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يباختنإلاجمانربلا

قيقحتلاوحومطلانيبانجمانرب

نواعتللوعدتيتلاو50ةداملاونيناوقلاطابنتسالاسيئراردصمةيمالسالاةعيرشلالعجبةيناثلاةداملاةصاخوروتسدلاداومليعفتىلعلمعلا: الوأ
. ةمألاسلجمءاضعأةدايزبةيبعشلاةكراشملاعيسوتوةعيرشلاةناكمزيزعتاهنأشنمةيروتسدتاليدعتميدقتسردنساننأامك .نيتطلسلانيب

.اهرصاوأةيوقتوعمتجملاساسأةرسألاىلعظافحلاويقالخألايركفلافارحنالاوباهرالاوفنعلانممهتياقووبابشلادهاعت: ايناث

ؤفاكتةاواسملاولدعلائدابمقيقحتوءاضقلالالقتساونوناقلاةدايسومهتيرحونينطاوملاةماركظفحوةيفئاطلاذبنوةينطولاةدحولابةيانعلا: اثلاث
.ةيسنجلايددحمريغعاضوأةجلعملةلوذبملادوهجلامعدومهنيبصرفلا

وةيذيفنتلاحئاوللاعضووةمزاللاتاعيرشتلانسوتاكرشلاسيسأتوقباسلاسلجملااهرقأيتلاةيمنتلاةطخذيفنتبيموكحلازاهجلامازلإ: اعبار
ةلامعلاضفخوةيناكسلاةبيكرتلابلالتخإلاةجلاعمكلذيفامباهيفءاجامىلعزيكرتلاواهزاجنإلةينفلاوةيداملاتايناكمإلافيظوتوتائيهلاليكشت
.ةدفاولا

تاكرشوةيئاذغلاةباقرلانيناوقوتاينواعتلانوناقليدعتوداسفلاةحفاكمبةقلعتملاكلتلثمىرخألاواهميدقتمتيتلاتاحارتقالازاجنإ: اسماخ
. تاثعبلاوميلعتلاوةئيبلاوفيظوتلاوناكسإلانيناوقويحصلانيمأتلا

نعجتنيذلايئيبلارامدلاةجلاعملرايلم3ةغلابلاةدحتملاممالانمةصصخملالاومألافيظوتىلعلمعلاوةيئيبلاتاضيوعتلافلمةعباتم: اسداس
.يقارعلاوزغلا

وريركتلاوجارختسالاتالاجميفطفنلللثمألامادختسالاوةقاطللةليدبدراومريفوتىلعلمعلاويجولونكتلاميلعتلاويملعلاثحبلاعيجشت: اعباس
.دئاوعلارامثتسا

.ةلماشلاةضهنلاقيقحتوةمدقتملالودلابكربقاحتلالاتيوكللنمضتيتلاةيراجتلاوةيداصتقالانيناوقلانمءاهتنالا: انماث

هيلاتلاناجللايفريمعلاكراش

رتيوتلاباسح

ريمعلايلع.دةانق

تيوصتلا

ةماعلا قفارملا ةنجل سيئر -1

 لش دقع يف قيقحتلا ةنجل سيئر -2

 ةيناملربلا تاقالعلاو ةيسايسلا نوؤشلا ةنجل سيئر -3
 يف دقعنملا 19لا يبرعلا يناملربلا داحتالا يف
2013 ليربأ تيوكلا

 ةنجللا عامتجا يف يتيوكلا يناملربلا دفولا سيئر -4
برغملا يف دقعملا يبرعلا ناملربلل ةيذيفنتلا

حلاصيلع.د ..لومأملازاجنإلاقيقحتويسايسلاحرطلابءاقترالاوحن
week ago-https://t.co/KNtcCUjj5s 1ريمعلا

ريمعلا_يلع# ةثلاثلا_ةرئادلا# حاجنلاوقيفوتلاهللالأسن
 2016https://t.co/m9c6xR2QaC - 1 weekسلجم#

ago

ريمعلا_يلع#ةثلاثلا_ةرئادلا# ريمعلايلعروتكدلا
https://t.co/uEMGbo5Qze - 1 week ago

دضهقيوستضعبلالواحيذلامهولاحضوييناطحقلامهاديمالعإلا
سيلدتلاوةكربفلاربعريمعلايلع.د

https://t.co/rtWxCZnafn - 1 week ago
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نيدعاقتملاةحيرشفاصناولمعلالباقمرجألاأدبمىلعاهيفتاقورفلاصيلقتورداوكلاوبتاورلايفتالاتخالاةجلاعمىلعةموكحلاثح: اعسات
هيفيفيظولارارقتسالاةجلاعموةيفيظوصرفريفوتلصاخلاعاطقلاطيشنتىلعلمعلاوبتارلافقسةيدودحموراعسألاعافتراومخضتلامامأ
.نينطاوملل

ريمعلا .د حشرملا تامامتهأ

 ميدقت داعيس و اهنم ريثكلا ىلع هقفاوملا مت نوناقب احارتقأ 29 ريمعلا روتكدلا مدق رشع يداحلا يعيرشتلا لصفلا لالخ
. ةيناملربلا ةلأسألا و ةبغرب تاحارتقألا نم ديدعلا ىلإ ةفاضإلاب زجنت مل يتلا

 تازواجتلاف قيقحتلا ةنجل و ةيميلعتلا ةنجللا و ةئيبلا نوؤش ةنجل اهزربأ نم ناجللا نم ديدعلاب ريمعلا روتكدلا مهاس
. نسلكملا محفلا و ةيمالعألا ةنيدملاك ةماعلا لاومألا ىلع

 مئاسقلا عيزوت عوضومل ىدصت امك ينواعتلا لمعلا و راعسألا ءالغ اهزربأ نم ناك و ةمهملا عيضاوملا نم ديدحلل ىدصت
. يئيبلا ثولتلا ببسب ةيبرغلا ةبيعشلا ةقطنم يف ةيعانصلا

. عمتجملا يف ةيملسلا رهاوظلا و رومخلا و تاردخملل يدصتلا

. ةيبرتلا ةرازوب ةنس 30 وضمأ نيذلا نع ءانغتسلا ضراع

. ةايحلا ىدم طاسقألا لوادج ءاغلإ و نيدعاقتملا نع دئاوفلا طاقسإ

. ةأرملا لمع فورظ ةيامح نوناق عورشمب متهإ امك

ماركلا يترئاد ءانبأ ىلإ

. انترخآ ميعن و انتايح ةذل اندقفل ةنع اندح ول يذلا فدهلا وه ةلجأ نم لمعلا و انراعش عفر انيلع متحيام

 يه و رونلا ىلإ تاملظلا نم سانلا جرخت يك تلزن يتلا يه و نيباحتملا ةفلأ و نيمصاختملا ذالم يه ةعيرشلاف
 كلذب و , اننوؤش ةفاك يف ةعيرشلا نكمت نأ نم اندلب جوحأ ام و انبورد يف اهراثآ انيأرل انبولق يف اهانلعج ول يتلا
. انقزار و انقلاخ يضرن

 ةلظم تحت ىلإ زاجنإلا و حاجنلا قيرط يف ريسن نلو اسلجم و ةموكح اعيمج تاطلسلا بلطمف رارقتشلا اما و
.رارقتسلا

 ددهي حبصأ يذلا قافخألا و دومجلا نم ةلاح يف رثكأ رمتسن نأ يغبني الو ، اهروص ةفاك يف ةحلم تتاب ةيمنتلاو
. ةمداقلا و ةرظاحلا لايجألا تابلطتم نم كلذ ريغ و مهفيظوت و مهميلعت و مهتحص و مهنكسم يف انءانبأ لبقتسم

 تيوكل ءافولا و دهعلا و ةثلاثلا ةرئادلا ءانبأ انتاوخأ و انناوخأ تدناسم و رارصأ و مزحب اهنم قلطنتس زئاكرلا هذه لك
. ءاطعلا

ةقلغمتاقيلعتلا
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