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 سداسلا دمحم كلملا ةلالجلا بحاصل ة.ماسلا ة*اعرلا تحت .
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 بحاصل ة.ماسلا ة*اعرلا تحت مظنملا ،)ماI.ف( كEFحتلا امنBسل A@ودلا ناجرهملا دوع*
 A[\رفلا دهعملا عم ةYاVWX ةشTاع ةسسؤم فرط نم ،سداسلا دمحم كلملا ةلالجلا
 ،سانكم^ 2023 سرام 08 ءاعkرألا @إ 03 ةعمجلا موي نم ةدتمملا ةbcفلا لالخ ،سانكم^
 ةعtطلا هتققح يذلا رهاtلا حاجنلا دعkو .كEFحتلا امنBسل ة.Ekعلاو ة.قEFفإلا ةمصاعلا
 ،برغملا^ كEFحتلا تاهويدوتساو امنBسلا لوح تروحمت zcAلاو ،ناجرهملا نم نWXFعلا
�� كEFحتلا مل.ف ىدتنم داقعنا د*دجتب ناجرهملا قEFف موق*

A ةوطخ ذاختا عم ،برغملا 
 .برغملا^ كEFحتلا امنBس مالفأ جاتنإ داصتقا ةلI.ه وحن ة.س�ئر

�� ةtغر ة.ك.ش�لا كEFحتلا مالفأ �ع 21 ـلا ةخس�لا زكbcس
A كتEFك مb�Fس سرادم تاBامن 

��اقثلا فغشلاو �A.لعتلا دعtلا ز�Fعتو ة.ملاعلا كEFحتلا
A سلاBامن��

A رظتنملا نمو .ناجرهملل 
 ناFو افومEFغ اس�نيد نم لI^ رمألا قلعتFو :نb��Fمتم ���يك.ش� فويض ةعkرأ روضح
�� ة.ق.قح ة.ئامنBس ةرهوج ،"ةنجلا @إ نوبهذ* نا�bفلا zcح" مل.ف اجرخم ك.س�نBبBب

A 
 روصلا ة.نقتب كEFحتلا مالفأ جEخم ،اساف ك.س�تنارف و ،¤دلا^ كEFحتلا ة.نقت ناد.م
�� تكراش zcAلا افوكدرب ازb�Fت و ،ةtقاعتملا

A خملا عم لمعEرفلا ج\]A ج¦Fلوح س�جراف ل 
c©ئاثو مل.ف وهو ،"ه.لع روثعلا مت يذلا قيدصلا ،اIنرت ي�bج"

A مالفأ ةقلامع دحأل صصخم 
 .ة.ك.ش�لا كEFحتلا

�� قلأتي نأ ،2004 ذنم ةنس ل» "ماكیف" ناجرھم بأد
A لضف^ ة®لمملا^ ىرخأ ندم ةدع 

 ،ساف ،ءاض.بلا رادلا ،ريدا¯أ :ةنيدم 11 ـ^ ةدتمملا برغملا^ ة.س\رفلا دهاعملا ةكtش
 ەذه ف.ضتس�سو .ةدجوو ناوطت ،ةجنط ،طاEkلا ،شYارم ،ةد*دجلا ،ةرط.نقلا ،ةرF¦صلا
 نم ���قومرم فويض روضح^ سانكم ةجمرب نم مھم ءزج 2023 سرام 12 @إ 3 نم ندملا
 همل.ف^ برغملا @إ دوع* يذلا ،ولسوأ ل.ش�م فEFعتلا نع z�Aغلا �Aلاعلا جEخملا ،مهنBب
��اور مل.ف وهو ،"ة�bمألاو شحولا ،نوعرفلا" �bخألا

A ط¦Fام» .برغملا نم ةاحوتسم ةصق^ ل  

 .شYارمو طاEkلا zcAنيدم نم لI^ ���تBئانث�سا "سال» bcسام" zcAصح مدق.س
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 "ناحطلاو لمجلا" :ىرخأ ة³Fح ة.Ekغم اضورع اض*أ ة.ئامنBسلا ةلفاقلا ەذه مدقتس
 �bغصلا" ،)لFزا�bلا( "سµم.ل�bب" ،)اس\رف( "شÉلا بحاص ناtعثلا ةروطسأو زF¦ل" ،)ناريإ(
 عمجت zcAلا ة�bصقلا مالفألا نم ةعومجمو ،)اس\رف( "؟ءادعس نوكنل رظت�ن اذام" ،"الوك.ن
  .)اس\رف( "ةسردملا نم جورخلا دنع" كEFحتلا امنBسو رعشلا ���ب

 فلؤم ل.سكورب نم ل*د^أ ،كلذك 2023 )برغملا ماI.ف( ـ^ نEFخآلا فويضلا ���ب نمو
�� وضع نوك.س �bخألا اذه .ة.لزه ةروصم صصق

A مالفألل ة.ملاعلا ةق^اسملا م.كحت ةنجل 
 س�تام ي�bه ةماقإ نع ةروصم ةصق ،"رطملا تحت ةجنط" مدق.سو ،ماI.ف^ ة�bصقلا
 .ةجنط^

 

@*حصلا لصاوتلل
A:  

 A : 0660706677«اوطفلا رداقلا دtع

A.fatouaki@gmail.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


