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ةريسم يف  عسوألا  هكارح  ةزغ ، عاطق  يف  ينيطسلفلا  بعشلا  لصاوي  تايئاضفلا ، تاسدع  مامأو  هرسأب ، ملاعلا  ىآرم  ىلع 
كارحلا فادهتــساب  هــمئارج  يليئارــسإلا  لــتحملا  لــصاوي  اــهعمو  راــصحلا ، رــسكو  ةدوــعلا  قــحب  ةــبلاطملل  ىربــكلا ، ةدوــعلا 

يملسلا

تنـال اـمو  عومجلا ، تضفنا  اـمو  مئازعلا ، تفعـض  اـمو  عبارلا ، اهرهـش  ىربكلا ، ةدوعلا  ةريـسم  لخدـت  ويلوي ، نم  لوـألا  مويلا 
راصحلا رسكو  ةيرحلا  ىلإ  الوصو  ليسي  مدلا  لازي  امو  فقاوملا ؛

ةقراحلا تانولابلل  الوصو  ةعراقم  تاودأ 

لئاـسولاب لـتحملا ، ةــعراقم  يف  نوعدــبيو  لاــضنلا ، لــئاسو  راــكتبا  نوينيطــسلفلا  ناّبــشلا  لــصاوي  كارحلا ، رارمتــسا  عـمو 
قراحلا نولابلاو  ةيقرولا ، ةرئاطلا  ىلإ  الوصو  عالقملاو ، كوشوكلاو ، رجحلا  نم  اءدب  ةطيسبلا ،

ةــساسلا راــبك  ىعادــتي  ثـيح  نـمزم ؛ عادــصب  اــهل  اوببــستو  اــهعجاضم ، اوـضقو  ليئارــسإ "  " اوـقهرأ ةــقراحلا " تاــنولابلا  "ـ ب
سوباكلا كلذ  ةهجاومل  ءاربخلاو  نييليئارسإلا 

، ملاـعلا ىلإ  ةرـصاحملا  ةزغ  توـص  لاـصيإل  نابـشلا  اهمدختـسي  يتـلا  ةيملــسلا  ةـمواقملا  تاودأ  ىدـحإ  ةـقراحلا  تاـنولابلاو 
يتلا داوملا  نم  ةـعومجم  طـلخب  ايودـي  هصالختـسا  ربـع  مويليهلا  وأ  نيجوردـيهلا  زاـغب  تاـنولابلا  ءلـم  ىلع  ةركفلا  موقتو 

ةقراح ةلعشب  اليذم  نوكيو  تارتم ، وليكلا  تارشع  زواجتت  تافاسم  ىلإ  تانولابلا  ناريط  نّمؤي  يذلا  زاغلا  اهلعافت  قلخي 

ديفت ثيح  ةـقراحلا ، تانولابلاب  نييليئارـسإلا  بولق  قرح  نورئاثلا  نابـشلا  لصاوي  ةدوعلا ، ةريـسم  نم  موي  لـك  رورم  عمو 



ايجوـلونكت لـشفت  ةدارـإلا  هذـه  عـمو  ةـيعارزلا ، تامنودـلا  فـالآ  قرحب  تببــست  ةـقراحلا  تاـنولابلا  نأ  ةيليئارــسإلا  ريراـقتلا 
تانولابلا بعر  ةهجاوم  يف  لالتحالا 

لخاد رتـم  وـليك  ةـفاسم 45  تلــصو  ةـقراحلا  اـهتانولاب  نأ  اـهل  ناـيب  يف  تـنلعأ  يراوزلا " ءاـنبأ   " ةــقراحلا تاـنولابلا  ةدــحو 
ةنياهصلا بولق  يف  بعرلا  بد  لصاوتس  اهنأ  نلعتل  ةلتحملا ، يضارألا 

مدلاو رصنلا  تارابع 

اهعمو خـيراتلا ، تالجـس  يف  رـصنلا  تارابع  ليجـست  ينيطـسلفلا  بعـشلا  لصاوي  اهعمو  ىربكلا ، ةدوعلا  ةريـسم  لصاوتتو 
ةيرحو ةماركب  شيعلاو  راصحلا  رسكب  هقح  نع  كيهان  سمشلاك ، حضاو  هتدوعب  هقح  نإ  هلك : ملاعلل  لوقي 

، رومـس رمع  عرازملا  نيـسح ، وبأ  دـمحأ  يفحـصلا  ىجترم ، رـساي  يفحـصلا  حالـص ، وـبأ  يداـف  دـعقملا  راـجنلا ، نازر  ةفعـسملا 
ءالؤه بارغ ، رصان  نسملا  رودنغلا ، ىليل  ةعيضرلا  ليلخ ، خيشلا  لاصو  ةاتفلا  اجنلا ، وبأ  رساي  لفطلا  ةضيوع ، مازع  ىتفلا 

هفلصو لتحملا  باهرإ  مغر  يملسلا ، كارحلا  ملاعم  مدلاب  تمسر  تانوقيأ  مهريغو 

مئارج

يورتو لاـصفنالا ، معازم  ىلع  اـيلمع  ُّدرت  ةزغ  تناـك  كرتـشم ،" ريـصمو  مد  ةدـحو  ةفـضلا  ىلإ  ةزغ  نـم   " ةمرـصنملا ةـعمجلا 
بعشلاو ضرألا  ةدحو  مدلاب 

تناك ثيح  نيينيطـسلف ، الفطو  اباش  لالتحالا  شيج  لتق  ذإ  ةـيباهرإ ، ةيليئارـسإ  مئارج  ةداـعلاك -  - ةـعمجلا هذـه  تدهـشو 
هغامد تجرخأ  هسأر  يف  ةصاصرب  يليئارسإ  صانق  هفدهتسا  ذإ  ةياغلل ، ةعورم  اجنلا  وبأ  رساي  لفطلا  دهاشم 

يف اـهقالطنا  ذـنم  فقوتت  مل  اهتيملـس ، مغر  ىربكلا ، ةدوعلا  ةريـسم  يف  نيكراـشملا  دـض  لـالتحالا  باـهرإو  لـتقلا ، دـهاشم 
ةاعد  " تلتق ىرحألاب  يه  باـشلا ، يفحـصلا ، فعـسملا ، ةأرملا ، نسملا ، لـفطلا ، تلتق  لـالتحالا  ةـلودف  يـضاملا ، سراـم   30

" ةيرحلاو ةايحلا 

ةوقلاب نيرهاظتملا  فدهتـساو  رمحلا ، طوطخلا  زواجت  يليئارـسإلا  لالتحالا  نأ  تدكأ  ةرتاوتم ، ةيمالعإو  ةـيقوقح  ريراقت 
ةباـصإ ىلع  ةــلتقلا  زكر  نـيح  يف  فـالآلا ، ةــباصإو  داهــشتسا  نـع  رفــسأ  اـم  ةــيزاغلا ، لـبانقلاو  يحلا ، صاـصرلابو  ةمــشاغلا ،

تاقاعإو رتب  تالاحب  ببستلل  ةلواحم  يف  مهمادقأ  يف  نابشلا 

ةحصلا ةيئاصحإ 

لـالتحالا تاوـق  ءادـتعا  يف  نـيرخآ ، ةـباصإو 15200  اـنطاوم  داهـشتسا 134  ةحـصلا  ةرازوـل  ةيمـسر  ةـيئاصحإ  ترهظأو 
يضاملا راذآ  / سرام ذنم 30  ىربكلا  ةدوعلا  ةريسم  يف  نييملسلا  نيكراشملا  ىلع 

نم و3  نافعسمو ، نايفحـصو ، ةديـسو ، الفط  مهنم 16  غلب 134  ءادهـشلا  يلامجإ  نإ  اـهل : ٍناـيب  يف  ةحـصلا  ةرازو  تلاـقو 
ةقاعإلا يوذ 

جايـسلا نم  ةبرقم  ىلع  مهتلتق  امدعب  مهنيماثج  لالتحالا  تاوق  تزجتحا  نيرخآ ، ءادهـش  ةرازولا 8  ةيئاصحإ  لمشت  ملو 
اًديهش  وه 142  ةدملا  هذه  لالخ  ءادهشلا  ةليصح  نأ  ينعي  ام  ةزغ ، عاطق  قرش  لصافلا 

نأ ىلإ  ةهبنم  ةريطخ ، ةـباصإ  مهنم 370  زاغلاب ، قانتخاو  ةفلتخم ، حارجب  ةـباصإ  عوقو 15200  ىلإ  ةـيئاصحإلا  تراشأو 
ةديس و1160  الفط ، نيباصملا 2536  نيب 

نيفعسملا نيب  ةباصإ  و231  ةفعسمو ،) فعسم   ) مهنم نيديهـش  ىلإ  ىدأ  ةيبطلا  مقاوطلل  رـشابم  فادهتـسا  دوجو  تدكأو 



ايئزج فاعسإ  ةرايس  ررضت 40  بناج  ىلإ  زاغلاب ، قانتخاو  يحلا  صاصرلاب 

صاصرلاب ةـباصإو 175  مـهنم  داهـشتسا 2  ىلإ  ىدأ  اـم  ةيفحـصلا ؛ مقاوـطلل  رــشابملا  لـالتحالا  فادهتــسا  ىلإ  تراـشأ  اـمك 
قانتخالاو يحلا 

نيذــلا نيرهاـظتملا  قـحب  ةعــشب  ةرزجم  لـالتحالا  ةــلود  تـبكترا  ذإ  ةــيومد ، رثكـألا  ناـك  يــضاملا ، وياــم  نينثـإلا 14  موـيو 
نيرخآ فالآ  ةبارق 4  ةباصإو  اديهش  وحن 70  ءاقترا  نع  ترفسأو  راصحلا ،" رسكو  ةدوعلا  ةينويلم   " يف اوكراش 
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