
 

 يفحص نايب

يلود رمتؤم يف يرطقلا مونيجلا شقاني بطلل ةردس  

ملاعلا لوح بَرعلاو رطق مدخت قيقدلا بطلل ةجيتارتسا عضو قيرط ىلع ةديدج ةوطخ  

 :ربمسيد 8 ،رطق ،ةحودلا

 زكرم همظني يذلا يفيظولا مونيجلل عبارلا يونسلا رمتؤملا نم لوألا مويلا تايلاعف مويلا تقلطنا

 لوح تادجتسملا رخأ ةشقانمل ،عمتجملا ةيمنتو مولعلاو ةيبرتلل رطق ةسسؤم وضع ،بطلل ةردس

 .مونيج رطق جمانرب نمض اهليلحت مت لماك مونيج 12,000 نم ةصلختسملا تانايبلا

 نيابت نويلم 30 نع ديزي ام دصر بطلل ةردس زكرم نلعأ ،ليلحتلل ةنّيع فالآ 6 عوضخ دعبو

 يثيدح تاصوحف زيزعتو ،يبرعلاو يرطقلا مونيجلاب مهفلا قيمعت يف دعاسيس ام وهو ،ديدج ّينيج

 يركسلا لثم اهنيعب ضارمأل ةديدج تاجالع فاشتكا يف ةدعاسملاو ،جاوزلا لبق امو ةدالولا

 .ةيبلقلا ةيعوألاو

 يف تارمتؤملل ينطولا رطق زكرمب ربمسيد 10 ىتح رمتسي يذلا ،رمتؤملا نم لوألا مويلا رضح

 صصختم يلودو يلحم ريبخ 100 نم رثكأ رمتؤملا يف كراشيو .كراشم 400 نم رثكأ ،ةحودلا

 ةشرو ربمسيد 9 دحألا اًدغ رمتؤملا شماه ىلع دقعيسو .ةمخضلا تانايبلاو يفيظولا مونيجلا يف

   .مولعلا لاجم يف ءاسنلا عوضوم لوانتت لمع

  :بطلل ةردس زكرم يف ثوحبلا ةرادإ سيئر ،يلاك نوف فوتسيرك روسيفوربلا حرص

 دمح ةسسؤم لثم تاهجلا نم امهريغو مونيج رطق و كنبويب رطق عم بطلل ةردس زكرم ةكارش"

 اهنع ىنغ ال يملعلا ثحبلا ةياعرل يرطقلا قودنصلاو رطق يف لينروك لياو بط ةيلكو ةيبطلا

 .رطق يف قيقدلا بطلل ةحومط ةيجيتارتسا ءانبو رطق يف يصخشلا بطلل ةيوق سسأ ءاسرإل

 بطلا لاجم يف رطق اهتلذب يتلا ةمخضلا دوهجلا ةمجرت وه نآلا انمامأ نوكيس يذلا يدحتلاو

  .”قيقدلا بطلا ةيجيتارتسا يف ةلثمتملا ةينطولا ةردابملا هذه ربع يويحلا



 

 يف مونيجلا ملعو يثارولا بطلا جمانرب سيئر ،ليفيتسا رييفاش  روسيفوربلا لاق ،هبناج نم

 :بطلل ةردس زكرم

 ابوروأ ناكس ىلع ريبك لكشب زكرت مونيجلل ةيعجرملا طئارخلا مسر تاعورشم تناك ام ةداع"

 صحفلا نم يفاكلا اهظح برعلا ناكسلاو ةقطنملل ةديرفلا تامسلا لنت مل مث نمو ،ايقيرفأو ايسآو

 ةوقب اندوهج مهستس .ا�يلاح ةرفوتملا يرشبلا مونيجلا تانايب يف اًمامت اًبئاغ اهليثمت ناك امبرو لب

 يركسلا لثم ةيبرعلا ةقطنملا ناكس نيب ةرشتنملا ضارمألا عاونأ جالعو صيخشتو مهف يف

 انمهف نيسحت نآلا اننكمي ذإ ،ضارمألا نم اهريغو وبرلاو ةيساسحلاو ناطرسلاو ةيومدلا ةيعوألاو

 اهلسلست ليلحت مت يتلا ةيلاحلا ةنيعلا نإف ،رطق ةلود مجح ءوض يفو .برعلا ناكسلا تانيجل

 ."ناكسلا مجحب ةنراقم اهعون نم ةيليثمتلا تانيعلا رثكأ نم ةدحاو دعت مونيج فلأ 12 اهردقو

 ،رطق يف قيقدلا بطلل ةجيتارتسا ءانب قيرط ىلع ىرخأ ةوطخ رمتؤملا اذه لالخ نم رطق عطقتو

 زكرمل يمسرلا حاتتفالا لالخ اهتملك يف رصان تنب ازوم ةخيشلا ومسلا ةبحاص اهنع تنلعأ يتلاو

  .يضاملا ربمفون 12 موي بطلل ةردس

 معدتو ،رطق يف ةيحصلا ةياعرلا لاجم يف ًالوحت قيقدلا بطلا ةيجيتارتسا ثدحُت نأ ررقملا نمو

 ةديدج لبس راكتبا ززعتو ،ةدع تايوتسم ىلع ثوحبلا ريوطت لهستو ،ضارمألا بابسأ فاشتكا

 لمشتل عساو قاطن ىلع ةيجيتارتسالا قيبطت نكمي امك .ضارمألا هذهب نيباصملا ىضرملا جالعل

 نويلم 400 مهددع قوفي نيذلا طسوألا قرشلا ناكس طقف سيلو ،ملاعلا لوح برعلا عيمج

  .ةمسن

.ىهتنا  

 :بطلل ةردس نع ةذبن 

 رطق نم نيعفايلاو لافطألاو ءاسنلل ةصصختملا ةيحصلا ةياعرلا تامدخ بطلل ةردس زكرم مدقي

   .ماعلا حلاصلا ةمدخ لجأ نم س�سأت صاخ يبط زكرم وهو .ملاعلاو

 

 تاسرامملا لضفأ ،عمتجملا ةيمنتو مولعلاو ةيبرتلل رطق ةسسؤم هتأشنأ يذلا ،زكرملا ىنبتي

 ةيحصلا ةياعرلاو ،ةيريرسلا ثوحبلاو يويحلا بطلا ثوحبو ،يبطلا ميلعتلا تالاجم يف ةعبتملا



 

 ةيحصلا تاسسؤملا دحأ بطلل ةردس زكرم لعجي ديرفلا جيزملا اذهو .هتلئاعو ضيرملل ةقئافلا

 .ةياعرلاو جالعلاب ةقلعتملا هتفسلف يف يصخشلا بطلا موهفم ىنبتت يتلا ملاعلا يف ةليلقلا

 

 ىلإ ،رطق يف نيعفايلاو لافطألل ةلماشو ةصصختم ةيحص ةياعر تامدخ بطلل ةردس زكرم مدقي

 يف ةديرفلا لافطألا تاصصخت لمشتو .ةمومألاو ءاسنلا بطب ةقلعتملا ةيحصلا ةياعرلا بناج

 امك .اهريغو ،ةمجمجلاو هجولا ةحارجو ةيلوبلا كلاسملاو يبصعلا زاهجلاو بلقلا ضارمأ زكرملا

 .ةيحص تافعاضم نم نهتنجأ يناعت يئاللا لماوحلا ءاسنلل ةياعرلاو جالعلا مدقي

 

 حور نم رطق ةلود هب عتمتت ام ىلع ةداهش زكرملا اهب زيمتي يتلا ةقئافلا ةثادحلاو روطتلا دعي

 .ةيعامتجالاو ةيرشبلا ةيمنتلاب لصاوتم مازتلاو ةيداير

 

 لاجم يف انتمهاسم ىلع فرعتلاو بطلل ةردس زكرم يف ةيحصلا ةياعرلا تامدخ ىلع لوصحلل

 عقوملا ةرايز ىجري ،يملاعلا ىوتسملا ىلع ثوحبلاو ميلعتلاو ةيحصلا ةياعرلا
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