

لوأ نوناك  نينثالا 19 

2016



ةينانبل رابخأ 
ةينانبل رابخأ  ةيسيئرلا  /

ةيجنرف ريمسل  مالسلا  عاّنصل  صحف  يناه  ةزئاج 

35 تادهاشملا ددع  قوط  مايه    : ردصملا
02-12-2016 خيراتلا  ,

http://alsadaranews.com/index.php
http://alsadaranews.com/index.php
http://alsadaranews.com/index.php
http://alsadaranews.com/NewsSection.php?CID=10
http://alsadaranews.com/NewsSection.php?CID=11
http://alsadaranews.com/NewsSection.php?CID=12
http://alsadaranews.com/NewsSection.php?CID=13
http://alsadaranews.com/NewsSection.php?CID=14
http://alsadaranews.com/about.php
http://alsadaranews.com/contact.php
http://www.addthis.com/website-tools/overview?utm_source=AddThis Tools&utm_medium=image&utm_campaign=%5Bobject Object%5D


هتاءاطعل ًاريدقت  ةيجنرف  ريمس  قباسلا  بئانلا  ىلإ  ىلوألا ، اهترود  يف  مالسلا  عانصل  صحف  يناه  ةزئاج  مالسلاو ، راوحلل  صحف  يناه  ةيميداكأ  تحنم 
هتايح نم  نرق  فصن  نم  رثكأ  ىدم  ىلع  ناكف  اودحتا ،» قطانملا ، لكو  فئاوطلا  لك  يف  نانبل ، يلدتعم  اي  : » ةلوقم بحاص  وه  لاجملا ، اذه  يف  هتاردابمو 

نطو يف  مالسلا  لجأ  نم  ًالضانمو  ًايعاس  قطانملاو ،» فئاوطلل  رباعلا   » ينطولا ًامود ، لئافتملا  فقثملا ، هثعابو ، راوحلا  ءاول  ًاعفار  لازي  الو  ةيسايسلا ،
«. يقيرط يف  لجرلا  اذه  لعج  هنا  موي  لك  ركشأ هللا  : » موي تاذ  هنع  لاق  صحف  يناه  ديسلا  نا  ىتح  تاماسقنالا  داتعا 

، ةيحيسملا ةيمالسالا  تاساردلا  دهعم  فسوي –  سيدقلا  ةعماج  عم  ةكارشلاب  مالسلاو  راوحلل  صحف  يناه  ةيميداكا  هتمظن  لافتحا  لالخ  ءاج  ةزئاجلا  حنم 
، ةفوكلا ةعماج  يف  وكسنويلا  يسرك  فسوي ، سيدقلا  ةعماج  يف  راوحلاو  ةطاسولاو  ةنراقملا  نايدألا  ةساردل  وكسنويلا  يسرك  يئوخلا ، مامإلل  ملعلا  راد 

، طالبنج روميت  يروح ، رامعو  ةدامح  ناورم  تفتف ، دمحأ  باونلا : روعاف ، وبأ  لئاو  لامعألا  فيرصت  ةموكح  يف  ةحصلا  ريزو  ينيسحلا ، نيسح  سيئرلا  روضح  يف 
يف ةضايرلاو  راكتبالا  ىنبم  يف  كلذو  ءاقدصألاو ، لهالاو  ةيميداكأو  ةينيدو  ةيعامتجاو  ةيسايس  تايلعافو  نوب ، ليوناميا  نانبل  يف  يسنرفلا  ريفسلا 

�ماشلا قيرط  فسوي –  سيدقلا  ةعماج 

ىلع ةيجنرف  ريمس   » نا ربتعا  يذلا  شاكد  ميلس  ةعماجلا  سيئر  هالت  يريرح ، يلع  نسح  نم  بيحرت  مث  صحف ، يناه  ديسلل  ةملك  نمضت  ريصق  مليف  عم  ةيادب 
لمحيو لمح  وهو  لمكألا ، ةحوللا  ىلإو  لمشألا  ةروصلا  ىلا  رظن  ذإ  اهتاببسمو  تاماسقنالا  نع  عفرتي  نأ  عاطتسا  صحف ، يناه  ةمالعلا  ةزئاجلا  بحاص  رارغ 

نطولا مدقت  ليبس  يف  يضملاو  ريوطتلاو  نيسحتلاو  ءامنإلاب  ةبلاطملا  نم  بعتي  مل  ةفص ، يأ  ىلع  ىغطت  مّركملا  ةينانبل   » نا ىلإ  ًاتفال  ناسنإلا ،» ّمه 
«. هراهدزاو

ديري لب  شياعتلا  قيقحت  لجا  نم  طقف  ينيدلا  حماستلا  ىلإ  وعدي  صحف ال  يناه  باطخ   » نا مظان  نسح  ةفوكلا  ةعماج  يف  وكسنويلا  يسرك  سيئر  ىأرو 
«. عونتلاو ددعتلا  ربع  يفاقثلا  داحتالا  نم  عونل  سيسأت  هنإ  يبهذملاو ، ينيدلا  ددعتلا  ميمص  نم  ةيعامتجا  ةوق  سسؤي  نأ 

راوحلل صحف  يناه  ةيميداكا  اهحنمت  يتلا  مالسلا  عانصل  صحف  يناه  ةزئاج  نع  ةرسم  ناوطنا  فسوي  سيدقلا  ةعماج  يف  وكسنويلا  يسرك  سيئر  ثدحتو 
ددجتلاو ةلاصالا  ةيحانل  ينيدلا ، ركفلا  تالاجملا : يف  هلامعأو ، هتافلؤم  يف  نرق  فصن  نم  رثكأ  ةليط  صحف  يناه  ديسلا  ثارت  ةعباتم  ليبس  يف  ةيددعتلاو 

ةليط يفاقثلاو  ينيدلا  هجيسن  ةيددعت  يف  هتنايصو  يناسنالا  قرشلاو  ةيبرعلا  ةقطنملا  ثارت  نع  عافدلاو  ةيددعتلا  ةقطنملاو ، نانبل  يف  ينيدلا  ركفلا  يف 
ملسو يناميإو  يراضح  ءارث  ردصمك  ةيقرشملاو  ةيبرعلا  تاعمتجملاو  نانبل  يف  بهاذملاو  نايدالا  نيب  ةيمويلاو  ةيتايحلا  تاقالعلاو  لصاوتلاو  راوحلا  نورق ،

فادهأ راطا  يف  جردني  عمتجملا  بلق  يف  يناديم  لمع  وأ  ينف  جاتنا  وأ  باتك  وأ  ةحورطا  وأ  ةيعماج  ةلاسر  وأ  يثحب  لمعل  ةزئاجلا  حنمتو  �مادتسم  يلهأ 
�ةسسؤم وا  صاخشا  ةعومجم  وأ  صخشل  كلذو  صحف ، يناه  ةيميداكا 

�بيطخلا بابرو  مناغ  ماير  نيتزئافلا : نيتبلاطلا  ىلا  يملعلا  ثحبلا  ةزئاج  نابرق  ناوطنا  مدقو 

يف ةيددعتلاو  كرتشملا  شيعلا  زيزعتو  مالسلا ، لجأ  نم  لمعي  نَم  ىلا  تقولا  اذه  يف  ةجاحب  اننا   » ىلع يئوخلا  مامالل  ملعلا  راد  نم  يئوخلا  رديح  ددشو 
لثمي صحف  يناه  ديسلا  نا  ًاربتعم  انتقطنم ،» يف  ريهامجلا  ضيرحتل  ةيفئاطلا  نولغتسي  نيذلا  مدلا ، راجت  نم  ريثكلا  انيدل   » نا ىلا  ًاتفال  ةقطنملا ،»

ةيمنتلل تاراسم  ةسسؤمل  ةيددعتلا  نع  عافدلا  ةزئاج  ةدايز  دلاخ  ريفسلا  مدقو  نيدلا .» مساب  فنعلا  ةدشب  ضفر  يذلا  لجرلا  هنا  يقيقحلا ، مالسالا 
�قارعلا يف  ةيمالعالاو  ةيفاقثلا 

نا ىلا  ًاريشم  ةدحاو ،» ةيقالخا  ةميق  يف  ناتفلتؤم  ناتماق  صحف ، يناهو  ةيجنرف  ريمس   » نا صحف  يناه  ةيميداكا  نم  نيدلا  سمش  نيسح  دمحم  ربتعاو 
يف ًاديحو  لمعي  ًانايحا  هاندجو  امبرو  دلبلا ، اذه  يف  ةحلاصملاو  ةيوستلاو  لصولا  ىلع  المع  نينثا  لك  ثلاث  ناك  ةيسايسلا ، هتايح  ىدم  ىلع  ةيجنرف ، ريمس  »

«. ةيرخص ضرأ 

ةحارل ةكرتشم  ةالص  اوميقيل  ةسينك  بلق  يف  صحف  يناه  ديسلا  ةافو  رثا  نويحيسمو  نوملسم  عمتجي  نا  دلبلا  اذه  يف  ءاجرلا  تامالع  نم   » هنا ىأرو 
هذه ةرادإ  انسحأ  اذإ  ةمعن  فالتخالاو  ةيددعتلاو  عونتلا  يه  امب  ةينانبللا  ةينطولا  رب  ىلع  اسر  صحف  يناه  ديسلا   » نا ىلا  ًاتفال  هدي ،» طخب  اهبتك  هسفن ،

«. ةددجتملا ةليبنلا  تايوستلاو  راوحلاب  ةمعنلا 

ديسلا : » لاق يذلا  ةيجنرف  ريمسل  مالسلا  عانصل  صحف  يناه  ةزئاج  نيمألا  نسح  دمحم  ديسلا  مدق  صحف ، نع  ثدحتي  ةيجنرف  ريمس  هيف  رهظ  مليف  دعبو 
هقالخأو لادتعالا  لبن  ىلع  ةدهاش  تناك  هتريسم  ةلادعو ، ةماركو  مالسب  ًاعم  شيعلا  ملاع  يف  ماعلا 1992  ذنم  انلمع  ةودقو ، حلصمو  ركفم  صحف  يناه 
ىلا ةجاحب  انتب  ايبوفلا ، عاونأ  ىتشبو  نونجلاب  نيبورضملا  نم  ةنفح  هب  مكحتت  فيك  مويلا  انملاع  ىلا  اورظنا  : » لاقو فرطتلا .» هبكر  نمز  يف  هتعاجشو 

بحلا ىلإ  ًازاحنم  ناك  صحف  يناه  ديسلا   » نا ىلا  نيمألا  نسح  دمحم  ديسلا  راشأو  ًاعم .» شيعلل  دصارم  ىلا  ةجاحب  ًانملاع  لادتعالل ،» ليبون   » ةزئاج عارتخا 
«. ةورذلا لب  ًاطسو  ًاناكم  سيل  لادتعالاو  لادتعالاو ، ةلوجرلاو  لامجلاو 

 



 رابخألا نم  ديزملا 

ينفلا اجرب  دهعم  يف  باَّتكلاو  ءارعشلاو  ءابدألا  نم  هلث  مركت  اجرب  ةيدلب 

ةيروسلا دودحلا  ثثج  تايوه  ديدحتل   DNA جئاتن راظتنا 

نيينانبلل ةيديع  تدلُو  يريرحلا  ةموكح 
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ةءارق رثكألا 

هللارصن نسح  ىلإ  يتلاسر  هذهو  بزحلا  يف  لتاقملا  انأ 

رمقلا اهيف  ىكب  ةليل  يف  ونر  ايت  يقودقدلا : ةونغ  �د 

؟؟ يعرشلا ءاضقلا  يمحي  نم  ةّنسلا ؟؟ ءامد  ةقارإب  هديدهت  ذفني  دارم  ميحرلا  دبع  له  دارم ) رمعو  يفيصلا  رمع  نيرمعلا (  ىلع  ءادتعالا  دعب 

ةدوقفملا ةماركلاو  ينآريالا  عورشملا 

رصن هللا نسح  ىلا  ينانبل  يعيش  يفحص  نم  ةلاسر 

بزح هللا طورش  يبلت  ةينانبل  ةموكح 
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عقوملا طباور 

لصتإ

     
رابخأ
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لصتإ

انب نحن  نم  تاقرفتم  هراتخم  تالاقم  عقوملا  صاخ   
رابخأ

ةيلود ةينانبل  رابخأ  ةيسيئرلا 

يعامتجإلا لصاوتلا  عقاوم 

Facebook 

Twitter 
Instagram 
YouTube 

ههجوت وا  همازتلا  وا  هؤامتنا  ناك  امهم  ئراق  لكل  ربخلا  لقن  وه  انرود  نا  لع  ديكأتلاو  هيلإ  انرشا  امب  مازتلالا  انبجاو  نم  نا  ىرن  زوين  ةرادصلا  عقوم  يف  نحنف 
يطارقميد ملاع  ءانبل  يقيقحلا  لخدملا  وه  يسايسلا  ناديملا  يفو  مالعالا  تاحفص  ىلع  اهريهامج  ةيسايسلا و  فارطالا  فلتخم  نيب  لعافتلا  نابو  يسايسلا ،

مالعالل ينطولا  سلجملا  نع  رداص  / 31  / مقر ربخو  ملع  بجومب  ةصخرم  عقوم  زوين  ةرادصلا  لقتسملا  رحلا  مالعإلل  يقيقحلا  هجولا  زاربإلو  يقيقح 
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