
  رشابم رطخ يف سلبارط يف لفط نویلم فصن
 ایبیل يف ةدعاسملل ةجاحب لفط نویلم 2,6 نم رثكأ

 لاتقلا دعاصت لوح ،ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف فسینویلل يمیلقإلا ریدملا ، يرالاباك تْریِخ ىلإ بوسنم نایب
 ایبیل ،برغلا سلبارط يف
أ" - 2018 ربمتبس/لولیأ 24 ،سلبارط/نامع

#
 ،نالفط مهيف نم( ،مويلا اهلمEأ( ةلئاع لتقم لوح ر;راقتلا ب6س4 نزحلاو ةمدصلا( ان%ص

Y] فصقلل مهلXYYم ضرعت ةجRSن
 .سل(ارط \

Y] فنعلا دعاصت عم ةSنامث fإ اولتق نيذلا لافطألل \fامجإلا ددعلا عفتري اذهب"
rYاملا سطسغأoبآ 27 ذنم سل(ارط \

 tXuأ ددع هجاو;و .\
 .لفطلا قوقحل ةددعتم تاEاهتنا لافطألا نم Xxثك(

ق دقو .قدحم رطخل مهضرع� امم ،لاتقلل مهدSنجت يرج� نيذلا لافطألا نم د;�ملا كانه نإف ر;راقتلا قفو"
ُ

 لقألا �ع دحاو لفط لت
 .كلذل ةجRSن

Y] تاEا�Rشالا دعاصت عم"
 ددعلا حبص� كلذ�و ،اهدحو ةSضاملا ةعاس 48 ـلا لالخ ةلئاع 1,200 نم �tXأ تضرعت ،سل(ارط بونج \

 .لافطألا نم وه ددعلا اذه فصن نأ فس�نوي ردقتو .حزان 25,0001 نم �tXأ �xYحزانلل \fامجإلا

 نع غال(إلا مت ثSح ،ة�صحلا \¦¥فت دال�لا هجاوتو .تالئاعلاو لافطألا هجاوت \¤£لا ةSمويلا تا�دحتلا �xYب نم ءا�¡ه لاو ەاSملا صقن دعُ�"
الإ يدؤي نل ،لما ل¬ش4 اهلمع( موقت \¤£لا ةSحصلا تامدخلا راسحنا ةدا;ز .لافطألا �xYب اهمظعم - ةلاح 500 نم �tXأ دوجو

ّ
 د;�ملا fإ 

 .ة�صحلا تالاح نم

Y] ةSساردلا ةنسلا ءد( دعوم Xxخأت fا يدؤي دق امم ،ةحزانلا تالئاعلا ءاويإل سرادملا نم د;�ملا مادختسا متي"
  .ر́�تtأoلوألا ن;¦²³ 3 \

Y] دال�لا Xuع نولقنRي نيذلا لافطألل ة�سµلا("
 ن;¡جاهملاو �xYئجاللا تائم رطضا  .ةد�دشلا مهتاناعم نم د;�ي فنعلا اذه نإف ،اS%يل \

Y] نومSق;و ل�سلا مهب تعطقت نورخآو .فنعلا ب6س4 لّقنتلا fإ ،لافطألا مهيف نم( ،ن;�جتحملا
Y·اعت زtارم \

افورظ \
¹

 لمعت .ةSساق 
 .مهحاº قالطإ fإ ةوعدلا لصاوتو ،لافطألا ءالؤهل ةئراطلا ةثاغإلا Xxفوت �ع فس�نويلا

Y] عاXYYلا فارطأ عيمج فس�نويلا وعدت"
Y] لافطألا ة�امح fإ اS%يل \

 .تاقوألا عيمج \

Y] ةمزألا نمو اًرخؤم ثدح يذلا  فنعلا نم ج¡خملا"
 عم ،\ÀاSسلا قافتالاو ةSسامول(دلا لالخ نم ل( فنعلا لالخ نم ققحتي ال ،اS%يل \

Y] لافطألا ةحلصم عضو
 ."مامتهالا  مSمص \
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