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"نا�مع يبرعلا مليفلا ناجرهم" يف "يران رايع"

 ةقالع تاذ

لاقملا كراش

("ةايحلا")."يران رايع" مليف قصلم
(http://www.alhayat.com/uploads/images/2019/08/25/77165.jpg)
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 ءاعبرألا موي هجرخم روضح يف مليفلا ضرع�يو ،ةيبرعلا لودلا يف هتلحر روبد مثيه فلؤملاو يوانشلا ميرك جرخملل "يران رايع" مليف لصاوي
."نا�مع يبرعلا مليفلا ناجرهم" تايلاعف نمض "مالفألل ةيندرألا ةيكلملا ةئيهلا" رقم يف يراجلا (سطسغأ) بآ 28

 مالسلا دبع زاف اميف ،لثمم لضفأ ةزئاج يواشيفلا دمحأ لثمملا دصحو "امنيسلل يرصملا يكيلوثاكلا زكرملا ناجرهم" يف كراش مليفلا نأ �املع
.ناجرهملا نم 67ـلا ةرودلا ماتخ لفح يف ريوصت لضفأ ةزئاجب ىسوم

 ةيدوعسلا يه ةيجيلخ لود تس يف كلذ دعب ضرعيل ،رصم يف 2018(ربوتكأ) لوألا نيرشت يف هحرط مت ذنم �اريبك �احاجن "يران رايع" ققحو
.زيمم يريهامج لابقتساو ةيدقن تاداشإب يظح ثيح ،سنوت يف اريخأ هضرع متو نيرحبلاو تيوكلاو نامعو رطقو تارامإلاو

 لوسرلا دبع ةفراعو حودمم دمحمو يبورو يواشيفلا دمحأ مضيو ،(كراشم جتنم)"كنيلك مليف"و iProductions ةكرش جاتنإ نم مليفلا
 لمع قيرف مضيو .ناوضر دمحمو يرواغم يماسو يخوطلا ءافصو لامك دمحأو ةحيش انهو كلام دمحأ فرشلا فويضو ديزيلا وبأ ءامسأو
 ،فسوي دمحأ ينفلا جتنملاو ،يلع ماسح يلع روكيدلا ممصمو ،هللا رصن دهان سبالملا ةممصمو ،ىسوم مالسلا دبع ريوصتلا ريدم مليفلا
 ،يمهف دمحأ ماع فارشإ ،ةفاحوب نيمأ ةيريوصت ىقيسوم ،دعسلا وبأ دمحأ جاسكم ،ناندع دمحأ توصلا سدنهم ،ظفاح دمحأ جاتنوم
."نشيلوس دام" قيوستو

 ديشنلا ىلع �اليدعت حرتقي يدوعس رعاش
)2030 بكاويل ينطولا

http://www.alhayat.com/article/4613533
رعاشنونفوبادآعمتجمةفاقث

 يسنرفلا سيئرلا ..ةيرطق ةشهد طسو
) ميمت خيشلا نم ةنيمث اياده ضفري

http://www.alhayat.com/article/4616398
سيئرلاةيرطقةشهدطسوجيلخلاةسايس

 برق نيتيدوعس نيتاتفل نيتثج ىلع روثعلا
) كرويوين يف رهن

http://www.alhayat.com/article/4609542
نيتاتفلنيتثجىلعروثعلاتايلحمةيدوعسلا

) ءاعمألاو ةدعملا باهتلال يئاذغ ماظن
http://www.alhayat.com/article/4577185

-يئاذغ-ماظن/ةيذغتو-ةحص/عمتجم-و-ةفاقث/
ءاعمألاوةدعملاباهتلال

لاقملا كراش

 عمتجم و ةفاقث نم ديزملا

 رظتنت نيلرب تاناويح ةقيدح
) ادنابلا دولوم
)عمتجم و ةفاقثيفةعاس17 ذنم
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 دق "مشولا"ـل ةمدختسملا ربإلا
) ةيساسحلا ببست
)عمتجم و ةفاقثيفةعاس17 ذنم
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 يف ةءارق رثكألا عمتجم و ةفاقث

 يرصملا �يم م�ركي ةنوجلا ناجرهم
)ةثلاثلا هتخسن يف يدينه دمحمو

http://www.alhayat.com/article/4640819
-ناجرهم/امنيس/عمتجم-و-ةفاقث/
-دمحمو-يرصملا-يم-مركي-ةنوجلا

(ةثلاثلا-هتخسن-يف-يدينه

 يف يديوسلا ديمح "كسم"
)ةيجيلخلا تالاصلا

http://www.alhayat.com/article/4640817
-ديمح-كسم/امنيس/عمتجم-و-ةفاقث/
(ةيجيلخلا-تالاصلا-يف-يديوسلا

عوبسالا اذهمويلا

رهشلا اذه
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