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 ةيرحبلا ةحايسلل يئانثتسا مسومل ّدعتست يبد
 

 ةيحايس ةنيفس 200و رئاز نويلم نم رثكأ لابقتساب تاعّقوت •

 "5 فيش نيام" ةيحايسلا ةنيفسلا لوصو عم يضاملا  ربوتكأ يف ديدجلا مسوملا أدب •

 

 ديدجلا ةيرحبلا ةحايسلا مسوم ءدب عم يبد زّزعت :2019 ربمفون 6 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ،يبد

 ،ءاتشلا لصف لالخ ةنيدملا فاشكتسا يف نيبغارلا راّوزلا نم ديزملا باطقتسا ىلإ ةفداهلا اهدوهج

 لالخ ةرامإلا لبقتست نأ عقوتيو .ةقطنملا يف ةيحايسلا نفسلل ةدئار ةهجوك اهتناكم خيسرت كلذكو

 .ةيحايس ةنيفس 200 و رئاز نويلم نم رثكأ 2019/2020 مسوم
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 يوت"ـل ةعباتلا "5 فيش نيام" ةنيفس لوصو عم يضاملا ربوتكأ 19 يف ديدجلا مسوملا أدبو

 نييملاع نيلغشمل ةعبات ةيحايس نفس سمخ اهيلت رئاز فالآ 6 نم رثكأ اهنتم ىلعو "سيزورك

 "اميسيلب يس سإ مإ"و ،"سيزورك اتسوك"ـل ةعباتلا "اميدايد اتسوك" لثم يبد يف ةرم لوأل وسرت

 يد ليب ال"و "نايبيراك لايور"ـل ةعباتلا "زيس اذ فوأ لوج"و ،"سيزورك يس سإ مإ"ـل ةعباتلا

 نفسلا هذه وسرتسو ."سيزورك يوت"ـل ةعباتلا "6 فيش نيام"و "بورويزاورك"ـل ةعباتلا "نايسوز

 يملاع زارط تاذ قفارم ّمضي يذلاو ،زئاوجلا نم ديدعلا ىلع زئاحلا ،يبد يف دشار ءانيم يف ةيحايسلا

 سمخ مسوملا لالخ ةبسانم 11 لالخ ءانيملا لبقتسيسو .دحاو تقو يف ةمخض نفس عبسل عسّتت

 .دحاو موي يف نفس تس نيترم هيف وسرتسو ،دحاو موي يف ةيحايس نفس

  

 نفسلا نتم ىلع رحبلا ربع نيمداقلا راوزلا ددع يفً اعافترا يبد تلّجس ،2018/2019 مسوم لالخو

 ةئملاب 38 ةبسنب ةيمسوم ةدايزو ،رئاز فلأ 850 مهددع غلبيل ةئملاب 51 نع ديزت ةبسنب ةيحايسلا

 .2017/2018 مسوملا عم ةنراقملاب كلذو ،ةنيفس 152 اهددع غلب يتلاو ةيحايسلا نفسلا ددع يف

  

 ةرملل ،طسوألا قرشلا يف ةيحايسلا تالحرلا نفسل ةطحم لضفأ ةزئاجب ليربأ يف دشار ءانيم زافو

 لضفأ ةزئاجبً اضيأ ءانيملا زاف امك .2019 ةيملاعلا رفسلا زئاوج نمض ،يلاوتلا ىلع ةرشع ةيناثلا

 .2008 ماعلا ذنم يلاوتلا ىلع رشع يداحلا ماعلل ملاعلا يف ةيحايسلا نفسلل ءانيم

  

 ريدملاو "وأ دنآ يب" يسارمل يذيفنتلا سيئرلا ،يعانملا زيزعلا دبع دمحم لاق ،هتيحان نمو

 طقف سيل ةقطنملا يف ةيرحبلا تالحرلل ىلوأ ةهجوك دشار ءانيم ةيمهأ زربت" :دشار ءانيمل يذيفنتلا

 ًءانيم هتذختا يتلا ةمخضلا ةيحايسلا نفسلل ةديازتملا دادعألا يفً اضيأ اّمنإو ،راّوزلا ددع ىلع ًءانب

 يتلا ةزيمتملا قفارمللو ،ءالمعلا ةمدخل رمتسملا ريوطتلاو تاثيدحتلا لضفب كلذو ،اهلً ايسيئر

 ةيرحبلا تالحرلا يلغشم ربتعنو .نيرفاسملل دمحم نب نادمح ىنبم اهتمدقم يفو ،اهب عتمتي

  ."ةقطنملا يف ةيرحبلا ةحايسلا يف ةدئارلا يبد ةناكم خيسرت يف انءاكرش
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 يبد" يبدب يراجتلا قيوستلاو ةحايسلا ةرئاد لوأ سيئر بئان ،نرجم نب دمح لاق هبناج نمو

 مويلا نوكتل ةقطنملا يف ةيرحبلا ةحايسلل ةدئار ةطحمك اهتناكم زيزعت يف يبد رمتست" :"ةحايسلل

 امو يبرعلا ثارتلاو ةفاقثلا ىلع عالطالا يف نيبغارلا رحبلا ربع نيمداقلا راّوزلل ةلّضفملا تاهجولا نم

 ددع يف ريبك ومن ليجست يضاملا مسوملا لالخ اندهش دقلو .ةعّونتم براجت نم ةنيدملا همّدقت

 دوهج ىلع دكؤي ام دشار ءانيم يف وسرت نأ تراتخا يتلا ةيلودلا ةيحايسلا نفسلا ةدايز كلذكو راّوزلا

 اذه نوكي نأ عقوتنو .مهترايز ةرتف لاوط راّوزلل ةيملاعلا تامدخلا لضفأ ريفوت يف ةرمتسملا يبد

 ةوطخ يهو "سيزورك يوت"ــل ةعباتلا "5 فيش نيام" ةنيفس لابقتسا عم تاحاجنلابً الفاح مسوملا

  ."ةيملاعلا ةيرحبلا ةحايسلا ةطيرخ ىلع يبد عقوم زيزعت ىلإ ةفداهلا انيعاسم نمض ةمهم

  

 دوهجلا فيثكت ىلع ةيرحبلا ةحايسلا ةنجل لمعتس 2019/2020 ةيحايسلا تالحرلا مسوم لالخو

 يبدب يراجتلا قيوستلاو ةحايسلا ةرئاد نم ةفلؤم يهو ،ةقطنملاب عاطقلا اذه يف يبد ةناكم خيسرتل

 يف بناجألا نوؤشو ةماقإلل ةماعلا ةرادإلاو ،تارامإلا ناريطو ،ةيملاعلا يبد ئناومو ،"ةحايسلل يبد"

 .يبد كرامجو ،يبد

 -ىهتنا-


