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ًاريسأ ريرحت 1027  اــهبجومب  مـت  يتــلا  رارحــألا ، ءاــفو  ةقفــص  ىركذ  لوأ 2011م ، نيرــشت  نـم  رــشع  نماــثلا  موـي  قـفاوي 
طيلاش داعلج  يليئارسإلا  يدنجلا  لباقم  لالتحالا  نوجس  نم 

نيح يف  ينيطـسلفلا ، انبعـش  ءانبأل  ريظنلا  ةعطقنم  ةدالجو  ًادومـصو  ةينيطـسلفلا ، ةمواقملل  ةميظع  ًادوهج  تجوت  ةـقفص 
اهعيمج لئاسولاب  هيدنج  ةداعتسا  يف  لشف  امدعب  ةميزهلا  راعب  لالتحالا  تمصو 

ـر صم اهتطاسو  تداق  ةينضُم  تاضوافم  دعب  لوأ 2011م ، نيرشت  خيراتب 11  رارحألا  ءافو  ةقفص  مامتإ  نع  ًايمـسر  نلعُأ 
يليئارسإلا لالتحالاو  سامح  ةكرح  نيب 

ريـسألا يدـنجلا  ةـلدابمل  ةقفـص  مامتإ  نع  زفلتم  باطخ  لالخ  لعـشم  دـلاخ  سامح  ةـكرحل  يـسايسلا  بتكملا  سيئر  نلعأو 
نيتلحرم ىلع  نيينيطسلفلا  ىرسألا  نم   1027 طيلاش ب ـ داعلج 

طيلاش ميلست 

ىلإ هرودـب  هملـسيس  يذـلا  يرـصملا  طيـسولا  ىلإ  طيلاش  داعلج  يدـنجلا  اهميلـست  ىدـل  ةـمواقملا  عادـبإ  رهظ  مويلا  كلذ  يف 
ةماخضلا ةديدش  ةينمأ  ةيلمع  يف  لالتحالا ،

، اهادـحإ يف  طـيلاش  ناـكو  حـفر ، ربـعم  ىلإ  لكــشلا  ةـقباطتم  عفدـلا  ةـيعابر  تارايــسلا  نـم  تارــشع  ماـسقلا  بئاـتك  تـهجو 
يربعجلا دمحأ  دئاقلاو  حفر  ربعم  نم  يرصملا  بناجلا  ىلإ  ًاحابـص  ةـعاسلا 10:05  مامت  يف  طيلاش  لخد  بقرتلا ، طسوو 

بئاتكلا يلتاقم  نم  ةريبك  ةعومجم  بناج  ىلإ  هدي  ىلع  ضباق 

ىلع يرــصملا  بناــجلا  ظــفحت  مـث  نـيررحملا  ىرــسألا  فـصن  نـع  جرفأ  طــيلاش  ىلع  يليئارــسإلا  لــالتحالا  نأــمطا  اــمنيبو 
ةقفصلا نم  ىلوألا  ةلحرملا  نم  يناثلا  فصنلا  نع  جارفإلا  متيل  طيلاش 

نيحولم تالفاحلا  نم  ًاددع  نولقتـسي  يذلا  حفر  ربعم  ىلإ  نيررحملا  نيينيطـسلفلا  ىرـسألا  لوخد  ىدل  ًايهب  دهـشملا  ادبو 
ةحرفلاب ةمعفم  ءاوجأ  طسو  نيربكمو ، رصنلا  تامالعب 



ةفاك قطانملا  نم 

ةفــضلا يف  ءاوـس  ينيطــسلفلا ، دـجاوتلا  قطاـنم  لـك  نـمو  ةــفاك  ةينيطــسلفلا  بازحـألا  نـم  ىرــسأ  ءامــسأ  ةقفــصلا  تـلمش 
تاتشلا نم  كلذكو  لتحملا ، يروسلا  نالوجلاو  ماع 48  ةلتحملا  يضارألاو  سدقلا  يف  وأ  ةزغ ، عاطقو  ةيبرغلا 

نع جارفإلا  ضفري  ودـعلا  ناك  امدـعب  راـيعملا  اذـه  يف  زازتبـالل  عضخت  ملو  نطولا  ةدـحو  تققح  دـق  ةقفـصلا  نوكت  كلذـبو 
ينويهصلا رايعملا  اذه  رسك  ىرج  دقف  ينويهصلا ، نايكلل  ةعبات  ضرأ  اهنأ  ةّجحب   48 لاو ـ سدقلا  نم  ىرسأ 

ضرأ لخاد  ضوافتلاو  زاجتحالا  ناكمو  رسألا  ةيلمع  تمت  يتلا  ةينيطسلفلا  ةيضقلا  خيرات  يف  ىلوألا  ةقفصلا  هذه  دعتو 
نيطسلف

و171 ةلتحملا ، ةفضلا  نم  ًاريسأ  نع 774  جرفأ  اميف  نيطسلف ، جراخ  ىلإ  اريسأ  ةقفصلا 40  بجومب  لالتحالا  دعبأ  دقو 
ةيندرـألا ةــكلمملا  نـم  و2  يروــسلا ، نــالوجلا  نــم  و3  لــتحملا ، لخادــلا  نــم  و5  سدــقلا ، ةــنيدم  نــم  ةزغ و47  عاـــطق  نــم 

ةيمشاهلا

لحارم ىلع 

عيمج ىلإ  ةفاضإ  ًاريسأ  نع 450  جارفإلاب  ربوتكأ ، نم  رشع  نماثلا  يف  رارحألا " ءافو   " ةقفـص نم  ىلوألا  ةلحرملا  تزجنأ 
يدـنجلا حارـس  ةينيطـسلفلا  ةـمواقملا  قالطإ  لـباقم  دـبؤملا ، نجـسلاب  تاـموكحم  نـهنيب 5  ةريـسأ  نهددعو 27  تاريـسألا 

طيلاش داعلج  يليئارسإلا 

اهب اومكح  ةنـس ، فـلأ  هعومجم 92  اـم  نجـسلاب  اوـمكُح  لـصأ 450  نم  ًادـبؤم  ًاريـسأ  نـع 315  ىلوـألا  ةـلحرملا  يف  جرفأو 
ًانطوتسمو ًايدنج  لتق 1120  اهنع  جتن  ةيلوطب  تايلمع  رثإ 

نوجـسلا نـم  ًاينيطـسلف  ًاريـسأ  نـع 550  اـهلالخ  جرفأو  ربمــسيد ، نـم  رــشع  نماـثلا  يف  ةــيناثلا  ةــلحرملا  تءاــج  نـيح  يف 
ةنس  2300 ردقي ب ـ امب  نيموكحم  ةيليئارسإلا 

ةيفلخ ىلع  نيموـكحملا  نـم  ةــيناثلا  ةــلحرملا  يف  مـهنع  جرفملا  ىرــسألا  نوــكي  نأ  ةينيطــسلفلا  ةــمواقملا  تطرتــشا  دــقو 
ءاهتنالا ىلع  مهنجس  ةدم  تكشوأ  نيذلا  ىرسألا  نم  اونوكي  الأو  ةيئانج ، سيلو  ةينمأ  وأ  ةينطو 

، يدارفنـالا لزعلا  ءاـهنإ  اـهزربأو  ماــعطلا  نـع  نيبرــضملا  ىرــسألا  بلاــطمل  ةباجتــسالا  ىلع  ىرــسألا  لداــبت  قاــفتا  صن  اــمك 
جارفإلا لبق  هسرامي  ناك  طاـشن  يأ  ىلع  ًاـقحال  هتمكاـحم  وأ  ةقفـصلا  يف  مهنع  جرفملا  نم  ريـسأ  يأ  ةـقحالم  مدـع  نامـضو 

هنع

نوشيعي نيذلا  لالتحالا ، نوجس  نم  ىرـسألا  ريرحت  ىلع  ةميزعو  رارـصإو  لالتحالا ، عارذ  يّلب  ةمواقملا  اهتعزتنا  طورش 
ةرم رثإ  ةرم  هربجتو  لالتحالا  عارذ  يولتو  ىرسألا  نم  نوجسلا  ةمواقملا  اهيف  ضّيبت  ةديدج  ةقفص  لمأ  ىلع 
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