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تايقافتا ىلع  ةأرملل ، يداصتقالا  ىدتنملا  ماتتخا  يف  عيقوتلا ،
تاعماجو تامظنمو  ةأرملا  ةرازو  نيب  تالاجملا  ديدع  يف  نواعت 
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ةرسالاو ةأرملا  ةرازو  نيب  نواعتلا  تايقافتا  نم  ةلمج  ءاضمإ  سيمخلا ، مويلا  رهظ  مت ، تان -  باب 
لاجملا اهنيب  نم  تالاجم  ةدع  يف  ةيلودلا  تاعماجلاو  تامظنملا  نم  ددعو  نسلا  رابكو  ةلوفطلاو 

.ةيلحملا ةمكوحلاو  ةأرملا  نيكمتو  لاصتالا  تايجولونكتو  يثحبلاو  يفاقثلا 

يتلا ةأرملل  يداصتقالا  ىدتنملل  ةرودلا 22  لاغشأ  ماتتخا  ةبسانمب  ةمربملا ، تايقافتالا  هذه  زربأ  نمو 
اهبجومب دهعتت  ةيدنهلا ، يار "  " ةعماجو ةأرملا  ةرازو  نيب  ةيقافتا  سنوتب ، نيموي  ىدم  ىلع  تلصاوت 

عبس ةدمل  تالاجملا  نم  ديدعلا  يف  ةزوعملا  تالئاعلا  نم  ةباش  ةسارد 30  فيلاكتب  لفكتلاب  ةعماجلا 
.ةأرملا ةرازول  غالب  قفو  دنهلا ، يف  تاونس 

ليومتلا ةيمهأ  ىلع  ةأرملل ، يداصتقالا  ىدتنملا  راطا  يف  ةجردنملا  تاشرولا  يف  نوكراشملا  عمجأ  دقو 
نيدكؤم ةأرملل ، يداصتقالا  نيكمتلل  ّةيرورضو  ّةيرهوج  رصانعك  قاوسألا  ىلإ  ذافنلاو  تاردقلا  زيزعتو 
تاكبش سسأ  عضوو  تالاجملا  عيمج  يف  ءاسنلا  نيب  لدابت  تاقالع  ءاسرإو  راوحلا  ميعدت  ةيمهأ  ىلع 

.تاعمتجملا يف  ةأرملا  ريثأت  ميعدتو  رامثتسا  صرف  قلخ  لجأ  نم  ملاعلا  لوح  ّةيئاسن 
عفد جمانرب  ّنأ  يديبعلا  ةهيزن  نسلا ، رابكو  ةلوفطلاو  ةرسألاو  ةأرملا  ةريزو  تزربأ  قايسلا ، اذه  يفو 
باصتنالل ءاسنلل  ضورق  دانسإو  عورشم  ثادحإ 3000  نم  ّنكم  دق  ةدئار ''  '' ّةيئاسنلا ةيداصتقالا  ةردابملا 
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معدتسو ةلاطبلا  ةرهاظ  نم  دحتس  عيراشملا  هذه  ّنأ  ةّدكؤم  ةديدع ، تاعاطق  يف  صاخلا  باسحلل 
.ةيومنتلا ةرودلا  يف  ةأرملا  ةكراشم 

ةيبرعلا 2018- ةأرملا  ةمصاع  سنوت  ناضتحا  راطإ  يف  جردنت  ةرهاظتلا  هذه  نأ  تّركذ  رخآ  بناج  يفو 
ةعماجب مداقلا  يرفيف  موي 9  ةيلود  ةودن  ميظنتب  ةيبرعلا  ةرهاظتلا  هذه  ماتتخا  ىلإ  ةريشم  ، 2019

". ةيمنتلاو رارقتسالاو  ملسلاو  نمألل  ةمعاد  ةيبرعلا  ةأرملا   " لوح سيرابب  نوبرسلا 
ابوروأ نادلبل  براجتو  يحايس  يفاقث  روحمك  سنوت  رود   " راعش تحت  مظتنا  دق  ىدتنملا  اذه  ّنأ  ركُذي 

نيب نواعتلابو  يعامتجالا ،" عونلا  سيركتل  اهلجأ  نمو  ةأرملا  يف  رامثتسالا  ايقيرفاو : طسوألا  قرشلاو 
ّمضت ملاعلا  يف  ةيئاسن  ةفرغ  ربكأ  دُعت  يتلا  غيل " زيديال  لآ   " ةمظنمو سنوتب ، دنهلا  ةرافسو  ةأرملا ، ةرازو 

.ةلود يف 150  وضع  فلأ  نم 100  رثكأو  ّةيليثمت  نم 800  رثكأ 

لوألا 1440 يدامج   19 يفناج 2019 |  ةعمجلا 25 

رجفلاقورشلارهظلارصعلابرغملاءاشعلا
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