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ّا بنمق ا    ى ّار بلعم همدددىا النقددد  ى يعتمدددل العدددىلا نقل البحددد  النقل ا بالبحددد  النقل  يعتمدددل نقل النقدددب
 ر19-كوفملتأَثلا أشل التأُثل بجىئقة 

ّا طوال األزمة تقليىٍت هىئقة نلققت إنىدت ا إلل الوطم بسدددددددددددملها ل   دددددددددددمى  إلل   ى فحل باجه النق 
طواقا سدددددددددمب ا به دددددددددول ا نقل التطعممىت باللنىية الطنمة نقل البقو المبىسددددددددد  بمبق ا ا جىزات لقب بل 

ُّا العم  نقل متم سددددددمب اا  ى موا بللك خلمًة أسددددددىسددددددمًة لقبى  ف  ك   إلل المىبسددددددةر بمو هلا باحدددددد  النقب فحل 
 مكىنر

مقمون    1,6بال بددل مم االنتلاب ب ددلق الحوا العددىمقددة المتعددلدا الجبسددددددددددددددمددىت الت   نق  نددلد أفلادهددى   
ّها العىبل بسدددددددددملهار  ّها نمىال أسدددددددددىسدددددددددممم يحلمون خلمًة ال ابل نب ىا بمم تسددددددددد م  ملب شدددددددددره بىنتنى

ّا فلف متعىف ى ئة مو املها لقق ددددددول نقل التطعممىتا ف  أهل تم م هتل يكون بيج  أي ددددددى أن تتىّ لقنق 
 الجممو بمأممر  

ّبتدده  2020بخ ل نددى     ّا الددل م  تعمم تنددل ق ا لطول مددلا خددلمت ا   ى بعددل أن   --ا بق  نددلد النقددب
ّبا مقىحدددليم نمقمًى نقل متم سدددمب ا   ّقا ملتمو ب دددك    400  000همث بحددد  إلل  --حدددى شدددرها بهو 

الج ود الت  بددللت ددى جممو األطلاب المعبمددةا أحددددددددددددددنل هددلا العددلد يحددَلّ هددىلمددًى ببقو   امل محنولر ببم ددددددددددددددد 
ّا ال ت ال هىئقةر بيتعمم نقمبى أن  مع  الم يل لمسددددددددددىنلا  200 000 ى شددددددددددرهر لعم الثىّ الت  لقحت بىلنق 
 – لسددددددددقو القمويةالحوا العىمقة المبَ عة بالمجَ لا الموكقة إلم ى م مة ت ددددددددنم  السددددددددمم الت  توحدددددددد   إلمبى ا تقك
ف   لك النلاء بالوقود بالقواز  الطنمةر بهلق مسدددددألة إ سدددددى مة بلعب ى ت دددددك   أي دددددًى ت ل لا مقتم  يعل     بمى

 س مة الم هة لقرطلر 

ّا العددىلممددة  توق  نقل مم   ّاا يجدد  أن  عتلب بددأن مسددددددددددددددتحنددَ  التجددى ى بف  هددلا المو  الددلبل  لقنقدد 
بل أن يعم  جممُو أحدددددقىص الم دددددققة  لًا بمل مم أج  لدددددمىن مسدددددتحن  يحومون بت دددددنم  السدددددممر بلللك ال 

ّار ى  نىدل لقنقب
 


