
ةئا@ا يف 78 زهان لغشلا يف مهجامدناو ةئا@ا يف 22 ةبسنب يح:فلا ميلعتلا يجيرخ عافترا ..ةيمسر تايئاصحإ

 يرحبلا ديصلاو ةح:فلا ةيبرتلا ةرازول ةعباتلا ثحبلاو نيوكتلاو ميلعتلا ةيريدم نم "ةمQا ةلاسر" اهيلع تلصح ةيرصح تايطعم تدافأ
 ام 2018 ةنس مهددع غلب ثيح ،ةئا@ا يف 22 ةبسنب يح:فلا ميلعتلا نم ^جيرخلا ددع عافتراب ،تاباغلاو هاي@او ةيورقلا ةيمنتلاو
. 2008 ةنس 4500 لباقم جرختم 5500 ،هعومجم
 يف 78 غلب ثيح ،2015و 2010 ^ب ام اعافترا ^جيرخلا جامدإ ةبسن تفرع دقف ،ةرازولا امهب تماق ^ينقتلا جامدc ^تسارد بسحو
 يف 29 لباقم ،ةئا@ا يف 71 ةبسنب صاخلا عاطقلا يف جامدنiا ىلع ^جرخت@ا لابقإ ةدايز ةظح:م عم ةئا@ا يف 61,4 لباقم ةئا@ا
.ماعلا هبشو ماعلا ^عاطقلاب ةئا@ا
 نوكتت ةكبش" ىلع رفوتت ةموظن@ا هذه نأ ىلإ ريشت ،ةح:فلا ةرازو اهيلع فرشت يذلا يح:فلا ينه@ا نيوكتلاب ةقلعت@او اهتاذ تايطع@ا
 نيوكتل ادهعم 12و ،ةح:فلا يف ^صصخت@ا ^ينقتلا نيوكتل ادهعم 15 عزوتت ثيح ،ةكلم@ا تاهج فلتخم ىلع ةعزوم ةسسؤم 53 نم
."^لهؤ@ا لامعلا نيوكتل ازكرم 26و ،^يح:فلا ^ينقتلا
 ،يح:ف ينقت ،صصختم ينقت ،تايوتسم ةث:ث يف بوانتلاب نيوكتلا" مهي هلوأ ،نيوكتلل طامنأ ةث:ث يح:فلا ينه@ا نيوكتلا لمشيو
 اريخأ مث ،"ةبعش 20 يف ليهأتلاو ،ينه@ا صصختلا ^يوتسم يف يورقلا بابشلل جردتلاب نيوكتلا"ـب قلعتي هيناث اميف ،لهؤم لماع
.)ةينه@ا ايرولاكابلا( يح:فلا ينقتلا نيوكتلا"
 نيوكتل بعش 6و ،^صصخت@ا ^ينقتلا نيوكت يف ةبعش 16 اهنم ةبعش 36 يف" متي بوانتلاب نيوكتلا نإف ،اهتاذ تايطع@ا قفوو
 مت امك ،"قيوستلاو رييستلاو جاتنcا نيدايم عيمج مهت بعشلا هذه لك" نأ ىلإ ةريشم ،"^لهؤم لامع نيوكتل ةبعش 12و ^ينقتلا
 ،"موحللا ^مثتو ةيناويحلا ةحصلاو ةيئاذغلا تاعانصلاك عاطقلا تابلطت@ ةباجتسا كلذو جاتنcا لس:س ^مثتل ةديدج بعش لاخدإ"
 يعامتجiا جامدcا معد" اساسأ مهت يتلاو ،"ةنهم 20 نم ديزأ" رفوي "جردتلاب نيوكتلا" نأ ىلإ تتفل يتلا ،ةيريد@ا تايطعم بسح
 مهدعاسي ليهأت نم مهنيكمت فدهب ةيفيظولا ةيمQا وحم سورد اوهنأ نيذلا وأ ةساردلا نع ^عطقن@ا يورقلا بابشلا ةدئافل ينه@او
."ةيح:فلا تايل:غتسiاب ةرداب@ا مامز ذخأ وأ لغشلا قوس جولو ىلع
 تاراه@اب يح:فلا عاطقلا ديوزتو رضخQا برغ@ا ططخملل يرشبلا رصنعلا ^مثت"ـب قلعتتف ،يح:فلا ينه@ا نيوكتلا فادهأ نعو
."ةيح:فلا تاعيضلا يف فلخلا دادعإ"و ،"ةيلمعلا ةايحلا يف جامدن:ل يورقلا بابشلا ليهأت" بناج ىلإ ،"هتيمنتل ةمز:لا
 نيوكتلا ةموظنم تعضخ ،2008 ةنس رضخQا برغ@ا ططخم ق:طنا ذنم" هنأ ،"ةمQا ةلاسر" اهيلع تلصح ةيمسرلا تايطع@ا دكؤتو
 تفرع ثيحب ةيفارغجلا ةيطغتلاو ةيباعيتسiا ةقاطلاو نيوكتلا بعش ثيح نم عسوأ ينيوكت ضرع ميدقتب تحمس ةلكيه ةداعإ ةيلمعل
 برغ@ا ططخم ةيادب عم 4000 ضوع 2018 ةنس يف دعقم 6600 قوفي ام ىلإ ةيباعيتسiا ةقاطلا تلصوو .ةديدج تاسسؤم 9 ءاشنإ
."2019 ةنس ل:خ 7000 ىلإ دعاق@ا ددع لصي نأ بقتر@ا نمو رضخQا
 ةريبك ةدايز تايتفلا ةبسن تلجسو ،2018 و 2008 ^ب ام ةئا@ا يف 26 ةبسنب اعافترا بوانتلاب نيوكتلا يف ^بردت@ا ددع لجسو
.ةئا@ا يف 25 ينه@ا نيوكتلا دهاعم يف تايتفلا ةبسن لثمت ،iامجإ ةئا@ا يف 45 ةبسنب
 500و افلأ 64 يح:فلا ينه@ا نيوكتلا دهاعم يجيرخ عومجم غلب 2018و 2008 ^ب ام ةرتفلا ل:خ" هنأ تايطع@ا تفشك امك 
.اهتايطعم نمض ميلعتلا ةيريدم لوقت ،ةلهؤم تاءافكب يح:فلا عاطقلا دم يف مهاس يذلا ءيشلا ،"جيرخ
 ،تاباغلاو هاي@او ةيورقلا ةيمنتلاو يرحبلا ديصلاو ةح:فلا ريزول قبس دقف ،ةيريد@ا اهب انتدمأ يتلا ةنيح@ا تايطع@ا هذه بناج ىلإو
 ل:خ نم ^جيرخلا ددع عفر" ىلإ ىعسي هنأ ،2019 ةنس مسرب هترازو ةينازيم ةشقانم ل:خ باونلا سلجمب دكأ نأ ،شونخأ زيزع
 اهنم ،" 2022و 2019 ^ب ام ةبردتمو ابردتم 443و افلأ 26 نيوكت" ىلإ فدهت يتلا يح:فلا ينه@ا نيوكتلل ةينطولا ةيجيتارتسiا

."ةئا@ا يف 51 لداعي ام يأ ،اصصختم اينقتو اينقت 478و افلأ 13
 نم 2022و 2019 ^ب ام ةبردتمو بردتم فلأ 40" يلاوح نيوكت ىلإ ،شونخأ فيضي ،ةروكذ@ا ةيجيتارتسiا قفو ،ةرازولا ىعست امك
 ءانب ةجمرب نع :ضف ،يح:فلا ينه@ا نيوكتلا ةموظنم تاسسؤ@ ةيباعيتسiا ةقاطلا عيسوتو ةنرصع متتس امك ،"^ح:فلا تانبو ءانبأ
 يح:فلا ينه@ا نيوكتلل زكارم 3و ةلخادلا ةنيدمب ةح:فلا يف ^صصخت@ا ^ينقتلا دهعم اهنم ،ىرخأ قطانم يف زكار@ا ضعب
.ريبكلا رصقلاو فيسرجو ةنماحرلاب


