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طنيددده فدددي ميابهددده اااتيايدددا  او ددد ميه بعدددت ات ددداة اليدددتة اوتةوددده ةا ةمددده ةايهتهدددا ابدددر ةاارتيهدددا فدددي اوتا  يددده ةاوتربيددده اوة

ةاوا ددداريه و لدددلي ه اوتع يميدددها بددداولمع اوةالدددي ةاااتلددداا  اوتع دددةيه ةاوماا مدددا  او دددةريه ةاوتن يدددل با  دددتا ا  ةا  دددات ة 

وأل ددات ة اودد يض فدددر    تن دديليه اوةطنيددها دددال اومي ددط اوددةطني واوعددالا بشبلددع أ دداوين اوااندده ةاااتلددارا ةا ددتهتا  مبالددر  

ا دديها اوتعا ددت اددض  ددبو ر ددرار ةتر ددتا بليدده  ددبر ن ددااتها اوم ددتمرة  ةان ددياما مددع  ددرارا  اوم تددن اوددةطني اودد   أبلدد  ا دد  

 ايتماع م تبه مةتةاا باونظر و طةرة اوهيةا ا   ن ال ةريال اوتع ياا فإض اوم تن او  يمي يع ض ماي ي:

أبريددل اويدددار   8ة 7ة 6اوددد   مددةرط ا دد  ن ددال ةريددال اوتع دددياا مربددة ا ييددال أيدداا ا ددتن ارا اولددتيت و لمددع اوةالددي   

 2021أبريل   5ة ب ه باوة ةه اوممر اة ونلابتناا أماا ةاارة اوتربيه اوةطنيه باورباط يةا 

 يا ددا  ا ددتمرار م ددانتته ون دداا  اوتن دديليه اوةطنيدده وأل ددات ة اودد يض فددر  ا دديها اوتعا ددت ة ددل اوة ددا  اومت ددررة مددض  

مبددتأ اوددرف  اولدداطع وم طددط اوتعا ددت  ةتباتدده اوددتا ا ا دد   اويهدداا ا دد  اوالددةم ة اوم ا ددن اولددل يه بلطدداع اوتربيدده اوةطنيدده

 اوملؤةا 

رتا ا ددد  اااتلددداا  اوتدددي طاوددد  ا  دددات ة  2021أبريدددل  9تاةتددده اولدددلي ه اوتع يميددده بددداو  يا روددد  اان دددراط فدددي ر دددران  

 ةا  تا ا  باورباط 

  ياا ة ددل او ددما ر اوايدده مددض ن ددال ةريددال اوتع دديا رودد  اوا ددةر  دد ي اويامعدده اوةطنيدده و تع دديا بدداوه منا دد   ة مناتاةتدد  

أمدداا اوما مدده اابتتا يدده باوربدداط  او ددااه اوااتيدده الددر  ددباااا ومددؤاارة ا  ددتا ا  ةا  ددات ة اومعددتل   ةاومعتل دديض ظ مددا 

 اتا متابعتها ةنها  ةاومطاوبه باوفراج اوةةر  ا  ه او ةريه و ماا م  اوتلتياةاتةاناا تاامنا مع ي  ه 

ا ة دددل اوة دددا  اوتع يميددده اومنا ددد ه ابددداو  يا تاةتددده روددد  تن ددديو اوةعدددل اااتيدددايي بددديض م ةندددا  اوملدددهت اونلدددابي اوتع يمدددي 

 اومط ب  متها اوي تيه ه ن ال ةريال اوتع ياا ةاريتها ةةاوراف ه انتهاك  رام

 

 اوللي ه اوتع يميه ارة ةأبيه اال  

 ن ال ةريال اوتع يا  مناااة و ةة   تع يا نلابه يماايريها تلتميها م افاه ة اال  اويامعه اوةطنيه و 

 

 اض اوم تن او  يمي 

ب  صبببببببببببببببد ااتعا بببببببببببببب   ع   بببببببببببببب عاجت   ببببببببببببببب عع ت جبببببببببببببب عا بببببببببببببب     ا  املكتببببببببببببببمعا الوطبببببببببببببب ع      بببببببببببببب عا    وببببببببببببببب ع لت لببببببببببببببو عا

ا حضبببببببببببببب  عأ بببببببببببببب  عا حك بببببببببببببب عوع2021أب يبببببببببببببب عع9  ن ع وبببببببببببببب  عا    بببببببببببببب عخبببببببببببببب  عا  بببببببببببببب ا عا بببببببببببببب:يبببببببببببببب   ع  بببببببببببببب عوع   ئبببببببببببببب  

ع8وع7وع6صببببببببببببببببت ة عملبببببببببببببببب ا   عا  بببببببببببببببب ا  عامل ت لبببببببببببببببب  ع ل بببببببببببببببب عأ بببببببببببببببب  عاالبت ائوبببببببببببببببب عب   يبببببببببببببببب  عا  بببببببببببببببب   عا ح   بببببببببببببببب ع  بببببببببببببببب ع

 أب ي عا    ي.


