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 يف ،ة�يمالسإلا ةلودلا ميظنتل ءامتنالاب نومه�تم رصانع هيف زجتح�يو ة�يطارقوميدلا ايروس تا�وق هريد�ت نجس لخاد بغش لامعأ تعلدنا
.رارفلا ىلع ءانجسلا نم ددع مدقأ تقو
 قباطلا ىلع اورطيس "شعاد" ميظنت نم ءانجس نإ ،"رتيوت" ىلع يلاب يفطصم ةيطارقوميدلا ايروس تاوق مساب ثدحتملا لاقو
 ىلع ةرطيسلا ةداعتسال تزيزعت نمألا تاوق تلسرأ امنيب نيبراهلا ىلع ضبقلل ةيلمع انأدب"و ،ةكسحلا يف نجس يف يضرألا
."نجسلا

 تاوقو تازيزعتلا نم ديزملا انلسرأ .عضولا ىلع ةرطيسلا لواحت باهرإلا ةحفاكم تاوقو نجسلا لخاد رتوتم عضولا" نأ فاضأو
."نجسلا ىلإ باهرإلا ةحفاكم

 ةبقارملاب ةيطارقوميدلا ايروس تاوق انءاكرش فلاحتلا دعاسي" :ةديرغت يف زنغاك زليام لينولوكلا يلودلا فلاحتلا مساب ث�دحتملا لاقو
 نولقتعم "شعاد ميظنت يف ةي�ندتم بتر نم رصانع" �نأ حضوأو ."ةكسحلاب زاجتحا ةأشنم يف ةضافتنإ عمق ىلع لمعت امنيب ةيوجلا
 .نجسلا اذه لخاد
 قرش لامشب ةكسحلا ةنيدم يف ناريوغ نجس ريد�ت يتلا ة�يطارقوميدلا ايروس تا�وق يف ينمأ ردصم نع "سرب سنارف" تلقن اهرودب

 شعاودلا نم ددع رارف" ىلا �اريشم ،"نجسلا ةحاس ىلإ" اوجرخ "شعاد" ميظنت نم ءانجس �نإ لاقو .درمتلا ثودح هديكأت ،ايروس
."نجسلا نم
."ةقطنملاو نجسلا قوف لوجت يلودلا فلاحتلا تارئاط" �نأ ىلإ ينمألا ردصملا تفلو

.نجسلا نم او�رف �لقألا ىلع دارفأ ةعبرأ �نأ "ناسنإلا قوقحل يروسلا دصرملا" نلعأو

 نإ تلاقو ."شعاد" ميظنت ةداق نم ةعبرأ نيبراهلا نيب نم نإ اهلوق ةكسحلا ةظفاحم يف رداصم نع "ةيناملألا ءابنألا ةلاكو" تلقنو
.ةقطنملا ىلإ هجتت تدهوش فاعسإلا تارايس نأو ،نجسلا ةصاخلا تاوقلا ماحتقإ لالخ اوطقس ميظنتلا رصانع نم ىحرجو ىلتق
 ءامس يف قلحت تدهوش فلاحتلا تارئاط نإ ةقطنملا يف ناكسلاب لاصتإ ىلع ةيبرع ةيلبق تايصخش نأ "زرتيور" ةلاكو تركذو
.ءانجسلا نم ديدعلا لتقم نع ةدكؤم ريغ ءابنأ كانه نإ ناكسلا لاقو .ثداحلا دعب نجسلا برق ةقطنملا

.ةكسحلل ةيبونجلا يحاوضلا هاجتاب نجسلا نم اورف �اددشتم 12 نأ قباس تقو يف ركذ دق يروسلا نويزفلتلا ناكو
 ةلودلا ميظنتل مهئامتنا يف هبتشي فاللآ ةيطارقوميدلا ايروس تاوق اهيف زجتحت نوجس نم دحاو وهو ،نجسلاب ءالزنلا ددع حضتي ملو
.ةلود 50 يلاوح نم يبنجأ 4000و 2000 نيب ام مهنيبو ةيمالسإلا
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