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)ar_category.php?id=fc9cy64668Yfc9c( تاعماجلا و ميلعتلا#)index.php(» ةيسيئرلا
تيزريب ةعماج يف "نطاوم" ةسسؤمل 22ـلا رمتؤملا تايلاعف قالطنا

2016-09-30 18:09:00

 )22( ـلا رمتؤملا لامعأ ،هللا مار لامش تيزريب ةعماج يف ،ةعمجلا مويلا تقلطنا -ةديدجلا ةايحلا- هللا مار
 تاعماجلا مامأ ةبكرملا تايدحتلا" ناونع تحت ،"نطاوم" ةيطارقميدلا ةساردل ةينيطسلفلا ةسسؤملل
."جرخم نم له :ةينيطسلفلا

 "ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلل نطاوم" دهعم تاطاشن ةروكاب ،نيموي رادم ىلع ماقي يذلا رمتؤملا ربتعيو

رمتؤملا دقع حاجنإ بولطم حتف يروث : ■ ■ ■ (ar_page.php?id=1d0e82ay30468138Y1d0e82a)

)ar_category.php?id=9c06y39942Y9c06&c_type=1(تايليئارسإ

)ar_category.php?id=9fbdy40893Y9fbd&c_type=1(يلودو يبرع

)ar_category.php?id=c12cy49452Yc12c&c_type=1(تالاقم

ثحب)ar_category.php?id=ae99y44697Yae99&c_type=1(ةضاير
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.ةعماجلا يف

 دبع روتكدلا ةعماجلا سيئرو ،مديص يربص روتكدلا يلاعلا ميلعتلاو ةيبرتلا ريزو ،رمتؤملا حاتتفا يف كراشو
 ،نامقج جروج روتكدلا ماعلا اهريدمو ،ركعلا حودمم روتكدلا "نطاوم" ءانمأ سلجم سيئرو ،ةلجح وبأ فيطللا
.سيسق رضم روتكدلا "نطاوم" دهعم ريدمو

 ،نيطسلف يف يميداكألا ميلعتلاب ضوهنلا لجأ نم دوهجلا ةفاك فتاكتل ةجاح كانه نأ ،مديص دكأو
.هب ةطبترملا تايئاصحالا ضعب اضرعتسم

 ةلئسالا نم اريثك كانه نأ انيبم ،اهتهجاوم ىلع لمعلا نم دب ال ،ةديدع تايدحت هجاوي يلاعلا ميلعتلا نأ ركذو
.اهيلع ةباجإلا نم دب ال يتلا

.نيطسلف يف هتلاسرو يلاعلا ميلعتلا ةيؤر ةعجارمل ناوألا نآ له :الئاق لءاستو

 يف ارخؤم ئشنأ يذلا "نطاوم" دهعم قالطنا ةطقن هرابتعاب ،رمتؤملا ةيمهأ ىلإ ،ةلجح وبأ راشأ ،هتهج نم
 ةرتفلا لالخ اهعيسوتو اهريوطت ىلإ راصيل "نطاوم" ةسسؤم جمارب نضتحيس دهعملا نأ انيبم ،ةعماجلا
.ةلبقملا

 ،ةيضاملا ةرتفلا لالخ ةعماجلا اهنم تناع يتلا ةمزألا ءاضقنا دعب ءاج هنوك رمتؤملا ةيصوصخ نأ ىلإ هونو
.اهيف مئاقلا يلاملا عضولا لعفب تاعماجلا اههجاوت يتلا تابوعصلا ىلإ لباقملاب اتفال

.نيطسلف يف يلاعلا ميلعتلاب ءاقترالا يف رمتؤملا تاجرخم سكعنت نأ يف هلمأ نع ربعو

 ىلع اماع 24 دعب "تيزريب" ةعماج يف دهعم ىلإ لوحتلاب "نطاوم" هتذختا يذلا رارقلا ىلإ ،ركعلا قرطتو
.ةيلهألا تاسسؤملا نم اريثك فقوتسي نأ بجي رمألا اذه نأ انيبم ،ةيلهأ ةسسؤمك اهطاشن اهتسرامم

 ،عاطقلا اذه معدب ةموكحلا مازتلا ىدم نأ ىلإ اريشم ،يلاعلا ميلعتلاب ةلصتملا بناوجلا ضعب ىلإ ضرعتو
.ةفلتخم طاسوأل ةقرؤملا لئاسملا دحأ لثمي ،هتاسسؤم هنم يناعت يذلا زجعلا دسو

.اهب ءاقترالا ىلع لمعلا ةرورضو ،تاعماجلا عقاو ةيصوصخ ىلإ هونف ،نامقج امأ

 يتلا ةيوهلا ةمزأ يف نمكي ،رمتؤملا اهدهشيس يتلا تالوادملا نيب طبري مظان طيخ دوجو نع ثدحتو
.تاعماجلا اههجاوت

 سكعت ةملوعم ريياعم ىلإ تزاحناو ،اهب اصاخ اجذومن طتخت مل ةيبرعلاو ةينيطسلفلا تاعماجلا نأ ركذو
 يف لامجإلاب يه يتلا ،مويلا ملاع يف ةيرادإلاو ةيملعلاو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا ىوقلا نيزاوم
.اهحلاص ريغ
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 ثدحتو ،"ديدج نم ءدبلا مأ رارمتسالا :يلاعلا ميلعتلا" ناونعب تءاجو ،رمتؤملل ىلوألا ةسلجلا تأدب ،كلذ رثا
 حالص ليلخلا ةعماج سيئرو ،يناتروع ناورم روتكدلا "يروضخ" ةينقتلا نيطسلف ةعماج سيئر نم لك اهيف
.ةبيسن يرس روتكدلا قباسلا سدقلا ةعماج سيئرو ،يميمتلا ورزلا

 ةبرجت لثمي كلذ نأ انيبم ،ةعماجلل دهعم يف "نطاوم" ةسسؤم جامدنا ةيصوصخ نع ،سيسق ثدحتو
.ةديدج

 جراخ عمتجملا عم العافتمو ،عمتجملا ىلإ ايمتنم ،ايوضع ادهعم نوكي نأ لواحيس ،نطاوم دهعم :لاقو
.هتاذ تقولا يف ةيلالقتسالاب عتمتلا عم ،ةعماجلا

 عقاو ةبوعص ىلإ اهيف راشأ ،"تايضرقلا يف رظنلا ةداعإ :يلاعلا ميلعتلا" ناونعب ةلخادم ،يناتروع مدقو
 اذهب ضوهنلا ةيفيك ثحبل بابشلا ةكراشمب عماج يعمتجم راوح قالطا ىلإ ايعاد ،يلاعلا ميلعتلا عاطق
.عاطقلا

 تايلاكشالا ضعب ىلإ اهونم ،"ريبك دح ىلإ ةتهاب" نيطسلف يف يلاعلا ميلعتلل ةيعاطقلا ةيوهلا نأ ىلإ راشأو
.تاعماجلا ىلع اهلالظب يقلت يتلا

 ،"يبرعلا ملاعلا يف يلاعلا ميلعتلاو ةيسايسلا ةطلسلا نيب ةقالعلا ةيلاكشإ" ىلإ هتلخادم يف يميمتلا تفلو
 تاعمتجملا يف يلاعلا ميلعتلا يف لخدتت ةيسايسلا ةطلسلا نأ تزربأ ،ددصلا اذهب اهدعأ ةسارد جئاتن ىلإ
.ةيطارقميدلا ريغو ،ةيطارقميدلا

 ةروصب هتئيب يف لغلغتتو ،يلاعلا ميلعتلا عاطق ىلع ةيسايسلا ةطلسلا نميهت يبرعلا ملاعلا يف :لاقو
.ةرادإو اليومتو ،ايعيرشت ةمكحم

 ةعماج عقاو ةيصوصخ نع ،"رادجلا يف ىرخأ ةنبل :ةعماجلا" ناونع تلمعو هتلخادم يف ثحتف ،ةبيسن امأ
 لالتحالا تاطلس تالواحمو ،سدقلا يف ةدوجوملا ةديحولا ةيميداكألا ةسسؤملا اهرابتعاب ،سدقلا
.اهطاشن ضاهجإل يليئارسإلا

.نينثالا نيب طبارتلا ىلإ اريشم ،يسردملا ميلعتلا عقاو ريوطت اضيأ يعدتسي ،يلاعلا ميلعتلاب ءاقترالا نأ ربتعاو

 نم لك كراش دقف ،"نيطسلف يف يلاعلا ميلعتلا وبصي اذام ىلإ" ناونع تحت تءاجو ،ةيناثلا ةسلجلا يف امأ
 ةعماج يف ةيسايسلا مولعلا ذاتسأو ،سيسق ليبن روتكدلا "سام" ةيداصتقالا تاسايسلا ثاحبأ دهعم سيئر
.يناديز ديعس روتكدلا ةفسلفلا ذاتسأو ،يوابرجلا يلع روتكدلا تيزريب

 يمنتو ةينطو ةجاح ةينيطسلفلا تاعماجلا يبلت فيك" ناونع تحت تءاج يتلاو ،هتلخادم يف سيسق راشأو
.ةيملاعلا اهتالص ةيمنتو ةينطو ةجاحل تاعماجلا ةيبلت نيب ضراعت دوجو مدع ىلإ ،"نآ يف ةيملاعلاب اهتالص

 لوحتتل اهتاعارم يغبني يتلا تاددحملاو طورشلا ىلإ اتفال ،تاعماجلا لهاك ىلع ىقلملا رودلا ةيمهأ ىلإ هونو
.ةيملاع تاعماج ىلإ

Mudar F. K. Kassis Mudar Fuad Khalil Kassis Page 5 of 9

01/10/2016http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=1d0ebe1y30469089Y1d0ebe1



 ،"نيطسلف يف تاعماجلاو يلاعلا ميلعتلل ةيساسألا تايلاكشإلا ضعب" نع هتلخادم يف يوابرجلا ثدحتو
.تقولا رورم عم قمعتتو ،ةقيمع ةمزأ يف تاعماجلا نأ انيبم

 تايلجتلا يف انسفنأ قرغن اننأل قمعتت ةمزألا" افيضم ،اهجئاتنو اهتايلجتو ،ةمزألا نيب قيرفتلا ةرورض دكأو
."ةيعطقو ،ةيئاهنو ةلوبقم تاملسم اهرابتعاب اهعم لماعتن يتلا تاببسملا سيلو ،جئاتنلاو

 تاعماج انه تاعماجلا نأ ىلإ اهيف راشأ ،"لوألا ماقملا يف ةيميلعت تاعماج" ناونعب ةلخادم ،يناديز مدقو
.ةيثحب سيلو ةيسيردت

 لوحت ىرخأ دويق دوجو دكأ هنأ ديب ،تاعماجلاب ءاقترالا قيعي يذلا سيئرلا ديقلا لكشي يداملا لماعلا نأ ركذو
.دوشنملا اهرود تاعماجلا بعلت نأ نود

 بتاكلا اهيف كراش ،"يلاعلا ميلعتلا يف ةيتاذلا دويقلا" لوح ةسلجب ،رمتؤملل لوألا مويلا لامعأ تمتتخاو
 رهابأ "تيزريب" يف عامتجالا ملع ذاتسأو ،ةنوفع ةدئاس حاجنلا ةعماج يف ةيبرتلا ةذاتسأو ،يرصملا يناه
.اقسلا

 دوجو مدع ىلع ،"تاعماجلا رودل ةينيطسلفلا ةيسايسلا بخنلا تاروصت" ىلع هتلخادم يف يرصملا زكرو
.نيطسلف يف يلاعلا ميلعتلل ةفسلف

 ،عاطقلا اذهل ةهجوملا ةيموكحلا تاصصخملا ةدايز لثم ،يلاعلا ميلعتلاب ضوهنلل تاحرتقملا ضعب مدقو
.تاعماجلا عم ةيرامثتسا عيراشم يف صاخلا عاطقلا كارشاو

 ةءارق" ناونعب ةلخادم ،اقسلا مدقي نأ لبق ،"يلاعلا ميلعتلا ةراجت" ناونعـب ةنوفعل ةلخادمب ةسلجلا تمتتخاو
."ةينيطسلفلا تاعماجلا يف ةيعامتجالا مولعلا ةلاح يف
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ةقالع تاذ تافلم

ًاضيأ أرقا

 يف "نطاوم" ةسسؤمل 22ـلا رمتؤملا تايلاعف قالطنا
?ar_page.php( تيزريب ةعماج

id=1d0ebe1y30469089Y1d0ebe1(

150 يف يباتك تن جمانرب قيبطتب ءدبلا نلعي مديص
?ar_page.php( نم ًارابتعا ةسردم

id=1d04fdby30429147Y1d04fdb(

ةزغو ةفضلا نيب يميداكألا لصاوتلا زيزعت ةرورضب ةيصوت
?ar_page.php(48 يضارأو

id=1ce95cay30315978Y1ce95ca(

 اهتحاس فيرجتب ًاديدنت راون وبأ ةسردمب ةينماضت ةفقو
?ar_page.php( ىدحإ مدهو

id=1ce5a5ay30300762Y1ce5a5a(

 قيقحتو نطولا ميسقت يف نمكت ةنايخلا :"حتف"
?ar_page.php( ةيليئارسإلا فادهألا

id=1d114bey30479550Y1d114be(

 ..ءاكبلاب رجفنيو لوهذب باصي ينيطسلف سيرع
?ar_page.php( !؟ببسلاو

id=1d11107y30478599Y1d11107(

 ةعيرذب ايدنلق زجاح ىلع لالتحالا صاصرب باش داهشتسا
?ar_page.php( ةيلمع ذيفنت

id=1d10d50y30477648Y1d10d50(

( نينج بونج امنود 30 لاط اقيرح دمخي يندملا عافدلا
ar_page.php?id=1d10999y30476697Y1d10999(
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)index.php(
ةلماش ةيسايس ةيموي ةفيحص

ءاجيهلا وبا دومحم :ريرحتلا سيئر

يواميرلا دجام :ماعلا ريدملا

%D8%A7%-(https://www.facebook.com/pages/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%-D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D8%B1%-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-AF%D8%A9

(https://twitter.com/alhayat_jadida)D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/325384247479817)

(https://plus.google.com/116723935431594664529/about/p/pub)
(https://www.youtube.com/channel/UCKBusSjwiirtTi6KWQ5ZbHA?view_as=public)

عقوملا ةطراخ

)ar_page.php?id=17007dey24119262Y17007de(انلسارم نك
)ar_category.php?id=dee4y57060Ydee4&c_type=1(ةمصاعلا
)ar_category.php?id=8d2ay36138Y8d2a&c_type=1(داصتقا
)ar_category.php?id=b607y46599Yb607&c_type=1(تاــعوـنـم
)ar_category.php?id=bd75y48501Ybd75&c_type=1(ةفاقث
)ar_category.php?id=a374y41844Ya374&c_type=1(ايديميتلم
)ar_category.php?id=fc9cy64668Yfc9c&c_type=1(تاعماجو ميلعت
)ar_category.php?id=c89ay51354Yc89a&c_type=1(
)ar_category.php?id=13f7ay81786Y13f7a&c_type=1(ةيلامشلا تاظفاحملا
)ar_category.php?id=14331y82737Y14331&c_type=1(ةيبونجلا تاظفاحملا
)ar_category.php?id=90e1y37089Y90e1&c_type=1(ريراقت
)ar_category.php?id=9498y38040Y9498&c_type=1(تاقيقحت
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)ar_category.php?id=9c06y39942Y9c06&c_type=1(تايليئارسإ
)ar_category.php?id=9fbdy40893Y9fbd&c_type=1(يلودو يبرع
)ar_category.php?id=c12cy49452Yc12c&c_type=1(تالاقم
)ar_category.php?id=ae99y44697Yae99&c_type=1(ةضاير
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