
 
 
 

 
 ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم

 

 

 عاضوألا لوح ةماع ةرظن

 نم لوألا يف فوجلا ةظفاحم يف مزحلا ةنيدم يف ةفينع تاكابتشا تعلدنا 

 ةيرارمتسا نع غالبإلا متو .نييندملا فوفص يف يعامج حوزن اهنع جتنو ،سرام

 موي ةريهظ نم رخأتم تقو ىتح ،يعفدملا فصقلا كلذ يف امب ،فينعلا لاتقلا

 تايلمع نعً اضيأ غالبإلا متو .مزحلا ةيريدم يحاوض يف ةيسيئر ةروصب ،سرام 2

 ةيناديملا ريراقتلا تراشأو .فوجلا نم ةفلتخم تايريدم يف يوجلا فصقلا

 فالآ فيضتست تناك يتلا ،مزحلا ةيريدم نم يعامجلا حوزنلا ىلإ ةيلوألا

   .برأم ةظفاحم ىلإ ،فوجلا يف ىرخأ تايريدم نمو برأم نم نيحزانلا

 ةيناسنإلا تاجايتحالاو راثآلا

 نيحزانلا دادعأو نييندملا فوفص يف اياحضلا ماقرأ نكت مل ،سرام 2 ىتح

 عمو .ةررضتملا تايريدملا يف لاتقلا ةيرارمتسا ءارج كلذو ،ةحضاو ةيلامجإلا

 نيتلوهأملا مزحلاو ليغلا يتيريدم نم ةرسأ 1,800 وحنب ردقي ام ّرف ،كلذ

 .سرام نم لوألا يف قطانملا هذه يف لاتقلا دعاصت ةجيتن كلذو ،ناكسلاب

 ةحزان ةرسأ 2,100 لوصو نع برأم يف نيحزانلل ةيذيفنتلا ةدحولا تغلبأو

 يندملا عمتجملا يف نويلحم ةداق غلبأو .يداولا ةيريدمو برأم ةنيدم يف ةيلحملا تاعمتجملا لبق نم مهتفاضتسا متو ،سرام 1 يف برأم ىلإ

 ةظفاحمب قلخلا ةيريدم يفو .برأم ىلإ كيورلا ءارحص مهروبع ءانثأ لبسلا مهب تعطقت ةديدع ةحزانً ارسأ نأ ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم

 .ةبلقتملا ةينمألا عاضوألا ءارج ةغلابلا تابوعصلا نم مغرلا ىلعً ارمتسم تادعاسملا ميدقت لازي الو ،ةحزان ةرسأ 650 نع غالبإلا مت ،فوجلا

 ىلإ راقتفالا ءارج ،نيحزانلل ليملا عقوم يف ةحزانلا رسألا ةفاضتسا متيس هنأب برأمو فوجلا يتظفاحم يف نيحزانلل ةيذيفنتلا ةدحولا تغلبأو

 عيمج يف نيرشتنملا نيحزانلا عبتت يف لثمتت يتلا تايدحتلاو ةينمألا لغاوشلا ىلإ ةفاضإلاب ،برأم ةنيدم نمض مهتفاضتسا ىلع ةيفاكلا ةردقلا

 نم ديزملا باعيتسال عقوملا ةعسوت ةيناكمإ ىلإ تراشأ ةيلحملا تاطلسلا نأ الإ ،ةرسأ 1,440 ةفاضتسال ليملا عقوم عستيو .ةظفاحملا ءاحنأ

         .نيحزانلا

 ةيناسنإلا ةباجتسالا

 جهن عابتا نامضل كلذو ،سرام 2 يف ةيذيفنتلا ةدحولا يلثممو يناسنإلا لمعلا ءاكرش عم ةيقيسنت تاعامتجا ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم دقع

 تادعاسم ليعفت متو .نيحزانلا ىلإ لوصولا اهيف نكمي يتلا قطانملا يف مهتباجتسا نم يناسنإلا لمعلا ءاكرش فثكيو .ةباجتسالا تايلمعل قسنم

 ةزهاجلا ةيذغألاب تادادمإلا تادعاسملا هذه تلمشو ً.اثيدح ةحزانلا رسألا ىلإ حاورألل ةذفنملا تادعاسملا ميدقتل ةزهاج يهو ةعيرسلا ةباجتسالا ةيلآ

 ةدحتملا ممألا قودنص نم ةمدقملا ءاسنلاب ةصاخلا تاودألاو ،فسينويلا نم ةمدقملا ةفاظنلا داوم مقطأو ،يملاعلا ةيذغألا جمانرب نم ةمدقملا لكألل
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 لمعو .ةعيرسلا ةباجتسالا ةيلآ داوم ةعومجم ميدقت قيرط نعً اثيدح نيحزانلا معدو ليجستل برأم ةنيدم يف لابقتسالل زكرم ءاشنإ متو .ناكسلل

 متو .اهلاسرإ متيل ةزهاج يهو ،برأم ةنيدم يف ةعيرسلا ةباجتسالا ةيلآ داوم ةعومجم نم 300ـل قبسملا زيهجتلا ىلع ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنص

 ىلإ ةعيرسلا ةباجتسالا ةيلآ داوم ةعومجم نم 1,500 وحن لوصو عقوتملا نمو .ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنت بتكم نم معدب تايمكلا نم ديزملا لقن

 100 لاسرإ متيسو ،برأم يف ةميخ 170 وحنً ايلاح رفوتتو .ندع نم داوملا ةعومجم نم 5,000 وحن لاسرإ متيس امنيب ،لجاعلا بيرقلا يف برأم

 داوملا مقطأ نم 4,000 وحن نم ةفلؤملا ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا تادادمإ لوصو عقوتملا نمو .ةررضتملا قطانملا ىلإ يروف لكشب ىرخأ ةميخ

 تادادمإلا نم ديزملاً اضيأ ةرجهلل ةيلودلا ةمظنملا مدقتسو .لجاعلا بيرقلا يف برأم ىلإ ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأ نم 3,500 وحنو ،ةئراطلا ةيئاويإلا

 ةعباتلا ةيباجنإلا ةحصلاو ةيامحلل ةلقنتملا قرفلا لاسرإً اضيأ متو .دلبلا ىوتسم ىلع ئراوطلا تانوزخم نم ءزجك ،ةيئاذغلا ريغ داوملا مقطأو ةيئاويإلا

 ءاسنلاو تايتفلا ديدحتو ؛ةيلاقتنإلا داوملا مقطأو ،ةيلوألا ةيسفنلا تافاعسإلاو ،ةمومألا ةحص تامدخ ميدقتل كلذو ،ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنصل

 .ةلصلا تاذ تامدخلا ىلإ نهتلاحإوً افعض دشألا
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