
A مارهألا ةباوب

46321 ددعلا 138 ةنسلا 2013 ربوتكأ 2 ــھ 1434 ةدعقلا وذ نم 26 ءاعبرألا

ةمالس رصانلا دبعيماـس رـمع

ةبوبمتاكارتشاةصروبلاتايفولاريتاكيراكمارهألا باتك ةعمجلا قحلم ةيعوبسأ باوبأ باوبألاةيسيئرلا

رصم

رصم يف ةحایسلا نع رظحلا عفرت ةلود 12

2 : أ . ش . أ و دجملاوبأ اشر ـ تبتك 1685  لاقملا ةعابط

 يف ةحایسلا نع رظحلا تعفر ةیبوروأ ةلود  12 نإ  , ةحایسلا ریزو  , عوزعز ماشه لاق

 عانقإ يلع ةحایسلا ةرازو لمع ةجیتن كلذو سمأ حابص ادنلریأ مامضنا دعب رصم

 . يضاملا سطسغأ فصتنم ثادحأ بقع ددصلا اذه يف ةیبوروألا لودلا

 ةطخ اهیدل ةرازولا نأ ـ مأ يت يج لیومتلاو لاملا رمتؤم لالخ ـ ةحایسلا ریزو فاضأو

 سبللا ةلازإ يلع لمعت ةیوق ةماع تاقالع ةلمح قالطإ يلع دمتعت ةلبقملا ةلحرملا يف

 يمظنم عم لمعلا نع الضف جراخلا يف ةرشتنملا رصم نع ةینهذلا ةروصلا يف

.عاطقلا طیشنت يف دعاسی ام ناریطلا تالحر ةفلكت ضیفخت يلإ ةفاضإلاب تالحرلا

 حئاس 1000لوصو يلإ اریشم ,اهتیفاع ةداعتسال اهلیبس يف ةحایسلا نأ عوزعز دكأو

.سمأ ةقدرغلا راطم يلإ يناملأ

 عاودل نهارلا تقولا يف دمجم رصم يلإ ةیناریإلا ةحایسلا عوضوم نإ عوزعز لاقو

.يموقلا نمألاب قلعتت

 شماه يلع يفحص رمتؤم لالخ -ةیناریإلا ةحایسلا نأشب لاؤس يلع ادر عوزعز ركذو

 تاقالعلا نأب دیفی ام ءاج اذإ ایحایس ناریإ عم لماعتلا يف عنامی ال هنأ رمتؤملا

.يحایسلا يوتسملا يلع نواعت اهعم ماقی نأ نكمی ةیناریإلا -ةیرصملا

 ةرورض يلإ رمتؤملا لالخ ناكسالا ریزو بلحم میهاربا سدنهملا راشأ هبناج نمو
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 اهفدھ ةینمألا تاسسؤملاو شیجلا نم لینلا تالواحم
رصم ریمدت

 نمأ .. يقدلاب هتماقإ رقمب هیلع روثعلا متی مل
 ذافنلا بجاو مكح ذیفنتل لیدنق ماشھ قحالی ةزیجلا

هسبحب

 ةقلحلا  .. سماخلا روباطلاو  ... يبنجألا لیومتلا
ةریخألا

 ةیلام غلابم يلع لصحت ةیعمجو ازكرم  75: ءامسألاب
ابوروأ نم ةیرس

  .. ادنغوأ عم يلوألا ةارابملا نم اندفتسا  : يلدارب
مویلا اهعم ةبرجتلا رركنو

 ةكرعم دعب طایعلا يلع هتضبق مكحی نمألا
 يف نیطروتملا نم 4 طبض .. نیتعاس ترمتسأ

قرتحملا ةطرشلا مسقل لیدب ينبمو ثادحألا
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 مهاست يتلا ةماهلا تاعورشملا نم ددع ءایحا لجأ نم ماعلاو صاخلا نیعاطقلا فتاكت

.رصم لخاد ةدیدج تارامثتسا بذج نع الضف ةدیدج لمع صرف داجیإ يف
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.....رصم ىلا رفسلاب حامسلا اضيأ اسمنلا تنلعأ مويلا

 ال ىتح لوصألاب اومزتلي نأ جمھلاو نیبغاشملا نم وجرأ . رمحألا رحبلا ىف هیحایسلا ندملل طقف نكلو
. حایسلا دفاوت نم نيریثك رشب تیب برخني
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ةرطق ثيغلا لوأ

لھسي انبر

 باوبالا

يسایسلا دھشملارصمةیناثلا ةحفصلا

 ةيعوبسالا باوبالا

بتكمیلعتو بابشرفسو ةحایس

 ةعمجلا قحلم

رصم رب نمةصقلا



ملاعلايبرعلا نطولاتاظفاحملا

تاقيقحتملاعلا لوحىنيد ركف

ةضايرداصتقاءاراو اياضق

لفطلاو ةارملاةفاقثلا ايندثداوح

ةرح ءارأةدمعالانويزفيلتو ةعاذإ

تاراوحمارھالا ديربمارھالا تافلم

ناضمر راونأةريخالا

ىدحتلا عانصءاذغو بطامنيس

تاساردلا زكرمةئيبلاةعمجلا ديرب

ىسايسلا مارھألاىفاقثلا مارھألاثداوحلا قحلم

نونفو موجنىداصتقالا قحلملاتاظفاحملا قحلم

ريخلا رهنتاراطملا ملاعىضايرلا ةعمجلا

جراخلا ىف نويرصملاايجولونكتو مولععوبسالا رخآ

رخآلا هجولاةعمجلا داتسةايحلا نم

نوناقلا عمتايمالسإ

ريراقتراوحلا

ةأرملاةصاخ قاروأ

ايارمبتك

فلمةعمجلا تالاقم

تاحمل

A B  ىلع انعبات

تاساردلا زكرمةينيدلا ةباوبلاودبإ مارھألايلكيو مارھألايبرعلا مارھألايداصتقالاةيطارقوميدلاتيبلابابشلايئاسملا مارھألامارھألا ةباوب
كامأ زكرمتيبلا ةلجمةيميلعتلا ةباوبلاايندلا فصنمارھألا ةبتكممارھألا تارايسمارھألا ويدارنيدلا ءالعتروبس مارھألاAhram Onlineةيلودلا ةسايسلا ةلجم

رصعلا ةغلىضايرلا مارھألا ةلجم

مارھألا ةسسؤم نم قبسم نذإ نود ةدام يأ عبط وأ عيزوت وأ رشن رظحيو ،مارھألا ةسسؤم ىدل ةظوفحم رشنلا قوقح عيمج

ahramdaily@ahram.org.egينورتكلإلا ديربلا ىلع انلسار


