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 مهبلاطم لجأ نم نجسلل نوضرعم ..ساجتان لامع

 

NAT Gas) تاكرش ىدحإ ،زاغلا تاكبش ةكرشب نيلماعلا نم ةعبرأ سبح ديدجت ليربأ 14 يف ةيردنكسإلاب كب مرحم ةباين                    تررق
مايأ ةعبرأ مهسبح قبس يذلاو ،كب مرحم يرادإ 2014 ةنسل 2313 مقر ةيضقلاب قيقحتلا ةمذ ىلع اموي 15 مهيلع ضوبقملا (                     
ةكرش قالغإ ،ءالمعلا عم لماعتلا فقوو ،مهلمع ءادأ نم ةكرشلاب نيلماعلا عنمو ،ةجطلبلاو ،رهمجتلا: ـب مهماهتإ ةيفلخ يلع                    كلذو

 .ةوقلاب ساجتان

،ةريحبلا تاظفاحم ىف ةكرشلا عرف تارقم لخادب 2013 ربمسيد 11 يف ماصتعالاب لامعلا مايق يف ثادحألا عئاقو                   دوعت
لكشب نيمصتعملا لامعلا ىلع ةكرشلا تعدا يذلا تقولا يف ،لامعأ ليطعت وأ بغش ثادحإ نودب ةزيجلاو ،ةرهاقلاو                   ،ةيردنكسإلاو

 .اهلوخد نم ءالمعلا عنمو ةكرشلا عورف قالغإب مايقلاب يملس
،لامعلا ىلع ةكرشلا هتعدا امم ايأ دوجو مدع نيبت هنياعملا دعبو ،ةكرشلا رقم ىلإ كب مرحم مسقل ةعباتلا ةطرشلا تهجوت دقو                       اذه
رضحملا ظفحو لامعلا ليبس ءالخا متو ةعقاولاب قيقحتلل كب مرحم هباين مامأ لوثملل ةكرشلاب نيلماعلا نم ةعبرأ ءاعدتسا مت                     نكلو

 .ايرادإ
نالعإ صوصخب ةرادإلا سلجم سيئرو ةلماعلا ىوقلا ةرازول اراطخإ ةكرشلاب نيلماعلا ةباقن تلسرا 2014 رياربف 24                  خيراتبو
زاغلا خض تاطحم لامعأو ئراوطلا لامعأ ادع اميف ةريحبلاو ةزيجلاو ةيردنكسإلاو ةرهاقلاب ةكرشلا عورف ةفاك يف                  بارضإلا

9 خيرات نم بارضالا ةدم نوكت نا ىلع .نينطاوملا ةايح ىلع بلسلاب رثؤي الو عمتجملا ةحلصمب رضي ال امب عناصملاو                      تالحملل
ةكرشل لورتبلل ةماعلا ةئيهلا نم نيحونمملا زاغلا لامعأ ذيفنتو ليصحتلا زايتمإ بحس (1 ـب نيبلاطم ،2014 هينوي 8 ىتح                     سرام
ةعومجمب ةدوجوملا ةلثامملا تاكرشلاب وأ ةموكحلاب ةلثامملا تاكرشلا ىلع يعيبطلا زاغلا تاكبش ةكرشب نيلماعلا عيزوت (2                 .سجاتان
يضاملا ربمفون رهش ذنم ةفقوتملاو لامعلا تاقحتسم فرص (3 .ةدملا ةددحم ريغ لمع دوقعب ةيرصملا ةيتيوكلا ةضباقلا                   تاكرش

 .الماع  700   يلاوحل يروفو لجاع لكشب
يف ةكرشلا عرف يف ،"ساجتان" ةكرشل ةعباتلا يعيبطلا زاغلل تاكبش ةكرش ريتاوف يلصحم نم تارشعلا لخد 2014 ليربأ 9                     يفو

ةلامعلا تيبثتب ةبلاطملا ىلإ ةفاضإ ،رهشأ ةتس ذنم ةفقوتملا مهبتاور فرص رخأت ببسب لمعلا نع حوتفم ماصتعا يف ،كب                     مرحم
تيبثتلاب اهيف لامعلا بلاط ،ةلماعلا ىوقلا ةرازو يف لامعلا يلثممو ةكرشلا ةرادإو لامعلا نيب لشفلاب تءاب تاضوافم دعبو                    .ةقؤملا

دمحأ :مهو نيلماعلا نم ةعبرأ ئجوف ،نطابلا نم ديدج لامع لواقم عم لمعلا ىلع مهربجت يتلا ،ةكرشلا دوقع ىلع عيقوتلا                      اوضفرو
دمحمو ،)ةرضحلا ةطقنب زجتحم( نمحرلا دبع دمحمو ،)لصبلا انيم مسقب زجتحم( نامس دلاخو ،)زومرك مسقب زجتحم( يواكم                   لداع

 .مهلزانم نم مهيلع ضبقلا ةطرشلا تاوق ءاقلإب يلاتلا مويلا يف ،)كرمجلا مسقب زجتحم( حلاص
ليغشت مت اهدعبو ،2012 ليربأ يف تهتنا اماع 12 نم رثكأ ذنم ،ةدملا ةددحم دوقعب نطابلا نم الماع 600 يلاوح ةكرشلاب                       لمعيو

ىف "ساجتان"ـب ةلامعلا ىقابب نيلماعلا ىواست مدعل ارظنو ،2013 ويام يف ىهتنت ةدملا ةددحم لمع دوقعب تاكبش ةكرشب                    لامعلا
ةقاطلل ةينطولا ةكرشلا ةرادإ سلجم سيئر جرف ريمس .د ءاوللا ردصأ ؛حابرألا نم مهتبسنو ىعامتجالاو ىحصلا نيمأتلاو                   تابترملا

700 ىلاوح ىلع ةحئاللا قبطت مل نكلو ،لامعلا نيب ةاواسملل تاكرشلا عيمجب ةيلخادلا حئاوللا ديحوتب ةيتيوكلا ةضباقلا تاكرش                    ىدحإ
  .الماع

اومصتخا ،ةيردنكسإلا ةيلامع ةمكحم 2013 ةنسل 425 مقرب ةيئاضق ىوعد عفرب ةكرشلا نم نالماع ماق رارقلا اذه ىلع                    ءانبو
قيبطتو ةحئاللا قيبطتب نيبلاطم ،ةيتيوكلا ةيرصملا ةضباقلا ةكرشلاو ساجتان ةكرشو ةقاطلل ةينطولا ةكرشلاو تاكبش ةكرش                 اهيف

وأ هلامعأ نم لمع هيدأتب رخآ لمع بحاص ىلإ لمع بحاص دهع اذإ( اهصنو 2003 ةنسل 12 مقر لمعلا نوناق نم 79                        ةداملا
عيمج ىف يلصألا لمعلا بحاص لامع نيبو هلامع نيب ىواسي نأ ريخألا اذه ىلع بجو ةدحاو لمع ةقطنم ىف كلذو اهنم                       ءزج

 .)كلذ يف هعم نماضتم ريخألا نوكيو قوقحلا
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ىوعدب ةيداصتقا بابسأل ةكرشلا ةيفصتب ارارق اهيف ذخُتا ,ةيداع ريغ ةسلج يف ةكرشلل ةيمومعلا ةيعمجلا تدقعنا ربمفون 7                    يفو

كلتمي ثيح .ةكرشلا ءاعدإ سكع تبثت تادنتسم مهتزوحب لامعلا نأب املع ,ردصملا نم هينج نويلم 50 وهو لاملا سأرل لماك                      لكآت
نويلم 14 ةميقب ةكرشلا نم ماخ داوم عيب هلالخ نم مت ةرشابم ةيفصتلا رارقل قباس ةيداع ةيمومع ةعيمج عامتجا رضحم                      لامعلا

تارايسلا كلذكو ةيتيوكلا ةضباقلا ةكرشلل ةعباتلا زاغلل مويفلا ةكرشل هينج نويلم 4 ةميقب نينفلا لمعل ةمزاللا ذيفنتلا تادعمو                    ,هينج
ذيفنت لباقم ةيلام تاقاقحتسا اهل تاكبش ةكرش نأ تبثت تاصلختسم دوجو نع الضف ،هينج نويلم 5 ىلاوحب ةكرشلا اهكلمت                     ىتلا
ةضباقلا ةكرشلل ةعباتلا زاغلل مويفلا ةكرشل لامعأ ذيفنت لباقم ىرخأ تاصلختسمو ،هينج نويلم 14 ةميقب ساجتان ةكرشل                   لامعأ

نم ةينكس ةدحو فلأ 29 ليصوت ذيفنتب اهيلع ىسرُملا ءاطعلا تاكبش ةكرش ضفر كلذكو ،ابيرقت ةينج نويلم 12 ـب ردقت                     ةيتيوكلا
 .ةكرشلا ةراسخ دمعت تبثي ام كلذو لورتبلل ةماعلا ةيرصملا ةئيهلا
 

ةرازول ةيعامج ةضوافم بلطب لامعلا مدقت هرثأ ىلع ,ربوتكأ رهش ىف ىونس عبر درج دوجوب ةيلاملا ةرادإلا لبق نم لامعلا غلُب                       دقو
عيب ىعدأو تاكبش ةكرش نم لصنت هنكلو ةيتيوكلا ةضباقلا ةكرشلا نع ابودنم لسُرأ دقو .2013 ربمفون 4 يف ةلماعلا                     ىوقلا

امه ةكرشلا يكلام نأ ىلع لدي تاكبش ةكرشل ىراجتلا لجسلا نأ ملعلا عم ،2012 سرام ىف ةقاطلل ةينطولا ةكرشلا ىلا                      اهمهسأ
رضاحم يف كلذو اهب نيتكرشلل ةرادإلا سلجم ءاضعأل نيلثمم دوجوب كلذو ةيتيوكلا ةيرصملا ةضباقلا ةكرشلاو ساجتان                  ةكرش

.ةكرشلا عيبب ةلماعلا ىوقلا ةرازو ىف تادنتسم نم هومدق ام ةحص مدع تبثي امم  2013   ويام رهشب تاعامتجا
 

،لامعأ ةيأ نيفظوملا ميلست نع تعنتما ةكرشلا ةرادإ نكلو ،ايموي ةكرشلا رقم ىلإ هجوتلاب نورمتسم لامعلاو يضاملا ربمفون                    ذنمو
اضيأو ،ةزيجلاو ،ةرهاقلاو ،ةيردنكسإلاو ،ةريحبلا تاظفاحم يف ةطرشلا ماسقأب هلاح تابثإ رضاحم لمعب مايقلل لامعلا ىعد                  امم
ةكرش ىهو نطابلا نم ةأشنملا ةكرشلا عم عيقوتلاب امإ لامعلا ديدهتب اهمايق الإ ةكرشلا نم ناك امف .عرف لك هل عباتلا لمعلا                        بتاكمب
فقوو ربمفون يف مهل يرهشلا بتارلا فقوب تماق امدعب تاقحتسم ةيأ ىلع مهلوصح نود لامعلا حيرست متي وأ ،تالواقملل                     ةقدرغلا

 .نيلماعلا ةفاكل نييعتلا ةيادب ذنم ةيموكح ةيبط ةمدخ رتافد دوجو مدعب املع ،نيلماعلل ةيبطلا ةياعرلا ةمدخ
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