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ليفتود رول  ضرعملا  ةريدمو  ةسسؤم  نم  ةوعدب  نونفلل " توريب  ضرعم   " نم ةرشاعلا  ةخسنلا  قالطا  مت 
.توريب يف  يارغ " ول   " قدنف يف  يريرحلا  دعس  ةموكحلا  سيئر  ةياعربو 

مها حبصا  ريف " ترا  توريب   " ضرعم نا  تربتعاو  دوواد  دمحم  ةفاقثلا  ريزو  مساب  ينيحط  نيل  تثدحت  ةيادب 
هتايادب نم  ضرعملا  تبكاو  ةفاقثلا  ةرازو   " نا ىلا  ةريشم  طسوالا ،" قرشلا  ةقطنم  يف  ةيونسلا  ضراعملا 

". صاخلا عاطقلا  عم  ةكارشلاب  هتمعدو 

باطقتسا نم  ةنسلا  هذه  نكمت  امك  رئاز ، فلا  ةيضاملا 70  ةنسلا  ريف  ترا  توريب  راوز  ىظحت  تلاقو ": 
، ايحايسو ايفاقثو  اينفو  ايداصتقا  يباجيالا  رثالا  هل  نوكيس  رمالا  اذهو  ادلب  نم 18  ايلود  اضراع  نم 50  رثكا 

ةقطنملا يف  تامزالا  عاونا  لك  مغر  يفاقثلاو  ينفلا  هروطتو  ةيقيقحلا  نانبل  ةروص  سكعي  ضرعملا  تابو 
". نانبل ءاقب  ىلع  انصرحل  دوعي  اذهو 

ةدتمملا ةرتفلا  يف  دقعتس  نفلل  توريب  ضرعم  نم  ةرشاعلا  ةرودلا   " نأ اهيف  تدكأ  ليفتودل  ةملك  تناكو 
عونت ىلع  زكري  يذلا  رصاعملاو  ثيدحلا  نفلل  يلودلا  ضرعملا  اذه  توريب ، يف  لوليا  ىلا 22  نم 18 

ايقيرفا ." لامشو  طسوالا  قرشلا  ةقطنم  يف  ينفلا  دهشملا 
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ةرادالا ةمهمب  دهعيو  هسيسأت  ىلع  تاونس  رشع  رورم  ىركذب  ةنسلا  هذه  ضرعملا  لفتحي  :" تعباتو
اذه عقوتم  رئاز   40,000  ) ملاعلا ءاحنا  عيمج  نم  راوزلا  نم  اديازتم  اددع  ماع  لك  بذتجي  ةينفلا ، ضراعملا 

(. ماعلا

عونتملا رصاعملا  يلودلا  دهشملا  فاشتكاب  همازتلا  ديكأت  نفلل  توريب  ضرعم  ديعي  ةنس  دعب  ةنس  : " تفاضأو
نم سانلا  نم  ةريبك  ةحيرش  ىلع  ةيفخ  لازت  يتلا ال  هتاورثبو  نانبلب  لافتحالا  ىلا  رشاعلا  هديع  يف  ىعسيو 

". ةديرفلا ةينفلا  فحتلا  عمج  ةاوهل  ةيئانثتسا  ةينف  لامعا  ىلع  ءوضلا  طيلست  لالخ 

، برغملا اينيمرا ، نانبل ، ايسوراليب ، نم :  يه  ناريزح 2019 )  3 ةكراشملا (  ضراعملا  نم  ىلوالا  ةعومجملا 
، ندرالا ةدحتملا ، ةكلمملا  ابوك ، نيصلا ،  ايلاطيا ، اسنرف ، ةيكريمالا ، ةدحتملا  تايالولا  ايناملا ، نانويلا ،

.اينابساو  ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ةكلمملاو  ةدحتملا ، ةيبرعلا  تارامالا 

ةداعاو نيئشانلا  نينانفلا  تاعادبا  ىلع  ءوضلا  طيلست  لالخ  نم  هفقوم  ديكأت  ديعي  ضرعملا   " نأ ىلإ  تتفلو 
 " تكجورب  " همسا ديدج  مسق  راكتبا  مت  قايسلا  اذه  يف  .ناهذالا  نع  انايحا  بيغت  يتلا  دهاشملا  فاشتكا 

يف رابتخالا  ةنجل  هابتنا  اوبذج  نيذلا  نيدعاولا  اهينانف  ىلع  ءوضلا  طيلست  ةبختنملا  ضراعملا  ىلع  حرتقي 
". ةيويحو ةباش  ةصنم  ءاشنال  كلذو  ضرعملا ،

ميقلا يهو  حماستلاو  راكتبالاو  تافاقثلا  راوحو  ريبعتلا  ةيرح  ىلع  ريبك  لكشب  ضرعملا  زكري  : " تلاقو
". اهيلع موقي  يتلا  ةيساسالا 

تفشكف ضرعملا ، يف  رابتخالا  ةنجل  نم  معدلا  ىقلت  يتلا  ةينفلا ، ةريدملا  هييلافوش  ناميلس  وبأ  اناوج  امأ 
يلودلا دهشملا  ةيويح  مهلك  نوسكعي  ةلود ، ىلاوح 15  نم  اكراشم  اضرعم  نيسمخ  ىلاوح  نع  باقنلا 

.رصاعملا 

.نفلل توريب  ضرعم  اهلبقتسي  يتلا  ضراعملا  نع  تثدحت  امك 




