


 لولح ميدقتل كتاجايتحا مهف ىلع كعم لمعن كت-رديابس قيرفك .كلامعأ اهب معدتو اهمدقت يتلا تامدخلا قيرط نع لمعلا قوس يف ةيسفانت ةزيِم باستكإ نم كتسسؤم نكمُت تايجمربلا ريوطت لاجم يف ةئشان ةكرش يه كت-رديابس

   تايدحتلا بكاوتو يكاحت نأ عيطتست يتلا ةيلاحلا تاينقتلاو تاودألا ثدحأب ةزهجُم و ،عراب لمع قيرف نم ةم َدقُم ةركتبم لولح ميدقتل كتاجايتحا مهف ىلع كعم لمعن كت-رديابس قيرفك .كلامعأ اهب معدتو اهمدقت يتلا تامدخلا قيرط نع

   ةفاضإلاب وجرملا تقولا يف اهميلستو ةمدقملا تا  مدخلا ةدوج ىلع امئاد دكؤن كت-رديابس يف .لبقتسملا يف ةينقتلا تايدحتلا بكاوتو يكاحت نأ عيطتست يتلا ةيلاحلا تاينقتلاو تاودألا ثدحأب ةزهجُم و ،عراب لمع قيرف نم ةم َدقُم ةركتبم

هتابلطتم ةفاك ةيبلت نم دكأتلاو ةلحرم لك دعب مهتامدخ صحفب كلذو لماك لكشب ءالمعلا ءاضرإ ىلإ ةفاضإلاب وجرملا تقولا يف اهميلستو ةمدقملا تا  مدخلا ةدوج ىلع امئاد دكؤن كت-رديابس يف .لبقتسملا يف ةينقتلا

مهتابلطتم ةفاك ةيبلت نم دكأتلاو ةلحرم لك دعب مهتامدخ صحفب كلذو لماك لكشب ءالمعلا ءاضرإ ىلإ
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اهب رخفن ىتلا انلامعا ضعب

ةماعلا ةيوناثلا جئاتن قيبطتيبطلا اناود عقومةيراقعلا ناهر عقوم

 ةصخرملا ةيراقعلا قيدانصلا لالخ نم يراقعلا عاطق لا يف نمآلا رامثتسالل كتهجو ناهر

نم أدبي رامثتساب ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرملا ةيراقعلا قيدانصلا لالخ نم يراقعلا

      اير 1000 نم أدبي رامثتساب ةيلاملا قوسلا ةئيه نم

لاير 1000

     ةيحصلا ةمولعملا ميدقت ىلإ لوألا ماقملاب فدهي لماش ىنالديص ىبط بيو عقوم

    امك.ئراقلل اهروص طسبأ ىف ايملع ةدكؤملا ةيحصلا ةمولعملا ميدقت ىلإ لوألا ماقملاب

مهأ ىلع صخرم ىوتحم ريفوت ىف دمتعن امك.ئراقلل اهروص طسبأ ىف ايملع ةدكؤملا

ةقيرعلا ةيملاعلا ةيبطلا تاعماجلاو تائيهلا مهأ ىلع صخرم ىوتحم ريفوت ىف دمتعن

ةقيرعلا ةيملاعلا ةيبطلا تاعماجلاو تائيهلا

 عرسا نمربتعي اهروهظ روف ةماعلا ةيوناثلا بالط جئاتن ةفرعم هلالخ نم نكمي جمانرب

    مقر قيرط نع ةجيتنلا بلج يف تاقيبطتلا عرسا نمربتعي اهروهظ روف ةماعلا ةيوناثلا

   نم ريثكلا يوتحي ال هنا امك .. سولجلا مقر قيرط نع ةجيتنلا بلج يف تاقيبطتلا

       تاقيبطتلا يقاب يف امك ةجعزملا تانالعالا نم ريثكلا يوتحي ال هنا امك .. سولجلا

.عقاوملاو تاقيبطتلا يقاب يف امك ةجعزملا تانالعالا

 .عقاوملاو
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اهب رخفن ىتلا انلامعا ضعب

ستاو-ىب عقومةدايع عقومسكا-رشتويف عقوم 

     ةصخرملا ةيراقعلا قيدانصلا لالخ نم يراقعلا عاطقلا يف نمآلا رامثتسالل كتهجو ناهر

نم أدبي رامثتساب ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرملا ةيراقعلا قيدانصلا لالخ نم يراقعلا

      اير 1000 نم أدبي رامثتساب ةيلاملا قوسلا ةئيه نم

لاير 1000

     ةيحصلا ةمولعملا ميدقت ىلإ لوألا ماقملاب فدهي لماش ىنالديص ىبط بيو عقوم

    امك.ئراقلل اهروص طسبأ ىف ايملع ةدكؤملا ةيحصلا ةمولعملا ميدقت ىلإ لوألا ماقملاب

مهأ ىلع صخرم ىوتحم ريفوت ىف دمتعن امك.ئراقلل اهروص طسبأ ىف ايملع ةدكؤملا

ةقيرعلا ةيملاعلا ةيبطلا تاعماجلاو تائيهلا مهأ ىلع صخرم ىوتحم ريفوت ىف دمتعن

ةقيرعلا ةيملاعلا ةيبطلا تاعماجلاو تائيهلا

      عرسا نمربتعي اهروهظ روف ةماعلا ةيوناثلا بالط جئاتن ةفرعم هلالخ نم نكمي جمانرب

     مقر قيرط نع ةجيتنلا بلج يف تاقيبطتلا عرسا نمربتعي اهروهظ روف ةماعلا ةيوناثلا

      نم ريثكلا يوتحي ال هنا امك .. سولجلا مقر قيرط نع ةجيتنلا بلج يف تاقيبطتلا

       تاقيبطتلا يقاب يف امك ةجعزملا تانالعالا نم ريثكلا يوتحي ال هنا امك .. سولجلا

 .عقاوملاو تاقيبطتلا يقاب يف امك ةجعزملا تانالعالا

 .عقاوملاو
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