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وملا نم  صخش  فلأ  وحن 56  حوزن  ةيلودلا : ةرجهلا  21:26

بسا نيذفنم  نم  قارعلل  اهعئاضب  لقن  فقوت  ناريإ  21:25

امهترايس ىلع  ءاليتسالاو  رخآ  ةباصاو  صخش  لتقم  20:46

فلاحتلا ناريطل  يوج  فصقب  شعاد )  ) نم لتقم 10  20:25

فادهتساع ناشب  اهتطرشو  ىلايد  ةرادا  نيب  لدج  20:22

ركبمجع ملاعلا  ساك  تايفصت  نوعدوي  نيدفارلا  دوسا  20:17

 " كونأ تاعامتجا "  يف  دشاح  يبرع  ميركت  20:10

ةضايرلا ملاع  يف  ةريبك  ةمالع  ريابسا  خاب :  20:00

املأ  " ليجست ةحول  فلأ  ةئم  عيزوت  مزتعت  رورملا  19:55

راق يذ  طفن  ةكرش  سيسأت  ىلع  قفاوت  ةموكحلا  19:36

لطخو شعاد )  ) اهريس ريوصت  ةرئاط  لزنت  سابعلا  ةقرف  19:13
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دادغب يف  قارعلاب " مالسلا  ءانبو  ينيدلا  عونتلل 
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دادغب سرب /  ىدملا 
يف تايلقألا  ددهي  يذلا  ةيهاركلا " باطخ   " ةهجاوم ىلإ  تبسلا ، مويلا  يمانوي ،)  ) قارعلا يف  ةدحتملا  ممألا  ةثعب  تعد 

، فجنلا ةظفاحم  يف  لبقملا  طابش  رهش  نم  يناثلا  يف  نايدالا " نيب  مائولل   " ًارمتؤم دقعتس  اهنأ  تدكأو  يقارعلا ، عمتجملا 
ماعلا لالخ  طسوألا  قرشلاو  قارعلا  يف  ةيهاركلا " ةهجاومل   " ةلمح ميظنت  ىلا  ةيمالعإو  ةيفاقث  تامظنم  تراشأ  اميفو 

". دوهيلل هباشم  ريصم  ةهجاوم   " نم مهفوخت  ةيقارع  تايلقأ  نع  نولثمم  ىدبأ  اميفو  يلاحلا 2016 ،

ةيمنتلل تاراسم   ) ةسسؤم هتمظن  رمتؤم  يف  ةملك  لالخ  تسوب  جروج  قارعلاب  ةدحتملا  ممألل  ماعلا  نيمألا  لثمم  بئان  لاقو 
يذلا قارعلاب ،) مالسلا  ءانبو  ينيدلا  عونتلل  زيزعت   ) ناونعب قارعلا  يف  ةيهاركلا  باطخل  يدصتلا  لوح  ةيمالعالاو ،) ةيفاقثلا 
ًاديدهت لثميو  يقارعلا  عمتجملا  ددهي  ةيهاركلا  باطخ   " نإ سرب ،) ىدملا   ) هترضحو دادغب ، طسو  نيطسلف ، قدنف  يف  دقع 

". قارعلا يف  دمألا  ليوط  ملسلا  ةمادتسال  ًايقيقح 

ًانيبم ةيهاركلا ،" باطخ  ةهجاومل  دراوملا   دشحو  ةشمهملا ، تاعامجلا  فدهتست  يتلا  ةيهاركلا  ةقلح  رسك   " ىلإ تسوب ، اعدو 
". دالبلا يف  فنعلا  ىلإ  يدؤت  يتلا  ةيساسألا  بابسألا  ةهجاومل  ةموكحلل  ًامعد  مدقت  ةدحتملا  ممألا  ةثعب   " نأ

نم ةلسلس  ةفاضتساب  نايدألا  نيب  مائولل  ةيلافتحا  مظنتس  ةثعبلا   " نأ ةدحتملا ، ممألل  ماعلا  نيمألا  لثمم  بئان  فشكو 
يف دقعتس  ةيحاتتفالا  ةسلجلا   " نأ ىلإ  ًاتفال  ةينطولا ،" ةحلاصملا  راعش  تحت  تانوكملا  نم  عساو  فيط  روضحب  تاطاشنلا ،

". فرطتملا ركفلا  ةهجاومل  لمع  ططخ  ثحبتسو  فجنلا ، ةظفاحم  يف  لبقملا  طابش  رهش  نم  يناثلا 

ةهجاومل ةلمح  دوقتس  ةسسؤملا   " نإ سرب ،) ىدملا   ) ىلإ ثيدح  يف  مولس  دعس  تاراسم )  ) ةسسؤم لثمم  لاق  هبناج  نم 
ذبنل نوناق  عيرشت  ةيلمع  عباتتس  ةسسؤملا   " نأ ًانيبم  ماعلا ،" اذه  لالخ  طسوألا  قرشلا  مث  نمو  قارعلا  يف  ةيهاركلا 

". عقاو ىلإ  هليوحت  ىلع  لمعنس  عيرشتلا  دعبو  ةيهاركلا 

لاوز لثمي  هنوك  كلذ  نود  ةلوليحلل  ةمساح  تاوطخ  ذاختا   " ىلإ ًايعاد  قارعلا ،" يف  يفاقثلا  عونتلا  لاوز   " نم مولس ، رذحو 
". قارعلا

يقالن نأ  نم  انفوخت  يفخن  اننإ ال  (، " سرب ىدملا   ) ىلإ ثيدح  يف  ةدوع  رامنا  نييئادنملا  ةئباصلا  سيئر  بئان  لاق  هرودب 
". ةقباسلا ةيقارعلا  ةلودلل  نيسسؤم  اوناك  مهنأ  نم  مغرلاب  هوكرت  نيذلا  قارعلا  يف  دوهيلا  ريصمل  ًاهباشم  ًاريصم 

انبابش رارمتسا  لظ  يف  رمتسم  صقانتب  ةئباصلا  دادعأ   " نأ ًانيبم  ءاصقإلاو ،" شيمهتلا  نوناعي  ةئباصلا   " نأ ةدوع ، فاضأو 
". ةرجهلاب

ةلكشملا  " نأ ًادكؤم  ةيهاركلا ،" ذبن  نوناق  اهنمو  نيناوقلا  عيرشتب  لثمتت  ةلكشملا ال   " نأ نييئادنملا ، ةئباصلا  سيئر  بئان  دعو 
". عقاولا ضرا  ىلع  نيناوقلا  كلت  قيبطتب  لثمتت  ةيقيقحلا 

ةيعيرشتلا ةطلسلا  ىلع   " نإ سرب ،) ىدملا   ) ىلإ ثيدح  يف  يديبعلا  ىرشب  ناسنإلا  قوقح  ةيضوفم  وضع  تلاق  اهتهج  نم 
". ةيهاركلاو فنعلا  ةفاقث  عيشي  نم  بقاعت  نيناوق  رادصإ 

ىلع ةددشم  عمتجملا ،" ىلع  اهتروطخ  نم  مغرلاب  ةفاقثلا  هذه  عيشي  نم  بقاعي  ينوناق  صن  دوجو  مدع  ، " يديبعلا تدكأو 

ةنزاوملا  ةدوسم  رشنو  ءابرهكلا  ةرازو  ةطخو  راق  يذ  طفن  ةكرش  سيسأت  ىلع  قفاوت  ةموكحلا  ةيادب 2017   أشنملا  ةيناملأ "  " ليجست ةحول  فلأ  ةئم  عيزوت  مزتعت  رورملا  وحن   حوزن  ةيلودلا : ةرجهلا   
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" ىدملا  " يف تابيقعتلاو  تاقيلعتلا  رشن  طورش 
مكحت يتلا  دعاوقلا  تاذل  عضخي  اهيف  رشني  ام  ىلع  مهتابيقعتو  مهتاقيلعت  ناب  ماركلا  ينورتكلالا  اهعقوم  راوزو  اهئارقل  نلعت  نأ  ىدملا "  " دوت

دعاوقلا هذه  عم  ضراعتي  ام  رشنت  نل  اهنا  دكؤتو  ًايلود ، اهيلع  فراعتملا  ةفاحصلا  تايقالخاب  ةديقتملاو  ةيقرولا  ةفيحصلا  يف  رشنلا  ةيلمع 
: يتآلل ًاقفو 

تايصخشلا لوانت  مدعبو  ةحورطملا ، اهعيضاومو  ةروشنملا  داوملا  عم  لعافتلا  تاقايلب  ينورتكلالا  عقوملا  راوزو  ءارقلا  مزتلي   - 1
تامولعم ىلع  يوتحيو  نيشمو  ِبانو  حراج  مالكب  سانلا ، رئاسو  ةيعامتجالا  تائيهلاو  ةلودلا  تائيهو  بّاتكلاو  ةيويندلاو  ةينيدلا  تاماقملاو 

.ءوسلاب ناطوألاو  تاينثإلاو  قارعألاو  بوعشلاب  ساسملا  مدعب  ًاضيأ  نومزتليو  ةدكؤم ، ريغ 
ظافحلا عم  ءّانبلا ، راوحلا  قالطإو  هالعا ، ةفوصوملا  تاقايللا  عم  بسانتي  امب  رئازلا  وا  ئراقلا  قيلعت  حّقنت  نا  ىدملا  ريرحت  ةرادإل  قحي   – 2

.رشنلا دعاوق  عم  ًاضراعتم  وأ  بسانم  ريغ  ناك  اذإ  هبجحت  نأ  وأ  قيلعتلا ، نومضم  ىلع 
ىدملا ةسسؤم  تارادصإو  عقاوم  رئاسو  قحالملا  يف  رشني  ام  ىلع  طورشلا  هذه  قبطنت   – 3

.قيلعتلا بحاص  لايح  ةيونعم  وأ  ةيدام  ةيلوؤسم  يأ  ىدملا  ةسسؤم  لمحتت  ال   - 4

". ةبحملاو مالسلا  نع  ثدحتت  نايدألا  عيمج  نأو  ةصاخ  اهنيب ، اميف  راوحلاب  تانوكملا  عيمج  أدبت   " نأ ةرورض 

نيذلا نيملسملاك  ةددعتم  تانايد  كانه  نامكرتلاو  دركلاو  برعلل  ةفاضإلابف  ةددعتم  تايموق  نم  ًاطيلخ  قارعلا  مضيو 
نييئاهبلاو نييئاكاكلاو  نييئادنملا  ةئباصلاو  نييديزيالاو  نييحيسملاك  تايلقألا  ضعبو  قارعلاب ، ىمظعلا  ةيبلاغلا  نولكشي 

.نييتشدارزلاو ةيقيرفا  لوصأ  نم  نييقارعلا  نع  ًالضف  دوهيلاو ،

 : ءارقلا تاقيلعت 
1 تاقيلعتلا : عومجم 

PM 3:08:35 1/31/2016 لاسرالا : خيرات  يراذعلا    مزاح  مسالا : ( 1)
ةيساسالا انتياغو  هتاءامتنا  وا  هتنايد  نع  رظنلا  ضعب  ةينطولا  هتيوهب  يقارع  نطاوم  لك  رعشي  نا  انتياغو  تارمتؤم  اذكهل  مكيدايا  تملسو  متكروب 

ةينطولا ةدحولا  ىلع  اظافح  ةيجراخلا  تالخدتلاب  حامسلا  مدع 

كقيلعت فضا 

:  مسالا

: ينورتكلالا   ديربلا 

: ليصافتلا

 

: ققحتلا زمر 

قيلعتلا ةفاضا 

قمعلاداصتقانمأةسايسةيسيئرلا ةفاقثيف 
عمتجمو

ملاعلاةضاير
نآلا

نحنتالاقم انبنم  لصتا 
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ىدملا ءابنأ  ةلاكول  ةظوفحم  قوقحلا  عيمج 
سرب
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