


 :ةماعةرظن
يف تمهاس يتلا ةيمقرلا تاجتنملاو تامدخلا يف ةرفط روهظعم

 رطاــخم نــم اــهقفار اــمو ساــنلا تاــجايتحا ةــيبلت ةلوهــسو ةعرــس

 ،ةيفرـصملاو ةيـصخشلا تاـنايبلا ةقرـسو ةديازتملا لايتحالا

 عاــطقلا ىوتــسم ىــلع ةــنجل ءاــشنإ2017 ماــعةــيادب يــف مــت دــقف

 ةــطبترملا رطاــخملا ةــهجاومل يزــكرملا كــنبلا ةــسائرب يفرــصملا

 ىـلع لمعلل كلذوً احلمً ارمأ يمقرلاو يجولونكتلا لوحتلاو رّوطتلاب

ةــهجاومو يلاــملافــيقثتلا ،ةــيعوتلا :يــه فادــهأ ةــثالث قــيقحت

 .ةركتبملا لايتحالا قرط

ةيوعوتلا "ةيارد ىلع نكنل" ةلمح
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 :ةماعةرظن
 مدعو ايجولونكتلا هذهل نمآلاو لثمألا مادختسالاب ةيعوتلا

 يــف لوخدــلل ةرمتــسملاو ةدــيازتملا تاوعدــلا ءارو قايــسنالا

 عقاومتانايبلا مدختست يتلاو ةدقعملا وأ ةيمهولا تارامثتسالا

 رــبع رامثتــسالاب نيحماــطلاو نيبغارــلا دايطــصال يعاــمتجالا لــصاوتلا

  ةــلمحلاّ نأ اــمك ،يرــغملا حبرــلاو لاوــمألل عيرــسلا ينجلاــب مهئارــغإ

 تاوعدـلا كـلت ةـهجاوم قرـط حرـشو ةـيلاملا ةفاقثلا زيزعت ىلإ تعس

.رامثتسالل ةهوبشملا

 ةيقابتـساب لمعلل ةنجللا ليكشت مت ،ديازتملا رطخلا اذه ةهجاومل

.تاّيدحتلا كلت نم دحلل ةعرسو

 ىرــجو ،ةــلمحلا داوــم جاــتنا نــم ءاــهتنالا مــت ،2019 ماــع يــف

.اهقالطإل2020 ماع ديدحت

ةيوعوتلا "ةيارد ىلع نكنل" ةلمح
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 ةــيعوتلا ةــنجل هــيجوتو ةــلمحلا قالــطإ لــيجأت مــت2020 ماــع يــف

 دوــهجلا ةدناــسم يــف ةمهاــسملل "ةــيارد ىــلع نكنــل" ةيفرــصملا

 عـــم لـــماعتلاو "اـــنوروك" سورياـــف راـــشتنا ةـــحفاكمل ةـــيموكحلا

 هــيجوت كلذــكو ،ئراوطلاــب ةــصاخلا طــطخلا لــيعفتو هــيجوتب تاروــطتلا

مادختــسا نــم ًالدــب يــنورتكلإلا عفدــلا تاوــنق مادختــسال روــهمجلا

 لوـصولا ةـيفيكو فراـصملا يف لمعلا تايلآ زيزعتو ،ةيدقنلا قاروألا

.عاطقنا نود اهرارمتساو ةحئاجلا لظ يف ةيفرصملا تامدخلل
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 ىوتــسم ىــلع ةــيوعوت ةــينطو ةــلمح قالــطإ يــف يزــكرملا تــيوكلا كــنب أدــب

 يعوـلا ةدايز لجأ نم"ةيارد ىلع نكنل" ناونع تحت ،2021 ماع يفتيوكلا

 يـتلا لاـيتحالا تاـيلمع عاوـنأ فـلتخم ةبراحمو "ةيلاملا ةيمألا وحم" يلاملا

 ةددـعتم ةيعوتلا ةلمحلا هذه ةيؤر لثمتت .دالبلا ناكس اهل ضرعتي نأ نكمي

 نينطاوـم تـيوكلا يف عيمجلا نيب ةيلاملا ةيمألا وحمو ةيعوتلا يف عيضاوملا

عيـضاوم وـحن ءالـمعلا كولـس رييغت لجأ نم يعولا ةدايز بناج ىلإ ،نيميقمو

:لثم ةيسيئر

هلاكشأ لكب لايتحالا

)ةرّفشملا تالمعلا( ةيضارتفالا لوصألا يف رامثتسالا رطاخم

ةيمهو وأ ةرطخ تاودأ يف رامثتسالا تاوعد ةهجاوم

راخدالا ةيمهأ

باهرإلا ليومتو لاومالا لسغ ةحفاكم

...عيضاوملا نم اهريغو ءالمعلا قوقح
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:فادهألا
 نــم ددــع لالــخ اــهقيقحت لــجأ نــم فادــهألا نــم ةــعومجم دــيدحت مــت

:يلي اميف اهلامجإ نكمي "ةيارد ىلع نكنل" ةلمحل تاونسلا

 ىلإ لوصولل ةلمحلاب يعولا ةدايز

روهمجلا نم ةحيرش ربكأ

 عيضاوملا لوح روهمجلا ةيعوت

”ةيارد ىلع نكنل" ةلمحل ةيسيئرلا

 تاجايتحا يبلت ةديدج عيضاوم ميدقت

 ةيفرعملا ءالمعلا
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 ةـماهلا راكفألاو عيضاوملا نم ديدعلا"ةيارد ىلع نكنل"ةلمح تلوانت

:لثم ،ةيفرصملاو ةيلاملا ةفاقثلا لوح

داصتقالا يف كونبلا رود

اهنم تاياغلا قيقحت ةيفيكو اهعاونأو ضورقلا

ضورــقل ةــيلاملا ةــلكيهلاو شيــيكتلا تاوــعد نــم ريذــحتلا

دارفألا

نامـضل يريهاـمجلا مالـعإلاو لـصاوتلا تاونق فلتخم مادختسا مت دقو

:كلذ لمشو روهمجلا نم ةنكمم ةحيرش ربكأ ىلإ ةلاسرلا لوصو

تاـــشاشلا ،قرـــطلا تاـــنالعإ( ةـــيديلقتلا ةـــيمالعإلا تاوـــنقلا

)نويزفلتلا تانالعإو نيدايملاب ةيمقرلا

تنرتنإلا ربع ةيمالعإلا تاونقلا

دئارجلا يف ةيفحصلا تانايبلا
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مادختــسالا ىــلع دارــفألا فــيقثت ىــلع ًاــضيأ ةــلمحلا تزــكرت اــمك

 ةـــيلآ مـــهف ةـــيمهأو اـــهعاونأب ةيفرـــصملا تاـــقاطبلل لـــثمألا

 وأ لــخاد ءاوــس اــهب ةــطبترملا فيراــصملاو موــسرلاو اــهلمع

 ءاـــنثأ لاـــيتحالا نـــم تاـــقاطبلا ةـــيامح قرـــط كلذـــك ،تـــيوكلا جراـــخ

.تيوكلا جراخً اصوصخ ةزهجألا وأ عقاوملا ىلع اهمادختسا

يــف رامثتــسالل ةــهجوملا تاوعدــلا ةداــيز نــم عــمتجملا ةــيامح

 عـقاوم لغتـست يـتلا ةـفيزملا عـقاوملا نم ًاضيأو ةرطخلا تاودألا

ميــظنتلاو ةــباقرلا نــعً ادــيعب تــنرتنإلا ةكبــشو يعاــمتجالا لــصاوتلا

 وأ ةرفــشملا لوــصألا يــف رامثتــسالا تاوــعد اهروــص نــمو يــلحملا

ةدــــقعملا تارامثتــــسالاو سكروــــفلاو ةيــــضارتفالا تالــــمعلا

 كلذــكو تاودألا هذــهب ةــياردلاو مــهفلا فعــض لغتــست يــتلاوىرــخألا

.ةمخضلا دئاوعلاب ءارغإلا
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:ةلمحلا عيضاوم

 ةـيلاملا عيـضاوملا نـم ةـعونتم ةعومجم ةلمحلا تطغ

 عـقي اـم وأ يـصخش لكـشب لـيمعلا مـهت يـتلا كـلت ءاوس

 ليبــس ىــلع اــهنمو ماــع لكــشب عــمتجملا ىــلع اــهريثأت

:رصحلا ال لاثملا

:ضارتقالا تايلمعو يصخشلا ليومتلا

 حئاـصنلاو تامولعملا نم ريثكلا ةلمحلا لالخ نم انمدق

 كونبلا اهرفوت يتلا ضورقلا عاونأ لوح عمتجملاو دارفألل

 ضارـتقالا تايلمعب ةطبترملا تامازتلالاو تابجاولا مهأو

.ليومتلاو

8



:كونبلا ءالمع ةيامح

 مـت ثـيح اـنتلمح يـف اـهانلوانت يـتلا عيـضاوملا زرـبأ نم تناك

 ءالـــمعلا ةـــهجاوم دـــنع ىواكـــشلا ميدـــقت ةـــيلآب فـــيرعتلا

 ،دالبـلا يـف يفرـصملا عاـطقلا تاـسسؤم عم ةيلام تالكشمل

نـع ةلماـش تاـمولعم ىـلع يوـتحي طـبار ريفوـت ىـلإ ةفاضإلاب

.كونبلا ءالمع ةيامح ليلد
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:ةيفرصملا تاقاطبلا

 ًامادختــساوً اراــشتنا رــثكألا جتــنملا يــه ةيفرــصملا تاــقاطبلا

نـم دـيزملاب ىـظحت نأ ًايرورـض ناـك اذهلو كونبلا ءالمع نيب

 قرــــطو اــــهعاونأب ساــــنلا ةــــيعوتل اــــنفرط نــــم ماــــمتهالا

.اهب ةطبترملا رطاخملاو اهمادختسا
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:راخدالاو رامثتسالا

 ةلمح يف اهانلوانت يتلا عيضاوملا مهأ دحأ راخدالاو رامثتسالا

 نيـب اـهب ىظحي يتلا ةيمهألا نمً اقالطنا "ةيارد ىلع نكنل"

 ينطوـلا داـصتقالا ىـلع ريثأـت نـم هـل اـمو تاسسؤملاو دارفألا

 ،هـعاونأو رامثتـسالا نـع ةلماـش تاـمولعم انمدـق دقو ،لكك

 هـب ةـطبترملا رطاـخملا مـهأ يـه اـمو راخدالا نيبو هنيب قرفلا

ً ادارـــفأ عـــيمجلا ىـــلع عفنلاـــب دوـــعي اـــمب اـــهتهجاوم ةـــيفيكو

.ًاعمتجمو
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:نواعتلا نم ديزم

ةـصرفلا ىـلوألا ةنـسلا لالـخ "ةـيارد ىـلع نكنـل" ةـلمح حاجن حاتأ

 تاـئيهلا نـم ديزملا عم هنواعت نم ديزي يك يزكرملا تيوكلا كنبل

 دــقع فدــهلا اذــه لــجأ نــمو .ةــلمحلا راــشتنا ةداــيزل تاــسسؤملاو

:لثم تائيهلا نم ديدعلا عم ةكارش يزكرملا تيوكلا كنب
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ةيلاملا تايرحتلا ةدحو ،ةهازن ،لاملا قاوسأ ةئيه

 تاــهجلا ىــلإ هــتاوعد هــيجوتب يزــكرملا تــيوكلا كــنب ماــق

 ،ةـينطولا ةكراـشملا ةرئاد عيسوت يف ةكراشملل ةيموكحلا

 ةـــئيهو لاـــملا قاوـــسأ ةـــئيه نـــم لـــكل ةوعدـــلا تـــهجوف

 يــف ةكراــشملل ةــيلاملا تاــيرحتلا ةدــحوو داــسفلا ةــحفاكم

 لـسغ اياـضقب فـيقثتلاو ةـيعوتلا يف ةصصختم ةلمح

 ىوتسم عفر يف مهاسي امب باهرإلا ليومتو لاومألا

عـمتجملا يـف ةفدهتـسملا حئارـشلا عيمج ىدل يعولا

 هذـهل ًالخدـم نوكت نأ نكمي يتلا قرطلاو روصلا نم ديدعلاب

 رـشنلاب اـهبناج نـم ةكراـشملا تاـهجلا تمهاسو ،مئارجلا

.فدهتسملا روهمجلا نم ددع ربكأل لوصولا ىلع لمعلاو
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ةيلخادلا ةرازو

 ةرازوـــل ةـــحوتفملا هـــتوعد يزـــكرملا تـــيوكلا كـــنب هـــجوو

ةـلمحلا ىوـتحم لـك معد يف ةكراشملاو نواعتلل ةيلخادلا

 كـــنب عـــم ماـــمتهالا ةـــيلخادلا ةرازو اـــهلالخ كراـــشتت يـــتلاو

 قرطىتش يف فيقثتلاو ةيعوتلا ةيمهأ يف يزكرملا تيوكلا

 مئارـجو ينورتكلإلا لايتحالا فدهتست يتلا مئارجلا ةحفاكم

 ةقرـسل ةددعتملا بيلاسألاو باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ

.ةيصخشلاو ةيفرصملا تانايبلا
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مالعإلا ةرازو

مالعإلا ةرازول ةحوتفملا هتوعد يزكرملا تيوكلا كنب هجوو

 يــتلاو ةــلمحلا ىوــتحم لــك مــعد يــف ةكراــشملاو نواــعتلل

 تــيوكلا كــنب عــم ماــمتهالا مالــعإلا ةرازو اــهلالخ كراــشتت

 كلذــكو ماــع لكــشب  يلاــملا فــيقثتلا ةــيمهأ يــف يزــكرملا

 مئارــجو ةــينورتكلإلا مئارــجلا ةــحفاكم قرــط لوــح ةــيعوتلا

 ةقرـسل ةددعتملا بيلاسألاو باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ

.ةيصخشلاو ةيفرصملا تانايبلا
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 يموكحلا لصاوتلا زكرم

 دـيدعلا رـشنب يزـكرملا تيوكلا كنب عم نواعتلابو زكرملا ماق

هـنم ًاـناميإ ةيمـسرلا هـتاونق عـيمج ىـلع ةلمحلا تايوتحم نم

 تايدــحتلاو رطاــخملا هذــه ةــهجاوم يــف ةمهاــسملا ةرورــضب

 دـــئارلا هرود نمـــضو هلاكـــشأ ةـــفاكب لاـــيتحالا نـــع ةـــمجانلا

ةـيعوتلا نـم دـيزملا هـنع جتـن اـم وهو ةيعامتجالا هتيلوؤسمو

.ةلمحلا ناكرأ ةفاكل راشتنالاو
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تالاصتالا تاكرش

 عـم نواعتلابو )STCو نيز ،وديروأ ( تالاصتالا تاكرش تماق

 اــهتاونق عــيمج ىــلع ةــلمحلا رــشنب يزــكرملا تــيوكلا كــنب

 هذـه ةـهجاوم يـف ةمهاـسملا ةرورضب اهنمً اناميإ ةيمسرلا

 هلاكــشأ ةــفاكب لاــيتحالا نــع ةــمجانلا تايدــحتلاو رطاــخملا

 جتـن اـم وـهو ةـيعامتجالا اهتيلوؤـسمو دـئارلا اهرود نمضو

.ةلمحلا ناكرأ ةفاكل راشتنالاو ةيعوتلا نم ديزملا هنع
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امنيسلا رود

 ،بيكــــسنيس( تــــيوكلا يــــف ةــــلماعلا امنيــــسلا تــــماق

 كـــنب عـــم نواـــعتلابو )امنيـــس دـــنارجو امنيـــس سكوـــڤ

 اهتاــشاش عــيمج ىــلع ةــلمحلا رــشنب يزــكرملا تــيوكلا

 هذـــه ةـــهجاوم يـــف ةمهاـــسملا ةرورـــضب اـــهنمً اـــناميإ

 هلاكـشأ ةـفاكب لايتحالا نع ةمجانلا تايدحتلاو رطاخملا

جتن ام وهو ةيعامتجالا اهتيلوؤسمو دئارلا اهرود نمضو

 .ةلمحلا ناكرأ ةفاكل راشتنالاو ةيعوتلا نم ديزملا هنع
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 يندملا ناريطلل ةماعلا ةرادإلاو ةيتيوكلا ةيوجلا طوطخلا

يندـملا نارـيطلل ةـماعلا ةرادإلاو ةـيتيوكلا ةيوجلا طوطخلا تماق

عــيمج ىــلع ةــلمحلا رــشنب يزــكرملا تــيوكلا كــنب عــم نواــعتلابو

 ةــهجاوم يــف ةمهاــسملا ةرورــضب اــهنم ًاــناميإ ةيمــسرلا اــهتاونق

 هلاكــشأ ةــفاكب لاــيتحالا نــع ةــمجانلا تايدــحتلاو رطاــخملا هذــه

 هـنع جتـن اـم وـهو ةـيعامتجالا اهتيلوؤـسمو دـئارلا اـهرود نمضو

.ةلمحلا ناكرأ ةفاكل راشتنالاو ةيعوتلا نم ديزملا
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 تاعمجملا

 اـــهريغو ءارـــمحلاو نيدـــمت ةكرـــشو زوـــينڤألا عـــمجم ماـــق

 عـيمج ىلع ةلمحلا رشنب يزكرملا تيوكلا كنب عم نواعتلاب

 يــف ةمهاــسملا ةرورــضب مهنــم ًاــناميإ ةيمــسرلا مهتاوــنق

 لاــيتحالا نــع ةــمجانلا تايدــحتلاو رطاــخملا هذــه ةــهجاوم

 مهتيلوؤــــسمو دــــئارلا مــــهرود نمــــضو هلاكــــشأ ةــــفاكب

راـشتنالاو ةـيعوتلا نـم دـيزملا هـنع جتـن اـم وهو ةيعامتجالا

.ةلمحلا ناكرأ ةفاكل
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:نواعتلا نم ديزم

 ةـلمحلا قالـطإ دوهج ةدناسم  يف اهريغو تاسسؤملا هذه عيمج تأدب

معد يف مهاس امم ،مهب ةصاخلا يعامتجالا لصاوتلا تاونق عيمج ىلع

.اهريثأت ةيلاعف ةءافك نم عسوو ةلمحلا راشتنا
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2021 يف ةلمحلا قالطإ
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2022 ماع يف "ةيارد ىلع نكنل" ةلمح عيضاوم

 ثـيحعـسوأ راـشتنا ىـلإ فدـهت ةـلمحلا تناك ،ةيناثلا ةنسلا يف

قاــطن ىــلع يعاــمتجالا لــصاوتلا لئاــسو ىوــتحم مادختــسا مــت

 ريهاـمجلا نم ديدج عون ةكراشم لجأ نم ربكأ ةيلعافبو عسوأ

.ىرخألا تامظنملاو كونبلا نم عساو معد باستكاو

 مــت يــتلا ويدــيفلا تاــنالعإ نــم ةلــسلس نــع ةراــبع ةــلمحلا روــحم ناــك

تاوـنقلاو يعاـمتجالا لـصاوتلا عـقاوم ربع ويديف عطاقمكً الوأ اهقالطإ

 ثـيح، زـّيمتلاو فالتخالاـب ةـيعادبإلا ةـقيرطلا هذـه تمستا .ةينويزفلتلا

 بذـجو عيجـشتل ةـحرمو ةفيفخ ةروصب تانالعإلا عيضاوم مادختسا مت

 دادعأ يف ةظوحلم ةدايز ىلإ ةركتبملا ةقيرطلا هذه تدأ دقو ،روهمجلا

.لئاسرلا يقلت يف مهتسامحو نيدهاشملا
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 رـــبع ىوـــتحملا مـــعد مـــت دـــقف ،كـــلذ ىـــلإ ةفاـــضإلاب

 لماكلاب هثيدحت مت يذلا ينورتكلإلا عقوملاب تنرتنإلا

.ةلومحملا فتاوهلا ربع ليغشتلا مئاليل هريوطتو

يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىوتحم

ينورتكلإلا عقوملا ثيدحت

ةيسيئر ةينويزفلت تانالعإ3
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:ةلمحلا جئاتن
 تايدـحتلاو ،اـنوروك ةـمزأ تايعادـت نم مغرلا ىلع

 عــضولا ةــهجل ةــلحرملا هذــهل ةــقفارملا ةرــيبكلا

 ةـلمحلا تـحجن ،داـصتقالا رثأـتو قالـغإلاو يحصلا

 يــعو ىوتــسم قــيقحت يــف ىــلوألا اهتنــس يــف

 اميـس التـيوكلا يف روهمجلا ىدل 17% غلب

 وأ ةـــيمهولا رامثتـــسالا تاوـــعد راـــشتنا لـــظ يـــف

تالمعلاـــك ةيـــضارتفالا لوـــصألا يـــف رامثتـــسالا

 .ةرّفشملا

غلب يعو ىوتسم

 مغرلا ىلع تيوكلا يف روهمجلا ىدل
انوروك ةمزأ تايعادت نم
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:ةلمحلا جئاتن
 عـفرل لـمعلا قـيرف نـم ةـبوؤدلا دوـهجلا تلصاوت

 دــقو ةــلمحلل رــثكأ حاــجن قــيقحتو يعوــلا ةبــسن

 يعوـلا ىوتـسم ةداـيز يـف دوـهجلا هذـه تللكت

50% نـم رـثكأ ىـلإ 17% نـم روـهمجلا نيـب

.طقف نيتنس لالخ

روهمجلا نيب يعولا ىوتسم ةدايز

طقف نيتنس لالخ
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:ةلمحلا جئاتن

 اودهاـــش تـــيوكلا ناكـــس نـــم60% يلاوـــح

 ةدـحاو ةرم "ةيارد ىلع نكنل" ةلمح تانالعإ

.لقألا ىلع
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:ةلمحلا جئاتن

 ةـــــلمح وـــــبحأ )92%( ىـــــمظعلا ةـــــيبلاغلا

."ةيارد ىلع نكنل"
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:ةلمحلا جئاتن

 "ةـــيارد ىـــلع نكنـــل" ةـــلمح تـــقّقح

كولــــس رــــييغت ىــــلعً اــــيباجيإً اريثأــــت

 .%66ةبسنب روهمجلا
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:طئاسولا جئاتن

ىوتحمللروهظ نويلم539 ,623 ,172

روهمجلل ىوتحملا لوصو نويلم388 ,597 ,2

ىوتحملا ىلع ةطغض فلأ342 نم رثكأ
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:زئاوجلا
 ةيلوؤـــــسملا يـــــف عادـــــبإلا ةزئاـــــج" ةـــــلمحلا تـــــحنُم

 ىـقتلملا زئاوـج عـيزوت لـفح يـف"2022 ماعل ةيعامتجالا

.يبرعلا يمالعإلا
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2023 ماع يف زّيمتلا نم ديزمو2022 ماع يف حاجن
.2022 ماع لالخ ةفداه ةينويزفلت تانالعإ7ةلمحلا تقلطأ
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 يـف زـّيمتلا نـم دـيزمو2022 ماــع يف حاجن

2023 ماع
 لوــح "نــشيمينأ " ويدــيف20 نــم رــثكأ ةــلمحلا ترــشن

.يمقرلا لايتحالاو لايتحالا عيضاوم
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 يـف زـّيمتلا نـم دـيزمو2022 ماــع يف حاجن

2023 ماع
لاــيتحالا لوــح ةــينويزفلتلا تاــنالعإلا ليدــعتو ريوــطت مــت

 مءالتتل اهب ةقلعتملا تاروشنملاو راخدالاو لاومألا لسغو

 ىــلع اهرــشنل ةــصاخو ةــيموكح ةــهج30 نــم رــثكأ عــم

 ةخـسن ةـئم نم رثكأ دادعإ كلذ نمضت( ةصاخلا مهتاحفص

.)ةينويزفلتلا تانالعإلل ةلّدعم
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 يــف زــّيمتلا نــم دــيزمو2022 ماــع يــف حاــجن

2023 ماع
تاقــصلملاو تاروــشنملل قــيبطت ةــئم نــم رــثكأ ريوــطت مــت

 قـــيبطت مـــت اـــمك ،نـــيالنوأ ةددـــعتم تاحفـــص يـــف ةـــيمقرلا

 ىـلعو كوـنبلا فلتخم يف يلآلا فّارصلا ةزهجأ ىلع تاروشنملا

."تن-يك" ينورتكلإلا عفدلا تاحفص
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 يــف زــّيمتلا نــم دــيزمو2022 ماــع يــف حاــجن

2023 ماع
ةـغللا ىـلإ لاوـمألا لـسغو لاـيتحالا تانالعإ ةجلبدوةمجرت مت

نيقطاـنلا نـم نـكمم ددـع ربكأ ىلإ لوصولا فدهب ةيزيلجنإلا

 حاــجنو ةــيلاعف ىوتــسم عــفر يلاــتلابو ةــيزيلجنإلا ةــغللاب

.ةلمحلا
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 زـيزعت "ةـيارد ىـلع نكنـل" ةـلمح لصاوتس ،2023 ماع يف

 ريوــــطتب موقنــــس ،يلاــــحلا تــــقولا يــــف .قباــــسلا اــــهحاجن

2022 ماـع يـف اـهب ماـمتهالا مت يتلا ةفلتخملا تاعوضوملا
 لصاوت ىوتحم ةغايص عم ،ماع لكشب ةلمحلاب سانلا ريكذتل

 رادـم ىـلعو .ساـنلا تاـمامتها يـبلت ةدـيدج تاعوضومب متهي

:لثم تاعوضوملا نم ديدعلا ةيطغت يف رمتسنس ،ماعلا

لايتحالا نم ةديدج عاونأ

باهرإلا ليومتو لاومألا لسغ ةحفاكم

هتيمهأو راخدالا

رامثتسالا ةيمهأ

 لـماكلاب يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىوتحم ريوطت

ماعلا رادم ىلع همادختسال

38



ًاركش


