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الع ا يالال ال

خالالالالست ااالالالاللسفيل الاالالالال.ي اال بينالال ال تت ال عفالال ال يالالالالدقة لل.عيالالالالت قبالالالالت ل نالال ال ال الالالالدا
اال بيني ةاللعيةن ف الب يالت يف ت(ص)5تت(بة ع ب لس النةاب)
خالالالالالست لسيئالالالال فببثلالالالال االالالال ا الالالالالي تت ال عفالالالال يالالالالالدقة لالالالالالدق الاالالالال يت الب ليالالالال نعالالالالالي
ال نيق الةطني ت(ص)5تت(بة ع ب لس النةاب)
ف ضالالالالالالالالة ةئا تت ئياالالالالالالالال الف لبالالالالالالالالين ل لبالالالالالالالالع الالالالالالالالدا لبني االالالالالالالال لن.يالالالالالالالال بةائنالالالالالالالال
2021ت(ص)6تت(بةائين نيةئ)
السينةنيالالال ال النييفيالالالالال ل الالالالالدد االالالالال طي ة يالالالالالدا لعالالالالالةد ب الالالالاليلس الب يف الالالالاليتت(ص)6تت(بالالالالالةائين
نيةئ)
الالالالالدفين النييفيالالالال  :االالالال لني ال ثيالالالال بالالالالن االاالالالال يلييت قلالالالال بفي ثالالالاليت الةفالالالالد الب.الالالالية بالالالالالع
اب ي يت(ص)7تت(ة يل البعلةب )
فعالالالالالالالالد  16قيبالالالالالالالالي بالالالالالالالالن اللة يتتتل نالالالالالالالال نييفيالالالالالالالال ل الالالالالالالال بلالالالالالالالال الالالالالالالالينةن الالالالالالالالالن.ط
ةالغيئت(ص)7تت(بةائين نيةئ)
األبالالالالالالالالن النييفيالالالالالالالال  :بالالالالالالالالن ياالالالالالالالاللود السةاقالالالالالالالالد ال ةيالالالالالالالال ي يالالالالالالالالد فسالالالالالالالالي السالالالالالالالالةات
األ نفي ت(ص)8تت(بةائين نيةئ)
ن الالالالالالالي  :فالالالالال ال ال الالالالالالالي ب لسالالالالال ال ا ةئيالالالالال ال البيليالالالالال ال فياالالالالالالاللسطين ال ةالالالالالالالالب نلي الالالالال ال
الضغطت(ص)8تت(ة يل البعلةب )
خسطالالالال  :البيثالالالالاليه الالالالالالةطن يوالالالالالد الالالال ال الالالالالت األئبالالالالاليت ة الالالالالة ابلالالالالالداد لباالالال ال ةن قئيالالالالالئ
الع اه}ت(ص)9تت(ال .ات نيةئ)
نيئالالالالالب ي الالالالالدد بةقالالالالالد ااالالالالالل ةاب ةئيالالالال البيليالالالال الع ا الالال ال ةي الالالالالد :يللالالالال ب ةنالالالال فالالالالالةب
ةا دت(ص)10تت(فغداد الية )
نيئفالالالالالالالالال  :الالالالالالالالالالينةن االنلخيفالالالالالالالالالاليت ف ي الالالالالالالالال للعالالالالالالالالالالديست لل الالالالالالالالالالد بالالالالالالالالالالن الل ي فالالالالالالالالالاليت
الايياي ت(ص)11تت(ة يل البعلةب )
ف لبالالالالين ق ا الالالال لالالالالةئي البيليالالالال  :ال لسلالالالال ب بالالالالن ةالالالالالب البالالالالة .ينتت بالالالالي ي.علالالالال ناالالالال
للسينةن ةالدالة ت(ص)11تت(فغداد الية )
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ال الالالالالالالالي ب يونالالالالالالالالم ئالالالالالالالاليس ةاقضالالالالالالالالي الب بالالالالالالالال االل يديالالالالالالالال فبنياالالالالالالالالف لاالالالالالالالالنبو
بني فو ت(ص)12تت(الاةب ي نيةئ)
ب لالالالالالالالالالالالس الالالالالالالالالالالالةئ ا يةافالالالالالالالالالالالة قلالالالالالالالالالالال باالالالالالالالالالالال ةن الالالالالالالالالالالينةن دا الب الالالالالالالالالالاليد
ال يةاني ت(ص)12تت(الاةب ي نيةئ)
طالالالالالسه فةافالالالال الخالالالالالدبيت ا ل ل ةنيالالالال للبالالالالالةاطنين فالالالال ئيالالالال ان البسفالالالالالتت(ص)13تت(ال.الالالال ات
نيةئ)
سيسالالالالال طعالالالالالن ال الالالالالي ب فيلبةائنالالالالال خالالالالالست لسيئالالالالال ئالالالالاليس الب بالالالالال االل يديالالالالال
االالالالال
ةأقضيئويت(ص)13تت(فغداد الية )
يبالالالالال ال  5بالالالالالالالدن الالالالالالالنيقي ديالالالالالالالد فالالالالال ال فعالالالالالالال
ال الالالالال النيق  :ا النالالالالالالالي باالالالالالالاللب
الب يف يتت(ص)14تت(بةائين نيةئ)
ب لالالالالالالالالت :ا يلالالالالالال ال ةئيالالالالالال ال البيليالالالالالال ال ةب ياالالالالالالالالفل ال االالالالالالالالن قس الالالالالال ال الف لبالالالالالالالالين بالالالالالالالالع
الاعبت(ص)14تت(ة يل البعلةب )
الالالدا الالال ا أببالالال للعالالالةي ضالالال ييي انلوي الالالاليت
سالالالةه ا ناالالالالين لطيلالالالب ال ةبالالال فيلاالالالالع
داق ف الع اهت(ص)15تت(ال .ات نيةئ)
الليالالالالالالالالالي ال الالالالالالالالالد ةال بالالالالالالالالال يلةا الالالالالالالالالسن بالالالالالالالالالع ال الالالالالالالالال د للالالالالالالالالالدخةت فل الالالالالالالالاليل
انلخيف ت(ص)15تت(بةائين نيةئ)
يالالالالالالالالد الة الالالالالالالاليئع
بةائنالالالالالالالال  2021لالالالالالالالالدخت يالالالالالالالالئ اللن.يالالالالالالالال فعالالالالالالالالد ناالالالالالالالال ي فالالالالالالالال
الع ا ي ت(ص)16تت(الاةب ي نيةئ)
لوديد د فاةن البةائن ت(ص)16تت(ال .ات نيةئ)
الييفالالالالالالالالالالين ل الالالالالالالالالالد ااالالالالالالالالالاللعداد ي قالالالالالالالالالاليد قبالالالالالالالالالالي البالالالالالالالالالالدن الب الالالالالالالالالال فالالالالالالالالالال
الع اهت(ص)17تت(الاةب ي نيةئ)
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ي ةخ ت(ص)18تت(الاةب ي نيةئ)
يقد فلد ال ةي لس
• لع
• السالالالالف قلالال ال بالالالاللو فسلالالالالت ضالالالاليفط االال ال ط بالالالالن أ الالالاليل الن الال ال
نيةئ)

االاالال ال

• اللخطيط :ا ل.ين ناف ال.س ف الع اه ل %27ت(ص)19تت(ة يل البعلةب )
الدةال ف االاةاه الب لي ت(ص)20تت(بةائين نيةئ)
• ا ل.ين فةاعي
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• بسلت  11ة يف  98ف خ ةج طي قن باي ه فدللي ب

• السالالالةات األة انيالالال الالالي ئ ل الالالد أ قالالالدةان ةاالالال
ال ل.ي ت(ص)22تت(ف انس)24
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خست االسفيل الا.ي اال بين تت ال عف يدقة لل.عيت قبت ل ن
ال دا الع ا ي اال بيني ةاللعيةن ف الب يالت يف
بة الالع ب لالالس النالالةاب ااالاللسفت الاالاليد االالن ال ي ال عف ال النيئالالب األةت ل ال ئيس ب لالالس النالالةاب فب لف ال اليالالة
األ الالالد  18نياالالالين  2021الاالالاليد الاالالاليي فةالديالالالين االالال.ي بوة يال ال ا بينيالالالي فال ال العال ال اه للعئيالالالئ اللعالالاليةن
البال فين الفلدين ،ةبني ا قدد بن البل.يت ات ا لبي البلفيدت.
ةدقالالي ال عفالال خالالست اللسالالالي لالال ل.عيالالت قبالالالت ل نالال ال الالدا الع ا يالال – اال بينيالال  ،ةلفالاليدت الخفالال ات فالالالين
الب ااالاللين اللا ال يعيلين ،ةلعئيالالئ اللعالاليةن فالالين الع ال اه ةا بينيالالي ف ال الب الاليالت يف ال  ،ب الالدا ال ص الع ال اه
قلالال ا يبالال قس الاليت بلةائنالال بالالع بيالالالع دةت البنطسالال ةالعالالاليل ةفبالالي يعالالالةد فالاليلن.ع قلالال يضالال ةباالالاللسفت
الفسد.
بالالن ينفالال الالد فةالديالالين دقالالة لب لالالس النالالةاب الع ا الال لئيالالي الف لبالالين اال بينالال للبلالالين العس الال فالالين
الاالاللطلين اللاالال يعيلين ،بثبنالالي فالال الة الالت الالال ال والالةد اللالال فالال لوي ال عفالال ةب لالالس النالالةاب الع ا الال فالال
ا دا السةانين الويب  ،باي ا ال ان فسده ي قل لةايع العس بع الع اه.

خست لسيئ فببثل ا ا ي تت ال عف يدقة لدق الا يت
الب لي نعي ال نيق الةطني
بة الالع ب لالالس النالالةاب أ الالد الاالاليد االالن الال ي ال عفالال النيئالالب األةت لالال ئيس ب لالالس النالالةاب اليالالة األ الالد ١٨
نياالالالين  ٢٠٢١قلالال ضالال ة دقالال ةلاالال يع الاالال يت الب ليالال للباالالالي ب فالال نعالالالي ال الالالنيق الع ا يالال
ةدق البنل يت الب لي .
ةف الالا ال عفالال خالالست لسالالي ه فببثلالال الاالال الع فيالال ل الالنيق البضالاليدات ال يةيالال ةباالالللئبيلوي ( ا الالي )
الباالالي ت ةالل الالدييت اللالال يةا ووالالي الب الالنع ،ةاالالفت لةاالاليع نلالاليج الاالال  ،ة لناالاليط اللعالاليةن بالالع ةئا
لل ليت العسفيت ةاالال.يد بن البنل يت الطفي الل لسدبوي الا .
ال
ة الاليت النيئالالب األةت :ان لعئيالالئ ةدقالال البنالاللن الالالةطن ياالالي فالال انعالالي ال الالنيق الب ليالال ةال .الالي قلالال
العبلالال ال الالعف داخالالت العالال اه ،ةيخلالالة فالال ص قبالالت قديالالد للاالالفيب ،اضالاليف لالالدة ه فالال ال الالد بالالن الال.سيت
ال.ايد.
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ف ضة ةئا

تت ئيا الف لبين ل لبع دا لبني ا لن.ي بةائن
2021

بالالةائين نيالالةئ ل لبالالع ئياالال ب لالالس النالالةاب ،الالدا ا ثنالالين ،لبني االال لن.يالال البةائنالال البيليالال للعالالي ال الاليل
 ،2021ف ضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ةئيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ال اللخطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليط ةالبيليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال .
ة الال ت الالالدائ االقسبيالال لب لالالس النالالةاب ،فالال فيالالين  ،أنالال الف قييالال النيئالالب االةت لالال ئيس ب لالالس النالالةاب
االالن ال عفالال  ،ة ف ضالالة ةئيالال اللخطالاليط ةالبيليالال ةال الاليد البلسالالد فالال الالالةئا لين ،يعسالالد ب لالالس النالالةاب
الع ا الال فيللعالاليةن ةاللناالالالية بالالع ل نالال اال الالاليلي ةالب يف الاليت ،اال لبالالين الالالالدة الباالالل بالالع الب الالاليف ين
لبني االالالالال لن.يالالالالال البةائنالالالالال ةأ الالالالال الباالالالالال ست البيليالالالالال ةاللخطيطيالالالالال اللالالالالال لةا الالالالال الب يف الالالالاليت".
الالفي ي ،فالال السيقالال الداالاللة ي
ةأضالالي الفيالالين ،أن الاال لبالالين االاليعسد يالالة الالد االثنالالين فالال ال يديالال قاالال
داخت ب لس النةاب

السينةني النييفي ل دد ا طي ة يدا لعةد ب يلس الب يف يت
بالالةائين نيالالةئ الالددت الل نالال السينةنيالال النييفيالال  ،اليالالة األ الالد ،االال طي قالاليد العبالالت فب الاليلس الب يف الاليت،
فيبالالالالالالالالالالالالالي أ الالالالالالالالالالالالالدت أن لعطيالالالالالالالالالالالالالت العبالالالالالالالالالالالالالت فوالالالالالالالالالالالالالي يعالالالالالالالالالالالالالد بخيل.الالالالالالالالالالال ال داالالالالالالالالالالالالاللة ي .
ة الاليت قضالالة الل نالال  ،االاللي بالالئ  ،ف االالب الة يلالال ال االالبي  ،ن اللعطيالالت ب الاليلس الب يف الاليت يعالالد بخيل.الال
داالاللة ي  ،ةل الالن لي ال قالاليدلو ال ال العبالالت ال يب الالن ان لالالل بالالن خالالست الالينةن البةائن ال ال ،بفينالالي أن الالبةائن ال
دا بيليالالالالالالالالالالالالالالال للب ااالالالالالالالالالالالالالالاليت ةلياالالالالالالالالالالالالالالالت قالالالالالالالالالالالالالالاليد ب الالالالالالالالالالالالالالاليلس الب يف الالالالالالالالالالالالالالاليت".
الالدة الال ا الالينةن بالالن ب لالالس النالالةاب ،قالاليد أقضالالي ب الاليلس األ ضالالي
ةأاالالي بالالئ لالال الضالال ة
الال أبالالةات فالال البةائنالال أ
الالت لوالال
ةالنالالةا ة االالي الة الالدات ا دا يالال ة يالال  ،االالةا الالال ين خ
لالال لخ الالص ،النالال ال يب الالن لوالال ال االاالالل.يد بالالن اللخ ي الاليت البيليالال بالالي لالال ي الالن نالالي الالينةن يسضالال
فإقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليد لو الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الخدبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ".
ةأضالالي أن الاالنلخيفالاليت البسفلالال االالل.لا فالاليب ب الاليلس الب يف الاليت ،ةأنالال ي الالب اللعيبالالت بالالع السالالينةن ال ديالالد
للب الاليلسال ،الفلالالي ل ال أن ال الال يب الالن قالاليد أقضالالي ب الاليلس الب يف الاليت ل ال ة الاليئ.و فالالت االنلخيفالاليت االالةا
أ ينالالالالالالالالت ا قالالالالالالالاليد ينةنيالالالالالالالال أ يالالالالالالالال ينةنيالالالالالالالال  ،الن لالالالالالالالال االالالالالالالالي ةن ابالالالالالالالال ا ايياالالالالالالالاليي".
ي الاليد الالت ل.ئالال بالالن أقضالالي
ةأقلنالالت الل نالال السينةنيالال فالال ب لالالس النالالةاب ،أبالالس الاالالفت ،ة الالةد ل الال
يللو قل اللسيقد
ب يلس الب يف يت ال ين ل يفلغةا الان السينةن
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الدفين النييفي  :ا لني ال ثي بن االا يلييت قل بفي ثيت الةفد
الب.ية بع اب ي ي
ة يلالال البعلةبالال أ الالدت ل نالال األبالالن ةالالالدفين النييفيالال  ،األ الالد ،الاالالع الالضالاليف الةفالالد الع ا الال الباالالي
فبفي ثيت ال ةا االال الي بع الةالييت البل د لإلال.اي قن فع األبة .
ة الاليت قضالالة الل ن ال  ،الاليطع ال الاليف  ،ف ال ل ال يا ان ال ل لالالديني ال ثي ال بالالن األاالالئل الل ال االالنط وي قل ال الةف الد
الع ا الال الب.الالية فالال ال الالةا االاالالل الي لإلال.االالي قالالن طفيعالال ا دا للسةاقالالد البلةا الالد فيوالالي الالةات
اب ي يالالالال ة الالالالةات ا نفيالالالال أخالالالال ل فالالالال قالالالالين األاالالالالد ةال ثيالالالال بالالالالن السةاقالالالالد فالالالال بنالالالاليطة الغ فيالالالال
الال ل ةلوالالي بالالن ا الالد اقضالالي
ةالاالالبيت”.ةأضالالي  ،ان ال ل اناالاللعل قالالن ال ه االبالالة ةطفيع ال االل.الاليه الالال
الةفالالالد قنالالالد االضالالاليفل اة االضالالاليف ئالالاليس الةفالالالد ةباالالاليقدي لللة الالالد بالالالن فعالال االبالالالة اللالال لالال االل.الالاليه
قليوالالي”.ةااالالي الالال انل ال ثيالال بالالن ا االال يلييت االال لني ي قلالال الةفالالد ةاقضالاليئ فاالالفب فعالال البة الال اللالال
لدت قل قد ة ةد ل.ي بيت فين أقضي الةفد ةت السضييي الاييدي ”.

فعد  16قيبي بن اللة يتتتل ن نييفي ل

بل

ينةن الن.ط ةالغيئ

ا االالال ان
بالالالةائين نيالالالةئ فيل الالالت ل نال ال الالالالن.ط ةالطي الالال النييفيال ال  ،ئياال ال الالالالةئ ا ةةئا الالالالن.ط لغالالال
فالالالالالالالالالإ ا اللعالالالالالالالالالديست قلالالالالالالالالال الالالالالالالالالينةن الالالالالالالالالالن.ط ةالغالالالالالالالالاليئ ة االالالالالالالالاليل لالالالالالالالالال الف لبالالالالالالالالالين.
ة الالاليت قضالالالة الل نال ال الالاليده الاالالالليط  ،ف االالالب ال ال ال ي .ال االالالبي  ،ن ال الالالينةن الالالالن.ط ةالغالالاليئ بالالالن أ ال ال
ا االال ان فالالإ ا
السالالةانين البعطلالال  ،ةل نالال الالالن.ط النييفيالال خيطفالالت ئياالال الالالةئ ا ةةئا الالالن.ط لغالال
البضالال ال فلاالال ال يع ".
اللعالالالالديست السئبالال ال قلالال ال الال ال ا السالالالالينةن ة قيدلالال ال الالال ال ب لالالالالس النالالالالةاب لغالال ال
ةأضالالي الاالالليط  ،أن االسالالينةن بة الالةد فالال أد اج ال ةبالال اللالال لعبالالت قلالال بيلالال ةانضالالي ةبعيل الال
الاالالالالال ةن فالالالالالإ ا ه".
فعالالالالال فس الالالالالال اللالالالالال قليوالالالالالي اقلالالالالال ا ة قيدلالالالالال الالالالالال الف لبالالالالالين لغالالالالال
للبا ال ست فالالين الب الالئ ةاال لالالي  ،ن ال ف ال الالت بةائن ال االاللخلة
ةفالالين ،أن ال ال ا السالالينةن الالة ال الالت ال ال
أئب ال ف ال لي ال لاالالةي الباالالل سيت الن.طي ال ة لي ال ل الالدي الالالن.ط ة ليالال لاالاللي للالال الباالالل سيت ة ي الالي بالالن
ال.سالالال ات اللالالال االالالل ةن ق ضالالال لسخالالاللس الايياالالال  ،ة الالالد ل الالالةن ق ضالالال للبئايالالالدات الايياالالالي أيضالالالي".
ةل.الالت ،لالال أن الالبةضالالةن ال يلعالالدل أن ي الالةن فنيالالي ة االاليفيي يلعلالالة فالاليالي ادات ةالةا فالاليت ةالب.الال ة أن
يالالن فسالالينةنل ،بع فالالي قالالن أبلالال خالالست ال.لالال البسفلالال ةالبلفسالال بالالن قبالال الف لبالالين ،أن الاالال ن ال ةبالال
أن يالالل
فإ بالاليت الال ا السالالينةن ة قيدلالال الالال الف لبالالين".ة الالينةن الالالن.ط ةالغالاليئ الب الالئ الالين بالالن الب.لالال
الالال ا الداالالاللة الع ا الالال  ،قالالالي  ،2005ال أن ال ةبالالاليت الع ا يالالال البلعي فالالال
ال ال ا ه بنال ال الاالالالن األةلال ال
ةفلا ال يع بالالن السالالةل الايياالالي البا ال ل لوالالي ف االالب ب ال ا فين ،لبولالالت ف ال ال ا ه ،بثالالت ي ال ه بالالن السالالةانين،
اللال ال اال ال الداالالاللة الع ا ال ال بسب والالالي ال ئياال ال  ،ةلال ال للف لبالالالين االالاللط ال ال ا ل.ي الالاليلوي قفال ال الالالةانين
خي .
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األبن النييفي  :بن يالود السةاقد ال ةي ي يد فسي السةات
األ نفي
بالالةائين نيالالةئ ا الالدت ل نالال االبالالن ةالالالدفين النييفيالال  ،ان ال والاليت اللالال لاالاللود السةاقالالد ال ةيالال ةالعاالال ي
ل يالالد فسالالي السالالةات اال نفي ال ف ال الع ال اه ،فيبالالي ااالالي االبالالين العالالي للفياالالب الالال ان الطالاليئ الباالالي اللالال
ااالاللودفت ا فيالالت انطلسالالت بالالن بنطسالال بخبالالة .ة الاليت قضالالة ل نالال االبالالن ةالالالدفين النييفيالال فالالد الئيالاليد  ،ان
اللاالالليا السالالة ال ةيالال ةالالالدفين ال الالة يالال ب لبالالت لالال االنال ،ب الالدا ان ال بالالن يسالالة فياالاللودا السةاقالالد
الال ب ال الالةا ير ةالطالاليئ ات الباالالي
ال ةيالال ي يالالد فسالالي السالالةات اال نفيالال فالال العالال اه".ةاضالالي  :النعالالي
ةالفالالد بالالن ضالالفط الةضالالع االبنالال ال ،باالالددا قلالال الضالال ة ان ي الالةن نالالي الالت ايياالال لساالاللفي ال الاليل ".
فالالي اليالالية  ،ان نالالي بعلةبالاليت قالالن نةقيالال الطالاليئ اللالال
بالالن ول ال  ،ا الالد االبالالين العالالي لسالالةات الفياالالب
الالال.ت ا فيالالالت.ة الالاليت اليالالالية لف نالالاليبن الالعياال ال ال :ان الالطالالاليئ الباالالالي ان .ال ال ت فال ال ا الالالد بفالالالين بطالالالي
الالت الالة قبالالت ا الاليف ااالاللود بناالال ت بدنيالال ".ةاضالالي  ،ان الالطالاليئ الباالالي
ا فيالالتال ،ب الالدا ان البالالي
انطلسالالت بالالن بنطسالال بخبالالة ال ،بفينالالي ان ال الل الالين الل سيسيالال الباالال ل لالال ل الالت الالال ا الال ا ات قبليالال ضالالد
البلالالة طين".ةااالالي الالال ان ال نالالي والاليت لاالالع ال الالداا ل الالعيد ابنالال فالال الالالفسدال ،ب الالدا ان الالل الاليل
الالالدةل الالي للعالال اه ةفالالة ال.ي يالال بالالع ال ةبالال االل يديالال  ،ة الالة يعبالالت لالالدق السالالةات االبنيالال ةالفياالالب
ضد داق

ن ي  :ف

ال ي ب لس ا ةئي البيلي فيالسطين ال ةالب نلي
الضغط

ة يلالال البعلةبالال ا الالالدت قضالالالة ب لالالالس النالالالةاب قيليالال ن الالالي ر اال الالالد ر ان ل ا الالالع ئالالاليس الالالالةئ ا قالالالن
البةافس ال قل ال لالاليب ةئي ال البيلي ال ب بالالد قالالسة فاالالين االاالاللسطين الض ال يف ل ةالالالب البالالة .ين الالي نلي ال
ضغط اقسب ةاخل ي .
االاالاللسطين الضالال يف نلي الال
ة يلالالت ن الالي فالال ل الال يار ان ل الال ا ةئيالال البيليالال ب بالالد قالالسة ف.الال
ة ف فو البةائن ضيف ال االقلبيد قل بالاي ين بن ي االخل يص” .
ةأضالالي ان ابالاالالي ةئيالال البيليالال ة ئالاليس ال ةبالال ة طالالي االثنالالين الالةت فيالالين البالاليد  20بالالن الالينةن
الع ةاالسطين ض يف قل الالع ةاقدةه انوي لابت ةالب البة .ين”.
البةائن الل ل.
ةأةضال ال ت ن الالالي  ،أن االضالالالغط ا قسبال ال ةأ ال ال يب االخل الالاليص الالالين لوالالال الالالالدة ال فيالالال فالالال لةضالالاليا
ةل.اي البيدلين  20ة 23بن ينةن البةائن ل ل ل ف الس ا بن فت ال ي ب
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خسط  :البيثيه الةطن يود ال ت األئبيت ة ة ابلداد
لبا ةن قئيئ الع اه}
دقالالي اليالال الاالاليد

ال.الال ات نيالالةئ قالالد النيئالالب قالالن ل الاليل ق ا يالالةن ،االالن خسطالال  ،البيثالاليه الالالةطن الالال
قبي ال ي ئيس الل يل ال س لسئبيت ةابلدادا لبا ةن قئيئ الع اه دس ا ه}".
الالالين ي بلال ال قئيالالالئ العال ال اه الالالدس اال ال ه
ة الالاليت خسطال ال  :انال البيثالالاليه الالالالةطن ابلالالالدادا للباال ال ةن الال ال
ال ا الالالت يالالالا الالالين يعبالالالت فاالال ت بلةا الالالت قلالال الالالت االئبالالاليت ةفالال االخلني الالاليت اللالال ل الالالت فالال العبليالال
الايياالالالالالالي ة لالالالالالال بالالالالالالن خالالالالالالست بعيل لوالالالالالالي فثسالالالالالال قيليالالالالالال ةف الالالالالالئ ةا اد فباالالالالالالي ال بيالالالالالالع".
ةاضالالالي انال البيثالالاليه الالالالةطن يالالاليل بالالالن خالالالست باالالالي ال بيالالالع ةيعبالالالت قلالال ل الالاليةئ العسفالالاليت ةالخسفالالاليت
ةاال ل الالالي الالال نلالالاليئن العبليالال االنلخيفيالال البسالال قسالالالد ي فالال الالالال 10بالالالن لاالال ين االةت  2021ةايسالالالي الالالت
ااالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال يت الل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليةئ قلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال يفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الدةلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ".
ةلالالاليفع خسطال ال  ،انال ال ال ه السضالالالي ااياالالالي ةب ة يال ال ةلخالالالص بيالالالع السال الةل الايياالالالي ةقليال ال ي الالالب ان
ي الالالالالالالالالالالل اليوالالالالالالالالالالالي ال بيالالالالالالالالالالالع للة الالالالالالالالالالالةت الالالالالالالالالال ال ب لالالالالالالالالال ال االاالالالالالالالالالالاللس ا الايياالالالالالالالالال ال ".
ةفالالينال انوالالي ينالالت االنطس ال ال ال لة يالالد الع ال ا يين ةالسالالةل الايياالالي بالالن خالالست لة يالالد الفيالالت الاالاليع ل الالت
بضالالل االئالاللس الالالةطن البة الالد ةبنالال انطلالالة الالال ال.ضالاليئيت الةطنيالال ط لالال ا ينالالت الال ه الخطالالة ب ة يالال
لةا الالالالالالالالالالالالالالالالت بالالالالالالالالالالالالالالالالن خسلوالالالالالالالالالالالالالالالالي بالالالالالالالالالالالالالالالالع اطيالالالالالالالالالالالالالالالالي الاالالالالالالالالالالالالالالالالعب الع ا الالالالالالالالالالالالالال ال ".
ةا الالد خسطالال ال ال ي الال الالال ااالاللب ا الال ا الباالال ةن اليالالة  ،ةبفالاليد الل الاليل العالاليف للب ةنالاليت انبالالي لالاليل
ايضالالالالالالالالالالالالي ابلالالالالالالالالالالالالدادا لوالالالالالالالالالالالال ا الباالالالالالالالالالالالال ةن الالالالالالالالالالالالال اااالالالالالالالالالالالال قئيالالالالالالالالالالالالئ العالالالالالالالالالالالال اه".
ة الالين ئالاليس ل الاليل ق ا يالالةن ،الاالاليد قبالالي ال الالي  ،دقالالي فالال لبلالال اليالالة فالال ل ةفالالي قئيالالئ العالال اه
ال ئياالاليت الدةلالال ة الاليد ال لالالت الايياالالي ة بيالالع السالالةل الةطنيالال الخيالال لالال ( طالالسه بيثالاليه ةطنالال يبوالالد
الط يالالالالالالالالالة النلسالالالالالالالالاليت بالالالالالالالالالن قفالالالالالالالالال االنلخيفالالالالالالالالاليت البسفلالالالالالالالالال ) ،ةلخ الالالالالالالالال فالالالالالالالالال ا لالالالالالالالالال :
1ال بيثالاليه ةطنالال ية الال االنلوي الاليت ةاالقلالالدا ات الباالاللب اللالال لنالاليت بالالن يفالال الدةلالال ةاالالييد السالالينةن.
 2ال بيثالالالالالالالاليه ةطنالالالالالال ال ية الالالالالال ال اللاالالالالالالالالسيط الايياالالالالالال ال ةاالفلالالالالالالالالئائ ةاللاالالالالالالالالوي االقسبالالالالالالالال .
 3ال بيثالالالاليه ةطنالالالال ي الالالالدد االةلةيالالالاليت الةطنيالالالال ةيضالالالالع طالالالالي االللالالالالئا فوالالالالي بالالالالن فالالالالت ال بيالالالالع.
4ال بيثالاليه ةطنال ي سالالة األبالالن االنلخالاليف ةيبوالالد الط يالالة للاالالةد لب ال الاالالعب ةي الالةن االاليد ن.ا ال ف ال اخليالالي
بن ي اه ب س لسييد الفلد ف الب ل السيدب .
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نيئب ي دد بةقد اال ةاب ةئي البيلي الع ا
ب ةن فةب ةا د

ةي د :يلل

فغالالداد اليالالة الالدد قضالالة ب لالالس النالالةاب ،قفالاليس ال الال ةط ،اليالالة األ الالد ،بةقالالد ااالالل ةاب ةئيالال البيليالال ،
قل قسة  ،داخت الف لبين ،فيبي أاي ل أن ا الل ةيت قل يلل ب ةن فة ةفل .
ة الاليت قفالاليس ال الال ةط ،فالال الالديا  ،ن اللةا يالالع بعالالت فالال ب لالالس النالالةاب بالال خ ا الالضالاليف ةااالالل ةاب
ضالال ائب قلالال ةالالالب بالالة  .الدةلالال  ،ةاللالال
ةئيالال البيليالال  ،قلالال قالالسة  ،خي الال بالالع فالال ةئ فسالال فالال
ت فيوي نةن بن الل ييت فيقلفي ال ،ب ي ال قيد ال.س ال الف لبين للعديلوي".
ةأضالالالي ال الالال ةط ،أن الاالضالالاليف ةااالالالل ةاب ةئيالالال البيليالالال  ،فبالالالي ل الالالت خالالالست االاالالالفةن ال الالالي اة
البسفالالتال ،ب الالدا أن الاال ا بلفيينالال يالاليت يللالال  ،ةل الالن فالال الب الالل النويئيالال فالالين السالال ا ب الالةن في ةفالال
الةئي ".
ةأاالالي قضالالة ب لالالس النالالةاب ،لالال أن ال نالالي قالالد بل.الاليت االاللط  ،ا بوالالي االالع الال الالالدةال ةفسالال
الض ائب قل ةالب البة .ين ،خست لا اال ةاب ةئي البيلي ".
ف
ةأ الالالد ت ةئا البيليال ال  ،ال بعال ال ( 16نياالالالين  ،)2021فيينالالالي أةضال ال ت فيال ال فاالالالةن االاالالاللسطين الضال ال يف ،
ال أثي ض ف بةا ع اللةا ت اال لبيق .
ة يلالالت الالالةئا فالال فيالالين للسلالال (فغالالداد اليالالة ) ،نوالالي اللةضالالا للالال أ العالالي انوالالي لعبالالت قلالال لطفيالالة يفالال
ةت قليوي ب لس النةاب".
الس ا ات ةالن ةص الةا د ف ينةن البةائن العيب لعي  2021الل
ةأضالاليفت ،أن الال لالاليب ال ال ي بالالت لة يالالع الالالةئي قل ال قفالالد االبي ال قالالسة فاالالةن االاالاللسطين الض ال يف الالي
لطفيسالالي أل الالي البالاليد  34فسالال (ج) بالالن الالينةن البةائنالال العيبالال البلضالالبن ( لغالالي ب لالالس النالالةاب بيالالع
ا ق.الالالي ات ةاالاالالاللثني ات ال ب يالالال ةالضالالال يفي الببنة الالال فسالالال ا ب لالالالس الالالالةئ ا بالالالي لالالال لالالالنص قليالالال
السةانين النيف )".
ةأ الالالدت الالالالةئا أنوالالالي اللطفالالالة السالالالينةن فالال دفالالالع الضالال يف قلالال بيالالالع الالالالدخت فبالالالي فيوالالالي ال الالالالب االاالالالب
ت بن ق.ي بن ب لس الةئ ا ين االثنيئيي".
يت ةبي
ةالبخ
ةأاالالي فيالالين الالالةئا  ،لالال أن الاالاالاللسطين الضالال يف البسلالال ال ياالالبت الطفسالاليت الالالدنيي ةلب لالالس الالالةئ ا
س ي لغيئ ".
ةلالالاليفع ،أن الالالالالةئا ااالالاللطيقت البضالال فخطالالالةات ثيفلالال بالالالن خالالالست الة الال الفيضالالالي فالال ةضالالع اال ل الالاليد
الالالةطن قل ال الباالالي ال ال يا ةاالفلعالاليد قالالن االقلبالاليد قل ال بالالة د الالالن.ط ةافعالاليد االالفا ل ال ا الوالالئات البيلي ال
لوي الفلد اث ل ف ب ااعي الن.ط قيلبيي".
الل لع
ةدقالالت الالالةئا ف االالب فيينوالالي ،ل ال الافعالاليد ب الالل الفلالالد قالالن البئايالالدات ةااالاللةب الل االاليد ال ال يلس ال اث ال ا
االالاللفيي قلالال ال بيالالالعال ،الفلالال لالال أنوالالالي ال ي الال الالالت ال الال ص قلال ال ضالالالبين الالالة البالالالة .ين ةالبالالالةاطنين
الب .ةل دالة يي ةال بئايدات ف ل ".
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نيئف  :ينةن االنلخيفيت ف ي للعديست لل د بن الل ي فيت
الايياي
ة يلال ال البعلةبال ال أ الالالدت قضالالالة ب لالالالس النالالالةاب بنالالالي قفالالالد البطلالالالب ،األ الالالد ،أن الالالينةن االنلخيفالالاليت ال ديالالالد
ف ي ال ال للعالالالديست ط.ي.ال ال لل الالالد بالالالن الل ي فالالاليت الايياالالالي .ة يلالالالت قفالالالد البطلالالالب فال ال ل ال ال يا ن ااقلبالالاليد
الفطي الالال الفييةبل يالالال يخ.الالال بالالالن ةطالالالة الخالالالس فالالالين السالالالةل الايياالالالي ل ،بضالالالي .أن العالالالديت الالالينةن
االنلخيفالالاليت فاالالال ت ط.يالالال يب الالالن ان ي الالالد بالالالن االالالد الل ي فالالاليت الايياالالالي ”.ةأاالالالي ت لالالال أن االباالالال ل
ال ئياالالي الال فالال ي.يالال اقلبالاليد الفييةبل يالال فالال االنلخيفالاليت البف الال ل ،الفلالال لالال ان العالالديت فعالال بالالةاد
الالينةن االنلخيفالاليت خطالالة ضالال ة ي فالال ال الاليه فالال ائ ف لبالالين الالة الاليد قلالال لاالال يت ةبالال ةيالال ”.ة الالين
الالد قفالال النيئالالب قالالن ل الاليل االاليئ ةن يالالي الباالالعةد  ،فالال ل الال يا االاليفة لة يلالال البعلةبالال قالالن
بخيةف ال بالالن ااالاللخدا فعالال األط ال ا الايياالالي الف لبالالين لل الال.ي ال االاليفيت ةالعالالةد لالال أاالاللةب اللاالالسيط
الاييا االعدادا لسنلخيفيت البف .

ف لبين ق ا

لةئي البيلي  :ال لسل ب بن ةالب البة .ينتت بي
ي.عل نا للسينةن ةالدالة

فغالالالداد اليالالالة خيطالالالب قضالالالة ب لالالالس النالالالةاب ،النيئالالالب بن الالالة الفعي الال  ،اليالالالة األ الالالد ( 18نياالالالين ،)2021
ةئيال البيليال  ،قلال قفالالد األبيال قالالسة  ،فالالةال يسلال ب بالالن ةالالالب البالالة .ين ،فيبالالي أاالالي لال أن بالالي ي.علال يعالالد
الناالالال.يال للسالالالينةن ةالداالالاللة  ،ف االالالب ةلال ال تة يت الفعي ال ال فال ال فيالالالين  ،ن الةئيال ال البيليال ال قليال ال أن يلال ال
ةالالالب البالالة .ين ةقالالد الباالاليس فوالالي نويئيالالي ،خ ة الالي ةأن أاالالعي الالالن.ط الالد لعيفالالت ةا ل.عالالت ثيالال ا ،ةال
ضالال يف قلالال ةالالالب البالالة .ين ،ألنالال ابالال يالال بسفالالةت ةلالالن ناالالبا فالال
ية الالد االالفب قالاليد طلالالب فالال
نويئييالتةأضالالالالي  ،أن ال ئياالال ال الف لبالالالالين قليوالالالالي أن للالالالالدخت االال ال يعي ةلسالالالالةت لبلوالالالالي ال .الالالالت فخ الال الةص
االالسطين ف ةالب البة .ين ،ةأال لابا فيالسطين ديني ةا د بن ال ةالبالت
ةأاالالي لالال أن الأ ااالاللسطين فعالالد بالالي الالةت الف لبالالين قلالال الغيئالال الالة ناالال للسالالينةن ةالداالاللة  ،الالال
الالالس ييت للف لبالالالين فيللعالالالديت قلالالال السالالالةانين ،ةال يب الالالن الاالالالبي فوالالال ه الخطالالالة فعالالالد بالالالي الالالةت
أقطال ال
الف لبالالين قلالال لغيئوالاليالتةفين ،أن الال ةبالال قليوالالي أال للع الالئ قلالال ةالالالب البالالة .ين فالال الالت أئبالال بيليالال
اليوالالي الفلالالد ،ةال فالالد بالالن أن ل الالد ال لالالةت البنياالالف فعيالالدا قالالن ةالالالب البالالة .ين ،ألنالال بالالن يالال
يلعالال
ق ض ل ت أئب بيلي يب فوي فلدنيالت
البب ن أن ي ةن الب البة
ةلالاليفع الاليئس :اللالالن نسفالالت اة ناالالبا فالالة ااالاللسطين قل ال ةالالالب البالالة .ين ةأل االالفب الالين ،خ ة الالي فعالالد بالالي
لالال فالالع االالع الال الالالدةال الالال أضالال ا ف بيالالع افنالالي الاالالعب الع ا الال  ،لالال ل قلالال ال ةبالال أن لسالال بالالع
اعفوي ،ال أن لعبت ضدهالت
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ال ي ب يونم ئيس ةاقضي الب ب االل يدي فبنياف لانبو
بني فو
الاالالةب ي نيالالةئ نالالة ئالاليس الالالةئ ا ب الالط .ال الالي ب  ،اليالالة اال الالد ،ئالاليس ةاقضالالي الب بالال االل يديالال
فبنياف لانبو بني فو .
ة الالاليت ب لالالالس السضالالالي االقلالال فالال فيالالالين  ،انالال الفلالالالي ير اليالالالة  ٢٠٢١ ٤ ١٨ااالالاللسفت ئالالاليس الب بالال
االل يديالالالالالالالال العليالالالالالالالالالي ياالالالالالالالال ب بالالالالالالالالالد قفالالالالالالالالالةد ئالالالالالالالالاليس الالالالالالالالالالةئ ا ب الالالالالالالالالط .ال الالالالالالالالالي ب ".
ةاضالالالي ان الال الالالي ب الالالد اللوالالالين الالالال ئالالاليس ةنيئالالالب ئالالاليس ةاقضالالالي الب بالالال فبنياالالالف لاالالالنبو
بني فو ".

ب لس الةئ ا يةافة قل با ةن ينةن دا

الب يد ال يةاني

ب لالالالس الالالالةئ ا  ،اليالالالة اال الالالد ،البةافسالالال قلالالال باالالال ةن الالالينةن دا

الاالالالةب ي نيالالالةئ الالال
ال يةاني .
األبينالال العيبالال لب لالالس الالالةئ ا يلالالت فالال فيالالين  ،ان" ب لالالس الالالةئ ا ةافالالة قلالال باالال ةن الالينةن دا
الب الالالالالالالالالالالالالالالالالالاليد ال يةانيالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ،الالالالالالالالالالالالالالالالالالال د سالالالالالالالالالالالالالالالالالال ب لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالس الدةلالالالالالالالالالالالالالالالالالال ".
ةأضالالي الفيالالين ،أنالال اللالال يللالال لالال ب لالالس النالالةاب ،ااالاللنيدا لالال أ الالي البالاليدلين ( ٦١الفنالالد أةال ة ٨٠
الفند ثينيي) بن الدالة ".
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طسه فةاف الخدبيت ا ل ل ةني للبةاطنين ف

ئي ان البسفت

ال .ال ات نيالالةئ أقلالالن األبالالين العالالي لب لالالس الالالةئ ا  ،بيالالد نعالالي الغالالئ  ،اال الالد ،قالالن طالالسه فةافالال الخالالدبيت
ا ل ل ةنيال ال للبالالالةاطنين خالالالست االالالو ئيال ال ان البسفالالالت ،ةاللال ال االالاللليا للبالالالةاطنين الة الالالةت لال ال الخالالالدبيت
ال ةبي ال بالالن نيف ال ةا الالد .ةاالالدد الغالالئ  ،خالالست ل ا ال ال لبالالين لن.ي ال ال ال فط اللسن ال ةلاالالي الفيينالاليت بالالع
الفطي الال الةطنيالال  ،قلالال ال أ بيالال ا االال ان فإن الاليئ باالال ةن ال ة بالال ا ل ل ةنيالال  ،الالال لعبالالت ةلاالال قليالال
بس الاليت األبينالال العيبالال لب لالالس الالالةئ ا ال ،باالاليداال فيللعالاليةن ةاللناالالية العالاليل فالالين ال والاليت ات العس الال
يف ال  ،ال ال االالي ف ال ل سيالالة انلسيل ال بل ة ال ف ال البا ال ةن ".بالالي أاالاليد الغالالئ ال فالاليل وةد الل ال لف ال لوي ف ال ه
الال فالال األبينالال العيبالال لب لالالس
قبالالت ل نالال األبالال الالالديةان ( ٢٢لاالالن  )٢٠٢٠ةالبس الاليت ال.نيالال البلخ
الالالالةئ ا ةةئا لال ال الداخليال ال ةاالل الالاليالت ةال والالاليت ال االالالبي ات العس ال ال  ،بالالالن خالالالست اللعال اليةن ةاللناالالالية
العالاليل الالال أاالالو فالال ل سيالالة لسالالد بل الالة فالال ب ا الالت العبالالت الخي الال فيلباالال ةن".ةنالالي الب لبعالالةن،
الالالدا فطي ال ال ةطنيال ال بة الالالد ل بيالالالع البالالالةاطنين فبالالالد ال لل الالاليةئ
الخطال ال اللاالالالي ي للةافالالالة األةلةيالالاليت
الاالالالنلين ،يبثنيالالالي قلال ال ل فال ال الفطي ال ال الةطنيال ال اللال ال سسالالالت ن ي الالالي بل ة الالالي فال ال ب الالاليت ألبلال ال الفيينالالاليت
ةلة يالالد ي ةلالالةفي ال والالد ةالة الالت فالال لالالداةت الةثالاليئة.ة ضالال اال لبالالين ،ة يالالت ةئا الداخليالال  ،ةقالالدد بالالن
البالالدي ين فالال دةائالال ةأ االالي الالالةئا  ،ةباالال ةن الفطي الال البة الالد  ،فضالالس قالالن االال ل نةلة يالالي البعلةبالاليت
ف األبين العيب لب لس الةئ ا .

ا

سيس طعن ال ي ب فيلبةائن خست لسيئ
االل يدي ةأقضيئوي

ئيس الب ب

الالةب  ،اليالالة األ الالد( 18نياالالين  ،)2021فالالةن ال ةبالال لالالن لسالالد لالال ا ن ،طعنالالي
فغالالداد اليالالة أ الالد ب الالد
فخ الالالةص فسالال ات بعينال ال فالال بةائنالال  ،2021لال ال الب بالال االل يديال ال .ة الالاليت الب الالالد  ،ن اللسالالالي ئالالاليس
الال ل اليالالة  ،لالال
ب لالالس الالالةئ ا ب الالط .ال الالي ب  ،بالالع ئالاليس ةأقضالالي الب بالال االل يديالال العليالالي الالال
يالالل خسلالال لسالالدي الطعالالن ال الالةب الخي الال فالالفع فسالال ات الالينةن بةائنالال قالالي ".2021ةفالالين أن الال والاليت
ال ةبيالال البخل الال  ،بيئالالالت لعبالالت قلالال قالالداد الطعالالن ،ةاالالة يسالالد لالال الب بالال االل يديالال العليالالي خالالست
األيالالي السليلالال البسفلالال ".ةفالال ة الالت االاليفة بالالن اليالالة  ،اللسالال ئالاليس ب لالالس الالالةئ ا  ،ب الالط .ال الالي ب ،
ئالاليس الب بالال االل يديالال العليالالي ،السيضالال ياالال ب بالالد قفالالةد ةأقضالالي الب بالال  ،ة ئالاليس ب لالالس السضالالي
ألقلالال  ،فالاليئة ئيالالدان ،فالال لسالالي ين بن .الاللين.ة الال قالالس ب لالالس السضالالي األقلالال فالال فيالالين  ،أن ال ئالاليس
الب ب ال االل يدي ال العليالالي السيض ال يا ال ب بالالد قفالالةد ،ااالاللسفت ب الالط .ال الالي ب ئالاليس ب لالالس الالالةئ ا ال،
باالالالي ا لال ال أن ال الالالي ب ال الالالد اللوالالالين لال ال ئالالاليس ةنيئالالالب ئالالاليس ةأقضالالالي الب بال ال فبنياالالالف لاالالالنبو
بني الالفو ".ةأاالالي الفيالالين لالال أن ال ئالاليس ب لالالس السضالالي األقلالال السيضالال  ،فالاليئة ئيالالدان ،ااالاللسفت ئالاليس
ب لالالالس الالالالةئ ا  ،ب الالالط .ال الالالي ب  ،ةف ثالالالي ال والالالةد الباالالالل فالالال ب الالاليت ب يف الالال ال.االالاليد ةال يبالالال
البن بالال ال ،بفينالالي أن الاللسالالي ضالال ه الاالاليد نالالةاب ئالاليس ب بالال اللبييالالئ ة ئالاليس االدقالالي العالالي ة ئالاليس
االا ا السضيئ ".
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ال نيق :

يب  5بدن
ا الني بالب
الب يف يت

نيقي

ديد ف فع

بالالةائين نيالالالةئ االالال.ت ةئا ال الالنيق ةالبعالالاليدن ،االثنالالالين ،قالالن ااالالاللب ا اال الال ا ات يبالال خبالالالس بالالالدن
الالنيق اي ديالالد ف ال الالت بالالن الن ال ة ال فس ة الالس الالالدين ةبياالالين ةالديةاني ال  ،ف ال الالين أ الالدت فلالالة ناالالب
الالي ال الالنيقي  98فيلبئالال .ةأفالاليد البل الالدا ال االالب فياالال ةئا ال الالنيق  ،ب لضالال
االن الاليئ فالال بدينالال
الالي فلغالالت
ال الاليف  ،ف ال الالديا لل ال ي .ال االالبي  ،فالالةن الناالالب االن الاليئ للبدينالال ال الالنيقي فالال ب يف ال
 98فيلبئال ال ال ،بةضال ال ي أن الللال ال الناالالالف البلسدبال ال افسوالالالي لسالالالد ببيثالالالت فال ال البالالالدن ال الالالنيقي لب يف الالاليت
الف الال ةاالنفالالالي ةنينالالةل".ةل.الالالت ال الالاليف الالال  ،الان الالاليئ بيالالع فسالال ات قسالالالةد (الب لالال االةلالال ةالثينيالال )
الالي  ،ةالل ال لل الالةن بالالن أ فالالع بنالاليطة الالنيقي اثنلالالين لل الالنيقيت الخ.ي.الال ةبثلوالالي
للبدين ال ال الالنيقي ف ال
لل الالالنيقيت البلةاالالالط ال ،باالالالي ا الالال الل ويالالالئ البدينالال ف بيالالالع الخالالالدبيت ةالفنال ال الل ليالال السئبال ال  ،ل علوالالالي
بدينالال الالنيقي نبة يالال  ،ةلل الالةن ي فالال لساالاللثبي الب لالال ةاال نفالال ".ةفالالين البل الالدا ال االالب للالالةئا ،
أن الناالالالب ان الالاليئ الب لال ال االةلال ال للبدينال ال ال الالالنيقي فال ال االنفالالالي  ،ةاللال ال االالاللسي قلال ال باالالالي ()3000
دةنالال  ،فلغالالت  65فيلبئالال  ،ةاالاليل ان الاليئ الباالال ةن فيل يبالالت الاليت لالالةف اللخ ي الاليت البيليالال  ،باالالي ا الالال أن
االنفالالي للبلالالع فيلعديالالد بالالن البئايالالي االاالاللثبي ي ةاالبليالاليئات البسدبالال للباالاللثب ين".ة االال ال الاليف  ،قالالن
الااالالاللب ا اال ال ال ا ات يبال ال بالالالدن الالالنيقي اخال ال ل فال ال ب يف الالاليت الن ال ال االاالالال ة الالال فس البسداال ال
ة الالس الالالدين ةبياالالين ةالديةانيالال ال ،ب الالدا أن ال يئالال البالالدن ال الالنيقي  ،للطلالالع الالال ناالالي بالالدن الالنيقيا
ديالالد فالال بيالالع ب يف الاليت العالال اه ،ة يبالال باالالي يع الالنيقيا ديالالد ةاقالالد ل ياالالو فالال لطالالةي ةانعالالي
ص قبت للعيطلين ،ةلعئيئ اال ل يد الةطن ".
ال نيق الع ا ي  ،ةلاو أيضي فخلة ف ِ

ب لت :ا يل ةئي البيلي ةب يافل ال ان قس الف لبين بع
الاعب
ة يل ال البعلةب ال دقالالي الب لالالت الايياالال  ،بالالد النعيب ال  ،اال الالد ،الف لبالالين الالال ب الاليل الاالالعب فة يلالال ةئيالال
البيليالال ةب ياالالفل .ة الاليت النعيبالال  ،فالال ل الال يا  ،انالال ل قلالال الف لبالالين اقالاليد ل ليالالب االةضالالين اال ل الاليدي
فالال الالالفسد بالالن خالالست ا يلالال ةئيالال البيليالال ال الاليل ةالب الال في الالد بالالن ا الالت االخل الاليصل ،بفينالالي ،انل الال ه
الخطالالالالة لعلفالال ال الالالاللا الف لبالالالالين بالالالالع الاالالالالعب النالالالالي قلالال ال الطفسالالالاليت الايياالالالالي الباالالالالل فالال ال الال ال ه
ال يب ال ”.ةاضالالي  ،انل نالالي ضالالييي ي ال ب.وةب ال ل ال فالالين البيلي ال ةال ةبالال  ،فيلبيلي ال ل يالالد ااالاللسطين
ةالالالب البالالة .ين ةال ةبالال ل يالالد لسالالدي طعالالن فالال البةائنالال لالالدل الب بالال االل يديالال ةفيللالاليل ال نعلالال بالالن
ن الالده ةفبالالن نثالالة”.ةفالالين النعيبالال انلال ةبالال انسلفالالت قلالال ن.االالوي الال ل ةئا البيليالال فبةا الال االبالالس
ل ال لعالالد اليالالة بة الالةد ة نالالي قبليالاليت ااالاللد اج الالالفسد ال ال بنئلالالة ا ل الاليد االالي ل الع ال اه ثي ال ا”.ةااالالي
ال ال انالال ل قلالال الف لبالالين الاالالع الا ال يع فالال الالت الال ه اللعسيالالدات فالالت ة الالةن الب الال ة بنالال ةة الالةت الالالفسد
ال فةاف ال ي السدي اة لبثيت ة بن ة الدةت الب يق االف يسي
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سةه ا ناين لطيلب ال ةب فيلاع
ض ييي انلوي يت داق

دا ا أبب للعةي
ف الع اه

ال.الال ات نيالالةئ طيلالالب قضالالة ب لالالس الب.ةضالالي العليالالي ل سالالةه ا ناالالين ،فيضالالت الغالال اة  ،ال ةبالال فيلاالالع
دا ا أبب للعةي ض ييي انلوي يت ق يفيت داق ا يفي ف الع اه.
ة الاليت الغالال اة  ،فالال فيالالين ،ن ق الاليفيت داقالال فالال العالال اه ا ل فالالت أفاالالع ال الال ائ ف سالالةه البالالدنيين الاللس
ةلاالال يدا ةلو يالال ا.ةفالالين ،ان ال الال ائ الب ل فالال ااالاللودفت ا ا ال ضالالي ةاللالالي يخ ةالثسالاليف  ،ةانلو الالت
الالة ال يالالي ة يالال البعلسالالد ةالالالدين ةبنعالالت يالال الالال أ ةاللعفيالال .ةأاالالي الغالال اة  ،لالال أن الال ه ال الال ائ
ةاالنلوي الاليت ال ال ائ فالاليد بيقي ال ة ال ائ ضالالد ا ناالاليني ةنوالالي ااالاللودفت الالت ب ةنالاليت ةأطيالالي الاالالعب
الع ا الال .ةدقالالي ال والاليت البعنيالال لالال الاالالع ال الاليد ن الالي ضالال ييي انلوي الاليت ق الاليفيت داقالال فالال العالال اه
ة ف الض قبي ل ة فو بن ائ يندل لوي فين ا نايني .

الليي ال د

ةال ب يلةا سن بع ال د للدخةت فل يل

انلخيف

بالالةائين نيالالةئ أ الالدت قضالالة ب ااالال االنلخيفالاليت فالال ال الالئب الالالديبس اط ال داالاللين الالةا ب بالالد ،اال الالد،
ان ئفوالالي للس ال بفالاليد بالالن الليالالي ال الالد ةليالالي ال ب ال للالالدخةت فالال ل الاليل انلخالاليف لخالالة االنلخيفالاليت
البسفلالال .ة يلالالت ب بالالد فالال الالديا ا اقالال  ،ان الفعالالد أن فسالالدني األبالالت فالال لاالال يت ل الاليل قلالال باالاللةل لالالي
داالالاللين ،للسينالالالي بفالالاليد ات للالالالدخةت فال ال ل يل.الالاليت بالالالن أطال ال ا ق ا يال ال بالالالن فينوالالالي ليالالالي ال بال ال ةالليالالالي
ال الالد ".ةأضالاليفت أن الاالالل الي ي ال الالئب الالالديبس اط ال داالاللين ال ديالالد للبثالالت فالال خالالة ل فالال بالالع
قلينالالي
الالئب أة طالال لياالالت لنالالي بعالال ل الالي ب فياالالل االاليفس  ،فغيالال ل سيالالة نلالاليئن أفضالالت ،ةقنالالدبي قالال
ال الالالد يةن الل الالاليل  ،ف ثنالالالي الال ا البةضالالالةن فالال يالالاليد ال الالالئب الالالالديبس اط ال داالالاللين ة ال ال ت ب يدثالالاليت
بطةلالال الالةت البةضالالةن فالالين ال الالينفين".ةأاالالي ت لالال  ،أن ئفوالالي أ بالالت الالت االاالاللعدادات السئبالال لخالالة
انلخيفالالاليت ب لالالالس النالالالةاب الع ا الالال  ،ة الالالين ال الالالئب الالالالديبس اط ال داالالاللين أةت الالالئب لسالالالد فبفالالاليد ات
للاالالال يت ل يل.الالاليت قلالالال باالالاللةل لالالالي داالالاللين لخالالالة االنلخيفالالاليت الع ا يالالال  ،ل الالالن الب االالال أن الالال ه
البفالاليد ات لالال للالالة االاالالل يف البطلةفالال  ،ةلالال يالالل بالالع الالت األطالال ا لالال فعضالالوي الالالفع ".ة يلالالت الالةا
ب بالالالد :الاالالالنف ت الالالت وةدنالالالي لل سيالالالة بطيلالالالب ال ال ال د بالالالن ينالالالب ال ةبال ال الع ا يال ال السيدبال ال  ،ةأن للاال ال ت
ال ةب ال ف الالة لاالالوت العثالالة قل ال لالالةت ل الالت الباالالي ت العيلس ال فالالين ال ةب ال االل يدي ال الع ا ي ال ة ةب ال
لي دالين".

- 15 -

العدد -443 :االثنين 2021-4-19

بةائن  2021لدخت يئ اللن.ي فعد نا ي ف
الع ا ي
العالالدت ،اليالالة اال الالد ،قالالن

الاالالةب ي نيالالةئ أقلنالالت ةئا
فيل ()4625
ة يلالالت بالالدي قالالي الالالدائ ي.الالي ا ال ب بالالةد ف ال فيالالين ة د للاالالةب ي نيالالةئ ،انالال اللالال ا الالدا اليالالة العالالدد
ال ديالالالالالالالالالالالالالالالالالد بالالالالالالالالالالالالالالالالالن يالالالالالالالالالالالالالالالالالد الة الالالالالالالالالالالالالالالالاليئع الع ا يالالالالالالالالالالالالالالالالال فالالالالالالالالالالالالالالالالاليل ()".4625
ةاضالالالالالي الفيالالالالالين ان الالعالالالالالدد لضالالالالالبن الالالالالدة الالالالالينةن
االل يدي ل بوة ي الع اه للان البيلي ".2021

لوديد

الالدة قالالدد ديالالد بالالن

يد الة يئع
يالالد الة الاليئع الع ا يالال

الالال ال ( )23لاالالالالالن  ،2021البةائنالالال ال العيبالالال ال

د فاةن البةائن

ال .ال ات نيالالةئ االال.ت الل ن ال البيلي ال ف ال ف لبالالين ا لالالي
ةائ ةالب البة .ين ال ال ةب االل يدي .

داالاللين اليالالة اال الالد ،اللالالئا ا لالالي

داالاللين فإ االاليت

ةاةضالالا قضالالة الل نالال ا ال ة ئاد فالال ل الال يا ال  .انالال ضالالبن اطالالي ال.الاليه البةائنالال البيليالال فالالين ا لالالي
ةبال ال اال لالالالي في االالاليت الالالةائ ال ةالالالالب للبالالالة .ين البالالالدنيين ةالعاال ال يين الال ال
داالالاللين ةفغالالالداد ،لللالالالئ
ال ةبال ال االل يديال ال ".ةفالالالين ان الالةفالالالد الب.الالالية ا الالالد لال ال  ،فال ال ا لبيقال ال االخيال ال بالالالع ف لبالالالين اال لالالالي ".
الالالةبل االل يديال ال ةاال لالالالي ف.سال ال ات البةائنال ال البيليال ال ،
ةاضالالالي  ،ان الف لبالالالين ة داالالاللين بل.يئالالالت فالالالةللئا
ةبال ال ا لالالالي داالالاللين اللال ال ل الالالد فياالالاللب ا  ،اللئابوالالالي فبالالالةاد السالالالينةن اال ال يط اللالالالئا فغالالالداد
ةخي ال ال
الالالةب فاالالالةن
في االالاليت الباالالالل سيت البيليالالال ".ةأ الالالد ان الف لبالالالين داالالاللين لالالالن ياالالال ت ائا ا لس الالالي
البةائنالال  ،ةاالاليسة فبليفعالال ا الال ا ات البةائنالال ،ال باالالي ا الالال ان الالف لبالالين لالالن ياالالبا فةيالال باالال ل لبالالس
بعياي البةاطنين ف اال لي ةخي البة .ين بنو ".
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الييفين ل د االعداد ي قيد قبي البدن الب

ف الع اه

ةلالالي ة ،اليالالة األ الالد ،ااالاللعداد فالالسده قالاليد

الاالالةب ي نيالالةئ أ الالد الاالال.ي الييفالالين لالالدل فغالالداد ،االالةئة
ف الع اه.
قبي البدن الب
ة الاليت الب لالالب ا قسب ال لبالاالالي األبالالن السالالةب  ،ف ال فيالالين  ،ن البالاالالي األبالالن السالالةب  ،يا ال األق ال ،
ةلالالي ة ،يالالا االالود اللسالالي ااالاللع ا
ااالاللسفت فب لفالال اليالالة األ الالد ،الاالال.ي الييفالالين فالال فغالالداد ،االالةئة
العس الاليت الع ا يالال الييفينيالال ةضالال ة لعئيئ الالي فبالالي يخالالد ب الاليلا الفلالالدين ةالاالالعفين ال الالديسين ،بالالي الال ل
ف ا خ بال دات األةضين الايياي ةاألبني قل ال عيدين ا ليب ةالدةل ".
ةدقالالي األق ال  ،ف االالب الفيالالين ،الاالال.ي الييفالالين ل ال الباالالي ب فالالسده ف ال قالاليد قبالالي بدين ال االالن ي  ،لبالالي
االالودل بالالن دبالالي ةخالال اب فالال الفنالال الل ليالال  ،بفينالالي أن االالن ي بدينالال لعالاليي االاللب سيسالال ةل لالاليج لالال
دق دةل للنوة فةا عوي الخدب ةالعب ان ".
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لع

يقد فلد ال ةي لس

الاالالةب ي نيالالةئ أفالاليد ب الالد أبنالال  ،اليالالة األ الالد ،فلعالال
ي ةخ .
ل
ة الالاليت الب الالالد فالال الالالديا  ،ن" يقالالالد فلالالالد ال ةيالال لع ضالالالت لس ال ال

ي ةخ

يقالالد فلالالد ال ةيالال فالال ب يف الال

ةأضالالي الب الالد أن ال نالالي انفالالي قالالن ا الاليف اخ الالين فالال ال الاليدا
قن البئيد بن الل.ي يت.

السف

فة فعالال

الالس الالالدين،

الالالةا ير نالالالةن يليةاالالالي".

الاليل أةليالال ال ،بالالن دةن ال االال

قل بلو فسلت ضيفط ا ط بن أ يل الن

االا
قلالال بالالاللو

ال.الال ات نيالالالةئ لب نالالالت الالة ابنيالال ةااالالاللخفي ي فالال بياالالالين ،اليالالالة اال الالد ،بالالالن السالالالي السالالف
االا .
ف يب لت ضيفط ا ط بن ا يل ب يف الن
ةأ الالالد يئالالالد اال ال ط ب يف ال ال بياالالالين ةالبناال ال ت ،العبيالالالد قفدالخضال ال ياال ال ب بالالالد ،فال ال فيالالالين  ،انال الالالة
باالالالل بالالالن بدي يالال ااالالاللخفي ات بياالالالين ةف الالاليت االالالنيد طالالالين  ،لب نالالالت بالالالن السالالالي السالالالف قلالال بالالاللو
الالالف بالالالن فالالالت ب بالال ااالالاللئني ب يف الال الن الال
في ل الالاليب يبالال السلالالالت العبالالالد ةال الالاليد ف سالال بالال
يبالال السلالالالت ف الالالة ا الالالد ضالالالفيط الاال ال ط ةف لفال ال (بسالالالد )".
االاالال ةفالالالة البالالاليد ( ، )٤٠٦فعالالالد ا ل يفالال
الد ةبليفع ال ةفعالالد اللة الالد بالالن ب الالين لةا الالده ف ال ا الالدل
ةأضالالي  ،انال قبلي ال البدا ب ال لبالالت قسالالب قبلي ال
بنالاليطة بدينالال العبالالي  ،ب الالئ ب يف الال بياالالين  ،يبالالت ب.الالي ئ اال والالئ االبنيالال فلطةيالالة الب الالين ةبدا بلالال
ةالسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي السالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف قلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ال البالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللو ".
ةااي ب بد ال ال نست البلو لب ئ الا ط البخلص اللخي اال ا ات السينةني السئب ف س ".
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اللخطيط :ا ل.ين ناف ال.س ف الع اه ل %27
ة يلالالال ال البعلةبالالال ال أقلنالالالالالت ةئا اللخطالالالالاليط ،االثنالالالالالين ،أن ب االالال ال ات ال.سالالال ال ةفالالالالالة ا ل.الالالالالين األاالالالالالعي
ال يليالالال ة الالاللت لالالال بالالالي فالالالين  26الالالال  27فيلبئالالال  ،باالالالي الالالال أنوالالالي أنوالالالت قالالالداد خطالالال اال الالالس
ةاللعيف الل اي ةن قب ي انلين ةلعبت قل  3باي ات.
ة الالالاليت البل الالالالدا فياالال ال الالالالالةئا قفالالالالد الئ الال ال الونالالالالداة فالالال ل الال ال يا اة دلالال ال الال ال ي .اال الالالالفي ل ،
نالالال افعالالالد فالالالع االالالع الالال الالالالدةال فالالالإن ب االالال اللضالالالخ ا ل.الالالع فناالالالف  4.9الالالال  5فيلبئالالال  ،فينبالالالي
ا ل.عالالالالالت ب االالال ال ات ال.سالالال ال األةليالالال ال فناالالالالالف  26الالالال ال  27فيلبئالالال ال ل ،بفينالالالالالي أنالالال ال افالالال ال الالالالاليت ة ةد
بال دات ةب ا ات ديد فالعلنوي الةئا ف بي فعد”.
ةأضالالالالالالي الونالالالالالالداة  ،أن اةئا اللخطالالالالالاليط انلوالالالالالالت ا ن بالالالالالالن قالالالالالالداد خطالالالال ال اال الالالالالالس ةاللعالالالالالاليف
باالالالل يف للل الالالدييت ،ةلالالال األخالالال فن الالال االقلفالالالي األئبالالال الب فالالال اللالالال يعياالالالوي الفلالالالد ،ة الالال األئبالالال
اال ل الالالاليدي ةاألئبالالال ال الالال ي  ،ةبالالالالي ن الالال قنوبالالالالي بالالالالن فالالالالع ناالالالالف ال.سالالال ة فالالالالع األاالالالالعي ةاللضالالالالخ
ة يل االن بي اال ل يد الل ق .ت فيلفلد”.
ةلالالالاليفع أن ا الالالال ه الخطالالالال االالالالي ةن قب الالالالي االالالالنلين بالالالالن  2021الالالالال قالالالالي  ،2023ةلعبالالالالت قلالالالال 3
باالالالالالي ات ،األةت الباالالالالالي اال ل الالالالاليد الالالال ال يلضالالالالالبن ل االالالالالين باالالالالاللةل اال ل الالالالاليد ةدقالالال ال السطالالالالالين
الخالالالاليص ،ةالثالالالالين الباالالالالي اال لبالالالاليق الالال ال يلضالالالالبن دقالال ال باالالالاللةل الخالالالالدبيت فالال ال ب الالالاليت ال الال ال
ةاللعلالالالالي ةقالالالالةد النالالالاليئ ين ةلب الالالالين البالالالال أ  ،أبالالالالي الباالالالالي الثيلالالالالا فوالالالالة الب الالالالة الب الالالالين الالالالال
يلضبن بعيل ال .ةات اللنبةي البة ةد ف الب يف يت”
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ا ل.ين فةاعي

الدةال ف االاةاه الب لي

بالالالةائين نيالالالةئ االال لت أاالالالعي الال الالالالدةال  ،األ الالالد ،ا ل.يقالالالي ط.ي.الالالي فالال الفة ال ال ال ئياالال ةاالاالالالةاه
الب ليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال فيلعي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب فغالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالداد.
ةا ل.الالع االالع الال الالالدةال فالال فة الال ال .الالي ففغالالداد اليالالة  ،باالال س  148000ألالال دينالالي  ،بسيفالالت الالت
ة الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ال فئالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ال  100دةال .
ةا ل.عالالت ااالالعي فيالالع ةاالال ا الالالدةال فالال ب يلالالب ال الالي ف  ،ةاالاالالةاه الب ليالال فالال العي الالب  ،يالالا فلالال
االالالع الفيالالالع  148500دينالالالي  ،بسيفالالالت الالالت ة الالال فئالالال  100دةال  ،فينبالالالي فلغالالالت ااالالالعي الاالالال ا 147500
دينالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالي  ،ل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت ة الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ال فئالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ال  100دةال .
الال ا ة ينالالت ااالالع ا الال الالالدةال فالال فة الال ال .الالي الب ئيالال ففغالالداد ،الالد االال لت ،الخبالاليس البيضالال
 147700ديني  ،بسيفت ت ة فئ  100دةال .
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بسلت  11ة يف  98ف خ ةج طي قن باي ه فدللي ب
ةيلالال ئ يلالالت ةئا ال الال الب الال ي فالال فيالالين ن  11اخ الالي لسالالةا الالل.و ةأ الاليب  98يالالة األ الالد فالال
يدا طي فب يف السليةفي ابيل السي .
ل ال بدين ال
ة يلالالت يئ ال الا ال ال ديدي ال الب ال ي ف ال فيالالين بسلضالالب ن السطالالي الالين ف ال ط يس ال بالالن السالالي
البن الالالة فيلالالالدللي ةخالال ج قالالالن باالالالي ه فالال الاالالاليق  13:54فيللة يالالالت الب لالال ( 11:54فلة يالالالت الال ينل )
ة ل قل فعد ن ة  40يلةبل ا ابيل السي .
ةأضيفت أن افب ال يدا ال يئات يد الل سية.
ةالةا ع ال ال األ الالدا ف ال الاالالل الالةادا طالالي ات فب ال ف ال ا ةن ال األخي ال ت ة الالين  20اخ الالي قل ال األ الالت
لسالالةا الالل.و ةأ الاليب الالةال  200ف الال ة فالال بالالي س ا فالال الاليدا ل الاليد فالالين طالالي ين فالاليلس ب بالالن
طوطي الةا ع قل فعد ن ة  440يلةبل ا نةف السي .
ةأ الاليب  15فالال دا فالال ة الالت االاليفة بالالن أف يالالت نياالالين فعالالد خالال ةج ق فلالال طالالي قالالن باالالي بي الال ب بدينالال
بنيي السبا قل فعد ن ة  70يلةبل ا ابيل السي .
ةيطيلالالب ب الال يةن قلالال ةاالاليئت اللةا الالت اال لبالاليق ةئيالال النسالالت يبالالت الالالةئي فيالاالاللسيل ت ة فالال الالالةئي
البطيلفيت ةلعود فبةا ل العبت قل لطةي اف الا ال ديدي البلسيدب .
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السةات األة اني

ي ئ ل د أ قدةان ةا
بل ة بن فت ال ل.ي

اعة ي أنوي

فالال الاليت
فالال انس 24فعالالد ل الاليقد اللالالةل بالالع ةاالاليي ،يالال ل ال نالالةد األة انيالالةن أنوالال بلالال ة ين لب الالي
انالالالدالن بةا والالال بالالالع بةاالالال ةت فوالالال ال ال يعلسالالالدةن أن العسةفالالاليت األب ي يالالال ضالالالد بةاالالال ة ةطلالالالب ييالالال
بايقد ل األطلا  ،اي دقين ال ئيس ال ةا فسديبي فةلين.
قسن
قلالال خالالط البةا والال فالال االال ه أة انيالالي ،ياالال ال نالالةد البنو الالةن بالالن البعالالي فالال أن العسةفالاليت األبي يالال
ضالالالد بةاالال ة ةطلالالالب ييالال باالالاليقد لالال األطلاالال  ،االالالي دقين الالال ئيس ال ةاالال فسديبيالال فالالالةلينت ف.الال
بةا و ال أ ف ال انلاالالي للسالالةات ال ةاالالي قل ال ال الالدةد األة اني ال بن ال العالالي  ،2014طلالالب ال ال ئيس فةلالالةديبي
ئيليناالال البئيالالد بالالن الباالاليقد البلبةاالال بالالن الغالال ب ،ل الالن العديالالد بالالن ال نالالةد األة الال انيين يسةلالالةن نوالال
يع فةن أنو لة د .
يالال ئايلاالالي .الةا عالال لالال الاالالبيت بالالن دةنيلاالال
ة الالد أقالال ب ال نالالد لالالي اس بي يلاالالي ( 52قيبالالي) فالال
بعسالالت االن .الاليليين قالالن لسلالال الاليئس :القلينالالي أن نعلبالالد فسالالط قلالال أن.االالنيالت ةلالاليفع بي يلاالالي ةاضالالعي خالالة
ايت الدق ليني ،فةلين لن ينل ".
ةب لديي ال ةا ي بن ال يص :الفيبي ننل
ل ال لال  ،أفالالدل يالالة ة الالة يالالب يفلال بالالن العب ال  29قيبالالي ةبسال ه ال ب فلالالد اياالالليي فال بنطسال لة ينا ال
الب الالية  ،أيالالي ببالاليثس الاليئس ن ال ال يلة الالع ة الالةد نالالةد ال فيين نالالي يفالاليت ةلالاليفع الأ فلالالد أ نفالال اي االالت
ااب األخي  ،أن ال ئيس ال ةا لن يالال .
ف
اعف ل البةت؟الت ةأضي ية ال
ةاقلفالال أن الالعسةفالاليت ةالب.يةضالاليت ل الالفا بالالي ةاالاليي لالاليس ل الالن قبةبالالي ،الال ه الب.يةضالاليت فيلناالالف لالال
ال بت ف ة ال يا".
فةلين لاف
ف ل يي
دق
ة الالين الالال ئيس األبي الال الالة فييالالالدن الالد أقالال ب قالالن الدقبالال الثيفالالالتال لئيليناالال ةف ضالالالت ةااالالنطن الال ا
األاالالفةن قسةفالاليت ديالالد قل ال بةا ال ة فاالالفب لالالدخلوي ف ال االنلخيفالاليت ال ئياالالي األبي يالال ةناالاليطيت قدائي ال
أخ ل.
ةفعالالد ب يدثالاليت فالال فالالي يس ال بعالال بالالع الالال ئيس ال .ناالال يبينةيالالت بالالي ةن ةالبالاالالي األلبينيالال أنغالاليس
بي الالت ،دقالالي الالالئقي األة ان ال ل ال ب ال فيقي ال بالالع فالالةلين ةااالاللئني ال.الاليه ة ال طالالسه النالالي ال ال انوالالي
فافب االفي يت بل دد فين ةات يي ةاالن .يليين.
بالعدةن أل ايني ية
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ةةفسالالي لل الالي األة انالال  ،فالالإن بةاالال ة فيلاالالع ثالالي بة الال بالالن االالةن أن يفالال قبليالال قاالال ي ت فسالالد
أاالالي في لالالة ينةاالالي نيئالالب يئالالالد العبليالال العاالال ي األة انيالال فالال الاالال ه فلالالد أفالالدي .ي الةا عالال قلالال
الالداا أ فالال قالالدد بب الالن بالالن
باالاليف الالةال االالت يلالالةبل ات االالبيت دةنيلاالال لالال أن البوبالال العالالدة الال
الخايئ ة ثي د قا ".
ن.ت ةايي ايت أال ة نةد قف ال دةد ة لسةت ن ل يت ةالوي ال لا ت لوديدا أل د.
ة لالالت أ ثالال بالالن  13ألالال االالخص فالال النالالئان الالال انالالدلع فعالالدبي أطي الالت انل.يضالال االالعفي فالال ييالال ئياالالي
يدقب ال بلين ةل ت بةا ة ةضبت اف ئي الس ف العي .2014
ة الالاليةت فعال ال ال نالالالةد األة ال ال انيين ل.االالالي ااالالاللع ا السالالالة ال ةاالالالي فيبالالالي ة الالال .خال ال ةن فةنال ال ب ال ال د
بنية ات.
في ".
ة يت ال يب ية اللة ين اقلدا  ،لل فودة أ ف دةن ض
ةأاالالالي بي يلاالالالي لالال أن بالالالي لخطالالالط لالال ةاالالاليي يالال ةاضالالالات ةلاالالالي ت :ال الالالت ياالالاللعدةن لو الالالة أ أنوالالالي
لد يفيت قا ي ؟".
بنعو بن البض أفعد بن ل ت لديني بي ي  .بن ال يت ةالعليد".
ةليفع :البوبلني
قلالال بالالالدل الاالالالنةات الاالالالفع البيضالالالي  ،قالالالئئت أة انيالالالي ةالوالالالي ف.ضالالالت الباالالاليقد الغ فيال ال  ،ةيسالالالةت نالالالةد
ت ف العي .2014
يي البلب اةن ف السليت نو ي ئةن ف يت ل ا بةا ة قدةانوي ال
ة يت ينةاي الن ن بالعدةن أل ايني يةت ه أ ضني ةاندافع قنوي".
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