
صحفى  بياىفحص ن

المتوسط         بالبحطسوتملا ر الطبيعى للغاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا ز جديديطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل ن بئطسوتملا ريطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل ن مطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل ن اإلنتاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نيديدج نيرئب نم ج بدطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نيديدج نيرئب نم جاتنإلا ء

ظهطسوتملا رر       "   الجديديطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نر البئطسوتملا ريطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نر وض رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عر ف رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو ير البتطسوتملا رو رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو يف لر قطا رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو يف لورتبلا عر ور "  "17نج رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو يف لورتبلا عاطق حر

غطسوتملا ر بر    جنو ب البحطسوتملا ر "      7بلطي برغ بونج م بمنطقرحبلا ة اإلنتاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نيديدج نيرئب نم ج الطبيعىرعلى للغاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا ز

إنتاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نيديدج نيرئب نم جر    بمتوسطر يومياو ًرو      390المتوسطر غاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زر مكعو ًايموي زاغ بر قدو ًايموي زاغ بعكم مر مليوىفحص نر

و ً    .1300 متكثفا. ًايموي تيوميا بطسوتملا رمي. ًايموي تافثكتم ل

وطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زيطسوتملا ررالبتطسوتملا رو رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو يف ل          الملورتبلا ريزو ال طارلورتبلا ريزو الملا قر المهندلورتبلا ريزو الملا قراط سر تلقالورتبلا ريزو الملا قراط سدنهملا هر تقطسوتملا ريطسوتملا رر ف رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو ير ذللورتبلا ريزو الملا قراط سدنهملا هاقلت ريرقت يف كر جاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نيديدج نيرئب نم جاتنإلا ءر

رئيةكرش سرشطسوتملا ركرحبلا ة        حسطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نر عاطةكرش سيئر نسح فر المهندلورتبلا ريزو الملا قراط سر مطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نر المعدنيرحبلا ةر والثطسوتملا روةكرش سيئر نسح فطاع سدنهملا نم ةيندعملا ةر

وض رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عرالبئطسوتملا ر  "  "       ت برغ بونج مر حيرئبلا عضو مت ثر بالعمليا. ًايموي تر القائمرحبلا ةر بتطسوتملا روب. ًايموي تافثكتم لر بلورتبلا ريزو العي برغ بونج مر بتطسوتملا رو رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو يف لر

ظهطسوتملا ر "  - المتوسط "      17الجديدةكرش سيئر نسح فطاع سدنهملا نم ةيندعملا ة بالبحطسوتملا ر الطبيعى للغاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا ز ظهطسوتملا ر بحق. ًايموي تافثكتم ل

الواقعرحبلا ةربالمنطقرحبلا ة          البئطسوتملا رر حفطسوتملا رر اعما رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو يف لر مطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نر االنتهاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نيديدج نيرئب نم جاتنإلا ءر بعدر اإلنتاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نيديدج نيرئب نم جر علىر

حالياو ًرالوصو رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو يف ل        وجارلوصولا ًايلاح ىر بنجالوصولا ًايلاح ىراجو حر واختبارهار واكمالهار للحق. ًايموي تافثكتم لر الجنوبيرحبلا ةر

نحور          البالغرحبلا ةر القصولوصولا ًايلاح ىر الطاقرحبلا ةر الىر تدريجياو ًر انتاجهار 250بمعدال. ًايموي تر

     . البئطسوتملا ررالجديدةكرش سيئر نسح فطاع سدنهملا نم ةيندعملا ة      حفطسوتملا رر أىفحص نر مضيفاو ًر يومياو ًر غاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زر مكعو ًايموي زاغ بر قدو ًايموي زاغ بعكم مر مليوىفحص نر

طمولوصولا ًايلاح ىراجو حرللحق. ًايموي تافثكتم ل          تنميرحبلا ةر خطرحبلا ةر اطارر ف رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو ير يأت رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو ير اإلنتاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نيديدج نيرئب نم جر علىر ووضعهار

حفطسوتملا رهارعلى          وت برغ بونج مر المتوسطر بالبحطسوتملا رر العميقرحبلا ةر الميالورتبلا ريزو الملا قراط سدنهملا هر ف رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو ير تق رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عر حيرئبلا عضو مت ثر

الىر    يص. ًايموي تافثكتم لر حفطسوتملا ررالبئطسوتملا ر        5300عم ىلا لصي قر مطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نر باالنتهاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نيديدج نيرئب نم جاتنإلا ءر أنرئبلا رفح نم ءاهتنالاب هر الىر الفتاو ًر متطسوتملا ررئبلا رفح نم ءاهتنالاب هنأ ىلا ًاتفال ،ر

بل غر            ظهطسوتملا رر حق. ًايموي تافثكتم لر ف رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو ير حفطسوتملا رهار ت برغ بونج مر الت رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو ير االبارر عد غلب رهظ لقح يف اهرفح مت يتلا رابالا در فإىفحص نر 15الجديدةكرش سيئر نسح فطاع سدنهملا نم ةيندعملا ةر

بواق رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عرر   ورر     10بئطسوتملا رار الشماليرحبلا ةر بالمنطقرحبلا ةر بالمنطقرحبلا ة  5ابارر ابارر

الجنوبيرحبلا ة.

الطمولوصولا ًايلاح ىراجو حرللوصو رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو يف ل           الخطرحبلا ةر اطارر ف رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو ير أنرئبلا رفح نم ءاهتنالاب هر الىر التقطسوتملا ريطسوتملا رر أشارر كمار

منطقرحبلا ةر غلب رهظ لقح يف اهرفح مت يتلا رابالا دلتا          مطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نر الطبيعىر الغاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زر مطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نر قياسيرحبلا ةر انتاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نيديدج نيرئب نم جر معدال. ًايموي تر الىر

ف رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو يروض رهظ " نيديدجلا نيرئبلا ع       "  "   بتطسوتملا روب. ًايموي تافثكتم لر بلورتبلا ريزو العي برغ بونج مر بتطسوتملا رو رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو يف لر شطسوتملا ركرحبلا ةر نجحعضو يف " لبورتب " ميعالب لورتب ةكرش تر فقدر رئبلا رفح نم ءاهتنالاب هنأ ىلا ًاتفال ،ر الني. ًايموي تافثكتم لر

غطسوتملا ر بر  "    –  جنو بر بلطي برغ بونج مر الجديدةكرش سيئر نسح فطاع سدنهملا نم ةيندعملا ةر "   7البئطسوتملا رر اإلنتاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نيديدج نيرئب نم جربطاقتها  علىر

البالغرحبلا ةر   ور       140القصولوصولا ًايلاح ىر يومياو ًر غاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زر مكعو ًايموي زاغ بر قدو ًايموي زاغ بعكم مر بطسوتملا رمي. ًايموي تافثكتم ل 1300مليوىفحص نر

ف رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو يرتوقيعضو يف " لبورتب " ميعالب لورتب ةكرش ت          واكمالهار البئطسوتملا رر حفطسوتملا رر مطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نر االنتهاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نيديدج نيرئب نم جاتنإلا ءر بعدر يومياو ًر متكثفا. ًايموي تر
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استمطسوتملا رار           ذللورتبلا ريزو الملا قراط سدنهملا هاقلت ريرقت يف كر ليؤكدر رئبلا رفح نم ءاهتنالاب هنأ ىلا ًاتفال ،ر الشهطسوتملا رر ونصةكرش سيئر نسح فر شهطسوتملا ريطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نر يتجاوطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زر ل برغ بونج مر قياسىر

منطقرحبلا ةربلطي برغ بونج م         مطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نر الغاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زر وإنتاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نيديدج نيرئب نم جر لتنميرحبلا ةر المنفذةكرش سيئر نسح فطاع سدنهملا نم ةيندعملا ةر الخطرحبلا ةر نجالوصولا ًايلاح ىراجو حر

المستهدفرحبلا ةرمطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل ن        اإلنتاجيرحبلا ةر القدرا. ًايموي تر الىر والوصو رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو يف لر غطسوتملا ر بر جنو بر

مطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نرمنصرحبلا ة          اإلنتاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نيديدج نيرئب نم جر بدطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نيديدج نيرئب نم جاتنإلا ءر مطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نر وجيزةكرش سيئر نسح فطاع سدنهملا نم ةيندعملا ةر فتطسوتملا رةكرش سيئر نسح فطاع سدنهملا نم ةيندعملا ةر غضوىفحص نر ف رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو ير المنطقرحبلا ةر

الخطرحبلا ة           تحقي ىلا لصي ق ت برغ بونج م حيرئبلا عضو مت ث رئبلا رفح نم ءاهتنالاب هنأ ىلا ًاتفال ، الماضى سبتمبطسوتملا ر ف رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو ي غطسوتملا ر ب جنو ب بلطي برغ بونج م

البالغرحبلا ةر   خلورتبلا ريزو ال رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو يف لر       500اإلنتاجيرحبلا ةر يومياو ًر غاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زر مكعو ًايموي زاغ بر قدو ًايموي زاغ بعكم مر اشهطسوتملا ر 7مليوىفحص نر

حفطسوتملا رر    خلورتبلا ريزو ال رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو يف لر مطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نر        4مطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نر اإلنتاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نيديدج نيرئب نم جربدال علىر ووضعهار فقطر ابار 6ابارر

البتطسوتملا رو رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو يف لروالثطسوتملا روةكرش سيئر نسح فطاع سدنهملا نم ةيندعملا ة         وطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زارةكرش سيئر نسح فطاع سدنهملا نم ةيندعملا ةر خطرحبلا ةر يحق ىلا لصي قر بمار حفطسوتملا رهار مخططار كاىفحص نر

تخفيفيلاكتلا ضرالتكاليةكرش سيئر نسح ف         االلتزاو ًايموي زاغ بعكم مربسياسرحبلا ة م رهظ " نيديدجلا نيرئبلا ع طسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زيا غلب رهظ لقح يف اهرفح مت يتلا رابالا دةكرش سيئر نسح فطاع سدنهملا نم ةيندعملا ةراإلنتاطسوتملا رحبلاب ىعيبطلا زاغلل نيديدج نيرئب نم ج ف رهظ " نيديدجلا نيرئبلا عضو ي المعدنيرحبلا ة

. النفقا. ًايموي ت  وتطسوتملا رشيد

21-4-2020


