


يف دقتعملاو  نيدلا  ةيرح  رمتؤم  يف  كراشي  وكاس  كريرطبلا  ةطبغ 
قارعلا

ةينادلكلا ةسينكلا  رابخا   تضم عيباسأ   4 

ةيكريرطبلا مالعا 
 

نيدـلا ةـيرح  رمتؤم  يف  ودـلي  سويليـساب  رام  نارطملا  ةدايـس  هنواعم  ةـقفرب  وكاس  لوالا  ليئافور  سيول  رام  كريرطبلا  انيبا  ةـطبغ  َكراـش 
يف مالـسلا  ءاـنبو  ينيدـلا  عونتلا  ازيزعت   ) راعـش تحت  ةـيمالعالاو  ةـيفاقثلا  ةـيمنتلل  تاراـسم  ةسـسؤم  هتماـقا  يتلاو  قارعلا  يف  دـقتعملاو 

�دادغب ةمصاعلا  يف  نيطسلف  قدنف  نيدلا –  حالص  ةعاق  يف  يناثلا 2017  نوناك  تبسلا 21  موي  حابص  قارعلا )
 

يف وكاس  كريرطبلا  ةطبغ  ىقلا  دـقو  �ةملـسملا  ريغ  تايلقالاو  تانايدـلا  نع  نولثممو  ةـيندمو  ةـينيد  تايـصخش  رمتؤملا  يف  كراش  َاضياو 
باطخلا ىلا  هتطبغ  قرطت  مث  نمو  ةبعـصلا ، فورظلا  هذـه  يف  رمتؤملا  اذـهل  اـهميظنت  ىلع  تاراـسم  ةسـسؤم  اـهيف  ركـش  ةـملك  ةـيادبلا 

: ةملكلا صن  يلي  اميفو  باهرإلا  لاكشأ  نم  لكش  وه  يذلا  يضيرحتلا 
 

تايلقألا كلذـكو  نييقرـشلا ، نييحيـسملا  نحن  انمدـصت  ًةـنحمو  ملاعلاو ، ةـقطنملا  يف  ًةـقلقمو  ًةـفيخم  ًةرهاـظ  يباـهرإلا  فرطتلا  ادـغ  دـقل 
! نزحلاو ةرجهلاو  ةالصلاب  ىوس  اههباجن  نأ  انل  سيلو   ، ىرخألا ةينيدلا 

تاعارــصلا قـلخل  حالــسك  نيدــلا  نييلوصـألاو  نـيفرطتملا  مادختــسا  نأـب  عـساو  قاــطن  ىلعو  ةَّيعوـتلا ، ىلع  زيكرتـلا  ىلإ  ةــسام  ةــجاح  ةــمث 
كرتشملا شيعلا  خيسرتو  مالسلا  رشنل  ةرثؤم  ةوقك  نيدلا  ىلع  ظافحلا  لدب  سانلا ، ميـسقتو  ةنتفلا ، عرزو  مالـسلل ، ٌضيوقت  وه  بورحلاو 

�ملاعلاو ةقطنملا  يف 
 

: رابتعالا رظنب  ذخألاب  ةريدج  ةيلاتلا  تايصوتلا  نأ  ىرأ  هيلعو 
 

نم �هردــصم  ناـك  اـمهم  يباــهرإ  لــعف  هـنأ  ىلع   ، ناـك نـيد  يأ  نـم  يناودـعلا  يـضيرحتلا  باـطخلل  يمــسر  ينوناـق  فينــصت  ىلع  لـمعلا  .1
، نيريثكلا دنع  ّدعي  لازي  ام  همعدو ، هل  جيورتلاو  رامدلاو  لتقلاو  ةيهاركلا  ىلع  ضِّرحي  يذلا  تيقملا  فرطتلا  اذه  نأ  ريطخلاو  اّدج  فسؤملا 

باـقعلا بجوتـست  ةـميرجو  باـهرإلا  لاكـشأ  نم  رخآ  الكـش  ًاـينوناقو ، ًايمـسر  دـعُي  نأ  بجي  نـيح  يف  ريبـعتلا ، ةـيرحل  ةـسرامم  نـم  عوـن  درجمك 
�نيدلا ميهافمب  بعالتلا  عنمي  اذهو 

 
دعب ام  اصوصخ  يـضيرحتلا  باطخلا  رطخ  كرادتل  افثكم  ايحيـسم  ايمالـسإ –  اكرحت  يعدتـست  ةقطنملاو  قارعلا  اهـشيعي  يتلا  ةـلحرملا  نأ  - 2

نم يلهـألا  ملـسلا  زيزعتو  لادـتعالا  ءاـنبو  ةـبيرغلا ، تاـسرامملاو  ةـئطاخلا  تاريـسفتلا  قوف  قطنملاو  لـقعلا  عـضوو  ساـنلا  ريوـنتو  شعاد 

رابخألا ملاعلا |  لوح  نيتنلاف  ديع  ويديف – 
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، مالـسلاو ريخلاو  ةـمحرلاو  ةـبحملا  يف  مالـسإلاو  ةيحيـسملا  ميلاعت  ةـعاشإو  ينطولاو ، ينيدـلا  باطخلا  ةـيامحو  فلتخملا  رخـآلا  لوبق  لـالخ 
لتقلاو ةــــيهاركلاو  ءاــــضغبلا  ىلع  ضيرحتلا  عاونــــأل  ةينوناــقلا  ةبــساحملاو  يلعفلا  مــيرجتلاو  باــهرإلا  ةــحفاكمل  ةمــساح  ريبادــت  ذاــختاو 

�نينطاوملا تاكلتمم  ىلع  ذاوحتسالاو 
 

ةيباجيإ تامالع 
 

: لالخ نم  كلذو  بورحلا ، تاليوو  باهرإلاو  فرطتلا  نم  انبعش  ذاقنإل  ةيقيقح  ةصرف  مويلا  رفوتت 
�يئاصقإلاو يقالغنالاو  يمالظلا  ركفلا  مومس  نم  اهتيقنتو  ميلعتلا  جهانم  يف  رظنلا  ةداعإ  – 

اذـه يف  ةئيــضملا  تاـمالعلا  نـم  ددـعب  هّوـنأ  نأ  ينرــسي  اـنهو  �ةراـضحو  اجــضنو  اـحاتفنا  رثـكأ  ةـفاقث  حـماستلاو ، يقـالتلا  ةــفاقث  داـمتعا  – 
: لاجملا

�داليملا دايعأ  يف  نييحيسملا  نيملسملا  ةكراشم  لوح  فرشألا  فجنلا  يف  ةيعجرملا  نايب  – 
�نيرخألا نعلت  ةيعدأ  ةنمضتملاو  ةيهاركلا  ىلإ  ةيعادلاو  ةيضيرحتلا  تاباطخلا  ةعباتم  يف  ينسلا  فقولا  ناويد  تاءارجإ  – 

تاءارجإ عـم  هـيجورم  ةــبقاعمو  نيرخـآلا  دــض  يــضيرحتلا  باـطخلا  مـيرحتل  ناتــسدرك  مـيلقإ  يف  ةــينيدلا  نوؤـشلاو  فاــقوألا  ةرازو  ريبادــت  – 
��ىرخأ

ةينيدـلا تاباطخلا  ميرجتب  اـنوناق  تردـصأ  يتلا  ةدـحتملا  ةـيبرعلا  تاراـمألا  ةـلود  ندـل  نم  يئدـبملاو  يراـضحلا  فقوملا  ارخآ ، سيلو  اريخأو  – 
�كرتشملا شيعلا  ددهتو  ةنتفلا  عرزتو  ججؤت  يتلا 

 
ةحلاصملا قيبطت  بجوتـسي  ةددـعتم  تانايدو  تاغلو  تاراضحو  تاـفاقثب  ةيئاسفيـسفلا  قارعلا  ةـبيكرت  ببـسبو  هركذ  درو  اـم  لـك  ءوض  ىلع   

توملاو تاراجفنالا  ىوس  هنم  َنجي  مل  يذلا  يفئاطلا  فافطـصالا  نع  ًاديعب  ايقيرفأ  بونج  ةلودو  رئازجلا  اهتقبط  امك  ةيقيقحلا  ةـيعمتجملا 
�بارخلاو

دمتعت فـئاوطلل  ةرباـع  ةــيطارقميد  ةــيندم  ةــلود  ءاـنب  يف  مدــقتلل  يباـهرإلا  شهاد  مـيظنت  ىلع  تاراــصتنالا  رامثتــسال  تقوـلا  ناــح  دــقل 
ضعب ىتحو  ةمدقتملا  لودـلا  تلعف  امك  ةـيموقلا ، وأ  نيدـلا  نع  رظنلا  ضغب  نطاوم  ناسناك  هعم  لماعتتو  صخـش ، لكل  ةـلماكلا  ةـنطاوملا 

ةيندملا ةلودلا  نيدـلا ، عم  ضراعتت  يتلا  ةـيناملعلا " ةـلودلا   " نع فلتخت  ةـيندملا  ةـلودلاو  �ةسايـسلا  نع  نيدـلا  تلـصفف  ةيمالـسإلا  لودـلا 
اياوزلا ريودت  ىلع  ةرداق  ةيندم  ةلود  ءانثتسا ، الب  عيمجلا  ىلع  اهقبطتو  ةنطاوملا ، قوقح  ىلع  ظفاحت  نيناوق  عرشتو  هميقو  نيدلا  مرتحت 

�لضفأ ٍدغ  يف  لمألاو  ةقثلا  ضعب  ةداعتساو  ةحلاصملاو  مالسلا  قيرط  يف  ريسلا  ىلع  مهدعاسيو  عيمجلا  قوقح  نمضي  ماظن  ءانبل 





















 

 

ةينادلكلا ةيكريرطبلا  عقوم  نع  القن  ربخلا 

 

: كمهت دق  عيضاوم 
قارعلا يف  ةيهاركلا  تاباطخ  ةهجاومل  رمتؤم  يف  كراشي  وكاس  كريرطبلا   .1

قارعلا ةرحلا  ةانق  ىلع  وكاس  سيول  كريرطبلا  ةطبغ  عم  ةلباقم   .2
دادغب مالس  ناجرهم  يف  كراشي  وكاس  كريرطبلا  ةطبغ   .3

وكاس كريرطبلا  ةطبغ  ةكراشمب  يلودلا  يبظ  وبا  رمتؤم  لامعا  ءدب   .4
دادغب - فسوي رام  ةيئاردتاك  يف  ةميظعلا ” ةعمجلا  ميسارم ”  يف  كراشي  وكاس  كريرطبلا  ةطبغ   .5

قارعلا يف  ةيحيسملا  ةلئاعلا  تايدحت  رمتؤم  يف  كريرطبلا  ةطبغ  ةملك   .6
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ًاقيلعت فضأ 
* اهيلإ ب ـ راشم  ةيمازلإلا  لوقحلا  �ينورتكلإلا  كديرب  ناونع  رشن  متي  نل 

قيلعتلا

مسالا *

ينورتكلإلا * ديربلا 

ينورتكلإلا عقوملا 

      + three = eleven

قيلعتلا لا  ــ سرإ

تانالعإ



تالاقم
؟؟..… ءارٌمحلا ةقاطَبلا  باحَصأ  فصنُي  ىتم  نم و 

… … يب ـعـ كلا م  ـــ ساق يلع 

2017 رياربف 14 ,   
( يمحشلا لاهسالا  ) كايلوسلا ضرمو  – ءاذغلا

 … دومح ناملس  نزام�د 

2017 رياربف 14 ,   
؟  ىضوفلا هذه  لظ  يف  قارعلا  يف  عضولا  حالصا  نكمي  له 

 … يطانسلا رصيق  بتاكلا :

2017 رياربف 13 ,   
زنياتش هعون  نم  ديرفلا  تاقودلا  رصق  يف  اسمنلا  يف  ديص  فحتم  ربكا  ىلا  ةلحر 

 … وفر لدب  بتاكلا :

2017 رياربف 13 ,   
آضيأ اهتميق  ةريغصلا  ءايشألل 

 … هدلي تيسأ  بتاكلا :

2017 رياربف 13 ,   

http://mangish.net/%d9%85%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%aa%d9%89-%d9%8a%d9%8f%d9%86%d8%b5%d9%81-%d8%a3%d8%b5%d9%8e%d8%ad%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8e%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d9%8c%d8%b1%d8%a7/
http://mangish.net/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d9%85%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a7%d9%83%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ad%d9%85%d9%8a/
http://mangish.net/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b6%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d9%87%d8%b0%d9%87/
http://mangish.net/%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%83%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d9%81-%d8%b5%d9%8a%d8%af-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%85%d8%b3%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b5%d8%b1/
http://mangish.net/%d9%84%d9%84%d8%a3%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d9%8a%d9%85%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a3%d9%8a%d8%b6%d8%a2/
https://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=1911fb10-aa7a-4378-b1fa-ea11050af051&refurl=https://mangish.net/wp-content/cache/all/????-????????-????-?????-??-?????-????//index.html
https://plus.google.com/110260525076381317396
https://www.facebook.com/mangish
https://twitter.com/mangishcom
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