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ةيبرع رابخأ  ةيسيئرلا  

سنوتب ةأرملل  ىداصتقالا  ىدتنملل  ـ22  لا ةرودلا  لامعأ  قالطنا 
رياني 2019 01:56 م  23 ءاعبرألا ،

ىسبسلا ىجابلا  ىسنوتلا  سيئرلا 
(أ ش أ) سنوت

راعش تحت  كلذو  ةأرملل ، ىداصتقالا  ىدتنملل  ـ22  لا ةرودلا  لامعأ  سنوت ، ىف  ءاعبرألا ، مويلا  تقلطنا ،
ىف رامثتسالا  ..ايقيرفأو  طسوألا  قرشلاو  ابوروأ  نادلبل  ىراجتو  ىحايس  ىفاقث  روحمك  سنوت  رود  )

ةلوفطلاو ةرسألاو  ةأرملا  ةرازو  لبق  نم  ميظنتب  كلذو  ىعامتجالا ،) عونلا  سيركتل  اهلجأ  نمو  ةأرملا 
تاكبشلا ربكأ  نم  دعت  ىتلاو  جيل ،) زيديل  لآ   ) ةمظنمو سنوتب ، دنهلا  ةرافس  عم  نواعتلابو  ةيسنوتلا ،

.عادبإلاو قلخلا  ىلع  اهعيجشتو  ةأرملا  نيكمتو  معدل  ةيئاسنلا 

ةرودلا هذهل  سنوت  ةفاضتسا  نأ  ىلإ  مويلا - نايب  ىف  ةيسنوتلا - ةلوفطلاو  ةرسألاو  ةأرملا  ةرازو  تراشأو 
ةرودلا لالخ  ةيبرعلا  لودلا  ةعماج  لبق  نم  ( 2019 - 2018  ) ةيبرعلا ةأرملل  ةمصاع  اهرايتخا  راطإ  ىف  ىتأت 

ىف ءاسنلا  نيب  لدابت  تاقالع  ءاسرإو  راوحلا  ميعدت  ىلإ  فدهت  اهنأ  ةحضوم  ..ةيبرعلا  ةأرملا  ةنجلل  ـ37  لا
ريثأت ميعدتو  رامثتسا  صرف  قلخ  لجأ  نم  ملاعلا  لوح  ةيئاسن  تاكبش  سسأ  عضوو  تالاجملا ، عيمج 

.تاعمتجملا ىف  ةأرملا 

ىف ةأرملا  ةناكم  اهنم : رواحم ، ةدع  ىلع  زكريس  نيموي ، ةدمل  رمتسي  ىذلا  ىدتنملا ، نأ  نايبلا  فاضأو 
مهأ ىلع  فوقولا  نع  الضف  ةأرملل ، ىدايقلا  بناجلا  معدو  ءاسنلا  تاردق  زيزعتو  ةيداصتقالا ، ةيمنتلا 
نم ىتلا  تاسايسلا  عيجشتو  ةأرملا ، نيكمت  لاجم  ىف  ةيلبقتسملا  جماربلاو  ةيجيتارتسالا  تاهجوتلا 

ىف ةأرملا  معدو  عادبإلاو  ةأرملا  ةفاقث  ءاسرإو  ةيرسألا ، ةايحلاو  ةينهملا  ةايحلا  نيب  نزاوتلا  معد  اهنأش 
.رارقلا عنص  عقاوم 

ةيفاقثو ةيداصتقاو  ةيسايس  تالاجم  ةدع  ىف  ةطشان  ةيئاسن  ةيصخش  وحن 200  ىدتنملا  ىف  كراشيو 
ىبوروألا داحتالا  نع  نيلثممو  ىوتسملا ، ىعيفر  ءاربخلا  نم  ددع  بناج  ىلإ  ةفلتخم ، تايسنج  نم  ةيثحبو 
داحتالاو ةيبرعلا  ةأرملا  ةمظنمو  ةيبرعلا ، لودلا  ةعماجو  ةدحتملا  ممألا  ةمظنم  تالاكوو  ابوروأ ، سلجمو 
لكايهلا نع  نيلثمم  نع  الضف  ةيداصتقالا ، ةيمنتلاو  نواعتلا  ةمظنمو  ىبرعلا ، برغملا  داحتاو  ىقيرفألا ،

.مالعإلا لئاسوو  صاخلا  عاطقلاو  ىندملا ، عمتجملاو  ةينطولا ، تامظنملاو  ةلخدتملا ، ةيموكحلا 
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..ةقلعتم  تاعوضوم 

سرام ةيبرعلا  ةمقلا  ىسيسلا  روضحل  هدالب  سيئر  علطت  نع  برعي  سنوت  ءارزو  سيئر 
لبقملا

كمهت دق  رابخأ 

عباسلا مويلا  نم  تاقيلعتلا  رشن  لوكوتورب 
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