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ٍةيرـس ٍتامولعم  ىلع  لوصحلل  اًرخؤم  ماسقلا  بئاتك  اهتذـفن  ٍتـالواحم  نع  ةـيربعلا ، تونرحأ " توعيدـي   " ةفيحـص تفـشك 
"، باـستاو  " قيبـطت ةطـساوب  نييليئارـسإ  ٍدوـنج  عـم  لـصاوتلا  لـالخ  نـم  ةزغ ،" فـالغ   " يف لـالتحالا  شيج  تاـطاشن  نـع 

مويلا ينورتكلإلا  عقوملا  هرشن  ريرقت  قفو  كلذو  بئاتكلا ، ىلإ  تلصو  فيك  شيجلا  فرعي  ةيرس ال  قئاثو  ةمدختسم 

ةنيبم شيجلا ، يف  ٌدونج  مهنأ  نيمعاز  باستاو "  " لـالخ نم  اًدونج  اولـسار  ماـسقلا "  " يف نيلتاـقم  نأـب  ةفيحـصلا  تداـفأو 
هـسفن نع  لصتملا  فرع  دقو  هل ، ةبـسنلاب  ٍمولعم  ريغ  ٍمقر  نم  ةلاسر  ىقلت  نييلظملا ، نم  ةدحو 890  يف  مدخي  اًيدـنج  نأ 

ةيتاــيلمعلا تاــطاشنلاو  تابيردــتلا  لوـح  ٍتاــمولعم  هـنم  بـلطو  شيجلا ، يف  ىرخأ  ٍةــبيتك  نـم  ٌيدــنج  هـنأ  ةــيربعلا  ةــغللاب 
هتبيتكل

ةبيتكلا اهيف  رداغُت  يتلا  ديعاوملا  ةصاخ  سامحل ، ةبسنلاب  ىوصق  ةيمهأ  تاذ  تامولعملا  هذه  نأ  ىلإ  توعيدي "  " تراشأو
اهناكم لحتو  ىرخأ  ٌةبيتك  لصتل  ةزغ ، طيحم  يف  هنع  ةلوؤسملا  عاطقلا  ةروكذملا 

لودج باستاو "  " ربع ريخألا  لسرأف  يدنجك ، هتيوه  تابثإ  هنم  بلطو  سامح ، لجر  عم  يطاعتلا  روكذملا  يدنجلا  ضفر 
هذـهك ةيرـس  قئاثو  تلـصو  فيك  ةـفرعمل  ٍقيقحت  حـتف  ىلإ  لالتحالا  شيج  عفد  ام  هل ، هءاـمتنا  يعدـي  يتلا  ةـبيتكلا  لاـمعأ 

بونجلا ةدايق  اهيرجُت  يتلا  تابيردتلاب  قلعتت  ةقيثولا  نأ  ةصاخ  سامح ، ىلإ 

ٍتاــمولعم ىلع  لوــصحلا  ةيـــضاملا  تاونـــسلا  لــالخ  ةريثــك  ٍتارم  تلواـــح  ماـــسقلا  بئاـــتك  نأ  ىلإ  توعيدـــي "  " تراـــشأو
ةينورتـكلإ عقاوم  كـلذ  يف  تمدختـساو  ةزغ ، ةـبيتك  يف  ةيركـسعلا  مهتمدـخ  نودؤـي  نيذـلا  دوـنجلا  نم  ةـساسح  ٍةيركـسع 

" كوبسيف  " عقوم يف  تاثداحم  وأ  فراعتلاو  ةضايرلاب  ةصصختم  ةفيزم 

ريخألا رهـشلا  يف  نكل  ، " شيجلا نم  ةرداـبمب  وأ  دونجلا ،" ةـظقي   " اـهتطبحأ تـالواحملا  هذـه  مظعم  نأ  توعيدـي ،"  " تعّداو
ةفيحصلا قفو  شيجلا " ىدل  قلقلا  ريثُت  نأ  ضرتفملا  نم  ةلاح  تلجُس 

نأ ةفيــضم  لـالتحالا ، شيجل  ةيرــس  قئاـثو  ىلع  لوـصحلا  يف  ساـمح  اـهيف  حـجنت  ةرم  لوأ  تـسيل  هذــه  نأ  ىلإ  تراـشأو 
نمــضتت ضرع  ةــشاش  ىلع  ماـسقلا "  " لوـصح وـه  هرــشن  حمــسُي  يذــلا  ءزجلا  نـكل  اهرــشن ، رظحُي  قئاـثولا  هذــه  نـم  اًءزج 

نابإ ميكيز "  " ئطاش ىلع  ماسقلل  ةـعبات  زودـناموك  ةدـحو  اهتذـفن  يتلا  للـستلا  ةـيلمع  يف  قيقحتلا  اهيلإ  لصوت  ٍتاـمولعم 
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