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¥8,640〜

 ذاقنإ لواحت اهنكل يناعت ةرجاهملا رويطلا
ضرألا
2018/00:59 وينوي7يف ثيدحت رخا-2018 وينوي7 يف ةعاس11ذنم| يعفاشلا يم

(http://www.alhayat.com/uploads/images/2018/06/07/14836.jpg)

http://www.alhayat.com/article/4585326)رتسشنام عم اديرف اقلأت عقوتي ودلافيرربخ رخآ



 ةقالع تاذ

 ةدرابلا دالبلا نم رجاهت ذإ ،ضرألا بكوك ىلع يجولويبلا ع�ونتلا ةكرح يف �اسيئر �انوكم رويطلا ةرجه ةرهاظ ربتعت

 نكمتو .ةرجاهملا رويطلل �اسيئر �ارمم رصم ربتعتو .عيبرلا يف دوعت مث بونجلا لودو ايقيرفأ يف ءفدلل �ابلط �الامش

 ة�مج راطخأل �اضيأ ضرعتتو .رمحألا رحبلاو «خيشلا مرش» و مويفلا ءفدب عتمتست يهو اهنم فالآلاب بارسأ ةبقارم

 باشعألا تاديبمو ةيرشحلا تاديبملا مادختسا راشتناو رئاجلا ديصلاو ثولتلا ةجيتن ،ةدوعلاو باهذلا يتلحر يف

.حايرلا نم ةقاطلا ديلوت تانيبروت ىلإ ةفاضإ ،ءابرهكلا كالسأو

 ةماسأ روتكدلا «ةايحلا» تقتلاو .حايرلا نم ةقاطلا ديلوت تانيبروت نم رويطلا كلت ةيامحل �ايداير �اعورشم رصم ذفنت

 ربتعي ميظعلا يقيرفألا دودخألاو رمحألا رحبلا لحاس ةازاومب رويطلا ةرجه راسم نأ ن�يب يذلا عورشملا ريدم يلابجلا

 نم ديفتستو .لجنم وبأو عجبلاو روقصلاو روسنلا اهعاونأ لمشتو .قرزألا بكوكلا يف رويطلا ةرجهل راسم مهأ يناث

 رجاهيو .اهتحنجأب فرفرت نأ نود نم ةيئاملا عناوملا ربعت مث �ايلاع قلحتل ،لكشلا ةينوزلحلا نخاسلا ءاوهلا تارايت

 ابوروأ يف رثاكتتو .ضارقنالاب ةددهم اهنم ةسمخ نكل �اعون 37 نم يتأت ،راسملا كلذ يف �ايونس رئاط ينويلم ةبارق

.ايقيرفأ يف ءاتشلا لصف يضمتو ايسآ برغو

 ركبملا دصرلا يف تارادار مادختسا يف ،ةددجتملا ةقاطلاو ءابرهكلا ةرازو عم يلابجلا نواعتي ،ةمهم ةبرجت يفو

 ليغشت داعي مث ،مالسب رويطلا رمت يك حايرلا تانيبروت فقو يرجي امك ،ةيملع قرف دوهج عم قيسنتلاب رويطلا ةكرحل

 �اضيأ متهيو .ةرجاهملا رويطلل ةيتاوم ةئيب عنصت ريبادت ذاختال تاظفاحملا عم عورشملا نواعتي كلذكو .تانيبروتلا

.ة�يملاعلا ةحايسلا طاشن نم مهم ءزجك ،رويطلا ةبقارم ىلع ني�يحايسلا نيدشرملا بيردتب

 رويطلا نع ةينطو تانايب ةدعاقو ،«خيشلا مرش» يف رويطلا ةدهاشمل عقاوم ةثالث تئشنأ»:يلابجلا فيضيو

.«رويطلا دصرل ينطو قيرفو ،ةرجاهملا

(ةرجاهملا رويطلا/http://www.alhayat.com/search)ةرجاهملا رويطلا

-ةفاقث/http://www.alhayat.com/article/4584051) ضارقنالاب ددهم يح عون نييالم10
(ضارقنالاب-ددهم-يح-عون-نييالم10/تاعونم/عمتجم-و

) ؟تاروصانيدلا ىلع ىضق يذلا بكيوكلا ماطترا دعب ثدح اذام
http://www.alhayat.com/article/4583950/ماطترا-دعب-ثدح-اذام/عمتجم-و-ةفاقث-

(تاروصانيدلا-ىلع-ىضق-يذلا-بكيوكلا

)«كانه ترصتنا ،انه ترصتنا» لاقل توص ديدحلل ناك ول
http://www.alhayat.com/article/4583627/ناك-ول/ايجولونكتو-مولع/عمتجم-و-ةفاقث-

(كانه-ترصتنا-انه-ترصتنا-لاقل-توص-ديدحلل


