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  في غّاٌخبٌبيّ« اٌخِبنبح ضديدث»أظولخِيب أييرنب يؤنداً  شّداٌيبً

< 

  //14/12/07- اهٌّر أحيد اهٌّر     اهحيبث      - اهخرظّى<

ّرّْ ؼبدل حشً ؼتداهيظوة . غّاٌخبٌبيّ أظولح اهّاليبح اهيخحدث إذٌيً يً اهشّادٌييً اهخشؽج اهيحخجزيً فٓ كبؼدث <--
تؽد شبؼبح يً ّصّهِيب إهٓ اهخرظّى تظبئرث ؼشنريج أييرنيج فجر  ّشبهى يحيّد آدى كصج اؼخلبهِيب كتل خيس شٌّاح

هذالذج أيبى  اٌخِبنبح ضديدث ّكبشيج خؽرطب اهيِب داخل اهيؽخلل ّصوح إهٓ حد حريبً أحدُيب يً اهٌّى أيس، ّأندا حصّل
 .يخخبهيج

األييرنيج أظولخِيب تؽديب خأند هِب  ّكبل ؼبدل حشً في يؤخير صحبفي يضخرم يػ رفيلَ شبهى يحيّد، أيس، اً اإلدارث
ّخحدذب ؼً أّطبغ تبهغج اهشّء يؽبٌي يٌِب شّداٌيًّ يب زاهّا في . األييرني اٌِيب ال يضنالً خظرًا ؼوٓ األيً اهلّيي

ّيؽبٌي يً آالى في اهيفبصل  إذ كبال إً شبيي اهحبر خؽرض هيؽبيوج كبشيج يً ادارث اهشجً إلطراتَ ؼً اهظؽبى، غّاٌخٌبيّ،
يؽلّة يحيد األيير اجريح هَ ؼيويج اشخئصبل يرارث ّيؽبٌي  ّاهعِر ّأرتظج اهرنتج ّاهنوٓ، ّّاجَ خحرضبح، نيب أً أيير

 اهِطى، ّيؽبٌي يحيّد ّاتراُيى أحيد اهلّصي يً خّرى في اهلدييً، ّيضنّ يحيد صبهح يً يً توِبرشيب في اهدى ّشّء

 .آالى في اهعِر

ّأً تؽض اهيؽخلويً اٌخحر ٌخيجج هخوم  ّاندا اٌِيب خؽرطب يػ زيالئِيب اهٓ خؽٌح ضديد في اداء اهضؽبئر في تبدئ األير،
 شً األييرنيًّ كبًٌٌّب ييٌػ اهخحرص أّ اهشة أّ حخٓ خلديى اهظؽبى خالل اداء ّكبال اً خوم اهييبرشبح خّكفح تؽديب. اهيؽبيوج

 .اهيؽخلويً هوضؽبئر اهديٌيج

غّاٌخبٌبيّ، ّاشخلتل أتضػ اشخلتبل إذ   في افغبٌشخبً ٌّلل اه2002ٓ (يّهيّ) خيّز 17ّرّْ ؼبدل حشً اٌَ اؼخلل فٓ 
ّاخطػ هخفخيص ضيل حخٓ األيبنً اهحشبشج يً جشدٍ، ُّحرى يً اهٌّى  خؽّرطح هِب اهنالة ّجردٍ اهحراس يً يالتشَ

نيب خأذرح األشرث  هى خخؽرف ؼويَ تؽد ؼّدخَ ايس هظّل فخرث اؼخلبهَ« رحيج»ّكبل تخأذر ضديد إً ظفوخَ  .ذالذج أيبى يخخبهيج
 .في يؽبضِب هفلدُب يؽيوِب األّل

 تظريلج يضيٌج ّأُيٌح 2002 (يبيّ) نيب رّْ شبهى يحيّد آدى كصج ييبذوج هرّايج ؼبدل حيد اؼخلل في تبنشخبً في أيبر

http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/12-2007/Item-20071213-d50cf4c6-c0a8-10ed-00c1-a41e74143671/story.html
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/12-2007/Item-20071213-d50cf4c6-c0a8-10ed-00c1-a41e74143671/story.html


  

هيوج كطبُب في يتٌٓ هويخبتراح في تيضبّر كتل خرحيوَ اهٓ كبؼدث  12 نرايخَ ّاٌخِنح آدييخَ، يؤندا اٌَ هً يٌشٓ أتدًا
أشّأ يً »تبحخلبر ضديد  ّكبل شبهى اٌَ اخطػ هوخحليق يرارًا ّخنرارًا ّاٌَ ؼّيل. افغبٌشخبً ذى اهٓ نّتب تبغراى اهجّيج في
 .«يؽبيوج اهحيّاٌبح

اهيؽخلويً اهشّداٌييً في غّاٌخبٌبيّ اً يحبيي  ّكبل يدير يٌعيج اهؽًّ اهيدٌي اهؽبهيي حشً شؽيد اهيجير اهخي خختٌٓ كطيج
 ، ّأند طرّرث يالحلج االدارث األييرنيج كطبئيًب ّؼوٓ«هيشح ٌِبيج اهيظبف»اهيؽخلل  ؼبدل ّشبهى يصراً ؼوٓ أً يغبدرخِيب

خلديى اؼخذار رشيي هويّاظٌيً  رأشِب اهرئيس جّرر تّص ّّزير دفبؼَ اهشبتق دٌّبهد رايشفيود ّاهشؽي اهٓ حيوِب ؼوٓ
 .خيشج أؼّاى يً دًّ ذٌة اهشّداٌيْيً اهوذيً كتؽب ّراء األشّار يب يزيد ؼوٓ

 

 

 

 


