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،فيرخلا لصفك ةنسلا قاروأ رثانتت
أدبنل تازاجنإ يهنن ،ماّيألا ضكرت
نيب ام ءاهنإل ضكرن ،ةديدج مالحأب
ضكرن نأ ثبلن ال اننكل ،انيدي
يتلا انتدلبل لضفألا قيقحتل نيثهال
.ربكن اهبو ،يمتنن اهيلإ

طقاست ،مرصنملا لصفلا لالخ
نم انبولق ىلع ءاّزعأ صاخشأ
يف ىركذ اوراص ،ةايحلا ةمانزور
،مهعم انلمع ،انعم اوشاع ،انبولق
ىسنن نأ انل فيك .مهتربخب اّنعتساو

،هقيرح ريبور راتخملا ةكحض
؟داعيبأ ايبوط روينسنوملا ةفاقثو
نود نم اننيعأ ضمغن نأ انل فيكو
ضيبألا راتخملا بلق راكذتسا
؟راوجلاو ةيمزاحلا يف هفراعمو
فرحأ أرقن الو ًاباتك كسمن فيكو
ركفلا ربحب ةبّهذملا روينسنوملا
 ؟يتوهاللا

ةيمزاحلا اوعبط ...انعم اوشاع
ةيمزاحلل اونوكيل اورداغو ...مهتربخب
 .مه ثيح نم ةرهاس ًانيع

تبختنا دقف ،رخآ ٍديعص ىلع اّمأ
بتكملا يف ًاليصأ ًاوضع ةيمزاحلا
امل ًارظن ،تاّيدلبلل يملاعلا ينقتلا
،ماعلا نأشلا يف ةربخ نم هب عّتمتن
نم ةيلاغلا انتنيدم هب تيظح املو
ّيرامثتسا رّوطتو ينارمع دارطضا

لضفأ نيب اهتمصب تكرت ىّتح

يف اهتيص عاذو ،ةّينانبللا ندملا
 .جراخلاو نانبل
 ...ترّوطت ،مكتنيدم ،ةيمزاحلا
،مكنواعتل دوعي رّوطتلا اذهو
 ...مكدوهجلو
فلتخمب ،انمعد نَم ّلكل ًاركش
.قرطلاو لئاسولا

نَم ّلكلو ،انعم نواعت نَم ّلكل ًاركش
،انب قثو نَم ّلكلو ،قيرطلا انل لّهس
...رمثتسمو بخانو ميقم ّلكلو
تناك امل ةدحتملا ةقتوبلا هذه الول
.هيلع يه ام ىلع مويلا ةيمزاحلا

ءاضعأ يئالمزل بلقلا نم ًاركش
نواعتن نيذلا ،يدلبلا سلجملا

انلقنف ،ةفلألاو ةّبحملا حورب مهاّيإو
ةلئاع ىلإ يدلب سلجم نم لمعلا
.اهدارفأب ّمتهت

يليإ زيزعلا ،ةدلبلا راتخمل ًاركش
دّيسلا اهسيئرب راّجتلا ةنجلل ،يواغلا

..اهئاضعأو يروخفزوج
،ةيمزاحلا تاّيلاعفل ًاركش
ةّيندملاو ةّيناسنإلا اهتاّيعمجلو
...ةّيقوقحلاو ةّيعامتجإلاو
ّلضنمو ،ةروصلا لمتكت مكعمو مكب
 !ةيمزاحلاب انلاح فوشن

 يتّبحم عم
رمسألا سايلا ناج

1 |

...سيئرلا ةملك

رمسألا سايلا ناج
ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر

نواعت نَم ّلكل ًاركش
لّهس نَم ّلكلو ،انعم
نَم ّلكلو ،قيرطلا انل

ميقم ّلكلو ،انب قثو
...رمثتسمو بخانو

!اهيف كلاح فوشتب ... ةيمزاحلا
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ةّيمزاحلا ةّلجم

 سيئرلا ةملك

 ةّيدلبلا راّجت ةنجل
يدلبلا سلجملا سيئر مّركت

يف ليصأ وضع :ةيمزاحلا
 تاّيدلبلل ينقتلا بتكملا

داحتا يف ةّيبابشلا ةئيهلا
يبونجلانتملا لحاس تاّيدلب

داحتا ةطرشل ةّيبيردتلا ةرودلا
رمحألاريد تاّيدلب

يلجزلا ثارتلا ييحت ةيمزاحلا
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ميركت لفحةّيمزاحلا ةّلجم

 ةيمزاحلا راّجت ةنجل
يدلبلا سلجملا سيئر مّركت

 .يواغلا يليإ راتخملا – يروخ ينوط دّيسلا – رمسألا سايلا ناج سيئرلا – شيبح فسوي خيشلا

يونسلا اهئاشع لفح لالخ كلذو ،رمسألا سايلا ناج دّيسلا يدلبلا سلجملا سيئر ةيمزاحلا راّجت ةنجل تمّرك
 .51/9/7102يف تبسلا موي رهاسلا

يروخ فزوج دّيسلا ةنجللا سيئر ةملك يف ءاج ام زربأو
،ةردانلا فقاوملا لاجر نم هنأ ،رمسألا تافصل ًادادعت
اذه سأر ىلع هدوجو ّنأ ًاربتعم ،ليحتسملا فرعي ال لوؤسم
ضرألاب مازتلا هدنع نطولا ّنا ثيح ،ةفاضم ةميق سلجملا
 .دوجولا ةماركبو
يدلبلا سلجملا ءاضعأ رمسألا سايلا ناج سيئرلا ركش

هودعاس نيذلا نيفّظوملاو ةزهجألاو تاّيلاعفلاو يتاخملاو
ًاعم» :ًالئاق نيرمثتسملا ىلإ هّجوتو ،حاجنب هماهم مّمتيل

ندملا ىربك فاصم ىلإ ةيمزاحلا انلقن ًاعم ...ييغتلا انعنص
...مّدقتلاو ّومنلا ةيسم لصاونل ّرمتسنس ًاعم ...ةّينانبللا
...ةيثك ةّيئامنإلا انعيراشم !ةّيجذومن ةيمزاح لجأ نم ...ًاعم
 .«!ملحلا لمتكي مكعمو مكب ...ةيبك انتاحومط
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،يلاعملاو ةداعسلا باحصأ
نتملا لحاس تاّيدلب داحتا سيئر خألا
 ،يبونجلا
،ةّيدلبلا سلاجملا ءاسؤر ءالمزلا
 ،ءاّزعألا يتاخملا
 ،ءاّزعألا راّجتلاو نورمثتسملا
 ،تاّيعمجلاو بازحألا ولوؤسم
،ءاّبحألاو لهألا

 ...اهيرمثتسمبو ...اهئانبأب ربكت ةيمزاحلا

اهنأل ةّينانبللا ندملا راظنأ ةلبق يه
 ...متنأ ...مكتفاضتسا
متنمآ نيذلا راّجتلاو نورمثتسملا متنأ
اهومتبهوو ،اهيف مترمثتساف ،ةدلبلا هذهب
 ...مويلا هيلع يه ام تراص ىتح ةايحلا
...اهيف كلاح فوشتب ةنيدم

ربكت ال ةيمزاحلا ّنأ ًادّدجم دّكؤن ،مكعم
انل ناك دقو ،صاخلاو ماعلا ،اهيَحانجب ّالإ

نيرمثتسملا رابك باطقتسا فرش
 .مهلضفأو

 ...ييغتلا انعنص ًاعم
ىربك فاصم ىلإ ةيمزاحلا انلقن ًاعم
 ...ةّينانبللا ندملا

ّومنلا ةيسم لصاونل ّرمتسنس ًاعم
...مّدقتلاو
 !ةّيجذومن ةيمزاح لجأ نم ...ًاعم

انتاحومط ...ةيثك ةّيئامنإلا انعيراشم
 ...ةيبك
 !ملحلا لمتكي مكعمو مكب

ةّيبزحلا اهتاّيلاعفو ةيمزاحلا ءانبأل ًاركش
عم ينتلوأ يتلا اهتاّيعمجو ،ةّيندملاو
يف ًاّدج ةيلاغو ةيبك ةقث يئالمز
 .6102ماعلا تاباختنا

ءاضعأو سيئرلا بئان ،يئالمزل ًاركش
الول هنأل ،ًادرف ًادرف ،يدلبلا سلجملا
نحن ام ىلإ انلصو امل مهمعدو مهتقث
 .مويلا هيلع

يف نيلماعلاو نيفّظوملا عيمجل ًاركش
،بوؤد ٍلمع نم هنوزجني امل ،ةّيدلبلا
،ةّيدلبلاو ةدلبلا ،ةيمزاحلا مهتمدخلو
 .صالخإو ٍنافت ّلكب

،يواغلا يليإ خألا راتخملل ًاركش
 .يواغلا يواغ قباسلا راتخملا زيزعللو
،هقيرح يبور راتخملا حورل ةمحر فلأ
 .بردلا قيفر

راتخملا نييعت رارق راظتناب نحنو
 .ديدجلا
فزوج خألاو قيدصلل ربكألا ركشلا

،ةيمزاحلا راّجت ةنجل سيئر ،يروخ
عيمجو ،ةميركلا ةنجللا هذه ءاضعألو
 ...اهل نيبستنملا

ينولّمحت يذلا ميركتلا اذه ىلع ًاركش
 .ةّيفاضإ ةّيلوؤسم هيف
ةيلاغلاو ةمّيقلا مكتردابم ىلع ًاركش
 .يبلق ىلع
 !نانبل شاع ...ةيمزاحلا تشاع ...متشع

ىلإ وعدأ ،نيَلدابتم ميركتلاو ةقثلا ّنألو
يدلبلا سلجملا ءاضعأ ءالمزلا ةّصنملا
مّلسنل يواغلا يليإ زيزعلا راتخملاو
ةنجل سيئر ىلإ ةّيريدقت ًاعرد ًاّيوس
همسابو ،يروخ فزوج قيدصلا راّجتلا
ّلكل ةميركلا ةنجللا ءاضعأ عيمج ىلإ
 .اهنولذبت يتلا ةرمثملا دوهجلا

فسوي خيشلا سيئرلا بئان وعدأ امك
ةماركلاو ّزعلا ةءابع سبلُيل شيبح
سيئر ىلإ ،ةيمزاحلا ةءابع ،ةلاصألاو
ّلك هصخشل ّنكن يذلا راّجتلا ةنجل
.ءانثلا ّلك هلمعلو ةّبحملا

 رمسألا سايلا ناج دّيسلا ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر ةملك

 .سويراغ نومدإ سيئرلا – ناعمس نومير سيئرلا – رمسألا سايلا ناج سيئرلا – راجتلا ةنجل سيئر يروخ فزوج دّيسلا – يناتسب درف روتكدلا
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حاتفم سيئرلا ىّقلت ثيح ،ةرهسلا ماتخ يف ةأجافم تناكو
،ةحيرف ماهلإ ةدّيسلا رادلا ةديمع نم بّهذملا دايصلا راد
 .يروخ ينوط دّيسلا اهبتكم ريدم همّدق
ةنجل ءاضعأو سيئر ىلإ ةّيميركت ًاعرد هرودب سيئرلا مّدق امك
نيرمثتسملابو اهئانبأب رخفت ةيمزاحلا» اهيلع رفح ،راّجتلا

ّلك راّجتلا ةنجل ءاضعأو سيئر ىلإ ةيمزاحلا بلق نم ...اهيف
خيشلا سيئرلا بئان سبلأو ،«ريدقتلاو معدلاو ةّبحملا
،ةلاصألاو ةدلبلا ةءابع راّجتلا ةنجل سيئر شيبح فسوي
نيرمثتسملا رابك دحأ ،يناتسب درف روتكدلل ًازّيمم ًاميركت ناكو

 .ةدلبلا يف

–رمسألا سايلا ناج سيئرلا –شيبح فسوي خيشلا –يناريع نوميس ةدّيسلا –رقص ميلس سدنهملا –راجنلا هدبع جرخملا –نيهاش نيراد ةّيمالعإلا
.ناعنك دعسأ دّيسلا –يواغلا يليإ راتخملا –يروخ ينوط دّيسلا

 .يدلبلا سلجملا سيئر ىلإ راجتلا ةنجل نم بّهذم فيس

ميركت لفحةّيمزاحلا ةّلجم
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شيبح فسوي خيشلا سيئرلا بئان ةملك

 ،ةّينلا هوجولا هذه ءاسم ،يخلا ءاسم
 .ةبيبحلا ةيمزاحلا ءاسم

ئّنهن نأ ًاعيمج مكمساب يل اوحمسإ ةيادب
.ميركتلا اذه ىلع ناج سيئرلا
ّلك ناج سيئرلا مّركت ول لوق يّدب ةبسانملاهب»
.«هيلع يتك شم موي
ةيمزاحلا نم عنص رمسألا ناج سيئرلا ّنأل
.ةّيجذومن ةنيدم
:راعش نم رثكأ اهل حبصأ ثيح
.رّوطتلاو ةقارعلا ةنيدم ةيمزاحلا -
.اهيف كلاح فوشتب ةيمزاحلا -
.اهانيّلحو ةولح ةيمزاحلا -
لزنم ولإ نيم لاّين ًارخآ سيلو ًايخأو
.ةيمزاحلاب
هب ُتينع ميركتلاب ُريدجلا وهو هومتمّرك
ظفحي يذلا وهو ،رمسألا ناج ذاتسألا سيئرلا
مكمّركي نأ هرودب ءاش ليمجلاو نافرعلا

راّجت ةنجل سيئر زيزعلا قيدصلا ةرضح
مكسابلإب كلذو ،يروخ فزوج خألا ةيمزاحلا

مكدوهجل نانتمإلاو ريدقتلاو ءافولا ةءابع
انتدلب ءامنإ يف نينسلا تارشع ذنم ةّرمتسملا
.ةبيبحلا ةيمزاحلا
ةيمزاحلا ءانبأ ّلكلو فزوج يزيزع اي مكل
 .ركشلا َّلكو يخلا َّلك ءاّبحألا

ةيمزاحلا تشاعو متشع
رمسألا سايلا ناج سيئرلا ةسائرب
 .نانبل شاع

7102 -3 لصفلا -14 ددعلا

.روضحلا نم

 ،خيراتلا ةشير اي»
 يبتكا خيرات

لتم ةيمزاحلا ع
 اجإ ال رمسألا ناج
 «يجي حر الو

no 3season 2017 final.qxp_Layout 1  1/5/18  11:39 AM  Page 7



7102 -3 لصفلا -14 ددعلا | 8

تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

نانبل يف تاّيدلبلل ينقتلا بتكملا دقع
موي ،«يليلندلوغ» قدنف يف ّيونسلا هرمتؤم
باختنا ّمت ثيح62/9/7102 يف ءاثالثلا
يملاعلا ينقتلا بتكملل نيليصأ ءاضعأ ةعبرأ
ثالثلا تاونسلل ،ةكراشملا تاّيدلبلا نم
لكشلا ىلع ةجيتنلا تءاج دقو ،ةلبقملا
–ةيمزاحلا ةّيدلب–توريب ةّيدلب :يلاتلا
 .ميهاربارهن ةّيدلب –ةناوكدلا ةّيدلب

.ًادقعنم تاّيدلبلل ينقتلا بتكملا

 :ةيمزاحلا
 تاّيدلبلل ينقتلا بتكملا يف ليصأ وضع

.باختنإلا ةّيلمع دعب هتملك يقلي رمسألا سايلا ناج سيئرلا
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دّيسلا ،ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر ركش
سلاجملا ءاسؤر هءالمز ،رمسألا سايلا ناج
ندملا ةمّظنمو ،مهتقث ىلع ةّيدلبلا
ينقتلا بتكملا –ةّيلحملا تاموكحلاو
روتكدلا سيئرلا صخشب تاّيدلبلل
راكفألاو زّيمملا ميظنتلا ىلع يميضعيشب
.ةءاّنبلا

ىلع لمعن فوس»:هحيشرت نايب يف ءاجو
ٍلكشب ةباجتسالل ةّيدلبلا ةرادإلا ثيدحت
نيسحتو نينطاوملا تاجايتحال لضفأ
ىعسن فوس .تامدخلا ميدقت ىوتسم
ينورتكلإ يدلب جذومن ىلإ لوصولا لجأ نم
تاءارجإلا ةعومجم ثيدحت هفده لاّعف
تارّوطتلا قيبطت ربع ةّيلخادلا
يف ًاّيملاع ةدمتعملا ةّيتامولعملا تاسرامملاو
.«يدلبلا لمعلا

        

ةرادإلا ثيدحت يف ةّمهم تاوطخ تقّقح دق تناك ةيمزاحلا ةّيدلب ّنأ ركذُي
 .لماشلا ريوطتلاو ةننكملا ىلع لمعلا لمكتستو ،ةّيدلبلا
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 ةّيبابشلا ةئيهلا
يبونجلانتملا لحاس تاّيدلب داحتا يف

.رمسألا سايلا ناجو ناعمس نومير نيسيئرلا عم ةبختنملا ةّيبابشلا ةئيهلا .دعسم لبرش –يواغلا هراشب –هللاطع انايتات –ينب جروج

.ةبسانملا بخن .ىولحلا بلاق عطق
| 10

تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

7102 -3 لصفلا -14 ددعلا

<<
ةئيهلا تاباختنا ةيمزاحلا ةّيدلب تفاضتسإ
لحاس تاّيدلب داحتا يف ةّيبابشلا
ءاعبرألا موي ترج يتلا يبونجلانتملا

–داحتإلا سيئر روضحب ،31/9/7102يف
دّيسلا كابشلانرف ةّيدلب سيئر
ةّيدلب سلجم سيئرو ناعمسنومير
دقو ،رمسألا سايلا ناج دّيسلا ةيمزاحلا

 :يلاتلا لكشلا ىلع ةجيتنلا تءاج

–ينب جروج – هللاطع انايتات :ةيمزاحلا نم
 يواغلا هراشب – دعسم لبرش

– رغاد لانم – سويراغ ليمك :حايشلا نم
 شيواش لبرش – راطيب اتير
ارتيب – ناعمس اشيم :كابشلا نرف نم
 يروغاش ينافيتس – رغاد
 يناجب يدوبع :ايراع نم

ةّيدلب يف ةيمنتلا بتكم ةلوؤسم تدّكأ
ةجيتن تءاج ةّيبابشلا ةئيهلا ّنأ ةيمزاحلا
يف وكسينويلا بتكم عم قيثولا نواعتلا
ةجيتنhtuoYDEM teNجمانرب – تويب
ةّيدلب هتقلطأ يذلا بابشلا رمتؤمل

ّنأ ربهلانانح ةدّيسلا تنلعأو ،ةيمزاحلا
ىقبتل ةّسام ةجاح يه ةّيلحملا ةيمنتلا
تاجاح يّبلتلو رّوطتلل ةبكاوم تاّيدلبلا

 .مهتاعّلطتو اهبابش

دّيسلا ةيمزاحلا ةّيدلب سلجم سيئر اّمأ
ركش ةملك هل تناكف رمسألا سايلا ناج
ةوطخلا هذه ىلع نيمّيقلا ّلك اهيف
اهلمع ةئيهلا أدبت نأ ًالمآ ،ةرمثملا
يف ةّيئامنإلا اهتاطاشن حرطو ّيلعفلا
 .اهنم نكمملا معد ىلإ راصيل تقو برقأ
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ةرودلا ةيمزاحلا ةّيدلب يف تمتُتخإ
ةقطنم تاّيدلبو داحتا ةطرشل ةّيبيردتلا
ضّوفم اهمّدقو اهّدعأ يتلا رمحألاريد
،يبنلالبرش ،ةيمزاحلا ةّيدلب يف ةطرشلا
دّيسلا يدلبلا سلجملا سيئر نم هيجوتب

ةرودلا تلمش دقو .رمسألا سايلا ناج
داوملا نيعوبسأ ىدم ىلع تّدتما يتلا
ةّيدلبلا ةطرشلا –تايدلبلا نوناق :ةيلاتلا

يسلا نوناق -ةّيرادإلا ةطباضلا –نانبل يف
لصاوتلا تاراهم -342/2102مقر ديدجلا
نم ةدوجلاو زّيمتلا –ةّيدلبلا ةطرشلا ىدل
ثراوكلل دادعتسإلا –ةّيدلبلا ةطرشلا لبق
– «يندمعافد» اهتهجاومو ثداوحلا وأ
فاعسإلا وأ ةدعاسملا ميدقت
.«رمحأبيلص»

ةّيبيردتلا ةرودلا
 ةطرشل
تاّيدلب داحتا

رمحألاريد

<<

 
710211 -3 لصفلا -14 ددعلا |

.ةّيراكذت ةّيعامج ةروص

.رمسألا سايلا ناج دّيسلا يدلبلا سلجملا سيئرل ةّيده ةّيزمر ةزرأ.تاداهشلا عيزوت

ىلع تاداهشلا عيزوت ّمت ،ةرودلا ماتخ يفو
تاّيدلب داحتا سيئر روضحب ،نيبّردتملا
يعدتب ةّيدلب سيئر– رمحألاريد ةقطنم
تاّيدلب ءاسؤرو ،يرخفناج يماحملا
،اقرب ،اتانيع ،ريزارزلا ،رمحألاريد ،تاوشب
ّمت امك .افيلشو ةرافحملا احبن ،مادقلا احبن
ناج دّيسلا يدلبلا سلجملا سيئر ميركت

لابقتسإلا نسح ىلع رمسألا سايلا
ضّوفملاو ،زّيمملا نواعتلاو ةفايضلاو

 .ميظنتلا نسح ىلع يبنلالبرش

اهّنأ ،ةديدج ًةّرم ،ةيمزاحلا ةّيدلب دّكؤت
روبع ةطقنو ،تادلبلا نيب حاتفنإلل جذومن
 .تافاقثلا فلتخمل ءاقتلاو
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ييحت ةيمزاحلا
يلجزلا ثارتلا

تالافتحاةّيمزاحلا ةّلجم

،ّيحلا سايلارام ديع ةبسانملو ،ةيقارلا ةملكلاو ثارتلا ءايحإل ٍةوطخ يف
يف ةكراشملل اهناّكسو اهءانبأ ةيمزاحلا ةّيدلب تعد ،ةدلبلا ءاعفش دحأ

 .12/7/7102هيف عقاولا ةعمجلا ءاسم موجنلا ةقوج اهتيحأ ةّيلجز ةلفح

.روضحلا

 .ةيمزاحلا ةّيدلب يف موجنلا ةقوج
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شيبح فسوي خيشلا سيئرلا بئان ةملك

.«نانبل لبجب ةزنع دقرم ولإ نيم لاّين» :يداولا رورحش لاق تابسانملا ىدحإ يف
ناج سيئرلل دوعيب لضفلاو ،«ةيمزاحلاب تيب ولإ نيم لاين» :لوقنم مويلا انحنو
.رمسألا
لجزلا ءاسم ،ةبيبحلا ةيمزاحلا ءاسم ،ةّينلا هوجولا هذه ءاسم ،يخلا ءاسم -
ةيسمأ ييحي نأ رمسألا ناج سيئرلا دارأ ّيحلا سايلارام ديع ةبسانمب ،ينانبللا

يذلا ميركلا روضحلا ىلإ هنم ةّيحتو رمسألا ناج سيئرلا ىلإ ةّيحتف .ةّيلجز ةّيرعش
.ًاروكشم ةوعدلا هذه ىّبل
نميلاب مكيلع ّهللا هداعأ ّيحلا سايلارام ديع ةادغ ،ةيمزاحلا يف سنألا يلايل اهّنإ -
.تاكربلاو
ةحاب يف باحصألاو بابحألاو لهألا يقتلي ثيح ةيمزاحلا يف سنألا يلايل -
فيك ،يقارلا ينانبللا يلجزلا رعشلا اهناونع ىستنُت ال ةرهس ءايحإل يدلبلا مهرصق
ةّيرعش ءاوجأ ىلإ انلقنتس نَم يه ،نيزّيمملا اهئارعشب ةئلألتملا ِموجنلا ةقوجو ،ال
.ًاعيمج اهاّنمتن ةملاح تاغدغد نم انرعاشم َجلاخُي ام ّلكو لزغلاو دجولاب ىألم
ءاكذ ىلع ُّلدي وهف ،ءيش ىلع َّلد نإو يبرعلا اننطو يف ةقراف ٌةمالع ينانبللا لجزلا -
هلابج يف زرألا رجش رُّذجت قرشلا اذه يف رّذجتملا ينانبللا بعشلا اذه ةّيوفعو
.ةخماشلا
 ،ميركلا روضحلا اهُّيأ
اهب يدتهن ةرانم ىقبيل هعيجشتو ثارتلا اذه ةيامح ،ًابعشو ًةموكح ،ًاعيمج انيلع
.هنم يوترن ًايفاص ًاعبنو
 ّيلطو امسلا نم يحيز موجن اي
هنالعش رعش ةقوج موجن اي
 ِّيلخنو غوزن اندب ليللا اهب
 .هناركس رعشلاب بيابحلا بولق
 متشع
ةبيبحلا ةيمزاحلا تشاع
رمسألا سايلا ناج سيئرلا ةسائرب
 .نانبل شاع
 ،ميركلا روضحلا اهّيأ ،يتاوخأ ،يتوخإ
دلوم ىركذو ّيحلا سايلارام ديعب لفتحن نأ يناعملا نم يثكلا اهيف ةفداصم اهّنإ
ّهللا لاطأ ...ّلدت ةكربلاو يخلا ىلعف ءيش ىلع تّلد نإ ...رمسألا سايلا ناج سيئرلا
 .ةيمزاحلا انتدلبل ًاميرك ًادنس تمدو ناج سيئرلا يزيزع اي كرمعب

روهمجلاب يدلبلا رصقلا ةحاب تّصغ
تناكو ،نونفلا نم عونلا اذهل ّبحملا
تناك ةيمزاحلا ّنأ ىلع ديكأتلل ةبسانم
ىلإ ةدوعلل ةوعدلا يف ةقاّبسلا ًامود ىقبتو
دقفي هيضام هنع بيغي نَم ّنأل ،روذجلا
 .هلبقتسم

شيبح فسوي خيشلا سيئرلا بئان دّكأ
عيرسلا رّوطتلا لضفبو هّنأ هتملك لالخ
ةّيدلبلا سلاجملا ةّمهب ةدلبلا باصأ يذلا
،رمسألا سايلا ناج دّيسلا ةسائرب ةبقاعتملا
ةلوقملا ةيمزاحلا ىلع قبطنت تحبصأ
،«انتنيدم يف ًالزنم هل نَمل ًائينه» ةلئاقلا

نيرمثتسملا رابك راظنأ ةلبق اهنأو امّيس
ةمدخلاو نكسلا ةحار بلطي نَم ّلكو
>.ةعيرسلا
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تالافتحاةّيمزاحلا ةّلجم

ىلع ىولحلا بلاق عطق لفحلا لّلخت
يواغلا يليإ راتخملاو سيئرلا فرش

 .همسا عيفش ديعب لفتحا يذلا

 !اهيف كلاح فوشتب ... ةيمزاحلا

 .ىولحلا بلاق عطق

 .موجنلا ةقوج نوطّسوتي هبئانو هتليقعو سيئرلا

–شيبح تيدوأ ةدّيسلا –سبيعد ايفليس ةدّيسلا –ريفص هيجور دّيسلا –سيئرلا بئان شيبح فسوي خيشلا
.زوريك لاشيم بألا –رمسألا ايدان.د –رمسألا سايلا ناج سيئرلا

<
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سكوررام ديع
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ةدايس هسّأرت ّيلافتحا ساّدق يف ،سكوررام ،اهعيفش ديعب ةيمزاحلا تلفتحإ
 .رغاد ليمإ بألاو زوريك لاشيم بألا ةّيعرلا انهاك هنواعو ،رطم سلوب نارطملا
 .ةّيلئاعلا ءاوجألا تداس ثيح ،ةسينكلا ةحاب يف يورق ءاشع ةّيهلإلا ةحيبذلا الت

.ةنيدملا عيفش ديعب نالفتحت ةّيدلبلاو ةّيعرلا .سكوررام ةعافش بلط

.ةّيعرلا ينهاك ًاطّسوتم نارطملا ةدايس
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تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم

تهّجوت ،ماع ّلك لثمكو ،ةّيناسنإ ةردابمب
تايوضنم ،ةيمزاحلا تادّيس نم ةعومجم
ىلإ ،ينانبللا لفطلل ةّينطولا ةئيهلا ءاول تحت
مّدقمو لّثمملا عم يواتيعجلا ىفشتسم
لافطألا اوراز ثيح ،غابص ماسو جماربلا
ةّينيعلا ايادهلا مهل اومّدقو ،ناطرسلاب نيباصملا
.مهبولق ىلإ حرفلا لاخدإل ةّيداملاو
يلوج ،سبيعد ايفليس تادّيسلا ةنجللا تّمضو
زييت ،شيبح اتير ،يماشلا اردناس ،راجنلا

.يفاصوبأ ايلادو يفاصوبأ زييت ،يروخ
بلقلا ّنأ ةيمزاحلا تادّيس دّكؤت كلذبو
 .ناسنإلل زنك يخ ءاطعملا

 يواتيعجلا ىفشتسم ةرايزبنْمُقيةيمزاحلا تادّيس
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    <<
:ةّبحملا معطم

ةيادبلا
ةّيدلب ىلإ ديع ياريم ةّيمالعإلا تمّدق
خبطملا تاودأ نم ةعومجم ةيمزاحلا
ةّبحملا معطم يف اهلامعتسا ىلإ راصيل
ًايدان نوكيل ةّيدلبلا هيلع لمعت يذلا
تذختا دق تناكو .ةدلبلا رابك عمجي
«انرابك» لفح يف اهتكراشم دعب ةردابملا
ىلع ةيمزاحلا ةّيدلب تبأد يذلا يونسلا
سلجملا سيئر اهيلإ هّجو ،ةبسانمللو .هميظنت
 .ريدقتو ركش باتك يدلبلا

710217 -3 لصفلا -14 ددعلا |
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تاطاشنةّيمزاحلا ةّلجم
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ةلَّثممCMUBةكرش عم نواعتلاب
ةكرش ءالكو ،يناتسبدرف روتكدلاب
عم ءاقللا ّمت،suxeLو اتويوت

ثحابتلاو ،نابايلا ريفس ةداعس
ضعب ليومت ةّيناكمإ لوح هعم
 .ةّيحصلا ةياعرلا زكرم ماسقأ
تاعامتجإ ةلسلس دقع ّمت ،ةياغللو
ىقبيو .نيّصتخملا نيلوؤسملا عم
 .لضفأ ةّيناسنإ ةيمزاح وحن هّجوتلا

 ةّينابايلا ةرافسلاعامتجا

ةيمزاحلا ةّيدلب يف ةّيلحملا ةيمنتلا بتكم ةلوؤسم
.ةّينابايلا ةرافسلا يلوؤسم عم

TOYOTA

،نابايلا نم نيمداقلا ،اتويوت ةكرشل نييذيفنتلا ءاردملا نوطّسوتي بيليف هلجنو يناتسب درف.دو ايدان.د هتليقعو رمسألا سايلا ناج سيئرلا
 .layoR nollivaP يف يناتسب درف بيليف فافز لفح لالخ كلذو
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تاملك
HAZMIEH <<

راضَخلاب ةنادزم ةيمزاحلا لخادم
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لئاسرةّيمزاحلا ةّلجم
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ركش لئاسر <<
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انيفو انمةّيمزاحلا ةّلجم

يواغلا يليإ راتخملا ملقب«انيفو انم»

يواغلا يليإ

7102 -3 لصفلا -14 ددعلا

 كيلوثاك نمرأ -3 لجس نايقاحس لآ

نيروخو نارهم هيقيقش عم ةيمزاحلا ىلإ نايقاحس سورديب روتكدلا ءاج
 .تانيسمخلا ةيادب
،ةجّوزتم ةدحاو ةنبإ امهلو ،نايجايوب كينزي دنالوي ةدّيسلا نم لّهأتم
نايليإ ةدّيسلا نم جّوزتم هرودب وهو ،روكيرك روتكدلا يلديصلا نباو
.دالوأ امهلو هللادبعوب سجرج
اهينكاسو ةيمزاحلا ءانبأل ةريبك تامدخ سورديب روتكدلا موحرملا مّدق
 .5691ماع ةدلبلل ًابيبط ناكو ،ةرتفلا كلت يف

 -22 لجس يرابرب لآ
سكذوثرأ مور

دولوملا يرابرب نيطنطسق يليإ يضاقلا ءاج
،4591ماع ةيمزاحلا ىلإ ةيفرشألا يف3291ماع
.هنكسم اهيلع ىنبو ًاضرأ ىرتشاف
اوناك نيذلا ةغابصلا لآل ًاليكو يرابرب يضاقلا ناك
.ةدلبلا يف يضارألا نم ًاضعب نوكلمي
اهعقوم فرعُي ،اهارتشا ضرأ يف هلزنم يضاقلا ىنب
ىلإ رفاسو اليفلا عاب مث ،ناديز ديرف عراشب نآلا
يف نيعاسلا نم ناك وهو ،كانه يّفوتو ،جراخلا
ادبعب ةدلب نع ةيمزاحلا ةدلب لصفل ةرتفلا كلت
 .3691ماع

 ينورام -22لجس  يبغزلا لآ

اهيف دولوملا وهو ،ةيمزاحلا ىلإ يبغزلا هراشب سرطب ءاج
ّيح يف نيتاسبلا نمض ثيح ،ناوهشةنرق نم0881ماع
 .اهنكسو ،ةرتفلا كلت يف تايناوجلا
.تانبو دالوأ امهلو ناجّوزتم ،ديرفو هدبع ،نادلو يبغزلا سرطبل
.لاشيمو يباغ ،رايب ،سايلا ،فزوج :ةسمخ دالوألا نم هل هدبع
 .ناوهشةنرق مهّلجس
،هفيلخ ةفيفع ةدّيسلا نم جّوزتم وهف يبغزلا سرطب ديرف اّمأ
 .نوجّوزتم مهعيمج ،تانب ثالثو ،فزوجو سويناط نادلو امهلو
يلاغفلا لاشيم لامأ ةدّيسلا نم جّوزتم يبغزلا ديرف سويناط
 .ةنيز ىعدت ةديحو ةنبإ امهلو
،نازعق يجروج ةيماس ةدّيسلا نم جّوزتم يبغزلا ديرف فزوج
 .ةديحو ةنبإو ،ًاضيأ ناجّوزتم ،زكورو كيريديرف نادلو امهلو

 نايقاحس سورديب روتكدلا
نايجايوب كينزي دنالوي هتجوزو

 .يصخشلا همسر اهيلع٣٣91 ماعلل اهرادصإ دوعي يبغزلا هراشب سرطب ديسلا ةيوه
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ّمهأ يه امو ،تعرعرتو تدلُو نيأ
يف ةخسار تلازام يتلا تايركذلا
؟مكنادجو
تناك .اهيف تعرعرتو ةيمزاحلا يف تدلُو
اهوزغت ةريغص ةيرق ىضم اميف ةدلبلا هذه
ّمهأ .ناّمرلاو اينديكألاو نوميللا نيتاسب
ينهذ يف تلازامو تعبطنا يتلا تايركذلا
،ةرمثملا راجشألاو ةعساشلا نيتاسبلا يهف
ناسنإلا اهيف رعشي يتلا ةبّالخلا ةعيبطلاو
قيرط وه يبلق ىلإ ّبحألاو ،هتّيرحب
 .تقولا كاذ يف ةنوحاطلا

يضاملا نيب ةيمزاحلا نوبراقت فيك
 ؟رضاحلاو
ىّدعتي ال ،ةعضاوتم ةيرق ةيمزاحلا تناك
رشععساتلا نرقلا علطم اهتالئاع عومجم
ةيمزاحلا نم اوذخأ دقو ،ةلئاع نيرشعلا
اهتعيبطلو ةمصاعلا نم اهبرقل مهل ًانكسم
تراص دقف مويلا اّمأ .اهب زّيمتت يتلا ةبّالخلا
توريب ةمصاعلا يهاضت ةنيدم ةيمزاحلا
،اهيف ةدوجوملا تارامثتسإلابو اهنارمعب
ةبقاعتملا ةّيدلبلا سلاجملا ىلإ كلذ دوعيو
تاونسلا لالخ ًاصوصخ ،3691ماعلا ذنم
دوجوب تزاتما ثيح ةيضاملا رشع ةسمخلا
ةسائرب نواعتمو سناجتم يدلب سلجم
 .رمسألا سايلا ناج ذاتسألا
تاحاسملا باسح ىلع ءاج رّوطتلا اذه نكل
ّنأ ّالإ ،ةدلبلا اهب زّيمتت تناك يتلا ءارضخلا
ريبك ددع عرز ًادهاج لواح يدلبلا سلجملا

تاقرطلا بناوج ىلع ةرّمعملا راجشألا نم
.ةينبألا نيب تاحسفلا يفو

،يناسنإلا لمعلاو ةاماحملا نيب ةقالعلا ام
تيب) سومود ةّيعمج يف وضع مكّنأ امب
 ؟(جاتحملا

يف تصّصخت نأ دعب ،ةّرمتسم ةقالع يه
قّالخ لمع ةّيناسنإلا ثيح ةطاسولا نوناق
.دماجلا نوناقلا نع دعبلا ّلك ديعب
ردب جروج بألاو نحن اهانأشنأ يتلا ةّيعمجلا
ببسلا يه ريقش طموض ىليل ةدّيسلاو
ةّيميلقإلا تاطاسولا يف يصّصختل رشابملا
.ةّينطولاو

اهومتمّدق يتلا نيناوقلا عيراشم ّمهأ يه ام
 ؟نانبل مكدلبل
يف نيماحملا ةباقن ىلإ يباستنا دعب
تأشنأو ،ةّدع زكارم تأّوبت ،4891ماعلا
نأ يسفن ىلع تيلآ دقو ،صاخلا يبتكم
تناك ءاوس ،تاطاسولا نوناق يف صّصختأ
،1102ماعلا يف ينّنإ ثيح ،ةّينطو وأ ةّيلود
كنبلل طيسولا تحبصأ ،ةّيلود ةارابمل ةجيتنو
لامشو طسوألاقرشلا يَتقطنمل يلودلا
 .ايقيرفأ
ممألا ةمّظنمل طيسوك تدمُتعا4102 ماع
.طسوألاقرشلا ةقطنم يف ةدحتملا

ةطاسولا ةنجل سيئر زكرم تأّوبت5102 ماع
 .نيماحملل يلودلا داحتإلا يف
ةدام ذاتسأ انأف ينطولا ديعصلا ىلع اّمأ

فسوي سيّدقلا ةعماج يف ةطاسولا نوناق
.(ةطاسولل ينهملا زكرملا)
دقف ،اهب تمّدقت يتلا نيناوقلا عيراشم اّمأ

ةعماجلا يف ةطاسولل ينهملا زكرملا ينفّرش
ةطاسولا نوناق عورشم ةغايص يفيلكتب
يلاعم ىلإ هب تمّدقت يذلا ةّيئاضقلا
4102ةنس يفو .8002ماعلا يف لدعلاريزو
ىلإ هتلاحأو ةّينانبللا ةموكحلا نع موسرم ردص
تمّدقت باونلا سلجم يفو ،باونلا سلجم
ةطاسولا نوناقب لدعلاو ةرادإلا ةنجل مامأ
اهّقشب هذه ةطاسولا موهفمو ،ةّيئاضقلا ةّيئاضرلا
لامعألا نم انبّرقي يذلا وه يناسنإلا
.ةّيناسنإلا ةّيريخلا عيراشملاو

يتلا عيراشملا يه امو ،مكتاعّلطت يه ام
قيرط نع ةيمزاحلا يف اهب مايقلا نوذّبحت
 ؟يدلبلا سلجملا
ةسائرب ،يلاحلا يدلبلا سلجملا نم ىّنمتأ
فيثكت ىّنبتي نأ ،رمسألا سايلا ناج دّيسلا
ةداعإل ةدلبلا نم ةنكمم ةحاسم ربكأ ريجشت
دارطضإلا ءاّرج تدقُف يتلا تاحاسملا
،زرألا ةرجش دمتعُت نأ ىّنمتأ امك.ينارمعلا
يف تاريدتسملا ىلع ،نوتيزلا ةرجش ىلإ ًةفاضإ
خيراتلا ربع ةدلبلا روذجل ًازمر نوكتل ةدلبلا
.ىلعلا ىلإ ةقسابلا يهو ،عئارلا اهرهظملو
ةينبألل يسدنهلا ليمجتلا ىلع لمعلا لمآو
نيعتسي نأ ىلع ،ةدلبلا لخادم دنع ًاصوصخ
لاجملا اذه يف نييصاصتخاب يدلبلا سلجملا
 .اهجراخو ةدلبلا ءانبأ نم

<<
ةدّيسلا نم لّهأتم ،ةيمزاحلا نباو فانئتسإلاب ٍماحم
نيَلقحلا يف نيطشانلا نم وهو ،نوطنأ سجرج نيلاكسب
ةعماجلا نم قوقحلا يف ةزاجإ ىلع زئاح .يناسنإلاو ينوناقلا
ةعماج يف ةطاسولا مولبدو ،ايلع تاسارد – ةّينانبللا
هل .سيراب يف ةّيكيلوثاكلا ةعماجلاو ،فسوي سيّدقلا
.ةّدع نيناوق عيراشم

يلاغفلا ناج جروج
يواغلا يليإ راتخملا – ةلباقملا ىرجأ

7102 -3 لصفلا -14 ددعلا
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يرادإلا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم

8/7102
4
93
8
53

91

9/7102
4
51
3
51

52

عومجملا
01
57
12
86

38

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

(٣/7102 لصفلا)ةرداصلا تالماعملا

 ماقرألاب انتالماعم ... يرادإلا ريرقتلا

7/7102
2
12
01
81

93

8/7102
19
2
3
4
09
56

51

9/7102
071
-
-
-
54
71

81

عومجملا
114
2
3
4
861
89

201

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

(٣/7102 لصفلا)ةدراولا تالماعملا

7/7102
051
-
-
1
33
51

96

ةلئاع٣7   ةّيعامتجإ تادعاسم اهل تمِّدُق يتلا تالئاعلا ددع
ل ل000.052.67                                  ةّيدارفإلا تادعاسملا ةميق
ل ل000.000.2٤  ةميقب ةدعاسم٣1   اياعرو ةيدنأو تايعمج ىلإ تمِّدُق يتلا تادعاسملا

7102 -3 لصفلا -14 ددعلا
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يلاملا ريرقتلاةّيمزاحلا ةّلجم

يلاملا ريرقتلا
تاــــقـفنلاتادراوــلا

000,851,700,1                              نكس ،ةّييجأتلا ةميقلا ىلع مسر
000,510,953,3                         نكس يغ ،ةّييجأتلا ةميقلا ىلع مسر
000,084,530,1                                  ةفصرألاو ريراجملا ةنايص مسر
000,424,5   راجفنالاو لاعتشالل ةلباقلا داوملا ةراجت ىلع صاخ مسر
000,093                        تّقؤملاو مئادلا نالعالل صيخرتلا مسر
000,721,393                                              ءانبلاب صيخرتلا مسر
000,956,91             ةّيدلبلل ةّماعلا تآشنملاو كالمألا لامعتسا مسر
000,513,93     تازيهجتلا حلاصل %01 ةدّدحم هوجو يف قافنإ مسر
000,569,81                                     ةفصرأو ريراجم ءاشنإ مسر
000,017,2           تانهارملا ةيدنأو عامتجالا نكامأل رامثتسالا مسر
000,179,9                                   مئادلا نالعإلل رامثتسالا مسر
000,062            ةّيدلبلا ةّيمومعلا كالمألا لاغشأل رامثتسالا مسر
000,629,1      ةلئاسلا تاقورحملا تاّطحمو تالحمل رامثتسالا مسر
000,052,14                                    تاديازملا ىلع يبسنلا مسرلا
000,231            ةّينفلا سوردلاو تادافإلاو تانايبلا ءاطعإ مسر
000,783,072            كارتشالا لدبو تارباخملا روجأ ةميق ىلع ةوالع
000,742,62                                                            تامارغلا
000,290,1                                  يخأتلا ةمارغ عم يمعتلا مسر
000,322,5         طورش رتفد نمث / ةمدخلا نم فرصلا تاموسحم
000,1٣7,7٣2,6                                                             عومجملا

000,005,91                  (سيئرلا بئانو سيئر) ةسائرلا تاضيوعت
000,175,002                                                  نيفّظوملا بتاور
000,802,211                                                       ءارجألا روجأ
000,460,412                ةفلتخملا تاميدقتلاو تاضيوعتلاو تآفاكملا
000,055,51                                                              مزاوللا
000,471,81                                                             سبالملا
000,621,4                             قربلاو ديربلاو ةّيفتاهلا تارباخملا
000,770,81                                             ىرخأ ةّيرادإ تاقفن
000,666,91                                                         تازيهجتلا

000,183,44                                     تاّيلآلاو تازيهجتلا ةنايص
000,828,92                                                    ةّماعلا ةفاظنلا

000,700,2                                                       ينابملا ةنايص
000,975,91                                                تارشحلا ةحفاكم
000,231,3                                                  تافيظنتلا مزاول
000,352,23                                                         تاقورحملا
000,056,4                                        ءابرهكلا كالهتسا تالدب

000,212,08                                             ةّماعلا قرطلا ةنايص
000,537,51                                   ةّماعلا ةرانإلا تاكبش ةنايص
000,779,32                                                       ينابملا ءاشنإ
000,057,9                                                    قئادحلا ءاشنإ
000,056,91                                                   سوردلا تاقفن
000,052,68                                             نيزوعملا تادعاسم
000,000,26                                    ةّييخلا فاقوألا تادعاسم
000,005,9                              ةّيفاقثلا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
000,005,11                             ةّيضايرلا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
000,057,03                           ةّيعامتجالا تاطاشنلا يف ةمهاسملا
000,694,2                      حبرلا ىّخوتت ال يتلا تائيهلا ةدعاسم
000,624,5                                                        تالابقتسالا
000,249,75                                         تاناجرهملاو تالافتحالا
000,069,1    ةاماحملا باعتأو تاحلاصملاو ماكحألاو ىواعدلا مسر
000,628,3                                                     نيمأتلا تاقفن
000,494,31                              ةظوحلملا يغ ىرخألا فيراصملا
000,٤٣2,291,1                                                            عومجملا

امك نانبل فرصم ىدل ةيمزاحلا ةّيدلب ديصر
03/9/7102 يف درو
 .ل.ل378.225.916.22 غلب

710225 -3 لصفلا -14 ددعلا |
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ةّيمزاحلا ةّلجم انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

 مالتسا
قرشلا يدان عرد
 تاراضحلا راوحل

2

1

ملتسي رمسألا سايلا ناج سيئرلا
نم هل ةمَّدقملا ةّيميركتلا عردلا
نم تاراضحلا راوحل قرشلا يدان
 .نايربرب لفوه دّيسلا هليمز

.هتاهيجوت يطعي سيئرلا

 .ثراوكلا ةنجل ءاشنإ ةرورض لوح ةودن

| 7102 -3 لصفلا -14 ددعلا26

ثراوكلا ةنجل :باك يدلب
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يناريعلا سراف يجرج راتخملا نييعت
4

.يناريعلا سراف يجرج راتخملا بخن

710227 -3 لصفلا -14 ددعلا |

سبوهلا ةرود
 ةّيضايرلا

3
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5

:شيجلا ديع
مالعألا

تاطفايلاو
ساّرحلاو
نولفتحي
ديعلاب

6

انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

 سيئرلا
لافتحا رضحي
طاّبضلا جيرخت

| 7102 -3 لصفلا -14 ددعلا28

.نيجّرختملا طابضلا ةعفد طّسوتي رمسألا سايلا ناج سيئرلا  .ةّيميركت ًاعرد ملتسي سيئرلا
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- ءارذعلا ةدّيسلا لاثمت نيشدت
لمركلاريد

7

710229 -3 لصفلا -14 ددعلا |

 عامتجا
بيقن
نيرّرحملا

8

بيقن عم رمثم عامتجا
ذاتسألا نانبل يف نيررحملا
 .نوع سايلا
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| 7102 -3 لصفلا -14 ددعلا30

انتابسانمةّيمزاحلا ةّلجم

| 30

ةذَّفنملا تارارقلاةّيمزاحلا ةّلجم

7102 ماعلا نم ثلاثلا لصفلا لالخ ةذَّفنملا تارارقلا ّمهأب ةحئال <<

7102 -3 لصفلا -14 ددعلا

 ةسلجلا مقر
22
22

32

32

42

42

52
52

52

62

62

62

62

62

62

72

03

03

23

 رارقلا مقر
971
181

491

591

691

102

202
302

402

512

612

712

812

912

222

722

642

742

352

 عوضوملا
 ةيابجلا بتكم موزل تالاصيإ قاروأ ءارش راعسأ ىلع ةقفاوملا
ةرئاطلا تارشحلا ةحفاكمو ّشرل ةيودأ ءارش راعسأ ىلع ةقفاوملا

ةدلبلا قاطن نمض
يف قيرحلا راذنإ ةزهجأ ليهأت ةداعإو ةنايص راعسأ ىلع ةقفاوملا
ةّيدلبلا ينابم
داحتا ةطرش بيردت ةرود موزل تالوكأم راعسأ ىلع ةقفاوملا
رمحألا ريد ةقطنم تاّيدلبو
موزل بيلصلا برد لحارمل كييازوم تاحول راعسأ ىلع ةقفاوملا

نفادملا عراش
عراوش نييزتل (فلتخم – شيج – ينانبل) مالعأ راعسأ ىلع ةقفاوملا
ةفلتخم تابسانم يف ةدلبلا
اهتنايصو انس ةقيدح ليحشت راعسأ ىلع ةقفاوملا
يسكت ةشيرو (2ددع) ءاوه يسكت درف راعسأ ىلع ةقفاوملا
لاغشألا بتكم يف ةلمعتسملا تاروسربمكلا موزل (2ددع)
ةيمزاحلا/417 راقعلا نم لوألا قباطلا راجيإ راعسأ ىلع ةقفاوملا
 ةّبحملا معاطمل ةلاص هلامعتسال
/9571مقر راقعلا يف ةّيلوألا ةّيحصلا ةياعرلا زكرم مازتلا ءاسرإ
ةديدجلا عاقبلا ةكرش ىلع ةّيراقعلا ادبعب ةقطنم – ةيمزاحلا
 .ل.م.شتالواقملل
يعرم جروج ةسسؤم عم يضارتلاب قافتا دقع ىلع ةقفاوملا
ديع ةبسانمب عراوشلا ةنيزل راجشأ بيكرتو عينصت موزل تادّهعتلل
داليملا
قاطن نمضDELتاشاش حيلصت موزل ةقفن دقع ىلع ةقفاوملا
ةّيدلبلا لبق نم ةلمعتسملا ةدلبلا
مسق فيظنتو تايمدر ةلازإ راعسأ موزل ةقفن دقع ىلع ةقفاوملا
القت تراموين يف اتيرتناس ةيانب هاجت لفقملا قيرطلا نم
ىلع تيركتوش ّشرو ناردج حيلصت موزل ةقفن دقع ىلع ةقفاوملا

دسلا –ةديبز رطانق قيرط
يف نوتيزلا راجشأ ليحشتو ةنايص موزل ةقفن دقع ىلع ةقفاوملا
اهعراوشو ةيمزاحلا تاريدتسم
يف ةماع ةرانإ ةزهجأو ةدمعأ بيكرت موزل ةقفن دقع ىلع ةقفاوملا

هيشيبلا معطم عراش
يف م051 لوطب يّحص فرص ةكبش ثادحتسا راعسأ ىلع ةقفاوملا

 متاحو نابيش ةعلط
ةدلبلا قاطن نمض ةرانإ ةدمعأل ةلماش ةنايص راعسأ ىلع ةقفاوملا
 (81ددع)
فيظنتو ليزعتو ةنايص لامعأل يضارتلاب قافتا دقع ىلع ةقفاوملا
بلطلابغ ةقيرطب ةدلبلا عراوش نمض ةّيوتش ةينقأ

ةميقلا
000.846.3
000.758.61

000.089.5

000.084.6

000.247.41

000.786.4

000.005.81
000.428.3

000.005.7

000.169.961

000.511.961

000.010.8

000.057.91

000.058.91

000.503.91

000.217.91

000.267.91

000.883.11

000.000.002

دّهعتملا
las mrofaideM
 ركيوب

cetaK

ro’d niaP

عادبإ ةسسؤم
يرخصلا روكيدلل

دهف قيفر

فيصان يبأ قيفوت
 تنمبوكا ستراب كلورديه

 ناو وين ةكرش

ةديدجلا عاقبلا ةكرش
 .ل.م.شتالواقملل

 يعرم جروج

 رامثتسالل ديرغ
 م.م.شرشنلاو
 بيبحوبأ رايب تادّهعت

 يلكتلا ايحزق

xednI tnalP

 يغاي رايب ةسسؤم

 ليوطلا سايلا

 نامعن ليقع
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<<

722 رارق>>
يف ةماع ةرانإ ةزهجأو ةدمعأ بيكرت

هيشيبلا معطم عراش

912 رارق
تيركتوش ّشرو ناردج حيلصت
دسلا –ةديبز رطانق قيرط ىلع

6٤2 رارق>>
يف م051 لوطب يّحص فرص ةكبش ثادحتسا

 متاحو نابيش ةعلط
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<<

612 رارق>>
ةنيزل راجشأ بيكرتو عينصت
داليملا ديع ةبسانمب عراوشلا

102 رارق
(فلتخم – شيج – ينانبل) مالعأ
تابسانم يف ةدلبلا عراوش نييزتل
ةفلتخم

٣52 رارق>>
ةّيوتش ةينقأ فيظنتو ليزعتو ةنايص
بلطلابغ ةقيرطب ةدلبلا عراوش نمض
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côqenµº Gd∏q¬ H©£ÉAGJp¬,

aî∏qóJµº GE‚ÉRGJo¬ 

GCQRIk T°Éflá 

‘ JÉQjï G◊ÉRe«á,

GdÑ∏óI hGdôY«qá. 

gæ«ÄÉk d∂p jÉ Oaƒ¿ H©ƒOI

GHæ∂ GdÑÉQq H©ó Nóeá 

Wƒj∏á hJØÉ¿m ’ eã«π d¬ 

‘ QYÉjÉ G◊ÉRe«á.

eàƒGV°™l gƒ, 

cÉgøl e≤óGΩ...

eã≤q∞l QU°Ú, 

Yª«≥l Hã≤Éaà¬...

GCOjÖl ‡«qõ, S°∏ù¢l HÉCOH¬!

gòG gƒ e©∏qªæÉ GdµÑÒ...

G’Cñ, hGdü°ój≥... 

GŸƒfù°æ«ƒQ WƒH«É GCH»YÉO

Gdò… S°æØà≤ó fü°ÉFë¬. 

cÉ¿ e©æÉ... aü°ÉQ ‘

V°ªÉFôfÉ 

gæ«ÄÉk d∂ GCjq¡É GŸ©∏qº GdµÑÒ HéƒGQ GdôÜq! 

GŸù°«í bÉΩ. 

 ريبكلا مّلعملا
داع يبأ ايبوط روينسنوملا

ةيمزاحلا ةيدلب سلجم سيئر  ملقب
 رمسألا سايلا ناج

روصيفةّيمزاحلا
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ةــــّلــــجم
ةّيمزاحلا
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ةـيمزاحلا
مكيفةياّوضم
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