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 ًقاةة امنضفٓٓي امٓىٌٓٓي

 ـ2102جقؼْؼ امضؼْاة معاـ 

 املقغوة

ـ قصحػ  وٌحنػا امعػاـ    2100فتؼاْؼ  00وٌػ اًغالع امذّرة امكتاةٓة امكعتٓة امـنىٓة 

مضا، وسالة، وّاقع امكحؼقًٓػة،   –ـ جعؼوث عغْغ قؿائل إعالوٓة )جنٓفؽًّْٓة 2102

قكامة األًتاء امٓىٌٓة ؿتأ( مالعحغاء ىلع وقؼاجِا قجغوٓؼُا قًِب وىحنكاجِا قإصػؼاؽ  

ُػػٍ   ثـػتت جامنضا قاملسػالة قونػاترجِا قصسػب املّاقػع ارمكحؼقًٓػة ق،ٓؼُػا،       

قحل قزؼج عغْغ مضفٓٓي قاعحقاؿ ةعىِه قجِغْػغُه ق،ٓؼُػا وػي    يف االعحغاءاة 

ققؿائل ارعالـ عىّوال أزتؼ كذٓؼ وي ُػا امّوع األؿّأ يف جارْط امنضافة  االًحِاكاة،

قجؼؾ عىنِا ةـتب امّوػع امـػ ء امػػك    امنضا قظامة األُنٓة ىلع إ،الؽ أةّاةِا 

 عاقحَ امنضا ظالؿ ُػٍ املؼصنة وي جارْط امنضافة امٓىٌٓة. 

ايف وتكػؼ  كاًث كذٓؼ وي امنضا األُنٓة صغْذة امٌكأة جحٌنػع إمػ  وـػحقتل مػض    

ًىّج مسعل صؼْة امكنىة ال صغقت مِا، قمغى امقائىٓي قامعاونٓي يف امنضا األُنٓة 

ؿقا ُػػٍ امكنىػة ُػّ امـػىاء، مكػي امحكػؼْعاة املقٓػغة مضؼْػة امػؼأك          ْكّف قأف 

 قامحعتٓؼ، فىالل عي وىارؿة أقكاؿ قأًّاع االًحِاكػاة ةضػا امنػضا تفعِػا أل،ػالؽ     

أةّاةِا، وا أوٌؼ وعَ كذٓؼ وي رؤؿاء امحضؼْؼ وغاترة امعامىة مٌعاء، ُؼةال وي أعىػاؿ  

كذٓػؼ وػي    نغقر، قُّ وػا ُػغت  عي امقامحّقٓا امقـؼك امعٌا قاالًحِاكاة، قامحّقا 

 امنضفٓٓي امػْي ْقحاجّف ىلع ُػٍ امنضا امح  جعحتؼ ُ  تظنِه امّصٓغ منعٓف،

ّت أواـ ُػٍ االًحِاكػاة، قمػه جقػه امضكّوػة     قوع ذمك مه جـحٌع ُػٍ امنضا امنى
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ةحعّْه امنضا امح  ا،نقػث أةّاةِػا قجّقفػث عػي امنػغقر ىلع امػؼ،ه وػي أًِػا         

امتٌّْٓة قامحضحٓة، قةامحام  تفع ُػا امحّقػا ارزتػارك    ِاظـؼة امكذٓؼ وي وىحنكاج

كاًث قغ أؿـحَ مٌفـِا وي امقؼاء قاملحاةعٓي مػٓؾ  ؿضب رمٓغ امنضا امػك امح  

عغـ قغرجِا ىلع جكّْي ُػٍ امقاعغة امكعتٓة قإًىا ألف امىؼر امكتٓؼ ةـتب امحّقا م

ارزتارك أصؼـ ُػٍ امنضا وي االؿحىؼار قامحّؿع يف ةٌاء امقاعغة امكعتٓة امعؼْىة 

وي امقؼاء قاملحاةعٓي قُه األُه، ةل ُه رأس واؿ أك مضٓفة جقغـ ًفـِا منىحنقٓي 

قاُحىاوػاجِه، كاًػث وػذالل مػضا امٌػغاء، امكػاُغ،       عقّمِه قاملحعؼوٓي ةىا ْضحؼـ 

 إال صغْخ املغًٓة، ق،ٓؼُا وي امنضا قغ ةٌث مٌفـِا رأؿىاؿ عؼْه وػي امسىِػّر،  

امكعتٓة ةـتب امحّقػا ارزتػارك مننػضا، قوػع     أف األصغات عىنث ىلع جؼازع ُػٍ 

محػ   ذمك مه جقه ًقاةة امنضفٓٓي امٓىٌٓٓي ةعىل صنؼ مننضا قامّؿائل ارعالوٓة ا

عىاؿ امعٌا امحػ  أًحِسِػا ًمػاـ عنػ  عتغامنػَ مػامش يف       أزؼاء األصغات قجىؼرة 

 جعاونَ وع امذّرة امكتاةٓة امكعتٓة امـنىٓة.

ككل عازل ؿؼعة صنؼ امنضا قزىٓع امّؿائل ارعالوٓػة  ةإف وا ُّ وٌنّب امّٓـ ق

كل ةكػ محعّْىػِا  امح  جىؼرة قجقغْؼ ظـائؼُا قجقغْه ُػٍ األوؼار إمػ  امضكّوػة   

عازل، قُػا مي ْحأج  إال ةىغي قػّك وػي ًقاةػة امنػضفٓٓي امٓىٌٓػٓي قوػي زىٓػع        

وػؼار امحػ    قؿائل ارعالـ قامنضفٓٓي ك  جقػّـ امضكّوػة ةّازتِػا يف جعػّْه األ    

ـ ةاعحتارُا املـؤقمة عػي كػل ُػػٍ األصػغات     2102-2100 صغدث مننضا ظالؿ عاو 

ـ       ىذنػة  قاملقُػ  املـػؤقمة    صح  قمّ مه جكػي ُػ  امفاعنػة مكٌِػا املعٌٓػة امٓػّ

منىسحىع قُ  املـؤقمة عي امحعّْه، قةامحام  ال ْسب امـكّة أكذػؼ وػي ذمػك ألف    

امنضفٓٓي قامنضا امّٓـ وازامث وغنقة قةامحام  قةككل عازل ْفحؼض امحقغـ إمػ   
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امضكّوة ةٌنب امحعّْه وا مػه فػإف ىلع ُػػٍ امنػضا قامٌقاةػة امحقػغـ ةػغعاقى        

 ب امحعّْه قعّتة امنضا منعىل وي زغْغ.قىائٓة وغ امضكّوة ةٌن

كاف مقٌاج  امـعٓغة قؿِٓل ققكامة األًتػاء  فقغ مٓـث امنضا قصغُا امح  جىؼرة 

قٌػاة امـػعٓغة ألكذػؼ وػي     جعؼوػث   امٌنٓب األكتؼ وي أعىػاؿ امعٌػا إذ   امٓىٌٓة ؿتأ 

قػْفة قؿقي امكِٓغ فؤات عتغامستار امعاول يف امقٌاة قوعػَ وضىػغ تةػّاف مكٌػَ     

ب عتؼ قٌاص وذل فؤات مكي فػؤات فػارؽ امضٓػاة قأػل أقػِؼ ًّْنػة تةػّاف يف        أمٓ

املـحكف ، فىالل عي جعؼض امقٌاة ألعىاؿ جعؼْتٓة يف ةعه أزِؽجِا، قوذنِا قٌاة 

ؼ وي اعحغاء ىلع وقؼُا يف امضنػتة عتػؼ قػػائا وػي قتػل      ذؿِٓل فقغ جعؼوث ألك

زِؽجِا قؿتتث ُػػٍ امقػػائا   امقّاة املّامٓة معن  عتغامنَ مامش قتوؼة كذٓؼ وي أ

، قكػا جعؼض مػضٓفة امنػضّة أْىػال مقػػائا     امؼعب امكغْغ مغى امعاونٓي يف امقٌاة

ُػٍ امّؿائل ارعالوٓة ألك ًّع وػي أًػّاع امحعػّْه،    جضنل ىلع وقؼُا قةامحام  مه 

فىازامث امّٓـ وتٌاُا وغوؼال قُّ قاُغ ىلع قاقع امضاؿ أوا قكامة األًتاء امٓىٌٓة ؿتأ 

امػك وؼة ةَ امّؿائل ارعالوٓة، قكاًث املّازِاة ةٓي قػّاة ًمػاـ عنػ  عتغامنػَ     

امكػػٓط مػػاتؽ األصىػػؼ أف جفقػػغ األؿػػؼة امنػػضفٓة ؿػػتعٓي مػػضفٓال   قوقػػاجنمػػامش 

لم أظؼ ةأًػَ  عىنِه يف وتٌ  امّكامة، قاجِه ًؼفال امٌؽاع كة كاًّا ْىارؿّف ٓقمضف

وػي   الُّ وي توؼ امّكامة قًِب أزِؽجِا قوٌاةعِا، قتوؼ كل ق ء فِٓا، ةل أف كذٓػؼ 

األزِؽة امح  مه ٌْامِا امحغوٓؼ اوحغة إمِٓا أْاتك امننّص، فٌِتػث وػا جتقػ  وػي     

أزِؽة كىتّٓجؼ قتوؼة ةقٓة األزِؽة، جنك امسؼْىة وازامػث وادنػة إمػ  امٓػّـ قوػازاؿ      

ّْه امنػػضفٓٓي عػػتْي قاملتٌػػ  وػػغوؼ ةامكاوػػل، قمػػه ْػػحه جوكػػؼمػػضفّٓ امّكامػػة 

قاؿحعاتة املتٌ  قاألزِؽة مٓحـٌ  مننضٓفة امعّتة إم  امعىل قاؿػحالـ صقػّقِه   
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امح  صؼوُّا وٌػ وا ْقارب امعػاوٓي، ةـػتب امسؼْىػة امتكػعة امحػ  ارجكتػث ةضػا        

قإتارْػٓي   امّكامة امؼؿىٓة قُ  امّكامة امّصٓغة، قةضا امعاونٓي فِٓا وي مػضفٓٓي 

وٌِه مٓؾ مغْػَ أك عىػل    الأف كذٓؼ ٓؼال ةـتب جّقا عىنِا امّصٓغ، إذامػْي جأذقا كذ

 آظؼ أق ونغر تظل آظؼ ،ٓؼ وا ْحضنل عنَٓ وي تظل وي امّكامة قُّ امؼاجب امؽُٓغ.

امّٓـ امضكّوة عازؽة عي جقغْه امسٌاة منعغامة كىا ُ  عازؽة أْىال عي إعاتة إمػالج  

ؽة ةغْنة قإعاتة امنضفٓٓي منعىػل كىػا كػاف قتػل جػغوٓؼ امّكامػة       املتٌ  ققؼاء أزِ

قجكؼْغ مضفِٓٓا قإتارِْٓا، قُ  ونؽوة ةػمك ةل أًَ قازب ةضكه وـػؤقمٓحِا يف  

 ـ.2100امحعّْه قإعاتة األوّر إم  وا كاًث عنَٓ قتل واّْ 

 املٌِسٓة املحتعة

ٍ ؿػٌّْال قاملحعنػا   جقؼْؼ امضقّؽ قامضؼْاة امػك تأةث ًقاةة امنػضفٓٓي ىلع إمػغار  

حىػغ  ةـػتب عىنِػه، ْع  قارعالوٓػٓي قامكحػاب   ةضا امنضفٓٓي امّاقعة ةاالًحِاكاة 

ي ًؼْػا رمػغ األظتػار يف امنػضافة عىّوػال قةقٓػة       ىلع رمغ قجّدٓا االًحِاكاة عػ 

قامككاقى املتاقؼة امح  جنل إم  مسٌػة امضقػّؽ   امّؿائل ارعالوٓة ، قكػا امتال،اة 

ةامٌقاةػة ةاؿػحىارة ظامػة    ا عي ًؼْا فؼْا امؼمغ قامحّدٓا قامضؼْاة فٓحه جـسنِٓ

أق امكػكّى قوػي دػه     امتالغةاالًحِاكاة قْحه امحأكغ وي مضة املعنّواة امّارتة يف 

إمغار ةالغ مضف  ةّقائع االًحِاكاة إمػ  قؿػائل ارعػالـ قإةػالغ امسِػاة امؼؿػىٓة       

ةاالًحِاكاة امّاقفة ةضا امنضفٓٓي محقّـ ةغقرُا يف جعقب امسٌػاة، قإوػافة إمػ     

امؼمغ امنضف  قامتال،اة قامككاقى املتاقؼة امح  جنل إم  ؿكؼجٓؼ مسٌػة امضقػّؽ   

ْة كل عاـ قجٌكؼٍ مضاتدة جنغر امٌقاةة جقؼْؼُا ًِاغ امحأكغ وي اقامضؼْاة، فإًَ قةع
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ىلع املال، إوافة إم  جضنٓل ُػٍ امتٓاًاة )امحضنٓل امتٓاً ( مالًحِاكاة، فىػالل عػي   

إقاوة فعامٓاة جٌمىِا امٌقاةة رًالؽ امحقؼْؼ قككا قفىش امسِػاة امحػ  أقػغوث    

امغاظنٓة ةامقٓاـ ةّازتِا يف جعقػب  قزارة ده وٌامتة  –ىلع االًحِاكاة ظالؿ امعاـ 

كذٓؼال وي األزِؽة األوٌٓة ةىعحنا وـػىٓاجِا )األوػي   أف قجحتع امسٌاة، ىلع امؼ،ه وي 

األزِػؽة امحاةعػة مػّزارة امغاظنٓػة قامػغفاع( ق،ٓؼُػا وحِىػّف         -امـٓاؿػ   -امقّو 

ةامقٓاـ ةاالًحِاكػاة قجػٌمه ًقاةػة امنػضفٓٓي )مسٌػة امضقػّؽ قامضؼْػاة( فعامٓػة         

 امح  جقػع ةضػا امنػضفٓٓي قارعالوٓػٓي    ًالؽ جقؼْؼ امضؼْاة مّوع صغن مالًحِاكاة ر

 .ىلع األقل قُ  ًؼْقة وي ًؼؽ امحنغك مالًحِاكاة ملٌع جكؼارُا أق امضغ وٌِا

 نضٓفة األْاـار،الؽ امقـؼك م

ـ وازامث مضٓفة األْاـ وغنقة قـؼال وٌػػ أْػاـ صكّوػة عنػ  وضىػغ      2112وٌػ امعاـ 

ؽ امنػضفٓة ةأًِػا جػؼقث مالًفنػاؿ قجذٓػؼ امٌعػؼاة       ،ػال إة امضكّوة ّْوِا وسّر، ةؼر

امنضٓفة وي امنغقر  ثامٌائفٓة ةٓي أةٌاء امتنغ امّاصغ قجضث ُػا املتؼر أققفث قوٌع

، قجحامث االًحِاكاة ةضا امنػضٓفة قامعػاونٓي فِٓػا قاقحضىػث قػّاة األوػي وتٌػ         

وكحتِػا يف مػٌعاء، إمػ  أف    امنضٓفة يف وضافمػة عػغف قاالعحػغاء ىلع وقؼُػا ق    

، قُّ وا زات أصغ األقعاص ةساًب وكحب امنضٓفة ةامعامىة مٌعاءصغدث زؼْىة قحل 

امٌٓي ةنَ قجىاتة قّاة األوي قامضكّوة يف اؿحىؼار ةقاء امضاؿ ىلع وػا ُػّ عنٓػَ    

جضؼْؼُػا  وي إ،الؽ امنضٓفة قوالصقحِػا ةقىػاْا زٌائٓػة، قالزاؿ إمػ  امٓػّـ رئػٓؾ       

ْضاكه ىلع امؼ،ه وي قفاجَ، إوافة إمػ  اؿػحىؼار وضاكىػة ًسنٓػَ      ُكاـ ةاقؼاصٓل

قوغْؼ امحضؼْؼ جىػاـ ةاقػؼاصٓل، ُػػا امعػغاء جسػاٍ امنػضٓفة قمػغ عػغاءل يف امكػارع          

امسٌّة  جساٍ كل وا ُّ قىام  قظامة جساٍ كذٓػؼ وػي قؿػائل ارعػالـ امنػاترة يف      
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ىػائٓة ُػ  قراء إْقػاؼ    مٌعاء ، قكأف ُػٍ امنضا قامّؿائل ارعالوٓػة امقٌػّاة امق  

 مضٓفة األْاـ.

ًػغتة قاؿػحٌكؼة   امٓىٌٓػٓي قمسٌػة امضقػّؽ قامضؼْػاة مٌاملػا      إف ًقاةة امنضفٓٓي 

قوازامث قؿحمل ةإْقاؼ مضٓفة ارْاـ قُ  امّٓـ جٌامػب ةـػؼعة عّتجِػا مننػغقر     

امقـؼك مٓحـٌ  رتارجِا قمػضفِٓٓا   ِاقجعّْىِا امحعّْه امعاتؿ ىلع فحؼة إْقاف

قوؼاؿنِٓا امعىل يف أػل املحغٓػؼاة املضنٓػة امحػ  وػؼة ةِػا امػٓىي ةعػغ امذػّرة          

امكتاةٓة امكعتٓة امـنىٓة، قالْسّز مضكّوة امّفاؽ أف جمل جىاًػل قجـػّؼ، ىلع   

امؼ،ه وي أًِا قغ مؼصث أكذؼ وي وؼة أًِا ؿحعٓغ امنضفٓة إم  امنػغقر قؿحعّوػِا   

 صغ ْغرك ملاذا كل ُػا امحأظٓؼ.مكي ال أ

 عتغارمَ صٓغر قائعاملعحقل أنىال 

ْعؼؼ امسىٓع أف امنضف  عتغاالمَ صٓغر قػاْع املعحقػل وٌػػ أكذػؼ وػي عػاوٓي يف       

األوي امـٓاؿ  ةحِىة امحؼقْر منقاعغة ةل قوـؤقمِا ارعالو  ةضـب اجِاـ امٌٓاةة 

( وػي  02ُػٍ جِىة ةاًنة ةل قونفقة ألف وػي صػا أك مػضف  قةػٌل املػاتة )     أف مَ 

( وػي امعِػغ امػغقم  امعػاص ةػامضقّؽ      02ارعالف امعامل  مضقّؽ ارًـػاف قاملػاتة )  

املغًٓة قامـٓاؿٓة أف ْضنل ىلع املعنّواة قْـػحقِٓا وػي أك وكػاف قْحػغاقمِا     

نّواة ةٌؼْقحَ امعامػة دػه   قْضننِا قُّ وا فعنَ صٓغر، إذ أًَ كاف ْضنل ىلع املع

ْضننِا قٌْؼصِا منىحنقٓي وذنِا وذل ،ٓؼُا وي املعنّوػاة، إال أف امسِػاة   قْىعِا 

امؼؿىٓة اعحتؼة صقَ يف امضنّؿ ىلع املعنّواة تمٓل إتاًة يف امحّامل قامحؼقْر 

محٌمٓه امقاعغة إعالوٓػال، قُػّ وػا ْؤكػغ عكػؾ وػا ًػل عنٓػَ امغؿػحّر قامقػّآًي           
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ًقاةػة   مغقمٓة امح  ققعث قماتقث عنِٓػا امسىِّرْػة امٓىٌٓػة، قجؤكػغ    قاالجفاقٓاة ا

أف صٓغر ومنّـ قأف امضكه امػك مغر ةضقَ أامه قزػائؼ، ألف امسىٓػع ْعػؼؼ     امنضفٓٓي

اررْػاً  ًائػب رئػٓؾ     ، ققاؿ عتػغامكؼْه زٓغا أف امقىاء يف امٓىي ،ٓؼ عاتؿ قفاؿغ

"... ال قػك أف  ٓاؿة امكّْحٓػة   املؤجىؼ امكعت  امعاـ يف وقاةنة وع وع مضٓفة امـ

وعا امقىاء وف وعفَ فقي ةل فـاتٍ، مٓث قامنَ مّ كػاف وػعٓفال فـػّؼ ًعىػل     

  .ىلع جقّْحَ، مكي املككنة يف فـاتٍ قامفاؿغ الزـ ًقنَ "

امػك مغر ةضػا  سائؼ امقىائ  األوٌٓة قامضكه اموعحؼؽ وي قتل األزِؽة أف امقىاء ةل 

ةـػتب جػغظنِا،   قؿٌحٓي جضث ارقاوة امستؼْػة   صٓغر صتؾ ظىؾ ؿٌّاة وع امٌفاذ

قجأكغ مكذٓؼ وي املٌمىاة املعٌٓة ةضقّؽ ارًـاف قصؼْػة امػؼأك قامحعتٓػؼ أف صٓػغر     

وـسّف ةحعنٓىاة أوؼْكٓة أْىال قُػػا ْؤكػغ أف امقىػاء مػٓؾ وعحؼقػال وػي األزِػؽة        

صٓػغر قػائع ال    األوٌٓة يف امغاظل ةل اًَ وعحؼؽ اْىا وي امعارث قامغمٓل اف عتغاالمَ

ْىكي اف ْعؼث وي وعحقنَ اال اذا قافقث امّالْاة املحضغة األوؼْكٓػة ىلع ذمػك قُػّ    

 نـٓاتة امٓىٌٓة.مظؼؽ 

قًمىث ًقاةة امنضفٓٓي امٓىٌٓٓي قوٌمىاة مػضفٓاة ةػال قٓػّت قُػّت قوٌمىػاة      

،ٓؼُا فعامٓاة جىاوٌٓة قققفاة اصحسازٓة أواـ رئاؿة امسىِّرْة قامػّزراء قوكحػب   

ئب امعاـ ققزارة امعغؿ قامـفارة األوؼْكٓػة قيف أوػاكي أظػؼى منىٌامتػة ةػارفؼاث      امٌا

امـػسي  امفّرك عي امنضف  املعحقل عتغاالمَ قاْع قجعّْىَ امحعّْه امعاتؿ عػي  

 اممنه امػك ققع ةضقَ.ق

إف صؼْة امؼأك قامحعتٓؼ يف امٓىي وا جؽاؿ جّازَ عغْػغ وكػاكل قمػٓؾ دىػة اًفؼازػال      

وي أف ارعالـ امٓىٌ  ةكل وـىٓاجَ ؿٓكِغ جغٓؼال صقٓقال إال إذا قوع ْتغق يف األفا 
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 –صغ مالًحِاكاة امح  جقع ةضا امنضفٓٓي امٓىٌٓٓي قامنػضا قامّؿػائل ارعالوٓػة    

قأمغٓث امقّآًي امحػ  جقٓػغ صؼْػة امعىػل      -ر،ه ازتصاـ امفىاء ةامقٌّاة ارعالوٓة 

املضمػّراة  عػي  آوٌػة ةعٓػغال    امنضف  قارعالو  قجضمػؼ عنػِٓه امعىػل يف ةٓ ػة    

ـ قاملػّات  0221( مـػٌة  22( وي قاًّف امنضافة قاملٌتّعاة رقه )011قظامة املاتة )

امعقّةاة امح  كتنث امعىل امنضف  قظامفث املاتة امسؼائه ق( وي قاًّف 212 - 022)

امعِػغ امػغقم  امعػاص    ( وػي  02قاملػاتة ) ( وي ارعػالف امعػامل  مضقػّؽ ارًـػاف     02)

 (.2110( وي امغؿحّر امٓىٌ  )6ؽ املغًٓة قامـٓاؿٓة قاملاتة )ةامضقّ

 

 

 

 

 امحّمٓاة 

امػؼأك قامحعتٓػؼ جحّافػا وػع املعػآْؼ امغقمٓػة       جحعنا ةضؼْػة  إمغار جكؼْعاة  -

 قاملحغٓؼاة املضنٓة.

( وػي قػاًّف امسػؼائه قامعقّةػاة املحعنقػة ةىضمػّراة       212-022امغاء املّات ) -

 امٌكؼ.

ة ةضػػا امنػػضفٓٓي قارعالوٓػػٓي قوضاؿػػتة امسٌػػاة  ققػػا االًحِاكػػاة امّاقعػػ -

قامفاعنٓٓي قجقغْىِه إم  امسِػاة امقىػائٓة مٓأظػػقا زػؽائِه امعػاتؿ ىلع      
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ارجكتٍّ ةضا امنضفٓٓي قارعالوٓٓي قظامة وػي أقػغـ ىلع قحػل امنػضفٓٓي     

 ـ قوا قتنِا.2100ظالؿ امذّرة امكتاةٓة امكعتٓة امـنىٓة يف امعاـ 

وّرؿػث ةضقِػه    االعحػغاء عنػِٓه قوػي    هجٓي قوي جعّْه امسؼص  قاملعحقن -

االًحِاكاة امحعّْه امعاتؿ ةعغ جقغْه امسٌاة إمػ  امعغامػة قجقػغْه االعحػػار     

 مِه.

صٓغر قاْع قجعّْىَ امحعػّْه   املعحقل أنىال عتغارمَ  ؿؼعة إًالؽ امنضف -

امعاتؿ ىلع فحؼة قؿسٌَ امماملة قاالعحػار مػَ ىلع االًحِاكػاة امحػ  ققعػث     

 ةضقَ قعغـ االًنٓاع ألك جّزِٓاة ظارزٓة جىؾ صؼْة صٓغر.

ؿػؼعة إعػػاتة مػػغقر مػضٓفة األْػػاـ قجعّْىػػِا امحعػّْه امعػػاتؿ ىلع فحػػؼة     -

 ـ قصح  امّٓـ.2112إْقافِا امقـؼك وٌػ امعاـ 

ة ةٌاء وتٌ  قكامة األًتاء امٓىٌٓة )ؿتأ( قجعّْىِا قإعاتة كػل وػا توؼجػَ    ؿؼع -

 امكٓط ماتؽ األصىؼ قإعاتة امنضفٓٓيامضؼب ةٓي قّاة ًماـ ىلع مامش قأؿؼة 

امعاونٓي فِٓا إم  امعىل قجعّْىِه امحعّْه امعػاتؿ قاملٌاؿػب ىلع فحػؼة    

 صؼواًِه وي عىنِه قصقّقِه.

مقٌػّاة ارعالوٓػة امحػ  جعؼوػث مالعحػغاء      ؿؼعة جعّْه امنػضا األُنٓػة قا   -

 ةٓي أؿؼة األصىؼ ققّاة ًماـ عن  مامش.ـ 2100 ةـتب صؼب

 


