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يراقنو ىعدت  ةريغص  ةاتف  كانه  ناك  ايقيرفإ ، قرشب  اينيك  لبج  ردحنم  ىلع  ةيرق  يف 
.لوقحلا يف  اهمأ  عم  لمعت 
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قشت ةلئاعلا ، لزنم  ةقيدح  يف  لمعت  اهارأ  تنكف  تيبلا  جراخ  ةايحلا  بحت  يراقنو  تناك 
.ئفادلا ضرألا  ميدأ  يف  ةريغصلا  تابحلا  سرغتو  اهاصعب  ةبرتلا 
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هراتس ليللا  لدسي  نيح  بورغلا ، دعب  ام  ةرتف  يه  اهيدل  مويلا  تارتف  لضفأ  تناكو 
اهاطخ ثحتف  لزنملا  ىلإ  ةدوعلل  ناح  دق  تقولا  نأ  يراقنو  فرعت  اهدنع  .مالظلا  لحيو 

.اهقيرط ضرتعت  يتلا  راهنألا  ةرباع  لوقحلا ، ربع  ةقيضلا  كلاسملا  ةعبتم  تيبلا  ىلإ 
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نأ اهادارأ  اهابأو  اهمأ  نكل  ةسردملا  ىلإ  باهذلاب  ةفوغش  تناكو  ةيكذ  ةاتف  يراقنو  تناك 
ربكألا اهوخأ  عاطتسا  اهرمع  نم  ةعباسلا  نس  تغلب  امدنع  نكل  .امهتناعإل  لزنملا  يف  ىقبت 

.ةسردملاب قاحتلالاب  اهل  احمسي  نأب  اهيدلاو  عانقإ 
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يراقنو تققحو  .ملعتلاب  اهفغش  داز  ًاباتك  تأرق  املك  تناكو  ةساردلاب  يراقنو  تفغش 
.ةيكيرمألا ةدحتملا  تايالولاب  اهتسارد  ةلصاوم  نم  اهنكم  امم  ةسردملا  يف  ةرهاب  جئاتن 

.ملاعلا ىلع  فرعتلا  يف  اهتبغر  تدازو  اريثك  ةاتفلا  تحرف 
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لوح اسورد  تقلتو  ةيكيرمألا  ةعماجلا  يف  ةديدجلا  ءايشألا  نم  ديدعلا  يراقنو  تملعت 
اهتوخإ عم  بعلت  تناك  امدنع  اهتلوفط  تايركذ  يراقنو  تعجرتسا  .اهومن  ةيفيكو  تاتابنلا 

.ةليمجلا اينيك  تاباغ  يف  راجشألا  لظ  تحت 
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تناك .قمعتيو  دادزي  اينيك  بعشل  اهبح  ناك  ام  ردقب  ةساردو  ًاملع  دادزت  تناك  ام  ردقبو 
.اهنطومب اهقلعت  داز  اهملع ، داز  املك  تناكف  ًارارحأو ، ءادعس  اونوكي  نأ  مهديرت 
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تناك تريغت : دق  اينيك  نأ  تفشتكا  اهنكل  اينيك ، ىلإ  تعجر  اهتسارد  يراقنو  تهنأ  امدنعو 
ماعطلا يهطل  ًابطح  ءاسنلل  نكي  مل  امنيب  ضرألا  ءاحنأ  عيمج  يف  دتمت  ةعساشلا  عرازملا 

.ًاعايج راغصلاو  ءارقف  سانلا  ناكو 
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راجشألا تمنو  روذبلا ، نعرزي  فيك  ءاسنلا  تملعف  .هلعف  اهيلع  بجي  ام  يراقنو  تفرع 
، ةداعسلاب ءاسنلا  ترعش  .نهتالئاعب  نينتعي  اهنمثبو  راجشألا  هذه  نعبي  ءاسنلا  تحبصأو 

.تالعاف تايوق  نكي  نأ  ىلع  يراقنو  نهتدعاس  دقف 
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ترشتناو ديدج  نم  ءاملاب  راهنألا  ترجو  تاباغ  ىلإ  راجشألا  تلوحت  نمزلا ، رورمبو 
.يراقنو روذب  لضفب  راجشألا  نييالم  تمنو  ايقيرفإ ، ءاجرأ  لماك  يف  يراقنو  ةلاسر 
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: ةريهش ةزئاج  اهل  اومدقو  لمعلا  يف  يراقنو  ينافت  ملاعلا  ءاحنأ  عيمج  يف  سانلا  ظحال 
.اهيلع لصحت  ةيقيرفا  ةأرما  لوأ  يراقنو  تناك  يتلاو  مالسلل  لبون  ةزئاج  اهنإ 
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.انلوح اهارن  ةليمج  ةرجش  لك  يف  اهركذتن  اننكل  ةنس 2011 ، يراقنو  تيفوت 
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