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تلا
ّ

 ا'روس => انوروك ءا6و 234فت دصرل سما*(ا ر'رق

  ٢٠٢٠ ناسAن ١٧

شلا ,+ عضولا لازيال
ّ

شلاو ّي3رغلا لام
ّ

اع;اق ا9روس ,+ ّ,6ر
ً

نأ مغر قطانملا هذKL Mإ انوروH سوEFف لوصو فوخ تحت 
ّ

 لي]YZ ّمتي مل ھ

أ تاطايتحا كانM نإ ثيح ،ثيدحّتلا اذM خ9رات KLإ قطانملا هذM ,+ سوEFفلاب ٍةباصإ ّيأ
ُ

n ٍةيعوت تالمحو تذخ
ُ

 ٍلاوجت رظحو ترش

ف
ُ

شلا ,+ ضر
ّ

شلا لام
ّ

شلا ,+ نكلو ،ّ,6ر
ّ

الإ ،نآلا KLإ رابتعالا نEع; ة9ّزاyFحالا تاءارجإلا ذخأ مدع كلانM لازيال ّي3رغلا لام
ّ

 لبق نم 

ظنملا
ّ

  .,KاMألا نم ة9ّزاyFحالا تاءارجإلا بايغ عم ةّيل��ا تاطلّسلاو ضرألا �Lع ةلماعلا تام

فاH ,+ ھل ة9ّزاyFحالا تاءارجإلاو ءا�ولا ���فت نم ّماعلا عضولا ر9رقّتلا اذM دصري
ّ

 ١٠ نم ةدتمملا ةyFفلا لالخ ة9ّروّسلا قطانملا ة

   .٢٠٢٠ ناس�ن ١٧ �ّ�حو

الوأ
ً

شلا -
ّ

  ّي0رغلا لام

Mكألا ةقطنملا و�F افوخت
ً

�ّسلا �Lع ٍةEFطخ ٍةرؤبل لّوحت�س ،ا��ف ءا�ولا ���فت لاح ,+ 
ّ

ارظن نا
ً

 تاءارجإلاو ،ةّي�ّ�لا تاطلّسلا بايغل 

 ھب¡شُ  ٍةنّيع ١٣٣ ل ٍتاصوحف ءارجإ ّمت ثيح ،ٍّ��سر ٍل�ش; ٍةباصإ ّيأ لي]YZ ّمتي مل ر9رقّتلا دادعإ ةظ�� �ّ�حو ثيح ،ة9ّزاyFحالا

الإ ،ا��ف
ّ

ةّيبلس ا¤عيمج تناH جئاتّنلا ّنأ 
ً

  :,KاتلاH ةقطنملا ,+ ا�¨ لومعملا تاءارجإلا صي¦¥ت نكم9و ،

 نم دع; نع ميلعّتلا ةق9رط ميلعّتلاو ةيبyFلا ة9ّريدم تع;اتو ،ا¤ف9رو بلدإ ,+ تاعما]�او سرادملا ,+ ماوّدلا قيلعY ّرمتسا -

طلا ةع;اتمل ،با سYاو قيبطت �Lع ٍفرغو ٍتاعومجم ءاشnإ لالخ
ّ

 ةعم]¥ل عماو]�ا ,+ ةالّصلا قيلعY ع;ات�سو اذM بال

ثلا
ّ

  .,Kاوّتلا �Lع ةينا

اميمعY ةتقؤملا ةمو���ا ,+ ة�ّ�لا ةرازو تردصأ -
ً

طلا ردا�لا ھيف ھّجوت 
ّ

 عنم9و ،ماوّدلا ةyFف ةليط ةمامكلا ءادترال ّ�ّ®

  .ةمامكلا ءادترا نود ةّي�ّ�لا تآش¯ملا KLإ لوخّدلا نم نEعجارملا

- nظنملا ضع; لبق نم ٍةّيقرط ٍتاحول ُرش
ّ

شلا ,+ تام
ّ

 .سوEFفلا نم ةيام��ا بيلاسأو ةياقولا قرط نEّبت عراو

ظنملا ضع; تماق -
ّ

 نو�ي نأ �Lع ا¤فارشإ عم ةرار��ا سايق زا¤جب تا/نيديفتسملا صحفب ةثاغإلا للس ع´زوت دنع تام

Mم ةفاسم ،ٌدعابت كانyFٍ بEن Hظنم ةّدع تع;اتو ،ٍة/ديفتسم ّل
ّ

 ةع;اتمو ٍةيعوت تاسلج ءارجإب لزانملا نم ا�¹طشnأ تام

 .ّ,«امتجالا لصاوّتلا لئاسو لالخ نم تالا��ا

 امك ،ا¤لوح ةرش¡نملا تامي¦�او ا¤ف9رو بلدإ ةنيدم ,+ ميقعّتلاو ّشّرلا تالمح ,+ ا¤لامعأ ّيnدملا عافّدلا قرف تلصاو -

ظن
ّ

ظنملا ضع; تم
ّ

شلا ءابطأ نم ٍنايب رادصإ ّمت امك ،بلدإ ,+ سوEFفلا نم ةياقولل ٍةيعوت تالمح تام
ّ

 ھيف بلاطي لام

تا نEلوؤسملا
ّ

  .سوEFفلا راش¡نا ةحفا�مل ةمراّصلا تارارقلاو تاءارجإلا ذاخ

ظنملا ضع; تماق -
ّ

 ٍرابتخا تاتيك ع´زوتو م�¨ ھب¡شملا ��¾رملا لزعل بلدإ ةظفاحم ,+ ةعزوتملا ,+اشملا ,+ ٍميخ ءاشnإب تام

ةميخ ت�نُب ةمطأ ,+ ءاطع فصوتسم ,+ ،م¤ل
ٌ

 ةعجارمل رود ز]9Àو ،نEعجارملا ةرارح ةجرد صحفل ٌزا¤ج ا��ف دجوي 

  .ٍترك لالخ نم ض9رملا

شلا ,+ ٍّ,Âص ٍر]Á زكارم دجوتو
ّ

 ن/م�¹لاحإ لبق م�¨ ھب¡شملا لزعل ٍةّيّبط ٍةطقن ّلH ,+ ٍةقرفتم ٍميخ دوجو عم ّي3رغلا لام

ثلاو ،بلدإ ةظفاحم ,+ نEقلس ,+ اMدحأ ٍزكارم ةثالث زكارملا ددع غلبي ثيح ،ّ,Âّصلا ر]�Ãا زكرم KLإ
ّ

 ،ةزع ةراد ,+ يnا

ثلاو
ّ

  .بلح ف9ر ,+ بابلا ,+ ثلا
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الإ ةذخّتملا تاءارجإلاو تالم��ا هذM ّلH نم مغّرلا�و
ّ

امومع بلدإ ةقطنم ,+و ،تامي¦�ا نمض ٍثاyFكا مدع كانM ّنأ 
ً

 ّنإ ثيح ،

ةّيدايتعا قاوسألا ةكرح
ٌ

قوتم EFغ ةّيعامتجالا تابسانملاو ،
ّ

 نEحزانلل ّيداصتقالا عضولا ءوس KLإ هّدرم اذMو ،ٍزاعYو ٍسارعأ نم ةف

لاو ،نEميقملاو
ّ

  .ش�علا ,+ اوّرمتس  ي�ل ّيمويلا م¤لمع توق الإ نو�لمي ال نيذ

تاب طولب ريد ÇFعم �Lع ٍةEFبك ٍماحدزا ةكرح دصر ّمت امك
ّ

الضف ،ة9ّزاyFحا تاءارجإ بايغ ّلظ ,+ ھحاتتفال موي لوأ ,+ ،بلدإ هاج
ً

 نع 

ظنملل ةّيلاملا تاعفّدلا لاصيإ ة�وعص
ّ

ةّصاخو ،ّيnاسnإلا عاطقلا ,+ نEلماعلاو ،ةلماعلا تام
ً

لا كلت 
ّ

ارظن ،ايكرت ,+ اMّرقم ��
ً

 ةلا�� 

للا تا�وعّصلاو ،كونبلل ّيËز]�ا قالغإلا
ّ

  .ىرخألا ةّي¡سجو

 

ايناث
ً

شلا قطانم -
ّ

شلا لام
ّ

 :ّ:9ر

 ،ّ,Âّصلا ر]�Ãا زكارم ,+ ٍةدجاوتم ٍهاب¡شا ةلاح 60 دوجو عم ،ا9روس قرش لامش ,+ ٍّ��سر ٍل�ش; ٍةباصإ ةلاح ّيأ لي]YZ ّمتي مل

  .ةر9ز]�ا ميلقإ ,+ ة�ّ�لا ةئيM تاح9رصت بسحب

طلا ةرادإلا تملتسا
ّ

ةفاضإ ،قارعلا ناتسدرك ميلقإ نم سوEFفلا نع فشكلل نEّيّبط نيÇFتخم ةّيّب
ً

 ٍة9ودأو ٍةز¤جأو ٍةّيّبط ٍتادعمل 

 .ّ,Kوّدلا فلاحّتلا نم ٍةمدقم

ذلا ةرادإلل ةع;اّتلا ةّينمألا تاّوقلا نEب ٍرتوت دصر ّمت امك 
ّ

 هEFيسYو لاوجّتلا رظح تارارقل ماظّنلا قرخ بÑس; ماظّنلا تاّوق ن�Eو ةّيتا

 .راطملا ÇFع ,�شماقلل قشمد نم ٍةّيموي ھبش ٍتالحر

  :يYآلاH تنا�ف سوEFفلا نم ة9ّزاyFحالا تاءارجإلا امأ 

 

  :ةكس=>ا -１

ال��او تايلديّصلاو ةّيعارّزلا ن¤ملل ٍتالي¤سY دوجو عم 2020 ناس�ن 21 خ9رات KLإ لاوجّتلا رظح ديدمت  -
ّ

 ،ةّيئاذغلا ت

 .لاوجّتلا رظحب مyÔلي ال نم ّل�L Hع ٍةّيلام ٍتامارغو

  .م�¨ ھب¡شملاو ا��لإ تا/نيدفاولا لابقتسال ٍّ,Âص ٍر]Á زكارمك ٍحارفأ تالاصو ٍسرادم يnامث صيصخت -

فاH فيقوت ّمت -
ّ

لا ّيرابجإلا دينجّتلا تالمح ة
ّ

ذلا ةرادإلا ا¤ضرفت ��
ّ

شلا �Lع ةّيتا
ُّ

  .ناّب

شلا ,+ ّ,Âّصلا ر]Ã¥ل نEتميخ بصنب ّيدركلا رمحألا لال¤لا ماق -
ّ

 ,+ تاروشوÇFلا ع´زوتو ةيعوّتلا تالمحب ع;اتو ،يداد

  .ةيسا�رّدلا

  .نمرألا نم ةجات��ا لئاوعلاو ،نEنسملا ةلاعإل انوروH ةمزأب ٍةّصاخ ئٍراوط ةن]� ليكش¡ب ّ,���ا سل]�ا ماق -

ذلا ةرادإلل ةع;اّتلا ة�ّ�لا ةئيM تزّ¤ج -
ّ

 تماقو ،ّ,Âّصلا ر]�Ãا زكارم KLإ قشمد نم نEمداقلا لقنل ٍتالفاح ةع3رأ ةّيتا

لا تاصوحفلا ءارجأل ھتداعإو ،,�شماقلا راطم ,+ صحفلا نم بّر�¹ي نم ةقحالمب ّ,�خاّدلا نمألا تاّوق
ّ

 ةئيM ا�¨ موقت ��

  .قشمد راطم نم تا/نEمداقلا تا/ن9رفاسملل ة�ّ�لا

شلا ةئيM تنلعأ -
ّ

 ميلقإ ,+ لاوجّتلا رظح ةyFف نم ةرّرضتملا تالئاعلا �Lع ٍةّيئاذغ ٍللس ع´زوتب ءدبلا ةّيعامتجالا نوؤ

 .ةر9ز]�ا

 

  ةقّرلا ةظفاحم -２

 بيكرت عورشم ةّماعلا ةرانإلا شرو تع;ات امك ،سوEFفلا نم ةياقولا فد�¨ ةنيدملا ءايحأ ,+ ميقعّتلا تالمح تّرمتسا

 ة9ّرطيبلاو ةّيعارّزلا تايلديّصلا تنÙتسا  .ةعانّصلا ةقطنم ,+ ةنيدملا KLإ ةّيئا�ر¤كلا كالسألا ديدمتو ،ٍةرانإ ةز¤جأ
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ال��او
ّ

�ا ت
ُ

 قاوسألا لمع ّيnدملا سل]�ا ع;ات امك ،لاوجّتلا رظح رارق نم ةّيعارّزلا تايلألل رايغلا عطق حالصإب ةّصت¦

 ةّي�ّ�لا ةيعوّتلا �Lع تايعم]�ا ضع; تلمعو .راجّتلا نم را�تحالا عنمل راض¦�او ةّي¯9ومّتلا ّداوملا راعسأ ةبقارمل

  .نEجات��ا ساّنلا �Lع ٍةّيئاذغ ٍللس ع´زوتب تماق ىرخأو ،ةياقولا قرطو سوEFفلاب

  روّزلا ريد ةظفاحم -３

 ّمت ثيح ،ةباصإلا تالاح صي¦Û¡ل ٍليلحت رباخم دوجو مدع بÑّسلاو ،انوروH سوEFفب ٍةباصإ ةلاح ّيأ لي]YZ ّمتي مل

YÛ¦ع ا�¨ ھب¡شملا تالا��ا ضع; صي�L أÜّلقنّتلا ةكرح لازت ال لباقملاب .ٌّيوئر ٌبا�¹لا ا� nةطش
ً

 ّيأ تارفلا ر�Ü ��فض نEب 

 رباعملا هذM قالغإ �Lع لمعلاو ا�¹بقارم ّمتت ثيح ،دسق ةرطيس قطانم KLإ ةّيناريإلا تايش�لملاو ماظّنلا ةرطيس قطانم نم

  ،دسقو فلاحّتلا تاوق لبق نم

 ىرقلا ضع; ميقعYو ّشر �Lع ترصتقا روّزلا ريدب ّيnدملا سلجملل ةع;اّتلا ة�ّ�لا ةرئادل ةبس¯لاب تادادعتسالا امأ

 )ةرسكلا ىفشم ,+( ٍدحاو ٍّ,Âص ٍر]Á زكرم EÔ¤جتب روّزلا ريد ف9رب ة�ّ�لا ةرئاد تماق امك ،ةمّقعملا ّداوملاب تادلبلاو

 ٍقاو ٍسابل نEمأتو ،زاغلا تاناوطسأ نم ٍدودحم ٍددعو سفانم ثالثو ،ةّرِسألا ضع; نEمأت �Lع ترصتقا تاEÔ¤جّتلاو

طلا ق9رفلل
ّ

®ّ�ّ.  

ظنملا ضع; تماق امك
ّ

ظنملا ةن]� عم قيس¯ّتلاب تام
ّ

 ّشّرلاو تاروشوÇFلا ع´زوتو ةيعوّتلا تالمح نم ديدعلا قالطإب تام

 .ّي3رغلا ف9ّرلا ,+ تارز]�ا ةقطنم ,+ ٍةّيئاذغ ٍةلس 3000 ع´زوتب تايعم]�ا ضع; تماق امك ،ةّماعلا قفارملا ,+ ميقعّتلاو

شلا ف9ّرلاب دوقولا تاطحم ترشا�و
ّ

  .ٍة9ّروس ٍةEFل 1000 رعس; تاراّيّسلاو تاجارّدلا �Lع نيãÔبلا ةّدام ع´زوتب ّي3رغلاو ّ,Kام

لاو ّ,���ا داصتقالا ةرود
ّ

�� YتعÇF اسألا ردصملاä��ّ نطاوملا بلغأ لخدلEقوتم ھبش ن
ّ

لاو ،ةف
ّ

�� Hتنا Yع دمتع�L ةكرح 

 �Lع ّيداصتقالا عضولا اذM سا�عnا أدب ثيح ؛ةّيل��ا ةّيعارّزلا تاجتنملا KLإ ةفاضإلاب ،ةقطنملل ةدراولا ةّيمويلا علّسلا

انلا
ّ

ةّصاخ ،ش�علا لبسل ٍلماH ھبش راقتفاو ٍةّيش�عم ٍةقئاض ل�ش �Lع س
ً

لا ةئفلا كلت 
ّ

�� Yع ش�ع�L ّيمويلا رجألا 

قوت KLإ ةراشإلا عم .ةطيسÑلا ةّيمد¦�او ة9ّراجّتلا لامعألاو
ّ

ظنملا مظعم ف
ّ

 ةّيئاذغلا ةدعاسملا ميدقت نع ةّيثاغإلا تام

 .قطانملا بلغأ ,+ ةّي�ّ�لاو

 نم �Fكأ ,+ ّي3اMرإلا ميظنّتلا ايالخ طاشn ىوتسم عافترا بÑس; ّ,«امتجالا فو¦�او رتوّتلا نم ٍةلاح دصر كلذ KLإ فاضُي

 ا9روس تاّوقو ميظنّتلا نم ٍرصانع نEب ٍتاHاب¡شاو ٍمو]æ تاّيلمعو ٍةّيموي ھبش ٍلايتغا تاّيلمع لالخ نم ةقطنم

ةّصاخ روّزلا ريد ف9ر ىوتسم �Lع ٍديج EFغ ç�ٍّمأ ٍعقاو نم كلذ قفاyFي ،ةيطارقميّدلا
ً

شلا ف9رلا 
ّ

 .ّ,6ر

اثلاث
ً

نلا ةرطيس قطانم -
ّ

  :ماظ

ملا تالا��ا ددع غلب
ُ

 ٍتامولعم ّيأ نع ح9رصّتلا ّمتي مل ثيح ،ٍةافو ��لاحو ٍةباصإ ةلاح 33 ة9ّروّسلا ة�ّ�لا ةرازو لبق نم ا�¨ حّرص

الإ ،تالا��ا هذM عزوت قطانم نع
ّ

ارارمتسا كلانM ّنأ 
ً

لاو( ب¯9ز ةدّيّسلا ��قطنم �Lع ر]Ã¥ل 
ّ

�� Yلا نكامألا نم ّدع
ّ

 اMدايترا ّمتي ��

ملا تالا��ا ددع نع ٍتامولعم ّيأ دجوي ال ھنأ امك ،قشمد ف9ر ,+ نEنم ةقطنمو ،)قارعلاو ناريإ نم ةّي¯يّدلا ةحايسلل
ُ

 KLإ .ا�¨ ھب¡ش

�كلا رظ��او ،ةّيداعلا مايألا ,+ ّيËز]�ا رظ��ا تاءارجإب لمعلا ّرمتس  كلذ بناج
ّ

  .عوبسألا ةيا�Ü مايأ ,+ ّ,

لا ءابطألا ةماقإل قشمد قدنف صيصخت ّمت
ّ

ملا تالا��او ��¾رملا عم نولماعتي نيذ
ُ

 لاح ,+ م�éالئاع ةيامح ضرغ; ،ا�¨ ھب¡ش

Yلا لوألا زكرملا ّدع́و ر9وّدلا زكرم صيصخت ّمتو ،ةباصإلل م¤ضّرع
ّ

ازكرم ناH دقو ،ھيف ّ,Âّصلا ر]�Ãا نع نلعأ يذ
ً

 عËالط ركسعمل 

اقباس ثعبلا
ً

 نع ح9رصّتلا ّمتي مل ،ظاظتكالاو ةفاظّنلا ءوسو EÔ¤جّتلا ءوس نع ھيف نEميقملا نم ٍتاMويديفو ٍروص ب9رسY دع3و ،

 ٍتامولعم �Lع لوص��ا ة�وعصل ةراشإلا ردجت امك ،ا¤عزوتو اMددع نع ٍتامولعم ّيأ دجوي ال ثيح .ىرخألا زكارملا نكامأو ءامسأ

+, Mس; صوص¦�ا اذÑب Yلا ةّيلخاّدلا ةرازو ميمع
ّ

 ,ì ة�ّ�لا ةرازو وأ ةّيلخاّدلا ةرازو نع ةلوقنم EFغ ٍتامولعم ّيأ رشÇF nتع  يذ

ةطولغم ٌتاعاشإ
ٌ

 .ةّينوناقلا ةلءاسملل ا�¨ا�íأ ضّرعYو 
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Mثكلاو ،ّيرسألا فنعلا تالا�� ٍعافترا نع تثّدحت ٌر9راقت كانEF ظنملا نم
ّ

¯لاو تام
ّ

 ّنأ امك .لصاوّتلا لئاسو ÇFع ا�Üولقان¡ي ءاطش

Mالكاشم كان
ً

طم ل�ش; ا�EFéتو د9زتو روطتت قالغإلاو رظ��ا فورظ عم تأدب 
ّ

لعتم كلت ,ìو ،ٍدر
ّ

ةق
ٌ

 ظاظتكالاو ةّيئاذغلا ّداوملا ءالغ; 

لا نEحزاّنلاو ءارقفلاو ةموايملا لامع تويب راجيإو ،ا�¨ ّشغلاو فيظنّتلا ّداوم ءالغو ،ةّيكال�¹سالا تاسّسؤملا زكارمب
ّ

قوت نيذ
ّ

 تف

  .رظ��ا بÑس; م¤لامعأ

 رمحألا لال¤لا نم ٌتاردابم كانM ناH امك ،تامّقعملاو ةّيئاذغلا ّداوملا ع´زوتل ماظّنلا قطانم ,+ ٍةّيندم ٍتاردابم ةّدع ترش¡نا امك

خرملا تايعم]�ا ضع3و
ّ

 ءاد¤ش تالئاعل رثأ ةيعمج لالخ نم ّمت تادعاسم ع´زوت ÇFكأ( ع´زوّتلاب ماظّنلا لبق نم ا¤ل حومسملاو ةص

اضافخنا كانM ّنأ ظحولو ،)ش�]�ا
ً

 "ا¤مّقع" ةردابم لمعYو اذM ،ا¤ل ةجا��ا مغر لصاوّتلا لئاسو ÇFع ةيعوّتلا تاردابم ةّيلاّعفب 

شلا ميقع�L Yع
ّ

ةردابم كلانM ناH امك ،قطانملا ضعبب عراو
ٌ

طلا ةيلH ,+ بالطو ءابطأ لبق نم 
ّ

 بيجتو ،ٍةّي�í ٍتامولعم مّدقت ّب

¡لا �Lع
ّ

لعتملا تالؤاس
ّ

  .ةّصا¦�ا تالاصتالا �Lعو لصاوّتلا لئاسو ÇFع سوEFفلاب ةق

نأ ةمو���ا تنلعأ امك
ّ

 ٍبوانتم ٍل�ش3و ،ٍةدودحم ٍتاعاسل ة9ّراجّتلا تاّيلاّعفلا ضع; حتف ميظنت ّمت�س مداقلا عوبسألا ةيادب ,+ ھ

لا تاّيلاّعفلا �Fكأو ،ماحدزالا فيفختل
ّ

ذلا ةغاص ا��لع EÔكyFّلا ّمت ��
ّ

Mالحمو ب
ّ

الحمو تاليا�وملا ت
ّ

 .تاّيئا�ر¤كلا ت

 

 


