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  لرراييونياجلزائرياهلواة 
A.r.A 

 بور سعيد، اجلزائرساحة   7
 

 

 ضنظ ايسغ١ًٝ ايع١ًُٝ املٓعكز٠ مب

 .5332جاْفٞ  03ٚ  03ساصٜذ املز١ٜ ب

  

ضنظ ايسغ١ًٝ ايع١ًُٝ ُٚ بـ  عؾض مخغ١ ٚع١ٓ أيفني جاْفٞ  َٔ ؽٗض ايجالثّٕٛٝٛ اييف 

 أجٌ َٔ اهلٛا٠ ادتظا٥ضٜني يًضارٜٛ ُع١ٝ ايعار١ٜ  دتايغ١ٜٛٓ اْعكزت ادتُع١ٝ ايعا١َ ملز١ٜٓ املز١ٜ 

ني يف املًرل املُنعنٛص أعنا٤ ادتُع١ٝ ٚ املًرل بٗشا احملنض ٚ سيو  َٓاقؾ١ جزٍٚ األعُاٍ املربَخ

املسعًل  30-35يكإْٛ ص٥ٝػ ادتُع١ٝ ٚفكا ألذهاّ ا بٔ الغا عفٝفباعسزعا٤ َٔ ايغٝز  ٚ

. ٖشا، ٚ أؽضف ع٢ً زتضٜات ادتُع١ٝ ايعا١َ احملنض ايكنا٥ٞ  بادتُعٝات ٚ نشا ايكإْٛ األعاعٞ

 _____يظصم األعساس 

 ( 52عؾضٕٚ )تغع١ عنٛص   ( طٚاال32:33جايج١ ٚ عؾض رقا٥ل )ايافسسرت ادتًغ١ ع٢ً ايغاع١ 

      ص٥ٝػ ادتُع١ٝ بايرتذٝب باذتنٛص ع١ًُٝ ايسغحٌٝ تفنٌ ايغٝز عفٝف بٔ الغا ٚ بعز  عنٛا، 

َٔ أجٌ ٚاجب اذتنٛص ثِ عضد ع٢ً ٚ ؽهض ايكارَني َٔ شتسًف صبٛع ايٛطٔ ع٢ً تنرٝسِٗ 

تفافٌٝ جزٍٚ أعُاٍ ايًكا٤ يٝطًب َٔ املؾاصنني بعزٖا تعٝني ص٥ٝػ يًحًغ١ ٚ َكضصٖا، فٛقع 

االخسٝاص ع٢ً نٌ َٔ ايغٝز َٛعاٟٚ عُاص ممجٌ ٚال١ٜ عٛم أٖضاؼ ص٥ٝغا يًحًغ١ ٚ ايغٝز أًَٚٝٛر 

 .ٌ ٚال١ٜ تًُغإ َكضصا هلإَُٝٛ ممج

بعزٖا تفنٌ ص٥ٝػ ادتًغ١ بسكزِٜ ايه١ًُ إىل ايغٝز ص٥ٝػ ادتُع١ٝ يسكزِٜ ايسكضٜض 

 َٔ أجٌ املٓاقؾ١.األربٞ يًحُع١ٝ ايعا١َ عنٛص احملنض ايكنا٥ٞ 

 ايغٝز ص٥ٝػ ادتُع١ٝ، ٚ خالٍ َضٚصٙ ع٢ً شتسًف احملطات اييت َٝظت ع١ٓ أيفني ٚ أصبع١ عؾض 

األعنا٤ عٔ ادتُع١ٝ ايعا١َ، ٖشا ايًكا٤ اهلاّ ايشٟ ظتُع بني األعنا٤، َٔ عزٜز اي غٝابىل تطضم إ

ٜكِٝ ْؾاط ع١ٓ َنت ٚ ٜضعِ َغري٠ ع١ٓ قار١َ. َعربا عٔ أعف٘ ايؾزٜز. يهٔ ٚ بايضغِ َٔ 

ت شتسًف ايعضاقٌٝ اإلراص١ٜ اييت ٚاجٗت تٓفٝش بضْاَخ ادتُع١ٝ املغطض يًغ١ٓ املٓقض١َ إال أْ٘ ناْ

ٖٓاى زتُٛع١ َٔ ايٓكاط ادتزٜض٠ بايفدض َكابٌ ْكاط عٛرا٤ تزعْٛا مجٝعا يًسفهري ًَٝا َٔ أجٌ 

  جتٓب تهضصٖا يف املغسكبٌ.

مجع١ٝ اهلٛا٠ ادتظا٥ضٜني ايضارٜٛ، ٚ خالٍ ع١ٓ أيفني ٚ أصبع١ عؾض املٓقض١َ ؽاصنت يف 

. فُحًػ اإلراص٠ ضاصات ًَفس١ يالْسباٙايعزٜز َٔ ايسظاٖضات احمل١ًٝ ٚ ايزٚي١ٝ اييت نًًت باتفاقٝات ٚ ق
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اجسُع َضتني خالٍ ايغ١ٓ ملٓاقؾ١ عريٖا. َٔ ج١ٗ أخض٣، ٚرعت ادتُع١ٝ عنٜٛٔ َٔ بني أعنا٤ٖا 

. إس رعا  7X2FB ٚ  َٓعِ َكضاْٞ 7X2DZيألبز، إس ٜسعًل األَض بهٌ َٔ املضذّٛ فٛطٟ بًحٖٛضٟ 

بعزٖا اعسأْف ايغٝز ايض٥ٝػ عضم٘  ايض٥ٝػ اذتنٛص يًٛقٛف رقٝك١ فُت تضمحا ع٢ً صٚذُٝٗا.

يًرق١ًٝ األرب١ٝ  َسطضقا إىل طٜاص٠ ص٥ٝػ االحتار ايفضْغٞ هلٛا٠ ايضارٜٛ يًحُع١ٝ ع٢ً ٖاَؿ ايظٜاص٠ 

أٜٔ اتفل َع ص٥ٝػ ادتُع١ٝ ع٢ً ايسٓغٝل  اييت قارت٘ إىل ادتظا٥ض ٚ تٛجٗ٘ نشيو إىل َز١ٜٓ بٛععار٠

 .سًف ااجماالت يسركٝل األٖزاف املؾرتن١َغسكبال َٔ أجٌ تطٜٛض ايعٌُ ايجٓا٥ٞ يف شت

         ْارٟ اإليهرتْٚٝو  اٞ ٚجٗٗاملغاعز٠ ايٝ زع٠ٛع١ٓ أيفني ٚ أصبع١ عؾض متٝظت نشيو ب

َٔ أجٌ ايعٌُ عٜٛا ع٢ً تأعٝػ احتار ٚ االتقاالت ايالعًه١ٝ يكطاع غظ٠ احملسٌ بزٚي١ فًغطني 

ع١ٝ تًب١ٝ ايزع٠ٛ ٚ ايسٓكٌ إىل راخٌ فًغطٝين هلٛا٠ ايضارٜٛ، ٚ يهٔ يظضٚف َسعزر٠ تعشص ع٢ً ادتُ

ايكطاع َٔ أجٌ املؾاصن١ ايفع١ًٝ مما جعًٗا تضعٌ بسغحٌٝ َض٥ٞ عضض ع٢ً اذتامضٜٔ 

 باالجسُاع ٖٓاى بفًغطني ايؾكٝك١.

يف زتاٍ ايسعإٚ ايعضبٞ، أؽاص ايض٥ٝػ إىل االتفاق١ٝ املرب١َ َع االحتار ايسْٛغٞ هلٛا٠ ايضارٜٛ 

َرت ، ايسٓغٝل أثٓا٤  03تسدًًٗا ستارثات أعبٛع١ٝ ع٢ً َٛج١  ١ َػاصب١ٝ اييت تضَٞ إىل إْؾا٤ ؽبه

ايهٛاصث ايطبٝع١ٝ، باإلماف١ إىل ختقٝك َعضيف ْزا٤ خافني ٜسنُٓإ ايضَظٜٔ ايزٚيٝني يًبًزٜٔ 

ارتُغني يًٗحّٛ ع٢ً عاق١ٝ ايغابع١ ٚ ع٢ً ايسٛايٞ ٚ ٖشا ختًٝزا يًشنض٣  7X3V  ٚ3V7Xٚ ُٖا 

 .5332فرباٜض  30عٝزٟ ٜٛعف ٚ املضتكب١ ّٜٛ 

َٔ جٗس٘ االحتار ايسْٛغٞ هلٛا٠ ايضارٜٛ ؽاصى يف املعضض ايزٚيٞ يًٗٛا٠ املكاّ بأملاْٝا أٜٔ عًل 

 ايعًِ ادتظا٥ضٟ ؽهضا يًحُع١ٝ.

اهلاٟٚ  يو ٖٛا٠ صارٜٛ َٔ بًحٝها ٚ نشا ٚ َٔ ايشٜٔ طاصٚا ادتُع١ٝ ٖشٙ ايغ١ٓ نش

F5AQN   َٓ ٔع١ٓ. 00أطٜز َٔ  شسٟ األفٍٛ ادتظا٥ض١ٜ املسٛف٢ َؤخضا ٚ ايشٟ مل تطأ قزَاٙ أصض ايٛط 

ص٥ٝػ ادتُع١ٝ عضض نشيو متجًٝ٘ يًحظا٥ض يف بًػاصٜا مُٔ ايٛصؽات اييت ْظُت ٖٓاى. 

 ٚ ٖشا يف إطاص ايؾضان١. زٚي١ فضْغا نُا أعًٔ عٔ اقرتاح تٓظِٝ تضبك يفا٥ز٠ بعض األعنا٤ ب

ادتُع١ٝ، ٚ يف إطاص ايسظاٖضات ايعامل١ٝ عربت عٔ َٛقعٗا اإلفضٜكٞ إس اذسًت املضتب١ ايجايج١ 

ًٝ  يف ايعامل. 00هلٛا٠ ايضارٜٛ َكابٌ املضتب١  بطٛي١ ايعامل١ٝا خالٍ ايإفضٜك

ايسظاٖضات يف إطاص ْؾاطات ايٓٛارٟ احمل١ًٝ.  فٓارٟ ايربٚاق١ٝ ْظِ َٔ عزٜز اي تٓظِٝ مت ٚطٓٝا،

يفا٥ز٠ ايهؾاف١ اإلعال١َٝ  JOTA JOTIمجبٛصٟ ع٢ً اهلٛا٤ رٚص٠ ته١ٜٝٓٛ ٚ ؽاصى يف 

 ع١ٓ. 52ٚ  32يف١٦ َا بني   YOTA يكا٤ ؽبابٞ ع٢ً اهلٛا٤  نشاادتظا٥ض١ٜ، ٚ  

ايٓٛارٟ عٔ ايغاذ١ ٚ ايسظاّ ايقُت ع٢ً غضاص ص٥ٝػ ادتُع١ٝ تأعف ع٢ً غٝاب بك١ٝ 

 املغ١ًٝ ٚ غريٖا.ٚال١ٜ تًُغإ، بؾاص، بٛععار٠ 

يسأعٝػ ادتُع١ٝ ْظِ املهسب ايٛطين رٚص٠ َٔ ج١ٗ أخض٣، ٚ مبٓاعب١ ايشنض٣ ارتُغني 

 صٜام١ٝ يف نض٠ ايكزّ عار ايفٛط فٝٗا يفضٜل َز١ٜٓ بٛععار٠.
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خالٍ ايقايٕٛ املٓظِ  تادتُع١ٝ ؽاصن إٔٚ يف ايغارؼ عؾض َٔ ؽٗض َاٟ، ٜنٝف ايض٥ٝػ 

رتاث ايشٟ متًه٘ ادتُع١ٝ َٔ مبز١ٜٓ املز١ٜ ٚ ارتال بايبطاقات ايربٜز١ٜ ٚ ايطٛابع أٜٔ مت عضض اي

ؽاصنت ادتُع١ٝ يف ّٜٛ بضملاْٞ ْظُ٘ ااجمًػ ايؾعيب ايٛطين صفك١ ٚ يف ْفػ ايؾٗض   .ٖشٙ املٛار

 ٚ االتقاٍ يف ايٛعط ايؾباْٞ. بعض ادتُعٝات بعٓٛإ رٚص تهٓٛيٛجٝات اإلعالّ

َٔ ايساعع١ فباذا إىل  (FEILD DAY) ات ادتُع١ٝ َٜٛا خافُْظأَا ؽٗض جٛإ، فكز 

َباصا٠ ايفضٜل ايشٟ ؽٗز َؾاصن١ معٝف١ بغبب تظآَ٘ َع  5330جٛإ  57ٚ سيو ّٜٛ ايضابع١ َغا٤ 

  ايٛطين يهض٠ ايكزّ املؾاصى آْشاى مبْٛزٜاٍ ايرباطٌٜ.

أَا بايٓغب١ الَسراْات صخق١ االعسػالٍ ارتاف١ مبؾػًٞ أجٗظ٠ ايالعًهٞ، فكز مت تٓظِٝ 

َرتؽرا ٚ صتح اثٓإ فكط، أَا ايجا١ْٝ فكز  33ؽاصى فٝٗا  5330جاْفٞ  33رٚصتني األٚىل بساصٜذ 

عكب َؾاصنسِٗ يف تضبك عضٜع ٚ ذقك َضاجع١ ْظُت  32صتح َِٓٗ عنٛا  32ؽاصى بٗا 

 ناي١ ايٛط١ٝٓ يًشبشبات.ايٛبايسٓغٝل َع 

َعضفات خاف١ الْزالع ثٛص٠ أٍٚ ْٛفُرب ااجمٝز٠ فكز مت ختقٝك  مبٓاعب١ ايشنض٣ ايغسنيٚ 

ؽٗارات َؾاصن١ ٚطعت ع٢ً املسقًني َٔ أضتا٤ ايعامل ٚ بطاقات تأنٝز االتقاٍ  بايسظاٖض٠ َكابٌ 

 اييت طبعت خقٝقا يالذسفاي١ٝ.

نُا ؽاصنت ادتُع١ٝ يف املًسك٢ ايٛطين ذٍٛ تهٓٛيٛجٝات االعالّ ٚ االتقاٍ ٚ فٓاع 

 .CERISTايكضاص خالٍ ايهٛاصث ايطبٝع١ٝ املٓظ١ُ َٔ طضف 

بكاع١ ابٔ طٜزٕٚ  5330َاٟ  57يف ايعٌُ َع اذتضن١ ايهؾف١ٝ، ؽاصنت ادتُع١ٝ ّٜٛ ٚ 

ت مجبٛصٜٗات ع٢ً اهلٛا٤ ٚ االْرتْت َٔ خالٍ االذسفاٍ بايّٝٛ ايعاملٞ يًهؾاف. ٚ ْظُت باملٛاطا

 37ٚصؽات ّٜٛ ت٘ األخري٠ اييت اذسنٓت بزٚصٖا اايعاف١ُ، املز١ٜ، املغ١ًٝ، األغٛاط ٚ تٝباط٠، ٖ

 .َٔ شتسًف ايٛالٜات أنسٛبض ٚ جتُعا إلطاصات ادتُع١ٝ

                         ٚ يف ارتساّ أؽاص ايض٥ٝػ إىل َؾاصن١ ادتُع١ٝ خالٍ ٚصؽات ايٓز٠ٚ االقسقار١ٜ 

ع١ٝ يًؾباب املٓظ١ُ َٔ طضف ايٛطاص٠ األٚىل ٚ ااجمًػ االقسقارٟ ٚ االجسُاعٞ ٚ اييت ذنضٖا ٚ االجسُا

 . ٚ ْاقؾٛا شتسًف االْؾػاالتايسكٛا بض٥ٝػ ادتُع١ٝ  ٔايفاعًني ايشَٜٔ عزٜز ايشتسًف ايٛطصا٤ ٚ 

ااجماٍ أَاّ اذتامضٜٔ فسح ص٥ٝػ ادتًغ١ َٔ عضض ايسكضٜض األربٞ  ػ ادتُع١ٝبعز اْسٗا٤ ص٥ٝ

 يًُٓاقؾ١.

بٓكاـ َػ شتسًف ايٓكاط اييت عضمت َٔ طضف إثضٖا، تفنٌ بعض األعنا٤ اذتامضٜٔ 

 ص٥ٝػ ادتُع١ٝ ٚ ايشٟ صر بزٚصٙ عًٝٗا َعًال ٚ َربصا إٜاٖا.

ص٥ٝػ ادتُع١ٝ ايغٝز عفٝف بٔ الغا ْظضا يػٝاب أَني املاٍ  ايسكضٜض املايٞ، ايشٟ قزَ٘ نشيو

يظضٚف ١َٝٓٗ، عضض َٔ خالي٘ اذتق١ًٝ املاي١ٝ يًحُع١ٝ َبٝٓا املٛاصر ٚ ايٓفكات. إس متٝظت ايغ١ٓ 

                بٓكك ٚامح فُٝا تعًل بايزعِ املعسار تكزمي٘ َٔ طضف ايغًطات ع٢ً غضاص ايزٚا٥ض ايٛطاص١ٜ 

ايبًز١ٜ. فبًز١ٜ ايكقب١، ٚ بايضغِ َٔ إَنا٤ بضْاَخ عٌُ َٔ أجٌ  ٚ ااجمايػ احمل١ًٝ ايٛال١ٝ٥ ٚ

رد إال أْ٘ مل ٜزخٌ ذغاب ادتُع١ٝ ٚ ال عٓسِٝ ٚاذز َٔ  5330333033االعسفار٠ َٔ إعا١ْ قُٝسٗا 
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َقاحل ايبًز١ٜ مبٛار غًطات َٔ أجٌ تربٜض عزّ ايسظاّ ت٘ ادت١ٗ. ٚ َٔ أجٌ ايسزخٌ ايكاْْٛٞ يز٣ اياٖ

ايطضم ٚ ايغبٌ ايكا١ْْٝٛ يشيو ٚ املسُج١ً يف َضاع١ً نساب١ٝ غٝز احملنض ايكنا٥ٞ ايعكز، ٚمح اي

متنٝٗا املقاحل املع١ٝٓ َٔ ج١ٗ أخض٣ تكًقت املٛاصر ارتاف١ عكٛم االؽرتاى  ٚ اييت قزص زتُٛعٗا بـ  

 رد فكط. 20333033

دتُعٝات بفسح ٚ ايشٟ ٜٓك ع٢ً إيظاّ ا 30-35ٚ تطبٝكا ألذهاّ ايكإْٛ ادتزٜز يًحُعٝات 

اذتغاب ادتاصٟ ذغاب جاصٟ ٚذٝز بايزٜٓاص ٚ آخض بايع١ًُ ايقعب١، فكز ْب٘ ايغٝز ايض٥ٝػ إىل غًل 

ايربٜزٟ ٚ تضى اذتغاب املفسٛح ع٢ً َغس٣ٛ ايبٓو ايٛطين ادتظا٥ضٟ يٛذزٙ. أَا فُٝا تعًل باذتغاب 

ضاقٌٝ ٚ األخش ٚ ايضر فكز تطضم ايض٥ٝػ إىل مج١ً ايعبايع١ًُ ايقعب١ )رٚالص أَضٜهٞ( ارتال 

 ٚناي١ ايبٓو ٚ إراص٠ بٓو ادتظا٥ض.املُاصع١ َٔ طضف إراص٠ 

رد ع٢ً أؽػاٍ تضَِٝ املكض َٔ  503333033أَا يف باب ايٓفكات، فكز فضفت ادتُع١ٝ َا قزصٙ 

      رد ع٢ً َقًر١ ايربٜز ٚ بطاقات ايسٛافٌ  302023033فٝا١ْ ايهٗضبا٤ ٚ طال٤ املباْٞ ٚ غريٖا، 

رد يسػًل ايعًُٝات املاي١ٝ  323033033ٚ املكزص٠ بـ  5330َقاصٜف ادتُع١ٝ ايعا١َ يغ١ٓ ٚ نشا 

 3233033رد ٚ َا ٜكزص ب  035222007عٓز صفٝز قزصٙ  03/35/5330بساصٜذ  5330بعٓٛإ ع١ٓ 

 رٚالص  أَضٜهٞ.

ِٖٝ بعز عضض اذتق١ًٝ املاي١ٝ فسح ص٥ٝػ ادتًغ١ ايٓكاـ بني اذتامضٜٔ، إس تغا٤ٍ ايغٝز بضا

ستُز َٔ األغٛاط عٔ عبب غًل اذتغاب ادتاصٟ ايربٜزٟ ٚ تضى اذتغاب ايبٓهٞ فهإ ايضر َٔ 

ايض٥ٝػ إىل َؾهٌ يٝسطضم طضف ايض٥ٝػ إٔ اإلجضا٤ات ايربٜز١ٜ أنجض تعكٝزا َٔ تًو ايبٓه١ٝ. 

 عظٚف املٓدضطني عٔ رفع ذكٛم االؽرتاى مما ٜفكزِٖ ذكٛقِٗ بادتُع١ٝ ٚ قز ٜقٌ األَض إىل غا١ٜ

فكزإ فف١ ايعن١ٜٛ، ٚ ٖٓا طضح تغا٤ٍ َٔ عزٜز األعنا٤ ٚ املسعًل مبٔ يٝػ هلِ ايكزص٠ ع٢ً رفع 

      ذكٛم االؽرتاى يغ١ٓ َع١ٓٝ ٚ نشيو طضح عؤاٍ: َٔ ٜشٖب عٓز َٔ؟ ٚ ٖٓا تزخٌ بعض األعنا٤ 

 ٚ َِٓٗ ص٥ٝػ ادتُع١ٝ ايشٟ قاٍ بإٔ ادتُع١ٝ َٔ أعنا٤ٖا ٚ األعنا٤ ٜغسفٝزٕٚ بزٚصِٖ َٔ خزَات

ادتُع١ٝ ٚ َٔ ٖٓا ٜربط ايزٚص ايسهاًَٞ يهال ايطضفني نُا أْ٘ ميهٔ ملهسب ادتُع١ٝ إٔ 

ٜعفٞ األعنا٤ ايشٜٔ يٝغت هلِ ايكزص٠ ع٢ً رفع ذكٛم االطتضاط َكابٌ تربٜض ٚامح أٚ رفع ق١ُٝ 

 اؽرتاناتِٗ بايسنأَ ادتُاعٞ أٚ ايفضرٟ إ اعسزع٢ األَض.

       ف األعنا٤ ٚ اييت ناْت باإلمجاعٞ يًُقارق١ َٔ طضبعزٖا عضض ايسكضٜضإ األربٞ ٚ املاي

 ٚ أنز سيو احملنض ايكنا٥ٞ املعأٜ يالجسُاع.

ايٓكط١ املٛاي١ٝ، عضض ص٥ٝػ ادتُع١ٝ َٔ خالهلا ع٢ً األعنا٤ متزٜز عٗز٠ ستافظ اذتغابات 

ٚ ٖشا َا ٚافل عًٝ٘ اذتامضٕٚ باإلمجاع  5330/5332/5330ايغٝز٠ بارٟ صام١ٝ يجالث عٓٛات 

 ت٘ األخري٠ َٔ قبٌ.ايو نٕٛ إٔ ادتُع١ٝ تعاًَت َع ٖنش

َٔ ادتُع١ٝ ايعا١َ هلس٘ ايغ١ٓ، تطضم َٔ خالهلا ايض٥ٝػ إىل ايربْاَخ  ٠األخريَا قبٌ املضذ١ً 
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ٚال١ٜ َؾضٚع ايسٓغٝل َع ْارٟ عًِ املػاصات يظٜاص٠ غاص بَٛعظ٠، را٥ض٠ ٚ بًز١ٜ عبزٚ  -

 تًُغإ.

 عكز اتفاقٝات جزٜز٠ َع شتسًف اهل٦ٝات اييت ميهٔ إٔ تطٛص بضْاَخ ٚ ْؾاط ادتُع١ٝ. -

 ايغعٞ َٔ أجٌ اذتقٍٛ ع٢ً صخك االعسػالٍ ارتاف١ باهلٛا٠ ادتزر. -

 طٜاصات يًحظص ٚ ايكالع ٚ ادتباٍ. تٓظِٝ ايٓؾاطات املعسار٠ َٔ -

 افسساح ْٛارٟ جزٜز٠ بهٌ َٔ ظا١ٜ ٚ تٝظٟ ٚطٚ. -

 ستامض٠ ظاَع١ قغٓط١ٓٝ. -

 جزر ٚ تٓظِٝ االَسراْات. ٠تهٜٛٔ ٖٛا -

ٚ يف َٓاقؾ١ ٚ إثضا٤  ايربْاَخ فكز تفنٌ أذز األعنا٤ بعضض َغاعز٠ َٔ أجٌ طٜاص٠ شتُٝات 

مُٔ اإلطاص اإلْغاْٞ يًحُع١ٝ. نُا طضح تغاؤٍ عٔ   AFADايالج٦ني ايقرضاٜٚني بسٓزٚف

جاب١ ناْت بٓعِ ٚ عٝنُٔ ٖشا ايسهٜٛٔ املكرتح ٚجٛر شتطط يسهٜٛٔ املهْٛني َٔ عزَ٘؟ اإل

َٔ طضف ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ يًشبشبات صعه١ً ٚ حتٝٝٓا ملعًَٛات ٚ َهسغبات املهْٛني ايسابعني 

 يًحُع١ٝ.

، َقاصٜف ( فكط00خساَا ٚ يف باب املسفضقات، تطضم اذتنٛص إىل ق١ً املٓدضطني ادتزر )+

رد. َؾه١ً فٛاتري املٝاٙ  50333033ادتُع١ٝ مبا قُٝس٘  إعار٠ إطالم اهلاتف ايجابت اييت اقرتذسٗا

 ".عٝاٍ"بغبب عزّ تػٝري ايعزار َٔ طضف َقاحل اييت ال طايت عايك١ 

عٝطضح ع٢ً َؾه١ً ايربٜز ٚ فسح ايطضٚر َٔ طضف َقاحل ايربٜز ال طايت تؾهٌ اْؾػاال 

 َهسب ايٛطٜض٠.

فكز مت ايؾضٚع يف إذقا٤ ايسحٗٝظات  ٚ يف ايعالق١ بني ادتُع١ٝ ٚ ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ يًشبشبات

ع٢ً املغس٣ٛ ايٛطين ٚ نشا اهلٛا٠ املضخقني، ٚ ٖٓا أؽاص ايض٥ٝػ إىل إٔ املًفات ايكزمي١ ال تظاٍ ًَػا٠ 

 صخك جزٜز٠ يًٗٛا٠. 30إىل إؽعاص الذل. َٔ ج١ٗ أخض٣ مل تسرقٌ ادتُع١ٝ إال ع٢ً ثالث 

يت مل تعز تغًِ َٔ طضف ايٛناي١، فكز ٚ ستاٚي١ َٔ ادتُع١ٝ يًرقٍٛ ع٢ً صخك ايسٓكالت اي

 مت تغحٌٝ طعٕٛ يز٣ ايٛطٜض٠ املهًف١ بايربٜز رٕٚ جز٣ٚ ٚ نشا ايغًطات ايعًٝا يًبالر.

              ٚ يسغٌٗٝ اإلجضا٤ات ارتاف١ باالَسراْات، فكز فاصت ادتُع١ٝ تسهفٌ بإعزار األع١ً٦ 

 يًٛناي١ قبٌ تاصٜذ اإلجضا٤.ٚ نشا اإلجابات ايُٓٛسج١ٝ ٚ تغًُٝٗا 

َرت إس  حتقٌ 303ايٓٗا١ٜ تطضم ايغٝز ايض٥ٝػ إىل َغابك١ اإلصعاٍ ايقٛتٞ ع٢ً َٛج١  يف

اهلاٟٚ صما ايباٖٞ ع٢ً املضتب١ األٚىل إفضٜكٝا، عًُا إٔ ايعٌُ ع٢ً ٖس٘ املٛج١ فعب ْٛعا َا ٚ ال 

 ميهٔ اعسػالٖا إال بزق١ ْظضا يًظضٚف ايسك١ٝٓ ايبرس١.

 يٝال َٔ ْفػ ايّٝٛ ٚ ايؾٗض ٚ ايغ١ٓ. 32:30اخسسِ ايّٝٛ األٍٚ ع٢ً ايغاع١ 

 


