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EFاثلا نA@?< رهش لالخ 789ئا5إلا لالتحالا تاطلس تلقتعا :% مار
9G مفونLM 2021، )402( يطسلفWF9Gضرألا نم ة 

لتحملا ة7[يطسلفلا
`

 .ءاسj )3(و ،ًالفط )66( مهنbب نم ،ة
 ى5ألا نوؤش ةئيه( ؛ناسjإلا قوقحو ى5ألا تاسسؤم نع ،تzّسلا مويلا ،ردص كLuشم يرهش رrAقت نمض كلذ ءاج
 ،)سدقلا -ةولح يداو تامولعم زكرمو ناسjإلا قوقحو �Lسألا ة�اعرل �Lمضلا ةسسؤم ،WF9يطسلفلا �Lسألا يدان ،نAررحملاو
�أ

`
��F �Fي[يطسلفلا ��Fلقتعملاو ى5ألا ددع ّنأ ه7ف د

 ،LMمفون رهش ة�اهن Wuّح كلذو ،�ا�Lسأ )4550( وحن غل� لالتحالا نوجس 9
�F ؛LMمفون لالخ تالاقتعا ة�سj 8عأ تنا� ام7ف .يرادإ لقتعم )500( وحنو ،�ا�اق )170(و ،ة�Lسأ )32( مهنbب نم

 ةنيدم 9
 )123( ؛رهّشلا لالخ ةرداّصلا يرادإلا لاقتعالا رماوأ ددع غل�و .�ا�اقو ًالفط )54( اهنbب نم ،ةلاح )160( لاقتعا� ،سدقلا
 .د�دمت رمأ )84(و ،�اد�دج �ارمأ )39( اهنbب ،�ارمأ

فا� رrAقّتلا دصرAو
ّ

لعتي ام7ف لالتحالا تاطلس اهتثدحأو اهتّق�ط Wu9لا تاL�ّغتُملاو تاءارجإلاو تاسا7ّسلا ة
`

 ��Fلقتعملاو ى5ألا� ق
 ،رrAقّتلا اهيّطغُ� Wu9لا ةLuفلا لالخ كلذو ؛لالتحالا نوجس لخاد ��Fلقتعملاو ى5ألا فورظو عقاو ¥إ ةفاضإلا� ،��Fي[يطسلفلا
 .عــ�رألا تاسسؤملا اهب موقت Wu9لا ة7ناد7ملاو ة7نوناقلا ةع�اتملاو قيثوّتلاو دصّرلا لامعأ ةل7صح 8ع �ادن©سم

 لالتحالا تاءارج'و تاسا#س
 ،زاجتحالاو قيقحّتلا فورظو ة7مويلا لاقتعالا تا7لمعل ةقفارملا تا¬اهتنالاو لالتحالا تاسا7س نم �اءزج رrAقّتلا ضرعتس»
لعتملا تا¬اهتنالا ¥إ ةفاضإلا�

`
 بجوم� ��Fلقتعملاو ى5ألل ةلوفكملا قوقحلا نم ةلمج� تّسم Wu9لاو ،ةم¬احملا تانامض� ةق

EFاسjإلا 9¥وّدلا نوناقلا
  :اهنمو ،ناسjإلا قوقحل 9¥وّدلا نوناقلاو 9

  لاقتعالا تا#لمع لالخ ةّوقلا مادختساو >;امجلا باقعلاو ل#كنّتلا
�F ة7مويلا تالاقتعالا ةسا7س مادختسا لالتحالا تاطلس لصاوت

 ،مهتrّAحو مهقوقح عاLuFنال ��Fي[يطسلفلا لاضن ةهجاوم 9
�F تويبلا ماحتقا نم أد�ت ةد�دع ب7لاسأ كلذ بحاصAو ،ةلاح )14( وحن ¥إ ة7مويلا تالاقتعالا لّدعم لصوو

 تاعاس 9
لا نم ةرّخأتم

`
 ةّوقلا مادختسا لالتحالا تاّوق دّمعت ¥إ ةفاضإلا� ،هتلئاعو لقتعملا ّقح� تاءادتعاو ل7كنت نم اهقفاري امو ،ل7ل

 .ة7عامجو ة7ئاوشع ةروص�و ،ة7فّسعّتلا لاقتعالا تا7لمع ءانثأ ةطرفملا
الغتسم ،كلذل ةل7سو نيدلاولا نم ّنّسلا را�ك مادختسا نع لالتحالا EFاوتي الو

امومع ةأرملاو مألا عضو ة7ساسح ًّ
�

 �F
 عمتجملا 9

 تءاج يذلا ،نادمح دمحأ باشلا ةدلاو "نادمح ةل#Iن" ةدّ#سلل لالتحالا لاقتعاE تالاحلا ەذه ثدحأ تزر�و ،WF9يطسلفلا
�F نوزلجلا م7خم نم نادمح لال� هق7قشو هتدلاو تلقتعاف ،ەدجت ملف هلاقتعال لالتحالا تاّوق

 ،ة�Lبلاو % مار ةظفاحم 9
�F ،هسفن م7لس©ل ه7لع طغّضلل

�F هلمع� �ادجاوتم نا� يذلا تقولا 9
 .ة7ل7للا ةسارحلا 9

 لقتعمو لال� اهنبا ة�حص� تد7تقاو ،ًال7ل 2:30 ةعاّسلا اهت[با لLFFم نم اهروضح ه�لط دع� ةلº7ن ةد7ّسلا لالتحالا لقتعاو
ا7شم رخآ

�
�F رخآلا لقتعملاو لال� لالتحالا لقن راظتنالا نم ةLuف دع�و ،"ل�إ ت½ب" ةنطوتسم لخاد ¥إ ًالوصو مادقألا 8ع 

9 
احا�ص 7-6 ةعاسلا دودح�و ،ةصاخ ةرا7س¿ هتدلاو اولقنو ،ةrAكسع ة�كرم

�
 Wuّح" ةزجتحم هتدلاو اوق�أ ام7ف ،هنع لالتحالا جrفأ 

لس»
`

�F اهنع جrفأ نأ ¥إ ،ةلÁAط تاعاسل ��Fمدقلاو نيد7لا ةد7ّقم ت7ق�و ،"هسفن دمحأ م
 .ءاسملا تاعاس 9

 ¥إ ةفاضإلا� مهلزانم ماحتقا ءانثأ مهتالئاعو ��Fلقتعملا ءازإ يدسجلا فنعلاو بÂFّلا ¥إ ةداع لالتحالا تاءادتعا ّدتمتو
�F م7ق�( هتلئاعو لال� لLFFمل WM9شخلا ÆM9راخلا با�لا لالتحالا تاوق ت?ك ث7ح ،اهبrAختو لزانملا تاÁAتحم م7طحت

 قباطلا 9
�F ةلئاعلاو 89فسلا

�F لالتحالا تاوق ت7ق� ام� ،رغصألا هق7قش 8ع بÂFلا� اودتعا ام� ،)يولعلا 9
 01:30 ةعاسلا نم مهلLFFم 9

احا�ص Wu 05:00ح ًال7ل
�

 .لLFFملا لخاد بrAختو �Lسكت كلذ قفارو ،
اض�أ كلذ روص نمو

�
شلا تالئاعل لالتحالا تاطلس فادهتسا ؛

ّ
نأ ذإ ،ءاده

ّ
�Fو ه

9 17 >?@Aاثلا نEF
9G مفونLM، نم تاعاس دع�و 

اماع 16( بصع وبأ م7هاربإ رمع Wuفلا داهش©سا
�

�F لالتحالا تاوق دارفأو نطوتسم صاصرب ،)
�F داولا عراش 9

 ،ةم�دقلا سدقلا 9
�F د7هشلا لLFFم تاوقلا تمحتقا

�F تاعاس ةدع مهعم قيقحّتلا ّرمتساو ،هق7قشو ه�دلاو تلقتعاو ،ةÁAس½علا ةدل� 9
 زكرم 9

 ."ةÁ�7كسملا" ةط@5
�Fو

9 21 >?@Aاثلا نEF
9G مفونLM، ه نع نالعإلا دع�وÁAةدحو تمحتقا ؛مد7خش وبأ م7هاربإ د7هشلا رانلا قالطإ ة7لمع ذّفنم ة 

�F ةلئاعلا ة�انب "ماّم7لا"
 هنا�Lجو د7هشلا ةلئاع نم تا@?علا تزجتحاو بÂFّلا� نيدجاوتملا 8ع تدتعاو ،طافعش م7خم 9

 هئانبأ ددع ،هتجوز ،د7هشلا" لوح ة7ناد7م تاق7قحت ةلئاعلا دارفأ عم ترجأو ،لLFFملا� ةفرغ لخاد ة7فحصلا مقاوطلاو
 هق7قشو ،مد7خش وبأ ة�آ د7هشلا ةنبا تلقتعا ش½تفتلاو قيقحّتلاو زاجتحالا نم تاعاس ثالث نم �LÊأ دع�و ،"مهرامعأو
اماع 69( ة�Lمس ةد7سلا د7هشلا ةدلاو تعدتساو ،لسا� هق7قش نباو يداش

�
 .ماسحو ماسو ه7ق7قشو ،)



�Fو
EFامث( مد7خش وبأ % د�ع لفطلا ةدوع لالخو ة�Lهظلا تاعاس 9

 تارباخملا تضLuعا ؛هتسردم نم )د7هشلا نبا( )تاونس 9
لقتس» نا� Wu9لا ة�كرملا ف7قوتب تماقو ،هقrAط

`
 هنأ" ةجح� ،تاعاس ةدع هعم قيقحّتلا ّرمتساو ،هئا�rقأ دحأ عم هتلقتعا مث اه

�F -لسا� ءانث©سا�- ةلئاعلا دارفأ عيمج نعو هنع جrفأو ،"ەدلاو قفار نم رخآ نا�
 .ءاسملا نم ةرّخأتم ةعاس 9

�Fو
 ¥إ اهتدوع لالخ -WM9نللا-��Fسح كلملا ?ج نع د7هشلا ةجوز مد7خش وبأ داعس لالتحالا تارباخم تلقتعا ،9¥اتلا مويلا 9

 ،"ةÁ�7كسملا" ةط@5 زكرم اهلوصو Wuح ?جلا نم ةط@?لا تا�كرم ��Fب تالّقنتل د7هشلا ةجوز تضّرعتو ،ندرألا نم سدقلا
EFامث نم �LÊأل اهعم قيقحّتلا ّرمتساو

 اهعم قّقحو ة�آ هت[با ت7عدتسا ام� ،ف7قوتلاو راظتنالا نم تاعاس ¥إ ةفاضإ ،تاعاس 9
�Fو .تاعاس ةدع

�F لالتحالا تارباخم تعدتساو تلقتعا قا7سلا تاذ 9
ا7سدقم )15( نم �LÊأ سدقلا 9

�
 لوح مهعم قيقحّتلل ،

 .د7هشلا
�F ةÁAس½علا ةدل� نم صمحلا وبأ دمحمو ،TUخ ،لالE ،ناطلس ةوخإلا لاقتعا ؛كلذ ¥إ فاضAو

 مهيلع ءادتعالاو ،سدقلا 9
 ناÌم "تارباخملاو ةصاخلا تاوقلاو مام7لا" نم ةفلتخم قرف� لالتحالا تاوق تمحتقا ذإ ،"ءامسأ ه�اش<" ءاعّدا� بÂFّلا�

 ّنّسلا را�ك نم نيدجاوتملا 8ع اودتعاو ،اهتمحتقا مث ،لزانملا لافقأ ت?كو ،�ارجف هئانبأو صمحلا وبأ حا�ر Í9دقملا نكس
 مهيلع ءادتعالاو مهــ��F دع� ةع�رألا ةوخإلا تلقتعاو ،ل¬ّرلاو قدانبلا باقعأ ��Fمدختسم ،حLMملا بÂFلا� ناّ�شلاو ةوس[لاو
�F مهزاجتحاو مهدا7تقا لالخو ،مهلزانم لخاد

 ،لاقتعالا نم تاعاس دع� ÂFخ نع ةطّ@?لا تجرفأو .ةÁAس½علا جراخ ضرأ 9
 ه�اش<" دوجو ءاعّدا دع� ،دمحم باشلل ترج Wu9لا ةAّ?لا ةمÌحملاو د�دمتلا تاسلج مغر ،��Fقا�لا نع تجرفأ ÆMÑافم لÌشÐو
 ."ءامسألا�
 نمو ،لاقتعالا تا7لمع لالخ ��Fلقتعملا ّقح� ة7ل7كنّتلا تاسا7ّسلا نم ةلمج ى5ألا تاسّسؤم تع�ات ،كلذ 8ع ةوالع 

اماع 34( طاط�لا ل7عامسإ 89ع �Lسألا ةلاحك ،Û_لقتعملا قحE ة#س\لوبلا بالZلا مادختسا اهنمض
�

 يذلاو ،محل ت½ب نم ،)
�F لقتعا

 ل�ق توصلا ل�انق ةوقلا تقلأ لاقتعالا ة7لمع ءانثأو ،)مام7لا( ةدحوب Òس< ام ،ةّصاخ تاّوق لالخ نم LMمفون 28 9
�F هّضع� ماقو ه7لع بل� قالطإ مت ؛هلاقتعا ة7لمع ةلواحم لالخو ،هلLFFم ماحتقا

احرج ثدحأو ەد� شهنو ?»ألا هفتك 9
�

اق7مع 
�

، 
اضرأ هطوقس¿ بzّس< امم

�
�Óuو ،�اددجم بÂFلا� ه7لع اولاهناو 

�F جالع نود �ازجتحم 9
 هلقن مت Wuح ،تاعاسل تاركسعملا دحأ 9

  .789ئا5إلا "كد7س< يراعش" ÓFش©سم ¥إ هلقن مت Wuح ،هلا�قتسا لقتعملا ةرادإ تضفرو "نويصتع" لقتعم ¥إ
ثو كلذك

ّ
اماع 25( حلفم WF9ب دمحم % د�ع �Lسألا ةلاح تاسسؤملا تق

�
�F لقتعا يذلاو ،% مار نم )

 ،LMمفون 23 خــــAرات 9
كمت نأ دع�و هلاقتعا ة7لمع لالخو ،هتلئاع لLFFم ماحتقا� لالتحالا ش½ج نم ةّوق تماق ث7ح

`
 علخ دع� لLFFملا لوخد نم تن

�F اورمتساو ،ه7مدق 8ع �اد�دحتو ه7لع موجهلا� أد�و ة7س½لوبلا بال×لا دحأ قالطإ ّمت ،Ö9½ئرلا با�لا
 مهدوجو ةLuف لاوط كلذ 9

 شهني بل×لا دهاشأ تنك WF9نأ ،ه7ف تررم ام بعصأ نإ" :هتدلاو لوقتو .بل×لا داع�Øب اهبلطو ةرركتملا هتدلاو تالواحم مغر
� وهو WF9باÂكلذ نم مهعنمو هتدعاسم نم نكمتأ ملو خ". 
 لافطألا ّقحE ة#فّسعّتلا تالاقتعالا
اطامنأ مهّقح� سرامتو ،مهب ل7كنّتلاو لاقتعالا� لافطألا فادهتسا لالتحالا تاطلس لصاوت

�
 دع�و لالخ ب�ذعّتلا نم ةفلتخم 

 .لفطلا قوقح ة7قافتاو ،ب�ذعتلا ةضهانم ة7قافتا ةصاخ ،9¥ودلا نوناقلل ةم7سجلا تافلاخملا ��Fب نم LMتع� ام ،مهلاقتعا
اماع c_de< )15عم دمحم لفّطلا ةلاح ؛كلذ روص نمو

i
�F دوماعلا سأر Æ9 نم ،)

�F ناولس 9
 نA@?< علطم لقتعا يذلاو ،سدقلا 9

EFاثلا
9G مفونLM و�Óu

 9¥اقتعا موي رجف" :لاقو ،Ö9فنلا ب�ذعتلاو ل7كنتلاو بÂFلل اهلالخ ضرعت ،عÁبسأ ةّدمل لاقتعالا د7ق 9
�F شارحأ ¥إ LFF¥9م نم تلقن

 Wu9ّبكر 8ع سولجلا 8ع تLMجأ مث ،ةط@?لا ةرا7س نم ةّوقلا� تجرخأ ،"بانعلا ةروج" ةقطنم 9
EFاد7ملا قيقحّتلا أد� مث ،ةط@5 ةرا7س ¥إ اهنمو ةÁ�7كسملا ةط@5 زكرم نم برقلا� تلقن ،ةعاس دع�و ،فلخلل تد7ّقو

 Û9م 9
�F انأو �ÂFEM9 اوأد�و "4 فرغ" ¥إ تلقن مث ،ةرا7سلا لخاد

 فرعأ مل ةنخاس ةدام تعضوو ،ءا�rهÜلا� تقعصو ،ماعلا ّرمملا 9
اضرأ تمن مث ،لاحلا اذه 8ع ت7ق�و ،ّيد� 8ع Ý9 ام

�
 أد�يل ،قيقحتلا ةفرغ لخاد ¥إ 89قنب ماقو ��Fقّقحملا دحأ ءاج Wuح ،

 ."د�دج نم Û9م قيقحّتلا
 Þ9احملا م�دقت دع� هنع جrفأو ،"ةقراح تاجاجز ءاقلإ" ةهبش¿ L�ÆM9عم لفّطلا عم قيقحتلا تاسلج تلاوت ،عÁبسأ رادم 8عو
�F ەدلاو عم ەدوجو حضوت تاتا�ثإ

�F فافز لفح 9
 .ةقراح تاجاجز ءاقلØب هما7ق� اهيف ه�©ش» Wu9لا ةعاسلاو مويلا 9

 
 ة#ل#ئاnإلا نوجسلا لخاد Û_لقتعملا عقاو
 ةعومجم لاطت Wu9لا تا¬اهتنالا نم ةفلتخم طامنأ ¥إ ،ة7ل7ئا5إلا نوجّسلا لخاد نوي[يطسلفلا نولقتعملاو ى5ألا ضّرعتي
 :اهنمو ،ى5ألا� ةصاخلا ة7لودلا �Lياعملا بجوم� ،مهل ةلوفكملا قوقحلا نم ةعساو
 ء>rsلا لتقلاو جهنمملا >peّطلا لامoإلا



�F ةجنهمملا لالتحالا ةل7سو LMتعت
�F ةدّمعتملا ةلطامملاو ،ةم7لّسلا ة7ق7قحلا ة7ّبطلا ة�اعرلا نم ى5ألا نامرح 9

 جالعلا م�دقت 9
 à9ّصلا عضولا ة�قارم لالخ نمو .ءاوس ّدح 8ع دسجلاو ةدارإلا فاعضإ ب7لاسأو ل�س مهأ نم ،��Fباصملاو مهنم ßFرملل
 لالتحالا ة�اد� ذنم ءادهش ى5ألا تا@?ع ه�ºس¿ Óuتراو ؛ءوّسلا د�دش ى5ألا� ة7حصلا ة�انعلا ىوتسم نأ حضّتي ،ى5ألل
اعوضوم ى5ألا جالع حبص7ل كلذ رمألا زواجت ل� ،مهنم ßFرملا ددع دادزاو ،��Fطسلفل 789ئا5إلا

�
 نوجسلا تارادإ هعضخت 

 ��Fناجس نم اهيف ام� نوجسلا ةحلصم لّوغت تتºثأ دهاوّشلا ّنأ ذإ .��Fلقتعملا 8ع طغّضلاو زاLuFبالاو ةمواسملل ة7ل7ئا5إلا
�F ة7بط مقاوطو

 ث7ح ،قّقحملا توملا ةAواه ¥إ ەا�إ ��Fعفاد ،هضرم دادتشا دنع �Lسألا باذع فعاضت Wu9لا فورظلا ف7ثكت 9
�F �ا�Lسأ )72( دهش©سا

 .1967 ماعلا ذنم WM9طلا لامهإلا ةسا7س ءارج لالتحالا نوجس 9
 
 Wu9لا ةم7سجلا تا¬اهتنالا ة7قوقحلا تاسسؤملا تقثو دقف ،رومعلا >vاس _cسألا لتق ةمtuج ؛مئارجلا كلت رخآ تنا�و
�F نrAخآ ى5أ 3 عم  رومعلا ةقفرب نا� �Lسأ ةدافإ قفو ،ەداهش©سا ل�ق رومعلا قح� لالتحالا نوجس ةحلصم اهتبكترا

9 
 د�دشلا مهجاجتحا دع� ا�وروس ÓFشم ¥إ مهنbب نم رومعلا لقن ذإ ،رومعلا ةافو نم ةعاس 36 نم لقأ ل�ق ،رادك7لهوأ را�عم
�F هلامهإ 8ع

EFاع� نا� يذلا قفارملا �Lسألا ضرعت ام7ف ،à9صلا هعضو يدرت لظ 9
 ةج7©ن بÂFلل ةئرلا 8ع ةلتك نم 9

رومعلل جالعلا م�دقتل ��Fناجسلا 8ع هحاحلإ  
 

املأ EFاعو بعتلا د�دش نا� رومعلا نإف LM 2021مفون نم 16لا ة�Lهظ رومعلا Óuتلا يذلا قفارملا �Lسألا ةدافإ قفوو
�

 �اداح 
اق7ضو ردصلا�

�
 �F

�Fو �ارارم هت[ياعم ضرمملا ضفر ،ضرمملا راضحإ ناجسلا نم ى5ألا بلط امدنعو ،سفنتلا 9
 تاقوأ 9

اق�اس ەآر ب7بطلا نأ ةجح� ةقرفتم
�

 ��Fناجسلا ��Fبلاطم باوبألا 8ع بÂFلا� ى5ألا أد�و رومعلا مالآ تدتشا امدنعو ،
 ةوق عم ط�اضلا ÂFح باوبألا 8ع قرطلا ةلصاوم دع�و ،مهدحأ تام نإ ه�أت ال اهنأ� تاناجسلا ىدحإ مهتLMخأ روضحلا�
مهمتشو بÂFلا� مهددهو ى5ألا عمقل  
 

اع�تو
�

 8ع نوناجسلا هجرخ7ل ،ى5ألا هضفر ام وهو ة�rع نود ه�حس¿ رومعلا جارخإل نوناجسلا ÂFح ى5ألا طغضل 
 LMع هل ��Fقفارملا ى5ألا ةظحالم قفوو ،توم� "�Lسألا اذه" نأ� ��Fناجسلا دحأ قيلعت دع� ًءاسم 9لا 9¥اوح �ا�Lخأ ة�rعلا
 رثإ رومعلا دهش©سا دقو ،اهدع� لصح اذام اوفرع� ملو ،ةدا7علا ¥إ مسقلا با� نم رومعلا جارخإ رخأت دقف ،مسقلا ةذفان

�F هل تrAجأ ةحجان �Lغ ة7لمع
LM 2021مفون نم 18لا رجف ا�وروس ÓFشم 9  

 
 ة7نوثاراملا ةطسوبلا ةلحر ةج7©ن رومعلا ەاساق ام قفارملا �Lسألا ىور دقف ،هضرم 8ع Âتقت مل رومعلا ةاناعم لوصف نÜل 

اقلطنم اهب لالتحالا هعضو Wu9لا ةقاشلا
�

 رادك7لهوأ ¥إ ًالوصو بقنلاف نومAر مث )را�عملا( ةلمرلا ¥إ نالقسع نجس نم 
�F مهسأو ةد�دشلا همالآ فعاض ام وهو ة�اجتسا نود �ارارم ف7كملا ءافطإ بلط ث7ح ،äساق فرظ�و ،ةطسوبلا سفنب

9 
�F هعضو لالتحالا دمعت دكؤي ام ،"بلاغلا 8ع هتلتق ةلحرلا ەذه" نإ لاق يذلا قفارملا �Lسألا قفو à9صلا هعضو يدرت

9 
�F نا� هنأ� ەLMخأ رومعلا نأ ةصاخ ،ةلتاق فورظ

 نا� يذلا يالزرب ÓFشم نم ه�rقل ؛�ارهش ه7ف ماقأ يذلا نالقسع نجس 9
�F لالتحالا هلقن مث ،هعجاري

ما�أ ةدع ه7ف ماقأ ث7ح رادك7لهوأ ¥إ ةروكذملا ةطسوبلا 9  
 
اجهن اهنوك� ل� ،هقح� ةذفنم ةمrAج اهنوك 8ع Âتقت ال رومعلا د7هشلا ه� رم ام ةروطخ نإ

�
 ى5ألا 8ع قيبطتلا لصاوتم 

�F
�F ضrAم �Lسأ 500 ه7ف عبق� يذلا تقولا 9

اضارمأ نوناع� مهنم 200 نم �LÊأ ،لالتحالا نوجس 9
�

 ماروأ ��Fب حواLuت ةنمزم 
 وأ عدار دوجو نود ،لالتحالا تاسرامم راركت سوبا� مامأ مهعض� ام ،à9ّلا صاصرلا� تا�اصæو ةÁAيح ٍءاضعأ فلتو ة�Lطخ
 ام� ،متحم مههاجت نوجسلا ةحلصم فنع نإف مهضع� نع عافدلا ى5ألا ةلواحم دنع Wuحو ،همئارج 8ع ة7لود ةلءاسم

�F
 دع� "ريذحت" ب تهتنا ٍةم¬احمو فنعلاو بÂFلل ضرعتو ،WM9ط صحف ءارجإل رادك7لهوأل لقن يذلا قفارملا �Lسألا ةلاح 9
هل ة�اجتسالل ��Fناجسلا 8ع لصاوتملا خاÂلاو با�لا 8ع بÂFلا LMع ،هفاعسإ هتبلاطم ة7فلخ 8ع ،رومعلا ل7حر   
 
 

�اماع 39( رومعلا د7هشلا نأ ركذ
�

اماع 19 ةدمل نجسلا� مÌحو 2008 ماعلا ذنم لقتعم وهو ،ةزغ� حل�لا ريد نم )
�

 EFاع ،
WM9 �Fطلا لامهإلا ءارج تفعاضت بلقلا� ة7قلخ ل¬اشم نم اهلالخ

 نا� ث7ح à9صلا هعضو روهدتو ،لالتحالا نوجس 9
 çنآلا Wuح لالتحالا ىدل �ازجتحم هنامثج لاز امو ،حاجنلا� للÌت مل ة7لمع ءارجإل لقنو ،ةحفن نجس¿ �ازجتحم


