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قارعلا يف  دقتعملاو  نيدلا  ةيرح  رمتؤم  يف  كراشي  وكاس  كريرطبلا  ةطبغ 
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رابخالا  
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تضم  Yousif 

ةيكريرطبلا مالعا 
 

قارعلا يف  دقتعملاو  نيدلا  ةـيرح  رمتؤم  يف  ودـلي  سويليـساب  رام  نارطملا  ةدايـس  هنواعم  ةـقفرب  وكاس  لوالا  ليئافور  سيول  رام  كريرطبلا  انيبا  ةـطبغ  َكراش 
يناثلا نوناك  تبـسلا 21  موي  حابـص  قارعلا ) يف  مالـسلا  ءانبو  ينيدـلا  عونتلا  ازيزعت   ) راعـش تحت  ةـيمالعالاو  ةـيفاقثلا  ةـيمنتلل  تاراسم  ةسـسؤم  هتماقا  يتلاو 

.دادغب ةمصاعلا  يف  نيطسلف  قدنف  نيدلا –  حالص  ةعاق  يف   2017
 

اهيف ركش  ةملك  ةيادبلا  يف  وكاس  كريرطبلا  ةطبغ  ىقلا  دقو  .ةملـسملا  ريغ  تايلقالاو  تانايدلا  نع  نولثممو  ةيندمو  ةينيد  تايـصخش  رمتؤملا  يف  كراش  َاضياو 
باهرإلا لاكـشأ  نم  لكـش  وه  يذلا  يـضيرحتلا  باطخلا  ىلا  هتطبغ  قرطت  مث  نمو  ةبعـصلا ، فورظلا  هذه  يف  رمتؤملا  اذـهل  اهميظنت  ىلع  تاراسم  ةسـسؤم 

: ةملكلا صن  يلي  اميفو 
 

، ىرخألا ةينيدلا  تايلقألا  كلذكو  نييقرـشلا ، نييحيـسملا  نحن  انمدصت  ًةنحمو  ملاعلاو ، ةقطنملا  يف  ًةقلقمو  ًةـفيخم  ًةرهاظ  يباهرإلا  فرطتلا  ادـغ  دـقل 
! نزحلاو ةرجهلاو  ةالصلاب  ىوس  اههباجن  نأ  انل  سيلو 

، مالسلل ٌضيوقت  وه  بورحلاو  تاعارصلا  قلخل  حالسك  نيدلا  نييلوصألاو  نيفرطتملا  مادختسا  نأب  عساو  قاطن  ىلعو  ةيعوتلا ، ىلع  زيكرتلا  ىلإ  ةسام  ةجاح  ةمث 
.ملاعلاو ةقطنملا  يف  كرتشملا  شيعلا  خيسرتو  مالسلا  رشنل  ةرثؤم  ةوقك  نيدلا  ىلع  ظافحلا  لدب  سانلا ، ميسقتو  ةنتفلا ، عرزو 

 
: رابتعالا رظنب  ذخألاب  ةريدج  ةيلاتلا  تايصوتلا  نأ  ىرأ  هيلعو 

 
نأ ريطخلاو  ّادج  فسؤملا  نم  .هردصم  ناك  امهم  يباهرإ  لعف  هنأ  ىلع   ، ناك نيد  يأ  نم  يناودعلا  يضيرحتلا  باطخلل  يمسر  ينوناق  فينصت  ىلع  لمعلا  .1
يف ريبعتلا ، ةيرحل  ةسرامم  نم  عون  درجمك  نيريثكلا ، دنع  ّدـعي  لازي  ام  همعدو ، هل  جـيورتلاو  رامدـلاو  لتقلاو  ةـيهاركلا  ىلع  ضرحي  يذـلا  تيقملا  فرطتلا  اذـه 

.نيدلا ميهافمب  بعالتلا  عنمي  اذهو  باقعلا  بجوتست  ةميرجو  باهرإلا  لاكشأ  نم  رخآ  الكش  ًاينوناقو ، ًايمسر  دُعي  نأ  بجي  نيح 
 

سانلا ريونتو  شعاد  دعب  ام  اصوصخ  يضيرحتلا  باطخلا  رطخ  كرادتل  افثكم  ايحيسم  ايمالـسإ –  اكرحت  يعدتـست  ةقطنملاو  قارعلا  اهـشيعي  يتلا  ةلحرملا  نأ  - 2
باطخلا ةـيامحو  فلتخملا  رخآلا  لوبق  لالخ  نم  يلهألا  ملـسلا  زيزعتو  لادـتعالا  ءانبو  ةـبيرغلا ، تاسرامملاو  ةـئطاخلا  تاريـسفتلا  قوف  قطنملاو  لقعلا  عضوو 

دادغب يف  هتياعرب  بحلا  ديع  ةيلافتحا  رضحي  وكاس  كريرطبلا 
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يلعفلا ميرجتلاو  باهرإلا  ةـحفاكمل  ةمـساح  ريبادـت  ذاختاو  مالـسلاو ، ريخلاو  ةـمحرلاو  ةـبحملا  يف  مالـسإلاو  ةيحيـسملا  ميلاـعت  ةـعاشإو  ينطولاو ، ينيدـلا 
.نينطاوملا تاكلتمم  ىلع  ذاوحتسالاو  لتقلاو  ةيهاركلاو  ءاضغبلا  ىلع  ضيرحتلا  عاونأل  ةينوناقلا  ةبساحملاو 

 
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  – 
: لاجملا اذه  يف  ةئيضملا  تامالعلا  نم  ددعب  ّهونأ  نأ  ينرسي  انهو  .ةراضحو  اجضنو  احاتفنا  رثكأ  ةفاقث  حماستلاو ، يقالتلا  ةفاقث  دامتعا  – 

.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  – 

..ىرخأ تاءارجإ  عم  هيجورم  ةبقاعمو  نيرخآلا  دض  يضيرحتلا  باطخلا  ميرحتل  ناتسدرك  ميلقإ  يف  ةينيدلا  نوؤشلاو  فاقوألا  ةرازو  ريبادت  – 
عرزتو جـجؤت  يتلا  ةـينيدلا  تاباطخلا  ميرجتب  انوناق  تردـصأ  يتلا  ةدـحتملا  ةـيبرعلا  تارامألا  ةـلود  ندـل  نم  يئدـبملاو  يراضحلا  فقوملا  ارخآ ، سيلو  اريخأو  – 

.كرتشملا شيعلا  ددهتو  ةنتفلا 
 

امك ةيقيقحلا  ةيعمتجملا  ةحلاصملا  قيبطت  بجوتسي  ةددعتم  تانايدو  تاغلو  تاراضحو  تافاقثب  ةيئاسفيسفلا  قارعلا  ةبيكرت  ببسبو  هركذ  درو  ام  لك  ءوض  ىلع   
.بارخلاو توملاو  تاراجفنالا  ىوس  هنم  َنجي  مل  يذلا  يفئاطلا  فافطصالا  نع  ًاديعب  ايقيرفأ  بونج  ةلودو  رئازجلا  اهتقبط 

، صخـش لكل  ةلماكلا  ةنطاوملا  دمتعت  فئاوطلل  ةرباع  ةيطارقميد  ةيندم  ةلود  ءانب  يف  مدقتلل  يباهرإلا  شهاد  ميظنت  ىلع  تاراصتنالا  رامثتـسال  تقولا  ناح  دقل 
ةلودلاو .ةسايسلا  نع  نيدلا  تلـصفف  ةيمالـسإلا  لودلا  ضعب  ىتحو  ةمدقتملا  لودلا  تلعف  امك  ةيموقلا ، وأ  نيدلا  نع  رظنلا  ضغب  نطاوم  ناسناك  هعم  لماعتتو 

ىلع اهقبطتو  ةنطاوملا ، قوقح  ىلع  ظفاحت  نيناوق  عرـشتو  هميقو  نيدلا  مرتحت  ةيندملا  ةلودلا  نيدلا ، عم  ضراعتت  يتلا  ةـيناملعلا " ةـلودلا   " نع فلتخت  ةـيندملا 
ضعب ةداعتساو  ةحلاصملاو  مالسلا  قيرط  يف  ريـسلا  ىلع  مهدعاسيو  عيمجلا  قوقح  نمـضي  ماظن  ءانبل  اياوزلا  ريودت  ىلع  ةرداق  ةيندم  ةلود  ءانثتـسا ، الب  عيمجلا 

.لضفأ ٍدغ  يف  لمألاو  ةقثلا 

 





















تالاقم
ةهباشم

MSموسولا

قباسلا
يملاعلا سئانكلا  سلجم  نم  دفو 
طسوألا قرشلا  سئانك  سلجمو 

ةيكريرطبلا روزي 
يلاتلا«

يقتلي يقارعلا  ءارزولا  سيئر 
سلجم دفوو  وكاس  كريرطبلا 
يملاعلا سئانكلا 

«
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تضم
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كوكرك يف  نادلكلا  ةينارطم  روزي  نيئجالل  ةدحتملا  ممألا  ةيضوفم  لثمم 
موي  1 

تضم

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 

نادلكلا توص  ةعاذا 
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Be the first of your friends to like this

ةينادلكلا ةيكريرطبلا   Cha…
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دادغب يف  هتياعرب  بحلا  ديع  ةيلافتحا  رضحي  وكاس  كريرطبلا 
تضم موي   1 

دادغب ةيشربا  ةنهكل  عامتجا 
تضم نيموي   2 

ليلحتو يأر  ودوا ، فسوي  رام  كريرطبلاو  وكاس  رام  كريرطبلا  نيب  نراقن  فيك 
تضم ةعاس   17 

كوكرك يف  نادلكلا  ةينارطم  روزي  نيئجالل  ةدحتملا  ممألا  ةيضوفم  لثمم 
تضم موي   1 

ةيسنرفلا نويل  يف  ةينادلكلا  مارفأ  رام  ةنروخ  يف  سونافيطسأ  رام  ديع 
تضم موي   1 

مدختسملا مسإ 

•••••••••••

ينركذت   

؟  رورملا ةملك  تيسن 

موسولاتاقيلعترهشألاةريخألا

لوخدلا ليجست 
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