
ةيسيئرلا نالعإللةيسيئرلا لجاعنالعإلل ةسايسلجاع ريراقتةسايس ثداوحريراقت تاظفاحمثداوح تاقيقحتتاظفاحم ةضايرتاقيقحت ةيملاع ةركةضاير ةيملاع ةرك

ةيلزه ةيليثمت :ناملربلا ناجل تاباختنا نم هباحسنا نلعي ىلع ميحرلا دبعزركيت

عباسلا مويلا تاموبلأةيسيئرلا

نايهن لآ دياز نب دمحم خيشلا يسيسلا سيئرلا

 عمجتل ةيدقفت ةلوج ىف ىبظ وبأ دهع ىلو بحطصي ىسيسلا
دياز نب دمحم خيشلا
م 03:59 - 2016 ليربأ 22 ،ةعمجلا

 وبأ دهع ىلو نايهن لآ دياز نب دمحم خيشلا ،ةعمجلا ،مويلا حابص ىسيسلا حاتفلا دبع سيئرلا بحطصا
 خيشلا عمجتل ةيدقفت ةلوج ىف ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب ةحلسملا تاوقلل ىلعألا دئاقلا بئانو ىبظ
 ةيرادإلا ةمصاعلا نيبو ،ةيلاحلا ةمصاعلل ىعيبط دادتماك ةديدجلا ةرهاقلا نيب طبري ىذلا ،دياز نب دمحم
 .نادف فلأ 20 وحن ىلإ لصت ةيلامجإ ةحاسمبو رتموليك 6,5 ضرعو رتموليك 12 لوطب كلذو ،ةديدجلا

 ،ةيملع ةنيدمو ،ىنكس ىحو ،لامعألاو لاملل ىح اهنيب نمو ،لامعألاو ةطشنألا نم ديدعلا عمجتلا لمشيو
 روحم عمجتلا للختيو ،ةيمدخو ةيهيفرت ةقطنمو ،ضراعملل ضرأو ،ةيكذ ةيرقو ،ةيملاع ةيبط ةنيدمو
.هاشملاو تاجاردلل تاراسمو هزنتلا قطانمو معاطملا نم ديدعلا نمضتي رضخأ
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 ةءارق رثكألا
 مدعب هتحصنو "ىواكلمز" خيشلا دمحأ :ةصاقملا سيئر
نيبطقلل بعللا
 ةيسفن طاطحنا ببس رياني ةروث :ةشاكع دمحأ روتكدلا
نييرصملا
 قيرط ىلع ريسلا لصاوت تارامإلا :بتكي بويأ فسوي
 نب دمحم نم ةعبرألا تارايلملا ..تمص ىف رصم معد



 بتكملاو ..ىبظ وبأ تادايقل ىرصملا ىوهلا تبثت دياز
 نأ نود هتمهم ىف حجني ةيومنتلا عيراشملل ىقيسنتلا
دحأ هب رعشي
 رهض نم قلخي" :هلجن ةيوالهأ نع ةصاقملا سيئر
"دساف ملاعلا

 ..ةيلخادلا عم ىل ةريخألا تجورتب ةارابم :لاعلا دبع
ىنامعلا رافظ ىتلبقو
 تيوكلل ةيودألا بيرهتل ةلواحم طبحت عبيون كرامج
هينج نويلم 9.8 ةميقب
 ةعمجلا مويلا ىلهألا ىدانلا رابخأ

امور ةهجاوم دوقع عقوي رمحألا..2016
 فيضتسي نم فرعي ال يننلا .. قدصت الوأ قدص
2018 لايدنوم
 ببسب كلامزلل ةدوعلا تاباسح جراخ ميهاربإ رساي
"شنولا"
رئازجلا ةلحر نم كلامزلا ىلع ةدئاع دئاوف 3
 �اقيلعت رثكألا
 ةيسفن طاطحنا ببس رياني ةروث :ةشاكع دمحأ روتكدلا
نييرصملا
 ةيبهذ تالوغشمو هينج فلأ 90 ىلع رثعي فعسم
ثداح ىف ةباصم لهأل اهملسيو
 ىلع ةزيمم ةلالطإب رهظت "ةديدجلا" نيريش ..روصلاب
"كوب سيفلا"
 مدعب هتحصنو "ىواكلمز" خيشلا دمحأ :ةصاقملا سيئر
نيبطقلل بعللا
 ىزكرملا رارق دعب ءادوسلا قوسلا ىف عجارتي رالودلا
 تالماعتلا ىف مات للش..ةفارص تاكرش 9 بطشب
10.8ـل عجارتي رعسلاو "ةيزاوملا"
 دعبتست "نوتلب"..ىمسرلا رعسلاب لماعتلا راعش عفري
هينجلل اديدج اضفخ
 رهض نم قلخي" :هلجن ةيوالهأ نع ةصاقملا سيئر
"دساف ملاعلا

 ةيسابعلا ىف لئام راقع ..روصلاب :نطاوملا ةفاحص
باشخألاب هنودنسي ىلاهألاو
 ناجل تاباختنا نم هباحسنا نلعي ىلع ميحرلا دبع
ةيلزه ةيليثمت :ناملربلا
 صصخت تارامإلا ..6ةعاسلل رصم رابخأ
ةيرصملا ةموكحلا معدل رالود
 ةقيرطب ةيعونلا ناجللا تاباختنا عم نولماعتي نويفلسلا
 ليكشت ىف لشفي "رونلا" .."ةجاح شفاشم دهاش"
 جرفتملا رود بعلل رطضيو ..ةبقلا تحت فالتئا
 عيطتسي الو ريغص ىفلسلا بزحلا :ءاربخو ..ةكرعملاب
رابكلا ةهجاوم












