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 : ديهمت
  مليفلل نيمعادلا نم حبصأ اذامل
  "اعيمج نحن"

 
 يعامتجالا ريثأتلا تاذ تاقبطلل ةصصخملا سرادملا ف يوناثلا كلسلا ف يلمع تاونس لالخ
 يب اعاستا دادزت ةوجف مامأ ازجاع يسفن تدجو ,اكيجلبب كيبنالوم ةنيدم ف ضفخنملا يداصتقالاو
 اهنأكو ىرخألا نع ةلصفنم شيعت ةيلحملا تاعمتجملا هذه نم ةعامج لك نأ ثيح ,ةيلحملا تاعمتجملا
 .ضعبلا اهضعب فرعت الو اهنيب اميف ثدحتت الو طلتخت ال رُزُج هبش ف
 
 نإ ."رخآلا ةفرعم نم ,نرقلا اذه ف ,ةيمهأ رثكأ فده دجوي ال" ,فولعم يمأ لوقي امكو ,يح ف
 نكلو .صرفلا نم ريثكلا حيتُيو ينغ وهف ىنعملا اذهبو ,ةعونتم لوصأ نم صاخشأب يقتلن انلعجي ملاعلا
 يدؤي دق امم انتيوه اندقف ثيح ,رامدلا ىلإ ليآ يوضوف ملاع هنأ ىلع رعشنو دقتعن نايحألا بلغأ ف
 .ديدهت "رخآلا" نأب داقتعالا ىلإ انب
 
 رخآ ملاع دجاوت ةيناكمإ نأ راهظإ ىلع اصيرح تنك ,"اعيمج نحن" مليفلل يجارخإ لالخ نم ,اضيأ
 نم ينطاومل ةيقيقح صصق ريوصت ترتخا .بصعتلا نعو ةقبسملا راكفألا نع ديعب ملاع ,نكمم ءيش
 بورحلاو ةقباسلا تاعارصلا تامدص ىلع بلغتلاو رخآلا وحن باهذلا ىلع اونهار ةفلتخم تاراق
 .ةينيدلا
 
 انل ةبسنلاب ريكفتلل اردصم حبصت نأ نكمي "اعم شيعلا" نع ةيقيقحلا صصقلا هذه نأب عنتقم انأ
 .مكعم يطرخنملاو مكعم ينواعتملا ,مكتاعمتجم ,مكروهمج سمت نأو اعيمج
 يعولا ةجرد نم نوديزتس مكنإف ,هرشن ف نومهاستسو "اعيمج نحن" مليف ف ءاكرش نوحبصتس مكنوك
 تقو يأ نم ةيمهأ رثكأ دعت ميقلا هذه .مكروهمج طاسوأ ف نماضتلاو مهافتلاو ةيلومشلاو حماستلاب
 .دغلا ملاع كلذكو مويلا ملاع ف ىضم
 فاقثلا لمعلل لاجملا نوحيتت مكنإف , يعامتجا عوضوم ةجلاعم ف طرخنم مليف معد مكرايتخا لالخ نم
 .تايلقعلا رييغتب موقي يك
 
 مليفل جيورتلا ةلمح ف ام زربأ نأل ,يلود ثدح ىلإ نومضنتس مكنإف , انعم مكتكارش مكحبو ,اريخأو
 يام 16 موي هب ىفتحيس  يذلاو (JIVEP) مالس ف اعم شيعلل يلودلا مويلا وه نوكيس "اعيمج نحن"
 .نادلبلا نم ديدعلا ف
 
 ,"اعيمج نحن" ةرماغم ف ابيرق اوطرخنت نأ لمأ ىلع
 تايحتلا ىكزأ انم اولبقت
 
   راريب رايب
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 يذيفنت صخلم   °1
 
 )JIVEP( مالس ف اعم شيعلل يلودلا مويلا ىلع ءوضلا طيلست ىلإ هذه ةيلودلا عيزوتلا ةطخ فدهت
 ملاعلا ءاحنأ عيمج ربع ينطاوملا ييالمل "اعيمج نحن" مليفلا ضرع لالخ نم كلذو ,2022 ويام 16 ف
 .مالس ف اعم شيعلل يملاعلا نالعإلا ىلع نكمم ددع ربكأ عيقوت لالخ نمو ,مويلا سفن ف
 
 نم ,"اعيمج نحن" مليف جاتنإب ةموعدم مالس ف اعم شيعلل يلودلا مويلل هذه ةسماخلا ةعبطلا نوكتس
 ةلوقنملا رخآلا ىلع حتفتلاو ةيلومشلا ميق نومساقتي نيذلا "ءاكرشلا" فرط نمو Almolu ةكرش فرط
 ."اعيمج نحن" مليف ف
 
 .تاراقلا عيمج ف نودجاوتم ءاكرشلا نأل يلود دْعُب ثدحلا اذهل نوكيس
 
 نوكيس , 19ديفوكلا ةمزأ بقع نودهاشملا اهدمتعا يتلا ةديدجلا مالفألا ةدهاشم تاداع ىلع ايرج و
 يلودلا مويلا لالخ  بويتوي عقوم ىلع طبار ربع ءاكرشلا ءاضعألل ايرصحو اناّجم احاتُم مليفلا
 .2022 ويام 16 خيراتب  مالس ف اعم شيعلل
 
 .ةيعامتجالا لصاوتلا تاكبش ربع ةيراهشإ ةلمح قالطإ متيس مليفلا ضرع لبق
 
 مليف ثبو ءاكرشلا يب نواعتلا اذه لالخ نم مالس ف اعم شيعلل يلودلا مويلل يساسألا فدهلا ىلجتي
 نم ةريبك ةعومجم يب نماضتلاو مهافتلاو ةيلومشلاو حماستلا ميقب يعولا ةدايز ف ,"اعيمج نحن"
 شيعلل يملاعلا نالعإلا ىلع مهعيقوتب كلذو ميقلا هذهب نومزتلي مهلعجل ةصرف اهنإ .ملاعلا ينطاوم
 .مالس ف اعم
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 شيعلل يلودلا مويلا صوصخب ةمدقم °2
 "اعيمج نحن " مليف و مالس يف اعم

 

 مالس ف اعم شيعلل يملاعلا مويلا2°1° 
 
 ويام 16 موي نلعأ يذلا 130/72 رارقلا ةدحتملا مألل ةماعلا ةيعمجلا تدمتعا ,2017 ربمسيد 8 ف
 .مالس ف اعم شيعلل ايلود اموي
 
 حماستلاو مالسلا لجأ نم يلودلا عمتجملا تادوهجم ,ماظتنابو ,دشحل ةليسو وه مويلا اذهو
 اعم شيعلا ف ةقيمعلا ةبغرلا نع بارعإلل عيمجلل ةصرف كلذك وهو ,نماضتلاو مهافتلاو ةيلومشلاو
 مالسلا :ىلع مئاق ةايحلل لباق ملاع ءانب ةيغُب ,عونتلاو فالتخالا مغر نيدحتم اعم لمعلاو
 .ماجسنالاو نماضتلاو
 
 مالسلا ف ماهسإلاو ةحلاصملا لجأ نم لمعلا ةلصاوم ىلإ ةّوُعدَم ةدحتملا مألاب ءاضعألا لودلا نإ
 نمّم مهريغو يينيدلا ءامعزلاو ةيلحملا تاعمتجملا عم نواعتلا قيرط نع كلذو ,ةمادتسملا ةيمنتلاو
 ةحماسملا ىلع سانلا زيفحتو ,نماضتلاو ةحلاصملا لجأ نم ريبادتلا ذاختاب كلذو ,ةبغرلا مهل
 .فطاعتلاو
 
 org.mai://16https  : انعقوم اوروز مالس ف اعم شيعلل يلودلا مويلا ىلع رثكأ فرعتلل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 lefilm.be-www.noustous  6  – "راريب رايب" ل يقئاثو مليف "اعيمج نحن"

 صخلم2°2° 
 

 "?رخآلا نم فوخلاو ةيوهلا لئاسمب ةقلعتملا تارتوتلا لك نع اديعب ,ىرخأ قئاقح انرهظأ ول اذام"
 

 
 ,تادقتعملا فلتخم نم سان يب ةمغانتملا ةايحلا روظنم نم ,ينطاوم ةأرج نع اًصصق اندرس ول اذام
 نم مغرلا ىلع اذهو ... لمعلاو ةفاقثلاو ةيعامتجالا تاقالعلاو ميلعتلاو ةرسألا مظن عادبإ اوداعأ
 .ةمئاقلا تارتوتلاو تابوعصلا

 
 ددعتمو مغانتم دغلا ملاع روهظ ,ملاعلل ةعبرألا تاهجلا نم صصقلا هذه لضفب ,ىرن انأدب ول اذام
 ?تايوهلا ددعتملاو مغانتملا

 
  ?اعيمج انكراش ول اذام

 
  gHen/fr.urlz://https :"اعيمج نحن" مليف نالعإ ةدهاشم
 
 
 

 
  



 lefilm.be-www.noustous  7  – "راريب رايب" ل يقئاثو مليف "اعيمج نحن"

 مليفلل يساسألا قلطنملا2°3° 
 

 ةعامجلا ف شيعلا لعجي سناجتلاف .عمتجملا ف شيعيل قِلُخ ناسنإلا نأ :ةيضرف نم مليفلا قلطني
 .اريبك ءارث بلجي عونتلاو ددعتلا نإف انفواخم ىلع بلغتلا نم انكمت اذإو ,الهس ارمأ
 
 رايخلا كلذك يهو ,عونتلاو فالتخالا ىلع حتفتم عمتجم سُسُأ يه هلوبق ىلع ةيبرتلاو رخآلا مهف
 ءارث دعي اذه لك .رمتسم ديازت ف بوعشلا يب تالدابتلاو ةملوعلا ثيح ملاع ف ديحولا مادتسملا
  .مليفلا اذه لالخ نم هفشتكن يذلاو هتايلجت لكب "اعم لمعلا"

 
 سفنلا ىلع قالغنالاو فوخلا نأ ودبي ,طالتخالا نم ريثكلا دجوي ثيح ,ةعرسب لوحتي ملاع ف
 .ملاعلا عمو نيرخآلا عم انتاقالع ىلع نارطيسي
 
 سفن اهعفدي تاكرح رهظت تأدب ,مالعإلا لئاسو هيذغت يذلا بخصلا اذه مضخ ف ,كلذ عمو
 ةفرعمو ةيبرتلا ىلع ءيش لك لبق زيكرتلاب كلذو ,اهتامامتها زكرم ةيناسنإلا تاقالعلا لعج :فدهلا
 .رخآلا
 
 تاهجلا نم لاجرو ءاسن صصق ضرع لالخ نم ماهلإ ردصم نوكي نأ هنم ُداَرُي يقئاثولا مليفلا اذه
 وأ ةمئاقلا تارتوتلا نع رظنلا ضغب ,رخآلا وحن ةوطخب مايقلل ةأرجلا مهل تناك ,ملاعلل ةعبرألا
 .ةقبسملا رظنلا تاهجو
 
 ةدحتملا تايالولاو ايسينودنإو نانبلو لاغنسلا ىلإ دهاشملاو يوارلا مليفلا ذخأي ,ىعسملا اذه ف
  .مغانتلا لظ ف تافاقثلا ددعتم املاع اهلمجم ف مسرت يتلاو ,ةلهذم صصقب نودوعي ثيح ةنسوبلاو
 
 تالمأتلا عم امامت بسانتي هنأ الإ ,19-ديفوك ةمزأ لبق هريوصت ت مليفلا اذه نأ نم مغرلا ىلع
 .انتاعمتجم ف ريكفتلا ةداعإ ةيفيك لوح اننادلب ف رهظت يتلا راكفألاو
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 .انتاراضح تامادص ىلع مهم دهاش وهو ,فولعم يمأ ديسلل تاداهش مليفلا اذه للختت
 
 
 

 
 نم اءزج سيل هركلاو ةقبسملا ماكحألا زواجت"

 .ةيرشبلا ةعيبطلا
  .ةيعيبط لقأ الو رثكأ سيل هضفر وأ رخآلا لوبق
 عبطلا نييلت ،ينبتلاو ،لمشلا مل ،ةحلاصملا نإ
 ةيراضح تايكولسو ،ةيعوط رداوب يه ةئدهتلاو

 بستكت تايكولس ،ةرباثمو اًحوضو بلطتت
 " .عرزتو سردتو

 
 

 
 ةیسنرفلا ةیمیداكألا وضعو بتاك ،فولعم نیمأ
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 ? مالس ف اعم شيعلل يملاعلا نالعإلا ىلع عيقوتلا اذامل 2°4° 
 
 ةداقللو يلوؤسمللو يبختنمللو ينطاوملل ءادن وه "مالس ف اعم شيعلل يملاعلا نالعإلا" نإ
 ميقلاو مالس ف اعم شيعلل يلودلا مويلاب لافتحالا لجأ نم تايعمجللو يينيدلا ءامعزللو ماكحللو
 يب ةوخألا ةرئاد زيزعتو جسنل ةليسو وه ويام 16 ,مالس ف اعم شيعلل يلودلا مويلا .اهلمحي يتلا
 .لودلاو بوعشلاو تاعامجلاو مألاو تانطاوملاو ينطاوملا
 
 عيمج وعدن ببسلا اذهلو .مالس ف اعم شيعلا قيقحتل ةقيرط لضفأ لكشيس يعامجلا لمعلا نإ
 عقاولا ضرأ ىلع سوملم لمعب مايقلا ىلإ ,مالس ف شيعلا ةلاسر ,ةلاسرلا هذه لمح ف يبغارلا
 .مالس ف اعم شيعلل يملاعلا نالعإلا ىلع عيقوتلاب كلذو
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 "اعيمج نحن" طيرشلا ضرع عورشم °3
 16 مالس يف اعم شيعلل يلودلا مويلا لالخ
 2022 ويام

 
 
 نإ : "اعيمج نحن" مليفل يوونلا ضمحلل قباطم مالس ف اعم شيعلل يلودلا مويلل يوونلا ضمحلا نإ
 نمو , عونتلاو فالتخالا مغر نيدحتم صاخشأ ىدل , اعم لمعلا فو اعم شيعلا ف ةقيمعلا ةبغرلا
 رخآلا دض دحاولا سيلو رخآلا عم دحاولا " هيف دحتي ملاع ءانب لجأ
 
 ."رخآلا ةفرعم نم ةيمهأ رثكأ فده كانه سيل نرقلا اذه ف" :فولعم يمأ لوقي امكو
 
 نم ةريبك تاعومجمل ,ةصرفلا ةحاتإ ىلإ فدهت مليفلا ضرع ةطخ نإف ,ةظحالملا هذه نم اقالطنا
 ف اعم شيعلل يلودلا مويلا لالخ "اعيمج نحن" مليف ةيؤرل ,تايعمج/تاعامج ف يعمتجملا ينطاوملا
 .2022 ويام 16 خيراتب مالس
 

 ةيعقاو رثكأ ةقيرطب  .3°1°
 
 نومتهي نيذلاو ,يطرخنملا نم ةريبك دادعأ مهيدل نيذلا ءاكرشلا ديدحت وه ضرعلا ةطخ نم فدهلا
 دارفأ ىلع مليفلا ضرع ف يبغارلاو مليفلا عوضوم ,رخآلا ىلع حتفتلاو جامدنالا ميق نع عافدلاب
 .ويام 16 موي مهعمتجم
 
 :يلاتلا وحنلا ىلع اهروصتن اننإف ,ءاكرشلا عم نواعتلا لحارم اّمأ
 

 ;مهتلئسأ ىلع ةباجإلاو يلمتحملا ءاكرشلا عم عورشملا حرشو ءاقل -
 

 ;2022 ويام 16 موي ضرعلا ف ةكراشملاب همامتها نع كيرشلا برعي -
 

 نحن" مليف ثب قوقح كلتمت يتلا ,"Almolou" جاتنإلا ةكرشو كيرشلا يب ةكارش ةيقافتا -
 ;2022 ويام 16 ف مليفلا ضرع ىلع ,"اعيمج

 
 .كيرشلا عم 2022 ويام 16 مويل يلمعلا ذيفنتلا -
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 2022 ويام 16 موي مالس ف اعم شيعلل يلودلا مويلا ريسو ريضحت  .3°2°
 
 )QR code( ةعيرسلا ةباجتسالا زمر ربع انكمم اعم شيعلل يملاعلا نالعإلا ىلع عيقوتلا نوكيس
 
 ةفلتخم قرط ثالث ربع هروهمجل مليفلا ضرع كيرشلل نكمي

 
 بويتوي ةصنم ربع يداع ضرع  .1

 
 رشن نكميو .بويتوي طبار ربع هعمتجم دارفأ عيمجل اناجم "اعيمج انلك" مليف ضرعب كيرشلا موقي
 يلخادلا لصاوتلا نم ءزجك ,ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع ,كيرشلل ةيعامتجالا تاكبشلا ربع طبارلا
 ...خلا ,هينواعتم عم
 

  رشابم ثبل ةفاضإ يداع ضرع .2
 
 ,بويتوي طبار ربع هتعامج دارفأ عيمجل اناجم "اعيمج انلك" مليف ثبي كيرشلا
 
 نم )... تارمتؤم ةعاق ,امنيس( كلذل صصخم ناكم ف "رشابملا ىلع" اضرع مظني ,كلذل ةفاضإلاب 
 نيديفتسملاو ءاقدصألاو يفطاعتملا ةوعدب ءاكرشلل حمسي نأ هنأش نم "رشابملا" ثدحلا اذه .هرايتخا
 .مليفلا ةدهاشمل مهعورشمب ةطبترملا تايصخشلاو
 

 ةبوجألاو ةلئسألل ةحوتفم شاقن ةصح هيلت رشابم ثدح ىلإ ةفاضإ مليفلا ضرع  .3
 
 بويتوي طبار ربع هتعامج دارفأ عيمجل اناجم "اعيمج انلك" مليف كيرشلا ضرعي
 
 هراتخي ناكم ف "رشابملا ىلع" اضرع كيرشلا مظني امك
 
 لاجم ف طشان يلحم لعاف ةوعد لالخ نم ةقيقد 30 ىلإ 20 نم ةبوجأو ةلئسأ ةسلج ىلإ ةفاضإلاب
 ."رشابملا ىلع" ضرعلا ةياهن ف لخدتلل اعم شيعلا
 
 ةلئسألا ةسلج ف )لخدتلاو( ةعباتملا كيرشلا عمتجم ءاضعأ عيمج رودقمب اضيأ نكمملا نم نوكيس
 .)رشابم ثدح ثبل ىرخأ ةينقت ةليسو وأ( كوبسيف ىلع رشابم ثب ربع هذه ةبوجألاو
 
 شيعلا لجأ نم لمعت ةيموكح ريغ تامظنمب يلوؤسم اونوكي دق نوطشانلا نويلحملا يلعافلا ءالؤه *
 وأ ييسايس ةداق وأ ,لاجملا اذه ف طشنت ةيموكح ريغ تامظنم نم معدلا اوقلت وأ نيديفتسم وأ اعم
 .عيمجلا لمشي ملاع ءانب ف نوطشني ييداصتقا وأ يينيد
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 حرطتس اهنأ دكؤملا نم يتلا ةلئسألا عم لماعتلل هتءافكل اقفو صخشلا رايتخا ةيرح كيرشلل نوكيس
 ف نوكت فوسو ,ةقيقد 30 و 20 يب رمتست ,باوج /لاؤس ةسلجلا هذه .مليفلا ةدهاشم ةياهن بقع
 ةسلجلا هذه مظني فرشم دوجو امئاد بحتسملا نمو .روهمجلا عم الدابت عقاولا
 
 متيس ,بويتويلا طبار ىلع رقنلا لالخ نم مليفلا ةدهاشمل ءاكرشلا ةكبش ءاضعأ نم ريبك ددع ةوعدل
 ىلع )ضرعلا خيرات نم اموي يثالث لبق أدبت اروشنم نيرشع يلاوح نم نوكتت( ةيراهشإ ةلمحب مايقلا
 .ءاكرشلل ةيعامتجالا تاكبشلا
 
 .)صوصنلاو تايئرملا( تاكراشملا ىوتحم "اعيمج نحن" مليفلا قيرف حرتقيسو
 
 ةيعامتجالا تاكبشلا يريدمل لامعتسالا زهاج رشنلا لامعأ لودج ءاطعإ متيس ,كلذ ىلإ ةفاضإ
 .مهلمع لهسيس امم ءاكرشلل
 
 :ىلع اضيأ كيرشلا لصحيس ,هذه لصاوتلا ةطخ ىلإ ةفاضإلاب
 

 ;ةبوجألاو ةلئسألا ةسلجو رشابملا ءاقللا ميظنت ةيفيك نع لماك فلم -
 اذه نع نالعإلل اهمادختسا ف كيرشلا بغري يتلا ةيجيورتلا داوملا عيمج ىلع يوتحي فلم -

 .ةحرتقملا تاكراشملا ىلإ ةفاضإلاب ثدحلا
 
 :ةيلاتلا ةيلاملا تاعبتلا نع يلوؤسم ءاكرشلا نوكيس كلذكو
 
 

 ف اعم شيعلل يلودلا مويلا جمانرب لجأ نم ةنيدملا لخاد "رشابملا ىلع" ثدحلا ميظنتو ذيفنت -
 ;)"رشابملا ىلع" ثدحلا اذه دادعإ ف كيرشلا بغر اذإ( 2022 ويام 16 خيراتب مالس

 كيرشلا بغر اذإ( ةراتخملا ةينقتلا لئاسولل اقفو ةبوجألاو ةلئسألا ةصح لاسرإ ةداعإو ليجست -
 ;)"رشابملا ىلع" ثدحلا دعب ةبوجألاو ةلئسألا ةصح دادعإ ف

 ;تاروشنملا هذه معدو ةياعرو ةيعامتجالا تاكبشلا ىلع تانالعإ رشن -
 تارشنلا( ناكسلاب لاصتالا نم مهنكمت يتلا ىرخألا لصاوتلا لئاسوب ثدحلا نع نالعإلا -

 ;)... نويزفلتلاو ةعاذإلا ,ةينالعإلا تاحوللاو فحصلا ,ةيرابخإلا
 .رمألا مزل اذإ ةيلحملا ةغللا عم بسانتت ىتح ةحرتقملا تاروشنملا فييكت -
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 :يلي امب متهيسو الوؤسم نوكيس " اعيمج نحن " مليفلا جتنم
 

 ;بويتوي ىلع مليفلا ليمحت -

 ;ثدحلا نع نالعإلل ءاكرشلل مدقتس يتلا تانالعالاو تاروشنملا جاتنإ -

 ;"رشابملا ىلع" ضرعلا جمانربل جذومن جاتنإ -

 ;ويام 16 موي ف ةكراشملا فارطألا يب ثدحلا قيسنت -

 .ريثأتلا مييقت -
 

 لمتحملا رثألا  .3°3°
 
 اذإ .مهتعامج ف وضع200 000 000 نم رثكأ ,يمكارت لكشب ,مهيدل نيذلا ءاكرشلا ةئبعت وه انفده
 ويام 16 ف بويتويلا طبارب نولصوتيس نيذلا ءاضعألل ةيوئملا ةبسنلا( ةكراشملا لدعم ىلإ انلصو
 سفن ف ,ملاعلا لوح نطاوم 10 000 000 ةكراشم ف لمأن نأ اننكمي %5 ةبسن ىلإ )مليفلا ةدهاشمل
 .اربتعمو اريبك اثدح اذه نوكيسو .نيرخآلا ىلع حاتفنالاو جامدنالا ميق كراشتن ,مويلا

 
  ةلبقملا تاوطخلا  .3°4°

 
 ;)2021 ربمسيد ةياهن ىتح( ثدحلا اذهل يلمتحملا ءاكرشلا عم لاصتالا طبرو ديدحت -
 ;)2022 رياني( تالاصتالا ةكرش مازتلا -
 ;)2022 رياربف( يعامتجالا لصاوتلا تاكبش طيشنتل داوم جاتنإ -
 ;)2022 رياربف( تالمحتلا رتفد عضو -
 ;)2022 سرام ىتح( ءاكرشلا عم ةمربملا تايقافتالا ىلع ةريخألا تاسمللا عضو -
 ;)2022 ليربأ( "رشابملا" ثبلا مايأ قيسنت -
 ;)2022 ليربأ( يعامتجالا لصاوتلا تاكبش ىلع طيشنتلا ةيادب -
 ;)2022 ليربأ ةياهن( يلحملا نالعإلا -
 . 2022 ويام 16 مالس ف اعم شيعلل يلودلا مويلا -
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 تاقفرم °4
 

  عورشملا لماحو جتنمو جرخم ,دراريب رييب .4°1°
 
 عاطقلا ف لمعي راريب رايب ناك ,لسكورب ةعماج نم ةرادإلاو نوناقلا ف تاداهش ىلع الصاح هتفصب
 لبماغو رتكورب كلذ ف امب( ةريبكو ةريغص تاكرش ف ةيرادإ بصانم لغشو ,اماع 25 نم رثكأل صاخلا
 .)... رزيكنيبتيكيرو زلوت يلناتسو
 
 نم ةيوناث ةسردم ف اسردم حبصأ ثيحب ,ايرذج ارييغت ةينهملا هتايح ريغي نأ 2009 ماع ف ررق
 هذه نع ثّدحت دقو .اكيجلبب كيبنالوم ف ضفخنملا يداصتقالاو يعامتجالا رشؤملا تاذ سرادملا
   :ناونعب باتك ف , 2011 ماع ف ,ةبرجتلا
 "ةلاثُح ابالط متسل متنأ" 
 
 بسحب .افاصنإ رثكألا يميداكألا حاجنلا لوح هراكفأ هنوكراشي نيذلا صاخشألا نم ديدعلاب رييب ىقتلا
 ,2013 ماع ف ,نيرخآ ييعامتجا لامعأ داور عم ,قلطأو ةينهملا هتايح ف ةديدج لوحت ةطقن أدب ,هتيؤر
 ."عيمجلل ميلعتلا" ةكبش جمانرب راطإ ف "اكيجلب لجأ نم ميلعت" ةردابم
 
 ,يموي لكشب هتسردم يح نع هانْكُس يح لصفت تناك يتلا ةانقلا رييب رَبع ,هذه سيردتلا تاونس لالخ
 لك ,حماستلا مدع و ةقبسملا ماكحألا ءاّرج تنوكت ةيلحملا تاعمتجملا يب ةّوُه مامأ ازجاع هسفن دجوو
 ثدحتت الو طلتخت ال رُزُج هبش ف اهنأكو ىرخألا نع ةلصفنم شيعت ةيلحملا تاعمتجملا هذه نم ةعامج
 .ضعبلا اهضعب فرعت الو اهنيب اميف
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 تامجهلا تعقو امدنع كيبليام ورتم ةطحم ف ةفدصلاب رييب ناك ,2016 ةنس نم سرام 22 ف
 .لعفي نأ رخآلا هركل نكمي ام كردأ اهنيح .ةيراحتنالا
 
 وهف ,اكيجلب ف هتطشنأ ىلإ ةفاضإ .ىرخأ قئاقح هجاوي اضيأ رييب ناك ةيهاركلا هذه ةهجاوم ف نكلو
 ةيوهلا تارتوت نع اديعب ,ةيرقلا هذه ف .نيراملاب ةيرق ف لاغنسلا ف ةيميلعت عيراشم ف اضيأ طرخنم
 نمض مات مائو ف نوملسملاو نويحيسملا هيف شيعي اديدج اعقاو رايب فشتكا ,اننادلب ف اهفرعن يتلا
 .ةكبرم ةعيبط
 
 ءانب رييب ررق ,سفنلا ىلع ءاوطنالا ةيردق ف طوقسلا ضفر هنوكو ,ديدجلا عقاولا اذه نم اقالطنا
 هداقف ,حماستمو يلومش ملاع نع اثحاب بهذف .انكمم "اعم لمعلا" نوكي ثيح ديدج يدرس باطخ
 اوتابو رخآلا ىلإ هجوتلا ىلع اونهار ينطاومل ةمهلم صصق نع اثحاب تاراقلا فلتخم ىلإ اذه لك
 .اعيمج انل لمأت ردصم كلذب
 
 ."اعيمج نحن" مليف هل ضرعي يذلا ثحبلا ةجيتن يه هذه
 

  )2021 ربوتكأ( ىتح مليفلا ةريسم  .4°2°
 
 ف اضيأو )BRIFF( 2021 ربمتبس ف يئامنيسلا لسكورب ناجرهم ف مليفلا رايتخا ت ,نآلا ىتح
 .2021 ربمفون ف ايناملأ ف يئامنيسلا غيافشوارب ناجرهم
 
 ,تاعاقلاب ضرعلا اذه ىلإ ةفاضإلابو ,2021 ربوتكأ 13 ف ةيكيجلبلا امنيسلا رود ف مليفلا ضرع ت
 :ةيكيجلبلا ةفاحصلا ف داقنلا نم تاسابتقالا ضعب كيلإ
 

L’AVENIR  ) لبقتسملا(:  *** "هجوت عم ايشامت "DEMAIN" ) وأ  )دغلا" bigger than us" 
 »هقمع ف لاعف هلكش ف يكيسالك .مزتلم يقئاثو مليف
 

LE SOIR  ) يب انريصم نكلو ةرمدم ةيمتح دجوت ال هنأ انل لوقيل انه "اعيمج نحن" ***  :)ءاسملا 
  ."انيديأ
 

La LIBRE )اعم شيعلا )لبقتسم ( دغ هنإ" **: )ةرحلا" 
 

Mr. Mondialisation  ) ف ةقثلا ديعي يذلا يقئاثولا  مليفلا "اعيمج نحن" ***)ةملوعلا ديسلا 
 ."ةيناسنإلا
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  )2021 ربوتكأ( ىتح مليفلا ةريسم .4°3°
 

Mr Mondialisation  
 "ةيناسنالا ف ةقثلا ديعي يذلا يقئاثولا مليفلا اعيمج نحن"
8gFq/fr.urlz://https  
 

Cinevox 
 روسجلا ءانب : "اعيمج نحن"
9gFq/fr.urlz://https 
 

Cinergie 
 طقف اعيمج اعم ,راريب رايبل "اعيمج نحن"

gFqc/fr.urlz://https 
 

BX1 
  + عاضوألا رييغت ىرخألا امنيسلا لواحت امدنع ,نفلا ملاع ف مره
 اعم شيعلا زيزعتل يقئاثو مليف

gFqf/fr.urlz://https 
 

Le Soir 
 رخآلا ىلع حتفتم ملاع لجأ نم "اعيمج نحن"

gFqi/fr.urlz://https 
 

Bruzz 
 رخآلا نم بارتقالا "اعيمج نحن"

gFqm/fr.urlz://https 
 

Cinergie.be 
 "اعيمج نحن" يقئاثولا جرخم دراريب رايب

gFqn/fr.urlz://https 
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 ,سنوت نب دلاخ خيشلا .4°4°
 JIVEP مالس ف اعم شيعلل يلودلا مويلاب ةردابملا بحاص

 
 ةيملاعلا ةيعمجلل فرشلا سيئرلا كلذك وهو ةيوالعلا ةيفوصلا ةقيرطلا خيش وه سنوت نب دلاخ خيشلا
 ةفاشكللو ,AISA ONG Internationale ةيموكحلا ريغ ةيلودلا ةمظنملا ةيوالعلا ةيفوصلا
 ةديقعلل يسنرفلا سلجملل سسؤم وضعو ةيبوروألا ةيمالسإلا ةفاشكلاو ةيسنرفلا ةيمالسالا
 .ةيمالسإلا
  
  .مالسلل لوسرك ملاعلا لوجيو رضاحم ,يجوغاديب ,بتاك سنوت نب دلاخ خيشلا
 
 ةمق رمتؤم ف كراش .هئارآ ءارو ييحورلا ةداقلاو يسايسلا رارقلا عاّنُص ىعسي املاط ,راوحلا لجر
 مألل ةيملاع ةيناسنإ ةمق لوأ فو 2015 ماع ف سيراب ف نيرشعلاو يداحلا خانملا رمتؤم لالخ يعولا
 لودج ف اهحرتقا يتلا ةعبرألا تامازتلالا سيركت اهلالخ ت يتلاو ,2016 ماع ف لوبنطسا ف ةدحتملا
  .ةيناسنإلل ةدحتملا مألا لامعأ
 ةدحتملا مألا مامأ مالس ف اعم شيعلل يلودلا مويلاب ردابمُلا وهف ,لمع لجر سنوت نب دلاخ خيشلا
 نم ,ضعبلا انضعب يب اعيمج اندوهج ديحوتل ءاخإلاو مالسلا ةفاقث ىلع دهاشلا اذهب وهو )2017(
 .ةكرتشملا ةيملاعلا ميقلا هيذغت كرتشم مساق ديدحت لجأ
 
 

 ,ايسايسو ايعامتجاو اينوناق ,ايح اعوضوم اهفصوب ةيناسنإلا ةدحو ديدج نم دكؤن انوعد"
 "عيمجلا ةحلصم لجأ نم ملاعلا ميظنت نع الوؤسم
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 لاصتالل
 
 راريب رابب
 جرخمو بتاك
 ولوملا جاتنالا ةكرش
-,و*#(لالا د%$#لا

. : pierre.pirard@almolou.be 
 0032475863250 : فتاهلا

 
 
 


