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سدـقلاو ةـيبرغلا  ةفـضلا  يف  تاكاهتنا  ىلع 2558  دـيزي  ام  يليئارـسإلا  لـالتحالا  تاوق  باـكترا  يـضاملا  رياـني  رهـش  دـهش 
، ةينيطـسلفلا ندـملاو  لزاـنملا  ماـحتقاو  ةـمهادمو  نيينيطـسلفلا ، نم  ددـع  لاـقتعاو  ةـباصإو  لـتق  نيب  اـم  تعونت  ةـلتحملا ،

شيجلا ةيامحب  نينطوتسملا  تاءادتعا  ىلإ  ةفاضإلاب  تاكلتمملا ، نم  ديدعلا  ةرداصمو 

نم رياني  / يناثلا نوناك  لوألا  رهشلا  نأ  ةفضلاب ، سامح "  " ةيمالسإلا ةمواقملا  ةكرحل  ةيمالعإلا  ةرئادلا  هتدعأ  ريرقت  نّيبو 
تاءادـــتعا ىلإ  ةـــفاضإلاب  نيينيطـــسلفلا ، نــم  ددـــع  لاــقتعاو  ةـــباصإو  لــتق  تلمـــش  اـــًكاهتنا ، دهـــش 2558  يلاــحلا  ماـــعلا 

تاسدقم سيندتو  تاكلتمملا ، نم  ديدعلا  ةرداصمو  رفس ، عنمو  لزانمو ، قطانم  ماحتقاو  ةمهادم  تايلمعو  نينطوتسم 

يليئارـسإلا لـالتحالا  دونج  دـي  ىلع  اوـلتق  ثيح  يـضاملا ، رهـشلا  لـالخ  اودهـشتسا  نيينيطـسلف  ةـسمخ  نأ  ريرقتلا ، داـفأو 
يف لـالتحالا  تاوـق  صاـصرب  يناـثلا  نوناـك  نـم  نيرـشعلاو  يداـحلا  يف  يودـع  يزوـف  دـمحم  ديهـشلا  مـهنم  هينطوتــسمو ،

دوماـعلا باـب  نـم  برقلاـب  هـيلع  راـنلا  لــالتحالا  قــالطإب  ةنــسامش  دــمحم  ضاــير  ديهــشلا  ىقترا  مـث  ةراوـح ، زجاــح  طــيحم 
صاـصرب دـماح  دـمحأ  نميأ  ديهـشلا  ىقترا  هسفن ، موـيلا  لـالخو  هتاذ ، رهـشلا  نـم  نيرـشعلاو  سماـخلا  موـي  سدـقلا  ةـنيدمب 

داولس ةدلب  برغ  يركسعلا  ةبقارملا  جرب  برق  لالتحالا 

يفو ريغملا ، ةــيرق  يف  نونطوتــسم  هـيلع  راـنلا  قـالطإ  دــعب  يلاـتلا ، موـيلا  يف  ناـسعنلا ، يدــمح  ررحملا  ريــسألا  دهــشتساو 
راـنلا لـالتحالا  تاوـق  قـالطإ  ءارج  كراـبم  حامـس  ةـبلاطلا  ةديهــشلا  تـقترا  يناـثلا ، نوناـك  رهــش  نـم  نيثـالثلا  موـي  ةـحيبص 

ميعزلا زجاح  برق  اهيلع 

لـــالتحالا تاءادــــتعا  لـــالخ  ةــــفلتخم  حارجب  اوبيــــصأ  اــــًنطاوم  نأ 259  ساــــمحل ، ةـــــيمالعإلا  ةرئادـــــلا  ريرقت  حـــــضوأو 
مار هللا ةـنيدم  يف  تاـباصإلا  مظعم  تزكرتو  يحلا ، صاـصرلاب  تاـباصإ  مـهنيب  سدـقلاو ، ةفـضلا  ناكـس  ىلع  هينطوتـسمو 
، محل تيبو  سدقلا  ةنيدم  نم  لك  يف  نينطاوم  ةباصإ 10  اهالت  ليلخلا ، يف  اًنطاوم  بيصأ 18  اميف  ةباصإ ، عقاوب 191 

تعقو مركلوط  يفو  تاـباصإ ، تعقوف 5  تيفلـس  يف  اـمأ  سلباـن ، يف  و7  ةـيليقلق ، يف  و8  نينج ، يف  تاـباصإ  تعقوو 9 



يضاملا رهشلا  لالخ  ةدحاو ، ةباصإ 

، نوررحم ىرـسأو  ءاـسنو  لاـفطأ  مهنيب  نـيلقتعم ، يراـجلا 406  ماـعلا  نـم  يناـثلا  نوناـك  رهـش  يف  نـيلقتعملا  يلاـمجإ  غـلبو 
مار هللا يفو  اــــًنطاوم ، لـقتعاف 67  مـحل  تـيب  ةــنيدم  يف  اــمأ  اــًنطاوم ، لاـقتعاب 71  سدـقلا  ةــنيدم  يف  ربكـألا  ددــعلا  ناـك 

يف مث  اًنطاوم ، لاقتعاب 35  ةيليقلق  ةـنيدم  اهالت  اًنطاوم ، نينج 50  يفو  اًنطاوم ، ليلخلا 54  يفو  اـًنطاوم ، لقتعاف 65 
نم نينطاوم  لقتعاو 5  مركلوط ، يف  و10  سابوط ، يف   11 تيفلـس ، ةنيدم  يف  لقتعاو 13  اًنطاوم ، لاقتعا 25  سلبان 

احيرأ

دــعبُأ 13 اـميف  ةرم ، عـقاوب 26  يناـثلا ، نوناـك  رهـش  لـالخ  ىـصقألا  دجـسملا  اوـمحتقا  اًنطوتـسم  نأ 1754  ريرقتلا ، دروأو 
رفسلا نم  اًنطاوم  عنم 313  مت  امك  ىصقألا ، دجسملا  نع  اًنطاوم 

ةفضلا قطانم  يف  اًتقؤمو  اًتباث  اًزجاح  اوماقأ 436  اميف  اًماحتقا ، ةفضلا 532  ندمل  لالتحالا  تاوق  تاماحتقا  ددع  غلبو 
اهمدـه مت  يتلا  لزاـنملا  ددـع  غلب  اـميف  اًريبك ، اـًبارخ  اهدـعب  تفلخ  ةـمهادم ، لزانملا 236  تامهادـم  ددـع  غلب  امك  ةـفلتخملا ،

لزانم يناثلا 10  نوناك  رهش  لالخ 

ةدابعلا رود  لاط  اهنم  ءادـتعا   26 ءادتعا ، ةفـضلا 55  يف  مهتاكلتممو  نينطاوملا  ىلع  نينطوتـسملا  تاءادتعا  ددع  غلبو 
تاسدقملاو

هونطوتسمو لالتحالا  دونج  اهذفن  رانلا  قالطإ  ةيلمع  ددع 127  ةفضلا  ىلع  لالتحالا  تاءادتعا  للختو 

اهـضعب ةأشنم ، غلب 43  اـهريغو  تاـسكربو  ةـيعارز  تآـشنمو  ةـيراجت  لاـحم  نم  ةرمدـملا  تاـكلتمملا  ددـع  نأ  ريرقتلا  داـفأو 
تعونت ةرداصملا 28  تاكلتمملا  ددـع  ناك  اـميف  لـالتحالا ، تاطلـسل  ةـيلاع  تاـمارغ  عفدـل  اًـبنجت  مهيدـيأب  اهباحـصأ  اهمدـه 

تابكرمو تادعمو  ةيلام  غلابم  ةرداصم  نيب 

ىلع اـًكاهتنا   280 ، 325 عـقاوب 556 ، ةيليئارـسإلا  تاـكاهتنالل  اًـضرعت  رثكـألا  محل ، تـيبو  لـيلخلاو  مار هللا  قطاـنم  ربـتعتو 
يلاوتلا
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