
 
 

 

 يبسار دايإ

 ةحايسلا ةيمنتل ةميخلا سأر ةئيه ،ةهجولا ةحايس ريوطت - يذيفنتلا ريدملا

 ةيلوؤسم ىلوتي ثيح ،ةحايسلا ةيمنتل ةميخلا سأر ةئيه يف ةهجولا ةحايس ريوطت يذيفنتلا ريدملا بصنم يبسار دايإ لغشي

 .ةميخلا سأر ةرامإ يف ةحايسلا عاطقل مادتسملاو لصاوتملا ومنلا ةلجع عفد

 ةزيمتملا ملاعملا نم ديدعلا مضت يتلا ةرامإلا ةظفحم ريوطتل لمعلا قيرف اهلذبي يتلا دوهجلا ةدايق يبسار ماهم لمشتو

 ىؤرلاو تاسرامملا لضفأ ةكراشم نامضو ،حايسلا نم ربكأ ددع باطقتسا ىلع اهتردق نم ززعي امب ةعونتملا ةطشنألاو

 ءاكرشلا زربأ عم ةيجيتارتسالا تاكارشلا ءانب ةيلوؤسمً اضيأ يبسار ىلوتيو .عاطقلاب ةقلعتملا تاعقوتلا ىلع ةمئاقلا

 زيزعت فدهب ةيملاعلا رفسلا تالاكوو ناريطلا طوطخو تاهجولا ةرادإ تاكرشو ةيحايسلا تالوجلا يلغشم لثم نييملاعلا

 .ملاعلا ءاحنأ فلتخم نم اهراوز دادعأ عفرو ةرامإلا روضح

 تاعامتجالا ةرادإ ريدم بصنم كاذنآ لغش ثيح 2018، ماع يف ةحايسلا ةيمنتل ةميخلا سأر ةئيه قيرف ىلإ يبسار دايإ مضنا

 لثم ةرامإلا ىلإ ىربكلا ةيملاعلا تايلاعفلا باطقتسا يف يروحم رودب مهاس امك ،تارمتؤملاو زفاوحلا تايلاعفو ةيلودلا

 رفسلا تالاكو داحتال ةيونسلا ةمقلاو ةحايسلاو رفسلل يملاعلا سلجملل ةيملاعلا ةمقلاو ،يقدنفلا رامثتسالل يبرعلا رمتؤملا



 
 تاحاجنلا يف يروحم رودب لامعألا رفس ةرادإ لاجم يف ةعساولا هتربخ تمهاس دقو .2021 ماع يف كيفيسابلا لودل

 .ةرامإلا يف ةحايسلا عاطقل عراستملا يفاعتلاو ةلصاوتملا

 

 ةيمنتلا ةيجيتارتسا ةدايقل ةمزاللا ةفرعملاو فغشلا يبسار دايإ كلتمي ً،اماع 20 نم رثكأ رادم ىلع ةدتمملا هتربخ لضفبو

 ةرامإل ةيسيئرلا قاوسألا يف ةيجيتارتسالا تاكارشلا نم ةلسلس ءانبب اهيدل هلمع ةرتف لالخ مهاس دقو .ةئيهلا يف ةيحايسلا

ً الاعفً ارود يبسار بعل ،يضاملا ماعلا رادم ىلعو .ةيملاعلا ةحايسلا ةطيرخ ىلع ةرامإلا عقوم خيسرت يلاتلابو ،ةميخلا سأر

 ىلإ ةدوعلا تاعقوتلً اقفو ةلمتحملا رفسلا تارمم ىودج مييقتو 19-ديفوك تايعادتل ةيموكحلا ةباجتسالا لبس ليلحت يف

 .ةرامإلل ةبسنلاب ةيسيئرلا قاوسأ يف دويقلا فيفختو رفسلا

 

 ةيحايسلا تالحرلا ميظنت تاكرش زربأ نم ددع ىدل يبسار دايإ لمع ،ةحايسلا ةيمنتل ةميخلا سأر ةئيه ىلإ همامضنا لبقو

 سلاجملا نم ديدعلل هتاراشتسا مدقو ،Kuoni "ينوك"و )Alpha Tours( "زروت افلأو" )TRAVCO( "وكفارت" اهيف امب ةيملاعلا

 .ةيحايسلا تائيهلاو

 

 

 


