
 

 

 قورش لبق كاسمالا تقو نم ،كرابملا ناضمر رهش مايصب نوملسملا موقي ،يرجهلا ميوقتلا نم عساتلا رهشلا لالخ
 ءاقدصألاو براقألاو ةلئاعلا عم راطفإلا ةبجو لوانتل نوعمجتي ثيح ،سمشلا بيغم دنع راطفإلا تقو ىتح سمشلا
 .عمجتلا اذهب عاتمتسإلاو
 
 راطفإ ةبدأم ينامعلا ينابايلا يدانلا ميقي ثيح ،ويام رهش نم سداسلا يف ناضمر رهش أدب ،يداليملا ٢٠١٩ ماع يف

 هذه يف ةكراشمل نيينابايلا و نيينامعلا ةبلطلا نم ددع عمجتي ثيح ،نيتينابايلا ياسناك و وتناك ةقطنم نمً الك يف ًايونس
 .ةصاخلا ةبسانملا

 
 نم ةعبرأ و نيينابايلا ةبلطلا نم ةسمخ عم نيينامعلا ةبلطلا نم ةعبس عمتجا ،ويام ١٧ قفاوملا ةعمجلا موي ءاسم يف
 برق “Bishop Million RAJU بوشيب نويلم وجار” معطم يف راطفإلا لوانتل ياسناك ةقطنم يف يدانلا ءاضعأ

 ناضمر” و “مكيلع مالسلا” ةيحتو ةماستبإلاب ضعبلا انضعب انلبقتسإ ،مويلا اذهل مايصلا ءاهتنإ برق عمو ،وتويك ةعماج
 .راطفإلا ةبجو لوانتب ًاعيمج انلفتحإو ،“ميرك
 
 قابطألا نم ديدعلا عم راطفإلا لوانتب انأدب مث نمو ،ةقالطب ةيبرعلا ةغللاب ةملك يموس وكيكأ .د تقلأ ،راطفإلا أدتبإ عم
 وضع( ارومإ وكايأ ةديسلا تمدقو ،نانلا زبخو ينايربلا زرلا و نأضلا محلو زوملاو سانانإلاو خيطبلا و رمتلا نم ةعونتملا
 دقو ،نمزلا نم دقع نم رثكأل نامع يف ةشيعملاب ةليوطلا اهتبرجت هيف تفصو يذلا اهباتك )ينامعلا ينابايلا يدانلا يف
 .ةينابايلاو ةيبرعلا نيتغللاب ةباعدلا حورب ةعتمملا اهصصقب )يدانلا يف رخآ  وضع( اواكيشيإ ةديسلا انتدعسأ

 
 نيب زييمتلا ةيفيكو ،ةينابايلاو ةينامعلا نيتفاقثلا نمً الك نيب ةكرتشملا طاقنلاو ةقالعلا نع ًاضيأ انثدحت ،راطفإلا لالخو
 عيضاوملا نم اهريغو ،ةينابايلاو ةيبرعلا نيتغللا يملعتم هجاوت يتلا تابوعصلاو ،ةفلتخملا رومتلا فانصأ نم تائم
 .ةيبرعلاو ةيزيلجنإلاو ةينابايلا تاغللاب تافاقثلل ميق لدابت ناك هنكلو ثيدحلاب سمحتم عيمجلا ناك دقل ،ةقيشلا

 
 ةعاسلا يف معطملا انرداغ مث نمو ،ىرخأ ةرم ءاقللاب ضعبلا انضعب اندعو ثيح ،هب رعشن نأ نود ةعرسب تقولا رمو
 نيذلا ىلإ ةفاضإ ةديدجلا هوجولا نم ضعب ىلإ انفرعت ثيح ،ًاعيمج انل عتمم تقو ناك دقلو ،ًاءاسم فصنلاو ةعساتلا
  .ياسناك ةقطنمو ويكوط يف ةيضاملا تاونسلا يف مهانلباق


