
ثحب انب لصتإ عقوملا ظفحأ عقوملا ةطيرخ

۱٤۳۰ رفص ۰۳ ءاعبْرَألا
يعيبسلا قلطم دوعس :ريرحتلا سيئر۲۰۰۹ رياني ۲۸ :قفاوملا

نييليفلا داركالا ةيضقب زيزع قراطو ديجملا نسح يلعل ةديدج ةمكاحم ةنويل رثكا افقوم تنبت اذا ناريا ىلا ديلا دمل ةدعتسم نطنشاو :امابوا       يقيقح مدقت قيقحتل تايحالصلا عيمج لشتيم حنمي امابوا      

طسوألا قرشلا يف يداصتقالا ومنلل ةصرف رفوت ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا
2009 رياني 19 ,نينثالا

،ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنمل ةصرف مويلا مدقت ةيلاملا ةمزألا نإ GCEL ةلاعفلا تايلقنلل يملاعلا فالتئالا سسؤم ،مولاس ليومص نتباكلا لاق
نم قوسلل عسوتو ،ةديدج ةيئارش ةوق ءاشنإ نيكمت ىلع دعاست يتلاو ،ةيمانلا تاداصتقالا يف ةططخملا جاتنإلا ةعسل اهدادعإ متيو ،ةروطتملا تاداصتقالاو
،ًاروظحم نوكي ،ةيمانلا تايداصتقالا يف جاتنإلا يف ةديازتملا تارامثتسالا يف نمكي يدحتلا نأ ،سمأ ةرضاحم يف ،حضوأو ،اهتامدخو اهتاجتنم لجأ
.ةمدقتملا قاوسألل مهبرق ىلع ءانب ،ًابذج رثكألا ءاكرشلا نم ديدعلا ريفوتب ريثكلا موقي امدنع ىتحو ،داريتسالاو ريدصتلاب ةصاخلا ةيلاعلا اهتفلكت ببسب
ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم ديدحت متيس ،يراجلا رياني 20و 19 ،تيوكلا يف ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلل ةيبرعلا ةمقلا يف «:ًالئاق فاضأو
»ثلوامويه« ىمسي يذلا ديدجلا جمانربلا وه زفاحلاو ،طسوتملا رحبلا ةقطنم يف لودلا كلت ةصاخ ةروصبو ،ةمدقتملا لودلل يوق يداصتقا كيرش اهنأ ىلع
يومنتلا معدلاو ،بيردتلاو ،ايجولونكتلا يهو ،»تفوسلا ةيتحتلا ةينبلا« ،ينبت لالخ نم ،داريتسالاو ريدصتلا فيلاكت للقي جمانربلاو ،)ةيرشبلا ةورثلا(
ةيحبر ريغ ،)GCEL( ةلاعفلا تايلقنلل يملاعلا فالتئالا نأ ركذو .»يملاع ساسأ ىلع ةسفانملا ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف جاتنإلا لمعل بولطملا
عم ًاعم نييمسرلا ةموكحلا يفظومب يتأي فوسو .2009 سرام يف ندرألا يف دقعيس يذلا ،»ثلوامويه« قالطإ نأ سمأ نلعأ دق ،ارسيوس يف ةمئاق
،ليربأ يف ايسآ يف ىرخأ ثادحأ هعبتتس ندرألا يف طسوألا قرشلا ةقطنم ثدح نأ ركذي ،نيمأتلا تاكرشو ،ليومتلاو ،ةيلاعلا ةيملاعلاو ةيميلقإلا ايجولونكتلا
،ةصاخلاو ةماعلا تاعاطقلا نيب نواعتلا نودشني ملاعلا ةداق تلعج دق ةيلاحلا ةيملاعلا ةيلاملا ةمزألا نإ لاقو .وينوي يف يكريمألا ثدحلاو ،ويام يف ابوروأ يفو
ريدصتلاو داريتسالا ةفلكت ليلقتو ةيليغشتلا تاءافكلا ءاشنإ ىلع ةردقلا GCEL ترهظأ دقلو ،ءافشتسالا ءدبل ةسوململاو ةثدحتسملا لولحلا ىلإ نوعسيو
ةيمانلا تايداصتقالا نم لكل ةدئافلا رفوي اذهو .ًايملاع رالود رايلم 600 نم رثكأبو ،طقف ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف رالود رايلم 115 رادقمب
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