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رقص ميلسسدنهملا ةملك <<
ةفاضإ ماعلا نأشلا يف لمعلا ّنأ ًاموي ربتعأ ملو ،ءاوضألاب ًاموي بغرأ مل
،انلهأ ةيلوؤسمو ةقث نم عبان بوؤد لمعو سّدقم بجاو وه لب ،ةيونعم
لمعلا ّنأ كش الف ؛ةيمزاحلا يف انلهأل لضفألا ميدقتل رمتسم فغشو
عمتجملا توص لاصيإلو انتاعمتجم ريوطتل يساساو يرورض يدلبلا
راعش تحت ةيمزاحلا ةيدلب يف هانجهتنا ام اذهو ،رارقلا ةلواط ىلا يندملا
،«انبابش» ،«انلافطأ» ةيرمعلا تائفلا لكل يغصن نحن اهف ،«رارقلاو راوحلا»
.لقعلاو بلقلا يف ةّصح مهنم ّلكل .«انرابك»و
ناج سيئرلا فارشإب ّمتت يتلا ةيئامنإلا عيراشملا نم ديدعلا يف تكراش
تاساردلاو تافلملا ريضحتب ءالمزلا نم ضعب عم تمقو ،رمسألا سايلا
،لضفألا ريرقتو اهتساردل ًاعمتجم يدلبلا سلجملا ىلع اهضرع ىلا راصيل
.رمثملا لمعلاو ةايحلاب جضت ،لحن ةيلخ الإ ةيمزاحلا نوكت نأ لبقن ال اننأل
نإ ،قّقحتي اهمظعمو ،يدلبلا سلجملا ةلواط ىلع تحرط ةريثك عيراشم
عيراشملا ضعب نع ثّدحتأس ددعلا اذه يف يننكلو ،اهعيمج لقن مل
 .(سدنهم) ةيميداكألا يتفصب اهيف كراشأ يتلا
،ةيدلبلل ميدقلا ىنبملا يف هّرقم نوكيس يذلا ،يحصلا ةياعرلا زكرم -
لهست ،رامعألا عيمجل ًامئالم نوكيل هل ةمزاللا تاساردلا دادعإ ّمت دقو
.ةّوجرملا جئاتنلا قّقحيو ةكرحلا هيف
ةعماجلا اميس ال ،تاعماجلا بابشل ةصرفلا ءاطعإب ةقابسلا ،رمسألا سايلا ناج سيئرلا صخشب ،ةيمزاحلا ةيدلب تناك -
ًايلاح متيو ،يرثألا جردلاو يضايرلا عمجملل ةرّوطتم عيراشم اومّدق ،لعفلابو ،مهتاردق اوتبثيو ،مهبهاوم اوزربي يك ،ةينانبللا
ةقباطمل ةينانبللا ةعماجلا لبق نمو ،ةيدلبلا يف سيئرلا لبق نم ةفلكملا ناجللا عم ةيميداكألا عيراشملا هذه ةسارد
.لامآلاو تاعلطتلا ىوتسم ىلع ةيئاهنلا جئاتنلا نوكت يك ،عقاولا عم ةيميداكألا تاساردلا
تاينقتلا لضفأب زّهجم ،رّوطتم حرسمو تارمتؤم ةلاص ىلا يدلبلا رصقلا يف ،تالامعتسإلا ةددعتم ،ةيولعلا ةعاقلا ليوحت -
.مهفويضو ةيمزاحلا ءانبأب ًاقئال نوكي يك ،اهثدحأو
،ةماع ةقيدح حبصتف اهريوطت ىلا راصيل روسجلا تحت ةماعلا ةقيدحلا فلم ريضحت ّمت دقف ،ةيولوألا هل يئيبلا قشلا -
يف اهضرع ىلا راصي نأ ىلع ،اهميزلتل ةمزاللا طورشلا رتافد دادعا متي فوس ةيجذومن عراوش تافلم ريضحت ىلا ةفاضإلاب
.ةلجملا هذهل ةلبقملا دادعألا
!مكتقثب ،ىذتحي ًالاثمو ،ةدئارو ًامئاد ةقاّبس ىقبتو ،ًارّوطت اهتقارع دجم ىلع ينبت ةيمزاحلا ّنأ ًاددجم مكعم دكؤن ،كلذبو
.لامآلاو تاعلطتلا ردق ىلع ةمخض اهعيراشمو ،ةايحلاب ضبنت انتنيدم
اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا ❊

روص يف ةّيمزاحلا
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يتسرمم ىلع تضم ةليوط تاونس
ةيعرلا باب نم هتلخد ؛ماعلا نأشلل
رّوطتي هب ذإف ،ةيعمتجإلا ةمدخلاو
يبا ايبوط روينيسنوملا عم تلمع ً.افغش
انسّسأف ،القت ترام ةيعر ءاشنإ ىلع داع
ةسينكلا كاذنآ فقولا ةنجل عم
عورشملا زاجنإ ىلع انلمع ّمث ،ةيعرلاو
.(ةدلبلا نفادم نيسحتو ريوطت) يئاعرلا
،برحلا نمز يف ةيمزاحلا نع تعفاد
نمز يفو ،لثمألا اهتيأر يتلا ةقيرطلاب
.اهتيار تلمح ملسلا
،يسأر بوجت تناك عيراشملا نم ريثك
،اهنم ضعبلا قيقحت تلواح .لازت الو
ةيحاض نم قلطنت ةيمزاحلا ىرأ يب ذإف

ةايحلاب جضت ةنيدم ىلا توريبل ةريغص
،مانت الو أدهت ال ةنيدم ،تارمثتسالاو
لفاحملا مهأ يف زئاوجلا دصحت ةنيدم
.ةيلودلاو ةيبرعلا
ةديدج ةحفص مويلا مكايإو قلطن
لمحت ،تنرتنإلا ربع ،ةيمزاحلا ةيدلبل
ةروطتم تاينقتب تامولعملا لك مكيلإ
اوحفصت .انتّيمزاحب قيلي ديدج لكشبو
bl.vog.heimzah.wwwنأ اوسنت الو
!عمسلا ىلع نحنف ،انولسارت
بخصب ةيمويلا ةايحلا تّجض نإو
لصاوتلا عقاوم انل ىقبت ،لمعلا

،بتكنو ،لصاوتنل ةذفان يعمتجإلا
مكعم يشمنل  ،مكاوكشو مكءارآ عمسنل

 .يهانتماللا رّوطتلا قيرط
 ،دعبو
ىّدعت يذلا اهرمع مغر ،ةيمزاحلا ةيدلب
اهبابش نضحت ،ةّيتف اهّنأ الإ ،نرق فصن
اهرابكل ينحنت ،مهناجل عم قّسنتو
عم دهجت ،ةفّرشملا مهتريسم مّركتو
ىلع رهستو اهناكس سرحت ،اهيرمثتسم
ًايئيب ،ةيجذومن ةنيدم ىقبتل مهحلاصم
 ً.ايداصتقاوً ايعمتجاو
ّلك ىلا ،بلقلا نم ركش ةملك
،نيرمثتسمو ناكسو ءانبأ ،نييمزاحلا
ةيمزاحلا هجو ةعانصب متمهاس متنأ
 .ءيضملا

،ةبوتكملاو ةيئرملا) مالعإلا لئاسولً اركش
كيرش متنأف (ةينورتكلإلاو ةعومسملا
ةقيرطلاب انتروصو انتوص لاصيإب يساسأ
 .ىلضفلا
 ةريبك تازاجنا عم ةديدج تاءاقل ىلاو

 يريدقتو يتبحم مكل
 رمسألا سايلا ناج

1 |

...سيئرلا ةملك

رمسألا سايلا ناج
ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر

!اهيف كلاح فوشتب ... ةيمزاحلا
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نم قلطنت ةيمزاحلا
توريبل ةريغص ةيحاض

جضت ةنيدم ىلا
،تارامثتسالاو ةايحلاب

،مانت الو أدهت ال ةنيدم
زئاوجلا دصحت ةنيدم
لفاحملا مهأ يف

.ةيلودلاو ةيبرعلا
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ةّيمزاحلا ةّلجم

 سيئرلا ةملك

كوربم : دودحلا ةطيرخ
 ظفحتلا مغر ةيمزاحلل

ةديدجلا تنرتنإلا ةحفص

ةيبابشلا ناجللاو اريكاش

يوئملا ليبويلا
 القت ترام ةيعرل

اروبال و تايدلبلا داحتا

yaD retsaE gnirpS

 - ينفلا ضرعملا
ةينانبللا ةعماجلا

يميرملا رهشلا ماتخ

رطاخملا نم ةيعوتلا

 :يواغلا يليا راتخملا ةملك
 انيفو انم

4

6

8

11

51

61

81

41

21

1

سرهفلا

 ماقرألاب انتالماعم ... يرادإلا ريرقتلا

يلاملا ريرقتلا

ةفلتخم تابسانم
نوتايرت قابس

نتملا لحاس تايدلب داحتا -  اديص ةرايز
يبونجلا

 سكور رام ةيعر جاح ةلحر
كورابلا زرأ روزت ةينطولا ةئيهلا
 ماعلا نمألا عم قسنت ةيمزاحلا ةيدلب

 هيزيلإلا ةسردم
سكور رام ةذمالت جرخت لفح

 ىواكشلا جمانرب - نيفظوملا بيردت
 ةيمزاحلا عراوش يف لوجت ءارذعلا

ةيرعش ةيسمأ :دنارفيلدلا ةسردم
 دوصقم الوقن بألا - لوألا سادقلا
ربهلا جروج بألا - لوألا سادقلا

سارحلاو ةطرشلا :ةيمزاحلا يف نمألا

 ةذَّفنملا تارارقلا ّمهأب ةحئال

تارارقلا قيثوت - انلاغشأ
 ةيلخاد تاقرط تيفزت -ةصقانم
راطما هايم فيرصت -ةصقانم

رسج قيرط ىلع ةنيوصت -131 رارقلا
اشابلا
 انس ةقيدح ةنايص -241 رارقلا
 اينيدراغلا يحص فرص ةكبش -711 رارقلا
 ةيئابرهك ديماوع ةلازاو عزن -101 رارقلا
عراش - يحص فرص ةكبش -331 رارقلا

سكور رام
- القت ترام وين يف ريدروب -621 رارقلا

ةمايقلا ةسينك

رقص ميلس سدنهملا :ماتخلا ةملك
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مكيف ةياّوضم

ةّيمزاحلا ةّلجم

ةّيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر ةركف
رمسألا سايلا ناج

ذيفنتو دادعا
برح .ج يور
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ةّيمزاحلا ةّلجم

ظفحتلا مغر ةيمزاحلل كوربم :دودحلا ةطيرخ

ميسرت ةطيرخ نم ةيمسر ةخسن انملتسا8102/7/81 يف
ةيمزاحلا قوقح نمؤت تءاجف ،ةيمزاحلا ةيدلبل يرادإلا قاطنلا
هتدعأ لماش ينوناق ريرقتب ةقفرم يهو09% ةبسنب ةرم لوألو
يتلا تايدلبلاو ةيلخادلا ةرازو لبق نم ةفلكملا ةيمسرلا ةنجللا
.8102/6/92 خيراتب ةلودلا ىروش سلجم ىلا ةلماعملا تلاحأ

.ةيدلبلا رس ةناما ىدل فلملا ليصافت لك ىلع عالطإلا مكنكمي
.ةيدجو تمصب لمعن اننإف متهن اننأل

.انظفحت مغر ةيمزاحلل كوربم
يدلبلا سلجملا ءاضعاو سيئر

دودحلا ةطيرخةّيمزاحلا ةّلجم

،ةيمزاحلا ءاعفش دحأ ،سايلا رام ديعب نولفتحي راجتلا ةنجل سيئرو ةدلبلا ريتاخم عم ةيدلبلا يفظوم رابكو يدلبلا سلجملا
ميسرت ةطيرخ نم ىلوألا ةخسنلا ةيمزاحلا مالتساب لثمتملا يخيراتلا زاجنإلابو امك ،رمسألا سايلا ناج سيئرلا داليم ديعبو
ةرازو لبق نم ةفلكملا ةيمسرلا ةنجللا لبق نم هدادعإ ّمت لماش فلمب ةقفرملا ،ةيمزاحلاو ادبعب يتيدلب نيب يرادإلا قاطنلا
.ةينوناقلا رطألل ًاقفو اهلامكتسال ةلودلا ىروش سلجم ىلا ةلماعملا ةلاحا تمّت دقو ،تايدلبلاو ةيلخادلا
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هتحفص ىلعsianabiL lapicinuM adnegA عقوم رشن
هيف لوانت«ةروطتمو ةقابس :ةيمزاحلا ةيدلب» ناونعبً اريرقت

ةفاك اهباوبأبbl.vog.heimzah.www ةيدلبلا ةيمزاحلا ةحفص
(...تالماعملاو ىواكشلا عقوم ،راثآلا ،ةيدلبلاو ةدلبلا خيرات)
ةيدلب اهيلع تلصح يتلا ينورتكلإلا زيمتلا ةزئاجب هّونو

هّون مك ،ةيبرعلا لودلا ةعماج نم0102 ماعلا يف ةيمزاحلا
سيئر صخشب ةيمزاحلا ةيدلب همدقت يذلا زّيمملا رودلاب عقوملا
ًاظوحلمً ارودو ةلعاف ةملك مهل نيذلا بابشلل يدلبلا سلجملا

 .ةيمزاحلا يف
اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا#

ةديدجلا تنرتنإلا ةحفص>>
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ةيبابشلا ناجللاةّيمزاحلا ةّلجم

ةيبابشلا ناجللاواريكاش
ةماقإب ،نينسلا ّرم ىلع ،ةقابسلا تناكف ،اهئانبأل لضفألا ميدقت ىلع ةيمزاحلا ةيدلب تبأد
.نانبل يف نفلا موجن رابك ةفاضتساو ،ةيونسلا تاناجرهملا
،رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر حّرص مك ،بابشللً امئاد ةيولوألا ّنألو
ةئم ةيمزاحلا ةيدلب تعد ،ةيبابشلا ناجللا اهلذبت يتلا دوهجلا لكل ةيريدقت ةوطخبو
،لصألا ةينانبل ةيملاعلا ةمجنلا لفح – ةيلودلا زرألا تاناجرهم يف ةكراشملل ةيبصو باش
.8102/7/31 يف ةعمجلا مويRUOT DLROW ODARODLE  اريكاش
ةيمزاحلل ناك ثيح ،برلا زرأ هاجتاب ةيدلبلا ماما نم تاصابلا تقلطنا ،ةياغلا هذهلو
.حرملا يبابشلا وجلاب تزّيمت ،ةلاّعف ةكراشم
اهسيئر صخشب ةيمزاحلا ةيدلب ىلا ركش باتك ةيبابشلا ناجللا تعفر لفحلا ةياهن يفو
.اهب مهطيحي يتلا ةياعرلاو ةبحملاو معدلا ّلك ىلع
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ةيبصو باش ةئم ةيمزاحلا ةيدلب تعد
– ةيلودلا زرألا تاناجرهم يف ةكراشملل

اريكاش ،لصألا ةينانبل ةيملاعلا ةمجنلا لفح
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القت ترام ةيعر تلفتحا
يوئملا اهليبويب ةيمزاحلا
سيمخلا موي لوألا

سأرت ثيح،8102/5/42
توريب نارطم ةدايس
ةحيبذلا رطم سلوب ةنراوملل
ينهاك هنواع دقو ةيهلإلا
ردب جروج بألا ةيعرلا
ةفاضإلاب ،قوتعم ينور بألاو
الوقن نهاكلا ةدلبلا نبا ىلا
.ًاثيدح مسترملا دوصقم

القت ترام ةيعرليوئملا ليبويلا

ةّيمزاحلا ةّلجم القت ترام ةيعرل يوئملا ليبويلاةّيمزاحلا ةّلجم

ًاطسوتم رطم سلوب نارطملا ةدايس
هتليقعو رمسألا سايلا ناج سيئرلا
ةنجلو يدلبلا سلجملا ءاضعا نم ضعبو
 .ةيعرلا ينهاكو القت ترام فقو

.رطم سلوب نارطملا ةدايس عراش ةطيرخو يدلبلا رارقلا
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هلّلخت ،انامرب – ممحلا جرب معطم يف ءاشع لفح ناك ّمث
،ةيمزاحلا ةيدلب لبق نم رطم سلوب نارطملا ةدايس ميركت

سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر ةملك يف ءاج ثيح
 :رمسألا
اهومترشن يتلا مكتمكحو ،بوؤد ٍدهج نم هب مُــتمق ام ّنإ»
ًاروخبو ،ةبحملا نمً اعرد مويلا مكل ُدوعت ،ىربكلا مكتيعر يف
وهو ،ريدقتلا َنوبرع مكِـمسا ىلعً اعراشو ،ناميإلا نم
ةرازو ةريدتسم) ةيمزاحلا5834/ راقعلا نم دتمملا ُعراشلا
لاثمت لباقم) ةيمزاحلا106/ راقعلا ةياغلو (لاغشألا
يبا ايبوط رونيسنوملا هل روفغملا

ًانّيزموً اعوفرم مكمسا ىقبيل ،(داع
يقرشلا لخدملا يف نيتطقن مهأ
،ةيبرحلا ةيلكلا هاجت :ةيمزاحلل
ةسيدقلا ةسينك نم ٍةبرقم ىلعو
نونّيزتو ،اهِرظنب مُــكاعرت ،القت
«.ةيمزاحلا لخدم
مّدق ثيح ،تاميركتلا تلاوت ّمث
ءاضعألاو يدلبلا سلجملا سيئر
راجتلا ةنجل سيئرو ةدلبلا يراتخمو
ةدايس نم ّلكل ةيميركتلا عوردلا
جروج بألا ،رطم سلوب نارطملا
نيذلا القت ترام فقو ةنجلو ،ردب
هذه ريوطت ىلع نيدهاج اولمع
.راوجلاو توريب اياعر مها نم ةدحاو تحبصأ يتلا ةيعرلا
نلعأ نيح نيرضاحلا رطم سلوب نارطملا ةدايس أجاف دقو
هايإً اعفار القت ترام ةيعر يف ردب جروج بألل هتيبثت نع
ًءادصأ ربخلا اذه يقل دقو ،يروخ ةبتر ىلا رّبدم ةبتر نم
ةيعرلا ةبحملً ارظن ،راحلا قيفصتلاب لبوقو ةيباجيا
يف يدلبلا سلجملا لمعب ىربك ةداشإ هل تناكو ،اهيعارل
نم هنارقا نيب ًءاطعوً ازّيمت رثكألا هربتعا ثيح ةيمزاحلا
.ينانبللا لحاسلا تايدلب
ةيونعم ايادهب ةمدقملا ايادهلا القت ترام ةيعر تلداب
راعشو القت ترام مسر لمحت ةنوقيأ تناكف ،ةيسنكو
سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر ىلا ةيمزاحلا
>.رطم سلوب نارطملا ةدايس ىلا ىرخأو ،رمسألا

يدلبلا رارقلا ناملسي شيبح فسوي خيشلا هبئانو رمسألا سايلا ناج سيئرلا
 .ردب جروج بألا روضحب رطم سلوب نارطملا ةدايس ىلا عراشلا ةيمستب

– رطم سلوب نارطملا – شوفرح بيبل يماحملا – ردب جروج بألا – رمسألا داليم
رمسألا سايلا ناج سيئرلا – يروخلا اهزن تخألا

ديسلا روضحب ردب جروج بألا ىلا ةيميركتلا عردلا ملسي رمسألا سايلا ناج سيئرلا
.ةيئاعرلا فقولا ةنجل نع رمسألا داليم
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ةّيمزاحلا ةّلجم القت ترام ةيعرل يوئملا ليبويلاةّيمزاحلا ةّلجم

:لوقلاب هتملك رمسألا سايلا ناج سيئرلا متتخا
،مارتحإلا يماسلا رطم سلوب نارطملا ةدايس»
ً،اعيمج ءالجألا ءابآلا اهـٌّيا
مُـكـِفّرصتب ةيدلبلا تاّيناكمإ ُعضن ،ةيمزاحلا ةيدلب سلجمِ  مساب
عرقُـت اهُسارجأو ،ً ةحوتفم اـنِسئانك ُباوبأ ىقبتل اياعرلا ِمعدل
«.راوجلاو ةقطنملا يفً ايلاع
عم لباقتيس هنأ حيرصتلا ال حيملتلاب ىفتكا دقف هتدايس اّمأ
رواجملا راقعلا نمث ديدست لمكال قيرطلا فصتنم ىلع ةيدلبلا
هتردابم تلبوقف ،نينمؤملل فقاوم هصيصخت ّمت يذلاو ةسينكلل
.نانتمإلاو قيفصتلا نم لباوب ةيباجيإلا
،شوفرح بيبل يماحملا ةيوعرلا سلاجملا لثممل ةملك تناك دقو
:اهيف ءاج ام زربأ نم
ُبلق يه القت ترام َمسإ ُلمحت يتلا ُةقطنملا تناك اذإو»
ِءانبأ ِّلك بولق يف ٌةَِرضاح القت ةسيدقلا نإف ،ضبانلا ةيمزاحلا
.ةيمزاحلا
ةياعرب انِتَسينكل مئادلا رّوطتلاب ُرختفنً اعيمج اننإ،ءاّزعألا اهيأ

اهنإ ،زيزعلا ينور بألا ةنواعمبو بيبحلا ردب جروج بألا دوهجو
،َرصَعلا ِةَبَكاوم ىلعو اهِبابش ِديدجت ىلع ُصُرحت ٌةَقيرع ةسينك
ِّلك ْنِم نَينمؤملا باطقتسا يف َّرمتست َِكل نِكمي ام لك ُلَعفتو
مُهَروضح لِّهسُت يتلا فورظلا لَضفأ ريفوت لالِخ ْنِم رمعألا
ناك يذلا تارايسلا ُفِقوم اهنِمو ،مهِناميإ َةسرمم مهل ُحيتتو
دب الو ،ِهِتِماقإ نم انِنيكمت يف رٌيبك ٌلضف ،رطم سلوب نارطملا اندّيِسل

قيدصلا ّيدلبلا سلجملا سيئر ىلا صاخ ركش هيجوت نم انه
مئادلا صيرحلاو ةسينكلا هذه ُنبإ وه يذلارمسألا ناج ذاتسألا

قيدصلا ةرضح كلً اركش ،اهِرودب مايقلا يف رمتست كل اهِمعَد ىلع
.«متلز الو تاونسلا تارشع ذنم ةيمزاحلل هَتْلَعَف ام لك ىلع زيزعلا

نم تءاج ةيوفع ةملك يفو ،رطم سلوب نارطملا ةدايس اّمأ
تزّيمتو تقّوفت ةيمزاحلا ةّيدلب ّنأً اربتعم لفحلا متتخا ،بلقلا
ءاطعلا يف ةسردم ربتعي يذلا رمسألا ناج سيئرلا دوهج لضفب
.يدلبلا لمعلاو
رمألاب سيل وهو ،يقارلا يلئاعلا وجلاب ءاشعلا لفح زاتما
 .ةيمزاحلا – القت ترام ةيعر ىلع بيرغلا

<

.ًالافتحا ىولحلا بلاق عطق
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ءاعبرألا موي ءاشع لفح ىلا هيف ةيبابشلا تائيهلا ةيلحملا ةيمنتلا بتاكم ةطساوب يبونجلا نتملا لحاس تايدلب داحتا اعد
بئان ،ناعمس نومير كابشلا نرف ةيدلب سلجم سيئر - داحتالا سيئر روضحب ةيمزاحلا – هيشيبلا معطم يف ميقأ81/7/8102
.يناجب رايب ايراع ةيدلب سلجم سيئر ،رمسألا سايلا ناج ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر - داحتالا سيئر

،كابشلا نرف نم  ةيبصو باش ةئملا براقي ام ةوعدلا ىّبل
ينوط بألا فرشلا فيضبً اعيمج اوبحر ،ايراعو حايشلا ،ةيمزاحلا

رود ليعفت ىلع تايدلبلا أّنه يذلا اروبال ةيعمج سيئر ،هرضخ
نأً اينمتمو ينانبللا عمتجملا يف ةقباس اهناً اربتعم ،اهيف بابشلا
نم هاوسل ةودق يبونجلا نتملا لحاس تايدلب داحتا نوكي
ىلع دّدش مك ،هرّوطتو ينانبللا عمتجملا ةحص نمؤي مم تايدلبلا

نكر مه ،بابشلا عم أدبي يذلا رمألا ،داسفلا ةحفاكم ةرورض
تايدلب نيب بيرق نواعت عورشم نع نلعأو ،دغلا عمتجمل ساسألا
راوبال ةيعمج نيبو ةيلحملا ةيمنتلا بتاكم ةطساوب داحتالا

يف مهل ةمزاللا لمعلا صرف نيمأتو بابشلا هيجوتو بيردتل
.صاخلاو ماعلا نيعاطقلا

داحتالا مساب رمسألا سايلا ناج سيئرلا بّحر ،ةبضتقم ةملكب
ةيمهأ ىلعً ادّدشم ،بابشلاو ءاسؤرلا هئالمزبو ،هرضخ ينوط بألاب
رمتسيو رهدزي نانبل ّنأل ،مهنطوو مهتاعمتجم يف مهرود ليعفت
نيح ةيمزاحلا ةيدلب هب تنمآ ام اذهو ،يبابشلا رصنعلا ةّمهب
ناجل هنع تقثبنا يذلا لوألا بابشلا رمتؤم5102 ماع تقلطأ
.ةيلحملا ةيمنتلا بتكمو لمعلا

 نوقلطي يبونجلا نتملا لحاس بابش
AROBAL عم نواعت عورشم

<<
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EASTER DAYةّيمزاحلا ةّلجم

Spring Easter Day

،ةدلبلا لافطا عمً اّيعيبرً اموي ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيبابشلا ناجللا تمظن
نيب مهرمعأ تحوارت ةيمزاحلا ءانبأ نم لفط يتئم لاوح دفاوت ثيح
يناولهب ضرع ىلا ةفاضالاب ،ةفلتخم باعلأ يف اوكراشيل تاونس رشعو ثالث
.ةفلتخم لاكشأب تانولاب نييزتو
نا هلً ارّرقم ناك راطمالا طقاست الولو ،تاعاس ثالثل ناجرهملا ّرمتسا
دارفا هب ماق يذلا يوديلا لمعلاي راهنلا اذه زاتما .لوطا تقول رمتسي
مك ،مهراّوزب اومتهاو باعلالا اوعرتخا نم مه ناك ثيح ،ةيبابشلا ناجللا
.ريصعلاو تانبلا لزغو راشوبلا مهل اومّدق
لمع ىلع رمسالا سايلا ناج ديسلا ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملا سيئر ىنثأ
هذه ىلا باستنالل ةنيدملا ايابصو بابش عيمج اعدو ،ةيبابشلا ناجللا
.اهلبقتسمو ةيمزاحلا ضبن مه مهنال ةيدلبلا عم نواعتلاو ناجللا

       باعلألا ىدحا يف لافطألا دعاسي ةيبابشلا ناجللا نم يماشلا يليا
8102 -2 لصفلا -44 ددعلا

no 2season 2018 newww.qxp_Layout 1  9/26/18  11:18 AM  Page 12



810213 -2 لصفلا -44 ددعلا |

لافطألا ىلع فرشت ةيبابشلا ناجللا نم نورام اتيغ

– ارمسلا امير – متاح ايام – نيضغ لاتسيرك :ثدحلل ةمظنملا ةيبابشلا ناجللا ةعومجم
هراشب – ليلخ وبا يسنان – هللاطع انايتات – نورام اتيغ – ينب جروج – ديمك لبرش
.برح يور يمالعإلا راشتسملاو يواغلا

ًاضيا ةروصلا يف ودبتو ،نيرضاحلا لافطألا ضعب ًاطسوتم رمسألا سايلا ناج سيئرلا
.رمسألا اردناس .دو نايربرب امير ةديسلا
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تاعامتجاةّيمزاحلا ةّلجم ضراعمةّيمزاحلا ةّلجم

،حومطلاو دعاولا بابشلا هاجت ةيمزاحلا ةيدلب اهجهتنت يتلا معدلا ةطخل ًالمكتسا
– ةينانبللا ةعماجلا ةراداو يدلبلا سلجملا نيب ام يف ةعقوملا تالوكوتوربللً اجيوتتو
نينثإلا ليل ةيدلبلا تفاضتسا ،ةرمعلاو ةليمجلا نونفلا ةيلك – يناثلا عرفلا
تاحوللا ددع قاف دقو ،ةّيلكلا يجيرخو بالطلً اينفً اضرعم8102/4/32
نفلا يبحمو روضحلا نم ديدعلا دفاوت مك ،ةينف ةعطق ةئملا تاتوحنملاو
ةيدلب ءادأ ىلع نونثيو لوألا مهضرعم يف يعماجلا بابشلا نومعدي هيقوذتمو
يف ةرمعلاو ةليمجلا نونفلا ةيلك ديمع  مهنيب نمو ،«بابشلا ةقيدص» ةيمزاحلا
ةليمجلا نونفلا ةيلك ريدم ،جاحلا ينسح دمحم روتكدلا ةينانبللا ةعماجلا
ينومرع بوصغ اسلإ ةروتكدلاو ،لبرش ناوطنا روتكدلا يناثلا عرفلا يف ةرمعلاو
،(ةيليكشتلا نونفلا مسق ةسيئر)

ةينانبللا ةعماجلا ينفلا ضرعملا

سلجملا سيئرل ةملك تناك ،قايسلا اذه يفو
:اهيف ءاج رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا
كرتي امب لب ،هرهاظ يف ودبي ام سيل ديجلا نفلا»
هذه نم ًاقالطنا ،انتايحو انسوفن يف ريثأت نم
نوكي نأ بجي نفلا ّنأب انناميال ًاتيبثتو ،ةلوقملا
مكنونف ّنألو ،عيمجلا ّقح نم وهو ،عيمجلل

دعبا ىلا لصت ىتح معدلا لهأتستو ةليمج
مكضرعم ةفاضتساب مويلا انتوطخ تءاج ،دودحلا
ةعماجلا عم اهانأدب يتلا لمعلا ةطخل ًالامكتسا
ميدقتل تالكوتورب عيقوت لالخ نم ةينانبللا
اهريغو ،يرثألا جردلاو يضايرلا عّمجملل تاسارد
ةيغب اهتساردل ىعسنس يتلا عيراشملا نم ريثكلا
.نيزّيمتملا بالطلل قافآلا عسوأ حتف
اهعارص نمض ةيناسنإلا دي يف ةّيرحس ةادأ نفلا
عاونأ عيمج رّدقت ةيمزاحلا ةيدلب ّنألو ،ءاقبلل
سلجملا نم ًانامياو ،اهنم ةليمجلا اميس ال ،نونفلا
بهاوملاو ةينانبللا ةعماجلا معد ةرورضب يدلبلا
عمتجم ءانب ةيغب ،مهيدل ام لضفأ ميدقتل ةباشلا

لالخ نم هانسمل ام اذهو ،هب رختفن ،ميلس
ّنأب مكمالعإ انّرسي ،ءاّرغلا مكتعماج عم نواعتلا
ةميقب ةدعاسم مّدقيس ةيمزاحلا ةيدلب سلجم
ةريل نويلم نيثالثو ةسمخ) ل ل000.000.53//
ةيلك يف ةيليكشتلا نونفلا مسق ىلا (ةينانبل
– ةينانبللا ةعماجلا – ةرامعلاو ةليمجلا نونفلا
،اهيف تحنلا فرتحم ميمرت موزل ،يناثلا عرفلا
.رارقلا اذه قيدصت ّمت دقو
هلقعو هبلق جزمي نانفلا ّنأب نمؤن انّنألو
دّدجن ،هلمع يف ةايحلاو ضبنلا عضيل امهرصعيو
ةيدلبلا حرصو انيديأ حتفنو ،مكب انبيحرت
نوقحتست مكنأل ،مكب قلعتي طاشن ّيأ لابقتسال
هّجوتن ةبسانملا هذه يفو ،ةبحمو معد لك
ةنبا ،ينومرع بوصغ اسلإ ةروتكدلا ىلا ركشلاب
ةينانبللا ةعماجلا عم لصولا ةلصو ةيمزاحلا
.ةزّيمملا عيراشملا هذه ةباّرعو
ّنف ّلكب اهرصق نونيّزت ،ةّيمزاحلا يف مكب الهأ

«.بيرقلا لبقتسملا يف ةرمثم تاءاقل ىلا ،ليمج

بتكم ةلوؤسم ربهلا نانح ةديسلاو ينومرع بوصغ اسلا ةروتكدلا ًاطسوتم رمسألا سايلا ناج سيئرلا
.ةينانبللا ةعماجلا ةرتاكد نم دشحو ةيلحملا ةيمنتلا
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ةيبابشلا ناجللا عم يميرملا رهشلا ماتخ

ّمت ،ةيمزاحلا يف القت ترامو سكور رام يتيعر نيب قيسنتلاب
اهيف تكراش ،يميرملا رهشلا ماتخ يف ةيئاعر ةريسم ميظنت
ناجلل ةزيمم ةكراشم تناكو ،ةيوعرلا ناجللاو تايوخألا
،مهناميا ةدلبلا بابش دّدج ثيح ،ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيبابشلا
لالخ نيبارقلا اوبّرقو ،ةدلبلا عراوش يف ءارذعلا عم اوفاطف
ةيزمر ةيده ةيدلبلا مسابو مهمساب اومّدقو ،ةيهلإلا ةحيبذلا
ّمث .سادقلا لالخ اهكيربت ّمت ةحبسم نع ةرابع ،نيكراشملل
حباسملا هلالخ اوعّزو سكور رام ةسينك مامأ ةبحم زجاح اوماقا
ةدوعلل بابشلا ليجل ةوعد يف ةرباعلا تارايسلا ىلع ةكرابملا
.ةالصلاو ةبحملا روذج ىلا
رام ةيعر نهاك) زوريك لاشيم يروخلا ةيهلإلا ةحيبذلاب لفتحا
(القت ترام ةيعر نهاك) ردب جروج يروخلا هنواعو ،(سكور
يه ةيمزاحلا يف سكور رام ةيعر ّنأ ىلع هتملك يف دّدش يذلا
ليما بألا مهنواع دقو ،ءارذعلا مك «ملتب مألا»و مألا ةيعرلا
ً.اثيدح مسترملا ربهلا جروج بألاو  رغاد

ةريسملا

نيكراشملا ىلع دورولا عزوت ةريسملا قالطنا ليبق ةيبابشلا ناجللا

سايلا ناج ديسلا ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملا سيئر ىنثأ
،عمتجملا نيدايم فلتخم يف ةيبابشلا ناجللا دوهج ىلع رمسألا
اعدو ،ةينيدلا ىتحو ،ةينفلاو ةيعمتجإلاو ةيضايرلاو ةيفاقثلا

اهيلإ ممضنإلاو ناجللا هذه عم نواعتلا ىلا ةدلبلا بابش عيمج
ةنيدم» ةيمزاحلا ىقبتل مادتسم يبابش ضبنب ةيدلبلا ديوزتو
.«اهيف كلاح فوشتب
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يناورقلا ىيحي ةملكةّيمزاحلا ةّلجم

مهاسي ةيساسأ رصانع ةعبرأ دوجو ًايملع هيلع فراعتملا نم
،ةلعتشملا داوملا :قيرحلا عالدنإ يف يئايميكلا اهلعافت
.٪12 ةبسنب ءاوهلا يف دوجوملا نيجسكوألاو ةرارحلا ،ءابرهكلا
مهاست اهضعب نع ةديعب اهئاقبإو تانوكملا كلت لزعبف
لخاد قئارحلا ثودح ةيناكمإ فيفخت ىلإ ريبك دح ىلإ
.انل ةرواجملا ةيلخادلا جارحألا ىتحو بتاكملاو لزانملا

انل ةرواجملا راجشالاو باشعألا صخالابو تاباغلا قئارح نإ
،براجتلا تتبثا امك ،يرشبلا رصنعلا نأل اهثودح يدافت نكمي
.اهعالدناب رشابم ريغً انايحأو رشابم ٍلكشب يبلسلا رودلا هل
لاعتشإلل ةلباق داوم دوجو نود بهللا أدبي نأ نكمي فيكف
اهببس يتلاو ةبهتلملا داوملاو رئاجسلا باقعأ ،سكاعلا جاجزلاك
.ةعيبطلاب ثباعلا ناسنالا
لامهإو فييكتلا ةزهجأ مادختسإ ةرثكلً ارظن لامحألا ةدايز نإ
.قيرحلا تالاح نم ريثكلا ببست ةيلزنملا ةزهجألا عم لماعتلا
:ىلإ هبنتلا بجوتي كلذل
نأ و يرود لكشب ةيئابرهكلا كالسألا عيمج ةنايص ةرورض-1

.ةلوزعم بيبانأ نمض ةيجراخلا تاديدمتلا نوكت
ةمدختسملا ريغ ةزهجألا نع ءابرهكلا لزع نم دكأتلا-2

نع هداعباو همادختسإ دعب ءابرهكلا نع رتويبمكلا لصفو
.تاشورفملا

.اهيلإ لوصولا لافطالل نكمي يتلا ءابرهكلا جراخم ةيطغت-3

يناورقلا ىيحي ةملك <<
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ةددعتم ةيئابرهك تالصو يأ بيكرت وأ ليمحت مدع-1
ةجيتن لاعتشإلل ةلباق اهنأل دحاو ردصمب اهطبرو جراخملا
ضباقم دوجو لهاجت مدع كلذكو .دئازلا ليمحتلا
تحت يئابرهكلا بحسلا يقبت يتلا ةمزاللا ءابرهكلا
لكشب ةيئابرهكلا كالسألا عيمج ةنايص ةرورضو .ةرطيسلا
.يرود

عنم ةهجل خباطملا ةصاخ لزانملا لخاد ىضوفلا ليلقت-2
تاناخسلا برق لاعتشإلل ةلباقلا ماسجألاو داوملا دوجو
ةيافط رفوت ةرورضو .ةيئابرهكلا جراخملاو نارفألاو
قيرح ةلاح يأ ةيطغتل خباطملا يف قيرحلل ةيناطبو
.اهقنخو

ةبيرق وأ ةبقارملا نع ةديعبو ةءاضم عومشلا كرت مدع-3
.تاشورفملاو يداربلا نم

لصفت يتلا ةيئابرهكلا عطاوقلا ةنايصو دوجو نم دكأتلا-4
دكأتلاو .تاديدمتلا يف ةلكشم يأ دنع يئابرهكلا رايتلا
لصفو ةمدختسملا ريغ ةزهجألا نع ءابرهكلا لزع نم
نع هداعباو همادختسإ دعب ءابرهكلا نع رتويبمكلا
.تاشورفملا

نأل لافطألا لوانتم نع ةديعب تيربكلاو تاعالولا ءاقبإ-5
.ةريبك ةثراكب ببستت دق مهتيلوضف

ةميدقلا ةيئابرهكلا تاودألاو تادعملا لامعتسإ مدع-6
.ةيلخادلا اهتاليصوت يف رطاخم دوجولً ادج

باقعأ نأ ثيح لزانملا لخاد نيخدتلا نع داعتبالا -7
ثودحب ةلعتشملا داوملل اهتسمالم ببستي دق رئاجسلا

رياطتي دق يتلا ليغارألا ىضوفً ايلاح ىسنن الو .قيرح
.لزانملا لخاد لعتشملا محفلا اهببسب

نارود ةلاح يف تافيكملاو ،حوارملا ،تاناخسلا كرت مدع-8
لالخو ةليوط ةدمل .بتكملا وأ لزنملا ةرداغم لالخ
 .رفسلا

ىلع وأً ايكلسال لمعت ةيرارح وأ ةيناخد تاساسح بيكرت-9
وأ ناخد دوجو دنع انراذنا يف دعاست اهنأل ةيراطبلا

 .قيرح ىلإ تاظحلب لوحتت دق ةعفترم ةرارح
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تاقارحلا فرغ يفو خباطملا لخاد ئفاطم دوجو ةرورض-01
.ةيئابرهكلا تادلوملاو

وأ بّرست دوجو يدافتلً ايرود اهتاليصوتو زاغلا ريراوق دقفت-11
اهداعبإو زاغلا تاناوطسا قالغإ ماكحإ ىلإ ةفاضإ .تاققشت
.ةرشابملا سمشلا ةعشأ رداصم نع

يف اهرطاخمل لزانملا لخاد ءاوشلا دقاوم لامعتسإ مدع-21
،ةماسلا ةنخدألاو تازاغلاب قانتخالا وأ قئارحلاب ببستلا

نع ةديعبو لاعتشإلل ةلباق داوم يأ نع ةديعب اهئاقبإو
.لافطألا لوانتم

فرصتلا ةيفيك نع لزنملا لخاد نيقهارملاو لافطألا ةيعوت-31
.نامأب جورخلاو قيرح ثودح لح يف

تاطارتشالاو تاءارجإلا قيبطتب عمتجملا دارفأ مازتلا ةرورض-41
.مهتابكرم يف ىتحو ةيراجتلا لاحملاو مهلزانم يف ةيئاقولا

  ةديفملا حئاصنلا ضعب
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انيفو انمةّيمزاحلا ةّلجم

يواغلا يليإ راتخملا ملقب«انيفو انم»

يواغلا يليإ

كيلوثاك مور/ 32 –بيد لآ
يف دولوم وهو،0491 ماعلا ةيادب ةيمزاحلا ىلا بيد ميهاربا مدق
.0191 ماعلا
– فزوج – انح :دالوا ةثالث امهلو رازاع ايل ةديسلا نم جوزتم
.دالوا مهلو نوجوزتم مهعيمج ،لاشيم
البع – زيريت – يرام :تانب عبرا ًاضيا بيد ميهاربا ديسلل
.ءابزع تيناجو ،دالوأ ّنهلو تاجوزتم
يواغلا هراشب ليما ةدلبلا نبا نم ةجوزتم بيد ميهاربا زيريت
رامزلا نيما ذاتسألا نم ةجوزتم ياريمو بزعا ينوط نادلو امهلو
.دالوا امهلو

كيلوثاك مور–3/91 –هيبار لآ
فصنلا ةيادب ةيمزاحلا ىلا هيبار بيدا ميهاربا تنوكلا ءاج
.ليمجو بيدا نادلو هلو جوزتم .رشع عساتلا نرقلا نم يناثلا
نود جوزتم – ةيمزاحلا يف8981 ماع دولوم ،هيبار ميهاربا بيدا
.دالوا

نم جوزتم ،ةيمزاحلا يف1191 ماع دولوم – هيبار ميهاربا ليمج
.لبرش دحاو دلو امهلو مولس سجرج ادنيل ةديسلا

ينورام/361 – مناغ لآ
ةيادب ةيمزاحلا ىلا5191 ماع دولوملا مناغ ودبع فسوي مدق
:دالوا هلو هفيلخ ايليماف ةديسلا نم جوزتم .نيرشعلا نرقلا
(ءابزع) ةريظن – سويناط – لاشيم
لمعي ناكو (ًاقباس ةرايبلا) زكور رام يح يف ةيمزاحلا نكس
.ةيذحألا ةعانص يف
ةاجن ةديسلا نم جوزتم،6491 ماع دولوم مناغ فسوي لاشيم
.دالوا امهلو تبات هراشب

ةديسلا نم جوزتم،2591 ماع دولوم مناغ فسوي سويناط
.دالوا امهلو ،يجيرف ناج ىوجن

سكذوثرأ مور/ 1 –تاكرب لآ
،رشع عساتلا نرقلا رخاوا ةيمزاحلا ىلا تاكرب محلم مدق
ضارا هل ناكو ،ناوطنا – لاشيم – ليما :دالوا ةثالث هلو جوزتم
.اميحزلا قيرط لوا يف ةعساش
لادآ ةديسلا نم جوزتم،6091 ماع دولوم تاكرب محلم لاشيم
ناك .يليا – كاج – يرنه :دالوا ةثالث امهلو ،تبات فسوي
مورلل سلوبو سرطب رام ةسينك يسسؤم نم تاكرب لاشيم
.كاذموي فقولا ليكوو ،سكذوثرألا

.ًابزاع يفوت تاكرب لاشيم يرنه
.دالوا امهلو ناجوزتم تاكرب لاشيم يلياو كاج
دلاو وهو ،جوزتم،0191 ماع ديلاوم تاكرب محلم ناوطنأ
بجنأو جوزت هرودب يذلا تاكرب محلم لحارلا راقيسوملا
.ًءانبأ
يف ،بادتنإلا مايأ ،يسنرفلا شيجلا عم تاكرب ناوطنا لمع
.ةراجنلا لقح

تاكرب لاشيم
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ماع دولوملا نايراقشا جروج فزوج نارطملا تامحرلا ثلثملا
ةسردملا يف ىلوألا هسورد ىقلت (ايروس) ىسوم لبج يف7391
ءابآلا دهعم يف ةيوناثلا ةساردلا ّمتأ .قشمد يف ةيسنرفلا
.انييف يف نييراتيخملا
يف همولع عباتو ،توهاللاو ةفسلفلا يف ايلعلا هتسارد زجنأ
يف صصختو ،ةيمسرلا انييف ةعماجب ةيقرشلا تاغللاو بدألا
ريدملً ابئان نّيع ،22/1/1691 يفً انهاك َميس .رصاعملا بدالا
ماعلا ةياغلو1691 ماعلا نم رصم يف نييراتيخملا ءابآلا دهعم
ةيندملا ةيبرتلاو بدألا يتدام مّلعو توريب ىلا لقتنا .4691
اهدعب ،ايلعلا فوفصلل ةيمزاحلا يف نييراتيخملا ءابآلا دهعمب
.هنيع دهعملا يف ةرادإلا مّلست
.8891 ماعً انارطم مسر
ةيقرشلا تاغللا مسق – فسوي سيدقلا ةعماج يف رضاحم ذاتسا

 .رصاعملا بدألا سّرد ثيح
ىتش ًالوانتم تالاقملا تارشع عضوو ،ةدع تالجم يف بتك
.تاعوضوملا

امهتمجرت ، “ديقانعلا ودش” و “نمزلا نحن لجأ ” ناباتك هل ردص
لالخ ىّلج تامدخ هل .ةيبرعلا ةغللا ىلا دارم يلوج ةذاتسألا
 .اهئانباو ةدلبلا ةركاذ نم ىحمت ال ،ةميلألا ةينانبللا ثادحألا ةرتف
ةيرارمتسال معدلا لك ةينانبللا ةدجنلا ةكرحلو فصوتسملل مّدق
ىدل لمعو ،باصملاو جاتحملا ةدعاسم ليبس يف امهلمع
ثيح لافطألا للشل لاصمألاو ةيودألا نيمأتل ةصتخملا عجارملا
لفط فلأ يلاوحل للشلا معط ةرتفلا كلت يف فصوتسملا نّمأ

ةينيدلا ةصاخو ملاعلا مصاوع ىلا تالحر هل تناكو ،ةدلبلا يف
ىلع نيينانبللا نينمؤملا نم ريبك ددع عم جحلاو ةالصلل اهنم
.ةفاك مهبهاذم
شيعلا تيبثتلو نيينانبللا عمجل تاحيرصتو فقاوم هل تناك
 .كاذموي برحلا فقوو ،كرتشملا
ةينانبللا ةيضقلا حرشل ةكلثكلا ةمصاع ىلا تارايز ةدعب ماق
ءرد ىلع لمعلل يلوسرلا يسركلا ىدل طسوتلاو ةفاك اهبناوجب
.قرشلاو نانبل يف نييحيسملا نع رطاخملا
ةدع تارايزب ماق ثيح انييف يف مألا زكرملل ةصاخ ةبحم هل ناك
ءاسرا ىلع لمعف ،نييراتيخملا ءابآلل ةيلوؤسملا ةدس هيلوت لالخ
.نانبل يف نيينمزلاو نييحورلا نيلوؤسملاو انييف نيب نواعتلا
ةبحم ةيعاد نايراقشا (فزوج) ناتراف نارطملا تامحرلا ثلثملا
هبلق يف نانبل لمح .اهراز يتلا ملاعلا مصاوع لك يف مالسو
مدخ يتلا ةيمزاحلا انتدلب يف ةصاخ ةبحم هل .هنادجوو هلقعو
.هلك نانبللً افقسأ اهدعبو ،تسيراتيخملا ءابآللً ايعاروً انهاك اهيف
ًاصوصخو ةيمزاحلا هتدلب ءانبا عيمج عم ةبيط تاقالع هل تناك
يلاحلا يدلبلا سلجملا سيئر مهسأر ىلعو اهيف نيلوؤسملا
لك هل ّنكي تامحرلا ثلثم ناك يذلا رمسألا سايلا ناج ديسلا
ةفصب  تابسانملا لك يف هركذ ىلع يتأيو ،ريدقتو مارتحاو ةبحم
رمسألا سايلا ناج سيئرلا هلداب دقو ،“رمسألا ناج قيدصلا”
ةنيغضلا داعباو فوفصلا صر ىلعً ايوس المعف اهسفن ةبحملا
.ةيمزاحلا يف ةبحملا ءاسراو سوفنلا نحشو

<<

كيلوثاك نمرأ
7لجس

 ناتراف نارطملا
نايراقشا (فزوج)
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يرادإلا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم

5/8102
4
42
7
81

03

6/8102
1
01
4
8

42

عومجملا
8
25
91
94

19

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

(4/7102 لصفلا)ةرداصلا تالماعملا

 ماقرألاب انتالماعم ... يرادإلا ريرقتلا

4/8102
3
81
8
32

73

5/8102
461
-
1
3
13
53

03

6/8102
301
4
-
1
04
52

09

عومجملا
143
4
2
4
601
301

522

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

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

(4/7102 لصفلا)ةدراولا تالماعملا

4/8102
47
-
1
-
53
34

501

ةلئاع73   ةّيعمتجإ تادعاسم اهل تمِّدُق يتلا تالئاعلا ددع
ل ل000.006.92ةّيدارفإلا تادعاسملا ةميق
ل ل000.005.42  ةميقب تادعاسم5اياعرو ةيدنأو تايعمج ىلإ تمِّدُق يتلا تادعاسملا
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يلاملا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم

يلاملا ريرقتلا
تاــــقـفنلاتادراوــلا

مك نانبل فرصم ىدل ةيمزاحلا ةيدلب ديصر
8102/6/03 يف درو
 ل ل378.565.343.42 غلب

( سيئرلا بئانو سيئر ) ةسائرلا تاضيوعت
نيفظوملا بتاور
ءارجالا روجا
ةفلتخملا تاميدقتلاو تاضيوعتلاو تآفاكملا
مزاوللا
سبالملا
ةكرتشملا تامدخلاو راجيالا تالدب
قربلاو ديربلاو ةيفتاهلا تارباخملا
ىرخا ةيرادا تاقفن
تازيهجتلا

تايلالاو تازيهجتلا ةنايص
تاشورفملا
ةماعلا ةفاظنلا

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

ةماعلا قرطلا ةنايص
هايملا ةكبش ةنايص
ةماعلا ةرانالا ةكبش ةنايص
ريراجملا تاكبش ءاشنا
 ةفصرالاو ةينقالاو ةماعلا قرطلا ءاشنا
سوردلا تاقفن
نيزوعملا ةدعاسم
ةيريخلا فاقوالا ةدعاسم
ةيفاقثلا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
 ةيضايرلا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
 ةيعمتجالا تاطاشنلا بف ةمهاسملا
حبرلا ىخوتت ال يتلا تائيهلا ةدعاسم
تالابقتسالا
تاناجرهملاو تالافتحالا
 ماكحالاو ىواعدلا موسر
نيمأتلا تاقفن
ةظوحلملا ريغ ىرخالا فيراصملا
عومجملا

000،000،84
000،188،754
000،003،541
000،701،531
000،512،41
000،000،02
000،218،3
000،786،51
000،179،93
000،005،05
000،592،6
000،018،53
000،945،421
000،055،5
000،655،3
000،533،2
000،451،63
000،056،5
000،895
000،960،563
000،525،2
000،647،62
000،571،34
000،857،96
000،677،12
000،693،091
000،000،51
000،000،5
000،000،61
000،000،11
000،004،3
000،250،8
000،502،66
000،022،5
000،425،21
000،179،91
000,787,230,2

000،393،09
000،928،952
000،420،48
000،45
000،02
000،179،492
000،257،41
000،005،92
000،01
000،680،41
000،772
000،633
000،313،1
000،001،9
000،672
000،639،131
000،997،01
000،813،36
000،47
000,860,500,1

نكس ةيريجأتلا ةميقلا ىلع مسر
نكس ريغ ، ةيريجأتلا ةميقلا ىلع مسر
ةفصرالاو ريراجملا ةنايص مسر
تقؤملاو مئادلا نالعالل صيخرتلا مسر
ةيدلبلا ةيمومعلا كالمالا لاغشإب صيخرتلا مسر
ءانبلاب صيخرتلا مسر
ةيدلبلل ةماعلا تآشنملاو كالمالا لمعتسا مسر
تازيهجتلا حلاصل01 % ةددحم هوجو يف قافنإ مسر
ةنيوصت مسر
ةفصراو ريراجم ءاشنإ مسر
مئادلا نالعالل رمثتسالا مسر
تقؤملا نالعالل رمثتسالا مسر
ةيدلبلا ةيمومعلا كالمالا لاغشال رمثتسالا مسر
تاديازملا ىلع يبسنلا مسرلا
ةينفلا سوردلاو تادافالاو تانايبلا ءاطعا مسر
كارتشالا لدبو تارباخملا روجا ةميق ىلع ةوالع
 تامارغلا
ريخأتلا ةمارغ عم ريمعتلا مسر
 طورش رتفد نمث / ةمدخلا نم فرصلا تاموسحم
عومجملا
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نوتايرت قابس
ةيدلب يف ةيبابشلا ةيضايرلا ةنجللا ءاضعأ نم ضعب كراش
يدانلا يفNOLHTAIRT CRE 8102 قابسب ةيمزاحلا
يدان لبق نم مظنملا،8102/4/51 يف دحألا موي يركسعلا

bulC gninnuR etilEينانبللا شيجلا ةدايق عم نواعتلاب
031 يلاوح قابسلا اذه يف كراش.نانبل يف نولتايرتلا داحتاو
ةيلاديم ةيمزاحلا تققح دقو ،قطانملا فلتخم نم صخش
قابس يف :يلاتلا لكشلا ىلع ،نيتيزنورب نيتيلاديمو ةيبهذ
TNIRPSدقو ،ةثلاثلا ةبترملا ىتم انيمسايو ديع سراف دصح
– رتم057 ةحابس) ةفلتخم تاضاير نم قابسلا اذه فلأت
دصح مك (ملك5 ضكر – ملك02 ةيئاوه تاجارد بوكر
ةبترملاو ةيرمعلا هتئف نع ىلوألا ةبترملا ىتم جروج روتكدلا
فلأت يذلا لدبلا قيرف امأ .يبملوألا قباسلا يف نانبل يف ةعبارلا
ةبترملا ىلع زاح دقف اجح لبرشو يكرك ديفاد ،يماشلا يليا نم
ناج ديسلا ،يدلبلا سلجملا سيئر دّكأ .نانبل يف ةسماخلا
بابشلا ةقيدص ىقبتو تناك ،ةيمزاحلا نأب رمسألا سايلا
،ىرخألا ولت تاحاجنلا قيقحتل لئاسولا لكب مهمعدت فوسو
ًاينمتم ،قابسلا اذه يف ةيمزاحلا مساب كراش نم ّلك ركش دقو
.عمتجملا ىلع اهتدئافب ةيضايرلا حورلا معت نأ

1

ةيمزاحلا بابش كراش ،يبونجلا نتملا لحاس تايدلب داحتا نم ةوعدب
تبسلا موي اديص ةنيدم ىلا ةرايز يف داحتالا ةئيه بابش عم
ًاضرع كانه ناكو اديص ةيدلب ىلا ةرايزب اوماق ثيح8102/4/41
– سدنهملا عم ةيدلبلا تازاجناو اديص ةنيدم نع ةحملوً اّيريوصت
اورازف ةنيدملا راثآ ىلع اوفرعت ّمث ،يدلبلا سلجملا وضع ابابلا دمحم
،نوباصلا لمعم ةنابد رصق ،جنرفالا ناخ) بيراوزلاو رحبلا ةعلق

اوكراشو ،نومشا دبعم ةرايز تمّت ءادغلا دعبو ،(تامّمحلا ،الع زكرم
بتاكم تالوؤسم بابشلا عم كراش.اديص يف يفاقثلا مويلا حاتتفا يف
– حايشلا – ةيمزاحلا – كابشلا نرف) داحتالا يف ةيلحملا ةيمنتلا

ديسلا اديص ةيدلب سلجم وضع ىلا ركشلاب عيمجلا هّجوتو ،(ايراع
ةرازو يف بابشلا ةقسنم) يلدرجلا نيمساي ةديسلا ىلاو ،ابابلا دمحم
.راهنلا ةليط ةكراشملا دوفولا اقفار نيذللا (ةيعمتجإلا نوؤشلا
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يبونجلا نتملا لحاس تايدلب داحتا -  اديص ةرايز 2
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سكور رام ةيعر جاح ةلحر 3

كورابلا زرأ روزت ةينطولا ةئيهلا
ةسائرب ،ةيمزاحلا عرف – ينانبللا لفطلل ةينطولا ةئيهلا تمظن
كورابلا زرأ ىلا ةلحر سبيعد ايفليس ةديسلا يدلبلا سلجملا وضع
،52/4/8102 يف ةيئاعرلا سكور رام ةسردم ةذمالت اهيلإ تعدو
 .ةئيهلا يف تايوضنملا تاديسلا نم ةعومجم اهقفار دقو
ءانب ّنأب ءاقللا شماه ىلع سبيعد ايفليس ةديسلا تدّكأ
كلذلو ،ةباشلاو ةديدجلا لايجألا ءانبب أدبي ةميلسلا تاعمتجملا
يقتلتو ،ميلسلا لكشلاب لفطلا ةئشنت ىلع ةينطولا ةئيهلا عم زّكرت

سايلا ناج ديسلا يدلبلا سلجملا سيئر هجوت عم ةطقنلا هذه يف
 .هنوداني مك “مهقيدص”و بابشلل معادلا رمسألا

4
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موي ةيوعار جاح ةلحر ىلا ةيمزاحلا – سكور رام ةيعر تعد
ةدلبلا نم ريبك دفو راز ثيح،8102 رايا نم لوألا ءاثالثلا
لبحلا ةيوخاو سكور رام ةيعر ةنهك ةقفارمب نيسيدقلا يداو
يداو يف ةيهلإلا ةحيبذلاب لافتحإلا ّمتو ،تايعمجلاو سند الب

ىطخ ىلع مادقألا ىلعً اريس نوكراشملا راس نيح ،نيسيدقلا
.لئاوألا نيسيدقلا
ةبسانمل ةدلبلا عراوش يف تاريسم ةيعرلا مظنت ،كلذ ىلا ةفاضا
.ءاعبرا لك ءاسم يميرملا رهشلا
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ةذمالت جرخت لفح
سكور رام

 ماعلا نمألا عم قسنت ةيمزاحلا ةيدلب

داكت ثيح نامألاو نمألاب ةيمزاحلا زاتمت
،اهيف مدعنت بغشلاو ةقرسلا لمعأ
ةبقارملا تاريماك ىلا كلذب لضفلا دوعيو
يتلاو ةدلبلا عراوش يف ةرشتنملا ةيقرطلا
ةبقارملا ةفرغ لبق نم اهلمع ليعفت متي

دوهج ىلا ةفاضا ،يدلبلا رصقلا يف
ةطرشلا يزاهج رصانعو يلوؤسم
ىلع دهجب نولخبي ال نيذلا سارحلاو
.ةعاسلا رادم
،ةيجذومنو ،ةدئار ةيمزاحلا ىقبت كلو
نمألا بلطل ءانبو ةيمزاحلا ةيدلب موقت
يئاصحا جمانرب ذيفنتب ينانبللا ماعلا

،اهقاطن نمض نييروسلا نيميقملاو لمعلل
ةياغلا هذهل لمع ةعاق صيصخت ّمت ثيح
نيصتخملا نيفظوملا بيردت ىلا ةفاضإلاب
ريراقتلا عفرو ،جمانربلا اذه ىلع لمعلل
.ادبعب ماع نما زكرم ىلاً ايعوبسا ةرداصلا
ةيمزاحلا ةيدلب ّنأ رابتعإلا نيعب ذخألا عم
لمعلاو ريطاونلل ةيرود تايئاصحاب موقت
،ةيسنج ّيا ءانثتسا نود نم ،بناجألا
نم دكأتلل يرادإلا اهقاطن نمض نيميقملا
.مهل ةينوناقلاو ةيتوبثلا قاروألا
اهنأ ةديدج ةرم ةيمزاحلا دكؤت كلذبو
.«اهيف كلاح فوشتب ةنيدم»

5

7

ةّيمزاحلا ةّلجم انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

 ّمضنت هزيلإلا
!ةّيسنرفلا سرادملا ةكبش ىلإ 6

يّدؤت يتلا ةّيميلعتلا ةسّسؤملا ،هزيلإلا ةسردم ةرادإ نم ةيمزاحلا ةّيدلب مّدقتت
اهممضنال ةّصاخ ةّيبلق ةئنهتب ،ّيفارغجلا اهقاطن يف ةيلاع ةدوجب ةّيميلعتلا اهتامدخ
tnemessilbatE - EFEA جراخلا يفً اّيسنرفً اجمانرب رّفوت يتلا سرادملا ةكبش ىلإ
.éugolomohنانبل يف ممضنالا موسرم ىلع اتلصح نيتسردم نم ةدحاو يه هزيلإلاو

رخفن ذإ نحن .ملاعلا يف ةّيميلعت ةسّسؤم294 ّمضت ةكبشلا ّنأ ملعلا عم ،ماعلا اذه
يف ّمضت يتلا ةبيبحلا انتدلبلً اّيفاضإً ازاجنإ هربتعن ،ةّيمزاحلا يف ةسّسؤملا هذه دوجوب
.ةّيفاقثلاو ةّيعمتجالاو ةّيداصتقالا اهتداير يف مهست ةفلتخمو ةعّونتمً احورص اهعوبر
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جرخت لفح ةيمزاحلا ةيدلب تفاضتسا
هبش سكور رام ةسردم ةذمالت
سايلا ناج سيئرلا دّكأو ،ةيناجملا
حورصلا لكل مئادلا همعد ىلع رمسألا
ساسا ةفاقثلاو ملعلا نأل ،ةيميلعتلا
.ةميلسلا تاعمتجملا
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نيفظوملا بيردت
 ىواكشلا جمانرب

8

9 ةيمزاحلا عراوش يف لوجت ءارذعلا

810225 -2 لصفلا -44 ددعلا |

ةيدلب يفظوم نم ددع موقي
جمانرب قالطال دادعتسالاب ةيمزاحلا
،DIASU عم قيسنتلاب ىواكشلا
متيس تاءارجإلا لامتكا دنعو
.ةيدلبلا تنرتنإلا ةحفص ربع هرشن
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ةيرعش ةيسمأ :دنارفيلدلا ةسردم 10

تفاضتسا ،حاتفنإلاو نواعتلا راطا نمض
ناونعب ةيرعش ةيسمأ ةيمزاحلا ةيدلب
te euqinU – نآ يف ةعونتمو ةديرف»
siof al à elpitlum» ةسردم اهتمظن
8102/6/21 ءاثالثلا موي ،ايراع دنارفيلدلا

ةريبك ةعومجمب يدلبلا رصقلا ّصغ ثيح
نيلثممو ءاقدصألاو لهألاو تايلاعفلا نم
 .ةيمزاحلاو ايراع ةيدلب يسلجم نع
ناسل ىلع ةيسمألا ةديس ةأرملا تناك
نيذلا ةيوناثلاو ةطسوتملا فوفصلا ذيمالت
تاغلب ءارعشلا رابكل ةيرعش تايبأ اودّدر
رهظت (ةيبرعو ةيزيلكنا ،ةيسنرف) ثالث
،مالا يهف عمتجملا يف يدايرلا ةأرملا رود
.ةبيبحلاو ةقيفرلاو ةقيدصلاو ةقيقشلاو
يتلا وزع راون الراك ةديسلا لفحلا تفّرع
حتفو اهنواعت ىلع ةيمزاحلا ةيدلب تركش
تالافتحإلا نم عونلا اذهل اهتاعاق
رعاشلاو ذاتسالل ةملك تناك مث ،ةيفاقثلا
ءوضلا ىقلأ يذلا «جاحلا فزوج» يلجزلا

.ةيوفع ةيلجز ةّدرب ةأرملا ةيمهأ ىلع
 :لاق ةيمزاحلا نعو
حافو ...سورعلا يّيه ،ندملا نيب
...اهرطان ...ّبَش ورطِعو ،يداو
،حاّيزلا شّلب ،امور ركف نم
...حاتري ادح ّلخ ال ،...حاترا ال
...اهرطقي رحِّسلا ،هرطَق ،ّيَملاو
حاتفم ،هرطنق نم ،عَقَو املكو
،حاشو رونب حلشمتت ،دجملل
...حاورألا ةِّمِهب ،وّنأَكلا لتم
...اهرطانَق ةِدوُقْع ...ينبنت مع

داعس تخألا ةسردملا ةريدم تركش مك
ةيمزاحلا يف يدلبلا سلجملا سيئر ارمس وبا
هدوهج لك ىلع ،رمسألا سايلا ناج ديسلا
ةاون مه نيذلا ،لبقتسملا بابشل همعدو

يه ةيمزاحلا ّنأو ميس ،دغلا عمتجم
رمثم نواعت مامأ لاجملا حتفب ةدئارلا
.بابشلا ليج عم قالخو
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ةّيمزاحلا ةّلجم انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم
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لوألا سادقلا
دوصقم الوقن بألا

جروج بألاو

1 1

 سكور رام ةيعر يف لوألا هسادقب ًالفتحم ربهلا جروج بألا

دوصقم الوقن بألل ًاكرابم رمسألا سايلا ناج سيئرلا
 .القت ترام ةيعر يف لوألا هسادقب لفتحا يذلا

.ءابآلل يبعشلا لابقتسالا

تلّلهت القت ترام ةّيعرو ،ةيدلبلاو ةدلبلا ،ةيمزاحلا
لفتحا ثيح02/5/8102 دحألا موي برللً اركشوً احرف
نيبو هتيعر يف لوألا هسادقب دوصقم الوقن يروخلا
يروخلاب سكور رام ةيعر و ةيمزاحلا تلّلهت امك ،هلهأ
مويلا يف لفتحا يذلا ربهلا (ويرام) جروج ديدجلا

.(سكور رام) مألا هتيعر يف لّوألا هسادقب هنيع
ًايدلبً اسلجموً اسيئر ،ةيمزاحلا ةيدلب مّدقتت
نمو نيديدجلا نينهاكلا نم ،تايلاعفو نيراتخمو
ىلع اسّدقتي نأ ءاجرلاو ،ةيبلقلا يناهتلاب مهيوذ
.برلا حبذم
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ةّيمزاحلا ةّلجم انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

ةيمزاحلا يف نمألا <<

ةطرشلا زاهج
عراوشلا عيمج يف ريسلا نيمأت
 ةماعلا تاحاسلاو
ءانثأ سئانكلا لخادم مامأ ريسلا نيمأت
ًاصوصخو ،متآملاو حارفألاو سيدادقلا

.داـيعألا ةرتف لالخ
سرادملا لخادم مامأ ريسلا نيمأت
ةيتحتلا ىنبلا لامعأو لاغشأ ءانثأو
(.... فتاه – ءابرهك – هايم)
ىلع فشكلل ةلصاوتم تايرود ءارجإ

- ءانب – ريس) تافلاخملا عيمج
فشكلا ىلا ةفاضإ (.... ققشلا ميمرت
ريفوت مدع ةهجل شرولا تافلاخم ىلع
هفالخو صيخارت دوجو مدع وأ ةماعلا ةيامحلا

نينطاوملا تالماعم زاجنا مامتا ىلا ةفاضإلاب
.ةصتخملا تارازولاو ةيمسرلا رئاودلا ىدل

سارحلا زاهج
،هجو لمكأ لع هنم ةبولطملا ماهملاب سارحلا زاهج موقي
نمألاب ليللا تارتف يف ًاصوصخ ةيمزاحلا معنت يلاتلابو
لكشلا لع يهف ةينيتورلا ةسارحلا لامعأ اــّمأ ،رارقتسإلاو
:يلاتلا

ةعباسلا ةعاسلا نم ةدلبلا قاطن نمض تايرود نيمأت
بقارم دقعيوً احابص ةسداسلا ةعاسلا ةياغلو ءاسم
.سارحلا ءادأ ليعفتل ةيرود تاعامتجا سارحلا

تابسانملا عيمج نمؤيو تافلاخملا عمق
( ... متآم – حارفأ)
لبق نم ةدراولا تالاصتإلا ةيبلت
.نينطاوملا

،ةدلبلا نع ةبيرغلا ةيرانلا تاجاردلا عمق
تاسسؤملاو معاطملل طقف حامسلاو
نمض تاجاردلا رييستب اهل صخرملا
.ةدلبلا قاطن
مدع ءانبلا لامع عيمج نم بلطلا
.ءاسم ةعساتلا ةعاسلا دعب جورخلا

نيحزانللو لامعلل يئاصحا درج
.بناـجألا

ةيمحمو ةنمآ ةيمزاحلا ىقبت مكدوهجب
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ريغلا نم ةذَّفنملااتارارقلا ّمهأب ةحئال <<
ةسلجلا مقر

21

21

21

31

31

31

31

31

41

41

41

51

61

71

81

خيراتلا

5/4/81

5/4/81

5/4/81

71/4/8102

71/4/8102

71/4/8102

71/4/8102

71/4/8102

42/4/8102

42/4/8102

42/4/8102

3/5/81

01/5/81

71/5/8102

42/5/8102

رارقلا مقر

511

611

711

811

021

121

221

621

031

131

231

331

831

241

651

 عوضوملا
لطاسق ليدبت راعسا ىلع ةقفاوملا
ةرافسلا عراش يف  راطما هايم فيرصت
ايلعلا ةهجلا – ةيبيللا
ةدمعأ بيكرت راعسا ىلع ةقفاوملا
كنب عطاقت ،القت ترام يف ةماع ةرانإ
روبج ةطحم – سولبيب
يحص فرص ةكبش راعسا ىلع ةقفاوملا

اينيدراغلا عراش يف
فرص طخ لادبا راعسا ىلع ةقفاوملا

القت ترام يف يحص
تافصاوملاو طورشلا رتفد ىلع ةقفاوملا
ءاشنا موزل راعسألا ةحئالو ةينفلا

قداص رايب نانفلا مسا ىلع ةحاس
تافصاوملاو طورشلا رتفد ىلع ةقفاوملا
ليهأت موزل راعسألا ةحئالو ةينفلا
لاغشألا ةرازو ةريدتسم ليمجتو
تافصاوملاو طورشلا رتفد ىلع ةقفاوملا
ةقيدح ءاشنإل راعسألا ةحئالو ةينفلا

ةيمزاحلا ةيدلب ةباغ قاطن نمض ةماع
يف ريدروب ءاشنا راعسا ىلع ةقفاوملا
لوطب ةمايقلا – القت ترام وين ةقطنم
رتم082
موينملأ تاحول راعسا ىلع ةقفاوملا
ةيئابرهكلا ةدمعألا ميقرت موزل ةمقرم
ةنيوصت ءاشنا راعسا ىلع ةقفاوملا

 اشابلا رسج قيرط ىلع ةديدج
موزل تافّيكم راعسا ىلع ةقفاوملا
 ةيحصلا ةياعرلا زكرم
فرص ةكبش ءاشنا راعسا ىلع ةقفاوملا

ةيمزاحلا – سكور رام عراش يف يحص
صقاونلا لمكا راعسا ىلع ةقفاوملا
موزل ةيفارغجلا تانايبلاب ةقلعتملا
يفارغجلا ةيتامولعملا ماظن
ليحشت لمعأ  راعسا ىلع ةقفاوملا
انس ةقيدح ةنايصو
ةسبلألا ءارش راعسا ىلع ةقفاوملا
ىسكت يتلا رصانعلاو تائفلل ةيفيصلا

ةيدلبلا باسح ىلع

ةميقلا

000.005.91

0000.089.91

000.577.41

000.005.31

000.005.91

000.006.6

000.005.9

000.323.41

000.059.91

000.000.51

000.005.61

000.630.91

دهعتملا

يلكتلا ايحزق تادهعت

 يغاي رايب ةسسؤم

 يلكتلا ايحزق تادهعت

 بيبح وبا رايب

 يلكتلا ايحزق تادهعت

 جاحلا نيليا تالحم

  بيبح وبا رايب تادهعت

  ديمك لبرش ةسسؤم

بيبح وبا رايب تادهعت

beLruSgivaN

فيصان يبا قيفوت

يواغلا ناج رايب
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 ةصقانم>>
ةصقانم :ةيلخاد تاقرط تيفزت

 ةصقانم>>
راطمأ هايمفيرصت

ةذَّفنملا اتارارقلا ّمهأةّيمزاحلا ةّلجم
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<<

241 رارق>>
 انس ةقيدح ةنايص

131 رارق
اشابلا رسج قيرط ىلع ةنيوصت

711 رارق>>
 اينيدراغلا يحص فرص ةكبش
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<<

331 رارق>>
 - يحص فرص ةكبش
 سكور رام عراش

101 رارق
ةميدق ةيئابرهك ديماوع ةلازإو عزن
 .ةدلبلا قاطن نمض ةحلاص ريغو

<<

انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم ةذَّفنملا تارارقلاةّيمزاحلا ةّلجم

621 رارق
- القت ترام وين يف ريدروب
ةمايقلا ةسينك
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رقص ميلسسدنهملا ةملك <<
ةفاضإ ماعلا نأشلا يف لمعلا ّنأ ًاموي ربتعأ ملو ،ءاوضألاب ًاموي بغرأ مل
،انلهأ ةيلوؤسمو ةقث نم عبان بوؤد لمعو سّدقم بجاو وه لب ،ةيونعم
لمعلا ّنأ كش الف ؛ةيمزاحلا يف انلهأل لضفألا ميدقتل رمتسم فغشو
عمتجملا توص لاصيإلو انتاعمتجم ريوطتل يساساو يرورض يدلبلا
راعش تحت ةيمزاحلا ةيدلب يف هانجهتنا ام اذهو ،رارقلا ةلواط ىلا يندملا
،«انبابش» ،«انلافطأ» ةيرمعلا تائفلا لكل يغصن نحن اهف ،«رارقلاو راوحلا»
.لقعلاو بلقلا يف ةّصح مهنم ّلكل .«انرابك»و
ناج سيئرلا فارشإب ّمتت يتلا ةيئامنإلا عيراشملا نم ديدعلا يف تكراش
تاساردلاو تافلملا ريضحتب ءالمزلا نم ضعب عم تمقو ،رمسألا سايلا
،لضفألا ريرقتو اهتساردل ًاعمتجم يدلبلا سلجملا ىلع اهضرع ىلا راصيل
.رمثملا لمعلاو ةايحلاب جضت ،لحن ةيلخ الإ ةيمزاحلا نوكت نأ لبقن ال اننأل
نإ ،قّقحتي اهمظعمو ،يدلبلا سلجملا ةلواط ىلع تحرط ةريثك عيراشم
عيراشملا ضعب نع ثّدحتأس ددعلا اذه يف يننكلو ،اهعيمج لقن مل
 .(سدنهم) ةيميداكألا يتفصب اهيف كراشأ يتلا
،ةيدلبلل ميدقلا ىنبملا يف هّرقم نوكيس يذلا ،يحصلا ةياعرلا زكرم -
لهست ،رامعألا عيمجل ًامئالم نوكيل هل ةمزاللا تاساردلا دادعإ ّمت دقو
.ةّوجرملا جئاتنلا قّقحيو ةكرحلا هيف
ةعماجلا اميس ال ،تاعماجلا بابشل ةصرفلا ءاطعإب ةقابسلا ،رمسألا سايلا ناج سيئرلا صخشب ،ةيمزاحلا ةيدلب تناك -
ًايلاح متيو ،يرثألا جردلاو يضايرلا عمجملل ةرّوطتم عيراشم اومّدق ،لعفلابو ،مهتاردق اوتبثيو ،مهبهاوم اوزربي يك ،ةينانبللا
ةقباطمل ةينانبللا ةعماجلا لبق نمو ،ةيدلبلا يف سيئرلا لبق نم ةفلكملا ناجللا عم ةيميداكألا عيراشملا هذه ةسارد
.لامآلاو تاعلطتلا ىوتسم ىلع ةيئاهنلا جئاتنلا نوكت يك ،عقاولا عم ةيميداكألا تاساردلا
تاينقتلا لضفأب زّهجم ،رّوطتم حرسمو تارمتؤم ةلاص ىلا يدلبلا رصقلا يف ،تالامعتسإلا ةددعتم ،ةيولعلا ةعاقلا ليوحت -
.مهفويضو ةيمزاحلا ءانبأب ًاقئال نوكي يك ،اهثدحأو
،ةماع ةقيدح حبصتف اهريوطت ىلا راصيل روسجلا تحت ةماعلا ةقيدحلا فلم ريضحت ّمت دقف ،ةيولوألا هل يئيبلا قشلا -
يف اهضرع ىلا راصي نأ ىلع ،اهميزلتل ةمزاللا طورشلا رتافد دادعا متي فوس ةيجذومن عراوش تافلم ريضحت ىلا ةفاضإلاب
.ةلجملا هذهل ةلبقملا دادعألا
!مكتقثب ،ىذتحي ًالاثمو ،ةدئارو ًامئاد ةقاّبس ىقبتو ،ًارّوطت اهتقارع دجم ىلع ينبت ةيمزاحلا ّنأ ًاددجم مكعم دكؤن ،كلذبو
.لامآلاو تاعلطتلا ردق ىلع ةمخض اهعيراشمو ،ةايحلاب ضبنت انتنيدم
اهيف_كلاح_فوشتب_ةيمزاحلا ❊

روص يف ةّيمزاحلا
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ةــــّلــــجم
ةّيمزاحلا
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ةـيمزاحلا
مكيفةياّوضم

cover hazmieh magazine n2 2018.qxp_Layout 1  9/26/18  11:29 AM  Page 2


