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 يلايل نودقتفي ندر ا يف نويروسلا نوئج�لا
»يرتعزلا« يف ناضمر
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 يدنه رمتلا رئاصعو فئاطقلا ةحئار اهيف متشي نا لواحي ،ةريقفلا يرتعزلا ميخم قاوسا يف يبعزلا دمحا ينيعبر�ا يروسلا ئج	لا لوجتي
.دلبلا اعرد يف هتلوفط ذنم هداتعا يذلا ناضمر معط قوذتي هلع ،سوس قرعلاو

 ةنيزحلا ميخملا ةقزا اميف ،قاوس;ا نع بيغي رهاظملا هذه نم ربك;ا ءزجلا نأ ;إ هرهاظم ضعب تدجو ناو ،ناضمر دجي ; يبعزلا نأ ديب
.ىلاكثلاو ماتي;ا نم تانافركلا ينكاس تاباذع رهاظمب جلت

 نزحلابً 	قثم هنافرك ىلا ،ماوعا 5 لبق رحلا شيجلل زجاح نم برقلاب يراحتنا ريجفت يف هيعارذو هينيع ىدحإ دقف دق ناك يذلا يبعزلا دوعي
.هيمدق ىدحإ عباصأب اهكسمي ةقعلم ًامدختسم ،ًاديحو هلوانتيل راطف;ا دعوم نيحي نا رظتني ،يس�او

 تادايع ىدل هجلاعملل ،دودحلا جايس ربع هيلع ىمغم وهو رحلا شيجلا دارفا هلقن نا دعب ،كلذ ررقي نا نود نمو ًاحيرج ندر�ا ىلإ أجل يبعزلا
.ةيروسلا دودحلل ةقص	ملا ةيندر;ا اثمرلا ةنيدم ىفشتسم يف »دودح 	ب ءابطأ«

 نوبقري ،ةبيرقلا مهتادلب ىلا ةدودشم مهنويع ،ةيروسلا دودحلا نع راتم�ا تائم دعبي يذلا ،يرتعزلا نونكسي نمم ف;Yا لاحك يبعزلا لاح
.اهيلا ةدوعلا نم هيف نونكمتي يذلا مويلا

لاقملا كراش

 عمتجم و ةفاقث نم ديزملا

 يف نيتيمايس نيتقيقش ةافو
( اينازنت

(عمتجم و ةفاقثيفتاعاس10 ذنم
http://www.alhayat.com/(تاعونم.)عمتجم-و-ةفاقث
http://www.alhayat.com/تاعونم(

عمتجم و ةفاقث يف ةءارق رثك�ا

عوبس=ا اذهمويلا

رهشلا اذه

)ةكلمملا-هاجتاب-نويثوحلا-هقلطأ-يتسيلاب-خوراص-ضارتعا/جيلخلا/ةسايس/http://www.alhayat.com/article/4584936(ةكلمملا هاجتاب نويثوحلا هقلطأ يتسيلاب خوراص ضارتعاربخ رخآ
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 ةق!ع تاذ

لاقملا كراش

.هدجي ; هنكلو ميخملا قاوسأو ةقزأ نيب هبابشو هتلوفط يف هفرع يذلا ناضمر نع ثحبي نا لواحي هنإ يريدلا داؤف ينيتسلا ئج	لا لوقيو

 مغر ىلع معط 	ب وا ،فلتخم همعط انه »سوسلا« نأ ;إ ميخملا قوس يف »سوس قرعلا« ريصع عيبي نم ضعب دوجو مغر ىلع هنا فيضيو
.اعرد ةظفاحم يف »لييست« هتدلب قوس نم هيرتشي ناك مايأ ىولحلا معطب تناك يتلا هترارم

 نأ لواحأ ،عمسأ ; ينكلو ،)يتارحسملا( رحسلا تاعاس يف لبطلا ىلع برضي نمع ثحبأ« ،ىلحأ ناك كانه ناضمر نأ ىلإ يريدلا ريشيو
 رمتلا ريصعو برشلا هايم اهب درب� ةيجلثلا تابعكملا ضعب هنم عاتب; راطفcا ليبق هرظتنا تنك يذلا جلثلا عئاب توص عمس� ينذأ يخرأ
.»عمسأ ; ًاضيأ ينكلو ،ظئاقلا فيصلا مايأ يف يدنهلا

 ،ةكرابملا ماي;ا هذه ميخملا لها ىسنت تاباذعلاو نزحلاو مل�اف ،ىرخ;ا ةنسلا رهشا نم ناضمر رهش قرفن دعن مل .ريغت ئش لك »:لوقيو
.»ةركاذلاب ةروفحم ةبحأ عم تايركذل ةمئاد متآم ىلا مهمايا ليحتو

 نإ لوقي ،ءوجللا نطوم ىلا مهعم اهولقنو مهرغص ذنم هنهملا هذه نولوازي اولازام نيذلا نيليلقلا سوسلا ريصع يعئاب دحا وهو ،دمحم وبأ
 ام اوعاتبيل هيلإ نورضحي ميخملا ناكس نمً 	يلق نأ فيضيو .هتامزلتسمو ناضمر رهاظمب نوهبأي اودوعي ملف ،مهجازمو مهقاذم ريغت نئابزلا
 ناحشتي هضرأو هؤاضفف ،فلتخم هلكش يرتعزلا يف ناضمر نأ حضويو .مئاصلل هدئاوفب م	سcا رجف ذنم برعلا هفرع ريصع نم هجتني
.راهنلا لاوط ءابرهكلا عاطقنا طسو ،لوقعملا دودح نازواجتت هتربغو هترارح اميف ،ةلحاق ةيوارحص ةقطنم يف عقي هنوك ،ةرفصلاب

 لوحتت هيديدح تانافرك يف نوميقي ،ئج; فلا 85 نم رثكأ ،ناكسلا ددع ثيح نم ندر�ا يف ةنيدم عبار دعي يذلا يرتعزلا ميخم يف ميقيو
.ةلحاق ءارحص طسو ءاتشلا يف ةدوربلا ةديدش قيدانص ىلاو ،راهنلا ل	خ سمشلا تحت ميحج ىلا

 نم يعيبط لكش يف ةايحلا ةلواحمب ،ءوجللا ةعيبط عم نوملقأتي اوأدب ،2012 ماعلا يف ميقأ يذلا ميخملا ناكس نم ريثكلا نأ مغر ىلعو
 اوأجل نيذلا بابشلا ةئف ًاصوصخ ،هناكس نم ريثكلل ًاريبك ًانجس لكشي لازي ; ميخملا نأ ;إ ،مهد	ب يف اهوملعت نهمل لغاشم ءاشنإ ل	خ
.لافطأ مهو هيلا

 ىلع لصحي نأ دعب ;إ هيعماجلا هتسارد لامكا بابشلا نم يا عيطتسي ;و ،فيظوتلاو لمعلا صرفو يعماجلا ميلعتلا صرفل رقتفي ميخملاف
 قافر ةبحاصمو ةليذرلا ةسراممو ةلاطبلا فوفص ىلا مهنم ريثكلاب عفدي ام ،ةداعلاب ةحيحشو ةيمسوم نوكت يهو هيلود ةمظنم نم ةحنم
.ءوسلا

 ةرداغمو لمع حيراصت ىلع لوصحلاب بابشلل حامسلا ل	خ نم ميخملا ناكس ىلع ءوجللا ةأطو نم فيفختلا ةيندر;ا تاطلسلا لواحتو
 لبق هدلب يف اهسرامي ناك ةفرح كلتمي نمب ةروصحم ىقبت صرفلا هذه نا ديب ،هيلا ةدوعلا مث نمو هجراخ لمعلل يموي لكشب ميخملا
.ءوجللا

 تامظنملا اهمدقت يتلا تادعاسملا نا ديب ،يملاعلا ءاذغلا جمانرب ل	خ نم ،يموي لكشبو ةنخاس هيئاذغ تابجو ىلع ميخملا ناكس لصحيو
.ةيندر�ا ندملا يف لمعلا ىلا نورطضي نيذلا نيئج	لا ةجاح يفكت ; ةيلودلا
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 ريجهتلا ملاظم نيب نويروسلا نوئج!لا
( ماظنلا داهطضاو

http://www.alhayat.com/article/4584203

ملاظمنويروسلانوئج!لا

 نادوسلا تاظح!م بلطت »ةيئانجلا ةمكحملا«
( ندر�ا ريشبلا ةرايز لوح

http://www.alhayat.com/article/4583064

بلطتةيئانجلاةمكحملابرعلاةسايس

 يناعم لاتغت ديلاقتلاو تاداعلا عم ةراجتلا
( مايصلا يف مَركلا

http://www.alhayat.com/article/4582431

تاداعلاةراجتلاةفاقث

( ةو!تلا تاحاسب ناضمر نويحي نويديعصلا
http://www.alhayat.com/article/4582654

-نويحي-نويديعصلا/تاعونم/عمتجم-و-ةفاقث/
ةو!تلاتاحاسبناضمر

 رحد دعب ناضمر ديلاقت ديعتست لصوملا
(»شعاد«

http://www.alhayat.com/article/4583638

لصوملاتاعونمةفاقث

( ناّمع يف »ديدج نم دوعت موثلك مأ«
http://www.alhayat.com/article/4584245

-نم-دوعت-موثلك-مأ/تاعونم/عمتجم-و-ةفاقث/
نامع

( اكريمأ قئارح ئفطي = رطملا
http://www.alhayat.com/article/4584862

(عمتجم و ةفاقثيفتاعاس10 ذنم
http://www.alhayat.com/(تاعونم.)عمتجم-و-ةفاقث
http://www.alhayat.com/تاعونم(

 ءاشعلا« يف نيكراشملا ف=آ
(»ضيب اب

(عمتجم و ةفاقثيفتاعاس10 ذنم
http://www.alhayat.com/(تاعونم.)عمتجم-و-ةفاقث
http://www.alhayat.com/تاعونم(

 بابش نم ديزملا
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 بسكلا نم دعبأ يفيصلا لمعلا
 رابتخ= بابش براجت 

:يبرعلا بابشلا ءارT ع�طتسا
 ىلإ انديعت دق أطخ تاراسم

 لمع صرف ةيحايسلا تاراسملا قطانم يف نويروس ب�ط
 تايندرZل

 رابخ�ا رخآ

(»ةايحلا«- ضايرلا
http://www.alhayat.com/(

 هقلطأ يتسيلاب خوراص ضارتعا
( ةكلمملا هاجتاب نويثوحلا

http://www.alhayat.com(ةسايسيفةقيقد34 ذنم

)جيلخلا/http://www.alhayat.com(جيلخلا.)ةسايس/

 أ ،زرتيور - انايلبويل ،امور ،سيراب
)/http://www.alhayat.com( ب ف

 نيرجاهمل نيَميخم يلخت اسنرف
 مزح« ـب مهبلاطت ايلاطيإو

(ةسايسيفتاعاس10 ذنم
http://www.alhayat.com/(ملاعلا.)ةسايس
http://www.alhayat.com/ملاعلا(

( ب ف أ -وكسوم
http://www.alhayat.com/(

 يفاحصل ةنس 12 نجسلا
( ايسور يف يناركوأ

(ةسايسيفتاعاس10 ذنم
http://www.alhayat.com/(ملاعلا.)ةسايس
http://www.alhayat.com/ملاعلا(

( ب أ ،زرتيور - نيكب
http://www.alhayat.com/(

 ثادحأ ىركذ ييحت غنوك غنوه
 ةوعد ضفرت نيصلاو نيمنانايت

(ةسايسيفتاعاس10 ذنم
http://www.alhayat.com/(ملاعلا.)ةسايس
http://www.alhayat.com/ملاعلا(

.ةيدوعسلا ةخسنلا.ةيلودلا ةخسنلا.انب لصتا.ةايحلا راد تامولعم زكرم.انعم نلعأ.اهل ةلجم.نحن نم

2018 ةايحلا عقومل ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
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