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نابليون بونابرت
https://bit.ly/2R5TwhO المصدر:

 Napoleone di :؛ وبا�يطاليةNapoléon Bonaparte I :ول (بالفرنسية	نابليون بونابرت ا
Buonaparte) هو قائد عسكري وحاكم فرنسا وملك إيطاليا وإمبراطور الفرنسيين، عاش 
حكم  عشر.  التاسع  القرن  من  العشرينيات  عقد  أوائل  وحتى  عشر  الثامن  القرن  أواخر  خالل 
فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر بصفته قنصًال عاًما، ثم بصفته إمبراطوًرا في العقد ا	ول 

من القرن التاسع عشر، حيث كان 	عماله وتنظيماته تأثيًرا كبيًرا على السياسة ا	وروبية.
ُولد نابليون في جزيرة كورسيكا 	بوين ينتميان لطبقة أرستقراطية تعود بجذورها إلى إحدى 
النبيلة. ألحقه والده "كارلو بونابرت"، المعروف عند الفرنسيين باسم  عائالت إيطاليا القديمة 
"شارل بونابرت" بمدرسة بريان العسكرية. ثم التحق بعد ذلك بمدرسة سان سير العسكرية 
العلوم  في  فقط  ليس  رفاقه،  على  باهًرا  تفوًقا  أظهر  المدرستين  وفي  الشهيرة، 
روائع  على  اطلع  دراسته  وخالل  والجغرافيا.  والتاريخ  ا¼داب  في  أيًضا  وإنما  العسكرية 
المبادئ  ودعاة  أصحاب  من  كانوا  حيث  وجّلهم،  فرنسا  في  عشر  الثامن  القرن  كّتاب 
الحرة. فقد عرف عن كثب مؤلفات فولتير ومونتسكيو وروسو، الذي كان أكثرهم أثًرا 

في تفكير الضابط الشاب.
سالح  في  أول  مالزم  برتبة  وُعين  ١٧٨٥م  سنة  في  وتخّرج  الحربية  دروسه  أنهى 
فرصة  له  أعطيت   ١٧٩٥ سنة  وفي  الملكي.  الفرنسي  للجيش  التابع  المدفعية 
الظهور، ليبرز براعته 	ول مرة في باريس نفسها حين ساهم في تعضيد حكومة 
العناصر  تساعدهم  الملكيون،  بها  قام  التي  المظاهرات  على  القضاء  وفي  ا�دارة 
أن  توجه  ضد  الحكومة  هذه  ودعم   ١٧٩٧ سنة  في  عاد  ثم  والرجعية.  المحافظة 
تكون فرنسا ملكية دستورية فبات منذ هذا التاريخ السند الفعلي لها ولدستور سنة 
إليه  عهدت  عندما  ا	ولى،  الفرنسية  الجمهورية  عهد  خالل  بونابرت  نجم  بزغ   .١٧٩٥
المنقضة  الدول  ائتالف  ضد  موجهتين  عسكريتين  حملتين  بقيادة  ا�دارة  حكومة 
حكومة  منها  بدًال  وأنشأ  ا�دارة  حكومة  بعزل  قام   ،١٧٩٩ سنة  وفي  فرنسا.  على 
مؤلفة من ٣ قناصل، وتقّلد هو بنفسه منصب القنصل ا	ول؛ ثم سعى في إعالن 
الفرنسي.  الشيوخ  مجلس  من  بإعالن  سنوات   ٥ بعد  هذا  له  وتم  إمبراطوًرا  نفسه 
خاضت ا�مبراطورية الفرنسية نزاعات عّدة خالل العقد ا	ول من القرن التاسع عشر، 
أوروبا.  في  العظمى  القوى  جميع  فيها  ودخلت  النابليونية،  الحروب  باسم  ُعرفت 
قاتلتها،  التي  الدول  جميع  على  العهد،  ذلك  في  باهرة  انتصارات  فرنسا  أحرزت 
وجعلت لنفسها مركًزا رئيسًيا في أوروبا القارية، ومّدت أصابعها في شؤون جميع 
في  الفرنسي  التدخل  نطاق  بتوسيع  بونابرت  قام  حيث  تقريًبا،  ا	وروبية  الدول 
وتنصيب  الدول،  بعض  مع  تحالفات  خلق  طريق  عن  ا	وروبية  السياسية  المسائل 

بعض أقاربه وأصدقائه على عروش الدول ا	خرى.
حيث  بونابرت،  حظوظ  في  تحول  نقطة  ١٨١٢م  سنة  لروسيا  الفرنسي  الغزو  شّكل 
لم  جسيمة،  ومادية  بشرية  وخسائر  بأضرار  الحملة  خالل  الفرنسي  الجيش  أصيب 
قّوات  هزمت   ،١٨١٣ سنة  وفي  ذلك.  بعد  أخرى  مرة  به  النهوض  من  نابليون  ُتمكن 
االئتالف السادس الجيش الفرنسي في معركة ا	مم؛ وفي السنة الالحقة اجتاحت 
هذه القّوات فرنسا ودخلت العاصمة باريس، وأجبرت نابليون على التنازل عن العرش، 
على  ليتربع  وعاد  سنة،  من  أقل  بعد  منفاه  من  بونابرت  هرب  ألبا.  جزيرة  إلى  ونفوه 
عرش فرنسا، وحاول مقاومة الحلفاء واستعادة مجده السابق، لكنهم هزموه شر 
بعد  بونابرت  استسلم  ١٨١٥م.  عام  من  يونيو  شهر  خالل  واترلو  معركة  في  هزيمة 
البريطانية،  المستعمرة  هيالنة،  القديسة  جزيرة  إلى  نفوه  الذين  للبريطانيين،  ذلك 
أن وفاته  نابليون  الست ا	خيرة من حياته. أظهر تشريح جثة  السنوات  حيث أمضى 
جاءت كنتيجة �صابته بسرطان المعدة، على الرغم من أن كثيًرا من العلماء يقولون 

بأن الوفاة جاءت بسبب التسمم بالزرنيخ.
العالم،  حول  الحربية  المدارس  من  العديد  في  العسكرية  نابليون  حمالت  ُتدّرّس 
أعاد  جبارا  طاغية  معارضوه  يراه  حيث  حوله،  منقسمة  ا¼راء  أن  من  الرغم  وعلى 
مغامرات  ودخل  أسرته  على  وا	لقاب  المناصب  ووزع  المبراطورية  الحكومة 
عسكرية دمرت الجيش، فإن محبيه يرونه رجل دولة وراعًيا للحضارة، إذ ُينسب إليه 
القانون المدني الفرنسي، المعروف باسم قانون نابليون، الذي وضع ا	سس ا�دارية 
واالنتداب  لالستعمار  خضعت  التي  والدول  الغربية،  أوروبا  دول  لمعظم  والقضائية 

الفرنسي في العصور الالحقة.



٢

أخبار العالم

أغلبية  حشد  في  االثنين،  ا	ميركي  الشيوخ  مجلس  فشل 
الرئيس  استخدمه  الذي  النقض  حق  لكسر  الالزمة  الثلثين 
وا�مارات  للسعودية  أسلحة  مبيعات  لتمرير  ترامب،  دونالد 

خالفÙ لرغبة الكونغرس.
على  االلتفاف  أيار/مايو  في  قّرر  الجمهوري  الرئيس  وكان 
هذه  �قرار  طوارئ  آلية  إلى  اللجوء  خالل  من  الكونغرس 
دوالر  مليار   ٨٫١ قيمتها  والبالغة  للجدل  المثيرة  الصفقات 

وضعها ترامب في خانة التصّدي للتهديد ا�يراني.
لم  والديمقراطي  الجمهوري  بجناحيه  الكونغرس  أّن  غير 
ا�دارة  لمنع  إذ أصدر سلسلة قرارات  ترامب،  لمناورة  يستسلم 
آخرين  السعودية وحلفاء  العقود مع كل من  إبرام هذه  من 
للواليات المتحدة في طليعتهم ا�مارات العربية المتحدة، في 

صفعة قاسية تلّقاها يومها البيت ا	بيض.
ا	سلحة  صفقات  ضّد  ا	ميركيون  البرلمانيون  صّوت  ويومها 
الصحفي  مقتل  من  بغضبهم   Ùخصوص مدفوعين  هذه 
السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة العربية في 
إسطنبول في تشرين ا	ول/أكتوبر الماضي، ومن العدد الكبير 
في  الدائر  النزاع  جّراء  من  يسقطون  الذين  المدنيين  للضحايا 
 Ùتحالف ظبي  أبو  مع  باالشتراك  الرياض  تقود  حيث  اليمن، 

عسكريÙ ضّد الحوثيين.
وأسفر النزاع عن ١٠ آالف قتيل، وأكثر من ٥٦ ألف جريح، بحسب 
في  إنسانية  أزمة  "بأسوأ  وتسّبب  العالمية،  الصحة  منظمة 
المجاعة،  حافة  على  ا	شخاص  ماليين  وجود  مع  العالم" 

بحسب ا	مم المتحدة.
الشيوخ  مجلس  على  يتعّين  كان  الرئاسي  الفيتو  ولكسر 
التصويت مجددá على قراراته ولكن هذه المرة بأكثرية الثلثين، 
في   Ùمتوقع كان  كما  تأمينها  االثنين،  عليه  تعّذر  أغلبية  وهي 

ظّل مجلس يهيمن الجمهوريون على أكثرية مقاعده.

أسعار  على  عالميا  النفط  أسعار  في  االنخفاض  انعكس 
المشتقات النفطية محليÙ، خاصة مادة بنزين أوكتان (٩٠) التي 
 Ùولى من العام الحالي انخفاض	سجلت خالل السبعة أشهر ا

بمعدل ٥ قروش، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
تحليل البيانات التي قامت به "المملكة" أظهر أن أعلى سعر بيع 
للتر   Ùقرش  ٧٥ كان  الحالي  العام  في   (٩٠) أوكتان  بنزين  لمادة 

الواحد، مقابل ٦٩٫٥ قرشا للتر كأقل سعر مسجل.
ا	شهر  في   áسعر أقل  كانت   ،(٩٥) أوكتان  بنزين  مادة  وبشأن 
السبعة ا	ولى ممن العام الحالي بمعدل ٦ قروش مقارنة مع 

الفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجلت المادة السعر ا	على العام الحالي عند قيمة ١٫٠١ دينار 

للتر الواحد، مقابل ٠٫٩٠٥ دينار كأقل سعر مسجل.
مدفوعا  جاء  للمحروقات  المحلية  ا	سعار  في  االنخفاض 
بتراجع ا	سعار العالمية لخام برنت، إذ أظهر تحليل أسعار برنت 
 ٧ بمعدل   Ùتراجع العام  من  ا	ولى  أشهر  السبعة  فترة  خالل 

دوالرات تقريبÙ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
 áدوالر  ٦٨ إلى  العام  بداية  منذ  للبرميل  سعر  أعلى  ووصل 

للبرميل، مقابل ٦١ دوالرا للبرميل كأقل سعر.
وشهدت المشتقات النفطية ا	خرى أيضا تذبذبا في أسعارها، 
إذ سجلت مادة الكاز منذ بداية العام وحتى نهاية تموز/يوليو 
العام  الفترة ذاتها من  سعرá أعلى من ا	سعار المسجلة في 
الماضي بمعدل ٣٫٥ قروش، أما أسعار السوالر فكانت أقل من 

معدل أسعار الفترة ذاتها من العام الماضي.
تسعير  لنظام  يكون  أن  القطاع  في  خبراء  توقعات  وتشير 
الضريبة  مبدأ  يعتمد  الذي  الجديد  النفطية  المشتقات 
ظل  في  لكن  ا	سعار،  منحنى  على  إيجابي  أثر  المقطوعة 
الشهر  خالل  العالمي  النفط  سوق  منها  عانى  التي  التوترات 
كافة  المحروقات  أسعار  ارتفاع  إلى  التقديرات  ُتشير  الحالي، 

للشهر المقبل.

انخفاض أسعار النفط عالمي� 
ينعكس محلي� في 2019

https://bit.ly/2ZEMF3Y المصدر:

فشل منع بيع أسلحة 
للسعودية وا�مارات

https://bit.ly/33k300f المصدر:



سوريا ودول جوارها، وبنسبة إنفاق غّطت ٢٢٪ من إجمالي الموازنة.

وقالت، إن الجهات المانحة الرئيسية لعمليات المفوضية في خطة 
الواليات  هي  الحالي،  يوليو  تموز/  بنهاية  السورية  لâزمة  االستجابة 
 ٦٢٫٩ ا	وروبي  االتحاد  دوالر،  مليون   ٢١٤ نحو  بلغ  بتمويل  المتحدة 
واليابان ١٩ مليون دوالر، وغيرها  ألمانيا ٥٦ مليون دوالر،  مليون دوالر، 

من دول مانحة.

وأشار تقرير لâمم المتحدة إلى أن ٤٨٪ من الالجئين السوريين في 
تقرير  يشير  فيما  السن،  كبار  من  منهم   ٪٤ و  أطفال،  ا	ردن 
سوريين  لالجئين  عمل  تصريح   ١٣٨٫٠٠٠ نحو  أصدر  أنه  إلى  المفوضية 

منذ عام ٢٠١٦ وحتى مطلع نيسان/ أبريل الحالي.

حجم تمويل خطة االستجابة ا	ردنية لâزمة السورية لعام ٢٠١٩ بلغ 
نحو ١١١ مليون دوالر، من أصل ٢٫٤ مليار دوالر منذ مطلع العام الحالي 

وحتى تموز/ يوليو الحالي، وبنسبة تمويل وصلت إلى ٤٫٦٪.

ا	ردن  استجابة  خطة  اعتمدت  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة 
النهائية لâزمة السورية لعام ٢٠١٩، بمتطلبات تبلغ ٢٫٤ مليار دوالر، بعد 
إقرارها في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في 

بروكسل في ١٢ آذار/ مارس.

وتعهد مانحون دوليون، في مؤتمر بروكسل ٣، الذي ترأسه االتحاد 
ا	وروبي بشراكة مع ا	مم المتحدة، بمبلغ ٦٫٩ مليارات دوالر لدعم 
ومجتمعات  وخارجها،  سوريا  في  إنسانية  بمساعدات  محتاجين 

مضيفة في دول مجاورة.

بلغ   ،٢٠١٨ لعام  السورية  لâزمة  ا	ردن  استجابة  خطة  تمويل  حجم 
نحو ١٫٥٨٧ مليار دوالر، من أصل ٢٫٥٤٣ مليار دوالر، وبنسبة تمويل بلغت 

٦٣٫٩٪، وبعجز تمويلي بلغ ٨٩٦ مليون دوالر.

٣

أخبار العالم

مليون   ٩١ نحو  الالجئين  لشؤون  المتحدة  ا	مم  مفوضية  أنفقت 
دوالر من مجموع موازنتها السنوية البالغة ٣٧١٫٨ مليون دوالر لعام 

٢٠١٩، مخّصصة لتأمين احتياجات الجئين يقطنون في ا	ردن.

إجمالي  من   ٪٢٥ غطى  المتحدة  ا	مم  أنفقته  ما  مجموع 
تقرير  وفق  الحالي،  للعام  لالجئين  مخصصة  مالية  احتياجات 
المفوضية حول تمويل عملياتها في ا	ردن الصادر في تموز/ يوليو 

الحالي.

الرئيسية  المانحة  الجهات  قائمة  المتحدة  الواليات  وتصّدرت 
دوالر،  مليون   ٤٠ نحو  بلغ  بتمويل  ا	ردن،  في  المفوضية  لعمليات 
وألمانيا ١٦ مليون دوالر، والنرويج ٤٫٣ مليون دوالر، أستراليا ٣٫٧ ماليين 
وإيرلندا  كندا  إلى  إضافة  دوالر،  ماليين   ٣٫٥ بنحو  واليابان  دوالر، 

وغيرها من دول مانحة.

بعدد  العالم  في  دولة  أعلى  ثاني  يعتبر  الذي  ا	ردن،  في  ويعيش 
 ٦٧١٫٥٧٩ منهم  الجئا،   ٧٦٢٫٤٢٠ السكان،  عدد  مع  مقارنة  الالجئين 
سوريا، ٦٧٫٦٠٠ عراقي، ١٤٫٤٥٧ يمنيا، ٦٫١٤٦ سودانيا، ٧٩٣ صوماليا، و ١٫٨٤٦ 

من جنسيات أخرى.

فيما يستضيف أكثر من ١٫٣ مليون سوري منذ بداية ا	زمة في ٢٠١١، 
الجئ  ألف   ٦٦٢ من  أكثر  المفوضية  في  المسجلين  عدد  يبلغ 
الجئ  ماليين   ٥ من  أكثر  أصل  من  المتحدة،  ا	مم  لدى  مسجل 

سوري في ا	ردن ودول مجاورة.

االستجابة لâزمة السورية

المفوضية، أشارت في تقرير آخر إقليمي، إلى أنها أنفقت نحو ٤٨٢ 
البالغة ٢٫١٨٠ مليار دوالر  مليون دوالر من مجموع موازنتها السنوية 
لعام ٢٠١٩، مخّصصة لتأمين احتياجات الجئين ونازحين سوريين في 

https://bit.ly/2ZjS0gO المصدر:

إنفاق 91 مليون دوالر
لدعم الالجئين في

ا�ردن



أفادت مصادر صحفية أن صفقة انتقال الويلزي جاريث بيل من ريال 
مدريد إلى جيانتشو الصيني قد انهارت في ا	متار ا	خيرة.

وشارك بيل في وديات ريال مدريد ا	خيرة أمام أرسنال وأتلتيكو رغم 
حديث مدربه زين الدين زيدان عن اقتراب رحيله عن الفريق الملكي.

وصول  تظهر  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  فيديوهات  وظهرت 
بيل واستقباله في أحد المطارات الصينية بحفاوة من قبل الجماهير، 

وتم نفي صحتها.
جنيه  مليون  قرابة   Ùأسبوعي سيتقاضى  بيل  أن  التقارير  وأوضحت 

استرليني من الفريق الصيني، وسيوقع عقدá لمدة ثالث سنوات.
الصفقة  أن  سي،  بي  بي  في  الصحفي  أورنستاين،  ديفيد  ذكر  بينما 

انهارت في ا	متار ا	خيرة بسبب رفض ريال مدريد إتمامها.
وكيل بيل: لن يرحل في إعارة ومن الممكن أن يبقى لنهاية عقده

بمجرد  إنتر  إلى   áمعار بيل  يخرج  أن  احتمالية  هناك  أن  "رويترز"  وأكدت 
إتمام انتقاله إلى جيانشو بسبب الملكية المشتركة بين الناديين.

التجارية،  "سونينج"  لمجموعة  الصيني  والنادي  إنتر  ملكية  وتعود 
وسبق وانتقل الثنائي إيدر وترينت سانسبيري بين الناديين.

٤

حضوره  على  ا�سباني،  مدريد  ريال  نادي  رئيس  بيريز  فلورنتينو  علق 
حفل جائزة استالم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العب الفريق 

السابق ومهاجم يوفنتوس الحالي لجائزة ا	سطورة.
إنه  كريستيانو،  جماهير  من  "أنا  الحفل:  هامش  على  بيريز  وقال 

ا	فضل، كيف ال أكون في حفل جائزته؟".
وكان رونالدو قد حصل على جائزة صحيفة "ماركا" ا�سبانية مساء 
اليوم ا�ثنين، في حضور رئيس فريقه السابق الذي قام بتقبيله أمام 

الحاضرين.
ونفى بيريز وجود أي خالفات مع رونالدو حيث قال: "نفتقده كثيرا في 

ريال مدريد".
مدريد  غادر  قد  البالغ  عاًما  الـ٣٤  صاحب  رونالدو  كريستيانو  وكان 

الموسم الماضي بعدما أمضى ٩ مواسم مع الفريق الملكي.
الفترة  تلك  خالل  مدريد  ريال  قيادة  في  رونالدو  كريستيانو  ونجح 

للتتويج بـ٤ ألقاب بدوري أبطال أوروبا، بينها ٣ ألقاب متتالية.

رئيس ريال مدريد: أنا من 
جماهير كريستيانو رونالدو

https://bit.ly/2OKNMxU المصدر:

انهيار صفقة انتقال بيل من 
ريال مدريد إلى الصين

https://bit.ly/31ktgWk المصدر:
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سوريا ودول جوارها، وبنسبة إنفاق غّطت ٢٢٪ من إجمالي الموازنة.

وقالت، إن الجهات المانحة الرئيسية لعمليات المفوضية في خطة 
الواليات  هي  الحالي،  يوليو  تموز/  بنهاية  السورية  لâزمة  االستجابة 
 ٦٢٫٩ ا	وروبي  االتحاد  دوالر،  مليون   ٢١٤ نحو  بلغ  بتمويل  المتحدة 
واليابان ١٩ مليون دوالر، وغيرها  ألمانيا ٥٦ مليون دوالر،  مليون دوالر، 

من دول مانحة.

وأشار تقرير لâمم المتحدة إلى أن ٤٨٪ من الالجئين السوريين في 
تقرير  يشير  فيما  السن،  كبار  من  منهم   ٪٤ و  أطفال،  ا	ردن 
سوريين  لالجئين  عمل  تصريح   ١٣٨٫٠٠٠ نحو  أصدر  أنه  إلى  المفوضية 

منذ عام ٢٠١٦ وحتى مطلع نيسان/ أبريل الحالي.

حجم تمويل خطة االستجابة ا	ردنية لâزمة السورية لعام ٢٠١٩ بلغ 
نحو ١١١ مليون دوالر، من أصل ٢٫٤ مليار دوالر منذ مطلع العام الحالي 

وحتى تموز/ يوليو الحالي، وبنسبة تمويل وصلت إلى ٤٫٦٪.

ا	ردن  استجابة  خطة  اعتمدت  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة 
النهائية لâزمة السورية لعام ٢٠١٩، بمتطلبات تبلغ ٢٫٤ مليار دوالر، بعد 
إقرارها في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في 

بروكسل في ١٢ آذار/ مارس.

وتعهد مانحون دوليون، في مؤتمر بروكسل ٣، الذي ترأسه االتحاد 
ا	وروبي بشراكة مع ا	مم المتحدة، بمبلغ ٦٫٩ مليارات دوالر لدعم 
ومجتمعات  وخارجها،  سوريا  في  إنسانية  بمساعدات  محتاجين 

مضيفة في دول مجاورة.

بلغ   ،٢٠١٨ لعام  السورية  لâزمة  ا	ردن  استجابة  خطة  تمويل  حجم 
نحو ١٫٥٨٧ مليار دوالر، من أصل ٢٫٥٤٣ مليار دوالر، وبنسبة تمويل بلغت 

٦٣٫٩٪، وبعجز تمويلي بلغ ٨٩٦ مليون دوالر.

مليون   ٩١ نحو  الالجئين  لشؤون  المتحدة  ا	مم  مفوضية  أنفقت 
دوالر من مجموع موازنتها السنوية البالغة ٣٧١٫٨ مليون دوالر لعام 

٢٠١٩، مخّصصة لتأمين احتياجات الجئين يقطنون في ا	ردن.

إجمالي  من   ٪٢٥ غطى  المتحدة  ا	مم  أنفقته  ما  مجموع 
تقرير  وفق  الحالي،  للعام  لالجئين  مخصصة  مالية  احتياجات 
المفوضية حول تمويل عملياتها في ا	ردن الصادر في تموز/ يوليو 

الحالي.

الرئيسية  المانحة  الجهات  قائمة  المتحدة  الواليات  وتصّدرت 
دوالر،  مليون   ٤٠ نحو  بلغ  بتمويل  ا	ردن،  في  المفوضية  لعمليات 
وألمانيا ١٦ مليون دوالر، والنرويج ٤٫٣ مليون دوالر، أستراليا ٣٫٧ ماليين 
وإيرلندا  كندا  إلى  إضافة  دوالر،  ماليين   ٣٫٥ بنحو  واليابان  دوالر، 

وغيرها من دول مانحة.

بعدد  العالم  في  دولة  أعلى  ثاني  يعتبر  الذي  ا	ردن،  في  ويعيش 
 ٦٧١٫٥٧٩ منهم  الجئا،   ٧٦٢٫٤٢٠ السكان،  عدد  مع  مقارنة  الالجئين 
سوريا، ٦٧٫٦٠٠ عراقي، ١٤٫٤٥٧ يمنيا، ٦٫١٤٦ سودانيا، ٧٩٣ صوماليا، و ١٫٨٤٦ 

من جنسيات أخرى.

فيما يستضيف أكثر من ١٫٣ مليون سوري منذ بداية ا	زمة في ٢٠١١، 
الجئ  ألف   ٦٦٢ من  أكثر  المفوضية  في  المسجلين  عدد  يبلغ 
الجئ  ماليين   ٥ من  أكثر  أصل  من  المتحدة،  ا	مم  لدى  مسجل 

سوري في ا	ردن ودول مجاورة.

االستجابة لâزمة السورية

المفوضية، أشارت في تقرير آخر إقليمي، إلى أنها أنفقت نحو ٤٨٢ 
البالغة ٢٫١٨٠ مليار دوالر  مليون دوالر من مجموع موازنتها السنوية 
لعام ٢٠١٩، مخّصصة لتأمين احتياجات الجئين ونازحين سوريين في 

https://bit.ly/2YnMf5c المصدر:

بعد تولي مسؤولية
السعودية.. رينارد يكشف
"الهدف الكبير"
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