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 الرئيط عباش: اجفاق أوصلو ماث و أمريكا لم حعد وصيطا و لم هجمد الخيضيم الامني

 7112\1\72  القدس المحتمة / سما /
قالل لراار مس ودواااد "أاالس زنأااا واالزنز ان لراةماالم لرونداادن ة موااان لن ناااان اداامطل ر و لا االم  و ااددل  

ي لراقم ن دو ناد نن لرد طة لر  دطمنمة رم نداقط يمالر لرو لا الم أ اد لرقال ان لن لق لاد ا قد ولم  اف
لألزواااة لرناااي نداااأأيل ا"اااان نرلواااة "ااان لرقااادس "لجاااوة تدااارل مل ارااام مااانم ن وماااد لرن ااالان لةوناااي ر ااام نن 

 ”.ادرل مل ة ن ي ألرنزلولنيل

لر و ااةن نداان وداان دان  اقاالل زنأااا واالزنز فااي والروااة واا" ز"موااة داازة زوماارنسز لرمداالر  لتداارل م ي  نوااس
ر  ادن ارى لرو لا لم  ارم نر ة نأدل في نرك ىذه لرو لا لم  ران ارألدف ة ندد مقنرح " منال اقلونيال  

 ايلجة لراةملم لرونددن  لرني نرمد لرىن و لقأننل.

ان االف لراار مس "أاالس ان نرلوااة ا"ااده قأاار داانة أطاارح وأاالدرن  ماادن رداال لرجاارلع  افااي "اادن لنجااالةم 
لدثلم ا"د نم ل أج قة  مدن  ارانو أ د ذراك  الب ألرو ل اان لردام ة أه"اناو لرون  اق ألرقادس  الرناي ة اوأ

 مواننل لرقأال أيل.

واان  لنأياال  نااادم  االرلان نن لرمواامن لألورماااي التداارل م ي داامقادلن ارااى نناال ي "نم ااة االرثمااة  ناالد  ارااى 
ن.ان لفم نن دل لردارنمن ىا لردل لرادمد لروواان  اراان ة فقدلن الول لرثقة أمن لر  دطمنممن التدرل م مم
 ما د قملدن ش ل"ة في ادرل مل رندقمق ذرك.
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 غسة: اهطالق مؤجمر جحدياث الواكع وآلياث مواجهت مشاريع الخصفيت

 7112\1\72  متابعة صفا -غزة 
لرشاا أمة رندرماار ف دااطمن  لنط ااق فااي ودمنااة  اازن لرمااام لردااأم ف لرماالم زواالنور لرداااممز لرااذ  ننظوااو لر أيااة

 ندم ش لر زنددملم لرالق" اآرملم وال ية لروشلرم" لرنج امةز  اذرك أوشلراة ف دطمنمة ا"رأمة.

امشلرك في لرولنور لرذ  مقلم ألرذارى لر لشرن رردمل ولدس دراة لرقاوممن لر رة الر أية لرشا أمة  اار  
وممن اأاااالدثمن أوين اااف لرو ااالةم دليااال اياااالر  داااأش  اقمااالدلم فاااي لر جاااالل لراطنماااة التدااااومة اناااالدم

 ف دطمن.

اقاالل ر اامس لروااالنور " ااا لرواناااة لردملدااي ر شااا أمة  وماال وزىاار ان لروااالنور ماااني أاااذارى ردماال لرقل اااد 
داااأش لر لشااارن  و ااام ألن زاذل نردنااال لةننجااالر الرافااالب رودااامرن لرقااالدن لرشااايدلب م اااة دولماااة شااا أنل أااالراطن 

ن لز لروجلردة ان زمز لردار لر ولىمر ز.الرشنلم  ادولمة لةنن ل   ة الروقلاوة الراددن ال 

انا " ا لر  نة لرورازمة ر ش أمة ودود لرغال ردلرة لألوامن لر الم ر  أياة ندواد دا دلم  اقالل زان داأش 
" وناال أ اارارن لرن االطي واا" ونلدااألننل لراطنمااة اودطاالم رنقماامم وداامرننل  فمياال ندااني ص لتم لأماالم ان واال 

  زمزىل الرأنلب " ميل  انددد لتي لقلم ان لازىل رنجامة ودمرننل لرثارمةز." ى ن

"قاااااد أوداااامرن لر واااال لراااااطني الرقاااااوي الألووااااي  6انشاااالر لرغااااال ارااااى نن ن رأااااة دااااأش لينزناااام يأاااارلم 
داذر "لوالأ ا  03اجاأنيل لروأد مة ارجالنة ن اماره  ةفنأال نناو ننأاا أالرالق" لر  داطمني لرارلىن اننلق النو قأال 

 ونو  اندد نأرز دقل قو لرقرلر لألورماي أشان لرقدس  اقرلر لر مااد أ م لرودناطنلم.

وااان  يناااو  نا ااال ر ااامس لر  ناااة لرند ااامرمة ر وااالنور رل اااد ددااانمن ان لروااالنور م ااام و وا"اااة ناااالدموممن 
لرور اان  األدثمن في وين ف لرو الةم وان دليال ف داطمن ايلر يال  اىاذل مادل " اى نىومناو اقموناو لر  وماة

 ونو.

امنقداام لرواالنور ارااى ودااارمن لألال داامننلال لرنداادملم ادااأل لداان لدن لراداادن  نواال لرودااار لرثاالني داامنلقش  
 لدنرلنم ملم لروال ية اآرملم لرنجد  ر وشلرم" لرنج امة.
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رفاة اناد ددنمن ننو دمني  و ن ل"ال داي انأالدل يأارلم أوال مشاافل ا الفة نا"ماة " وماة ا"و ماة ررجامد لرو 
 لتندلنمة دال لرنياض ألرالق" لررلىن في ال ول نشيده لردلدة لر  دطمنمة ماومأل ون وللورلم.

 لرافلب ر قلدن

فمول ل"نأر نل ة ر مس دراة زفنلز ودواد لر لرال ننظمم لرولنور " ى شارف ذاارى ردمال داأش درمال افالب 
 ر قلدن لرشيدلب  اناامدأل " ى لةدنورلر " ى درأيم.

ر ااالرال فاااي ا وااة ودااا  ة راااون ز ندمااي ذاااارى ردمااال قلوااة اطنماااة "ظمواااة ُمداا ل ريااال والقاااف ندلدااامة اقاالل ل
 دلىوم أدف" لرودمرن لرن لرمة لر  دطمنمة  ادلفظم " ى لةند لم لردلي ي في ظل لرنألمن الةينافز.

وا اادلأ نن اناااد نن لرندااد  لرر مدااي ىااا واا" لةداانالك اواال دان ذرااك م ااة اي اال"و ر نالجاال الردااالر  
 دأش رم مان ون جأأل أجارن نا واقف و من أل أاج نو قنل"نو لرثارمة.

اد"ل روال ية لرنددملم في ظل نالرة لأل"ادلب الرونارورمن اندالرف قااى لرشار الر ادالن لرونوث اة أالةدنال 
 الراةملم لرونددن لألورمامة  انرورىم رشطة لرثالأم لر  دطمنمة لرثلأنة الررلدية.

 لورلم وجمرىل لر شللرول 

ر اامس نداالق ة دأدااطمة ر اارام لروطاارلن "طاال له دناال قاالل انااو زااالن ماواال نن ماااان أغاازنك رمن االون واا" نى ناال 
نداالنملأ  ىناالك رااان لردااال ز الت اارلبلم لةدنارمااة نوناا" لرنالجاال لر دااد   رااانيم منالجاا ان و ياال فارماالأ ال 

 اد لرملأ ااطنمألز.

ون زلرماام فاي ذاارى لرداامم الرقل اد الرو  ام نلااد راام اراال شا أنل لر  داطمني ان لف دنل في ا واة ودا  ة را
 أانو ويول لشندم ددن لروللورلم لرني ندنيدفنل اندنيدف ق مننل لر لدرةك فهن ورريل لر شل لرذرم"ز.

أث أيااذه اأاامفن نن لةداانال زمو اااان لرداااح  امو اااان لروااللك نواال نداان فنو ااك لترلدن الةننواالب انو ااك لرنشاا
 لألرض  لرنشأث أ راأننل أهندلنمننل أ  دطمنمننل اأقددنل لرني ىي "لجوة ف دطمنز.

اشادد دنال أقارااو ان لرقادس دانأقى "لجااوة ف داطمن  زاران ناالثر " منال نماة ا اارلبلم نا قارلرلم نورماماةك أاال 
 رن نزمدنل اة ثألنلأ اجوادلأ انودالأ أودمنننل لروقددةز.
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ر و  ااة لادلة لر أنلنمااة ندااد ولددااي دراااة لروقلط ااة لردارمااة دااولح ادرمااس نن ىااذه أااداره ناااد ر اامس ندرماا
لرونلدااأة ندااند"ي لردل ااة ارااى نماالر ثااار  ون اادد  الجاا أل دااأش أانااو ز فرجااة دل وااةز ر دااض " ااى وولردااة 

 نوار اثمرن.

وجاااٌاأة   ايلطاااة نىااال  ااازنن زردااال داااأش ااااالن لردجااالُر " اااى  ااازن أ لواااو لرثااالني.. ردااال ا"مُناااو لردلنماااةُ 
 نداام.. الرمام نش ُر ننف راَدو ند فق فاقامز.

 اني ل لرولنور "رض فم م اثل قي قجمر لدن رض لردمرن لرن لرمة ر قل د دأش.
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 جلرير فلضطيني: زيارة هائب جرمب إلصرائيل أعطى دفعت جديدة لليشاط الاصديطاوي بالضفت

 7112\1\72  خدمة قدس برس -رام اهلل )فمسطين( 
نقرماار ف دااطمني ردااوي  ان زماالرن نل ااة لراار مس لألورماااي ولمااك أاانس لرااى لداارل مل ن"طاام دف ااة  دماادن قاالل 

 ر نشلط لةدنمطلني ألر  ة لرغرأمة لرودن ة.

انشاالر زلروانااة لراااطني ر اادفلع "اان لألرض اوقلاوااة لةداانمطلنز  لرناالأ" رونظوااة لرندرماار لر  دااطمنمة  فااي 
م  ارااى ننااو اأ ااد اقاام قجاامر  واان "ااادن أاانس لرااى الشاانطن  ناجااى أماالن ن قنااو زقاادس أاارسز  لرمااام لردااأ

لرودنشلر لرق ل ي ر دااوة لتدرل م مة نفمدال  ونادرأ مم  أشار"نة لرأالرن لةدانمطلنمة زدلفالم    الدز  ارة 
 نلأ س  ارى ودناطنة و نرف أيل.

م ي  نفمغادار رمأروالن  انا ل لرأملن نن ن ك لرناجملم  لبم أط ة نقادم أاو ازمار  امش لةدانال لتدارل 
 رندامل لرألرن ارى ودناطنة.

ان االف  ننااو اأوا ااة لرناجااملم لرنااي ل"نواادم " ااى نااص لرندااامة  فااهن لرودااناطنة دااناان  ااون ن اااذ 
لرو  س لةدنمطلني لتق موي ر   ة لرغرأمة  ادندجل " ى روز رندامة ودنق ة  دمث وان لروقارر ريال نن 

فاي لراقام لراذ  ناجاى فماو ر امس لردااواة لتدارل م مة  أنمالومن نننمالىا  ندنا"ة لروزمد وان لروداناطنمن  
 أرأط لرودناطنة أشأاة لرولب الرايرألب الرأنى لرندنمة. 

اأمفن زلروانة لراطني ر دفلع "ن لألرضز  نن لر  نة لرازلرمة لةدرل م مة جالدقم " اى "ادن وشالرم" قاالنمن 
" اااى لروداااناطنلم فاااي لألرل اااي لر  داااطمنمة لرودن اااة  أيااادف  نقااادوم أيااال دااواااة نننمااالىا نق اااي أنطأمقيااال

وابوة لرانمدم روشلرم" لرقالنمن قأمل لروجلدقة " ميل ألرقرلبنمن لرثلنمة الرثلرثة  رمندانى نن ماذىل انطأمقيال  
 في لننيلك جلرخ ر قلنان لرداري  افق لرأملن.

ى يااال لةدااأاع لرول ااي أدملدااة لرنطيماار ااجااف "و ماالم لرياادم لرنااي قاالم أياال لةداانال أاالة الر لرادااط
لر رقاي لرجاالوم   أ ادول نقاادوم " ااى ىادم يرأااة (قرماة جااغمرنا زارزرمااةز لرالق اة ارااى لرغارة واان زلر  ن ااكز 

 في لأل الر لرادطى.
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انشااالر لرأمااالن  اراااى نن لةدااانال قااالم أودااال لرقرماااة "ااان ا اااو لألرض روااال نأقاااى وااان ونشااارم أدل ماااة لرجااان" 
م نأار لر لشار وان نا"او رندمال اال شايب فاي ىاذه لريرأاة لرونااأاة اراى نااالم وان لرراالم  ايملم  فاي ى اام 

 ان  قم لرطرمق لرادمدن لرولدمة ارميل ألردالنر لرنرلأمة الرينلدق

ان نأاار لروداااناطنلم لةداارل م مة  مااار قلنانمااة وااان ا يااة نظااار لرو نواا" لراااداري  ا"ل قاال ر مدااامل لواالم  يااااد 
  ى لرلض مرمدىل لر  دطمنمان  ون دارنيم لروقأ ة.لردام ةنيل وقلوة "

  وشااراع قاارلر أاقااف 3306واان شااير ااالنان نالب دمدااوأر  30اااالن و  ااس لألواان لرااداري  قااد نأنااى فااي 
دلننو  ولادأل نن لرودناطنلم  مر شر"مة  انيدد دل لردارنمن ا"و مة لردام.  لةدنمطلن ال 
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 ودرع"جحالفاث حماش باملىطلت.. البحث عً "صيف 

 7112\1\72  المركز الفمسطيني لإلعالم –غزة 
زندرااالم  دمااة رأناالب ندلر االم قامااة فااي لرونطقااةز  ندااد لألدااس لرنااي ن واال " مياال دراااة لروقلاوااة لتداااومة 

 دولس في لراقم لررلىن اول قلل ر مس وانأيل لردملدي ادول"مل ىنمة قأل نملم.

"لدن ردام "اقالم دوالس لردملدامة فاي لرونطقاة اواد لر داار ىذه لرندرالم  اول ما ديل ىنماة ندا ى راازا
 و" ال واانلم لألوةز  أيدف زام لد ان ة ج أةز ننجدى ر وشراع لألورماي لرجيماني.

رلمااااة قاااادويل ىنمااااة  ننقاااالط" واااا" ندااااس "و اااام " مياااال دراااااة دواااالس  اواااال ماااارى ورلقأااااان نداااادثال رااااازلروراز 
ىنماة داأقو يطلأالم ايطاالم رقمالدلم زدوالسز " اى وادلر  لر  دطمني رإل"اامز  لراذمن نا ادال نن يطالة

لردنالم لرول مة دال ىذل لألور الن نأرزىم يلرد وش ل ر مس لرواناة لردملداي لردالأق  لراذ  قالل "قاة 
ادااادى زملرلناااو ر دااا ادمة انف زدوااالس طرقااام اوااال زلراااام نطااارق اااال لألأاااالة لر رأماااة التدااااومة وااان ن اااال 

 "ن ندد  اة نياض ر أة لرودلارز. ف دطمن  اننف دولس ة ندنغني

 أنلب لرندلر لم

داااادمثلأ ا"قااااة ا"ااااان لراااار مس لألورماااااي دانلرااااد نروااااة لرااااذ  ن" اااان فمااااو لرقاااادس لرودن ااااة "لجااااوة ر اماااالن 
زلتدارل م يز  أاادنم درااة زدواالسز ا" ااى ردالن ر اامس وانأياال لردملداي لر دمااد ادااول"مل ىنماة  ننداادث "اان 

روال ياة زلريطاة لألورماماةز الرناي نط اق " ميال لدام زجا قة لرقارنز انيادف  أنلب ندلر لم  دمادن فاي لرونطقاة
 رنج مة لرق مة لر  دطمنمة.

ىنمة اشف األال وارن "وال اجا يل أاازلرندرالم لر دماةز رأنالب ندلر الم قاماة فاي لرونطقاة  زننأناى لدانرلنم مة 
 و ةز اول قلل.ننفو ة ل"نرلف ألراملن لرجيماني  ايملر الدنرلنم مة لروقلاوة لرشل

لرالنااة الرود اال لردملدااي داالر  "رلأااي  رنى ننف و يااام زلرندلر االمز راادى زدواالسز وغاالمر نولواالأ رواال مداامر 
" مو لر لرم  اقللن زدولس ة ن و" أمن لرننلق لم أل ىي ندا ى اراى نطاامر "اقلنيال دان نن مااان ذراك 

 ومزىلز.ننفيل نجطف في ودلار لق مومة و لدمة رداٍل نيرى اىا ول م
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رافاااان لرود اااال لردملدااااي الألااااالدموي دداااالم لرااااد نى  رنى ننف دااااملق داااادمث ىنمااااة دااااال لرندلر اااالم واااارنأط 
ألرنقلط االم لردملداامة فااي لرونطقااة  انا اال ننف زىناالك ا واالع دمنااي ا"قااد  دااال ق اامة لرقاادس ة نناقااف 

لراذ  ميادم ق امة لرقادس " ى دارة أ منيل  اىي ننقلط" و" أ  يل رنشال ول ىا نشأو ألرندالرف لردملداي 
 أشال نا أرير  اند ى دولس ارى ندشمده رمجأل الق لز.

ادداام لألواار لرود اال لردملدااي جاااح لراادمن لر ااالادن أقارااون زراامس  دماادلأ " ااى دواالس نن ن ااطر ارااى شااق 
طرمقيااال أااامن لرنمااالرلم الرودااالار فاااي لرونطقاااة دان نن نااااان فاااي  ماااة نداااد  اراااان ىاااذل رااام ماااان داااياأ فاااي 

   ارن ماان دياأ في لرودنقألز.لرول ي

 لرثالأم ناةأ 

ول قلرو ىنمة رألوة  أانف زو راة لرقدس الرا  من الر  ة ىي و راة لر وم"  اشادفد ننف زوال نقاام أاو دوالس 
ىا ا"لدن ردم "اقلنيال لردملدامة فاي لرونطقاة اواد لر داار وا" اال واانالم لألواةز ملافاد ننف دوالس  الىزن 

 يدوة ريذه لرق لمل  و" اوالنمة نن نقال زةز اذل ول ُن أرم " ى ول ناره.ر ذىلة أا  لن له 

امن ااق لرود  ااان لردملداامان لرثاثااة فااي داادمثيم رااازلروراز لر  دااطمني رإل"ااامز " ااى ىااذه لرنقطااة  افااي ىااذل 
ألذنااو  لتطاالر ملافااد لر ااالادن  ننف زدواالس نناالار فااي "اقلنياال لردملداامة  اندااو" ااال طاارف واال ناارله ونلدااأل 

ارانيال فاي وا ااع لروقلاوااة الردقااق نندالز دنواالأ اراى ظياٍر قااا   اناراو قادرنيل " ااى لرقاال ة  اىاذل واال ة 
 مدنطم" ندد في لراان نن منز"و ونيلز.

امقااال لر ااالادن انف زدواالسز نداالال لةندماالز ارااى ااال فرجااة ووانااة نزماادىل قااان اثألناالأ واان يااال د"اام واالد  
 م منلح ريل  اىا ول مونديل لرقدرن " ى لرناثمر ارمس فقط لرجواد.مقدم ريل  نا واطئ قد

مشلر اراى ننف زدوالسز ة ننادير  يادلأ فاي ن وما" ن  طلقالم نا  يااد شا أمة نا رداومة "رأماة نا ادااومة 
موان نن نيدم ق منيل اوقلاونيل  اول دلدثة ل نملل لرطملر لرناندي لرشيمد ودود لرزالر   اة نواذ ل وان 

 نيل.أم
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 ن وم" لرطلقلم

ندرك دراة زدولسز ننف لألوة ن مش دلرة ون لرجرلع  مر لروداأاق  راذل فهنفيال ن دام انان ل فاي نة ن ار 
ن ديل ي ف ق مة ون لرق لمل لريلوشمة  رنلافد ننف لرأاج ة لردقمقمة ر جرلع ىي لرقدس  اىا وال نافاد " ماو 

 ىنمة في يطلأو.

راماالن لرجاايماني و نااي أنوزمااق لألوااة فااي لرااأاد لر رأمااة  رااذل دواالس و نمااة اىااذل واال نافااده "رلأااي أقارااون زل
 أن وم" ال طلقلم لألوة  اندرك ننف لرق مة لر  دطمنمة ىي ق مة "رأمة ارمدم ف دطمنمة أدنةز.

امشاامر "رلأااي  ارااى ننف زدواالسز نقاادم يدوااة رألوااة أثألنياال اجااوادىل " ااى نرض ف دااطمن  رااذل فيااي و نمااة 
لقاالم  اأناالب نداالرف مياادم ىااذل لرجااواد  اقااللن ز" ااى لألوااة نن ا ياال ناادرك ننفياال وداان مدن واان أدشااد ااال لرط

 قنلل زدولسز في ف دطمنز.

فمول مشمر لر االادن  ننف زدوالسز نادرك نىوماة لر اقاة وا" ىاذه لر ياة " اى ددالة ن اكك فياي درااة وقلاواة 
ل لرذ  نددأو ىا لروقلاوة  اذ ندرص فاي اطالر ناةأ انيمرلأ  ارمدم دارة ودنق ة  زا" مو فهن لرددلة لألا 

ذرك " ى "اقة ونالزنة ون طرفيل و" ال وراألم لألواة  اوال ة نأالدر رقطا" "اقاة وا" نداد  اة نارد نداد 
 ط ة لرنقلرة و يل  رانيل نأدل ة ن رط أول ن دفه يملرل لدنرلنم مل اىا لروقلاوةز.

قناالل نا دنااى دولمااة ن داايل  اىااا طأم ااي ردراااة وقلاوااة ام اامفن زدواالس قااد ندلجاار  اقااد ة نداانطم" لر
 م لدميل ن"دلب نقاملب  ران ة ندد مدنطم" نن م أرىل " ى لرننلزل "ن دقيلز.
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 يللي خطابا هاما أمام اللمت غدا .. الرئيط يصل أديط أبابا للمشاركت في كمت الاجحاد إلافريلي

 7112\1\72  –"القدس" دوت كوم  -أديس أبابا 
اجاال لراار مس ودواااد "أاالس  وداالب لرمااام لردااأم  ارااى لر لجااوة لألثماأمااة ندمااس ألأاال  ر وشاالراة فااي قوااة 

 رمقي في دارنيل لرثاثمن لرني نن قد  دل اأ د  د.لةندلد لتف

ام قي لرر مس يطلأل ىلول نولم لرقوة  دل لألدد  " ى لن م نقي "ددل ون لررلدلب الرودلارمن لألفلرقاة " اى 
 ىلوش ىذه لرقوة.

قاف اون لروقرر نقدمم وشراع قرلر ف دطمني رمجلر لرى ل"نولده يال ىاذه لرقواة اىاا قارلر ملااد " اى لروا 
لتفرمقااي لراارلفض ت"ااان لراار مس لةومراااي دانلرااد نرلوااة أشااان لرقاادس ام اادد لرااد"م ر ق اامة لر  دااطمنمة  
امن اااون لر دماااد وااان لرنقااالط لرون  قاااة ألرقااادس ا"ااادم نقااال نماااة دااا لرن ارميااال  وااا" لرنشااادمد " اااى  ااارارن اقاااف 

 لةدنمطلن لةدرل م ي  انافمر لردولمة لردارمة ر ش ة لر  دطمني.
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 خيار املفاوضاث لم يضلط عباش:

 7112\1\72  فمسطين أون الين -رام اهلل
قالل ر امس لردا طة لر  دااطمنمة  ودوااد "أالس  ان لتدلرن لألورماماة ة موااان نن نااان ادامطأل ر و لا االم  
ر اام نن لرداا طة راام ندااقط يماالر لرو لا االم أ ااد لألزوااة لرنااي ندااأأيل ا"ااان لراار مس دانلرااد نرلوااة لرقاادس 

 ارة لةدنال لتدرل م ي."لجوة رد

ان االف "أاالس فااي والروااة واا" ر مدااة زداازة ومااارنسز  زىلفاال    ااان  نوااسن زنداان وداان دان ر  ااادن اراااى 
لرو لا الم  ارام نر اة نأادأل فاي نارك ىاذه لرو لا الم  راان ارألداف ة نداد مقنارح " منال اقلونيال  ايلجاة 

 ز.لراةملم لرونددن  لرني نرمد و لقأة لرد طة لر  دطمنمة

انشلر ارى نن نرلواة ا"اده قأال "الم أطارح وأالدرن  مادن ر نداامة  اوال ا"اده فاي لنجالةم اوألدثالم "دمادن 
 أج قة  مدن  زارانو أ د ذرك  لب ألرو ل ان لردم ة أه"انو لرون  ق ألرقدس  الرني ة مواننل لرقأال أيلز.

ز لرنقاالرمر لرنااي نداادثم "اان طاارح وأاالدرلم ألروقلأاال  ن ااى د. و ااد  لريلرااد  لرودنشاالر لردأ اولدااي راااز"ألس
  دمدن تدملب "و مة لرندامة.

اقلل لريلرد  تذل"اة زجاام ف داطمنز  لرماام  ة ما اد دلرمال ن  وأالدرلم " اى لرطلاراة  فاي اشالرن اراى وال 
  رى ندلارو "ن وألدرن فرندمة.

ومرامااة لرنااي لننياام أ ااد قاارلر نرلوااة ان االف لريلرااد  نن لروياام لان ىااا ام االد آرمااة دارمااة أدم ااة ر ر"لمااة لأل
 أشان ألرقدس.

 اشدد " ى  رارن نن ندنند ن  وألدرلم افق لارمة لر دمدن ارى قرلرلم لرشر"مة لردارمة.
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 لوموهد: دحالن أخطبوط أبوظبي الضري 

 ندنيدوو لتولرلم رندقمق وررأيل اويططلنيل..

 7112\1\72القطرية   الشرق –الدوحة 
 ر يأمث في نيرمة لرثارلم لر رأمةددان جلدة دا 

 لتولرلم لدنغ نو ر  ة أارقنو في لرجرلع لر  دطمني

 نأاظأي    م ون ددان ااماأ ريل في درأيل لرو  نة  د لتداوممن

 ددان ونارط في لرو لرك لردل رن في رمأمل ا مرىل ون ونلطق لرجرلع

 ردادلن الرمونلرجدم ة لر رندمة نادم دار ددان لريدلم في نانس ال

نااااادم جاااادم ة راوانااااد لر رنداااامة نن لرقماااالد  لر  دااااطمني لرو جااااال واااان دراااااة فاااانل ودوااااد ددااااان أوثلأااااة 
لأليطأاط لرذ  ندانيدوو لتوالرلم رندقماق وررأيال اويططلنيال "أار لردأ اولدامة لردارمة اقاان لألوار لرالقا"  

لر ا ة لرغرأماة  فاي ا ا" لرويططالم وشمرن ارى ننو أدن " اى لر اار وناذ اجاارو اراى نأااظأي وطارادل وان 
ون ن ل "رق ة ج اد لرنملر لتداوي  انددمدل  ول"ة لتيالن لرود ومن لرذمن فالزال ألةننيلأالم لرناي نام 

 .3300ننظمويل في وجر انانس  "قة ثارلم لررأم" لر رأي ىنلك "لم 

و" ودالارمن اأالر فاي نأااظأي  ان لفم لرجدم ة ان لرج اد لروذىل رودود ددان  دأأو لر اقة لراثمقة 
دمااث م واال ددااان ودنشاالرلأ راادى اواالرن نأاااظأي. انأياام ارااى نن ددااان "ناادول مجاال ارااى أاالرمس ن اانل رااو 
لرداا لرن لتولرلنمااة ىنلرااك قل"نياال لرشاارفمة فااي لروطاالر انرداال ارمااو دااملرلم رموااازمن  اذ انياال ن لو ااو اانااو ندااد 

 مة ون لرازرلب.نفرلد لر ل  ة لردلاوة  ان نأره ناثر نىو

 لريراة ارى نأاظأي

انرودم لرجادم ة اراى نن دداان أ اد ىراأاو اراى نأااظأي  ا اد اراى  لنأاو لر دماد وان لرا ااه لأليارى لرناي 
  " ى  ارلر ر امس لراازرلب لروجار  ندواد شا مق  الرودنشالر لر مأاي ودواد 3300ر ظنيل أ دلنيل أ د ثارلم 

ندواد جالرل. اناىام راواناد اراى دار نأااظأي فاي د"ام ىاذل لرر ال ادول"مل  الأن لرار مس لرموناي لروي ااع 
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"أااار ودلاراااة لر  اااة أارقناااو فاااي لرجااارلع لر رأاااي لر  داااطمني  ف ااااأ "ااان داره فاااي نيرماااة لرثاااارلم لر رأماااة 
اودلجااارن لتدااااوممن. ارنم لرجااادم ة نن وااال م ااار  لان ىاااا "أااالرن "ااان ر أاااة شاااطرني نيا ااايل لردااا طة 

لم  نياااادف اراااى لداااان لدن لردااامطرن " ااااى  ااازن واااان لتدااااوممن  لرااااذمن ن ر ااااال لر  داااطمنمة اوجاااار التوااالر 
 ر دجلر الةدننزلف لرشدمد أ د "شر دنالم ون لردجلر اثاث دراة  د ادرل مل.

 ودلجرن  زن

ار نااام اراااى ونااالارن دداااان لر ااايوة  فاااي أدلماااة لر ااالم لرول اااي  دماااث اناااو أاااد"م وااان نأااااظأي  أااادن أنازمااا" 
"الدن فاانل لألواالل فاي  ازن. اواا ل نناو ألرنندامق وا" وجاار ن ياد أني ماف لردجالر لرو ااراض " اى لرقطالع  ال 

و أر رفل  في وقلأل لرداولح أ ادناو اراى  ازن  انا ادم لرجادم ة نن لقنارلة دداان وان لر اادن اراى  ازن 
أودلارااااة  3300نثااالر د مظاااة "اااداه لر اااداد لرااار مس لر  داااطمني ودوااااد "أااالس  لراااذ  اااالن قاااد لنيواااو فاااي 

ة " مو  ارذرك دلرع لأليمر اراى لرندارك  فاي شاير نانااأر   "أار اردالل ر امس ازرل او رلواي لردواد لةنقا
له ارى  زن  ون ن ل نقدمم وألدرن ر وجلردة و" دولس  اىي نقطة ش  نيل ىذه لأليمارن  لرناي ندا ى اراى 

 لةدن لدن ون دلرة لةنقدلم لرشدمد دليل دراة زفنلز.

 دار يأمث

لر رنداامة نن ددااان ماااان أااذرك قااد يداار لروناالارن لألارااى  ارانااو ة ماازلل ردمااو لراثماار واان ارنم لرجاادم ة 
لألارلق  دمث ان ىاذل لرقمالد  لردالأق فاي فانل  الراذ  ُماناى أاا زنأافالد ز  ن ال وناذ طارده وان ف داطمن فاي 

لراامون  ف اااأ رأاط لرجاا ة أ دمااد لر ياالم لرواالثرن  اواال نداادثم "اان دار ددااان فااي نااانس ارمأماال الردااادلن ا 
"اان د اااره قوااة لررماالض الةداانولع ارااى يطاالة لراار مس لألورماااي دانلرااد نرلوااة فااي لرقل"ااة لرنااي  ااوم 
رلداالب لر االرم لر رأااي التداااوي. انق اام لرجاادم ة "اان وجاالدر جااد مة ف دااطمنمة فااي رلم له  قاااريمن ان 

داام لردملداي ايلجاة لتياالن لتولرلم    م وان دداان اااماأ ريال فاي درأيال لرو  ناة  اد  ول"الم لت
لروداا ومن  اواان أاامن ااال قماالدلم لر ماال لرثاالني لر  دااطمنمة م نأاار ىااا لألاثاار ن اااذل ا"اقاالم فااي لرونطقااة  

 دمث انو ندال ارى نيطأاط دقمقيز.
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انشاالرم لرجاادم ة ارااى نن ددااان لقااندم نم االأ لرو االل لت"اوااي  اذ شاالرك فااي اطاااق زقناالن لرغاادز  لرنااي 
د ي "أااد لر طمااف ونماالا   لرااذ  م اارف أاة ااو لرشاادمد رنظاالم لراار مس لروجاار  لروي اااع ددااني ماادمرىل لرجاا

وأاالرك  ااشاا م راوانااد "اان نن وداالارمن اواالرلنممن اددااان "و ااال فااي وجاار " ااى نقااامض دااام لراار مس 
ل   دمااث قاالوال أنواماال لروظاالىرلم لرنااي ناام ننظموياا3303ودوااد وردااي  لر اال ز فااي لةننيلأاالم لرر لداامة فااي 

 في اطلر لت"دلد ةنقاة "أد لر نلح لردمدي.

 ك رمأملو لر 

انادم لرجدم ة نن ددان ونارط نم لأ في لرو لرك لردل رن في رمأمل  يلجة في ونطقة أرقة  دماث اشا م 
ندرمألم جانمة رقل د لةنقاة "أد لر نلح لردمدي نن ددان دلفر في طل رن يلجة ون لرقالىرن اراى رمأمال  

ثمران نن ن ك لررد ة درمل " ى نن ددان ىا نداد نأارز لروشارفمن " اى نيرماة لألدا دة لتولرلنماة ام نقد ا
 ارى و دار لر الب لر مأي لرونقل"د ي م ة د نر.
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 ليط كضيت هامشيت« ألاوهروا»ضـرب 

 7112\1\72 الدستور  ياسر الزعاترة
وان لرال ال نن لرن الطي لر  داطمني الر رأاي لررداوي وا" قارلر لرار مس لألورمااي نرلواة  أني امض وداالىوة 

راى لروداناى لراذ  نداند"مو أاده في والزنة االرة  اث انشغمل لرا  من لر  دطمنممن (لألانرالا  رم مرنق ا
 ددلدمة لرق مة.

اقااد مأااارر لراااأ ض ذراااك أااراماااة لةىنوااالم أق ااامة لرقااادس لرناااي لدااانيدفيل نرلواااة  راااان القااا" لردااالل مقاااال ان 
 لرق منمن ننالوان  فلدنيدلف لرقدس ماوفل وشراع نج مة لرق مة  أ لنة ق مة لرا  من.

ةرلم ننادفق " ااى لرا  امن لر  دااطمنممن  وا" لر  اام نن (لألنارالا رمدام و اارد أ ا" "شاارلم وان واماامن لرادا 
نجااف ومزلنمنياال نااذىة تدلرنياال لأل نأمااة  اذ راان موااام لر  دااطمنمان  ا"اال اذل ناق اام "اان لر واال  أاال ىااي 
"نالن ألرغ لألىومة ون "نلامن لرق مة  أل "نالنيل لألأرز  اذ ان  اىر لرق مة ىي لدنال نرض انشارمد 

 الا م ني  رة لرأ د لرروز  رق مة لرا  من  اجاة ارى نغممأيل ألرالول.ش أيل  ا رة (لألانر 

رمس درل نن لدنيدلف (لألانرالا الن م ر  " ى قدم ادلق ونذ "قاادك وان قأال نورماال اأ اض لألاراأمامن  
اأنالطل ون لألوام لروندادن نم ال  راان أقلبىال فاي لرداد لألدناى ظال ناامادل " اى وداارة لرا  امن اد اارىل 

 في ج ة لرق مة لر  دطمنمة.

ىااذل لرأ ااد ىااا لرااذ  م دفاار ذرااك لةدن االل لراأماار أقاارلر نرلوااة واان قأاال لألاداالط لرجاايمانمة  ذرااك نن شااطة 
ق مة لرا  من الن " ى لردالم  زبل ون لرأرنلوي لرجيماني  االن ةفنل نن قدرل ون لرنالطل لر رأي قاد نام 

أشان ق مة لرا  من  داى ناامد " اى ” دل ون ق " مو“أمة "ن " ى ىذل لرج مد  اول ددمث لروألدرن لر ر 
ذراك  اد"اك وان أ اض لرنجاارمدلم لرأل داة داال لرنمالح لرا  امن فااي لألوالان لرناي منال ادان فميال  الرنااي 

 نارط فميل أ ض قلدن لرد طة ورلرل.

ل لر رأمة نم ل اراى وداناى دنى لان  رم نرنق ردن لر  ل لر  دطمنمة لرردومة " ى قرلر نرلوة  اة ردن لر  
لرندد  لرذ  نطردو لريطان  رمس " ى لرج مد لردملدي فددة  أل اة " ى لرج مد لروالري نم ال  اذ رام 
ميار  ن  ودالال "رأاي ااي ملااد " اى نن لرادال لر رأماة دان افض لروأ اغ (ادادىل أ  ماال ر و لرقاة ىاي واان 
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"ان لرولدداالم لر رأمااة ارااى ونلقشااة لألواار  اواال ف  اام و مااان داةرا  اراام نقاام لرداا طة أااد 30ف اال أاالرنأرع أااا
 دملل ق مة لرقدس.

" ااى نن لرااذ  راام منجاار ق اامة لرقاادس " ااى لرندااا لروط اااة  راان مأاالدر ارااى نجاارن ق اامة لرا  اامن  اىااي 
  اة 3333لرناااي رااام ناااان نأااادل داااأأل فاااي افشااالل لرو لا ااالم وااا" لرجااايلمنة  ة قأااال قواااة الواااة دم ماااد "ااالم 

 أ دىل.

نن نجرن لرق امنمن ران نانم اة افاق ودالر الداد  اة اىاا نجا مد لروقلاواة فاي لألرل اي لر  داطمنمة الردلل 
لرودن ااة  ألنن ل ااة شاالو ة  اواال "اادل ذرااك ىااا ودااض أااث ر اااىم ة ناثاار  دنااى رااا الناام رااو قموااة واال  وثاال 

 لر  اب ارى لرولددلم لردارمة.

ملم ىاا وال م ارض لرنرل اا" " اى لرودن امن  ام اارض ادادىل لروقلاواة  ا  ال لةداانال وا  ال  انقادمم لرن ااد
ن ناادن لرق اامة " ااى لراارن  لر االم لر االروي  ا" ااى لراادال نم اال  رااان لرااأ ض ااالن اة ماازلل منياارة واان ىااذل 

 لرودلرك ألنو ة مطمق ا  نو " ى لألر ل  دنى را لدني أألس لروالقف لر رأمة.
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 مىظمت الخحرير واصخخداماتها

 7112\1\72  العربي الجديد  سمير الزبن
ي في لرن رأة لر  دطمنمة لرددمثة وشا ةأ دقمقماة ر  وال لرااطني  فاي لرن الطي وا" شال  ملة لتق مم لر غرلف

لرن و لم لر  دطمنمة لروننشرن فاي ناثار وان أ اد "رأاي  ا الفة اراى نشاننيل فاي لرااطن ذلناو  اىاا وال فارض 
ذل النام رياذه لرن رأاة  دا أملم " ى دراة لروقلاوة لر ول دليل دال "رأمة  اول  رى في لألردن ارأنالن. ال 

 انيطلب اثمرن  فهنيل النم وورلأ ا ألرملأ و ودلأ ألرنلر ر ن رأة لر  دطمنمة  رم مان ن نأو ووانل.

ىاااذل وااال داوناااو طأم اااة لرن رأاااة لر  داااطمنمة  اطأم اااة القااا" لرشااانلم  اطأم اااة لرنااادليل لر رأاااي وااا" لرق ااامة 
ر الرأ ااادلن لرو ااام ة  فاااهن "اقاااة لر  داااطمنمة. " اااى لرااار م وااان طأم اااة لر اقاااة لرونغمااارن أااامن ونظواااة لرندرمااا

لةننولب ر والن أقمم ودااوةأ أهم لد جمغة "اقة و" لراطن (ف دطمنا ون يلر و. االنام ىاذه لتشاالرمة 
لرني طأ م رد ة لرن رأة لر  داطمنمة فاي لريالر   أادبلأ وان لألردن وارارل أ أنالن اجااةأ اراى ناانس. رام ناان 

ن لروياااامم  أاجاااا و ق ااااة لرثااااارن اونط قياااال  التطاااالرلم لرنوثم مااااة ىناااالك جاااامغة نوثم مااااة "اداااام لر اقااااة أاااام
لر  داااطمنمة  ارااام ندااالال ونظواااة لرندرمااار ام ااالد جااامغٍة وااان ىاااذل لرنااااع. أااال " اااى لر ااااس  ل"نأااارم لرقمااالدن 
لر  دااطمنمة نن لرا اااد لر  دااطمني فااي ىااذل لرأ ااد نا ذلك راامس دلدااولأ فااي لر اقااة واا" لرن واا" لر  دااطمني. راام 

م ماواالأ فااي ظاال لرن رأااة لر  دااطمنمة ورااازلأ ر  واال لر  دااطمني. ف واالن ادوشااق اأماارام الناام نااان لرويمواال
ونلطق نراز الدرلم دراة لروقلاوة لر  دطمنمة  ن  قرمأل ون ورلاز لةنجالل ادا طة لرداراة  دداة ند مال 

 راز ولر  جل غ في انلأيل زلر ادان لر  دطمنمان ون لةقناع ارى لرثارنز.

ان ونظوة لرندرمر الر جل ل لر  دطمنمة رم نان وشغارةأ أندامل لتطلر لر والىمر   لرون الطف  موان لرقال
لرو نف داال ونظواة لرندرمار اراى اطالر نالوال ننظمواي انوثم اي ر ن و الم لر  داطمنمة  ارام ناان نر اة فاي 

قالم لة نول"ماة دليال ادلرن ىذه لرن و لم  نا لروشلراة في ادلرنيل  اة ىي  مارم  نا دلارام نغممار لر ا
لرويمواالم  أاال نأقاام لر اقاالم " ااى دلرياال  وداان مدنأ واان ن االاز نوثم ياال لروااالن لروا ااادن فمااو  أو نااى ننياال 
نوثااال لر  داااطمنممن  راااان وااان دان جااا ة وألشااارن أاا ااال"يم لردملنماااة  لرو قااالن " اااى "ااالنق لايااارمن  لرااادال 

قاالأ لرو اام ة ااالرااة  اااث انشااغمل لرا  اامن لر  دااطمنممن (ن اناارالا. اأااذرك ر ااة لرشاانلم لر  دااطمني دارلأ و اف
في ام الد جامغ نوثم ماة جادمدة  نارنأط وألشارن ألرأشار لراذمن نادف"ي نوثام يم. ار اة ىاذل لرالقا"  فاي لراقام 
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ن دو  دار لرذرم ة ر  جل ل لر  دطمنمة أ دم لرأدث "ن جمغ نوثم مة وا وة في لروالقا" لرونلداة  فاالن نن 
لداام لرنوثماال أاامن لر جاال ل (نظاالم لرااناالا افااي ن لازىاال ق االمل لرنوثماال ارااى لرق اامة لراطنمااة نلدااأيل نظاالم نق

أاجاا يل لرق اامة لرر مداامة  اىااا لرنظاالم لرااذ  ااارفس لةن جاالل أاامن لرووث اامن (ونظوااة لرندرماارا اواان موااث يم 
ماة أوان نواث يم. (لرن و لم لر  دطمنمةا  أان لدناارم لر جال ل لرنوثمال "أار ىاذل لرنظالم  وان دان جا ة  د

فااا ندااد ااالن م اارف لرجاا ة أاامن واان ندااوميم لر جاال ل فااي زااناال لرونظوااةز لرن و االم لرنااي مننوااان ارمياال  
االنم ىذه لرج ة  ن  ة لألاقلم  الىمة نا دنى و داوة. أذرك نم لة"نولد " ى ىذل لرشنلم  ا" اى "ادم 

ة لدنااالر لرنوثماال  الداانقال ىااذه لرقماالدن "اان ا اااد لر  دااطمنممن فااي اق اامم الدااد  رنااارمس لرقماالدن لر  دااطمنم
 لرن و لم لر  دطمنمة لدنقاةأ الواأ في لرودلدأة الرورلقأة.

أدااام ىااذل لرالقاا"  ناام نقاادمم لريامااة لرننظمومااة " ااى دداالة لريامااة لراطنمااة واان لر جاال ل  واا" أقاالب ونظوااة 
لر  دطمنمة قمواة لةننوالب الرااةب لرننظمواي  لرندرمر اطلرلأ نادمدملأ ىشلأ. ن" م طأم ة لر اقلم و" لرن و لم

" اااى ددااالة لةننوااالب لرااااطني  وااال شاااال ارألاااالأ رألادااالط لرناااي ُن  اااي وااان لةننوااالب لرااااطني " اااى ددااالة 
لرننظموي. ارمس  رمأل  في ىذه لألا لع  نن ماان ا"ااب لرياماة لرننظموماة " اى لرياماة لراطنماة نن م دار 

لبلم لر  داااطمنمة وااان وين اااف لرومااالدمن  افاااي وين اااف لرورلدااال "ااان نداااألة "ااازاف اثمااارمن وااان ذا  لرا ااا
لتداايلم فااي لردراااة لراطنمااة أااال طم ياال لردملدااي  اواال م داار لر قاار لردملدااي الرثقاالفي فااي االدرىاال  الرااذ  

 اجل دد لر  مدة في لردنالم لأليمرن.

لر  داطمنمة دوام اطلرىال  " ى لرار م وان اال لر مااة لرناي شالأم آرمالم لرنوثمال لر  داطمني  فاهن لرن و الم
لرنوثم ااي  ايل اام ن االةأ واارفلأ واان ن اال دولمنااو  أاجاا و زلراااطن لرو نااا ز لرااذ  م ااة لرودلفظااة " مااو ارااى 

ا "ااان وجااالردة لرن رأاااة 0880ا  0891دااامن لدااان لدن لرااااطن لردقمقاااي. اقاااد "أااارم لةنن ل اااة لألاراااى (
فاي لريالر  وارم أ ادن أ ادلن "رأماة  دلوام ناثار  لر  دطمنمة و" لر غرلفمل لر  دطمنمة في لرااطن  أ اد ونلىاةٍ 

واان "قاادمن. فقاادم يارياال ونظوااة لرندرماار  أاجاا يل لتطاالر لرنوثم ااي  اثماارل واان قانياال  راامس أ  اال ني ااي 
لر  دااااطمنممن "نياااال  أاااال أ  اااال  اااا ف لر جاااال ل لرواانااااة رياااال  ازلد واااان ىااااذه لر اااا ف لرأنمااااة لرأمراقرلطمااااة 

لر جاال ل الرونظواة  الرناي نرىقام ىااذه لرولددالم  أادل نن ناااان ندلن رإلطالرلم لر  مال لرناي نواام فاي اطالر 
 ن  م يل.
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أقمم لر اقة أامن لرن و الم لر  داطمنمة فاي نوالان ا ادىال التطالر لرنوثم اي لر  داطمني  "اقاة وا" لرااطن 
فااي  زلرونيماالز  اراام نندااال ارااى اطاالر نوثم ااي أاالرو نى لرقاالناني فااي ن  وااالن واان نواالان لرا اااد لر  دااطمني

لرشنلم  أنالفقلٍم  ونمٍة  دملدمة او ناماة  أل"نأالر ونظواة لرندرمار لرووثال لرشار"ي الرادماد ر   داطمنممن  
 اران رمس ألرو نى لت رل ي ون يال "و مة لننيلأمة.

 ااالب لتطااالر لرنوثم اااي لراااذ  ي ااا" ةننيلأااالم وااان يااالر  نطااار لرونظواااة  ااااالن ارماااد لن لقااالم نادااا ا وااا" 
  ااس لرنشاارم ي  الرااذ  ااالن اطاالرلأ نوثم ماالأ ودااواالأ ألن لقاالم نقمااده أاجاا ة و  داالأ ر دااام اداارل مل  اىااا لرو

لرااذلني  ناثاار ونااو اطاالرلأ نوثم ماالأ أاالرو نى لردملدااي. اااالن لرو  ااال لرقلناال ريااذه لةننيلأاالم ننياال ارفداام الق االأ 
ا"و م " ى ندومر نجاافره مدمر دملدة ف دطمنمة  ز مة     م ون لرشنلم لر  دطمني فل  لأ "ن لردل ة  

"ااان لرااااطن لراااالق ي  ا"ااان لرااااطن لرونيمااال  وااال ندى ف  مااالأ اراااى ن ااااك ونظواااة لرندرمااار  افقااادلن اظم نيااال 
لرنوثم ماة  " ااى لرار م واان لرودلفظاة " ااى لرونظواة أل"نألرىاال اطالرل نوثم ماال  مدانيدم امدااند"ى "ناد لردل ااة  

 ان. ران و" لرد لظ " مو ىملال فلر ةأ ون ن  ازن نا ق

وااال م اااار  لرمااااام وااان لدااااند"لب ىملااااال لرونظوااااة  ال نوااالع لرو  ااااس لروراااااز  لراااذ   اااارى نيماااارل  نا دنااااى 
لداااند"لب لرو  اااس لرااااطني را نوااالع  ة ميااار  "ااان ااناااو لداااند"لب لدااانيدلومل  لدااان ولرمل ودااادادل  ارااامس 

ن وال ُمداند"ى لدانيدلومل لدن لدن ردار اطني شلول. امرمد لرذمن مدمران لرا " لر  دطمني لرماام اقنل"نال أاا
أااامن دااامن اآيااار  مواااان ل"نأااالره ولددااالٍم  اااننااال ة ن ااارف نن لرولددااالم لر ل" اااة الر  لراااة نقاااام أويلويااال 

 ماومل  اة موان ل"نألر ول ُمدند"ى ال "لومن  نا ال "قد  موان ل"نألره ولددلم نوثم مة.

رماار راان م ااده فااي لرقاال ومن لرمااام " ااى واان مأدااث لرمااام "اان لداان لدن لراادار لراااطني رولدداالم ونظوااة لرند
لرونظوة  ا" اى لر جال ل لر  داطمنمة. فيالةب ة مجا دان رياذه لرويواة نجاا  اوان م نقاد ذراك مأناي ناىلوالأ 

 ة ندلس ريل في لرالق" لردملدي لر  دطمني لرومم.

 

  جم بحمد هللا


