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يندملا عمتجملا  تاطاشن 

فقاومو ءارآ  باتك  ةمئاق 

بتاكلا مسأ  رتخأ 

عقوملا يف  ثحب 
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ةرشنلاب  كارتشالا 

ليلدلا ةانق 

عيرشتل ةعفادملا  ةلمحل  ةيمالعإلاو  ةيندملا  ةئيهلا  عامتجأ 
نيحزانلا ةيامح  نوناق 
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ةئيهلل اعامتجأ  ةيمالعالاو  ةيفاقثلا  ةيمنتلل  تاراسم  ةسسؤم  تدقع 
نيحزانلا ةيامح  نوناق  عيرشتل  ةعفادملا  ةلمحل  ةيمالعإلاو ) ةيندملا  )

هل لصوت  ام  لمجم  عامتجالا  شقانو  .قارعلا  يف  ئراوطلا  ةرادأو 
اهذيفنت عمزملا  ططخلاو  ماعلا  اذه  نم  لوالا  فصنلا  يف  عورشملا 

.ةلبقملا ةرتفلل 
ةحرتقملا مهلمع  تايلا  نيكراشملا  ميدقت  عامتجالا  دهش  امك 

عورشملا ةرادا  تسردو  ىلا 1/2/2017 ,  2016  / نم 1/8 ةرتفلل 
تاوطخ ريس  ىلع  ىلع  اهريثأت  ىدمو  اهذيفنتل  ةمزاللا  تاجايتحالا 

ةيندملا ةئيهلا  وضع  زورون  بلاط  لاق  هتهج  نم  .عورشملا 
يقاب لمع  معد  لجا  نم  لمعت  ةئيهلا  نا  عورشملا  يف  ةيمالعالاو 

ةرادا نوناق  عيرشتل  عفدلا  ىلع  لمعت  يتلا  ناجللاو  تائيهلا 
نم ةيقارعلا  تانوكملا  عيمج  يناعت  ثيح  نيحزانلا  ةيامحو  ثراوكلا 

ريجهتلاو حوزنلا  ببسب  نم  نييديزيأو  نييحيسمو  نيملسم 
ديحوت لجأ  نم  دحاو  فصب  لمعلا  ةرورض  ىلع  دكأو  يرسقلا ,

.دوقع ذنم  قارعلا  يف  ةرمتسملا  حوزنلا  ةرهاظل  لح  داجيإل  ىؤرلا 
؛ ةيلودلا ولراك  يتنوم  ةلاكو  يف  ةيفحصلا  رقص "\ لمأ   \" تلاق امنيب 

انيلع طقف  ناملربلا ، فوفر  ىلع  ةنوكرم  نوناقلا  ةدوسم  نأ 
نيطشانو نييفحصك  انرود  لالخ  نم  ناملربلا  ىلع  طعضلل  لمعلا 

ةيلحملا ةفاحصلا  تعدو  .ةعفادملا  ةلمح  دانسإو  معد  يف 
.ةلمحلا معدل  ةيبنجالاوو 

عامتجالا ةرادا  يتلا  عورشملا  ةريدم  يبهذلا  ةنمآ  ةروتكدلا  تناكو 
ىلع لمعلل  ةبجوملا  ةيناسنالاو  ةينوناقلا  بابسالا  تحضوا  دق 

ىلع ءاضقلا  اهمهاو  اهرفويس  يتلا  تايباجيألاو  عيرشتلا  اذه  داجيا 

ليصافتلا رابخالا

يندملا عمتجملا  تاطاشن 

ريراقتو تاسارد 

تانايبلا ةفاضاو  ليدعت 

ةقالع تاذ  تاعيرشت 

فقاومو ءارآ 

عيقاوت تالمح 

ربخ لسرا 

تيوصتلا

رودل كميقت  ام 
عمتجملا تامظنم 

ةشقانم يف  يندملا 
عيراشم تادوسم 

؟ نيناوقلا
لاعف رود   

لوبقم  
فيعض  

سوسحم ريغ   

ةجيتنلا
توص

ةلص تاذ  عقاوم 

ةكيرش عقاوم 

English انب لصتا  تايئرملا ةبتكم  عقوملا لوح  ةيسيئرلا ةحفصلا 
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قارعلا انه  نحن   

كوب سيفلا 

Be the first of your friends
to like this

قارعلا يف  ةيموكحلا  ريغ  تامظنملا  ليلد  …
5.6K likes

Like Page

عقوملا راوز  ةطيرخ 

يف لكشت  يتلا  ناجللا  لمع  بوشي  يذلا  يلاملاو  يرادالا  داسفلا 
قح ظفح  كلذ  نم  مهالاو  حوزنلا  ىلا  يدؤت  يتلا  ثراوكلا  تاقوا 

عامتجألا يف  كراشو  اذه  .ناسنالا  قوقح  ةيامحو  حزانلا  ةماركو 
تامظنم نولثمي  ءاطشنو  نيمالعإلاو  نييفحصلا  نم  ةعومجم 

.نييفحصلا نم  ددعو  عورشملل  ةمعادلا  يندملا  عمتجملا 
تاراسم ةسسؤمل  يمالعالا  بتكملا   

قيدصل ربخلا  لسرا  ربخلا     ةعابط  ةقباسلا     ةحفصلا  ىلا  عوجرلا 

انعم كراشو  ظفحا  |

نيوانعلا نم  ديزملا 
ربع ءاسنلا  اوفدهتسا  مهسوؤرب : نولطي  ةرصبلا  وددشتم 

اهيف نلمعي  يتلا  يهاقملا  ريجفت 

نوثاراملا ربع  فنعلاو  باهرإلا  نايدحتت  ليبرأو  دادغب 

ةيروهمجلا سيئر  عم  شقاني  نايدالا  راوحل  يقارعلا  سلجملا 
قارعلا يف  عونتلا  ةيامحل  نيناوق  عيرشتو  جهانملا  رييغت 

ةبلطلل تادعاسملا  نم  ىلوالا  ةبجولا  مدقت  زومت  ةمظنم 
نيحزانلا

نوددهيو ةيناويدلا ” امس   “ ةعاذا ىنبم  نومحتقي  نوحلسم 
لتقلاب اهجمارب  ريدم 

ةايحلا تاراهم  ىلع  نارقالا  يفقثم  دادعال  ةشرو 

يف ناسنالا  قوقحل  ةيقارعلا  ةيعمجلا  نيب  كرتشم  فقوم 
لجا نم  ناسنالا  قوقحل  يبارومح  ةمظنمو  ةدحتملا  تايالولا 

اياحضل امعد  ةلحرملا  تاقاقحتسا  ةهجاومل  نواعتلا  زيزعت 
باهرالاو فنعلا 

ءاسنلل ةيحص  ةشرو  ميقي  لمارالا  ريوطتو  بيردت  زكرم 

تايلقالا فلاحت  ةكبش  نيب  مهافت  ةركذم  ذيفنتل  دقع  ماربإ 
ةيلودلا سنياللا  دنالتراه  ةمظنمو  ةيقارعلا 

ةفاقث رشن  لوح  بابشلل  ىلوالا  ةشرولا  ميقت  لمالا  ةيعمج 
تايموقلاو تايلقالا  قوقح 

تايئاصحأ

13 ايلاح :  راوزلا  ددع 
235 مويلا :  راوز  ددع 
362 سمأ :  راوز  ددع 

 : يلكلا راوزلا  ددع 
178109

نآلا ةعاسلا 

ةيسيئرلا ةحفصلا   
رابخالا  

عمتجملا تاطاشن   
يندملا

ريراقتو تاسارد   
عقوملا لوح   

ةيفاقثلا   
مالعا  

ناسنالا قوقح   
ةضايرو بابش   

ةيمنت  

ةثاغا   
ةقالع تاذ  تاعيرشت   

فقاومو ءارآ   
ربخ لسرا   

مالفا  
 

انب لصتا   
تانايبلا ةفاضاو  ليدعت   
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