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ةرطيسلاو ةدايقلا زكرم تاينقت ىلع »يواوھ« دفو تعلطأ

ةخیلز ىفشتسم عم نواعتلا زیزعت ثحبت يبد ةطرش
 نايبلا - يبد :ردصملا

2015 سطسغأ 10 :خيراتلا

ةكراشم 06LikeLike5دِّرغ

 ةعومجم نم ًادفو ،يبد ةطرشل ماعلا دئاقلا ةنيزملا رطم سيمخ ءاوللا لبقتسا
 ةيذيفنتلا ةسيئرلاو ةسسؤملا دوواد ةخيلز ةروتكدلا ةسائرب ،ةخيلز تايفشتسم
 ريدم لجنس يلع روتكدلا ديمعلا هرضح يذلا ءاقللا لالخ ،اهعم ثحبو ،ةعومجملل
 ةماعلا ةدايقلا نيب كرتشملا نواعتلا زيزعت لبس ،يحصلا يبد ةطرش زكرم
 ،تاراشتسالاو تاربخلاو رظنلا تاهجو لدابتو ،ةخيلز ىفشتسمو يبد ةطرشل
 ءانب ىلإ ةفاضإ ،ةيجالعلاو ةيبطلا تامدخلاو تاليهستلا نم ةدافتسالا قرطو
.ةلودلا يف ةلماعلا ةيبطلا تاسسؤملا عم تاكارشلا

 يبطلا مقاطلاو ةيحصلا ةياعرلاو ىفشتسملا نع ةذبن ىلإ ةنيزملا ءاوللا عمتساو
.اهمدقي يتلا ةيجالعلاو ةيبطلاو ةيليھأتلا تامدخلاو ،هيف ةدوجوملا تاصصختلاو

 عوردلا ،دوواد ةخيلز ةروتكدلاو ،ةنيزملا رطم سيمخ ءاوللا لدابت ءاقللا ماتخ يفو
.ةيراكذتلا

 دفو ،يبد ةطرش يف تايلمعلل ةماعلا ةرادإلا تلبقتسا ،لصتم قايس يفو
 ةلماعلا ةعومجملا سيئر اديل ناي ةسائرب ،عيراشملل »يواوھ لامعأ ةعومجم«
 ديمعلا هلابقتسا يف ناك ثيح ،تالاصتالاو تامولعملا ةينقت لولح ريفوت لاجم يف
.ةماعلا ةرادإلا ريدم يديوسلا يطب لماك سدنهملا

تاروطت

 يتلا تاروطتلا ىلع ،ةرطيسلاو ةدايقلا زكرم ةرادإل هترايز لالخ دفولا علطاو
 ةبقارم ماظنو ،عمتجملا ةمدخ لاجم يف يبد ةطرشل ةماعلا ةدايقلا اهتققح
 تاءارجإلاو لمعلا ريسو ،يبد ةرامإ عراوش يف رورملاو ريسلا ةكرحو تايرودلا
 ماظنو ،ثداحلا عقوم ىلإ ةيرودلا لوصو ىتحو غالبلا يقلت ذنم اھذاختا متي يتلا
 ةطساوب ةيجراخلا قرطلا ةبقارمو ،ةيعانصلا رامقألا مادختساب تايرودلا ةبقارم
 يبد ةطرش اھرفوت يتلا ركبملا راذنإلا ةمدخو ً،اوج ةلومحملاو ةتباثلا تاريماكلا
.كونبلاو تارھوجملاو ةفارصلا تالحمل

 تاملاكم لابقتسا ماظن ىلع حرش ىلإ ،يديوسلا ديمعلا نم دفولا عمتسا امك
 عافدلاو ذاقنإلاو ةطرشلاو فاعسإلا ىلإ تاملاكملا ليوحتب موقي يذلا ئراوطلا
 بسح تاملاكملا لوحي يذلا يتاذلا تاملاكملا عيزوت ماظن ىلإ ةفاضإلاب ،يندملا
 ةرطيسلاو ةدايقلا زكرم يف دجوي ثيح ،تاملاكملا لبقتسم ىلإ لصتملا ةغل
 يتلا ةقاعإلا يوذ ةمدخ ىلإ ةفاضإلاب ،ةددعتم تاغلب تاملاكملا نوقلتي نوفظوم
.اهعاونأ عيمج لمشت

 اھريخستو ةديدجلا تاينقتلل يبد ةطرش ةبكاومب ديدشلا هباجعإ نع دفولا برعأو
 اهتدايرو اھزيمت يف رارمتسالا ةينمألا اهتريسمل ًاينمتم ،نامألاو نمألا طسبل
ً.ايملاعوً ايلحم

اضيأ أرقا

ً انوناق ردصي دشار نب دمحم
 يف ةيئاضقلا موسرلا نأشب
يبد مكاحم
 دمحم خيشلا ومسلا بحاص ردصأ
 سيئر بئان ،موتكم لآ دشار نب
 هاعر ،ءارزولا سلجم سيئر ةلودلا

 ،يبد ةرامإلً امكاح هتفصب ،هللا

 عم انعمجت :دياز نب دمحم
 اياضقلل ةكرتشم ةيؤر دنهلا
ةيلودلاو ةيميلقإلا
 دمحم خيشلا ومسلا بحاص دكأ
 دهع يلو نايهن لآ دياز نب
 ىلعألا دئاقلا بئان يبظوبأ
 تاقالعلا ةناتم ،ةحلسملا تاوقلل
 ةيخيراتلا

 ريغ دنهلا عم انتاقالع ءفد
قوبسم
 دياز نب هللادبع خيشلا ومس لاق
 ةرايز نإ ةيجراخلا ريزو نايهن لآ
 يدوم اردنيران دنهلا ءارزو سيئر
 يف يتأت ،سمأ ةلودلا ىلإ

 عورشم لّومت تارامإلا
 يف يحصلا فرصلاو هايملا
نيئجالل يرتعزلا ميخم
 تنب ىنبل ةخيشلا يلاعم تراشأ

 ةيمنتلا ةريزو ،يمساقلا دلاخ
 تارامإلا ةلود نإ يلودلا نواعتلاو
 تاردابملا فلتخم ينبتب ةمزتلم

 ةزئاج ملستي دياز نب فيس
 يف ةيموكح ةهج لضفأ
ةرامإلا

 م2015 سطسغأ 17 - ـھ1436 ةدعقلا وذ 2اياضق و ثداوحتارامإلا ربعةيسيئرلا
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