ريميدالف ،نيتوب سيئر ءارزو داحتالا يسورلا
ةملﺁ ديسلا
ةيعمجلا ةماعلا لا  ، 77تناس ،غروبسرتب ايسور
ةرود
تاديسلا ةداسلاو ،لضافألا
1ب كب ، 1م نأ  1مت ملا  1نوﺁراش ف 1ي ف 1ي لا  Lةرود لا  77 Lيعمجلل Lة ماعلا Lة
نإ 1ﻩ مل 1ن عاود 1ي ب  1غلا س  1يرور نأ حرأ
،لوبرتنألل يف ايسور يفو تناس غروبسرتب .
اب ىرﺁذل لا  85ءاشنإل مكتمظنم  .دقل تزاح ةمظنملا لالخ ةعضب قع  1دو ش  Lةرﻩ
ئداب يذ ءدب دوأ نأ مكئنﻩأ
Lا  .صأو  1حب سا  1اﻩم تخملا  1رص  -برتنأ  1لو  -سإ  1ام ش  Lاريﻩ ف 1ي يمج 1ع
ﻩ Lي ج  Lةريد ﻩب Lا تﺁاو  1تبس قت  Lاريد ميظع
ءاجرأ ملاعلا .
نم بتاكملا راطإو ينوناق لماش عمو  1تاد ينف 1ة مدقتم 1ة  .ﻩو  1ﻩذ ناكمإلا  1تا
ىدل لوبرتنألا مويلا ةكبش ةعساو
يطخ  Lةر تاذ قاوع Lب ميخو Lة لع Lى ﻩمجلا  Lرو علا  Lما نأو ي  1برض قب  1ةو
يرفلا  1ةد تت  Lحي ل Lﻩ كلا  Lفش ع Lن ج  Lمئار
اﻩيف تاكبشلا ةرباعلا دودحلل  -نأو موقي ايونس فيقوتب ةبارق  7 000مرجم .
تاكبشلا ةيمارجإلا  -امب
لمعلا يذلا علطضت ب 1ﻩ سوألا  1طا لا  1ةيطرش يلودلا 1ة  .كنإ 1م ت  1نودعاس
نكميو لوقلا مكنإ نوموقت ايموي قيسنتب
رابختسالا ذافنإو نوناقلا يف فلتخم نادلبلا ىلع روثعلا ىلع " ةغل ةﺁرتشم ".
ةزﻩجأ
ميقي تاقالع نواعت عم يمج 1ع لبلا  1ناد عألا  1ءاض ف 1ي مظنملا 1ة بيرقت  Lا .
نإ بتكملا يزﺁرملا ينطولا يسورلا
كلت تاقالعلا و يف ميدقت ةدناسملا ةلاعفلا تاردابملل ةيلودلا يتلا ذختت يف
نحنو عمزن رارمتسالا يف عيجشت
راطإ لوبرتنألا .

رومأ خأ  1ىر لإ 1ى ملا  1تاعورش تلا 1ي فت  1يض لإ 1ى خدإ  1لا يجولونكت  1تا
يفو اذﻩ ددصلا  ،بجي ةراشالا نمض
ةثيدح يف لاجم تامولعملا ءاشنإو دعاوق تانايب بيردتو نيفظوملا .
ﺁرم Lز ت  Lبيرد

معي 1ل

نم 1ذ نﺁلا حت 1ت شإ  1فار برتنألا  1لو مزيُو 1ع نأ
لثملابو دوأ نأ رﺁذأ نأ 1ﻩ جوي 1د ف 1ي لب  1اند
حنمي اعضو ايلود يف لبقتسملا بيرقلا .

ع  1رش ماع 1ا دادزا جح 1م ثولا  1قئا تلا 1ي ﻩلماعي 1ا تكملا 1ب ﺁرملا  1يز
مﺁ 1ا كمي 1ن قلا  1لو نأ خ  1لال مخ  1ةس
ةثالث فاعضأ نم  27500ةقيثو يف ماع  1993ىلإ  95000يف ماع 2007
ينطولا يسورلا لوبرتنألل
زواجت ددع صاخشألا لا  Lنيذ ج  Lىر ت  Lمﻩميلس لإ Lى سور  Lاي لا 350 L
 .يفو تاونسلا رشعلا ةمرصنملا
يف ماع  .(2007يفو ماع  2007تماق ايسور ميلستب  20اصخش نادلبل ىرخأ .
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ميقي قالع  1تا عت  1نوا م 1ع يمج 1ع لبلا  1ناد عألا  1ءاض ف 1ي مظنملا 1ة
نإ بتكملا يزﺁرملا ينطولا يسورلا
 1جرا ﻩ 1م يناملأ 1ا يالولاو  1تا حتملا  1ةد يكيرمألا 1ة يناوتلو 1ا كيجلبو 1ا
ابيرقت  .رثﺁأو ئاﺁرش ان اطاشن ف 1ي خلا
ةدنلوبو اينارﺁوأو ةيروﻩمجلاو ةيكيشتلا .
امامت عم انفقوم يساسألا  .مو 1ن ث 1م ف  1نإ سور  1اي ؤت ﺁ 1د ﻩمعد 1ا ﻩجل  1دو
نإ اذﻩ دادعتسالا نواعتلل قيثولا قفتي
ىلإ ةﻩجاوم تايدحتلا رطاخملاو يتلا قيحت لودلاب نينطاوملاو ىلع دح ءاوس .
عمتجملا يلودلا يف ﻩيعس
ن  1نكمت م 1ن حفاكم 1ة ﻩرإلا  Lبا لا  Lيلود جتالاو  Lرا خملاب  Lتارد مو 1ن ماقإ 1ة
سيلو نمامأ 1ا س  1ىو معلا 1ل عم 1ا كل 1ي
1ة جلاو  Lمئار لا  Lةيربيس ضوو 1ع ح ّ 1د ظل  1ةرﻩا م 1ن قأ  1حب ظ  1رﻩاو قلا  1نر
حلا  1زجاو ض 1د لا  1مظن يلاملا Lة يلايتحالا
يداحلا نيرشعلاو الأ يﻩو راجتالا يف رشبلا .
برتنألا  1لو  .فو 1ي نداقتعا 1ا نأ 1ﻩ ال كمي 1ن ضالا  1عالط ﻩب 1ا الإ اذإ ماق 1ت
نإ ﻩ  1ﻩذ ﻩملا  1ما نت  1جرد ض  1نم يولوأ  Lتا
عم 1ا ب  1حور م 1ن تلا  Lنماض نتلابو  Lقيس يثولا Lق نودو متعا  1دا " عم  Lرييا
يمج 1ع لبلا  1ناد ملا  1ةﺁراش معلاب 1ل
نومرجملا نمب ﻩيف م كئلوأ نيذلا مظني  1نو تعالا  Lتاءاد يباﻩرإلا Lة يومدلا Lة

ةجودزم " .ذئدنعو طقف فرعيس
نأ ام مﻩرظتني وﻩ باقعلا لداعلا يذلا ال ةداوﻩ ﻩيف .
 1تا تلا 1ي ﻩحيتي 1ا عتلا  1نوا لا  1يلود حفاكمل 1ة فلا  Lداس  .عت  1ينا ظعم Lم
ننإو 1ا مزن 1ع يأ  1اض سا  1مادخت قأ  1ىص ناكمإلا
كمي 1ن ح ﻩل 1ا لع 1ى ملا  1ىوتس لا  1ينطو حو  1ﻩد منإ 1ا ع 1ن يرط 1ق يزعت 1ز
نادلبلا نم ﻩذﻩ ةلكشملا ةريطخلا يتلا ال
زجاو ف 1ي جو 1ﻩ ئلوأ 1ك لا  1نيذ ي  1نوعس لإ 1ى غ  Lلس مألا  Lلاو مجانلا Lة ع Lن
طإلا  Lرا قلا  Lينونا لا  Lيلود ماقإو 1ة حلا 1
ةطشنأ ةيمارجإ .

ءالمزلا ،ماركلا
لوبرتنألا موقت اًمئاد ىلع " نيدَيلقت " ،ءاخإلا ينﻩملا دضاعتلاو نيب ءاﺁرشلا .
تناﺁ ةطشنأ
ﻩب  1نيذ " يلقتلا  1ني ًد " ف 1ي يدأت 1ة مﻩم  Lمكت ليبنلا Lة تلا 1ي
ينإو ىلع نيقي نم مكنأ نورمتستس يف
يف ةبراحم رشلا عافدلاو نع قوقح دارفألا مﻩحلاصمو زيزعتو ةدايس
اﻩفادﻩأ

ثمتت 1ل
ةناعتسالا
نوناقلا .
ةيسيئرلا

مكل لﺁ حاجنلا يف مكلامعأ ءانثأ ﻩذﻩ ةرودلا لا  77ةيعمجلل ةماعلا لوبرتنألل .
ىنمتأ
مﺁركشأو ىلع نسح مكئاغصإ .

