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 ةيباھرإ تامجھ نم طسوألا قرشلا يف اهينطاوم رذحت نطنشاو
ةلمتحم

 ىلع دكؤيو سدقلا موي يف ينانبللا شيجلا ييحي هللا رصن
نيطسلف ريرحت ىتح ةمواقملا طخ رارمتسا

ةيجراخو ةيلخاد ةرماؤمب مت يسرم دض يركسعلا بالقنالا :عيدب

 يديؤم ماصتعا ناكم ىلإ لوخدلا عنمتس ةيرصملا ةيلخادلا
يسرم

رهشأ 6 ويستال دئاق فاقيإ :»يسيموكويشتلاك« ةحيضف

رئاخذو ةحلسأ لاخدإ مهتلواحم لالخ نييروس 7 لاقتعا :ندرألا

 يف ةئملا يف 7.4 ىلإ ةدحتملا تايالولا يف ةلاطبلا لّدعم عجارت

 ال يبد ةحايس
 ناضمر يف فقوتت

 أرقي »نوف يآ«
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ساحن ليبن ينانبللا

ردنكسا هللادبع
 ءانيس نيب ام
يبناعشلاو

 نيدلا يقت ةدنر
 ةرورضو ةيدوعسلا طفن
 داصتقالا عيونت

رشبلا ةيردب
   اعادو - امبر
!»باستاو«

 :ينسوبلاو يكرتلا ةيجراخلا اريزو
 ىلا فوقولا يلودلا عمتجملا ىلع
 ةيروس يف حيحصلا بناجلا

 يدرك 200 ىلاوح نوزجتحي نويداهج
 ةيروس لامش يف

 صمح يف ىحرجلاو ىلتقلا تارشع
 ةيلاوم ايشيليمل ةريخذ نزخم راجفناب

 ديشيو »رصنلا« ـب هتقث يدبي دسألا
 هشيجب

ً ازكرم 830 تماقأ ةيروسلا ةموكحلا
 نيحزانلا ءاويإل

 ىلع دهشي رمدملا ةيدلاخلا يح
 ىلإ تيب نم لاتق :ةنحاط ةكرعم
 ضيبألا حالسلابو ... تيب

 "مارغتسنا" ىلع دسألا

3 نوروزيس ةدحتملا ممألا وشتفم
 ةحلسأ مادختساب هبتشي عقاوم
 اهيف ةيواميك

 ىلع راصتنإلا نم قثاو :دسألا
 ةضراعملا

 يف نزخم راجفناب ىحرجو ىلتق
 صمح يف دسألل لاوم يح

 نيتيرق ىلع رطيست ةضراعملا
 فينع فصقو ...اعرد فير يف
ةرصاحملا صمح ءايحأ ىلع

ب ف أ ،»ةايحلا« - توريب ،ندنل

٢٠١٣ سطسغأ ٢ ةعمجلا

 يف نيتيرق ىلع سما ةيروسلا ةضراعملا ولتاقم رطيس

 ىلع ةيماظنلا تاوقلا رصانع اوربجا امدعب اعرد فير

 ةميدقلا صمح ءايحا تضرعت نيح يف ،امهنم باحسنالا

 نم فينع فصقل ةضراعملا ةرطيسل ةعضاخلاو ةرصاحملا

.يماظنلا شيجلا

 بئاتكلا« نا »ناسنالا قوقحل يروسلا دصرملا« لاقو

 فير يف يلدبعلاو ركذ نيع يتيرق ىلع ترطيس ةلتاقملا

 هاجتاب امهنم ةيماظنلا تاوقلا باحسنا رثإ يبرغلا اعرد

 ةقطنملا يف تاراجفنا تاوصأ عم كلذ قفارتو ،راكبلا ةيرق

 ةنيدم يف قطانم تضرعت نيح يف ،اهتعيبط فرعت مل

 ،ةيماظنلا تاوقلا بناج نم نواهلا ةيعفدمب فصقلل ةّراحلا

 اھذفن ةراغ عم نمازتلاب ،ةيرشب رئاسخ عوقو نود نم

.ةنيدملا نم يبونجلا يحلا ىلع يبرحلا ناريطلا

 ،سما رجف اعرد ةنيدم يف دلبلا اعرد يح ىلع تطقس ةيعفدم فئاذق تناكو

 ةرجشلاو ليست ىرقو تادلب تضرعت امك .ةيرشب رئاسخ نع تامولعم درت ملو

-ءاعبرالا ليل فصتنم دنع ةيماظنلا تاوقلا فصقل اعرد فير يف كومريلا يداوو

.سيمخلا

 ةنيدملا ءايحا لواط فينع فصق نع »يروسلا دصرملا« دافا ،صمح يفو

 .اهفارطا ىلع تاكابتشا تراد امنيب ،لفط امھدحا نايندم لتق ثيح ةميدقلا

 معدب ،كبتشت يتلا ةيماظنلا تاوقلا نم فصقل رواجملا رعولا يح ضرعت كلذك

 نورطيسي نيذلا ةضراعملا يلتاقم عم ،اهل ةيلاوملا »ينطولا عافدلا تاوق« نم

.يحلا ىلع

 طوقس ءارج ناخدلا دعاصتو فصقلا لامعأ رهظيً اروصمً اطيرش نوطشان ثبو

.يحلا نم ةدع ءازجأ ىلع فئاذقلا

 صمح فير يف نيلتاقملا ةرطيس قطانم ضرعت نع »دصرملا« دافا امك

.ةلوحلاو ةريبكلا رادلاو ةسيبلتو نتسرلا اميس ال ،فصقلل

 امھادحا نيتيوج نيتراغ يبرحلا ناريطلا ذفن ،)لامش( بلح ةظفاحم يفو

 رفاوتت ملو بلح فير يف لسعلا ناخ ةدلب ىرخالاو نيدشارلا يح يف قطانم

 ةيداشرلا ةدلب ىلع ةيماظنلا تاوقلا ترطيسو .رئاسخلا مجح نع تامولعم

 ةيركسعلا تايلآلاو تارايسلا نم ددعب اهماحتقا دعب بلح نم قرشلا ىلا

.لزانملا ضعب اهقارحإو

 بلدإ ةظفاحمو قشمد طيحم يف ةيركسعلا اهتالمح ةيماظنلا تاوقلا تلصاوو

 ةاقلملا ةرجفتملا ليماربلاب فصقلل ةدع قطانم تضرعت ثيح ،)برغ لامش(

.»دصرملا« قفو ،ناريطلا حالس نم

 نم نواهلا فئاذقب فصقل ةيقرشلا ةينادمصلا ةدلب تضرعت ةرطينقلا فير يفو

 ىلع ةراغ يبرحلا ناريطلا نشف بلدإ ةظفاحم يف اما .ةيماظنلا تاوقلا

 ىلع ،ةرجفتم ليمارب يحورملا ناريطلا ىقلأ امك ،نيروك ةدلب يف قطانم

 يمارلاو نايعرم لبنس ريدو ةلحنو هتالرفكو ةجرس ىرقو تادلب يف قطانم

.اياحرفك يف نينطاوم ةعبرأ لتقم نع ءابنا تددرتو ،اياحرفكو

 تاوقلا نم فصقلل روزلا ريد فير يف ةيعيرملاو نسحوم يتدلب تضرعتو

 .ةيرشب رئاسخ نع تامولعم درت ملو سيمخلا-ءاعبرالا ليل فصتنم ةيماظنلا

.فصقلل روزلا ةنيدم نم ةدع ءايحا تضرعت امك
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