
ةكلمملاو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا
ةباجتسا عورشم معدل نانواعتت ةدحتملا
540 ةميقب لاغنسلا يف ةينطولا ئراوطلا
مهرد نويلم
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August 10, 2022 /EINPresswire.com/ --

نامتئال داحتالا ةكرش تنلعأ

ةيامح ةكرش يهو ،تارداصلا

ةموكحلل ةعباتلا نامتئالا

،تارامإلا ةلودب ةيداحتالا

ليومتل ةيناطيربلا ةئيهلاو

كرتشملا امهمعد نع تارداصلا

لاغنسلا ةيروهمج يف ريبك عورشمل

ةباجتسالاو ةيتحتلا ةينبلا زيزعتل

.ئراوطلا تالاحل ةينطولا

ىمسملا ،ينطولا عورشملا اذه بجومب

ديروت متيس ،لاغنسلا وكدير عورشم

تابكرم نم ئراوطلا تامدخ ءانبو

تابكرملاو فاعسإلا تارايسو تاراطملاب ذاقنإلاو ءافطإلا تابكرمو قئارحلا ةحفاكم

ةمالسلا تادعمو عئاضبلا تانحاش عم تاعفارلاو هايملا تاروطقمو ذاقنإلا براوقو ةيبطلا

.لاغنسلا يف ىرخألا

يئزج رشابم ضارقإب ،مهرد نويلم 540 درتراشت دردناتس كنب نم لومملا عورشملا ةميق غلبت

فرط نم عورشملا نيمأت ةداعإ معد متيسو .تارداصلا ليومتل ةيناطيربلا ةئيهلا لبق نم

بجومب اعم تارداصلا ليومتل ةيناطيربلا ةئيهلاو تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرش

نامتئال داحتالا ةمهاسم ةميق لصت ثيح نيتلاكولا نيب ةعقوم نيمأت ةداعإ ةيقافتا

.مهرد نويلم 334 تارداصلا

طيطختلاو داصتقالا ةرازو هيلع تلصح يذلا ،ضرقلل تارداصلا نامتئا اتلاكو تمدق امك

تادعم ريفوت متيس ثيح ةضرقملا فارطألل ةيامحلا رفوت تانامض ،ةيلاغنسلا نواعتلاو

تاجتنم ديروتو جاتنإ يف ةدئار ةيتارامإ ةكرش يهو ،وكفان ةكرش لبق نم ئراوطلا تامدخ
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نم ةيامحلا ةسدنهو قئارحلا ةحفاكم

.قئارحلا

اذهل يراجتلا ليومتلا معد ىشامتي

نامتئال داحتالا فادهأ عم عورشملا

تاجتنملا تارداص زيزعتل تارداصلا

تارامإلا يف ةعونصملا تامدخلاو

فدهي يذلا رايلم 300 عورشم نم ءزجك

ةلود يف يعانصلا عاطقلا ريوطت ىلإ

زيزعتو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

.ينطولا داصتقالا زيفحت يف هرود

لاق ،ةيقافتالا هذه ىلع اًقيلعتو

دمحأ نب يناث روتكدلا يلاعم

ةراجتلل ةلودلا ريزو ،يدويزلا

ةرادإ سلجم سيئر بئانو ةيجراخلا

" :تارداصلا نامتئال داحتالا ةكرش

ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا نيب دمألا ةليوط ةيئانثلا ةقالعلا نإ

راهدزالاو ةمادتسملا ةيمنتلا زيزعتل نيدلبلا الكل ةكرتشملا ةيؤرلا ىلع ةينبم

يف طارخنالا ىلع ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا ةلود صرحت .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف يداصتقالا

هذه .دارفالا نم فالآلا تائم ةايح ريغت نأ اهنأش نم يتلا ةزيمتملا عيراشملا هذه لثم

رمتسملا ةلودلا مازتلا نم ءزج يه تارداصلا نامتئا يتالاكو نيب ةديدجلا ةيقافتالا

.ايجولونكتلاو ةئيبلاو ةيحصلا ةياعرلاو ئراوطلا تامدخ لثم ةيسيئرلا تاعاطقلا ريوطتب

رفويس يذلاو صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلل لاعف لمع راطإ ىلإ نواعتلا اذه دنتسيو

تحبصأ يتلاو ،ةمادتسالا لاجم يف ةيتارامإلا تاكرشلل ةريبك ةيرامثتسا اًصرف اًضيأ

".مداقلا ليجلل ةيمنتلا تايجيتارتسا يف اًرايعم

اميف اًدئار اًرود ةدحتملا ةكلمملا بعلت " :يناطيربلا تارداصلا ريزو ،ريرف كيام لاقو

ةيناطيربلا ةربخلا جمدنتس ،ةقفصلا هذه بجومب .قئارحلا نم ةمالسلا تادعم ريدصتب قلعتي

يف تاعمتجملل لضفأ ةيامح ريفوتل ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل يقابتسالا طاشنلا عم

ريدصت ىلع تاكرشلا دعاست نأ ةكرتشملا ةيموكحلا تاردابملل نكمي فيك راهظإو جراخلا

".اهتامدخو اهتاجتنم لضفأ

ةلود ةردابمل ةباجتسا تارداصلا نامتئال داحتالا همدقت يذلا يراجتلا ليومتلا معد يتأي

اهتاردق ةيوقتو زيزعتل ةدعاسملل لاغنسلا ةوعدو ايقيرفأ يف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

.ئراوطلل ةباجتسالاو قئارحلا ةحفاكم لاجم يف

يف ةمهاسملل كلذو لاغنسلا ىلإ ةيبط تادادمإ ةرئاط ًارخؤم تارامإلا ةلود تلسرأ

يثيدح لافطألا مسق يف علدنا يذلا قيرحلا اهفّلخ يتلا تايعادتلا ةدح نم فيفختلا

ةيلاغنسلا ةمصاعلا يلامش يناوفيت ةنيدم يف خاباد ىس زيزعلادبع مام ىفشتسمب ةدالولا

.ًاعيضر 11 ةافو هنع مجن يذلاو ،"راكاد"

تاقالعلا ،يراجتلا ليومتلاو يناسنإلا نيديعصلا ىلع ،تارامإلا ةلود ةباجتسا سكعت



ةعومجم لمشتو ،تاينيعبسلا فصتنم ىلإ دوعت يتلاو ،لاغنسلاو تارامإلا نيب دمألا ةليوط

.ةيومنتلاو ةيداصتقالا تالاجملا نم

اننواعت سكعي" :تارداصلا نامتئا داحتالا ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،ينويسلاف وميسام لاق

ةيؤرلا ،لاغنسلا يف ئراوطلا تامدخ عاطق معدل تارداصلا ليومتل ةيناطيربلا ةئيهلا عم

قيقحتل ةديشرلا ةدايقلا ةلاسرو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل ةيجيتارتسالا

تارامإلل ةديدع اًصرف ةكارشلا نم عونلا اذه حتفي .ملاعلا يف ةمادتسملا ةيمنتلا

ةدعاسم اهنأش نم ةكرتشم عيراشم فاشكتسال لاغنسلاو ةدحتملا ةكلمملاو ةدحتملا ةيبرعلا

.مهتاقحتسم نيمأت عم ةيلودلا قاوسألا ىلإ لوصولا يف نيردصملاو نييلحملا لامعألا داور

رثكأ نم دحاوك ةلودلا ةناكم ةيملاعلا ةحاسلا يف ةيتارامإلا تاكرشلا دوجو ززعيسو

".لامعألاو ةراجتلل ةمءالم لامعألا زكارم

" :تارداصلا ليومتل ةيناطيربلا ةئيهلل يذيفنتلا سيئرلا ،روليات سيول لاق هبناج نمو

عم انتكارش لالخ نم .ةدحتملا ةكلمملا يف نيردصملل ةديرف اًصرف لاغنسلا قوس رفوي

قرط حتفو يراجتلا ليومتلا ريفوت لالخ نم دالبلا يف عيراشم حتف نم انكمت ،لاغنسلا

اذهل اهمعدل تارداصلا نامتئال داحتالل نونتمم نحن .ةيناطيربلا تاكرشلل ةديدج ةيراجت

".نيدلبلا الك يف نيردصملا هنم ديفتسي لثامم كرتشم نواعتل قيرطلا دهميس يذلا عورشملا
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