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2019/23:43 وينوي4يف ثيدحت رخا-2019/16:00 وينوي4ذنم|"ةايحلا"- توريب

 نيينانبللا ىلع رطفلا ديع ةحرف ،ةيروس يف هفوفص يف طشنو "شعاد" ميظنت عم لتاق نأ قبس "درفنم بئذ" لبق نم يباهرإ لمع ص�غن

 نييركسع 4 داهشتساو طوسبم رضخ نمحرلا دبع يباهرإلا لتقمب ارجف تهتنا ،ءاثلثلا - نينثإلا ليل ،اصوصخ سلبارط ةنيدم ىلعو ،امومع

 ةمصاع يف ليللا فصتنم ليبق 11 ةعاسلا شيجلاو نمألا ىوقل تايرود طوسبم مجاه امدعب ،يلخادلا نمألا ىوقو ينانبللا شيجلا نم

 ءاهز دعب �ارجف هيلع ةينمألا ىوقلا راصح دادتشا رثإ ،ناكسلا نم ةيلاخلا هققش ىدحإ يف هسفن رجفو ينكس ىنبم ىلإ بره مث ،لامشلا

.هتميرج هذيفنت ىلع نيتعاس

"دورجلا رجف" ةكرعم يف "ةرصنلا ةهبج"و "شعاد" بويج نم صلختلا يف ينانبللا شيجلا حاجن ذنم نانبل هل ضرعتي يباهرأ لمع لوأ وهو

.ينانبللا لخادلا يف تايلمع ذيفنتل اهنم نوقلطنيو ،نونصحتي نيميظنتلا وحلسم ناك ثيح ةيروس عم ةيقرشلا دودحلا ممق ىلع

 هب ماق ئجافملا يباهرإلا لمعلا نأ يلخادلا نمألا ىوقل ماعلا ريدملاو نسحلا اير ةيلخادلا ةريزو تاحيرصتو ةيمسرلا تامولعملا تدكأ اميفو

 ةبارق ةلئاق "يناندعلا دمحم وبا ةعومجم" مساب ةيباهرالا ةيلمعلا ”شعاد“ مساب ةقطانلا "قامعا" ةلاكو تنبت ،درفنم لكش يف طوسبملا

."ةيبيلصلا نانبل ةلود يف نولكني نآلا سلبارط يف ةوخألا" نإ ليللا فصتنم دعب فصنلاو ةرشع ةيناثلا

 ناكمإ تدصر ةينمألا ىوقلا نأو ،دحأ ةدعاسم نود نم ،هدحول هتيلمعب ماق طوسبم" نأ "ةايحلا"ـل تدكأ ةعيفرلا ةينمألا رداصملا نأ الإ

."نيرخآ رصانع نم ةدعاسم يأ ىقلت هنأ اهل نيبتي مل هنكل ،هل اهتدراطم لالخ ىرخأ ةيباهرإ رصانع ةدعاسم ىلع هلوصح

 لبق جرخو ةيباهرإ ةعومجم ىلإ ءامتنالا مرجب ،ةيمور نجس يف ةنسلا فصنو ةنس ةدمل انوجسم ناك هنأ اقحال نيبت يذلا طوسبم أدبو

 هذه يفو .نمألا لاجر ىلع رانلا قلطاو ،ةيودي ةلبنق ىمر ثيح ةنيدملا يف نانبل فرصم عرفو سلبارط ايارس نم هتيلمع ذيفنت ،عيباسأ

 اهفدهتسا يلخادلا نمألا ىوقل ةيرود رورم ءانثأو ،ثداحلا ناكم بوص ةنيدملا يف ةدجاوتملا نمألا ىوقلو شيجلل تايرود تكرحت ءانثألا

 ةبعج يدتري ناكو �حتلم يناجلا نأ نايع دوهش لاقو .�اقحال دهشتساو ةريطخ حورجب رخآ بيصأو اروف اهرصانع دحأ دهشتساف هتيقدنب نم

.نمألا ىوق ىلع رانلا هقالطإ دنع لاع توصب ةموهفم ريغ تاملكب متمتو ،فسان مازح هرصخ ىلعو ةيودي لبانقو اشاشر لمحيو ةيركسع

 ةيرودلا لجاع رخآ ناكم ىلإ ،هتيلمع هيف أدب يذلا عراشلا نم هلاقتنا ءانثأ هدجاوت ناكم نم شيجلا نم ةيرود بارتقا دنعو براه وهو

.هل قافر حرجو ،نييركسعلا دحأ دهشتساف تايلآلا ىدحإ ىلع رانلا قالطإب

 ىرخأ ةيرود تبرتقا نيحو ،ديلوتلا راد ىفشتسم برق ينكس ىنبم لوخد نم بيراوزلا يف ةينمألا ىوقلا هتقحال يذلا طوسبم نكمتو

.نييركسعو ،اقحال دهشتسا لوأ مزالم ةبترب اطباض باصأف اهيلع رانلا قلطأ شيجلل

 ةبعش دوهفو شيجلا نم ةبراض ةوق هترصاح اميف ،اهناكس نم ةيلاخ نوكت نأ فدصلا تءاشو اهلخد يتلا ققشلا ىدحإ يف يناجلا نصحتو

 ىنبملا تلخد نأ دعب هيلع راصحلا ديدشت ةكرتشملا ةوقلا تلوتف ،نييندملا نم اهولخ نم دكأتلا دعب الإ ةقشلا ماحتقا ررقت ملو ،تامولعملا

 الإ .هرصخ ىلع ناك يذلا فسانلا مازحلا رجف نأ الإ هنم ناك امف هيلع رانلا تقلطأو ،عومدلل ةليسملاو ةيزاغلا لبانقلا نم لباوب ةقشلا ترطمأو

.ىذأب بصي مل هيف ةقشلا عقت يذلا قباطلا تمحتقاو هترصاح يتلا ةيركسعلا ةوقلا رصانع نم ايأ

 ترشتناو ،فسانلا مازحلا راجفنا ةجيتن اهثاثأو اهتايوتحم ترثعبت دقو هئامدب ةجرضم يهو احابص ةقشلل اروص "يس يب لإ" ةانق تضرعو

 ىلإ ثاثألا نم ءازجأ ترياطت اميف ،اياظشلاب تألتما يتلا ةفرشلا ىلع ةلطم يهو اهيف نصحت يتلا ةفرغلا ناردج ىلع طوسبم ءالشأ

.عراشلا

 ةجيتن ةآرملا يظشت ىلإ ارظن ةرابعلا ةيقب فرعت ملو "... دصقأ مل هللاوف هللا ردق ملسملا يخأ ينحماس":ةقشلا يف ةآرم ىلع طوسبم بتكو

.اهبحاص نم ،ةونع ةقشلا هلوخد ةجيتن رذتعي هنأ اهنم مهف هنكل ،راجفنالا ةوق

:يتآلا ىلع ةلاسرلا تصنو .ةيلمعلا ذيفنت هتينب اهغالبإل هتجوز ىلإ ة�يتوص �ةلاسر ،ة�يباهرإلا هت�يلمع ذيفنت لبق لسرأ طوسبم نأ اقحال ديفأو

 يننأ نوفرعيس ليجستلا مهل نيزربتو ةمكحملا ىلا نيجرخت امدنع تنأ .قلاط تنأ ...هللا ليبس يف ةوزغلل بهاذ انأ نالا �اديج يعمسا"

."كتقلط

 هراج هب لصتا نيح ،ديعلا ةليل يراجتلا قوسلا يف هلمع يف ناك هنأ ي�رف لامك ،طوسبم اهيف نصحت يتلا ةقشلا بحاص لاق سمأ رهظو

 ةسايس نم ديزملا

 اذه يف مكاحلا ن�م :طالبنج
 ال :ةيتوريبلا تالئاعللو...؟دلبلا
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 ىلعو سلبارط يف لوجي بعص وب
 تاقيقحتلا :ةيعرشلا ريغ رباعملا
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 نمألا ىوق ادياعم نانبل سيئر
 نواهت ال :اهسيسأت ىركذ يف
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 تارباخم نم" هربتعا يذلا يباهرإلا هباجأف لاصتالا دواع مث ،الوغشم هطخ ناكو ،لزنملا فتاه ىلع لصتاف ،هلزنم حلسم لوخدب هربخيل

.ههجو يف طخلا لفقأ مث ،ةقشلا بحاص هنأ هل لاق نيح " شيجلا

 يداشو ،(سلبارط يف نيتئملا عراش يف 2015 ماع هلتق نم شيجلا نكمت يذلا) روصنم ةماسأ ةعومجم ىلإ يمتني ناك طوسبم نأ نيبتو

 شيجلا دض كراعملا يف كراشو ،(ينيطسلفلا ةولحلا نيع ميخم يف ارهشأ أبتخا امدعب ةنس نم رثكأ لبق ةيروس ىلإ بره يذلا) يولوملا

 ةريخألا تاونسلا يف روصنم ةماسأ ةعومجم نم ديدعلا تفقوأ شيجلا يف تارباخملا ةيريدم تناكو .2014 ماع سلبارط يف ينانبللا

.هل تايرودو زكارم ىلع تارجفتم يمرو شيجلا عم كابتشالابو ةيباهرإ لامعأب نيمهتملا نم

.نجسلا نم �اثيدح جرخ هنوك هب ه�بتش�ي مل ه�نأ �الإ سلبارط يف صاخشأ عم ةدم لبق دهوش طوسبم نأ ددرتو

شيجلا ةدايق

:يتآلا نايبلا نينثإلا ليل 11:34 ةعاسلا دنع تردصأ هيجوتلا ةيريدم - شيجلا ةدايق تناكو

 عبات زكرمو سلبارط ةقطنم يف نانبل فرصم عرف هاجتاب رانلا قالطإ ىلع طوسبم نمحرلا دبع وعدملا مدقأ ،23:00 ةعاسلا يلاوح هخيراتب

 نيرخآ ةباصإو نييركسعلا دحأ داهشتسا ىلإ ىدأ ام ،ينانبللا شيجلل ةعبات ةيركسع ةيلآ ىلإ ةفاضإلاب ،سلبارط يارس يف يلخادلا نمألا ىوقل

.هفيقوتل رانلا قلطم نع �اثحب شيتفت تايلمع ذيفنتب ةقطنملا يف ةرشتنملا شيجلا تادحو موقتو .حورجب

 ةقطنم يف يلخادلا نمألا ىوقو شيجلل ةعبات ةيركسع زكارم ض�رعتب قلعتملا ،قباسلا اهنايبب �اقاحلإ" تردصأ ءاثلثلا رجف ىلوألا ديعبو

 ،ةقطنملا طيحم يف �اينمأ �اقوط شيجلا ىوق تضرف دقو .رانلا قالطإ ةجيتن ينانبللا شيجلا نم طباض دهشتسا ،ران قالطإ ىلإ سلبارط

 ديلوتلا راد ىنبم برق طوسبم نمحرلا دبع يباهرإلا هلخاد دوجوملا ينكسلا ىنبملا مهدب تارباخملا ةيريدم نم ةصاخ ةدحو تماقو

."تاباصإ ةيأ عوقو نود هيدتري ناك فسان مازح ةطساوب هسفن ريجفت ىلع مدقأف ،هعم ةدحولا هذه تكبتشا ثيح ،هفيقوتل

(ليبج تنب – تيشعرب 24/11/1990 ديلاوم نم ) تاحرف يلع نسح لوأ مزالملا ،هيجوتلا ةيريدم – شيجلا ةدايق تعن سمأ رهظ دعبو

.سلبارط يف ادهشتسا نيذللا ،(نويعجرم - ةديدج 13/8/1998 ديلاوم نم) حلاص دمحم ميهاربا دنجملاو

.جرف فسوي فيرعلاو ليلخ ينوج بيقرلا اهيديهش يلخادلا نمألا ىوق تعن امك

نيتشاشلا ربع افينع مدتحي لاجسلاو ...

 يف ءاج ثيح ، "يف يت وا" ـلاو "لبقتسملا" ي�ترشن ي�تم�دقم ربع "رحلا ينطولا رايتلا"و "لبقتسملا" رايت نيب افينع لاجسلا مادتحا ءاسمو

 يف اهلهأو سلبارط نع �اعافد اطقس ،يلخادلا نمالا ىوقل ناديهشو ينانبللا شيجلل ناديهش":"لبقتسملا" نويزفلت ـل ةيئاسملا ةرشنلا ةمدقم

 نم كلمي ال يباهرا ، طوسبم نمحرلا دبع .ايندلاو نيدلا ميق ىلع نيجراخلا رارشألا ةئيب ىوس هل ةئيب ال لاض �مرجم اهذفن ةيباهرا ةيلمع

 اورصتناو ،داصرملاب هل نمالا ىوق لاجرو شيجلا ناكف ،سلبارط يف كرابملا رطفلا ديع ةحرف ىلع ءاضقلا ررق ، �ائيش نمحرلا مساو نمحرلا

."رومالا طبضو عاضوالا ىلع ةرطيسلا اومكحاو ،اهلادتعاو اهتماركو سلبارطل

 نيب قيرفتلاو ةديازملا ةنصحأ بوكر ىلا ةدوعلاو داقحالا يف خفنلل ةديدج ةصرف ،يباهرالا ثداحلا يف دجو نم كانه نا ريغ":فاضا

 رايت ىلع تمظ�ن يتلا تالمحلاو ةيسايسلا ةيشعادلا نع ثيدحلا نمز ىلا ةركاذلاب انديعت تاءاحيإ قالطإو ،يلخادلا نمالا ىوقو شيجلا

 نول نم تاوصا تربنا ،سلبارط نع باهرالا سوباك عفرب ةينمألا ىوقلاو شيجلا حاجن نم ةليلق تاعاس دعبف . قايسلا اذه يف لبقتسملا

 يتلا ةيسايسلا طوغضلا نعو ،باهرالل ةنضاح تائيب نع نمزلا هاوط �امالك رشلا جاردأ نم بحستو �اراسيو �انيمي تاماهتالا هجوت ،يلاقترب

."نييمالسالا نيفوقوملا قالطال تسروم

"ةيسايسلا ةطقسلاو ذبهجلا ريزولا"

 مكحب ةنس نم لقأ نجس " هنا ،طوسبم يباهرالا نع همالك ضرعم يف لاقو ،ةقوجلا هذهل هتقيرط ىلع مضنإ ،بعص وبا سايلا ريزولا":عباتو

 نيبتت اهنع ىكحي يتلا تالخدتلا لكو اهنع ثيدحلا يرجي ناك يتلا طوغضلا لك نكل تاقيقحتلا قبتسب نا ديري ال وهو ،ةمكحملا نع ردص

 شيجلا دئاقو ةيلخادلا ةريزوب لصتا يريرحلا دعس سيئرلا نا "ورطاخ ىلع دخآ " ،بعص وبا ريزولا امبر . تاقوالا هذه لثم يف اهجئاتن

 نمالا ىوقب ينعم هسفن ربتعي امبر وهو يب لصتي نا �ارظتنم تسل " لوقلا ىلا هتيمح هتذخأف هب لصتي ملو يلخادلا نمالا ىوق ماع ريدمو

. رثكأ

 نم ةرقفو ةرقف لك نيب لجسي نا دارا ذبهجلا ريزولا نا حضاولا نمف ، �دجم ريغ وا �ايدجم عافدلا ريزوب لاصتالا ناك اذا امع رظنلا ضغبو

 سيئرلا نا هتاف دقو ،ةيريرح ةيمحم اهرابتعاب يلخادلا نمالا ىوق نع ثدحتي نا ررق وهو ، عيفرلا زارطلا نم ةيسايس ةطقس ، همالك

 ةيفئاطلا تايمحملا لك ىلع مدقتت هدنع نطولا ةيمحم ناو ،ةينمالاو ةيركسعلا ىوقلا ةفاك نع لوؤسم هناو ءارزولل سيئر يريرحلا

."ةيبزحلاو

 نكل ،ةينانبللا ةلودلا يف لوؤسم يأ فرشي� رمأ اذهو ،يلخادلا نمألا ىوقب ينعم يريرحلا سيئرلا ،معن":هترشن يف لبقتسملا نويزفلت فدراو

 فرشلل �اناونع ىقبي يذلا ،اديدحت ينانبللا شيجلابو ،ةينمالاو ةيركسعلا ىوقلا لكب ينعم هنا �امود دكؤي ةطلسلا جراخو ةطلسلا يف هخيرات

. ةصيخرلا ةيسايسلا تاياغلا ضعب ةمدخل هتايحضتو هرودو همسا رييجتو ةيسايسلا هتناخ يف هعضو ديري نم كانهو ، ءافولاو ةيحضتلاو

 اهتزهجا لكب ةينمالاو ةيركسعلا ىوقلاف ،ةيراج نبإو ةرح نبا وه نم ةلودلا هذه يف كانه سيلف ،تاسسؤملا نيب زييمتلا نع اوفقوتيلف

."ةصصاحملاو ماستقالل �احوتفم �اعاشم سيل يهو ةلودلل ةيسايسلا ةدايقلا ةرمأبو ،ةلودلا فقس تحت لمعت اهتاعاطقو

"ةيماحلا سوؤرلا نانبل ينعي ال يوقلا نانبل"

 يلاعم اي ملعت له ،طوسبم نمحرلا دبع يباهرالل ةيبهذملا ةئيبلا شبنل مهزئارغ تضفتنا نيذلا لكو ،بعص وبا ريزولل ريخأ لاؤس":فاضاو



 ةقالع تاذ

لاقملا كراش

 ةنواهتم تناك ةيركسعلا ةمكحملا نأ ينعت لهو ؟ ةنسلا فصنو ةنسل طوسبم نمحرلا دبع ىلع مكحلا تردصأ يتلا ةمكحملا يه نم ريزولا

 مكحلا نم نيموي لبق اهل كترايز ىدل ةمكحملا يف ماكحالا رادصا ةيلآ نع ةيركسعلا ةمكحملا سيئر لأست مل اذاملو ؟ردص يذلا مكحلا يف

."؟ةجاحلا وعدت امدنع لوادتلا نم اهبحس نكمي ناسل ةلز هنع أشنت نويعلا يطغي امدنع شبغلا نا مأ ؟ شبغو جاحلا نازوس ةيضقب

 ةفأرلا نم �اليلق نييمالعالاو نيقلعملاو نييسايسلا ضعب نم قحتسي ناك ،كرابملا رطفلا ديع ةحيبص سلبارطب لح يذلا عجولا" نأ ىلا تفلو

 طوقسلا بنجتو ةيلوؤسملاب ساسحإلا نم ريثكلا ريثكلا قحتسي ام لثمب ،ءاحيفلا بارت قوف بكسنا يذلا رهاطلا مدلا ةءارببو سانلا رعاشمب

 سوؤرلا نانبل ينعي ال يوقلا نانبل ... كنما نم نسحا ينما الو كشيج نم ىوقا يشيج الف .ةصيخرلا تاديازملا تاهاتم يف ديدج نم

 ىلع ةطقنو ،ةلودلا ىمح يف نحن ... هدحاو ةينما ىوقو دحاو شيج ىمح يف �اعيمج نحن .يورتلاو ةمكحلاو عضاوتلا نم �اليلق .ةيماحلا

.."(يديازم الب) رطسلا

"ضيرحتلا قطنم"و ..."يف يت وا"

 ينانبللا جذومنلاو ،ىوقأ �امئاد ةينمألا ىوقلاو شيجلا ءادهشف ،�ايوق باهرإلا ناك امهم":اهيف ءاجف ةيرابخالا "يف يت وا"ـلا ةرشن ةمدقم اما

 نانبل ةمصاع ةديدج ة�رم اهتسرك يتلا ةلداعملا اهنإ .ىوقأ �امئاد ةبحملاو حماستلاو حاتفنالاب نيينانبللا ناميإو ،ىوقأ �امئاد فرطتلا ذبني يذلا

2007 ماع درابلا رهن ىلإ 2000 ماع ةينضلا ذنم ،ةيضاملا تاونسلا يف باهرإلا عم نانبل كراعم اهتسرأ امدعب ،ةريخألا تاعاسلا يف ةيناثلا

 ،تايحضتلا اومدقو ،تالوطب ةينمألا ىوقلاو شيجلا لاطبأ ر�طس ثيح ،2017 ماع ةيقرشلا ةيلامشلا دورجلاو 2013 ماع اربع ىلإ �الوصو

 عامتجالا ديدج نم مويلا اهتبث ةرئاد يهو ...ريبك ملألا نأ ولو ،سمأ اهقرخ يف باهرإلا ل�شف ،نطولا لوح ةينمأ نامأ ةرئاد ءامدلاب اومسرو

."ادبعب رصق يف ةيروهمجلا سيئر هسأرت يذلا ينمألا

 نم �اصوصخ ،نيصحت ىلإ جاتحت ،ةينعم طاسوأ قفو تتاب ،رارقتسالا ىلع �اظافح ،�اضيأ ةيرورضلا يسايسلا نامألا ةرئاد نأ ريغ":تفاضا

 ةدملا يف دمتعا ام ،ضيرحتلا قطنم يا وهو ،ل�ق�ي مل يضارتفا مالك ىلع ساسألا يف مئاقلا ،يفئاطلا ضيرحتلا اميسالو ،ضيرحتلا قطنم

 نم ةفسؤم تاروطتو ،ةهج نم ضيرحت نيب ةيببس ةطبار مايق ماودلا ىلع تتبثأ براجتلاف ...حوضوب هجئاتن رهظتل ،ضعبلا لبق نم ةريخألا

 الإ هل فده ال ،ةنيعم تاهج نع ردصي ام نأل ،نطولا ةحلصم ىلع �اصرح ،رومألا طبض ىلإ ردابي" نأ ىلا ةموكحلا سيئر تعدو ."ىرخأ ةهج

."نابسحلا يف نكي مل امب الإ ةداع يهتنت ال بصع دش ةيلمع ةلصاومو ،ةيسايسلا ةديازمللو ،نوناقلا ةفلاخمو داسفلا ةيامح

 ينطولا ديشنلا ىلع �اليدعت حرتقي يدوعس رعاش
)2030 بكاويل

http://www.alhayat.com/article/4613533/ةفاقث-
حرتقيرعاش/نونفوبادآ/عمتجم

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

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

سيئرلاةيرطقةشهدطسو/جيلخلا/ةسايس/

 رهن برق نيتيدوعس نيتاتفل نيتثج ىلع روثعلا
) كرويوين يف

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

نيتاتفلنيتثجىلعروثعلا/تايلحمةيدوعسلا/

 نجسلاب حوبذملا ىنم ةينانبللا ىلع مكحلا ليدعت
 بعشلل ةءاسإلا ةمهتب 11 نم ��دب ماوعأ 8
) يرصملا

http://www.alhayat.com/article/4590967

 يف قيقحتلاب ماعلا بئانلا رمأي نيمرحلا مداخ
) يجقشاخ ءافتخا

http://www.alhayat.com/article/4607456

بئانلارمأينيمرحلامداخ/تايلحمةيدوعسلا/

) ؟ةيدوعسلا بمارت يمحي له
http://www.alhayat.com/article/4605778

(ةيدوعسلا-بمارت-يمحي-له/يدوعس/يأر/

 نم ديزملا

 اذه يف مكاحلا ن�م :طالبنج
 ال :ةيتوريبلا تالئاعللو...؟دلبلا

 ىلعو سلبارط يف لوجي بعص وب
 تاقيقحتلا :ةيعرشلا ريغ رباعملا

 نمألا ىوق ادياعم نانبل سيئر
 نواهت ال :اهسيسأت ىركذ يف

 يف اوطروت نييباهرإ 4 لتق :رصم
)"14 لطبلا" نمكم ىلع موجهلا

 رابخألا رخآ



)"ةايحلا"- توريب
http://www.alhayat.com/)

 اذه يف مكاحلا ن�م :طالبنج
 ال :ةيتوريبلا تالئاعللو...؟دلبلا

)ةسايسيفتاعاس3 ذنم
http://www.alhayat.com/morearticles/برعلا.(ةسايس

(http://www.alhayat.com/morearticles/برعلا/ةسايس)

)"ةايحلا"- توريب
http://www.alhayat.com/)

 ىلعو سلبارط يف لوجي بعص وب
 تاقيقحتلا :ةيعرشلا ريغ رباعملا

)ةسايسيفتاعاس4 ذنم
http://www.alhayat.com/morearticles/ةسايس).(
http://www.alhayat.com/morearticles/برعلا/ةسايس)

)"ةايحلا"- توريب
http://www.alhayat.com/)

 نمألا ىوق ادياعم نانبل سيئر
 نواهت ال :اهسيسأت ىركذ يف

)ةسايسيفتاعاس5 ذنم
http://www.alhayat.com/morearticles/برعلا.(ةسايس

(http://www.alhayat.com/morearticles/برعلا/ةسايس)

) ب ف أ - نطنشاو ،نارهط
http://www.alhayat.com/)

 ةيكريمألا تابوقعلاب د�دنت ناريإ
 ريغ" قرط نع ثدحتتو ةديدجلا

)ةسايسيفتاعاس6 ذنم
http://www.alhayat.com/morearticles/ةسايس).(
http://www.alhayat.com/morearticles/ملاعلا/ةسايس)
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