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اهتكرت يتلا  ةيـسفنلا  تاـقاعإلاو  ماـع 2014 ، ةزغ  ىلع  برحلا  عـم  مـهتبرجت  يليئارــسإلا  لــالتحالا  شيج  نـم  دوـنج  ىور 
ةزغ ةنيدم  يقرش  ةريهشلا  ةيعاجشلا  ةكرعم  يف  اوكراش  نم  اميسالو  مهيدل ،

، ةيـسفنلا مهلكاشم  تلهاجت  ةيليئارـسإلا  ةـموكحلا  نإ  سمأ ، مهعاضوأ  ىلع  تاجاجتحا  ةـلمحب  اوأدـب  نيذـلا  دونجلا  لاقو 
يعيبطلا شيعلل  ةدوعلاو  ةايحلا  يف  طارخنالا  نم  مهعنمت  ضارمأو  تاقاعإ  نم  مهسوفن  يف  برحلا  هتكرت  امو 

كلت ةـمدص  نإ  هلوـق  ةيعاجــشلا  ةــكرعم  يف  اوكراـش  نيذــلا  دوـنجلا  دــحأ  نيهوـك " لـيئرأ   " نـع يربـعلا  ـالاو "  " عـقوم لـقنو 
عئاظفلاو حابشألا  عم  شيعت  طقف  كدسجب  كتيب  ىلإ  تدعو  اًيسفن ، اهيف  تلتُق  كنأ  ينعت  ةكرعملا 

ءيـش لك  رجفناو  نايلع  ناسغ  ءاوللا  دئاق  بيـصأ  فيك  تيأر  مويلا  كلذ  ىـسنأ  نل  : " هلوقب ةكرعملا  كلت  نهوك "  " فصوو
" دونجلل ذاقنإو  عافد  ةكرعم  ىلإ  موجه  ةكرعم  نم  انتكرعم  تلوحتو  ةدحاو  ةرم 

لاطبألا ىلعو  لطب ، هنأ  هباجأف  ةيـسفنلا ، هتامزأ  نع  هل  ثدـحتو  شيجلا  يف  هدـئاقل  رهـشأب  برحلا  دـعب  هجوت  هنأ  فاـضأو 
يضاملا اوسني  نأ 

ببــسب لـيللا  يف  ينيع  ضمغأ  ـال  اًـتيم ، تـنك  ةريخـألا  تاونــسلا  يف  يريرــس ، ىلع  تـيقب  تاونــس  عـبرأ  رادــم  ىلع   " عباــتو
لعفب تراهنا  يتلا  ةـيجوزلا  تاقالعلا  نع  ثدـحتأ  نل  اًفوخ ، يبلق  ريطي  يلوح  اًفيفخ  اـًتوص  تعمـس  لاـح  يفو  سيباوكلا ،

" تقولا سفن  يف  تيم  – يح يننأ  وه  يعم  لصحي  ام  هتدقف ، يذلا  لمعلا  ناكم  نع  لب  يسفنلا  عضولا  اذه 

هتيصو بتكو  راحتنالا  لواح  هنأ  يدنجلا  فرتعاو 

يف لاحانلا "  " ءاول نمـض  هتكراشم  دـعب  سيباوكلا ، نم  ًاليل  مونلا  عيطتـسي  هنإ ال  لاقف  متول " روؤاـم   " قباـسلا يدـنجلا  اـمأ 
عاطقلا يلامش  نوناح  تيب  ةهبج  ىلع  لاتقلا 

هيف اونصحت  يذلا  لزنملا  هاجتاب  ةهجوم  خيراوص  قالطإ  ءارج  بيصأو 14  لتق  هقافر  دحأ  نأ  ىلإ  راشأو 



ةرازو رقم  ةــلابق  جاــجتحا  ةــلمح  سمأ  ذــنم  اوأدــبو  مهتاــناعمب  ةــموكحلاو  شيجلا  راتهتـــسا  ىلع  دوــنجلا  ءــالؤه  جــتحاو 
مهفصو بسحب  مهتاسأملو ، مهل  عيمجلا  ركنت  دعب  بيبأ  لت  يف  شيجلا 
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