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قارعلا يف  ةيهاركلا  تاباطخ  ةهجاومل  رمتؤم  يف  كراشي  وكاس  كريرطبلا  ةطبغ 
ةرايز  1,462  

فضا 
قيلعت  

رخا 
رابخالا  

، رياني  31 
2016 Yousif 

ةيكريرطبلا مالعا 

رمتؤم يف  ودلي  سويليساب  رام  نارطملا  ةدايس  هنواعم  ةقفرب  وكاس  لوالا  ليئافور  سيول  رام  كريرطبلا  انيبا  ةطبغ  كراش 
عونتلل ازيزعت   ) راعش تحت  ةيمالعالاو  ةيفاقثلا  ةيمنتلل  تاراسم  ةسسؤم  هتماقا  يتلاو  قارعلا  يف  ةيهاركلا  تاباطخ  ةهجاومل 
يف نيطسلف  قدنف  نيدلا –  حالص  ةعاق  يف  يناثلا 2016  نوناك  تبسلا 30  موي  حابص  قارعلا ) يف  مالسلا  ءانبو  ينيدلا 

.دادغب ةمصاعلا 

لثمم بئان  ىلا  ةفاضإلاب  ةملسملا ، ريغ  تايلقالاو  تانايدلا  نع  نولثممو  ةيندمو  ةينيد  تايصخش  رمتؤملا  يف  كراش  َاضياو 
.قارعلا يف  ةدحتملا  ممالا 

فورظلا هذه  يف  رمتؤملا  اذهل  اهميظنت  ىلع  تاراسم  ةسسؤم  اهيف  ركش  ةملك  ةيادبلا  يف  كريرطبلا  ةطبغ  ىقلا  دقو 
نيدلا لاجر  ىلع  .همارتحاو  رخالا  لوبقو  ةبحملاو  مالسلا  ةفاقث  ةعاشا  يف  نيدلا  لاجر  رود  ةيمها  ىلع  ّددش  امك  ةبعصلا ،
لك يف  ملظلل  اودصتي  نا  مهيلع  .شيمهتلاو  ءاصقالاو  ةيهاركلا  ىلع  نيضرحم  سيلو  ةوخألاو  مالسلا  ناسرف  اونوكي  نا 

.ناكم

ددشو تايلقالا  باصا  يذلا  ملظلا  ضرع  يف  تانايدلا  يلثمم  نم  ةبخن  عم  اشاق  سويب  فقساروخلا  رمتؤملا  يف  كرتشا  امك 
رود لوح  راوح  ةسلج  يف  ماشه  ريبلا  بالا  كرتشا  كلذك  مهناميا ، ببسب  نييحيسملا  لاط  يذلا  ريجهتلاو  شيمهتلا  ىلع 

.يملسلا كرتشملا  شيعلا  ةفاقث  رشنو  ةيهاركلا  ةهجاوم  يف  مالعالا 

؟ نيبشألا رايتخإ  متي  اذامل 
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تالاقم
ةهباشم

انقطانم رامعا  ةداعإ  يف  ةدعاسملاو  ةينطولا  ةحلصملل  ةلعاف  ةيلآ  ديرن  ةيبوروألا : ةيضوفملا  يف  وكاس  كريرطبلا 
تاعاس  8 

تضم

ةحلاصملا رمتؤم  لوح  يبروألا  داحتإلا  يف  وكاس  كريرطبلا  ةلخادم 
ةعاس  13 

تضم

قباسلا
لفتحت ةينادلكلا  ليبرأ  ةيشرابيإ 

ةيلئاسرلاو ةيئراقلا  تاماسرلاب  يلاتلا«
لوح ةودن  ةينادلكلا  ةطبارلا  ةكراشم 

يكيلوثاكلا زكرملا  اهميقي  ةئيبلا 
ندرالا يف  مالعإلاو  تاساردلل 

«
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ةينطولا ةحلاصملا  لوح  ةيكيجلبلا  ةيجراخلا  يف  وكاس  كريرطبلا  ةلخادم 
ةعاس  22 
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فضأ
ًاقيلعت

* اهيلإ ب ـ راشم  ةيمازلإلا  لوقحلا  .ينورتكلإلا  كديرب  ناونع  رشن  متي  نل 

مسالا *

ينورتكلإلا * ديربلا 

ينورتكلإلا عقوملا 

اشتباكلا دوك 
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كوب سيفلا  ىلع  انتحفص 
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