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لاقملا كراش
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.ةعيرسلا قرطلا ىلع بلسلا ثداوح راركت ةيفلخ ىلع اهيف نمألا زيزعتب ،دادغب بونج ملك 560 ،ةرصبلا ةعبات ةدع ةيدودح تادلب تبلاط

 قرطلا نمأ زيزعتب تبلاط ةنجللا» نأب «ةايحلا» ىلإ حيرصت يف ناكير يدهم ريبزلا ةدلبل يلحملا سلجملا يف ةينمألا ةنجللا سيئر لاقو

 نينطاوملا عيورتو تابكرملا بلس ثداوح راركت عنمل تايرودو ةبقارم طاقنو زجاوح بصن لالخ نم ،زكرملاو يحاونلا نيب ةعقاولا ةيجراخلا

 ريغ فيرعت تاحول لمحت يتلا كلت اصوصخو تابكرملل نماكم بصنو ةقرسلا نهتمت تأدب تاباصع كانه» نأ فشكو .«مهتاكلتممب رارضإلاو

.«يلودلا قيرطلا ربع ءالبركو فجنلا وأ دادغب ىلإ ةهجتملاو تيوكلا ةلود عم ناوفس ذفنم لالخ نم ةمداقلاو ةيقارع

 اهدارفأ نودوزي ،دالبلل لوخدلا تاءارجإ ليهستب ةصاخلا رئاودلا يف نولمعي نيرخآ صاخشأ ةدعاسمب لمعت تاباصعلا هذه» نأ ىلإ راشأو

 ىلإ لوحتت ةميرج ىلإ يدؤت نأ نكمملا نم تافرصتلا هذه لثم» نأ ىلإ تفلو .«ةقرسلا ةيلمع ل�هسي ام ،مهتابكرمو نيدفاولا نع تامولعمب

.«راوجلا لود عم ةيجراخلا تاقالعلا فلم ةئدهت ىلإ قارعلا ىعسي تقو يف ،نيدلب نيب ةلكشم

 اهلعج ام ،ةرواجملا لودلا عم ةيربو ةيرحب ذفانم اهلو ةيقارعلا طفنلا لوقح ربكأ مضت اهنوك ،ةرصبلا ىلإ ةعباتلا تادلبلا مهأ نم ريبزلا ربتعتو

 عيقوت وأ بيقنتلا لامعأ ىلع فارشإلل ةيبنجأ قرف لاسرإ اهضعب بلطتي يتلاو طفنلاو ةقاطلا تالاجم يف ةلماعلا تاكرشلا نم ريثكلل �ادصقم

.دوقع

 تاهزنتملا يف نيل�وجتم ةفاثكو �ايرورم �اماحدزا دهشي يذلا رطفلا ديع لبق ةقطنملا يف نمألا زيزعتل ةطخ ذيفنت ىلع ةينمألا تاوقلا لمعتو

.قاوسألاو

 ىلإ ،ةينمألا ةطخلا يف كراشت ئراوطلا جاوفأو رورملاو ةيلحملا ةطرشلا نم تاوق» نأب رهام سابع ريبزلا يف ةيلحملا ةموكحلا سيئر دافأو

 نع �الضف ،ءاضقلا ىلإ نيبولطملا قح يف ضبقلا ءاقلإ تاركذم ليعفت ىلإ فدهت» اهنأ �ادكؤم ،«ينطولا نمألاو تارابختسالا رصانع بناج

.«نمألا بابتتسا سكعت ةمهم ةلاسر ه�جوت اهنوك
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 ةسايس نم ديزملا

ةسايس يف ةءارق رثكألا

 نم ةديدحلا ريرحت ةكرعم ءدب
)نييثوحلا

http://www.alhayat.com/article/4586577

-ريرحت-ةكرعم-ءدب/جيلخلا/ةسايس/
(نييثوحلا-نم-ةديدحلا

 ناثحبي ناملس نب دمحمو نيتوب
«كبوأ» عم نواعتلاو ةقاطلا قاوسأ
(

http://www.alhayat.com/article/4586580

-نب-دمحمو-نيتوب/جيلخلا/ةسايس/
-ةقاطلا-قاوسأ-ناثحبي-ناملس
(كبوأ-عم-نواعتلاو

 نع رمحلا هطوطخ عفري ردصلا
)يكلاملاو «يبعشلا دشحلا»

http://www.alhayat.com/article/4586581

-عفري-ردصلا/جيلخلا/ةسايس/
-يبعشلا-دشحلا-نع-رمحلا-هطوطخ
(يكلاملاو

 هلابقتسا لالخ دياز نب دمحم
 ةوق رثكأ فلاحتلا :ينميلا سيئرلا
)نميلا يف �ازاجنإو �امدقتو

http://www.alhayat.com/article/4586584

-دياز-نب-دمحم/جيلخلا/ةسايس/
-ينميلا-سيئرلا-هلابقتسا-لالخ
-ازاجنو-امدقتو-ةوق-رثكأ-فلاحتلا
(نميلا-يف

)ةيرحبلا نميلا ةئر ... ةديدحلا
http://www.alhayat.com/article/4586611

-نميلا-ةئر-ةديدحلا/جيلخلا/ةسايس/
(ةيرحبلا

عوبسالا اذهمويلا
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