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مالسلا ليج ةيوناث بالط ميركت

ىلع نيرخآلا بالطلا عيجشت فدهب ،ةينانبللا لاسرع ةقطنم يف مالسلا ليج ةيوناث لخاد انبالط زيفحت فدهب
نيقوفتملا ذيمالتلا ميركت ىرج ،مهنارقأب ءادتقالا ىلع نيرخآلا بالطلا عيجشت فدهب ،ةينانبللا لاسرع

ةفاضإ بعشلاو فوفصلا ىوتسم ىلع نيزيمتملاو نيقوفتملا ذيمالتلا ميركت ىرج ،مهنارقأب ءادتقالا
اظوحلم انسحت اودبأ نيذلا بالطلل ةيزمر اياده عيزوتل ةفاضإ بعشلاو فوفصلا ىوتسم ىلع نيزيمتملاو

يملعلا مهاوتسم يف اظوحلم انسحت اودبأ نيذلا بالطلل ةيزمر اياده عيزوتل
.يملعلا مهاوتسم يف

رخفلاب روعشلا ززعي افيطل ارثأ كرتيو امك ،داوملا فلتخم يف ةيملعلا مهتاردق عفرو انبالط تالدعم نيسحت ىلع دعاسي انسرادم لخاد زيفحتلا أدبم دامتعا
زيفحتلا سسأ دامتعا لالخ نم مهألا انيعس .رارمتساب حاجنلاو مدقتلا ىلع ةرباثملاو رخفلاب روعشلا ززعي افيطل ارثأ كرتيو امك ،داوملا فلتخم يف ةيملعلا مهتاردق

تاجرد اولانيل داهتجالاو ةساردلا ىلع نيرخآلا بالطلا عيجشت وه انسرادم لخاد زيفحتلا سسأ دامتعا لالخ نم مهألا انيعس .رارمتساب حاجنلاو مدقتلا ىلع ةرباثملاو
مالسلا ليج سرادم ىوتسم ىلع نيقوفتملا بالطلا نم مهلعجت ةيلاع تاجرد اولانيل داهتجالاو ةساردلا ىلع نيرخآلا بالطلا عيجشت وه انسرادم لخاد

.مالسلا ليج سرادم ىوتسم ىلع نيقوفتملا بالطلا نم مهلعجت ةيلاع



بالطلا رومأ ءايلوأ عامتجإ

بالط رومأ ءايلوأ هرضح لاسرع يف ةضهنلا ةسردم لخاد عامتجا دقع يميلعتلاو يرادإلا رداكلا روضحب
يملعلا مهئانبأ ىوتسم ىلع مهعالطإل عساتلا فصلا بالط رومأ ءايلوأ هرضح لاسرع يف ةضهنلا ةسردم
يذلا لوالا رابتخالا جئاتن مهئاطعال ةفاضإ ، مهكولسو يملعلا مهئانبأ ىوتسم ىلع مهعالطإل عساتلا فصلا
مهمامأ لاجملا يف نيحسفم ،اقباس هءارجا مت يذلا لوالا رابتخالا جئاتن مهئاطعال ةفاضإ ، مهكولسو

ةيلمعلاو جهانملا صوصخب راسفتسإ يأ نع لاؤسلل مهمامأ لاجملا يف نيحسفم ،اقباس هءارجا مت
ةيميلعتلا ةيلمعلاو جهانملا صوصخب راسفتسإ يأ نع لاؤسلل

.ةيميلعتلا

لهألا نأل كلذ ءاج دقو ،ةيونسلا مهتالدعم عفرو ،يملعلا بالطلا ىوتسم ريوطت ،ةيميلعتلا ةيلمعلا حاجنإ يف ةيساسأ ةزيكرو ساسأ ةسردملاو ةرادإلا نيب قيسنتلا
لكشب ةسردملا ةدعاسمب نومهاسي رمتسم لكشب مهئانبأ ةعباتمب نوموقي نيذلا لهألا نأل كلذ ءاج دقو ،ةيونسلا مهتالدعم عفرو ،يملعلا بالطلا ىوتسم ريوطت
بالطلا لبقتسم نامض ليبس يف يتأي كلذ لك .ايكولس وأ ايميلعت ناكأ ءاوس ريبك لكشب ةسردملا ةدعاسمب نومهاسي رمتسم لكشب مهئانبأ ةعباتمب نوموقي نيذلا

.بالطلا لبقتسم نامض ليبس يف يتأي كلذ لك .ايكولس وأ ايميلعت ناكأ ءاوس ريبك
زيمتلاو حاجنلا ىلع بالطلا ةدعاسمب مهست ،ةسردملاو لهألا نيب نواعتلا

.زيمتلاو حاجنلا ىلع بالطلا ةدعاسمب مهست ،ةسردملاو لهألا نيب نواعتلا



يخلا لخاد ةرمتسم ةنايصلا لامعأ
ميخلا لخاد ةرمتسم

صاخلا ةياعرلا ماظن نمض مهؤامسأ ةجردملا ،ماتيألا انبالط تالئاع ميخ ميمرت ةيلمع لمكتست ةيناديملا انقرف
يفوتست ال ميخ لخاد نونكسي نيذلاو ،"امس" عورشمب صاخلا ةياعرلا ماظن نمض مهؤامسأ ةجردملا ،ماتيألا

لالخ نكسلل حلصت الو ،ةماعلا ةمالسلا ريياعم ىندأ يفوتست ال ميخ لخاد نونكسي نيذلاو ،"امس" عورشمب
دق يتلا ةيعيبطلا ثراوكلا نم مهتيامحل ءاتشلا لصف لالخ نكسلل حلصت الو ،ةماعلا ةمالسلا ريياعم ىندأ

ريبك لكشب اهئارتها وأ ميخلا طوقسب ببستت دق يتلا ةيعيبطلا ثراوكلا نم مهتيامحل ءاتشلا لصف
.ريبك لكشب اهئارتها وأ ميخلا طوقسب ببستت

رثؤي ام ءاتشلا لصف لالخ ةيلبجلا لاسرع ةقطنم يف رثكت يتلا فصاوعلاو عيقصلا ،نافوطلا نم اهناّكسو ميخلا ةيامح نمضت ةقيرطب ةيكيتسالبلا ةيطغألا بيكرتب انأدب
رثكأ ةيشامق ميخ لخاد شيعت يتلا نييروسلا نيئجاللا تالئاع ىلع ريبك لكشب رثؤي ام ءاتشلا لصف لالخ ةيلبجلا لاسرع ةقطنم يف رثكت يتلا فصاوعلاو عيقصلا

راطمألاو دربلل ةضرع رثكأ ةيشامق ميخ لخاد شيعت يتلا نييروسلا نيئجاللا تالئاع ىلع ريبك لكشب

.راطمألاو دربلل ةضرع
فوقولاو ،انلمع لالخ نم اهيلإ ىعسن ام مهأ تالئاعلل ئفادو قئال نكسم نيمأت

انفادهأ مهأ ءوجللا تاميخم لخاد انتالئاع بناج ىلإ فوقولاو ،انلمع لالخ نم اهيلإ ىعسن ام مهأ تالئاعلل ئفادو قئال نكسم نيمأت
.انفادهأ مهأ ءوجللا تاميخم لخاد انتالئاع بناج ىلإ



اعلا نم ريخألا رهشلل ماتيألا تاعيزوت
ماعلا نم ريخألا رهشلل

اذه ةريخألا ةيرهشلا تاعيزوتلا ذيفنت ىلع انلمع ثيح ،"امس" عورشم لخاد لمعلا ساسأ ماتيألا انبالط ةياعر
ثيح ،عاقبلا ةقطنم يف ةدجاوتملا انتالئاعل ماعلا اذه ةريخألا ةيرهشلا تاعيزوتلا ذيفنت ىلع انلمع ثيح

.موحللاو تافظنملا نم اهتاجاح ةلئاع لك تملتسا ثيح ،عاقبلا ةقطنم يف ةدجاوتملا انتالئاعل ماعلا
اهتاجتنم رايتخا ىلع رسألا ةدعاسمب انمق كلذل ةفاضإ .موحللاو تافظنملا نم اهتاجاح ةلئاع لك تملتسا

كلذو ةيئاذغلا داوملا نم اهيلإ جاتحت يتلا ةيساسألا اهتاجتنم رايتخا ىلع رسألا ةدعاسمب انمق كلذل ةفاضإ
ةقطنملا يف ةدوجوملا رجاتملا ىدحا لخاد كلذو ةيئاذغلا داوملا نم اهيلإ جاتحت يتلا ةيساسألا

.ةقطنملا يف ةدوجوملا رجاتملا ىدحا لخاد

ةيداصتقالاو ةيشيعملا عاضوألا لظ يف اصوصخ مهل ةايحلا تاموقم مهأ نيمأت ربع ،انلافطأل اميرك شيعو ةايح ريفوت ىلع موقي "امس" عورشم لخاد ةياعرلا ماظن
ةئيب لخاد شيعلا ىلإ ةجاحب امئاد مه لافطألا نأ املع .اهب نورمي يتلا بعصلا ةيداصتقالاو ةيشيعملا عاضوألا لظ يف اصوصخ مهل ةايحلا تاموقم مهأ نيمأت
مهلبقتسم مهل نمضتو ملعتلا ىلع مهدعاست ةميلس يفوتست ةئيب لخاد شيعلا ىلإ ةجاحب امئاد مه لافطألا نأ املع .اهب نورمي يتلا بعصلا

.مهلبقتسم مهل نمضتو ملعتلا ىلع مهدعاست ةميلس يفوتست



بألاو ّمألا اورسخ

ةرم همرحتل ،ايروس يف برحلا ةجيتن مهيبأ نم مهنامرحب ةايحلا فتكت مل يذلا مأوتلا، ةيليفط يلعو دمحا
يذلا هجولا ضرملا مهنم فطخيل مألا نانح نم ىرخأ ةرم همرحتل ،ايروس يف برحلا ةجيتن مهيبأ نم مهنامرحب
امدعب كلذ ءاج دقو ةدلاولا هجو هّبحو هتيؤر ىلع اوداتعا يذلا هجولا ضرملا مهنم فطخيل مألا نانح نم ىرخأ
نانبل ىلإ ءوجللاو ايروس مهدلب كرت ىلع برحلا مهتربجأ امدعب كلذ ءاج دقو ةدلاولا هجو هّبحو هتيؤر ىلع اوداتعا
ةينانبللا لاسرع ةدلب لخاد اوشيعيل نانبل ىلإ ءوجللاو ايروس مهدلب كرت ىلع برحلا مهتربجأ

.ةينانبللا لاسرع ةدلب لخاد اوشيعيل

مئاد صقنب روعشلاو متيلا ملأ نم نوناعي مهتكرت ةعجوملا دقفلا ةرارم ،امهيدلاو ةراسخ دعب اهنوشيعي نأ لفطل نكمي يتلا تاظحللا بعصأ اوشاع يلعو دمحأ
مويلا .تاونس عستلا زواجتي ال يذلا ريغصلا مهرمع يف اصوصخ مهتايح يف مئاد صقنب روعشلاو متيلا ملأ نم نوناعي مهتكرت ةعجوملا دقفلا ةرارم ،امهيدلاو

مهتياعرو مهتيبرت ةيلوؤسم ىلاوتت ةريبكلا مهتخأ مويلا .تاونس عستلا زواجتي ال يذلا ريغصلا مهرمع يف اصوصخ مهتايح يف
.مهتياعرو مهتيبرت ةيلوؤسم ىلاوتت ةريبكلا مهتخأ



بألاو ّمألا اورسخ

ىلع مهدعاسيو مهموي ةوق مهل نمأيل ليعم الب مهف ،مهتوخإو لافطألا قتاع ىلع اريبك ائبع لكشت تناك ةبعصلا ةيداصتقالاو ةيعامتجالا فورظلاو شيعلا ةواسق
انتقو يف ادج ةظهاب تتاب ءيش ّلك ةفلكف ،ةيرورضلا ةايحلا تامزلتسم ىندأ ريفوت ىلع مهدعاسيو مهموي ةوق مهل نمأيل ليعم الب مهف ،مهتوخإو لافطألا قتاع ىلع

 اذه انتقو يف ادج ةظهاب تتاب ءيش ّلك ةفلكف ،ةيرورضلا ةايحلا تامزلتسم ىندأ ريفوت

.اذه
مهل نمضنل مالسلا ليج سرادم لخاد مهليجستب انعراسو يلعو دمحأ ىلع انفرعت

قيرف عراس نأ ثبل امو ،مهنم لك لبقتسم نمضي ميلعت ىلع لوصحلاب مهقح الوأ مهل نمضنل مالسلا ليج سرادم لخاد مهليجستب انعراسو يلعو دمحأ ىلع انفرعت
 ىلع ةلئاعلا مضنل امهتلئاع ةلاح ةعباتمو فشكلا ىلإ ماتيألا ةياعرل "امس" عورشم قيرف عراس نأ ثبل امو ،مهنم لك لبقتسم نمضي ميلعت ىلع لوصحلاب مهقح الوأ
"امس" ماتيألا بالطلا ةلافكو ةياعر عورشمل روفلا ىلع ةلئاعلا مضنل امهتلئاع ةلاح ةعباتمو فشكلا ىلإ ماتيألا ةياعرل "امس" عورشم


."امس" ماتيألا بالطلا ةلافكو ةياعر عورشمل روفلا
ىلع رمتسم لكشب لصحت ةلئاعلاف ،ظوحلمو ريبك لكشب تنسحت مويلا مهتايح

ةصح ىلع اهلوصحل ةفاضإ ،ةيئاذغلا داوملاو جاجدلا ،موحللا لمشت ةيئاذغ ميدقت ىلع رمتسم لكشب لصحت ةلئاعلاف ،ظوحلمو ريبك لكشب تنسحت مويلا مهتايح
نوكنل ،اهريغو هايملا ،نكسلا راجأ ،ءابرهكلاك ةيداملا مهتاقحتسم عفدو تافظنم ةصح ىلع اهلوصحل ةفاضإ ،ةيئاذغلا داوملاو جاجدلا ،موحللا لمشت ةيئاذغ ميدقت
ةرسألا تامزلتسم ةفاك ريفوت انعطتسا كلذب نوكنل ،اهريغو هايملا ،نكسلا راجأ ،ءابرهكلاك ةيداملا مهتاقحتسم عفدو تافظنم


.ةرسألا تامزلتسم ةفاك ريفوت انعطتسا كلذب
ةايح ريفوتل ةفاضإ ،ملعتلاب دمحأو يلع قح نامض وه مويلا هانققح دق ام مظعأ

اوشيعي نأ مهقح نم نأل ،هل ةجاحب مه ام لماك نيمأت ربع امهتلئاعلو امهل ةميرك ةايح ريفوتل ةفاضإ ،ملعتلاب دمحأو يلع قح نامض وه مويلا هانققح دق ام مظعأ
لافطألا قوقح ةفاك ىلع اولصحيو ةميرك ةايح اوشيعي نأ مهقح نم نأل ،هل ةجاحب مه ام لماك نيمأت ربع امهتلئاعلو امهل ةميرك


.لافطألا قوقح ةفاك ىلع اولصحيو ةميرك ةايح
انلمع لالخ هيلع زكترن ام مهأ مهتدعاسمو لافطألا نم ددع ربكأل لوصولا

.انلمع لالخ هيلع زكترن ام مهأ مهتدعاسمو لافطألا نم ددع ربكأل لوصولا


