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 يفاحص نايب

 ةيئاضق ىوكش عفري “وميا بامس”
 هب رارضإلاو بصنلا ءارج “انراد باب” دض

�
�0202 رياربف 3 نينثالا

�
 قيمعلاو قداصلا اهنماضت نع ،جراخلا يف يبرغملا راقعلا ضراعمل ةمظنملا )وميإ بامس( ةرادإ ربعت ،“انراد باب” ةيضقل ةفسؤملا تايعادتللً اعبت
� .هقاطن ليختي نأ دحأل نكمي ال يذلا ،لايتحالا اذه اياحض عم
 ةرادإ صرحت مث نمو .ةلئاه ةيراجتو ةيونعم رارضأل ،ةين نسحو دجب نولغتشي نيذلا نيينهملا نيشعنملا يقاب لثم ،)وميا بامس( ضرعت دقل
�:ةمهملا عئاقولا ضعبب ريكذتلا ىلع )وميا بامس(
�.سيرابو لسكورب يف )وميا بامس( ضراعم نم )8102( طقف ةدحاو ةرود يف )انراد اباب( ةكرش تكراش  -
 عيمج رفوتب اهيف رقت دهعت ةقيثو ميدقتب “انراد باب” ةرادإ تماق “بامس” ةعومجم نم بوتكم بلط ىلعً ءانبو ،تقولا كلذ يف    

 ططخ ميدقت ىلع ةرداق ةكرشلا نأبو ،اهل صخرم اهنع فشكلا مت يتلا تاعورشملا عيمج ناو ،يراقعلا اهضرع يف ةبولطملا تانامضلا
 اهب مدقت ةديدع ىواكش هيقلت دعب كلذو ،ةكرشلا هذه ةكراشم )وميا بامس( لبقي مل ،9102 ماعل ةقحاللا ةرودلا يف هنا ديب...خلإ ،ذيفنتلا
�.ةسفانملا دعاوقبً ارضم هودع يذلا يراجتلا “انراد باب”  ضرع نأشب نورخآ نويراقع نوشعنم

 8102 ماع لاوط تماق ةكرشلا هذه نأوً اصوصخ ،ةيمهو تناك )انراد باب( عيراشم نأ ليختي مل ،لاحلا ةعيبطب ،)وميا بامس( نا  -
 ،ةينالعإلا تاحوللا ،ةينورتكلإلا عقاوملا ،تاعاذإلا ،نويزفلتلا :طئاسولا نم ديدعلا لالخ نم برغملا يف قاطنلا ةعساو ةينالعإ تالمحب
�...خلإ ،برغملاب ةددعتملا قوستلا زكارم يف اهل ةقورا دوجو ىلا ةفاضالاب ،برغملا لخاد ةيراقعلا ضراعملا يف ةكراشملاو ،ةبوتكملا ةفاحصلا

 نيذلا جراخلا يف ةكرشلا اياحض نا نيح يف ،ةيحض فلألا نوزواجتي برغملا يف نيميقملا اياحضلا نوك ،ىرخا ةهج نم ،رسفي ام اذهو    
� . ةيلقأ نولكشي )8102( سيرابو لسكورب يضرعم ربع اهعم اولصاوت

 عيزوتو ،ةيرابخإلاو ةينالعإلا تاقصلملا لالخ نم يجهنم لكشب هراوز رابخا ىلع هضراعم يفً امئاد صرح )وميا بامس( نا ىلا ةراشالا ردجت  -
 ،ءاربخو نوقثوم اهطشني ةيموي ةينوناق تاودن ميظنت بناج ىلا ،هراوز دشرت ةينوناق حئاصنل ةنمضتملا تايوطملاو تاروشنملا نم فالآلا
� .راقعلا ءارش ىلع مادقألا لبق اهب ديقتلا رئازلا ىلع يغبني يتلا ةيرورضلا تاءارجالا ىلع ءوضلا اهيف نوطلسي

�
 ريبادتلا ةريخالا هذه ةرادإ تذختا  ،“بامس” ةكرش ةعمس ىلعو ،“انراد باب” ءانبز ىلع اهراثآو ةيضقلا هذهل ةفسؤملا جئاتنلا مامأو
:ةيلاتلا ةيروفلاو ةسوململا
 ،ءاضيبلا رادلاب ةيرجزلا ةيئادتبالا ةمكحملا ىدل كلملا ليكو ىدل ،يضاملا رياني 32 خيراتب ،بصنلا لجا نم ةيئاضق ىوكش عضو مت ً،الوأ  -

 فلتخمب تقحل يتلا ةميسجلا رارضألاو ،اهتيحض انعقو يتلا لايتحالا ةيلمعلً ارظن  ،يبرغملا يئانجلا نوناقلا نم 045 لصفلا ىضتقمب كلذو 
�.يبرغملا يراقعلا عاطقلل جيورتلل ةمظنملا ضراعملا يف نيكراشملاو نيلخدتملا

 )انراد باب( لايتحا تايلمع ةيحض مهعوقو اونلعأ نيذلا صاخشألا ةراشإ نهر ةيمقر ةصنم عضو ،ةلبقملا ةليلقلا مايالا يف ،متيس ً،ايناث  -
 دض اهذاختا نيعتي يتلا ريبادتلا نأشب مهل ةينوناقلا ةروشملا ميدقتل كلذو ،سيرابو لسكورب يف )بامس( يضرعم نم 8102 ةرود لالخ
�. يراقعلا شعنملا اذه

 يف ىرخأ تاعامتجا دقع متي نأ ررقملا نمو ،يبرغملا يراقعلا عاطقلا يف نيينهملاو ةينعملا ةيمومعلا تاسسؤملا عم تاعامتجا دقع مت ً،اثلاث  -
�. ةلبقملا ضراعملا لالخ نيرئازلا ةيعوتو ةيامحب ةقلعتملا ريبادتلا ةيوقت لجأ نم ،ةلبقملا مايألا

�
 نيينهملاو ،بناجألا نيرمثتسملاو ،جراخلا يف نيميقملا ةبراغملا عم اماع 22 ىدم ىلع اهجسن مت يتلا ةقثلا طباورب ةيوقلا )وميإ بامس( ةرادا نا
 رثؤت نل ،)انراد باب( اهب تمهتا يتلا تاسرامملا نأب ةعنتقم ،ةماعلاو ةيسسؤملا ةحلصملا باحصأو ةلعافلا تاهجلا فلتخم اذكو ،نييراقعلا
�.برغملاب يراقعلا عاطقلا يف نيلماعلا ةيبلاغ ةينهمو ةيدج يف لاكشألا نم لكش يأب

ً ادكؤم ،نييراقع نيشعنمو نيرتشم ،عيمجلل همعد )وميإ بامس( ددجي ،)انراد باب( ةكرش اهب تماق يتلا لاعفألا ةروطخب اهنمً اكاردإو ً،اريخأ
 حلاصل يبرغملا يراقعلا رامثتسالا ريوطتل ً،اماع 22 ذنم لعف امك ،سامحلا سفنب نيلوؤسملاو نييراقعلا نيشعنملاو نيينهملا عم لمعلا هتلصاوم
.ةيبرغملاةكلمملا ءاقدصأو ملاعلا ةبراغم


