
ينیطسلفلا فقوملا  ةدحو  یلإ  اعد 

رانلا تیزلا   بصیس  ةفضلا  مض  عورشم  حالص :
وینوی 2020 12:00 م ناریزح /   03

ةدـيدج اًباوبأ  حتفيـس  ةفـضلا  مض  عورـشم  نأ  حالـص  رهام  جراخلا د  يف  سامح "  " ةيمالـسإلا ةـمواقملا  ةـكرح  سيئر  دـكأ 
ةيملسلا لولحلاو  ةيوستلا  عيراشمب  ىمسي  ام  لك  ىلع  ىضقيسو  رانلا ، ىلع  تيزلا  بصيسو  عارصلا ، نم 

ديزي اـم  مـضب  نرقلا  ةقفــص  ةـموؤشملا  ةـطخلا  قيبـطت  قايــس  يف  هذـيفنتل  دادــعإلا  يرجيو  هـنع  نـلعُأ  اـم  نإ  حالــص  لاـقو 
ةفـضلا فدهتـسيو  ةدوـعلا ، ريرحتلا  يف  ينطوـلا  انعورــشم  ددـهي  بصاـغلا  ينويهــصلا  ناـيكلا  ىلإ  ةفــضلا  نـم  ىلع 30 % 

يجيتارتسالا يويحلا  لاجملا  لثمت  يتلا  ةيبرغلا 

كلذـل دـهمتو  لـتحملا ، ودـعلا  ىلإ  اهئادـهإل  نمزلا  ةـيكيرمألا  ةرادـإلا  قباـست  يتلا  ىربـكلا  ةزئاـجلا  يه  ةفـضلا  نأ  ىلإ  راـشأو 
يلودلا ىوتسملا  ىلعو  ةقطنملا  يف  ءاوجألا 

، اـهلك ةــقطنملا  لعتــشتس  لـب  ةفــضلا ، دودــح  دــنع  فـقوتت  نـل  لـالتحالا  عاــمطأ  نأ  هرــسأب  ملاــعلا  مـلعيلف  حالــص : فاــضأو 
كلذ ريغو  ريفسنارتلاو ، نيطوتلا  عيراشم  مامأ  اهسفن  لودلا  هذه  دجت  فوسو  ةقطنملا ، لك  بيهللا  بيصيسو 

خيراتلاو ناسنإلاو  ضرألا  ىلع  نيطـسلف ، يف  ءيـش  لك  ىلع  هناودع  يف  لالتحالل  رارمتـسا  ططخملا  اذه  نأ  ىلع  ددشو 
انضرأ ىلع  ليئارسإ  ىمسي  ام  ةماقإو  نيطسلف  لالتحاب  يلصألا  ناودعلا  ىلإ  مضلا  ةميرج  فيضيل  ةفاقثلاو ،

ةدحو ىلإ  اًيعاد  ةرثانتم ، ءالـشأ  ىلإ  ةفـضلا  لوحي  نأب  لالتحالل  اوحمـسي  نل  جراخلاو  لخادلا  يف  انبعـش  نأ  حالـص  دكأو 
مضلا عورشم  ةهجاوم  يف  ينيطسلفلا  فقوملا 

ام ىلإ  انلــصوأ  يذـلا  ئطاـخلا  راـسملاو  ةيملــسلا ، لوـلحلا  لـك  نـم  ةربـعلا  ذـخأو  انتدـحو ، يف  نيينيطــسلفك  اـنتوق  نأ  نّـيبو 
ربُقو تام  ولسوأ  قافتاف  هيف ، نحن 

ىلع دمتعنلو  عيمجلا ، هيف  كراشي  ةلماشلا ، ةمواقملل  ينطو  جـمانرب  يف  قلطنن  نأ  انل  نآ  جراخلا : يف  ةـكرحلا  سيئر  لاقو 
انلوح نم  انتّمأ  معد  دعبو  ّلجو ، ّزع  دعب هللا  انسفنأ ،

حالص رهام  .د  جراخلا  سامح   ةکرح  سیئر 



ططخم ءازإ  لعفلاو  لوقلاب  فقوم  مهل  نوكي  نأل  ندرألا  يف  ةوخـإلا  ةـصاخو  ءاـعمج  اـنتمأو  برعلا  ءاقـشألا  حالـص  اـعدو 
نلو رّدـق هللا ، ـال  ينيطـسلفلا  ةـمواقملا  رادـج  ىلع  ءاـضقلا  يف  حـجن  ول  اًدـحأ  رّفوي  نل  هنأ  ىلإ  اًريـشم  ثيبخلا ، ةفـضلا  مض 

حجني

نونوكيـس مهنأب  ملاعلا  رارحأو  ءافرـشو  انتّمأو  انبعـشو  ةـمواقملا ، لئاصف  ةردـقب  مث  لـجو ، ّزع  ةردـقب هللا  هتقث  نع  برعأو 
اندالب ريرحتل  انتكرعم  يف  انعم 
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