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ءادهشلا يف ميظعلا سيدقلا ديعب لافتحإلا
نومياليدنب

بآ  9ةعمجلا موي يسنكلا بيترتلا بسح ةيميلشروالا ةيكريرطبلا تلفتحإ
ىمسملا ريدلا ةسينك يف نومياليدنب ءادهشلا يف ميظعلا سيدقلا ديعب 2019
.دواد ةباوبو ًابرغ ةيكريرطبلا راد نيب عقاولا همسا ىلع
هكراشي ميكاوي سيلوبونيلا تيلوبورتم ةدايس يهلالا سادقلا ةمدخ سأرت
ريدلا راوز نم دع سادقلا رضحو ,سدقملا ربقلا ةيوخأ نابهرو ءابآ نم ددع ةمدخلاب
.جراخلاو سدقلا نم نييلصملاو
يف نوميالدنب ديجملا ديهشلا سيدقلا دلو نيسيدقلا ريِس يأ راسكنسلا بسح
.ةينامورلا ةيروطاربمألل ةيقرشلا ةمصاعلا ,يداليم عبارلا نرقلا يف ايذيموقين
.ةيحيسم ,يلوبووأ ,همأو نيينثولا ةخيشملا ءاضعأ دحأ ,سويغروتسوأ ,هوبأ ناك
نم هل يطعأ يذلا مسالا وه نوميالدنب .نوالوتنب لب نوميالدنب همسا نكي مل
– مسالا اذه ىنعمو .ةداهشلا ةتيم دباكي نأ كشو ىلع ناك امل  ,دعب اميف ,قوف
ةهج نم ةمحرلا ريثك نوكي نأ دارأ هلالا برلا نأل ”ةمحرلا ريثكلا“ وه – نوميالدنب
سيدقلا دي ىلع يحيسملا ناميالا ىلع ذملتت .ةيفصب نوعفشتسي نيذلا
همسا نامزلا كلذ يف روهشم بيبط نوالوتنب رمأب فلك .سوالومريه

نم ةريصق ةرتف يف انسيدق نكمت دقو .هميلعتب ينتعيل سونيسورفأ
هظحال يذلا سوناميسكم روطاربمألا مزع ىتح بطلا نفب زاتمم لكشب ةطاحالا
.هدادعا لمتكاو ةدوع دتشا ىتم رصقلا يف هل ايصخش ابيبط هذاختا ىلع
 305ةنس سونايميسكم روطاربمالا دي ىلع هسأر عطقب حيسملا مساب دهشتسا
توص نوالوتنب ىتأ توملا ىلا قيرطلا يف ,ةديدش تاباذع دعب داليملا دعب
ةحوتفم ءامسلا باوبأ يه اه .كل نآلا يطعت كبلق ةوهش ,انيمأ امداخ اي ” هل لوقي
ابيبطو نيبرجملل انوعو نيسئابلل تجلم ريصت نآلا نم .دعم كليلكاو كل
”.نوميالدنب لب ,نوالوتنب ,دعب  ,كمسا ىعدي ال كلذل .ةسلابألل اعلهو ىضرملل
اونمآ دق اوناك مهنأل ,رانلل دونجلا هملسي مل ليقو .هسأر عطق ىرج كلذ رثا
ةيكلم يف ماركاب ىرثلا هوراو نيذلا نينمؤملا نم ةعامج ىلا لب ,حيسملاب
.مويلا ىلا تقولا كلذ نم بئاجعلا هقافرب يرجت لزت ملو .ملعملا سويتنامأ
سوليفويث سويريك سويريك كريرطبلا ةطبغ ريدلا ىلا رضح سادقلا لالخ
ةسيئر تفاضتسا سادقلا دعبو ,ةبسانملا هذهب نيلصملا ةئنهتل ثلاثلا
.ريدلا ةعاق يف ءابآلاو كريرطبلا ةطبغ ينيتيراخ ةبهارلا ريدلا
ماعلا ةيراتركسلا بتكم
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