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منجووا الراووقا يف اووين الوو     -الشووق أ ن ال ن وو  -تووس  
 هووس نلوويي م  نوور قن ووسة موو   ن وور  1992القزقووا موو   اليوو  

اوواية ر  مووويا ا اووة سميوووق الصوووني  سةلنةلوو ر  م روووق   مووو  
الميوووق اال اوووا اا يوووةن انلل ق  يووون  لوووا  نوووق   نووو  ني 
اةتبووةب س ج س ووةه اةهةسيوور   ووة لووا  نووق   نوو  ني اوواس  

اشووب،ر  سووي هووس منووق   لوو ّ امموو  س   وو  موو  م زم ووم مريووق ل
مصوووو ،الا الزباوووور   اووووبا نال ايوووو  ي اووووةسمة اووووا 
ال نطمووووور الصووووويةفير سصساووووور اوووووا مجوووووة  ال نشوووووي  
الصوويةفا  هووس  نووق  اي وو ا ال نطموور    نووق   ووي  موو ااا،ة 
 مرةةا،وووة   قووو  يوووسه  اوووا ال ووو  ى امايوووقى مووو  افووو ّ 

فيوو   ساسا ناالقيوور  اتجوو  س،ووة الوو  قن ووسةال  يووةه ل،ووة اوو
 نقةموووووم منووووو  ا وووووقى قبوووووي نال  نوووووس  الووووو  اساووووور 

ا طاوووا منوووا اليوووبةع ل ن يوووا   اي ووو  ا طالقوووة مووو  يوووةب  
مووق ا سصساوور   اوو  امةاووت  ووةال  قتوو ي لبووة  ة  ا  الب ووق 
فوووةاا المووو مي    ر وووا اوووالف   قنةسوووي     ووور  ةمة وووةه   
 اتجووو   اووو  ق ميووو  الووو  الشوووةب  الووواي  صووو ن ا   وووز  

يوووو   ن موووو  س   وووو  موووو  ة ا  "نمبق ووووة  مقفبووووة"   ووووةال الج 
الشوووةب   ان  سووو ن سوووربالأ النوووةة  اووو  الصوووساع ال ساوووس    
 اوو  ال مة وو  الشووةبمير  هووا اتجوو    ووس ال صووبت هووا   ووس 
الب،ووس الوو اااا لانووز    ووةال  طاووا النووةة  شووسا ية اووا اتجووة  

 نوو   س توو    ووس الشووةب    اا،وو  موو  ق اقاوويا   الصووي ةع 
يوو  نبامووسا  ايوو  النووةة امموو  الووسبنا  موو  ق اقاوويا ال ووق  ف

موو  اووالع ةيووة   ان  ن  وو   ووة   ناووا اووالع اللاليووينلس  
 فووة   ال يووس و   ووس انبووةة   اممنيووي   م  ووة ا ووطق  موو  ق 
اقاوويا امموو  الووسبنا الوو  مساا، وو  سشوولي سطووسلا ا   ووةال 
سنيوو ا  نوو  مصووةار ا صووي  م ووقا الوو  ابووالأ النووةة  ايوو  

  سلرةار م  مص ا  الشريا  ليق    ق يال
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