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ةعباتلا ةينمألا  ةزهجألل  تاءادتعا  تصحأ 507  اهنإ  ةلتحملا  ةيبرغلا  ةفـضلا  يف  نييـسايسلا  نيلقتعملا  يلاهأ  ةـنجل  تلاق 
يراجلا ماعلا  نم  ربوتكأ  / لوألا نيرشتو  ربمتبس  / لوليأ يرهش  لالخ  نينطاوملا  قحب  ةطلسلل 

نأ ىلإ  ًةريـشم  ءاعدتـسا ، ةلاح  لاقتعا و164  ةـلاح  نيب 191  اـم  تاـكاهتنالا  تعونت  دـقف  ةـنجللا ، نع  رداـص  ناـيبل  ًاـقفوو 
ةفضلا ندم  فلتخمب  تاعماجلا  ةبلط  قحب  اهتاكاهتنا  نم  قوبسم  ريغ  لكشبو  تفثك  ةطلسلا  ةزهجأ 

، اًقباس اًيسايس  ًالقتعم  اًررحم و122  اًريسأ  لاقتعا 82  نييضاملا  نيرهشلا  لالخ  ةطلسلا  اهتنـش  يتلا  تالاقتعالا  تلمـشو 
دجسم يمامإو  نييفحص  و7  املعم ، و19  اًيعماج ، اًبلاط  ةطلسلا 53  ةزهجأ  تفدهتسا  امك 

تاءاعدتساو تامهادم 

نيح يف  لاقتعالا ، ءانثأ  لزانملا  ةـمهادم  اـهيف  مت  ةـلاح  نيب 78  تعزوت  اهنإ  يلاهألا  ةـنجل  تلاق  لاـقتعالا  ةـقيرط  لوحو 
هذه تعزوت  ثيح  ةيقبتملا ، ةلاح  ـ30  لا نيبتت  مل  اميف  فاطتخا ، ةلاح  و12  ةلباقملل ، مهئاعدتسا  بقع  نورخآ  لقُتعا 71 

ةماعلا تارباخملاو  يئاقولا  ازاهج  اهزربأ  نمو  ةفاك  ةينمألا  ةزهجألا  نيب  تالاقتعالا 

اًقباس اًيـسايس  ًالقتعم  اًررحم و90  اًريـسأ  تعدتـسا 58  ةطلـسلا  ةزهجأ  نأب  ةـنجللا  تحـضوأ  تاءاعدتـسالا  صخي  اميفو 
و26 ةريبلاو ، مار هللا  نم  و27  ليلخلا ، نم  ءاعدتسا 36  مت  ثيح  نييفحص ، نيملعم و3  اًيعماج و5  اًبلاط  نع 11  ًالضف 

لك نم  تالاح  و4  سابوط ، نم  و5  تيفلس ، نم  و6  ةيليقلق ، نم  و10  مركلوط ، نم  و12  محل ، تيب  نم  و24  سلبان ، نم 
ءاوس دح  ىلع  سدقلاو  احيرأ  نم 

ةلاـحب تارابختــسالاو  تارباــخملاو بـ74 ، ةـــلاح ، عــقاوب 75  يئاــقولا  نمــألا  نـيب  ةــينمألا  ةزهجــألا  تاءاعدتــسا  تعزوــتو 
نيحضوم ريغ  نيرخآ  و14  ةدحاو ،

نينج اهتلت  لاقتعا ، ةلاح  عقاوب 72  ةيـسايسلا  تالاقتعالا  نم  ربكألا  بيـصنلا  اهل  ناك  ليلخلا  ةـظفاحم  نأ  ةـنجللا ، تنيبو 
محل تـيب  مــث  تــالاح ، ةــيليقلقو بـ9  لاــقتعا ، ةريبــــــلاو بـ17  مارو هللا  سلباــنو بـ20 ، مركلوــط بـ22 ، مــث  ةــلاح ، عـقاوب 23 

احيرأ يف  سابوط و4  يف  ىرخأ  تالاح  و6  امهنم ، لك  يف  لاقتعا  تالاح  تيفلسو بـ8 

ةلتحملا ةفضلاب  ةطلسلا  ةزهجأ  نم  رصانع 



ةيفلخ ىلع  تاــعماجلا  ةـــبلط  ىلع  اــهتالاقتعا  تزكر  نييـــضاملا  نيرهـــشلا  لـــالخ  ةطلـــسلا  نــمأ  ةزهجأ  نإ  ةـــنجللا  تلاـــقو 
نع اًحوتفم  اًبارـضإ  مهنم  ددـع  ضاخو  ةقوبـسم ، ريغ  مهقحب  ءاعدتـسالاو  لاقتعالا  تايلمع  تناك  ثيح  يباقنلا ، مهطاشن 

ةطلسلا نوجس  نم  مهتيرح  لينل  ماعطلا 
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