
تاعاس 6 ذنم

 ةيسنوت ءاضف ةسدنهمل حيرصت ..”هللا نم انب�رقي ملعلا“
 اعساو الدج ريثي

 تحبصأ ةيسنوت ءاضف ةسدنهم يرباكوتلا اينار :”يبرعلا سدقلا“ -سنوت

 نيب ةقالعلاب قلعتي ،حيرصت ببسب مايألا هذه اهدالب يف ةعاسلا ثيدح

 يرباكوتلا ض�رعو ،نييسنوتلا نيب اعساو اماسقنا راثأ ،هللاب ناميإلاو ملعلا

.دحاو نآ يف عساو فطاعتو ريبك موجهل

 ”ةعساتلا“ ةانق ىلع ”روسلا تحت“ جمانرب يف مايأ لبق اهتفاضتسا لالخو

 ةريثك ءايشأ كانهو ،هللا نم امود انب�رقي ملعلا“ يرباكوتلا تلاق ،ةصاخلا

 لالخ ايصخش هتفشتكا ام اذهو ،نآلا ءاملعلا اهفشتكي نآرقلا يف ةروكذم

 سمشلاو نوكلا نع ثدحتت يتلا تايآلا ةصاخو ،نآرقلل يتءارق دنعو يلمع

.”بكاوكلاو رمقلاو

 يف ءاملعو نوسدنهم همظني يلود يملع عورشم يف يرباكوتلا كراشتو

 ةاكاحم متت ثيح ،يرظانتلا ءاضفلا داور بيردت زكرمك ةيبوروألا ءاضفلا ةلاكو

 ءوضلاو تقولا نع لوزعم ثاحبأ ربتخم يف رمقلا ىلع ءاضفلا داور ةمهم

.يعيبطلا
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 ضعبلا ككش ثيح ،سنوت لخاد اداح اماسقنا ريخألا اهحيرصت راثأو

 مدع“ رابتعا ىلع ،ةيبوروألا ءاضفلا ةلاكو عم اهلمعو ،ةيملعلا اهتاداهشب

.”ةيبوروألا مالعإلا لئاسو يف اهنع لاقم يأ دوجو

 ةلاكولا عقوم ىلع,الصأ دوجوم ريغ يرباكوتلا_اينار# مسإ �ونأ,رها�ضلا

European Space Agency🇪🇺,ةيبوروألا ةيئاضفلا
 يفحص لاقم وأ ةيبوروألا ةيئاضفلا ةلاكول يملع روشنم ىتح امف امو

 اهيف ,ةيرمق ةمهم عورشم/جمانرب ىلع يكح ةيبوروأ مالعإ ةليسول

 !اذه مسإلاب «دئاق ةبئان» ةبترب «ةيسنوت ءاضف ةدئار»

pic.twitter.com/B9Tk9tpLrI

— The Godfather  (@Al_Pacino_) January 7, 2022

 يف طقف ثيدحلا اهيلع ناكو ،اهلهجت رومأ يف تلخدت اهنأ نورخآ ربتعاو

.نيدلا لاجرل قلاخلا ةفرعمو ةينيدلا رومألا كرتو ،اهصاصتخا لاجم
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· シェア

 ال ءاضف ةملاعك تنأ“ اهلوقب يرباكوتلا ،ينوعلا ةرباص ةيمالعالا تبطاخو

 نأ امك ،ينينعي الو كب صاخ نأش يه هللاب كتقالعو ينيدلا كيأر ينمهي

.”ينيدلا نأشلاب نوثدحتي ال ءاملعلا

· シェア
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 يرباكوتلا تبتك ،ةيملعلا اهتءافكب كيكشتلاو اهدض ةريبكلا ةلمحلا ىلع ادرو

 ةبلاطم تسل انا“ )اقحال ةنيودتلا تلازأ( كوبسيف عقوم يف اهتحفص ىلع

 قلطنا )ةيرمقلا ةطحملا ،ةيرمقلا ةيرقلا( عورشملا )…( هتلق مالك يأ ريربتب

 لوا يف عورشم اذه .يضاملا رهشلا هتافلم لوا تملتساو ،رهشأ ةعضب ذنم

 .رومألا طلتخت ال يك ةقد لكب ءايشالا ةباتك ىلع ةصيرح تنك .هتاوطخ

 ةدحاو لك ،ةصاخ وأ ةيموكح تاكرشل عيراشملا لكوت ءاضفلا تالاكو

 نمض )ةيبوروألا( ءاضفلا ةلاكو عيراشم ىلع لغتشا اناو .ءزج يف ةصتخم

.”اهيف سيلو ءاضفلا ةلاكو قيرف عمو صاخلا عاطقلا

 ييأر“ يرباكوتلا تلاق ،هللاب ناميإلاو ملعلا نيب اهطبر ىلع ضارتعالا لوحو

 يأر وهو .لخدتلا يف قحلا هل دحأ الو يدحو ينصخي وه عوضوم يأ يف

 نيدلاب يل ةقالع الو )ماعلا يأرلا يف( ةرثؤمب تسل و ،ثحبلا روط يف يصخش

.”اهب يل ةقالع ال تاشاقن يف ينولخدت ال .ايقيزيفاتيملا الو ةسايسلا الو

いいね！ コメント 1
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 تضرعت يتلا ةلمحلا ءازإ يرباكوتلا عم نييسنوتلا نم ريبك ددع فطاعتو

 ام ىلع ”روسلا تحت“ جمانرب مدقم س�يسب ناهرب يمالعإلا قلع ثيح ،اهل

 بابشلل ةلاسر هيجوت -اهتفاضتسا لالخ نم- اندرأ“ هلوقب يرباكوتلا هتبتك

 عيمج يف ةرباثملاو لمعلا قيرط نع حاجنلا يف لمأ ةمث نأ يسنوتلا

 .سنوت تاعماجو سرادم نم تج�رخت يرباكوتلا اينار نأ ةصاخ ،تالاجملا

.”يصخشلا اهيأر داقتناو ةيملعلا اهتءافكب كيكشتلاو مجهتلل تضرعت اهنكل

 نيشيعت كتلعج ينأل رذتعأ :كل لوقأ نأ تدرأ“ هلوقب يرباكوتلا بطاخو

 لوحت يذلا ميظعلا كبعش نم ءزج ىلع فرعتلا ربع ةيساقلا ةبرجتلا هذه

.”!س�دقملا لشفلا ةرقب سيدقت هصاصتخا ايقيرفأ لامش سودنه ىلإ

 بحي الو حجني ال بعشلا اذه“ هلوقب جرف نب يبحصلا قباسلا بئانلا قلعو

 ةعامج نب دمحم ،ةضهنلا ةكرح يف قباسلا يدايقلا فاضأو ،”!حجني نم

.”نييسنوتلا نم ريثكلا يف رخني يناطرس ضرم اذه .اينار عم نماضتلا لك“
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Borhen Bssais
金曜日

 ءاش نا نوكت شب و ءاضفلا يف ةسدنهمو ةثحاب ،اهروضحب انتفرشو روسلا تحتل انتاج يذاه ةيسنوتلا ةباشلا
.....رمقلا يرق ومسا ةيبروألا ءاضفلا ةلاكو هيلع فرشت جمانرب نمض اهرايتخا مت ام دعب ءاضف ةدئار هللا
 يف نكمم اميد ىقبي ةرباثملاو لمعلا قيرط نع حاجنلا يف لمألا ونا اندالب يف بابشلل اهوهجون انيبح ةلاسر
....سنوت تاعماجو سرادم نم تجرخت يرباكوتلا ةينار وناو ةصاخ تالاجملا لك
 يصخشلا اهيأر لوقت شافيك ،تاجاح زوز ىلع اهيف كيكشتلا و مجهتلا ضورع تادبو انه نم تعلط ةينار
もっと見る... نم اهبرق داز ملعلا ونا ادج

1,619 76 1,563

 ةرايز يل ر�سي نأ ىلاعت هللا لضف نم“ تاكوش دلاخ قباسلا ريزولا بتكو

 برغملا ىلإ اقرش ايسينودنإو شيدالغنب نم ،ابيرقت هرسأب يمالسإلا ملاعلا

 ايقيرفأ ىلإ الامش ةيداحتالا ايسور بلق يف ناتسراتت نمو ،ابرغ ىصقألا

 ةيئادعو ةكبترم ةقالع دجأ مل ين�نأب لوقلا كلمأو ..�ابونج ءارحصلا بونج

 يدلب يف لاحلا وه امك مالسإلاو ”توثدحلا“ نيب ةك�كشمو ةش�وشمو
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 رثكأ اندنع ”شودطولا“ ضعبو يشافلا را�يتلا ةميعز نأ �ىتح..سنوت

 دح ىلع ”رزدليف تريخ”و ”رومز كيريا”و ”نابول نايرام“ نم ”ايبوفومالسإ“

 يرباكوتلا اينار ةثحابلا ةبرغ ةجرد ىلإو ،يديدقلا دمحأ روتكدلا انذاتسأ لوق

 اهناميإ ى�وق دق ءاضفلا ملعب اهلاغتشا نأ تلاق اهنأل اهلهأ نيبو اهنطو يف

.”هللاب

 ضعب لوقعو بولق يف نيدلل ةيضرملا ةيهاركلا هذه عرز نم“ هلوقب لءاستو

 هفصنأ اميف ،باهرإلل افدارم مهيأرب حبصأ مالسإلا نأ ةجرد ىلإ نييسنوتلا

 ةراضح نيد هنأ اولاقو نييبرغلا نيركفملاو ةفسالفلاو ءاملعلا نم ريبك ددع

.”؟ةيناسنإلا خيرات يف ريبك ماهسإو مالسو

 روتكدلا دوقع لبق ربخأ املثم اهل ءافش ال ”تاذلا راقتحا“ ةدقع“ فاضأو

 �رس ثدحلا اذه .”تاذلا ىلإ ةدوعلا“ تيصلا عئاذ هباتك يف يتعيرش يلع

�لختلاو ةيفاقثلا ةيعبتلا هذه
�

 ىلإ ال .يفرعملاو يملعلا ددرتلاو يراضحلا ف

 ينطولا ركفلاب ةلص ءالؤهل سيل هنأ لوقأ اريخأو .ءالؤه ىلإ الو ءالؤه

 مهعورشم ةيسنوتلا ةيحالصإلا ةينطولا ةكرحلا ءابآ هيلع ماقأ يذلا يحالصإلا

.”ةمدقتملا ممألاب قاح�للاو لالقتسالا لامكتساو ررحتلا يف

 نيب ةقالعلا لوح سنوت يف لاجسلا اهيف متي يتلا ىلوألا ةرملا تسيل هذهو

 ةالص ةماقإ ىلإ ةينيدلا نوؤشلا ةرازو ةوعد تراثأ ،رهشأ لبقف ،ملعلاو نيدلا

 سابحنا ضعبلا در امنيبف ،اريبك الدج راطمألا طقاست رخأت دعب ءاقستسالا

 درجم“ يه ءاقستسالا ةالص نأ نورخآ ربتعا ،”يصاعملا ةرثك“ ىلإ راطمألا

.دالبلا يف راطمألا لوطه يف مهاست نلو ”ةذوعش

ناملس نسح 

ةيحاتفم تاملك
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* ينورتكلإلا ديربلا* مسالا

 �اقيلعت كرتا

* ـب اهيلإ راشم ةيمازلإلا لوقحلا .ينورتكلإلا كديرب ناونع رشن متي نل

قيلعتلا





قيلعتلا لاسرإ

ص 2:19 ةعاسلا 2022 ,12 رياني :قراط

ءايبغالا ةظيفح اهحاجن راثا يتلا ةمرتحملا ةملاعلا ةسدنهملا هذهل ةيحت

در

ص 6:48 ةعاسلا 2022 ,12 رياني :رمعوبا

 اميف اهيأرو )ةيسنوتلا ةملاعلا( هذه تاجاتنتسا يضفار وأ يمجاهم نأ.اعطاقامزج مزجأ

 ةلص هلام لكو مالسالا( مهدنع)ركذي( نا ام نيذلا…ىسوم ريبع عابتأ نم مهنأ.. هيلا تلصوت

لــــــبهلاو نايذهلاو نونجلا مهبيصي ىتح)مالسالاب

در

ص 6:54 ةعاسلا 2022 ,12 رياني :رئازجلا دمحم

.نوكلا اذهل قلاخ دوجوب نونمؤي لبون ةزئاج ىلع نيزئاحلا نييكيرمألا ءاملعلا نم 51%

در

ص 7:25 ةعاسلا 2022 ,12 رياني :ريشب فرشا

؟ نييمالسإلا نينيدتملا عم هسناوتلا مظعم هدقع مهفأ ال يرودب اناو

در
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كرتشا* ينورتكلالا ديربلا لخدأ

ةيديربلا انتمئاق يف كرتشإ

PDF فيشرأ

ةعوبطملا ةخسنلا

ةسايس

ةفاحص

تالاقم

تاقيقحت

ةفاقث

تاعونم

لياتس فيال

داصتقإلا

ةضاير

طئاسو

يعوبسألا

About/ انلوح us

ةرغاش فئاظو

Advertise/ انعم نلعأ with us

ةعوبطملا ةخسنلا فيشرأ
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يبرعلا سدقلا ةفيحص 2022© ةظوفحم قوقحلا عيمج
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