
نيركتبم نكنل



 يف يساسأ رصنع مه نومّلعملا
 ...ةيميلعتلا ةيلمعلا

 ضرألا ىلع نولمعي نيذلا مهف
بالطلا عم ّيموي لكشبو



.ميلعتلا يف ةيعادبإ ٍلولحب ريكفتلا فعض•
.اهيف تاربخلا نوكراشتيو نورواحتي نيمّلعملل تاكبش دوجو ةّلق•
.ةيمقرلا مهتاءافك ةيوقت نم مهنّكمت يتلا ةّيلمعلا جماربلا صقن•

.يرظنلا بناجلا ىلع اًبلاغ مّلعملا تاراهم ريوطت جمارب دامتعا•

 نيطسلف يف نومّلعملاو
...ةفلتخم تايدحت نوهجاوي



 ةيلمع ٍتاسراممو ٍتايلآ هيدلنّكمتُم
.مهملعت يرثُتو بالطلا مهلُت

 ةقيرطب تايدحتلا هذه زواجتل
...مّلعم ىلإ جاتحن ،ةيباجيإ

 نم ُهنّكمت ةيريوطت ةيلقع هيدلركتبُم
.ةقالخ ةقيرطب ريكفتلا



 ٍساسأكراوحلا ىلع ُزّكريحتَفنُم
.ةيكراشتب لمعلل

.ةيديلقت ريغ ةقيرطب ُركفيعدبُم

 ًةصرف دراوملا ةّلق ىري قالخ
.اهلالغتسا بجي



... يتأي انهو
نيركتبم نكنل جمانرب



 ذخأييبوروألا داحتالا نم دَمَتعُم جمانرب وه "نيركتبم نكنل"
 ًةحاسم مهل ُرفويو ،راكتبالا وحن ٍةيملعت ٍةلحر يف نيمّلعملا
فرعتلل ةّيلمع ٍتاسراممو ٍتايلآب مهِديوزت لالخ نم ،عادبإلل
 ٍلولح ِداجيإو ،ةيميلعتلا مهتئيب يف مهُهجاوت يتلا تايدحتلا ىلع
.قيبطتلل ةزهاج ٍّيمقر ٍدعب تاذ عيراشم ِريوطتو ،اهل



 ِءاربخلاانئاكرشِلبق نم ُجمانربلا ذّفنُي
 "بيشرنتراب نشيكويديإ اينموأ" نييدنلنفلا



عتمتت ةيدنلنف ةسسؤم...
 يف تاونس10 نم رثكأ ةربخب
 ةيبيردت لولحو جمارب ريوطت
 بيردتلاو ميلعتلا تالاجم يف
 دادعإو ينقتلاو ينهملا
.لامعألا داورو نيملعملا

 يف "ةوطخ" عم تذّفن...
 أدبنل" اهَجمانرب2018 ماع
 نع َرمثأ ام ،"ميلعتلا راوح
 لوح ماملإو ةفرعم اهِباستكا
 ،نيطسلف يف ِميلعتلا ِعقاو
تاعلطتو تايدحت كلذكو
.نيينيطسلفلا نيمّلعملا

 ّيبيردت ٍعارذك ُلمعت...
 ٍتاسسؤم ِعبرأل ّيراشتساو
ىلع زّكرُت ةّيحبر ريغ ةيدنلنف
 ِتادعاسملاو ّيعونلا ميلعتلا
 ةّيميلعت َجمارب ُمدقُتو ،ةّيناسنإلا
 ادنلنف يف ةدمتعُم ةّيبيردتو
.ّيبوروألا داحتالاو



جمانربلا فادهأ



 نيمّلعملا ىدل راكتبالا زيفحت
 يتلا تايدحتلا عم لماعتلل
.ةيميلعتلا مهتئيب يف مهُهجاوت

١



٢
 ريوطت نم نيمّلعملا نيكمت
ّيمقر ٍدعب تاذةركتبُم عيراشم
.مهلمع ِعقاو نم



 نكمُي ةيعادبإ ٍراكفأل ةصنمقلخ
.عسوأ ٍقاطن ىلع اهقيبطتو اهراركت

٣



 نم ةيوق ةكبش ليكشت
اًقفو نولمعي نيذلا نيمّلعملا
.راكتبالا ىلع ةّينبَملا ةيلقعلل

٤



ريكفتلا ىلع نيمّلعملا عيجشت
 ِضرأ نم يتأي يذلا رييغتلاب
.ةّمقلا ىلإ ةدعاقلا ِجهنوعقاولا

٥



 ُّرمي ،هفادهأ قيقحتل
تالحر ثالثب جمانربلا







جمانربلا تاجرخم

نيذلا نيمّلعملا نم ةكبش
.ةيراكتبا ةقيرطب نورّكفي

 نم تاداهش مهيدل نيمّلعم
.يبوروألا داحتالا نم ةدَمَتعُم ةئيه

 يوذ نيهجوُملا نم ةكبش
 .جمانربلا اذهب هيجوتلاب ةربخ

 نونّكمتُم نودَمَتعُم نويلحم نوبِردُم
 .عسوأ قاطن ىلع جمانربلا ذيفنت نم



 تنّكَم ةبرجتب نوزّزعُم نومّلعم
.ةّيمقرلا مهتاءافك

ةيميلعت ٍعيراشمو ٍراكفأل ٌةصنم
 .اهنم ةدافتسالا نكمُي ةركتبمو ةعّونتُم

 داومل بّرعُم ىوتحم
.جمانربلا



 اًعم
 نيمّلعُم نم ٍةيوق ٍةكبش ِريوطت نمُنّكمَتن

...ةيراكتبالا ةيريوطتلا ةيلقعلا مهيدل
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