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 هقيرح ريبور راتخملا ءاـثر
ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر  ملقب
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زّيمت ّرس ام» ءاقدصألا دحأ ينلأس
هترداب دّدرت يأ نود نمو ،«ةيمزاحلا
اهزّيمت ببس مه اهؤانبأ» ًالئاق
ديلا مهو ةيؤرلا باحصأ مه ،سيئرلا
طيطختلا ىلع دعاست يتلا ىنميلا
انعطتسا انك ام مهالول ،ذيفنتلاو
.«مويلا هيلع نحن ام ىلا لوصولا

ةيمزاحلا تعاطتسا» ،ًالئاق تعباتو
لضفب ةقثب تامزألا فلتخم زواجت
زرف مهنم انبلط امدنع مهف ،اهئانبأ
ةيلمع ليهستل ردصملا يف مهتايافن
داجيا نع ةلودلا تباغ امدنع ،اهعفر
حور ثبب نيقابسلا اوناك ،لولحلا
انبلط امدنعو ،مهناريج نيب ةفاقثلا
ًامعد ةبجوتملا مهموسر ديدست
انوقبس دق اوناك ةيدلبلا عيراشمل
ةقثلا هذه سملن انولعجف ةردابملاب
ةيفاضإ ةيلوؤسم انلّمحت يتلا ةيلاغلا
 .«لمعلا يف

 ،كلذلو
ةلجملا هذه ةيحاتتفا نوكت نأ تدرأ
ءارقلا متنأ ،مكل نانتماو ركش ةقاطب
ًاعم اننأل ،اهناكسو ةيمزاحلا ءانبأ
ةدلب نم انتيمزاح لقنن نأ انعطتسا
،ةايحلاب ةضبان ةنيدم ىلا ةعداو
،بيطيو اهيف شيعلا ولحي ةنيدم
تناكف ةدايرلاب اهراعش تققح ةنيدم
«لبقتسملا وحن ةوطخ» لعفلاب

فوشتب ةنيدم» ةيمزاحلا تراصو
 «اهيف كلاح

روطتو ةيلبقتسملا انعيراشم زربأ امأ
 :يلاتلا لكشلا ىلع يهف اهب لمعلا

متتس يذلا ةيحصلا ةياعرلا زكرم•
ىلا ةفاضإلاب ، هميزلت ةيلمع
يدلب» ةيعمج عم تاضوافملا

ريفسلاو ،«ضوعم هنير –
درف .د عم قيسنتلاب ينابايلا
هديوزت ىلا راصيل يناتسب
 .ةمزاللا ةيبطلا تازيهجتلاب

تهتنا :روسجلا تحت ةقيدحلا•
ةيلمع قلطتسو تاساردلا
.ميزلتلا
يدجم بألا عم ةبحملا معطم•

عقوملا راجئتسا ّمت :يوالع
نوكيلً ايفاضاً اعقومو ،يساسألا
.أخبطم

ةينانبللا ةعماجلا عم لوكوتورب•
ةسارد دادعال ةسدنهلل ةيلك –
 .يضايرلا عّـمجملل ةلماش

لصاوت ىلع مكايإو ىقبن ،كلذ ىلا
ةيريوطتلا مكتاحرتقم رظتننو ،مئاد
ام قيقحت ىلع لمعلاو اهتساردل
 .ةرانم ةيمزاحلا ىقبتل ،اهنم نكمي

 يتّبحم عم
رمسألا سايلا ناج

1 |

...سيئرلا ةملك

رمسألا سايلا ناج
ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر

ببس مه اهؤانبأ
مه ،سيئرلا اهزّيمت
مهو ةيؤرلا باحصأ
يتلا ىنميلا ديلا
طيطختلا ىلع دعاست

ام مهالول ذيفنتلاو
لوصولا انعطتسا انك

مويلا هيلع نحن ام ىلا

!اهيف كلاح فوشتب ... ةيمزاحلا

ةزهجأ يف فّظوم ّلكل ،ًاركش بلقلانم
مكعم ،لاغشألاوةّـينمألاو ةّيرادإلا ،ةّيدلبلا
،ندملا ىربك فاصم ىلإ ةيمزاحلا تلقتنا
 .لضفألا وحن مّدقتلا ّرمتسي مكدهجبو
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ةّيمزاحلا ةّلجم
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تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

امهنأل ،ةيدلبلا يأ ةيلحملا ةرادإلاو
نانبل نأش ولعي امهبو نطولا يحانج
ً،امود هاندرأ امك قرشلا ةّرد حبصيل
مهعيجشتو بابشلا ليجل همعد دّدجو
.ماعلا نأشلاب طارخنإلا ىلع

ةيحارج ةيلمع ليومتلو بعص يداصتقا
نمض نانطقت نيتلئاعلوةّنسم ةدّيسل
.ةيمزاحلا قاطن

ىلع رمسألا سايلا ناج سيئرلا دّدش
يندملا عمتجملا نيب نواعتلا ةيمهأ

ةيدلبلا عم نواعتلاويريخلا ةينوطنألا قابس

،عمتجملا ةمدخ عورشم راطا نمض
يريخلا قابسلا ةيمزاحلا ةيدلب تعر
ةيوناثلا فوفصلا ةذمالت همظن يذلا
تابهارلل ةديسلا ةيوناث يف ىلوألا
– هديبز رطانق قيرط ىلع ،تاينوطنألا
نوتارام توريب ةيعمج ةكراشمب ،دسلا
،ليلخلا يم ةديسلا اهتسيئر فارشاو
لمح يذلا قابسلا اذه عير داع دقو
«ديدج ريصيب قيتعلا دياب ديا» ناونع
عضوب ُرَُت ةلئاعل ميدق لزنم ليهأتل

قابسلا قلطت يروخ اهزن تخألا ةسيئرلا

راجن يلوج – يفاص وبا نيدان – احيش ويفليس

نيعجشملا نم ةعومجمو يواغلا يليا راتخملاو يروخ اهزن تخألاو رمسألا ناج سيئرلا
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يريخلا قابسلا قالطنا

ليصافتلا عباتت ليلخلا يم ةديسلا

قابسلا نيمأتل ةرضاح ةيدلبلا ةطرشلا

– سبيعد ايفليس يدلبلا سلجملا وضع
برح يور - ناطلس ىوجن ةنانفلا

نيحبارلا ضعب عم رداص وج نانفلا ريخلا لجا نم نوقباستي ةذمالتلا
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ةيمزاحلا ةيدلب نيب حوتفملا يفاقثلا نواعتلا راطا نمض
ةيدلب تفاضتسا ،اهتارافسب ةلثمتملا ملاعلا نادلب فلتخمو
7102 رايا01 ةليل وكيرودود ارايك ةيملاعلا ةفزاعلا ةيمزاحلا

تافوزعلا ىقرأ تقتنا ثيح يدلبلا رصقلا حرسم ىلع
ءانبا نم روضحلاو ةيناواغرابلا ةيلاجلا ىلا ةيده اهتمّدقو
.يدلبلا اهسلجمو ةيمزاحلا

ةيمزاحلا ةّيدلب
ةيناوغارابلا ةرافسلا و
وكيرودود ارايكفزع ةليل

تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

روضحلا نم ًاضعبناطسوتي ةيناوغارابلا ةريفسلاو رمسألا سايلا ناج سيئرلا
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سلجملا سيئرل ةملك تناك ،ةبسانمللو
:اهيف ءاج ،رمسألا سايلا ناج ديسلا يدلبلا

ذنم مئاق لصاوت نانبلو ةيبونجلا اكريمأ نيب»
ىلا ةينانبللا ةرجهلا ةجيتن نينسلا تائم
ىّتح ،اهباوبأ مهل تحتف يتلا ةينيتاللا اكريمأ
ناكس ددع نم رثكأ كانه مهدوجو تاب
.نيّيلاحلا نانبل
ّلك وحن انّدشيو طبارتلا اذه أـشن ،انه نم
نم ةينيتاللا اكريمأ لود نيبو اننيب نواعت
.رثك نيينانبل ّمضت يتلا يوغارابلا ةلود مهنيب
ةفص اهل يتلا نوكلا ةغلب مهعم مّلكتنف
قلاخلا نيبو تاغللا ّلك نيب كرتشملا عماجلا
نم عبنت يتلا ىقيسوملا يهو الأ قولخملاو
ىلا اهماغنأ لسرت راتوأب ًةيّلجتم بلقلا قامعأ
نم مويلا هرظتنن ام اذهو ،بلقلا قامعأ
ةلآ ىلع اهفزع ربع «وكيرودود ارايك» ةفزاعلا
ذنم لصاحلا اهدلب لالقتسا ةلاح دّسجت ونايبلا
انكردأ يذلا لالتحالا نم تاونس ّتسو ةئم
فرعنو تاونس ذنم اندلب يف نيينانبللا نحن هرين

فزعلا ناف عبطلابو ةيّرحلاولالقتسالا معط
امك اهشعنيو اننايكًاضيأ دسجيلالقتسالا لوح
.ّيروجلا درولا هايملا شعنت
اهتيلاجبو يوغارابلا ةلودبًالهسو ًالهأف
ثدحلا اذه لّكش دقو ةيدلبلا يف اهترافسو
سلجملا اهيلع حتفني تاطاشن ةلسلس ةروكاب
تارافسلاو ىرخألا تايلاجلا ةفاك عم يدلبلا
وأ اهلً ازكرم ةيمزاحلا نم ذختت يتلا ةصاخبو
مكلزنم وه اذه نأ ذا ،اهئارفسلًانكسم
.ءازعأ فويض متنأو
سينيميخ الليدأ ةريفسلا ركش نم ّدب ال انهو
ًاقافآ حتفت يتلا ةردابملا هذه ىلع سيريب

نانبل نيب تافاقثلا لدابتو نواعتلا يفًةديدج
لودوًةصاخ ةيمزاحلا ةيدلبو ًةماع
«.بارتغالا

ةلودبًالهسو ًالهأ
اهتيلاجبو يوغارابلا

يف اهترافسو
لّكش دقو ةيدلبلا

ةروكاب ثدحلا اذه
تاطاشن ةلسلس

اهيلع حتفني
يدلبلا سلجملا

7102 -2 لصفلا -04 ددعلا
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تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

22-4-7102

،ديجملا حصفلا ديع ةبسانمل
ةيبابشلا ةنجللا تماقأ
ةيدلبلا يف ةيعامتجإلا
ًاموي «ةيمزاحلا حرف»
ثيح ،لافطألا عم ًازّيمم
ءانبا يدلبلا سلجملا اعد
رشع ينثإلا نود ام ةدلبلا

يف يعيبر موي ءاضقل ًاماع
هلّلخت ،يدلبلا رصقلا ةحاب
لامعألا نم ةريبك ةعومجم
ةيلعافتلا باعلألاو ةيفرحلا
ةيحرسملا ضورعلاو
.ةيلحتلا ىلا ةفاضإلاب

Kids Easter  Day

«ةيمزاحلا حرف» ةيعامتجإلا ةيبابشلا ةنجللا طسوتي رمسألا سايلا ناج سيئرلا
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يف حرفلا ءاوجأ تّمع دقو ،لفط يتئملا نيكراشملا لافطألا ددع قاف
ءانبا نم مهو ،نيمظنملا ّناو اميس ،نيمظنملاو مهيوذو نيكراشملا بولق
مامتهإلا اولوت نم مه ،ةيعامتجإلا ةنجللا يف نيطشانو ةيمزاحلا
.باعلألا ميظنتو لافطألاب

ًامود ىقبيو ناك ةيمزاحلا ةيدلب فده نأ رمسألا ناج سيئرلا دـّـكأ
يف مهبولق ىلا حرفلا لاخداو اهئانبأ عيمجب داجلاو يلعفلا مامتهإلا

وه يدلبلا لمعلا ّنأل ،ةيبابشلا ناجللا عم نواعتلاب ،تابسانملا عيمج
.ىلوألا ةجردلا يف يناسناو يعامج لمع
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ناجرهمو هزيلإلا

Green Fest 2017
هزيلإلا ةسردم تمظن يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةنسلل
7102neerG ناجرهمةّيمزاحلاةيدلب عم نواعتلاب
tseF. ريزو روضحو ةياعرب لمركلا ةديس ريد عراش يف
.ةدلبلا ءانبأ نم دشحو نايناديك سيديفأ ةحايسلا

،تالوكأمو ةيثارت تاضورعمل اياوز ناجرهملا للخت
،دالوألاو لافطألاب ةصاخ ةيهيفرت باعلأو تاطاشنو
.ةسردملا نم ةيئانغو ةيقيسوم بهاوم ةكراشمب
تلمحو حرملاو حرفلاو ةيلستلاب ةيلئاعلا ءاوجألا تزيت
يف ةماعلا تاحاسملا مادختسا ةيمهأ نع ةلاسر
.ةئيبلل ةقيدص تاطاشن
يثارتلا ضرعملا اياوز ىلع نايسيدفأ ريزولا لاج دقو
يونسلا طاشنلا اذه ميظنت ةيدلبلاو ةسردمللً انمثم
.ةيمزاحلا ءانبأل زيمملا – يفاص وبا نيدان – سبيعد ايفليس – ملسم ىبر هيزيلإلا ةسردم ةريدم

تايلاعفلا نم دشحو هللا قزر كيرتاب – رمسألا لاشيم .م

∫افتحإلا ءاوجأ نم
| 10

تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

7102 -2 لصفلا -04 ددعلا
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رمسألا سيئرلا صخشب ةيمزاحلا ةيدلب تماق
نونفلا ةّيلك ةينانبللا ةعماجلا ىلا ةرايزب
لوكوتورب ءاضمال ريضحتلا لجأ نم ةليمجلا
،ةينانبللا ةعماجلاو ةيمزاحلا ةيدلب نيب نواعت
عمجً ايفراعتًءاقل ناكف .ةليمجلا نونفلا ةيلك
ينارمسلا اجر روتكدلا ةعماجلا ريدم نيب
ةعماجلا يف ةيرامعملا ةسدنهلا مسق سيئرو
ةروتكدلاو ،يلاغفلا ديشر روتكدلا ةينانبللا
ةيلخادلا ةسدنهلا مسق ةسيئر متاح يغام
نم ينومرع بوصغ اسلا ةروتكدلا ةنانفلاو
رقص ميلس سدنهملاو رمسألا سيئرلاو ةهج

ةديسلا ةيلحملا ةيمنتلا بتكم ةلوؤسمو
.ىرخأ ةهج نم ربهلا نانح
دوجو ةيمهأب ءاقللا اذه لالخ سيئرلا داشأ
ةطلسلاو ةينانبللا ةعماجلا نيب نواعت
ريوطت ىلع ةدعاسملا هنأش نم يذلا ةيلحملا
نيمأتو تايدلبلل ةيلحملا ةيومنتلا تاسايسلا
.بالطلل سوملم عقاوو عادبا لاجمو ناديم
ىلا ةرايزب ةينانبللا ةعماجلا تماق اهدعب
متف ،نواعتلا لبُس ثحبل ةيمزاحلا ةيدلب
رتساملا بالط فيلكت ىلع يئدبملا قافتالا

ةسدنهلا مسق ةينانبللا ةعماجلا يف

تاساردلاو ميماصتلا نيمأتب ةيرامعملا
دييشت يف ةمهاسملا لجأ نم تاحرتقملاو
ةقطنم يضايرلا رمسألا سايلا ناج عّمجم
نيصصختم ةذتاسا فارشا تحت «انسلا»
تاناكمالا عيمج نّمؤتس ةيدلبلا اهرودبو
.ةساردلا زاجنال ةبولطملا
رودلاو نواعتلا اذه ةيمهأب هّونن انه نم
نم ينطولا ديعصلا ىلع هبعليس يذلا
نأ ىلع .لضفأ عمتجم ىلا لوصولا لجأ
لالخ نواعتلا لوكوتورب ءاضمال ءاقللا متي

.لوليأ رهش

عم نواعتلا
ةعماجلا
ةينانبللا

<<

710211 -2 لصفلا -04 ددعلا |

ربهلا نانح ةديسلا – شيبح لبرش .م – رمسالا لاشيم .م – رقص ميلس .م - رمسألا سايلا ناج سيئرلا
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ةلسلا ةركل ةارابم
llaB teertS

تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

ةارابم ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيبابشلا ةيضايرلا ةنجللا تمظن
موي «سبوهلا» يدان بعالم ىلعllaB teertS ةلسلا ةركل
.سأكلا ىلع قيرف نورشع ىرابت ثيح ،41/5/7102 يف دحألا

 
ةارابملا قالطنا ليبق ةكراشملا قرفلا

نيكراشملا نم ضعبو يماشلا يليا - دعسم لبرش– نايربرب لفوه يدلبلا سلجملا وضعهللاطع انايتات – دعسم لبرش – يفاص وبا يليا
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«كيفارغلا يممصمو ةفاحصلا يجرخم ةباقن» ميظنت نم
byThe WAY«ربيب» يلار

ءاطعا ةرورض ىلع اتددش يزوكان بيقنلاو
داعتبالاو انتاعمتجم يفً اريبكً ازيح ةضايرلا
.ماسقنالاو ةمذرشلا نع نكمي ام ردق

.نيزئافلا ىلع زئاوجلاو سوؤكلا ميلستب
فسوي خيشلل ناتملك تيقلا ماتخلا يف
،ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر بئان ،شيبح

،يشايرلا محلم مالعالا ريزو ةياعرب
تماقا ،ةيمزاحلا ةيدلب عم نواعتلابو
يممصمو ةفاحصلا يجرخم» ةباقن
eht yb ناونع تحتربيب يلار «كيفارغلا
yaw، ةيمزاحلا ةيدلب ماما نم يلارلا قلطنا
رمسالا ناج ةيدلبلا سيئر ىطعا ثيح
قالطنالا ةراشا يزوكان كيرتاب بيقنلاو
ىلا ًالوصو ةقطنملا اوباج نيذلا نيقباستملل

ىلا مث نمو توريب ىلا اهنم ةدوعلاو ليبج
.ةيدلبلا يف ةياهنلا ةطقن
:نم لك يلارلا ةجيتنب زافو
.ىلوالا ةبترملاب حوسم اسينافو ينيزج كرام
.ةيناثلا ةبترملاب سايلا نانحو يللين
.ةثلاثلا ةبترملاب يرسيبلا رماسو يزوكان اتير
ةسنالا مالعالا ريزو ةلثمم تماقو اذه
خيشلا ةيدلبلا سيئر بئانو رقشالا ءاسيم
يزوكان كيرتاب بيقنلاو شيبح فسوي

شيبح فسوي خيشلا ةيدلبلا سيئر بئانورقشالا ءاسيم ةسنالا مالعالا ريزو ةلثممويزوكانكيرتاببيقنلا
 .حوسم اسينافو ينيزج كرامىلوالا ةبترملابنيزئافلاعم

 .كيفارغلا يممصمو ةفاحصلا يجرخم ةباقن ءاضعأ عمنيزئافلل ةيراكذت ةروص
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سكور رام ةسينك

 حصفلاو نيناعشلا

تالافتحاةّيمزاحلا ةّلجم
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يساردلا ماعلا ماتتخإلفح
 سكور رام ةسردمل

تالافتحاةّيمزاحلا ةّلجم

ةوعدب ،ةيمزاحلا يف ةيئاعرلا سكور رام ةسردمل يساردلا ماعلا ماتتخإ ،رطم سلوب نارطملا توريب ةفقاسأ سيئر ىعر
نباو ةيدلبلا سيئر اهيف فرشلا فيض ناك يذلاو ةيمزاحلا ةيدلب هتفاضتسا يذلاو دعس ماسب يروخلا اهسيئر نم
ةنهكو ةمكحلا سرادم ءاسؤرو رازاع سرطب بألا ةيكيلوثاكلا سرادملل ماعلا نيمإلا اهيف كراشو ،رمسألا ناج ةسردملا
.مهب ىفتحملا ةذمالتلا يلاهأو ةسردملا ءاقدصأو ةيرادإلاو ةيميلعتلا نيتئيهلا دارفأو تابهارو نابهرو

سكور رام ةيعر نهاك زوريك لاشيم بألاو ةسردملا ريدم دعس ماسب يروخلاو رطم سلوب نارطملا ًاطسوتم رمسألا سايلا ناج سيئرلا
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رام ةسردم ةذمالت نم نوكأ نأب رختفا»
ىلوأ تمدق» :فاضاو ،«ةيئاعرلا سكور
ىلا ،3491 ماعلا يف تاينوطنألا تابهارلا
تالسرم ،لالقتسالا رجف عم ةيمزاحلا
دشت ةيمزاحلا تناك نيح ،ةينابر ةيانعب
ًارشب ،ةينارمع ةضهن ىلا لاحرلا كاذنآ
نم رسيت امبو ،ةذمالتلا نعمجف ً،ارجحو

،تامزلتسمو بعلمو ءانبو ،ناكم قيض
يف ناك ريبك لبقتسمل ساسألا نعضو
.ةيئاعرلا ةسردملا تناكف .نهراظتنإ
اهبناج ىلا اهعمو ،اهتسينكو ةيعرلا تربك
تلقتناو ،سكور رام ةدلبلا عيفش مسا ىلع امهاتلكو ،اهتسردم
توريب ةينارطم ىلا تاينوطنألا تابهارلا نم ةسردملا ةرادا
لكشب ةيبرتلاو ةفاقثلاو ملعلا مدقت ،لازت الو تناكف ،ةينوراملا

ةفئاطلاو سنجلاب زييت نود نم ،ملع بلاط لك ىلا يناجم هبش
.ءامتنإلاو
ةبحملا نطو ،ريغص نطو مامأ ،ةيئاعرلا سكور رام ةسردمب يننأك
لئاوا يف تنك نيح دوعي بيرقلا سمألا وه اهو ،مالسلاو
.«ءازعألا ةيمزاحلا ءانبا نم ديدعلا عم اهبالط نم تانيتسلا

،نوقبطت !يبرنو ينبن ةبحملاب» :عباتو
لعفلاب ةلوقملا هذه ،ليلجلا تبأ
،باعصلا نودحتت مكارنف ،ناميإلابو
يهو ،تايدحتلا نومواقتو ،ةريثك يهو
.ةريثكً اضيأ
بيبحلا اننارطم ةدايس عم ،نحنو
مكبناج ىلا ةيندملاو ةيلهألا تايعمجلاو
يتلا ةسردملا هذه معدنو ،فقنً امود
يهف ،ءاطعلاب رمتستو ىقبتل ،بحن
ريبك لضف اهلو ،انتنيدمو انتيعر ةكرب
اهنأ كش ال ةعماللا مكترادإبو ،انيلع

ًازيمتمً اديدجً اعمتجم جرختل ،ةبحر قفأ ىلا لقتنتسو تروطت
.«هتاءاطعب
نم ةديدج ةلحرم ىلا مويلا نولقتنت» :ةذمالتلا ىلاً اهجوتم متخو
تاقادص نونبتس ثيح ،ةديدج ةسردم ىلاو ،ةيميلعتلا مكتايح
مكبلق يف سكور رام ةسردم اوقبت نأ مكيصون اننكل ،ىرخأ
بصانملا نوأوبتت امدنع ،لبقتسملا يف اهيلا اودوعت نأو مكلقعو
لابقتساب رمتستف اهومعدتل يلثم اودوع ،ةيدايقلاو ةيدايرلا
«.لضفأ عمتجم لجأ نم رهدزتو مكقافر

تاملعملا نم دشحو رقص ميلس .م – هقيرح ريبور راتخملا – شيبح فسوي خيشلا سيئرلا بئان ةيسردملا ضورعلا ءاوجا نم

 :لوقلاب اهلهتسا ةملك رمسألا ىقلأو

no 2season 2017 final.qxp_Layout 1  10/18/17  12:55 PM  Page 17



| 7102 -2 لصفلا -04 ددعلا18 | 18

:اهيف لاق ،رطم نارطملا لافتحإلا يعارل ماتخلا ةملك تناكو
هذه ىلإ ةدودمملا اهديو ةيدلبلا بلقلا ميمص نم ركشأ»
نيذلا ركشأ .اريخ هللا مكأفاك ،ءاطعلا نم ،اهتذمالتو ةسردملا
ايدام ةسردملا نودعاسي مهو ،مهفرعي هللاو ،مهءامسأ ركذأ نل
تاملعملا ركشأ .مايق ريخ اهتابجاوب موقت ىتح ،ايونعمو
،دهع ذنم ةسردملا هذهل ريثكلا اوطعأ نيذلا نيملعملاو
سرادم ىلإ نوبهذي اوناك اهتذمالتو ،ديجلا ىوتسملا ،تابهارلا
توريب ةمكحلا يف ءاوس ،اهيف لئاوألا نيب نم نونوكيو ةمكحلا
 .ايليزارب وأ

يف ةميق مترهظأ دقل ،اهتانبو زكور رام ةسردم ءانبأ ئنهن» :عباتو
نم تبعت مك يتلا ،همأل ذيملت نم ءافو مترهظأو هب متمق ام
.اهب كسمتن نأ بجي ةميق ءافولا ً.اعيمج انيف رثؤي اذه .هلجأ
نم حرف ال .ةايحلا يه اذكه .اناوس يطعن نحنو انوطعأ انلهأ
،ذيملتلا نأ نوفرعت متنأ .بح نود نم حاجن الو ،ءاطع نود
.حاجنلا ساسأ ةبحملا .سردي ال هملعم وأ هتملعم بحي مل نإ
اندالوأ ربكي ىتح ةسردملا هذهل ىطعت ةبحم لك ىلع هللا ركشن
يف اونوكي ىتح ،ةيحورلاو ةيناسنإلا ميقلا ىلعو ةبحملا ىلع
.«ناك امنيأ ريخ ةمسنو ريخ ةعامجو ةرطع تارهز مهعمتجم

دعس ماسب يروخلا ريدملا عم ىولحلا بلاق نوعطقي ةذمالتلا

تالافتحاةّيمزاحلا ةّلجم

7102 -2 لصفلا -04 ددعلا
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ةيريدقت عورد

ملس ،لافتحإلا ماتخ يفو
يروخلاو رطم نارطملا

يروخلا ىلاً اعورد ،دعس
رمسألاو حلاص يبأ
يتلا جواهم يرامو
ةمدخ اماع64 تضمأ
.ةسردملا لايجأل
دعس يروخلا مدقو
ىلإ ةيريدقتً اعرد
نوبرع» رطم نارطملا
يذلا معدلل ةبحمو ءافو
.«ةسردملا ىلا همدقي

رطم سلوب نارطملا ةدايس نم ةيميركتلا عردلا ملتسي رمسألا سايلا ناج سيئرلا

7102 -2 لصفلا -04 ددعلا
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ةرضاحمةّيمزاحلا ةّلجم

ةيمزاحلا ةيدلب تفاضتسا
مسق اهمظن ةرضاحم
تاوقلا بزح يف ةيمزاحلا
ناونعب ،ةينانبللا
– ينوعلا نواعتلا»
« تايدحتو قافآ :يتاوقلا
ثيح62/5/7102 خيراتب
ةرضاحملا هذه ىيحأ
روبج لراش يفاحصلا
تيلراكس ةيفاحصلاو
امهنم ّلك ضرعو ،دادح
ةيلبقتسملا قافآلل هتهجو
.دّحوملا يحيسملا نواعتلل

ةّينانبللا تاوقلاةرضاحم

ةيراكذت ةروص

برح يور – روبج لراش – دادح تيلراكس

7102 -2 لصفلا -04 ددعلا
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... ىضمو ىلو نمز مويلاو سمألا نيب»
دلبو ،ةيناسنإو ،ةماركو ةزع اننيب
ومنيل ،شعتنيو ىقبيل لازن الو انلضان
.رهدزيو
 ... فورظلا انتقّرف
... تايدحتلا انتدحوو
ةوقب الإً ادوجوم نوكي ال اننانبل
الإ رّوطتي الو ،مهتبالصبو ،هييحيسم
.مهتدحوب
نانبل يف عنصً اسيئر انبختنا انتدحوب
ةموكح انلّكش انتدحوب
تابوعصلا لازن الو انهجاو انتدحوب
انضرأ تكب انفلتخا امدنع
انقافتاب تللهتو تحرفو
نل ...هتيصوصخ انم لكل ّنأ كش ال
نم بلطن الو ،ينوعلا رايتلا يف بوذن
بزح يف بوذي نأ رحلا ينطولا رايتلا
،اهتادقتعم ىنبتيو ةينانبللا تاوقلا

ةيطارقيدلا يفتنت هذه ةلاحلاو هنأل

.نانبل توميف ةيرحلا لبذتو
!ةداس اي ال
ركفلاو ىنغلا دلب .. ةيرحلا دلب نحن
عّونتملا
نورداق اننأ تبثنل مويلا انه نحنو
لك هجوب ةوق لّكشنل داحتالا ىلع
.باعصلاو تاقوعملا
يصخشلا يمساب ،ةيمزاحلا مسق نم
زكرم يف يقافرو يتاقيفر مسابو
ىلا ،ةينانبللا تاوقلا بزحب ةيمزاحلا
ميركلا اهسلجمب ةيمزاحلا ةيدلب
سيئرلا مهسأر ىلعو ،اهتايلاعفو
ركشلا ّلك ،رمسألا ناج قيدصلا
انركش لاطي امك ،ةفاضتسإلاو معدلل
يذلا ميركلا روضحلا نم درف ّلك
سّركيل هركفو هتقو نمً اءزج صصخ
نواعتلاو ،ملحلا مهافتلا انعم
هتايولوأب يتاوقلا – ينوعلا يقيقحلا
.«هتايدحتو

:اهيف ءاج ،ديع فزوج ةيمزاحلا مسق سيئرل ةملك تناك مث

ةيمزاحلاديشنوينانبللاينطولاديشنلا

مسق لوؤسم  ديع فزوج
تاوقلا بزح يف ةيمزاحلا

7102 -2 لصفلا -04 ددعلا
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يه رطاخملا نم ةياقولاو ةماعلا ةمالسلا
ةئيب قلخو تاعمتجملا روطتل يساسالا رصنعلا

.ةنمآ ةيداصتقاو ةيعانص تاعمجتو ةميلس
امو ملاعلا لود يف ةمزلملا نيناوقلا تروطت دقو
ةيداملاو ةيرشبلا رئاسخلا نم دحلل تلاز
ةحضاو نيناوقو سسأ ضرف وحن تهجوتو
.هيجوتلاو ةباقرلل
تافصاوملا دمتعت ىرخا ةيحان نمو
تازيهجت ىلع قبطتو ةدحوملا سيياقملاو
ديحوت ةيغب ةماعلا ةمالسلا تادعمو
لفكي امب ةدوجلل ةقباطملا تافصاوملا
نامالا ةزهجال ةاخوتملا جئاتنلا لضفا قيقحت
.ةيامحلاو
تاداهش ردصت يتلا ةيملاعلاو ةيلودلا تاسسؤملا طشنت انهو
ةياقولا لئاسو لضفا ىلايدؤي جتنمو ةطخ ىلا ًالوصو ةقباطملا

ةمالس نيمأتو ةيعيبطلا ثراوكلاو قئارحلا ةحفاكم يف
.دارفالاو تاسسؤملا
ثداوحلاو قئارحلا نع ةمجانلا ثداوحلا رطاخم نم دحلا نا
وا ةعدارلاو ةمزلملا نيناوقلا ليعفت بلطتي ةيعانصلاو ةيلزنملا
ريياعم قيبطت دارفالاو تاسسؤملا ىلع ضرفت يتلا ىرخا ثادحتسا
ةيحان نمو ،اهب ةلصتملا ةيرورضلا تازيهجتلا نيمأتو ةماعلا ةمالسلا
ساسحالاو يعامتجالا يعولا ىوتسم عفر رمالا بلطتي ىرخا
.ةيئاقولا تاءارجالا نيمات مدع رطاخم هاجت ةيعمتجملا ةيلوؤسملاب
تآشنملا يفً ايلاح قبطت يتلا ةيئاقولا تازيهجتلاو تاءارجالاف
يف قيبطتلا مازلا ةيمهالا يف اهيزاوي ةثيدحلا ةيراجتلاو ةيعانصلا
ىندالا دحلاً اضيا بلطتي اذهو .ةينكسلا ةينبالاو ةميدقلا تادحولا
مدع ىلع ةبترتملا ةيرشبلاو ةيداملا رئاسخلل يعامتجالا كاردالا نم
قيبطت مدع عمف .مهتيامح تامزلتسم نيماتب دارفالا مامتها
.ةيلوؤسملا ززعتت اهتيمازلا ضرفو ةبجوملا نيناوقلا

ىوتسم عفر ةباقرلا يف يندملا عمتجملاو تايدلبلاو ةيلحملا تاطلسلا
.مهطيحم هاجت دارفألا ةيلوؤسم
هتباصا رطخ نم دحلا هيلع ضرفت ناسنالا ةحصو ةمالس نا
وا لزنملا يف لمعلا ءانثا هتمالس تامزلتسم نيمأت يف هلامها ةجيتن

ةيلزنملا ثداوحلا بابسا نا دجن كلذل .هيف دجاوتملا  طيحملا يف
.ةيرورضلا ةيئاقولا تاءارجالا ذاختإ  مدع يه هفالخو قيرح نم
بايغلا ءانثا لمعت ةيئابرهكلا ةزهجالاو تاناخسلا كرت نا ثيح
ةنمآلا ريغ ةيئاوشعلا تاليصوتلا دوجو وا ةليوط ةرتفل لزنملا نع

ريراوق دقفت مدع وا مكحت  حيتافم نود
دقاوملا كرت و يرود لكشب اهبيباناو زاغلا
دعت لزنملا يف قيرحلل ءىفاطم دوجو مدعو
.لزانملا قئارحل ةيساسالا تاببسملا نم
تادلوملا فرغ ةيامح مدعً اضياو
تاناّزخ طيحم نع اهلزعو تاقارحلاو
ةيناكمإلً ايبلسً اساكعنا لكشت دوقولا

نيميقمللو ءانبلل ثراوكو قئارح ثودح
.هيف
مدع اهبابسا نم نا دجن لمعلا ثداوح يفو
مادختساب ةيصخشلا مهتمالسل دارفالا كاردإ
امدنعِ انايحا  ءاجافتن دقو .ةمزاللا ةياقولا
تاراظنلا عضيو تازافقلا سبليً اصخش دجت

نم ةليئض ةبسن نا دجنً اضياو .هلمع ءانثا يقاولا ءاذحلاو
نع اماو ريفوتلا فدهب اما ةمالسلا ريياعم قبطتو دمتعت تاسسؤملا

عدارلا دوجو مدع وه كلذل يساسالا ببسلاو .اهتيمهأل كاردإ مدع
.قيبطتلاو ديقتلا مدع ىلع بقاعيو تامارغلا ضرفي يذلا يمازلإلا
ضعبلا عفري دق .بابسا ةدعل رفاولا اهظح ةيرورملا ةمالسللو
دق .ةلودلاو نوناقلا ىلا اهلّمحيو ةيبلاغلا امبرو هسفن نع ةيلوؤسملا
هساسحإو درفلا ةيلوؤسم ىقبت نكل يحاونلا ضعب يفً اقحم نوكي
يه ريسلاب ةقّلعتملا ةمظنألاب ديقتلا مدع نع بّترتملا ءاطخلاب
هراسم رييغت دنع ةيئوضلا ةراشالا يطعي ال صخش نم مكف .مهالا
وا.هزواجتب دحأل حمسي ال وا ريسلا سكع دوقي وا ةأجف فقوتي وا
ههجو يف نم رهبت ةيوق ىرخاب هترايس يف ةرانالا حيباصم لدبتسي
اوضقً ابابش انعمس مكو.لوحكلا ريثات تحت دوقي ىتح واً ايهابتم
.فسالل كلذ ةجيتن

ةيعامتجاو ةينوناق داعبأ وذ عوضوم ةيامحلاو ةماعلا ةمالسلا
انكاردا يه انتنيدم ةمالس هب نسحن نا نكمي ام انه نمو .ةيندمو
.اهلامعتسا ىلع بردتلاو داشرإلاو ةياقولا لئاسو زيزعت ةيمهال
يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ربع ةيعوت تالمح قلخل ةحلم ةوعدلا
لامهإلا نع ةمجانلا ثداوحلا فيفخت فدهب نالعالاو مالعالاو
ىوتسملا ىلع ةيدرفلا ةردابملاف .نامالا ةمظنأب دّيقتلا مدعو
نم فيفختلا يف لاعف لكشب مهاست يعامجلا وأ يصخشلا
تاسسؤملاو دارفألا ىدل لمعلا ثداوح وأ ةيلزنملا ثداوحلا
عم لماكتت نا نكمي ةضرتفملا ةيعامتجالا ةلمحلا هذهو .ةيراجتلا
تاعدوتسملاو ةينبألل ةبقارم نمً ايلاح ةيمزاحلا ةيدلب هب موقت ام
.ةماعلا ةمالسلا ريفوت نامضل

تارامثتسإلاةّيمزاحلا ةّلجم

ةياقولا لئاسو
يناورقىيحي

<<
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ةكرش <<
ULB YTIC
 ...ًاعم
انتنيدم ةفاظنلجأنم
اهيف كلاح فوشت لضتات
هداوضّوعمةكرشعمو ًاعملمعنل
ءاقبالجانم (ديدجلادهعتملا)
ةفاظنلاب ةيجذومن ةنيدم ةّيمزاحلا
ةررضتملا تابعوتسملا رييغت لالخ نم
ضرألا نع تايافنلا عفرل اهدادعأ ةدايزو
َاّيموي اهلقن نم ةمزتلملا ةكرشلا نكمتتل
.يرود لكشبو
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انيفو انمةّيمزاحلا ةّلجم

ماع توريب ىلا ريزغ نم هركع دعسا ءاج
.صاخلا هلام نم ةسينك اهيف ىنبو ،0581
ةيمزاحلا نيب ام يضارألا نم ريثكلا كلمي ناك
.ةطيوحتلاو
وه ،8981 ماع رخاوا ةيمزاحلا ىلا لقتنا
ىلا اهدعب ذخأ يذلا ،هركعلا بيدا هنباو
رفس مايا يف ةيرخسلا) يرابجإلا دينجتلا
(كارتألا – كلرب
.بيدأ :دحاو دلو هلو جوزتم ،دعسأ -
(0881 ماع دولوم) ،هركع دعسأ بيدأ -

ليئاربج يليما ةديسلا نم جوزتم
.ثاناو روكذ دالوألا نم هلو ،يناصيرق

ماع ةدولوم) هركع بيدأ ينيجأ *
ةيمزاحلا نبا نم ةجوزتم (0191
نم امهلو ،يلاغفلا بوهلش لاشيم
موحرملا ديمعلا وهو ،دحاو روكذلا
.ناتنباو يلاغف هيجور

ماع دولوم) هركع بيدا سايلا *
،لايرباغ دحاو دلو هلو جوزتم ،(1191
ً.ابزاع يفوت

ةديسلا نم جوزتم (4191 ماع دولوم) هركع بيدا يرنه *
يرامو (بزعا) نالور دالوألا نم امهلو ،رضان فسوي ىنم
.(ءابزع) دولك

ةديسلا نم جوزتم ،(4291 ماع دولوم) هركع بيدا لاشيم *
.نوجوزتم مهعيمج ثاناو روكذ امهل ،دادح بيد داعس
ةيمزاحلا ةيدلب سلجم يفً اوضع هركع لاشيم ديسلا ناك
ً.اماع53 لاوط

ةديسلا نم جوزتم ،نانسا بيبط ،هركع لاشيم بيدأ *
.دالوا امهلو ،رطم لاشيم

ةيدلب سلجم يف قباس وضع – سدنهم ،هركع لاشيم رايب *
ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر بئان ،(4002-8991) ةيمزاحلا
.اهجراخو ةدلبلاب ماعلا نأشلا يف طشان وهو ،(4002-0102)
هل دهشي هبلق ىلع بحألا ةياوهلا يهو ديصلا يبحم نم
ديع نيدن ةديسلا نم جوزتم .ديعصلا اذه ىلع ةرادجلاب
.دالوا امهلو

يواغلا يليا راتخملا ملقب«انيفو انم»
ينورام /81 مقر لجس ل هركع لآ

.امهفافز موي ،ةيمزاحلا يف امهلزنم يف يناصيرق يليما هتجوز عم هركع بيدأ سيرعلل6091 ماعلا ىلا دوعت ةردان ةروص

يواغلايليا
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ةيمزاحلا ةلجم نم رادصإلا اذهل انراوح يف
ميهاربا ريبور روتكدلا عم ضرعتسن ،ةيلصفلا

نم هنزتخي امو ،ةيصخشلا هتايح لحارم انح
ةلاجعلا هذه يف اهحرطي تاعلطتو ،ةءانب راكفأ
 .اهئانبأو ةيدلبلاو ةدلبلا ةحلصمل اهنم ةدافإلل
ةدلب يف نونطقت ةنس يا نم ،ريبور روتكد
؟تاذلاب ةيمزاحلا اذاملو ،ةيمزاحلا

نيتاسب ةرثكل2691 ماعلا يف ةيمزاحلا تنكس
ً،ازيممً اعباط اهيطعت تناك يتلا نوتيزلا
.ةمصاعلا نم اهبرقلو
ةرتفلا لالخ لصح يذلا رّوطتلل نورظنت فيك
مكتاعلطتل ةراشإلا عم ةرضاحلاو ةيضاملا
 ؟مكراكفأو
ىتح نمزلا نم نرق فصن براقي ام لالخ
ةريغص ةدلب نم ةيمزاحلا ترّوطت ،اذه انموي
نيتاسب اهيف تلءاضتو ةرهدزمةنيدم ىلا
قايسلا اذه يف تماق ةيدلبلا نكل ،نوتيزلا

راجشا ىلع تظفاحف ،هيلع ركشت دوهجمب
تنتعاو هحيرف ديعس عراش يف ةرّمعملا انيكلا
،اهلً اراعش نوتيزلا ةرجش نم تذختاو ،اهب
نأ ّكش الو .عراوشلاو تاريدتسملا ترّجشف
ىلع ةفرشم ةلت ىلع) زيمملا ةيمزاحلا عقوم
دوهج ىلا ةفاضا مهاس دق (توريب ةمصاعلا
ينارمعلا عباطلا روطت لماعب ةيدلبلا
ثيح ةيمزاحلا يفً ازيمم راص يذلا يرامثتسإلاو
اهدصقيو ،تارامثتسإلا ىربك اهيلع تفاهتت
قطانملا فلتخم نم نوديعبلاو نوبيرقلا
.ةينانبللا
اذام ،ةيعماجلاو ةيميداكألا مكتربخل ًارظن
نم متنك مكنأو اميس ؟بابشلا ليج نوحصنت
ةيمزاحلا ةيدلب يف ةيراشتسإلا ةنجللا ءاضعا
.يبابشلا سلجملا سسأ تعضو يتلا
ةقيرعلا تاعماجلا ىلا مامضنإلاب بابشلا حصنأ
اهتداهش نأل ،اهتيدجو اهتناصرب ةفورعملا
.ةمهم لمع صرف مهل نمؤتو اهب قوثوم
.ءاوهلا ثولتو ةئيبلا نع باتك مكل ردص
 هيف ءاج ام مهأ نع انربخأ

هيف تقرطت ،0002 ماعلا يف باتكلا اذه ردص

ىلع اهريثأتو اهرداصمو تاثولملا عاونأ ىلا
ثيح ،رخآ ىلا دلب نم اهلاقتنا ةيفيكو ةحصلا
 .ءاوهلا يف ةليوط تافاسم عطقت اهنأ
ةيعوتلا تالمح ةيمهأب باتكلا اذه هوني امك
ثيح يندملا عمتجملا تاسسؤم اهب تماق يتلا
ذاختا ىلع نادلبلا ضعب تاموكح تربجأ

.ةئيبلا ىلع ةظفاحملل ةيدج تاوطخ
يرارحلا سابتحإلا ةلكشمل قّرطتلا ىلا ةفاضا
،يلامشلا بطقلا ديلج نابوذب دّدهي يذلا
 .ةيئيبلا لكاشملاو طاقنلا نم ديدعلا هريغو

 يدلبلا سلجملل حارتقاو ةملك
انب يضقتو ،اهيف شيعلا ولحي ةنيدم ةيمزاحلا
،يدلبلا سلجملا ركشن نأ ةيعقاولاو ةيفافشلا
ماق يذلارمسألا سايلا ناج ديسلا هسأر ىلعو
فيصلا اذه اهعم تفتخا ةثيثح دوهجب

.تارشحلاو ضوعبلا شويج
 :يدلبلا سلجملا ىلع حرتقن

اهيف قلطلا ءاوهلا يف ةماع ةقيدح ةماقا-
نم اهل امل راجشألاو راهزألا نم ةعومجم
.ةيرمعلا تائفلا فلتخمل ةدئاف
عفر ةجلوملا ةكـرشلا عم قيسنتلا-
حمسي ثيح عمجلا تاقوأ ديدحتل تايافنلا
ةدحاو ةعاس لبق تايافنلا تابعوتسم عضو
.تايافنلا ةعفار رورم دعوم نم
،نيكاربو لزالز طخ ىلع عقي نانبل نأ امب-
ماظن ليدعت بلطت نأ ةيدلبلل قحي لهف
ةيملع سسا ىلع ةينبم لزانملا نوكتل ءانبلا
هذه رارضا نم فيفختلاو دومصلاب حمست
.تازهلا
 .هايملا كالهتسا ديشرت-
رضاحمو تافلاخملا ريطست يف ددشتلا-
نوناق مارتحا بوجوو نيفلاخملا قحب طبضلا
 .ريسلا
ءانبا نم نيقوفتملا بالطلل زئاوج ميدقت-
.اهناكسو ةدلبلا

ةوافحب انح ريبور روتكدلا انعّدو ،ماتخلا يفو
ًامئاق نواعتلا نوكي نأ لمأ ىلع ،انلبقتسا امك
ميركلا هصخشو يدلبلا سلجملا نيب رارمتساب
 .ةبيبحلا ةيمزاحلا انتدلب ريخهيف امل

<<

ونيب ةدلب ديلاوم ،انح ميهاربا ريبور روتكدلا
سيول ةعماج يف ةيعماجلا همولع ىقلت -راكع
لان ثيح اسنرف غروبسارتس ةنيدم – روتساب
،ءايميكلا يف ةيميلعتلا ةزاجإلا يلاوتلا ىلع
تاساردلا مولبد ،يئايميك سدنهم ةداهش
،ةيئايميكلا ةسدنهلا يف هاروتكد ،ةقمعملا
 .مولعلا يف ةلود هاروتكدو
ثوحبلل ينطولا سلجملا ةرادا سلجم وضع
،هخيرات ىتحو1002 ماع ذنم نانبل يف ةيملعلا
اذهل ةيسدنهلاو ةيساسألا مولعلا ةنجل سيئرو
 .سلجملا
ثيح ةينانبللا ةعماجلا يف مولعلا ةيلكب قحتلا
مسقل ًاسيئر لمع ،ذاتسا ةبتر ىلا جردت
ًاديمع مث نمو ،اهل ةباينلاب ًاديمعو ،ءايميكلا
.ةسدنهلا ةيلكل
ةعماج يف مولعلاو ةسدنهلا يتيلك سسأ
.ةدع تاونسل امهرادأو ،دنملبلا
ثولتو ةئيبلا باتك اهنيب نم تافلؤم  هل
ثاحبألا نم تارشعلاو ،ءاوهلا
انين ةروتكدلا نم لهأتم انح ريبور روتكدلا
، انريم ةديحو تنب امهلو ،نيهاش جاحلا بيجن
نيدلوو دنملبلا ةعماج نم ةيرامعم ةسدنهم
ةعماجلا نم بيبط ،انح ريبور ميهاربا
جيرخ ،ماحم ،انح ريبور زيافو ،ةيكريمألا
يفريتسيجامو ،توريب يف ةيعوسيلا ةعماجلا
yromE  .ةعماج نم يلودلا نوناقلا

انح ميهاربا ريبور روتكدلا
يواغلا يليا راتخملا:راوحلا ىرجأ
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يرادإلا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم
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43

عومجملا
9
96
31
16

911

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

(2/7102 لصفلا)ةرداصلا تالماعملا

 ماقرألاب انتالماعم ... يرادإلا ريرقتلا
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74

عومجملا
564
2
2
4
511
59

751

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

 (2/7102 لصفلا) ةدراولا تالماعملا

4/7102
301
2
0
1
04
02

06

ةلئاع74   ةّيعامتجإ تادعاسم اهل تمِّدُق يتلا تالئاعلا ددع
ل ل000،004،53                                  ةّيدارفإلا تادعاسملا ةميق
ل ل000،005،001 ةميقب ةدعاسم32   اياعرو ةيدنأو تايعمج ىلإ تمِّدُق يتلا تادعاسملا

7102 -2 لصفلا -04 ددعلا

no 2season 2017 final.qxp_Layout 1  10/18/17  12:56 PM  Page 26



يلاملا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم

يلاملا ريرقتلا
تاــــقـفنلاتادراوــلا

000,005,23
000,429,612
000,780,601
000,523,99
000,142,52
000,518,1
000,756,2
000,007,91
000,367,91
000,942,64
000,066,6
000,476,21
000,224
000,906,5
000,810,4
000,114,32
000,056,4
000,954,3
000,221,486
000,057,1
000,429,8
000,474,041
000,687,612
000,756,92
000,008,1
000,785,71
000,004,361
000,005,91
000,000,5
000,054,2
000,057,63
000,004,3
000,816,5
000,387,36
000,555,21
000,583,3
000,191,11
000,692,950,2

نكس ةيريجأتلا ةميقلا ىلع مسر
نكس ريغ ، ةيريجأتلا ةميقلا ىلع مسر
ةفصرالاو ريراجملا ةنايص مسر
راجفنالاو لاعتشالل ةلباقلا داوملا ةراجت ىلع صاخ مسر
تقؤملاو مئادلا نالعالل صيخرتلا مسر
ءانبلاب صيخرتلا مسر
ةيدلبلل ةماعلا تآشنملاو كالمالا لامعتسا مسر
تازيهجتلا حلاصل %01 ةددحم هوجو يف قافنإ مسر
ةنيوصت مسر
ميمرتلا مسر
ةفصراو ريراجم ءاشنإ مسر
تانهارملا ةيدناو عامتجالا نكامال رامثتسالا مسر
مئادلا نالعالل رامثتسالا مسر
ةلئاسلا تاقورحملا تاطحمو تالحمل رامثتسالا مسر
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

000,913,731
000,762,501
000,182,46
000,286
000,003
000,128,553
000,597,71
000,585,53
000,01
000,01
000,523,71
000,002
000,391,1
000,571,1
000,651
000,669,921
000,494,13
000,251
000,070,7
000,108,509

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

تايلالاو تازيهجتلا ةنايص
تاشورفملا
ةماعلا ةفاظنلا

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

ةماعلا قرطلا ةنايص
هايملا ةكبش ةنايص
ةماعلا ةرانالا تاكبش ةنايص
ينابملا ءاشنإ
ةماعلا ةرانالا تاكبش ءاشنإ
ةينقالاو ةفصرالاو ةماعلا قرطلا ءاشنإ
قئادحلا ءاشنإ
سوردلا تاقفن
نيزوعملا تادعاسم
ةيريخلا فاقوالا تادعاسم
ةيفاقثلا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
ةيضايرلا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
ةيعامتجالا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
حبرلا ىخوتت ال يتلا تائيهلا ةدعاسم
تالابقتسالا
تاناجرهملاو تالافتحالا
ةاماحملا باعتاو تاحلاصملاو ماكحالاو ىواعدلا مسر
 نيمأتلا تاقفن
ةظوحلملا ريغ ىرخالا فيراصملا
عومجملا

 نانبل فرصم ىدل ةّيمزاحلا ةّيدلب ديصر
03/6/7102 يف درو امك
 ل ل896،498،594،81 غلب
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ةّيمزاحلا ةّلجم انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

ةطبار ءاشع
كيلوثاكلا مورلا

2

1

TOYATA

.ةيملاعلا اتويوت ةكرش ءاردمو يناتسب درف روتكدلا ناطسوتي هتليقعو رمسألا سايلا ناج سيئرلا

– هتليقعو شيبح فسوي سيئرلا بئان –يليجروبانورام كيلوثاكلانييكلملا مورلاةطبارسيئر – هليقعو رمسألا سايلا ناج سيئرلا
.رقص داهن - رقص ميلس .م– هتليقعو ناعنك دعسا – هتليقعو يواغلا يليا راتخملا

 كريرطب ةطبغ عم
كيلوثاكلا مورلا

ماّحل ثلاثلا سويروغيرغ

| 7102 -2 لصفلا -04 ددعلا28
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انامح يدان ةرايز

4

نارطملا
رطم سلوب

3

.يبهذلا ةيمزاحلا ةيدلب لجس يف ةملك نّودي رطم سلوب نارطملا ةدايس

٫معدلا لك مهل نيركاش81/4/7102 خيراتب ةيمزاحلا ةيدلب ىلا ركش ةرايزب انامح يدان ماق

710229 -2 لصفلا -04 ددعلا |

no 2season 2017 final.qxp_Layout 1  10/23/17  2:21 PM  Page 29



5

ةيمنتلا ةريزو
ةيرادإلا

نيدلا زع ةيانع

خيراتب يدلبلا سلجملا سيئر راز
ةلودلا ريزو يلاعم71/5/7102
ةديسلا ةيرادإلا ةيمنتلا نوؤشل
اسردو اهبتكم يف نيدلا زع ةيانع
ىلا ةليآلا ةيلمعلا تاوطخلاً اعم
.يرادإلا لمعلا ريوطتو ليعفت

6

انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

نسملا تيب حاتتفا
ليفلا نس يف

كراشو ،نسملا تيب ليفلا نس ةيدلب تحتتفا
نرف) يبونجلا نتملا لحاس تايدلب داحتا ءاسؤر
ناج – ةيمزاحلا / ناعمس نومير - كابشلا
ءاسؤرلا ىنتو (يناجب ليبن – ايراع / رمسألا
 .ءاطعلاو مدقتلا ماود نوع يغام ةديسلل

| 7102 -2 لصفلا -04 ددعلا30
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 ناميلس لامآةديسلا

سايلا ناج سيئرلا ناو اميسLEAC ةيعمج ءاشع لفح روضحل ةصاخ ةوعد
لمعلا يف هزيمتل تئافلا ماعلا لالخ ةيعمجلا لبق نمً امركم ناك رمسألا
.يرادإلاو يدلبلا

8

ةريفس
اكنال يرس

يرس ةريفس تبرعأ
نع نانبل يف اكنال
هب موقت ام لكل اهريدقت
نم ةيمزاحلا ةيدلب

لالخ ةرمثم دوهج
،يدلبلا رصقلل اهترايز
نواعتلا يف ةبغرلا ةيدبم
لجا نم ةيدلبلا عم
ةكرتشم عيراشم ميظنت
نيدلبلل ةدئافلاب دوعت
.تافاقثلا لدابت ةهجل

7
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ةيعمج
« لاحر وج»

سيئر « لاحر وج» ةيعمجتراز
ةيدلب ركشتليدلبلا سلجملا
يداملاو يونعملا معدللةّيمزاحلا
.ةيعمجلل

9

انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

يوالع يدجم بألا عم عامتجا
10

.راجنلا هدبع جرخملا يدلبلا سلجملا وضعو رمسألا سايلا ناج ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر ًاطسوتم لاحر وج

JOE RAHAL
FOUNDATION

راجت ةنجل سيئرو يوالع يدجم بألا عم يدلبلا سلجملا عمتجا
معطم عورشمل دادعإلاو تاوطخلا قيسنتليروخ فزوج ةيمزاحلا
.8102 ماعلا لالخ هحاتتفا بقترملا ةّبحملا
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 هقيرح ريبور راتخملا ءاـثر
ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر  ملقب

 رمسألا سايلا ناج
62/7/7102

 حصفلاو نيناعشلا

flàÉQGk GNÎfÉ√ dÑ∏óJæÉ 
eæò Y≤ƒO Wƒj∏á ...

gƒ U°ÉMÖ GdƒL¬ Gdù°ªƒì, 
hGd†°ëµá Gd©Éd«á, hGdü°ƒä GdôfqÉ¿,
hGd≤∏Ö G’CH«†¢... 

gƒ QhHÒ Môj≤¬, flàÉQ GıÉJÒ,
Gd∏≤Ö G’CMÖq Y∏≈ b∏Ñ¬.

ha«qÉk cÉ¿ d∏ëÉRe«á Gdà» Lôä
H©ôhb¬ haµô√ hb∏Ñ¬, aÑÉOdæ````É√
haÉA√ hGEfóaÉY¬, HƒYófÉ d¬ GC¿ jÑ≤≈

flàÉQGk Mà≈ Gdôe≥ G’CNÒ ...
hgµòG U°ÉQ, HÉ’EfàîÉHÉä
hHÉdàõc«á.

HÉCS°≈ T°ójó, hfiÑá cÑÒI, fƒOq´
Gd«ƒΩ flàÉQfÉ Gd¨É‹, hfëø Y∏≈
K≤á GC¿q Lù°ó√ Gd¡ôpΩ gƒ eø
aÉQbæÉ, dµøq QhM¬ HÉb«á e©æÉ,
jôGfÉ eø M«å gƒ G’B¿ hjôY≈

N£ÉfÉ.... 

G’Cñ GdµÑÒ, QhHÒ Môj≤¬... 
HÉS°ª» hHÉS°º ReÓF» GCY†°ÉA
GÛ∏ù¢ GdÑ∏ó…, hHÉS°º G’Cñ Gd©õjõ
GıàÉQ Gj∏» Gd¨Éh…, fà≤óqΩ eø

YÉF∏àµº GdµôÁá, heø Lª«™
YÉFÓä G◊ÉRe«á HÉCMôq Gdà©ÉR…...
hG¤ Gd∏≤ÉA

GŸù°«í bÉΩ!
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ةــــّلــــجم
ةّيمزاحلا
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ةـيمزاحلا
مكيفةياوضم
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