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 اجلزيرة
 ضون برناهج فطن

  حفل وهعرض عن أضرار التذخين والوخذرات لوذارس الصفرات بثادق
 :١عٟاٌؾّ ِؾّذ - اٌصفشاد

١خ ِؾّذ ثؾعٛس سئ١ظ ِشوض اٌصفشاد ػجذ هللا اٌغالِخ ِٚذ٠ش رؼ١ٍُ صبدق ػجذ اٌشؽّٓ اٌّبعذ ٚسئ١ظ اٌّخفش اٌّمذَ ٔب٠ف اٌّط١شٞ ٚسئ١ظ ا١ٌٙئخ اٌش

ُ ثؼذ٘ب وٍّخ لبئذ اٌىؼجٟ ِٚٓ إداسح ِخذساد شمشاء إثشا١ُ٘ اٌذس٠جٟ، أل١ُ ؽفً خطبثٟ ِٚؼشض ظّٓ ثشٔبِظ فطٓ. ثذأ اٌؾفً ثبٌزمذ٠ُ صُ اٌمشآْ اٌىش٠

ط ِٛالغ اٌّذسعخ ػجذ هللا اٌؾ٠ٛىبْ ث١َّٓ ف١ٙب أ١ّ٘خ رٛػ١خ اٌشجبة ػٓ اٌّخبغش اٌزٟ رؼزشظُٙ ِٓ سفبق اٌغٛء ِٚٓ ٚعبئً اٌزٛاصً االعزّبػٟ ٚثؼ

اٌشؽّٓ اٌّبعذ شىش ف١ٙب اٌمبئ١ّٓ  اإلٔزشٔذ، ؽ١ش ٠غت اٌؾزس ٚاٌزؾص١ٓ ظذ٘ب ٌؾّب٠خ أٔفغُٙ ِٓ ٘زٖ ا٢فبد اٌخط١شح. ثؼذ٘ب وٍّخ ِذ٠ش رؼ١ٍُ صبدق ػجذ

ٍطبْ ؽ١ش أوذ ػٍٝ اٌّؼشض ٚاٌّشبسو١ٓ، ٚث١َّٓ أظشاس اٌّخذساد ٚاٌزذخ١ٓ ٚأ١ّ٘خ اٌشلبثخ ٚاٌشػب٠خ ِٓ اٌٛاٌذ٠ٓ. ثؼذ٘ب وٍّخ ساػٟ اٌؾفً ػجذ هللا اٌغ

د٠ٕٟ ِٓ إداسح اٌّخذساد ثشمشاء أوذ ف١ٙب عٙٛد إداسح ظشٚسح رعبفش اٌغٙٛد ٌٍمعبء ػٍٝ ٘زٖ ا٢فبد اٌزٟ رؾبٚي إفغبد اٌشجبة، صُ وٍّخ إثشا١ُ٘ اٌش

وبفخ. صُ اٌّخذساد فٟ رزجغ ِشٚعٟ اٌّخذساد ٚاإل٠مبع ثُٙ ؽّب٠خ ألفشاد اٌّغّغ ُِٕٙ، ٚثزي ألصٝ اٌغٙٛد ثذػُ ِٓ ٚالح األِش ٚرغخ١ش اإلِىب١ٔبد 

٠ُ اٌّشبسو١ٓ ٚاٌذاػ١ّٓ. ٚثؼذ ٔٙب٠خ اٌؾفً اٌخطبثٟ لبَ سئ١ظ ِشوض رٛاٌذ اٌىٍّبد ٚاٌمصبئذ اٌشؼش٠خ ِٓ ػذد ِٓ اٌّشبسو١ٓ ٚاٌؾعٛس، ثؼذ٘ب رُ رىش

ذخ١ٓ اٌصفشاد ػجذ هللا اٌغالِخ ثمص اٌشش٠ػ ِفززؾبً اٌّؼشض اٌزٞ اؽزٜٛ ػٍٝ اٌىض١ش ِٓ اٌٍٛؽبد اإلسشبد٠خ ٚاٌزٛػ٠ٛخ ٚاٌزؾز٠ش ِٓ أظشاس اٌز

د ِٓ اٌّغزّغ صالػ ٌٍغ١ّغ، وّب غبٌت ثأْ ٠ىْٛ وً ِٛاغٓ ػ١ٕبً ٌشعبي ٚاٌّخذساد. ؽ١ش أوذ اٌغالِخ ػٍٝ ثزي اٌغٙذ ِٓ اٌغ١ّغ، فصالػ أٞ فش

 .األِٓ ٌؾّب٠خ ِغزّؼُٙ اٌز٠ٓ ُ٘ عضء ِٕٗ

http://www.al-jazirah.com.sa/2016/20160306/fe4.htm 
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ء ٔظُ ِىزت اٌزؼ١ٍُ ثغٕٛة اٌش٠بض ٔذٚح ٌٍؾذ ِٓ ِشبعشاد اٌطالة خبسط اٌّذسعخ ٚآصبس٘ب إٌفغ١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚرٌه ػٍٝ ِغشػ ِذاسط إٌجال    

 .اٌذػغبٟٔ غٍك اال١ٍ٘خ ثّشبسوخ اٌىبرت ٚاالػالِٟ ػجذاٌؼض٠ض ا١ٌٛعف ِٚششف االسشبد إٌفغٟ ثٛصاسح اٌزؼ١ٍُ ػجذهللا اٌؼز١جٟ ِٚذ٠ش ششغخ اٌشفب اٌّمذَ

خ ٚرؾذس ا١ٌٛعف ػٓ خطش اٌّشبعشاد ث١ٓ اٌطالة، ِٚب رؤدٞ ِٓ ِشبوً ِٚعبػفبد عٍج١خ ٚخط١شح ال ٠ذسوٙب ِٓ ٠مزشف اٌّشبعشح، ِٛظؾبً أْ ثذا٠

ٚإْ ٚاعٗ اٌطبٌت وً ِشبعشح ٟ٘ وٍّبد ٚأٌفبظ رزطٛس إٌٝ رشبثه ثبال٠ذٞ، ٚ٘ٛ ِب ٠ؤدٞ إٌٝ ػٛالت ٚخ١ّخ ثؼذ رٌه، داػ١بً اٌطالة ٌٍجؼذ ػٓ اٌغعت، 

 .ِشىٍخ ػ١ٍٗ أْ ال ٠غعت ٚأْ ٠طشق اٌغٛأت إٌظب١ِخ إرا ؽصٍذ ٌٗ ِشىٍخ ِغ اؽذ اٌطالة ِّضٍخ فٟ اداسح اٌّذسعخ

ٌّفزشض ِٓ عبٔجٗ، ث١ٓ ِششف االسشبد إٌفغٟ ثٛصاسح اٌزؼ١ٍُ أْ ِب ٠غزٞ اٌّشبعشاد ث١ٓ اٌطالة ٘ٛ رغّغ اٌطالة ٚرؾ١ّغُٙ ٌٍّزشبعش٠ٓ، ؽ١ش ِٓ ا

ٟ ٌطالة أْ ال ٠مفٛا ِٛلف اٌّزفشط، اِب أْ ٠فعٛا إٌّبصػخ أٚ أْ ٠ٕصشفٛا، ِش١شاً إٌٝ أْ اغٍت اٌطالة رٚٞ اٌّشبوً اٌّذسع١خ ٠زؼضشْٚ فِٓ ا

 .ؽ١برُٙ، اِب اٌطالة اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ رغبِؼ ٚرصبٌؼ ٔفغٟ ٠ىْٛٔٛ اوضش ٔغبؽبً فٟ ؽ١برُٙ

١بً ٚعٍٛو١بً، وبْ أخٖٛ ٠ٛصٍٗ ٌٍّذسعخ ١ِٛ٠بً ثغ١بسرٗ، ٚفٟ ٠َٛ ِٓ اال٠بَ رأخش اخٖٛ فشوت ِغ ٚرؾذس اٌّمذَ اٌذػغبٟٔ ػٓ اؽذ اٌطالة اٌّز١ّض٠ٓ دساع

ن، أزٙٝ ثؼط صِالئٗ ال٠صبٌٗ، اٌز٠ٓ ر٘جٛا فٟ اٌطش٠ك إٌٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌطالة وبْ ث١ُٕٙ عٛء رفبُ٘ عبثك، ٚرجبدٌٛا االٌفبظ ٚاٌزٟ رطٛسد إٌٝ ػشا

 .سأعٗ االِش اٌزٞ ادٜ ٌٛفبرٗ، ٚاٌمٟ اٌمجط ػٍٝ اٌطبٌت، ٚفٟ اٌّؾىّخ صذس ثؾمخ ؽىُ اٌمزً لصبصبً  ثعشة اٌطبٌت اٌّز١ّض اؽذ اٌطالة فٟ

http://www.alriyadh.com/1134922 
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