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 عاضوألا ىلع ةماع ةرظن
 ليربأ فصتنم يف تأدب يتلا لويسلاو ةريزغلا راطمألا ترمتسا 

 ةليلقلا مايألا لالخ ةفيثكلا راطمألا لوطه ببستو .ويام ىتح

 لزانملا ريمدتو ةيتحتلا ىنبلاب رارضأ قاحلإ يف ةيضاملا

 رارضأ يف لويسلا تببست امك .تاباصإو تايفو يف ببستلاو

 علاضلاو نيبأو ندع تاظفاحم يف قاطنلا ةعساو ةددعتم

 مييقت تايلمع لصاوتت امنيبو .زعتو برأمو تومرضحو جحلو

 ريراقتلا ريشت ،لويسلاو ةريزغلا راطمألا نع ةمجانلا رارضألا

 اهتيبلاغ نأو تررضت دق رسألا فالآ نأ ىلإ ةيلوألا ةيناديملا

 داصرألل ينطولا زكرملا ناكو .نوحزانلا اهنطقي قطانم يف شيعت

 حصنو لويسلا نم تاريذحت اًرخؤم ردصأ دق ةينميلا ةيوجلا

 عقوتملا نم ثيح رذحلا يخوتب تارايسلا يقئاسو نينطاوملا

 مسوم دتميو اذه .ةلبقملا مايألا يف راطمألا لوطه رارمتسا

 .سطسغأ ىلإ ليربأ نم ةرتفلا يف نميلا يف راطمألا

 ةيناسنإلا تاجايتحالاو رارضألا
 نم مهمظعمو ،لويسلاو راطمألا نم اوررضت )صخش 22,380( ةرسأ 3,730 يلاوح نأ ىلإ ريشت ةيلوألا ريراقتلا نأ ريغ ،رارضألا مييقت يف لمعلا يراج

 .نيحزانلا

 .ليربأ 28 يف تأدب ةريزغ راطمأ لوطه دعب ةقيربلاو العملاو دعس راد تايريدم يف نيحزانلل عقاوم ةعبس يف ةحزان ةرسأ 1,067 تررضت ،ندع ةظفاحم يف

 ىلإ تاريدقتلا ريشت ،ةحابلا روطو نبت يتيريدم يف يسيئر لكشبو ،جحل ةظفاحم يفو .هايملا مكارت ببسب اًتقؤم تايريدملا نيب ةيسيئرلا قرطلا تعطُقو

 .مهنكاسم ةريزغلا راطمألا ترمد نأ دعب ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا تادعاسمو ةيئاذغلا ريغ داوملاو ىوأملاو ءاذغلا ىلإ ةجاحب ةحزان ةرسأ 679 نأ

 هايملاو ةيئاذغلا ريغ داوملاو ىوأملاو ءاذغلا ىلإ ةجاحب مهو ةريزغلا راطمألا نم اًضيأ رابجنزو رفنخ يتيريدم يف ةرسأ 638 تررضت دقف ،نيبأ ةظفاحم يف امأ

 .ةوبش نيبأ يتظافحم طبرت يتلا دفحملاو روحأ يتيريدم يف اتقؤم ةيسيئرلا قرطلا تقلُغأ امكو .ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو
 
 512 تررضت ،رياربف رهش نم لوألا عوبسألا ذنم فينعلا لاتقلا علدنا ثيح ،برأم ةظفاحم يف 

 ريشتو .ىرخأ ةحزان ةرسأ 357 ررضت ىلإ تاريدقتلا ريشت ،زعت ةظفاحم يف امنيب ،راطمألا نم ةرسأ

 ةجاحب ةحزان ةرسأ 112 يلاوح نأو يلك وأ يئزج لكشب ةحزان ةرسأ 130 نكاسم ررضت ىلإ ريراقتلا

 خارسملا ةيريدم يف هايملا هترمغ ٍداو ببست دقف ً،اضيأ زعت يف امأ .ةلجاع ةيئاذغ تادعاسم ىلإ

 لوصولا نكمي يذلا ديحولا قيرطلا وه اذهو .مويلا لاوط قيرطلا عطقناو تابكرملا فرجب ديدهتلاب

  .ندعب ةبرتلا ناطبري نيذللا نييسيئرلا نيقيرطلا قلُغأ امك .زعت ةنيدمب ةقطنملا طبري يذلاو هيلإ
 تادعاسمو ةيئاذغلا ريغ داوملاو ىوأملاو ءاذغلا ىلإ ةحزان ةرسأ 183 جاتحت ،علاضلا ةظفاحم يف

 ةيريدم يف ةيلزنملا تاودألاو مهمايخ ةريزغلا راطمألا ترمد نأ دعب ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا

 تدافأ ،ةباصإ 12و تايفو عبرأ تدكأت ثيح ،تومرضح ةظفاحمب ميرت ةيريدم يفو .علاضلا

 رسألا ضعب تلقتنا .اًيلك وأ اًيئزج امإ مهلزانم تررضتو ةرسأ 167 ررضتب ءاكرشلاو تاطلسلا

 مهيشاوم ضعبلا دقف امك .سرادملا يف رخآلا ضعبلا رقتسا امنيب ،اهبراقأ عم شيعلل ةررضتملا

 ىلإ ةفاضإلابو .ةرصاحملا رسألا ضعب ءالجإ لالخ نم دعاست ةيلحملا تاطلسلا .ىرخألا مهتاكلتممو

 ةظفاحملا ةررضتملا رسألا ددع

 ندع     1,067
 جحل        679
 نیبأ       638
 برأم        512
 زعت     357
 علاضلا         183
 تومرضح      217
 يقرشلا لحاسلا       20
 ءاعنص          37
 بإ          20

 رسألا ددع يلامجإ        3,730
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 ءاكرشلا ردقيو .ةيئاذغلا مهصصح تفرجو مهنكاسم ةريزغلا راطمألا ترمد نأ دعب ةلجاع تادعاسم ىلإ نوئيس ةيريدم يف ةحزان ةرسأ 50 يلاوح جاتحت ،كلذ

 .ةررضتملا قطانملا ضعب ىلإ لوصولا رذعتي لازي ال ثيح كلذ نم ىلعأ نوكي دق نيررضتملا صاخشألا ددع نأ
 عم دادعألا عفترت دقو ،اخملا ةيريدمل ةعباتلا ةيلذاشلا ةيرق يف ةريزغلا راطمألا ببسب اهلزانم تدقف ةرسأ 20 نأ ةيلحملا تاطلسلا ردقت ،يبرغلا لحاسلا يف

 ةافو يف تببستو ةرسأ 20 و ءاعنص يف ةرسأ 37 ىلع رارضأ عوقو يف تببست لويسلاو ةريزغلا راطمألا نأ ىلإ ريراقتلا تراشأ امك .راطمألا لوطه رارمتسا

  .ةوبش ةظفاحمب ىلفسلا هخرم ةيريدم يف لويسلاب ةطبترم ىرخأ ةافو ةلاح نع غالبإلا متو .يلاوتلا ىلع بإ ةظفاحم يف نيصخش

 ةيناسنإلا ةباجتسالا
 يتلا قطانملا يف .لويسلل ةباجتسالا فيثكتل مهدوهج دشحو ينطولا ديعصلا ىلع لويسلل دادعتسالا ةطخ ليعفت ىلع نآلا يناسنإلا لمعلا ءاكرش لمعي

 ةيسيئرلا قرطلا نم لويسلا هايم طفش ىلع ءاكرشلا لمع ،ندع ةظفاحم يف .ةباجتسالا يف يناسنإلا لمعلا ءاكرش أدبي ،نيررضتملا ىلإ اهيف لوصولا نكمي

 شرلا ةلمح ذيفنت مت امك .دعس رادو نامثع خيشلاو رتيرك يف قطانم نم لويسلا هايم ةلازإب ةيلحملا تاطلسلا تماق امك .ةكرحلاو لوصولا نيسحتل

 .ةعيرسلا ةباجتسالا ةيلآ تادعاسم مقطأ يقلتل ةرسأ 150 نم ققحتلا ءاكرشلا لمكأ ،تومرضح ةظفاحمب ميرت ةيريدم يفو .ضوعبلا رثاكت عنمل يبابضلا

 لبق نم دوهج لذب متيف ،بإ ةظفاحم يف امأ .تامييقتلا نم ءاهتنالا درجمب ةيئاذغلا ريغ تاودألا مقطأو ةيئاذغ ةلس 300 عيزوتل ةيراج تادادعتسالا

 ىلإ يئاذغلا نمألا ةعومجم ءاكرش لصو ،ويام 1 لولحب ،برأم ةظفاحم يفو .ةعفترم قطانم ىلإ نيحزانلا لقنل ةيلحملا تاطلسلاو يناسنإلا لمعلا ءاكرش

 نم برقي ام يئاذغلا نمألا ةعومجم ءاكرش ددح ،ويام 3 لولحب ،زعت ةظفاحم يفو .رمتسم مييقتلاو دحاو رهش ةدمل يفكت ةيدقن تادعاسمب ةرسأ 212

 ةعومجم ءاكرش موقي امنيب ،يئاذغلا نمألا ةعومجم لبق نم ةيراج ققحتلا تايلمع نأ امك .ةيئاذغ تادعاسم ىلإ جاتحتو لويسلا نم تررضت ةرسأ 357

 .ةيعامجلا عقاوملا يف لويسلا نم نيررضتملا نيحزانلا تاجايتحا ديدحتل تامييقت ءارجإب تاميخملا ةرادإو قيسنت

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


