ ةيمزاحلا عمتجم ّنأ ًادّدشم ،يدلبلا
ىقبتو تناك ةيمزاحلا باوبأ ّنأو ،هعّونتب
نم نضحتل عمتجملا تائف ّلكل ًامود ةحوتفم
ىدل ةّيفخملا تاردقلا نم ديفتستلو ةجاحب مه
.اهئانبأ عيمج
اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا#
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!ةّبحملاب ةكراشم : ةيمزاحلا يف دّحوتلا

معدلا ةطخ يفو ،ةّيعمتجملا تائفلا عيمج ىلع حاتفنإلا راطا نمض
،دّحوتلل ةينانبللا ةيعمجلا عم قيسنتلاب ةيدلبلا اهجهتنت يتلا
هيف عقاولا نينثإلا موي (ةيمزاحلا ةيدلبل عباتلا) ةبحملا يدان فاضتسا
،معطملا داّورل يهطلاب اوماق دّحوتلا نم نوناعي ًابابش9102/21/2
بتكم ةلوؤسمو ةدلبلا اراتخمو يدلبلا سلجملا سيئر دصق ةياغللو
اوّلص ثيح معطملا يوالع يدجم بألا نع ةلثممو ةيلحملا ةيمنتلا
.نيعمتجملا ىلع يخآتلا حور تّلحو ،ماعطلا ةكرب اولانو
امك ،ةيعمجلا يف نيلوؤسملا تاعلطتو رابخأ ىلا سيئرلا عمتسا

ّنأ دّكأو ،ثيدحلا فارطأب دّحوتلاب نيباصملا بابشلا كراش
ّمتهت ،ىلوألا ةجردلاب ةّيناسنإ ةنيدم ىقبتو تناك ،ةيمزاحلا
عمتجملا ءانبل ةّيقيقحلا ةورثلا مهيف ىرتو ،رجحلا لبق رشبلاب
ةهجل ةيعمجلا هبعلت يذلا زّييملا رودلاب هّون امك ،لضفألا
ةيمزاحلا ةيدلب ّنأ ىلا راشأو عمتجملا يف طارخنإلا ةيلمع ليعفت
نيبستنم ًانابش ةيمنتلا بتكم يفو اهتباغ يف ًاضيأ لبقتست
تاعاطق فلتخم يف مهبهاوم لقصو مهمعدل ةيعمجلل
.«اهيف كلاح فوشتب ةنيدم» ةيمزاحلا ىقبتل ،عمتجملا

<<
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ةّيمزاحلا ةّلجم ميركتةّيمزاحلا ةّلجم تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم ةّيعامتجإ تاكراشمةّيمزاحلا ةّلجم

نييئايزيفلا نيجلاعملا ةباقن تاباختنإ
يدلبلا رصقلل ةيولعلا ةعاقلا يف ةيمزاحلا ةيدلب تفاضتسا
يف دحألا موي نييئايزيفلا نيجلاعملا ةباقن تاباختنا
دكؤتل بيقنلا زكرمب قيوق يليا حشرملا زاف ثيح9102/11/42

تائف وحن حاتفنإلاب ًامدق ةرمتسم اهنأ ًاددجم ةيمزاحلا
ةنيدم اهنأ ًامود تبثتلو كيبشتلا ةيلمع زيزعتل ةفاك عمتجملا
.«اهيف كلاح فوشتب»
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يلافتحإ ساّدقةّيمزاحلا ةّلجم يرادإلا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم

11/9102
3
72
3
9

42

21/9102
2
91
21
71

32

عومجملا
7
47
02
33

37

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

(4/9102 لصفلا)ةرداصلا تالماعملا

 ماقرألاب انتالماعم ... يرادإلا ريرقتلا

01/9102
2
82
5
7

72

11/9102
35
-
-
-
36
67

15

21/9102
241
2
-
-
77
54

53

عومجملا
653
4
-
1
381
541

091

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

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

   ةدراولا تالماعملا

01/9102
161
2
-
1
34
42

401

ةلئاع021   ةّيعامتجإ تادعاسم اهل تمِّدُق يتلا تالئاعلا ددع
ل ل000.009.49ةّيدارفإلا تادعاسملا ةميق
ل ل000.05.44  ةميقب ةدعاسم01اياعرو ةيدنأو تايعمج ىلإ تمِّدُق يتلا تادعاسملا

ةّيمزاحلا ةّلجم
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يلاملا ريرقتلا
تادراولا

انريراقتةّيمزاحلا ةّلجم

عبارلا لصفلالّوألا نوناكيناثلا نيرشتلّوألا نيرشتتاليصفتلا

(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
ءانبلاب صيخرتلا مسر
ةيدلبلا ةماعلا كالمالا لامعتسا ءاقل ءانبلاب صيخرتلا مسر ىلع ةوالع
ةددحم هجوا يف قافنالل ءانبلاب صيخرتلا مسر ىلع ةوالع
ةنيوصت مسر
ةفصراو ريراجم ءاشنا مسر
تانهارملا ةيدناو عامتجالا نكامال رامثتسا مسر
ةمئادلا تانالعالل رامثتسا مسر
ةلئاسلا تاقورحملا عيزوت تاطحمو تالحمل رامثتسا مسر
ةلالدلا مسر
ةينفلا سوردلاو تانايبلاو تادافالا ءاطعال مسر
لقتسملا يدلبلا قودنصلا نم ةيدلبلا تادئاع
يخأت ةمارغ
ةظوحلم يغ تادئاع+ ةمدخلا نم فرصلا تاموسحم
ةمارغلا عم يمعتلا مسر
عومجملا

ىدل ةيمزاحلا ةيدلب ديصر
امك نانبل فرصم
9102/21/13 يف درو
 ل ل72897654.983. غلب

000,544,92
000,173,173
000,164,88
-
-
000,991,3
000,161
000,023
-
000,351
-
000,01
-
-
000,23
-
000,777,01

000,1
000,039,305

000,540,87
000,918,293
000,810,801

000,03
000,858,68
000,443,4
000,886,8
000,02
000,432,4
000,000,2
000,309

000,04
000,027,876
000,200,1
000,412,01
000,801
000,340,673,1

000,523,212
000,825,65
000,512,6
000,03
-
-
-
-
-
-
-
000,042
000,954,1
000,845,92
000,86
-
000,240,1
000,701,5
000,92
000,981,943

000,880,441
000,515,679
000,700,352
000,512,6
000,06
000,750,09
000,505,4
000,800,9
000,02
000,783,4
000,000,2
000,351,1
000,954,1
000,845,92
000,041
000,027,876
000,128,21
000,123,51
000,831
000,261,922,2

27.798.950.456
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يلاملا ريرقتلا
تارداصلا

عبارلا لصفلالّوألا نوناكيناثلا نيرشتلّوألا نيرشتتاليصفتلا
9102/4 لصفلا لالخ ةددسملا سيئرلا بئانو سيئرلا تاضيوعت
نيفظوملا بتاور
ءارجالا روجا

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

تايلالاو تازيهجتلا ةنايص
ةماعلا ةفاظنلا

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

ةماعلا قرطلا ةنايص
ةماعلا ةرانالا ةكبش ةنايص
ريراجملا تاكبش ءاشنا
ةفصرالاو ةينقالاو ةماعلا قرطلا ءاشنا
سوردلا تاقفن
كالمتسالا تاضيوعت
نيزوعملا ةدعاسم
ةييخلا فاقوالا ةدعاسم
ةيوبرتلا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
ةيضايرلا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
ةيعامتجالا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
حبرلا ىخوتت ال يتلا تائيهلا ةدعاسم
ماعلا عاطقلا ىلا تامهاسم
تالابقتسالا
تاناجرهملاو تالافتحالا
ماكحالاو ىواعدلا موسر
نيمأتلا تاقفن
ةظوحلملا يغ ىرخالا فيراصملا
عومجملا

000,000,81
000,293,111
000,153,73

000,312,87
000,244

000,053,1
000,000,4
000,085,1
000,367,71
000,779,4

000,049
000,205
000,849
000,890,1
000,006
000,309,11
000,603,72

000,703,31
000,000,54
000,741,62

000,005,1
000,089,91

000,699,4
000,000,03
000,197,2
000,085,62

000,228,1
000,884,094

000,544,111
000,050,73

000,387,72
000,440,8

000,777,5
000,410,72
000,331,82
000,081,7
000,173,12

000,829,2

000,333,32
000,003
000,173,72
000,910,52
000,298,1

000,532,91

000,005,71

000,000,1

000,057
000,001,3

000,470,2
000,574,2
000,477,004

000,000,81
000,139,781
000,095,19
000,922,633
000,136,46
000,166,01
000,691,02
000,607,3
000,567,9
000,157,44
000,285,02
000,803,62
000,241,5

000,201,5
000,121,3
000,786,23
000,754,72
000,024,74
000,495,42
000,597,4
000,427,35
000,251,83

000,555,232
000,000,801

000,005,1
000,000,81

000,614,6
000,471,65
000,596,21
000,903,51
000,842,61
000,144,345,1

000,000,63
000,867,014
000,199,561
000,922,633
000,726,071
000,741,91
000,691,02
000,650,5
000,245,91
000,543,37
000,874,66
000,564,83
000,315,62
000,049
000,235,8
000,960,4
000,811,75
000,753,82
000,496,68
000,919,67
000,786,6
000,427,35
000,496,07
000,000,54
000,207,852
000,005,521
000,005,1
000,084,12
000,000,91
000,699,4
000,000,03
000,759,9
000,458,58
000,596,21
000,383,71
000,545,02
000,307,434,2
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انيفو انمةّيمزاحلا ةّلجم

يواغلا يليإ راتخملا

ينورام -241 - ابيلص لآ
هلصأو ؛تانيعبرألا ةيادب ةيمزاحلا ىلإ ابيلص مرك ءاج
– فسوي – لاشيم :دالوأ ةثالث هل ليبج دالب نم
نم ةجّوزتم «ىدعس» ةديحو تنب هلو ،بوقعي
– زكور موحرملا ،دالوألا نم اهلو يواغلا فسوي لاشيم
.اًدالوأ مهلو نوجّوزتم مهعيمج ،اليلو – القت – ىملس
.ليزاربلا ىلإ رجاه
:نادلو امهلو ،يودبلا ىضور ةديسلا نم جوزتم ،ابيلص مرك فسوي
.تاجوزتم تانبو ًادالوأ امهلو ناجوزتم ،سويناطو مرك
.«زييت» ةديحو تنبو ،اًبزاع يفوت ًانبا هلو جوزتم ،ابيلص مرك لاشيم
.اًبزاع يفوت – ابيلص مرك بوقعي

كيلوثاك نمرأ6-7 -توغرب لآ
تانيثالثلا ةيادب ةيمزاحلا تنكسو ةلئاعلا هذه تءاج
يف امهلجس ،قزارو يبور :دالوأ ةسمخ هلو جوزتم ،توغرب بيبح
يف مهّلجس نوقابلا ةثالثلاو ،اًدالوأ امهلو ناجوزتم ،ةيمزاحلا
.ةيفرشألا

يواغلا يليإ راتخملا ملقب«انيفو انم»

كيلوثاك نمرأ5 -تاب هرق لآ
.تانيتسلا ةيادب ةيمزاحلا ىلا تاب هرق يناهوه فزوج ءاج
يجانو يداف :نادلو امهلو ،بوهلش لقع تادانرب ةديسلا نم جوزتم
.(ناجّوزتم)
.اًدالوا امهلو دهف ايحزق ايليم نم جوزتم تاب هرق فزوج يداف
امهلو يكبل فسوي سانيا ةموحرملا نم جوزتم تاب هرق فزوج يجان
.اًدالوا

كيلوثاك مور34- زاماط لآ
.تانينامثلا ةيادب اهتنكسو ةيمزاحلا ىلا ةلئاعلا هذه تءاج
:نيدلو امهلو ،قلحب يايم ةديسلا نم جوزتم زاماط جروج الوقن ناج
.تانبو ،سانياو رماس

7291 ماع ليزاربلا يف دولوملا - ابيلص مرك فسوي
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ةــــّلــــجم
ةّيمزاحلا
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ةـيمزاحلا
مكيفةياّوضم
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