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 ةيسيئرلا طاقنلا

 م2019 وينوي 17 ىتح ةئجافملا لويسلا ءارج ةررضتملا تايريدملاو تاظفاحملا

 راطمألا ةجيتن نيرخآ صخش 9,000 ررضت •

 عيمج يف نيررضتملا ددع عومجم لصيل ،لويسلاو

 .صخش 80,000 وحن ىلإ نميلا ءاحنأ

 – ةريبك رارضألا لازت ال نكل ،راطمألا ةدح تفخ •

 داوملاو ءاذغلاو ىوأملا ىلإ نيررضتملا فالآ جاتحي

 .ةيئاذغلا ريغ

 مييقتلا ةيلمع ةيناسنإ تامظنم ةرشع معدت •

 يف لويسلاب ةقلعتملا تاجايتحالل عيرسلا

 .ةيبونجلا تاظفاحملا

 ةباجتسالا نم يناسنإلا لمعلا ءاكرش داز •

 يف ةفيضتسمو ةحزان ةرسأ 4,000 ةدعاسمل

 .ةجح ةظفاحم

 عاضوألا لوح ةماع ةرظن

 .تاظفاحم 10 نم رثكأ يف صخش 80,000 نم برقي ام ىلإً ارخؤم لويسلاو ةريزغلا راطمألا ةجيتن نميلا يف نيررضتملا صاخشألا ددع داز
 لويسلا ببسب )صخش 9,174( ةيفاضإ ةحزان ةرسأ 1,529 ررضت رهظت ةديدجً اماقرأ ندع يف نيحزانلل ةيذيفنتلا ةدحولا تمدق ،وينوي 14 يف

 تامييقتلا نم ديزملا لازت الو ؛ةيبونجلا تاظفاحملا يفً اعقوم 23 يف تامييقتلا نآلا ىتح تيرجأو .ةجحو نيبأو تومرضح تاظفاحم يف

 .ندع يف ةصاخ ؛ةمئاق

 
 نيحزانلل ةيذيفنتلا ةدحولا ،ثراوكلا ةهجاومو ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتو ةرادإل ةينطولا ةئيهلا :تانايبلا ردصم

ةئجافملا لويسلا :نميلا  
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 نم ةررضتم ةحزان ةرسأ 3,000 نع ديزي ام ىلإ ةفاضإ ةديدجلا تالاحلا لثمتو

 ةريزغلا راطمألا لوطه دعبً ايئدبم اهديدحت مت يتلاو )صخش 18,000( لويسلا

 لصي كلذبو ،تومرضحو زعتو جحلو ندع تاظفاحم يف وينوي 9و 7 نيب ام ةرتفلل

 .)صخش 27,510( ةرسأ 4,585 ىلإ ةيبونج تاظفاحم تس يف ةررضتملا رسألا ددع

 يف ةقطنم 15 يف )صخش 5,270 نع ديزي ام( ةحزان ةرسأ 879 لمشي ددعلا اذهو

 ،ةجح ةظفاحم يف عقوم 13 يف )صخش 2,358( ةحزان ةرسأ 393 ،نيبأ ةظفاحم

 ةظفاحم يف ربعلا ةيريدم يف نيعقوم يف )صخش 1,542( ةحزان ةرسأ 257و

  .تومرضح

 راطمألا نع مجانلا رثألا لازي ال نكلو ،ةفاثك لقأ ةريخألا ةنوآلا يف راطمألا تناكو

 ةداعإ تمت ،ندع يفو ً.اريبك وينوي نم نيلوألا نيعوبسألا لالخ لويسلاو ةريزغلا

 راطمألا ةجيتن رورملا ةكرح مامأً اقلغم ناك يذلاو ةبرتلا ىلإ يدؤملا قيرطلا حتف

 فرجنملا ماكرلا ةلازإ ةيلمع لازت الو .لقنتلا ةلقرع يف تببستوً ارخؤم تلطه يتلا

 .ةرمتسم لابجلا نم

 اهنع غالبإلا مت يتلا )صخش 48,000( ةرسأ 8,000 زواجت ةررضتملا رسألا ددع نأ تاطلسلا غالبإ عم ،ةررضتم ةظفاحم رثكأ ةجح لازت الو

 ةحزان ةرسأ 3,200و )صخش 3,000( ةفيضتسم ةرسأ 500 نع ديزي ام جاتحي ثيح قرحملا ناريخو سبع يهً ارثأت تايريدملا دشأ ً.اقباس

 .تادعاسملا ىلإ )صخش 19,200(

 نم ةررضتم ةرسأ 140 كانه نأ فوجلا ةظفاحم يف ةزوجر ةيريدم يف نييلحملا ءاكرشلا دحأ اهارجأ يتلا عيرسلا مييقتلا ةيلمع جئاتن تراشأ

 .هايملا رابآ نم ةعست تثولت ثيح رارسلاو لوغلاو دشارلا يهو قطانم ةثالث يف لويسلا

ةيناسنإلا ةباجتسالا   

 

 

 

 

 ىتح ةظفاحملا بسحب ةئجافملا لويسلا نم نيررضتملا
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 قيسنتو ةرادإ عاطق ةعومجم تمعدو

 ةدحتملا ممألا ةيضوفمو تاميخملا

 رشعو نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا

 ةدحولا بناج ىلإ ةيناسنإ تامظنم

 مييقتلا ةيلمع نيحزانلل ةيذيفنتلا

 يتلا قطانملا يف تاجايتحالل ةعيرسلا

 ءارجإ متو .يناسنإلا ندع زكرم اهيطغي

 ةدعاسمب برأم يفً اضيأ مييقتلا ةيلمع

 لالهلا ةيعمجو ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا

 ةثاغإلل ءاعنص فالتئإو ينميلا رمحألا

  .ةيمالسإلا ةثاغإلاو

 
 

 يتارامإلا رمحألا لالهلا مدقو

 850و ةيئاذغ ةلس 2,789

 ةحزانلا رسألا معدل ةميخ

 دوكلا عقوم يف ةررضتملا

 ،نيبأ ةظفاحم يف نيحزانلل

 ةرطيبلاو ةفاقشملا عقاومو

 ةظفاحم يف نيحزانلل طابرلاو

 تايواح عست تمدقو .جحل

 تامزلتسملاو ةيودألا نم

   .ةحصلا ةرازو ىلإ ةيبطلا

 

 ميدقت نم يناسنإلا لمعلا ءاكرش فثك

 فالآ تاجايتحا ةيبلتل تادعاسملا

 يف لويسلاو ةريزغلا راطمألا ءارج نيررضتملا

 رثكأ يف زيكرتلا ناك .ةيبونجلا تاظفاحملا

 تاميخم( جحل ةظفاحم يفً اررضت عقاوملا

 نب رامع( ندع يفو )ربصو طابرلا يف نيحزانلا

 ةرهز عقومو يعامجلا بعشلا زكرمو رساي

 نكاسملا عضو ريثيو .)يعامجلا ليلخ

ً اضيأ عنارقلاو دوكلا يعقوم يف ةيئاوشعلا

  .نيبأ يف قلقلا
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 1,000 ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا تعزوو

 مقطأ تززعو ةيئاذغلا ريغ داوملا نم

 يف ةحزانلا رسألل ةئراطلا ةيئاويإلا داوملا

ً اضيأ تمعدو .نيبأ يف نيحزانلا عقاوم

 ةيضرأ نم هايملل ةرشابملا ةلازإلا ةيلمع

 زجتحت ثيح ،ندع يف ويام 22 بعلم

.نيرجاهملا تاطلسلا  

 
 

 ،ةيموكح ريغ ةمظنم تعزوو

 ةيئاذغ ةلس 500 ،نماضتلا لفاوق

 ةفاقشملا عقوم يف ةحزانلا رسألل

 لمع كيرش عزوو ؛نيحزانلل

 ريغ داوملا نم 145 رخآ يناسنإ

 يف نيررضتملا ىلع ةيئاذغلا

 يف ةوفلاو رحشلا يتقطنم

 .تومرضح

 

 

 عيزوت نم ةجح يف مافسكوأ ةمظنم تهتناو

 ىلإ هايملا ةجلاعمب ةصاخلا رولكلا صارقأ

 يف لويسلا نم ةررضتم ةرسأ 14,753

 تلمشو .ةنديعكو ملسأو سبع تايريدم

 9,272و ةحزان ةرسأ 5,481 نيديفتسملا دادعأ

 تمدقو .فيضتسملا عمتجملا نم ةرسأ

 ةيئاذغ ريغ داوم ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا

 بإ يف ةرسأ 57 ىلإ ةئراط ةيئاويإ داوم مقطأو

 يف ةيزعتلاو ةيوام يتيريدم يف ةرسأ 74و

  .زعت ةظفاحم

 
 

 200 نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا ممألا ةيضوفم تعزوو

 .جحل يف ةميخ 550و ،ندع يف مايخلاو ةيئاذغلا ريغ داوملا نم

 ةيلمع ءارجإب تاميخملا قيسنتو ةرادإ عاطق ةعومجم تأدبو

 عقاوم يف ةباجتسالا قيسنتو تاجايتحالا ديدحتل كلذو مييقت

 داوم مقطأ ةلوفطلل ةدحتملا ممألا قودنص عزوو .نيحزانلا

 هايملا ةلازإل تانحاشلا ترفوو جحل يف ةرسأ 500 ـل ةفاظنلا

 .نيحزانلل طابرلا ميخم يف ةدكارلا

 

 
 

 دحأ قيرط نع ؛ةيناسنإلا لامعألاو ةثاغإلل ناملس كلملا زكرم مدقو

 370و شارف 600و ةيناطب 1,800و ةميخ 300 ؛نييلحملا ءاكرشلا

 ىلإ ةفاضإلاب ،تومرضحو برأمو جحلو ندع يف ةحزانلا رسألل ىوأم

 .جحلو ندع يف ةحزانلا رسألل ةيئاذغ ةلس 300
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 ةباجتسالا يف تایدحتلاو تاوجفلا

 ةيرارمتسإ نم مغرلا ىلع تارغثلاو تاوجفلا ضعب كانه لازي ال

 ةظفاحم يف ملسأ ةيريدم يف مييقتلا ةيلمع عطق مت .ةباجتسالا

 هنأ ىلع رصأ يذلاو ،نيحزانلل يعمتجم يدايق اهفقوأ نا دعب ةجح

 مهعيمج نأل ةمئاقلا يف نيحزانلا عيمج ءامسأ جاردإ يغبني

  .ةيئاذغلا ريغ داوملاو ةيئاويإلا تادعاسملا نوجاتحي

 ىلع مييقتلا جئاتن ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم ممعو

 نم اونكمتي ىتح فوجلا يف ةيعاطقلا تاعومجملا يقسنم

 داوملا كلذ يف امب ،ةزوجر ةيريدم يف ةماهلا تاجايتحالل ةباجتسالا

 ةفاظنلا داوم مقطأو ةئراطلا ةيئاويإلا مقطألاو ةيئاذغلا ريغ

 ةيدقنلا تادعاسملاو هايملا عيزوت تانازخو تايسومانو

 هايم ريهطتً اضيأ يرورضلا نم .نيررضتملل ةيعارزلا تالخدملاو

  .رابآلا

 ةيئاويإلا تادعاسملا ميدقت يف تلثمت ةباجتسالا يف ةيسيئرلا تاوجفلا نأ ةيبونجلا تاظفاحملا يف نيحزانلل ةيذيفنتلا ةدحولا جئاتن ترهظأ

 .اهمييقت مت يتلا عقاوملا عيمج يف تادعاسملا هذه ميدقت متي مل هنأ جئاتنلا تراشأو .ةيئاذغلاو ةيئاذغلا ريغ داوملاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممألا ةيضوفم :ردصملا /ندع يف لويسلا نم ةررضتملا ةيئاويإلا تاميخملا راوج لافطألا بعلي
 نيئجاللا نوؤشل ةيماسلا ةدحتملا
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