
 

Page 1 of 6 
 

 

 ا$روس :9 انورو5 ءا2و 01/فتل لوالا دصرلا ر$رقت

 ٢٠٢٠ راذأ١٩

 

ايلاح ة+روس '& ش$ع"
ً

Nلا تاونس ترّمد ،ةرطيّسلا قطانم ّلB '& ٍةمس< نويلم ١٦ نع ز6انُي ام 
ّ

Oظنم بسحب عا
ّ

 ةّيملاعلا ةUّVلا ةم

أ دق ةّماعلا ةّيUّVلا ةياعّرلا زكارمو ةّماعلا تايفشbسملا فصن نم _^كأ ثيح ،ّيروّسلا ةّيUّVلا ةياعرلا ماظن
ُ

 لمعl ال وأ تقلغ

 ٍتاباصإب م�oم ٍص{| نvيالم ةثالث ش$ع" ،ٍص{| نويلم 11.3 ةّيUّVلا ةدعاسملا xyإ نvجاتtVا ددع زواجت+و .اnoقاط لماmب

 ٍةثراmب �ّ�ني ة+روس '& هراشbنا لعجي ام ،انوروB سو_vف لبق ة+روس '& ّ'�ّصلا عاطقلا عضو ةلا�Vا هذ6 فصوت ،1ٍة_vطخ ٍتاقاعإو

�Vع ٍةّي�y ا ىوتسمtّيروّسلا عمت�.  

ت مل
ُ

تا �yع ترصتقاو ،ر+رقّتلا اذ6 دادعإ خ+رات �ّ�ح انوروB سو_vفب ٍةباصإ ةلاح ّيأ نع ةّ+روّسلا ةمو�Vmا �Uف
ّ

 ٍتاءارجإ ذاخ

ارابخأ ماظّنلا ةرطيس قطانم '& نو+روّسلا دراوتي لباقملاب ،ٍهابbشا تالاح نع نالعإلاو ،ٍة+زا_�حا
ً

 '& مo¢لع ر�¡�ا ّمت ٍصا{|أ نع 

  .صمحو قشمد '& مo¤الئاع �yع ر�¡�ا ّمث نمو ،ةّماعلا '&اشملا

ةيشفتم ' تالا�Vا بلغأ ّنأ xyإ ،ةّ+روّسلا ةمو�Vmا لبق نم سو_vفلا ¬»ªفت �yع مو©فملا _vغ متكّتلا ّنأ نvبقارملا ضع¦ يزع¥و
ٌ

 

 ٍدن�t ،ة+روس قرش لامش لامكوبلا '& ا©لي�´l ّمت ٍةلاح لوأ ّنأ ثيح ،ش$��ا فوفص ن²vو ،ةي±نجألا تايش$ليملا فوفص نvب

ةلوادتم رابخألا هذ6 ىقبتو .ناريإ نم ٍمداق ٍّي<اتسكاب
ً

 لبق نم ا©لي�´l ّمت ٍةلاح ّيأ دوجو �yع ٍ_vبك ٍمتكت طسو ٍديكأت وأ ٍيفن نود 

  .ةّيمسّرلا ةّيUّVلا تا©��ا

 ةّ+روّسلا ةمو�Vmا ذخّتت ،ةرطيّسلا قطانم فلتخم '& ،ة+روس '& ةذخّتملا ةّيمو�Vmا _vغو ةّيمو�Vmا تاءارجإلل ٍرصتخم ٍفيصوتك

ذلا ةرادإلا كلذكو ،ةّيUّVلاو ةّينوناقلا تارارقلاو تاءارجإلا نم ديدعلا
ّ

لا ةتقؤملا ةمو�Vmا '& ةUّVلا ةّ+ريدم ّلقأ ٍةجرد²و ،ةّيتا
ّ

�¬ 

  .ٍةّماع ٍةياقو تاميلعتب تفتكا

امومع ّ'½مت�tا ىوتسملا �yع
ً

لا تاءارجإلاو ةرداّصلا تارارقلاب ٍ�¿او ٍثا_�كا مدع كلان6 
ّ

تا ّمتي ¬�
ّ

 رمألا تاطلس لبق نم ا6ذاخ

شلا '& ةاي�Vا لازت ال ثيح ،عقاولا
ّ

ةّيعيبط قاوسألاو عراو
ً

  .ركذي ٍ_vيغl ّيأ نود 

 

 

 

 

 

 
1 - https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2018/seven-years-syria/ar/ 
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  :ةّ?روّسلا ةرطيّسلا قطانم نم ٍةقطنم ّل. -, تاءارجإلا مييقت

نلا ةرطيس قطانم '& -الوأ
ّ

 :ّيروّسلا ماظ

 ،ّ¬Âطولا ىفشملا '& ءاد+وّسلا '& مo¤افو روف ٍصا{|أ ةثالث نفد ّصخت ٍرابخأل ٌلقانت كان6 ّنكل ،ٍةّيمسر ٍتاباصإ لي�´l ّمتي مل

ةداع ةعبتملا تيملا ةالص مo¢لع ةالّصلا وأ ٍليسغ نود مo¤افو روف م�oفدو ايسدق ىفشم '& نvص{| ةافوو
ً

 ءارجإ بناج xyإ ،

Ãلا ةلئاعل ٍتاصوحف
ّ

 ر�¡�او صمح ىفشم '& ٍص{| ةافول ٍةÄoاشم ٍتالاح دصر ّمت امك ،قشمد ف+ر '& ايسدق نم نvص{

  .ھترسأ �yع ھتافو دع¦ ّ'�ّصلا

xوّدلا قشمد راطم نم نvمداق اوناB ،ر+وّدلا ةقطنم '& ّ'�ّصلا ر�¡�ا '& ٍص{| ١٣٤ دوجو نع ٍرابخأ لقانت ّمت
ّ

 ٍروص ب+رسl عم ،'

لا ّ'�ّصلا ر�¡�ا ناmمل
ّ

نأ �¿اولا نم يذ
ّ

  .2سو_vفلا ة©جاومل ةيافكلا ھيف امب ٍز©جم _vغ ھ

 

تملا تاءارجإلا
ّ

  :ةّيلIJا تاطلّسلا لبق نم ةذخ

تاب ةمو�Vmا تماق
ّ

طخ تعضوو ،تاءارجإلا نم ٍةعومجم ذاخ
ّ

ة
ً

ةّيذيفنت 
ً

ة+زا_�حا 
ً

 قيبطّتلا نامضل ٍّيموmح ٍةع¦اتم ق+رف ليكشlو ،

ايميلقإ سو_vفلا راشbنا دصرو ٍةيلاع ٍةّيلوؤسمب تارارقلل لثمألا
Ê

اّيلودو 
ً

. 

شلا ميقعتل ٍتالمحب ّيروّسلا ماظّنلا ةمو�Vm ةع¦اّتلا ةّ+روّسلا ةUّVلا ةرازو تماق -
ّ

 '& ةّماعلا تالصاوملا لئاسوو عراو

 .سوريافلل اËoاوتحاب ھبbشُ" ٍتاظفاحم ةّدع

l ٍتارارق رادصإب قشمد ةظفاحم تماق -
ُ

فاB قالغإ ،ت$ن_�نإلا 'اقمو باعلألا تالاصو ةّيضا+ّرلا ةيدنألا اÌoجومب قلغ
ّ

 ة

 تايلاّعفلا تالاص عيمجو ،ءازعلاو تابسانملاو حارفألا تالاص عيمج قالغإ .ةّماعلاو ةّصا{�ا حراسملاو امن$ّسلا تالاص

 ّلmل لماmلا ميقعّتلا ةرورض ،ةفوشكملاو ةقلغملا نكامألا '& 'اقملاو معاطملا عيمج '& ليجارألا ميدقت عنم ،ةّيعامتجالا

 .تالtVا جراخ ةّيئاذغلا داوملا ض+رعl نع عانتمالاو ،ةيذغألا مّدقت وأ عّنصت ٍةأشÏم

ظنملا ضع¦ موقت -
ّ

ظنمو ،ھنم ةياقولا قرطو سو_vفلاب ف+رعlو ٍةيعوت تالمح قالطإب تام
ّ

 ّداوم ع¥زوتب موقت ٍةّيثاغإ تام

Ïلاب ةباجتسالا ىقبتو ،نvحزاّنلا ضع¦ �yع ٍتامقعمو ٍفيظنت
ّ

ةليÑض جايتحالل ةبس
ً

طخ دوجو مدع ب±س¦ 
ّ

 ٍةّيلام ئراوط ة

 .مÓoدل

 بوانّتلا²و ،اËoارش �yع ن+رداقلا _vغ �yع ا©ع¥زوتو ميقعّتلا داوم عم�� ٍتاردابمب قطانملا ضع¦ '& ّ'�tVا عمت�tا موقي -

لا ّنّسلا رابك ةدعاسم �yع
ّ

طضي ال �ّ�ح ،مo¤ايجاح ءارش¦ م6دحول نوش$ع" نيذ
ّ

 ميظن²bو ،لزانملا نم جور{Ôل اور

 .ا©لخاد دادعألا صيلقتل ةّ+راجّتلا لاtVا xyإ لوخّدلا

 
2 
https://www.facebook.com/snacksyrian/posts/2684539645207177?__xts__[0]=68.ARBAFy2seAPCmlu0BPk
X4qNhnDbBdhTvKe1tW6PyFN1A6f4wCuAVtbbWQTgBZwINaonS-
e809tLZFotEY0Q1mL4IN23p77Rnp02VSpf2swYUclZQfPaRvJ09JlEgAung1LeiAmLdZ2U7H2rmH_zLy49bRmdfn
8rH5tq6X6snlNM9rpKsS1w_qtMChNSiSzbVjPi-
UomGk31zjnAIWds9biTqrjOxkzIq0biwcrwhjUJOMceFltJJO0BVTMZLAUzg25ByaqOZ63MVyX5y3UIDGfUEmY
Hfs2jhOlXJvPZ_2hZJ64FvIUtumxUT-aFIha1-tDhmzKoAGvF0kSm1k3E-7h1MUkQB&__tn__=-R 
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شلا ةردقلا مادع<او راعسألا عافترا ة©جاوم '&و
ّ

mّسلل ةّيئار
ّ

 ٍةّينطق ٍتامامك ةطايخب عمت�tا '& صا{|ألا ضع¦ موقي ،نا

 لوحكلاب طولخم ا_vفولأ ليج( و )حطسألا ميقعتل ءامو ضيبأ لخ لولحم( لNOملا '& ٍةمقعم ّداوم _vضحتب وأ لسغلل ٍةلباق

اناجم ا©ع¥زوتب نوموق+و )يديألا ميقعتل
ً

. 

ةرفوتم ¬Ùف تامامكلا راعسأ امأ -
ٌ

الثم ٍةعفترم ٍراعسأب نكلو 
ً

 فصن( ٍة_vل 500 دحاولا لامعتسالل ةمامكلا رعس زواجتي 

ةرفوتم تامقعملا .)رالود ٢( ٍة_vل 2000 رعس تايلديّصلا ضع¦ تلÜ�ّو )ٍرالود
ٌ

 حوا_�ت ٍةعفترٍم راعسأب ةّ+راجّتلا لاtVاب 

لقملا ّداوملل )$4-2.5( 4000و 2500 نvب
ّ

 دوجو _vغ نم .ةّ+راجّتلا تامالعلا تاذ ّداوملل )$10-6( 10000و 6000 ن²vو ةد

 .راعسألل طبّضلا عاونأ نم ٍعون ّيأ

امومع -
ً

mّسلا نم ٌتاعومجم كلان6 
ّ

 .عمجّتلا مدعو ةمالّسلا طورش¦ م�Oلت ال ةيبلغألا ّنكل ،ّ'NOxملا ر�¡�اب م�Oلت نا

 

ايناث
ً

  :اSروس قرش لامش قطانم '& -

لا ،ا+روس قرش لامش قطانم '& انوروB سو_vفب ٍتاباصإل ٍةّيمسر ٍتالاح ّيأ لي�´l ّمتي مل
ّ

ذلا ةرادإلا ا6ريدت ¬�
ّ

اضيأو/ ةّيتا
ً

 ضع¦ 

 عوضوملا ناB صا{|ألا عم عوضوملا ةع¦اتم دنع نكلو ٍتالاح دوجو لوح تاعاشإلا ضع¦ كان6  .ّيروّسلا ماظّنلل ةّينمألا تاعåرملا

 .اo¤ابثإ ّمتي ملو رخآل ٍص{| نم ثيدح لقانت طقف

Ïلاب
ّ

ةرفوتم 'و ،تامزلتسملا هذ©ل راجّتلا راmتحا عوضوم أدب تامامكلاو تامقعملا رفاوتل ةبس
ٌ

لقب 
ّ

 ٍة_vل 200 ةمامكلا رعس ٍة

 ةقطنم نم ٌتوافت كان6 ّنأ ملعلا عم ،ٍةّ+روس ٍة_vل 800 ة_vغصلا لوحكلا ةبلعو ،ٍة_vل 300 ة_vغّصلا مقعملا ھبلع رعسو ،ٍةّ+روس

 .ىرخأل ٍةظفاحم نمو ىرخأل

تملا تاءارجإلا
ّ

  :ةّيلIJا تاطلّسلا لبق نم ةذخ

طلا ةؤلؤللا زكرم '& ّ'�ّصلا ر�¡Ôل نvمسق ةكس�Vا '& ةّ+روّسلا ةموÔVmل ةع¦اّتلا ةUّVلا ةّ+ريدم تصّصخ
ّ

 ،ةكس�Vا ةنيدم '& ّ¬ّ�

كأ امك ،انوروB سو_vفب باصت ٍتالاح ّيأ لزعل '�شماقلا '& ّ¬Âطولا ىفشملا '&و
ّ

 ٍةباصإ ّيأ لي�´l مدع ةUّVلا ةّ+ريدم تد

 .ر+رقّتلا دادعإ ةظ�V �ّ�ح ةظفاtVا '& انوروB سو_vفب

ذلا ةرادإلا امأ
ّ

ةمزح تردصأ دقف ؛ا+روس قرش لامش '& ةّيتا
ً

اءدب تارارقلا نم 
ً

فاB ءاغلإ اÌoجومب ّمت ،3/2020/ 12 خ+رات نم 
ّ

 ة

ذلا ةرادإلا قطانم '& تاعمجّتلا
ّ

لا تارارقلا نمو :ا+روس قرش لامشل ةّيتا
ّ

  :اo¤ردصأ ¬�

- lطع
ّ

  .رخآ ٍراعشإ �ّ�ح د6اعملاو تاعما��او سرادملا ةفاB ل

فاë_ Bع ٍص{| ّيأ لوخد عنمي -
ّ

ذلا ةرادإلل ةع¦اّتلا رباعملا ة
ّ

لا ءانìتساب ةّيتا
ّ

mس نم م6 نيذ
ّ

 ،ا+روس قرش لامش نا

  .م©لاخدإل ٍعوبسأ ّلB نم ءاثالثلا موي صّصخ+و

 ا+روس قرشو لامشل ّيذيفنّتلا سلجملل ةك_�شملا ةسائّرلا نم ٍرارقب د6اعملاو تاعما��او سرادملاو رباعملا حتف ّمت$س -

اقحال ردصي
ً

.  

- lقيلع Bفا
ّ

ظنملا ةطش<أ ة
ّ

لعتي اميف ةّيلوّدلاو ةّيلtVا تام
ّ

 ءانìتساب ةقلغملا تاعامتجالاو ب+ردّتلاو لي6أّتلا تاشروب ق

ذلا ةرادإلا نم رارق رودص ّمتي نأ xyإ ةّيئاذغلا _vغو ةّيئاذغلا للّسلا ع¥زوتب ةقلعتملا ةطش<ألا
ّ

 اذ©ل س$ل – ةّيتا

  .مي{tا ةرادإل صوص{�ا اذÄo ةيحالّصلا دوعlو تامي{tا لخاد تاّيلاّعفلاو ةطش<ألاب ٍةقالع ّيأ ميمعّتلا



 

Page 4 of 6 
 

ظنملا نوؤش بتاmم ىقبت -
ّ

ةحوتفم تام
ً

فظوم اo¢ف دجاوتي ثيحب لمعلا ةرورضل 
ٌ

طعl – نافظوم وأ 
ّ

فاB ل
ّ

 رئاوّدلا ة

ذلا ةرادإلل ةع¦اّتلا ةّيمسّرلا
ّ

ارابتعا ا+روس قرش لامشل ةّيتا
ً

 19 '& س$م{�ا موي �ّ�ح 3/2020/ 16 نvنثالا موي نم 

لا رئاوّدلا ءانìتساب 3/2019/
ّ

لطتت ¬�
ّ

Ôلا مامأ لا�tا حتفل لمعلاب رارمتسالا ا©لمع ةعيبط ب
ّ

طلا نا�
ّ

 ميقعتل ةّيّب

Bفا
ّ

  .ةّماعلا ي<ابملاو تاسّسؤملاو تاعم�tا ة

ذلا ةرادإلل ع¦اّتلا يطارقميّدلا ّيمالسإلا عمت�tا '& ىوتفلا ةن�� تنلعأ ٍلصّتم ٍقايس '& -
ّ

 ةّيعام��ا ةالّصلا قيلعl ةّيتا

فاB '& ةعم��ا ةالص اo¢ف امب
ّ

فاB ءاغلإ كلذك ،رخآ ٍراعشإ �ّ�ح اo¤رطيس قطانمب عماو��او دجاسملا ة
ّ

 تاعمجّتلا ة

فاB قيلعlو ةّيعامتجالا تابسانملاو ةّيÏيّدلا
ّ

  .دجاسملا '& ةّيÏيّدلا سورّدلا ة

ذلا ةرادإلل ع¦اّتلا ةّيعامتجالا ةلادعلا سلجم نلعأ رخآ ٍبناج نم -
ّ

 '& تاعمجّتلاو تاعامتجالا عيمج قيلعl ةّيتا

ذلا تارادإلا '& ةّيعامتجالا ةلادعلا سلاجم
ّ

شلا نع عافّدلا ةمكحمو ةّيندملاو ةّيتا
ّ

 )ايماتو²وvOم( ةّيميداBأو بع

 .رخآ ٍراعشإ �ّ�ح ةّيعامتجالا ةلادعلل

ذلا ةرادإلا تصّصخ -
ّ

 ّمتو ،انوروB ءا²و نم ةياقولل _vبادّتلا ذخأل ةUّVلا ةئي©ل ٍةيناvOمك ٍرالود فلأ 100 غلبم ةّيتا

lتال ةّصاخ ٍةمزأ ةّيلخ ليكش
ّ

 ةدا+ز تنّمضت لوألا ا©عامتجا دع¦ ٍتارارق ةّدع تردصأ ثيح ةمزاللا _vبادّتلا ذاخ

فاB ميقعتب ءدبلاو ةفاظّنلا تالمح
ّ

ذلا ةرادإلل ةع¦اّتلا تارادإلاو تاسّسؤملا ة
ّ

 .ةّيتا

ذلا ةرادإلل ةع¦اّتلا ةمزألا ةّيلخ تردصأ امك
ّ

ةلمج ةّيتا
ً

 نم ةياقولل ة+زا_�حالا تاءارجإلا نمض اo¤رطيس قطانم '& تارارقلا نم 

  :ا©ّم6أ انوروB سو_vف

Ïلاو تاعمجّتلا عيمج عنم -
ّ

 ،ءازعلا سلاجمو ،ةّماعلا تاعامتجالاو تالف�Vاو ،سارعألاو ،ةّيضا+ّرلا تاّيلاّعفلاو تاطاش

  .تاّيميداBألا ب+ردت اo¢ف امب ،تاسّسؤملا '& تاعامتجالاو

 معاطملاو قاوسألا '& تاعمجّتلا نم با_�قالا مدع ،ةرورّضلل الإ م©لزانم نم 'xا6ألا جورخ مدع¦ ةيعوّتلا تالمحب ءدبلا -

  .اv_6غو 'اقملاو

  .تامزلتسملل م6راmتحا عنمل تايلديّصلاو قاوسألا ةبقارم -

شلا تاصاب لمع فقوو ،نو�ّ´لا '& تاراّ+زلا فيقوتو ،تاحاّسلاو قفارملا عيمج لمشl ةفاظّنلاو ميقعّتلا تالمح -
ّ

 بع

  .تايدلبلل ةع¦اّتلا

  .تامي{tا '& ةّيّبط طاقن عضو ،رباعملا �yع ةّيUّVلا ةباقّرلا ديدشl ،اo¤امزلتسم ةفاmب ٍةّي�V زكارم vO©جت -

   

  :روّزلا ريد '&

ذلا ةرادإلا تارارق �yع ًءانب
ّ

ذلا ةرادإلا قطانم نvب لصاولا ّيّ_ëلا ةي�Vاّصلا ةدلب _ëعم ةيطارقميّدلا ا+روس تاوق تقلغأ ةّيتا
ّ

 ةّيتا

  .انوروB سو_vف نم ةياقولل ة+زا_�حالا تاءارجإلا نمض روّزلا ريد ةظفاحم '& ماظّنلا ةرطيس قطانمو

ظنملا ةن�� س$ئر ردصأ امك
ّ

اميمعl دشارلا قراط تام
ً

ظنملا عيمج xyإ )باسlاولا _ëع( 
ّ

 ¬»óقي روّزلا ريد '& ةلماعلا تايعم��او تام

ظنملا ةن�� نم باتكو ةقفاوم �yع لوص�Vا موزلب
ّ

ةضرعم نوmتس الإو ھحنم لالخ نم وأ ٍّ'ôوطت ٍطاش< ّيأ لوح تام
ً

 فقول 

�لا
ّ

  .صيخ_

ةيداع تناB ٍّماع ٍلmش¦ قاوسألا ةكرح
ً

طلاو 
ّ

طلا نم ّلقأ ٍة_vتوب نكل قر
ّ

  .ّ'½يب
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 :ةقّرلا '&

 ميقعlو ،لمعلا '& ةمدختسملا تاودألاو ¬»õارألاو نارد��ا ميقعl عيم��ا نم بلطي ؛ةقّرلا ةنيدم '& 'xا6ألا �yع ٍميمعl رش< ّمت 

للاب ما�Oلالاو تايلديّصلا '& ةرفوتملا تامقعملاب ھكاوفلاو راض{Ôل
ّ

 ةّينوناقلا ةلئاسملا �yع ميمعّتلا هّون امك ،لامعلل ّ'�ّصلا ساب

 .ميمعّتلا اذ6 فلاخي نم ّلmل ٍةمارغ ضرفو

طلا ديعّصلا �yع -
ّ

ابسحت ّ¬Âطولا ةقّرلا ىفشم '& ئراوط مسق حاتتفا ّمت ّ¬ّ�
ً

 vO©جتب كلذكو ،انوروB سو_vفب ٍةباصإ ّيأل 

 ةن�� موقت امك ،ٍلماB ٍلmش¦ زكرملا ميقعl ّمت امك ،ٍة+رارطضا ٍةلاح ّيأ لابقتسال ٍبردمو ٍز©جم ٍّ¬ّ�ط ٍرداB عم ٍةّرِسأ ةرشع

طلا زكارملا xyإ م©لوخد لبق نvعجارملاو �»õرملا صحفب ةقّرلا '& ةUّVلا
ّ

لا ةّ+رار�Vا ةز©جألا ق+رط نع ةّيّب
ّ

 ا©ع¥زوت ّمت ¬�

فا�y Bع
ّ

فا�y Bعو ّيøدبملا صحفلل ةع¦اّتلا ةّيUّVلا زكارملا ة
ّ

 ةّ+رار�Vا ةز©جألا ع¥زوت ّمت امك ،ةّيمو�Vmا رئاوّدلاو '&اشملا ة

اضيأ
ً

ار+رس ن+رشع بعوتسl ةع¦اتملاو لزعلا ضرغل نvئانب vO©جت ّمت امك .ةّيمو�Vmا رباعملا �yع 
ً

. 

شلا ةن�� تماقو -
ّ

فاB فاقيإب ةضا+ّرلاو باب
ّ

 يدافت لجأ نم كلذو ،رخآ ٍراعشإ �ّ�ح ةّيضا+ّرلا تاّيلاّعفلاو ةطش<ألا ة

ظنملا صوصخب امأ .تاعمجّتلا
ّ

ظنملا نم ٍّيأ لمع فاقيإ ّمتي مل ةقّرلا '& ةدوجوملا تام
ّ

 .ر+رقّتلا اذ6 دادعإ خ+رات xyإ تام

امومع ةاي�Vا -
ً

 ،قاوسألاو تالtVا نم ٍّيأ لمع فاقيإ ّمتي ملو ،قاوسألاو ساّنلا ةكرح '& ٍ_vيغl ّيأ نود ةّيعيبط ودبت 

نأ ظحالُ+و
ّ

  .'xا6ألا لبق نم ةياقولا _vبادت نم ٌّيأ دجوي ال ھ

ظنملا نم ديدعلا تأدب -
ّ

 تن_�نإلا ق+رط نع انوروB سورياف نم ةياقولل ٍة+وعوت تالمحب ةّيلtVا ةّيمالعإلا تاّصنِملاو تام

شلا '& تاقصلم ع¥زوت تالمحو
ّ

فاB ءاغلإب ٍتارارق بازحألاو تاعمجّتلا نم ديدعلا تردصأو ،عراو
ّ

 .اo¤اعمجتو اnoطش<أ ة

اليلق ةّيّد��او 'ôولا ىوتسم لازي ال -
ً

 ما�Oلالا نود ٍّ'½يبط ٍلmش¦ اo¤ايح سرامت لازت ال ساّنلا بلغأ نأ ثيح ةقطنملا '& 

 .سوريافلا نم ةياقولا _vياعمب

 

اثلاث
ً

شلا قطانم '& -
ّ

 :ّيWرغلا لام

شلا '& ٍةباصإ ّيأ لّ�´l مل
ّ

 راشbنا نم مغّرلاب ،ٍةباصإ ّيأ نع ةّر�Vا ةUّVلا ةرازو نم ٍّ¬ûسر ٍلmش¦ نالعإلا ّمتي ملو ،ّيåرغلا لام

شلا ةراثإ نع ¬Ùّنلاو اo¢فن ّمت ،ن+رفع '& ٌتالاح كان6 نأب ٍتاعøاش
ّ

افوخ ضرملا لوح تاعøا
ً

mّسلا نvب ٍبعر ةلاح ةراثإ نم 
ّ

  .نا

تملا تاءارجإلا
ّ

  :ةّيلIJا تاطلّسلا لبق نم ةذخ

انايب ةUّVلا ةّ+ريدمو ا+روس ةباجتسا وقسÏمو ّي<دملا عافّدلا ردصأ -
ً

 tا�Äoجوت نّمضت ضرملا ة¢oفلا نم ةياقولل تاv_سو. 

شلا '& ٍعوبسأ ةّدمل تاعما��او سرادملا ماوّدلا قيلعl ّمت امك
ّ

ةعامج ةعم��ا ةالص عنمل ٍتاo¢جوتو ّيåرغلا لام
ً

 ةوعّدلاو ،

   .تاعمجّتلا فيفختل

 .ايكرت عمو ماظّنلا ةرطيس قطانم عم رباعملا قالغإ ّمت -

ظنملا ةباجتسا -
ّ

  :ةلماعلا ةّيناس\إلاو ةّيندملا تام

لا ةطش<ألا عيمج IRC ةمظنم تغلأ
ّ

لع راÄo ةمظنم امأ ،ةّيدرفلا ةطش<ألا طقف تع¦اتو ،ٍتاعمجت يوحت ¬�
ّ

 ا©ماود تق

لا ةطش<ألا تغلأ رمألا كلذك ءارض{�ا يدايألا امأ ةّيدرفلا ةطش<ألاب تع¦ات ّمث ٍدحاو ٍمويل
ّ

طخ سردتو ،ٍتاعمجت اo¢ف ¬�
ّ

ة
ً

 

ظنملا '& تافظوملا ىدحإ تدافأ ام بسح ا6زكارم '& ماوّدلا تاقوأ ليلقتل
ّ

 .ةم

تاو راظتنالا ةفرغ '& تا/نvعجارملا عمجت تعنم ةمطأ تاعمجت '& ءاطع فصوتسم
ّ

 نم اo¢فظومل ٍة+زا_�حا ٍتاءارجإ تذخ

طلا فوفكلل م©س±ل لالخ
ّ

  .تامامكلاو ةّيّب
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Ïلاو لافطألا ىفشم امأ
ّ

 ٍةّصاخ ٍتامامك عزو امك ،ٍةعاس ّلB تايضرألا مقعو ،نvعجارملا �yع تامامكلا عزو دنا©لا ةّيئاس

طلا مقاطلل
ّ

  .ماوّدلا نمض فوفكلا س±لل عيم��ا ھّجوو ّ¬ّ�

  :ٍتامامكو ٍتامقعم نم ة+رورّضلا ّداوملا رفاوت امأ -

طلا ة_^كل اËoالغ ةلدايّصلا !ÿرُ+و ىرخأل ٍةّيلديص نم ا6راعسأ فلتختو ،تايلديّصلا '& تامامكلاو تامقعملا دجوت
ّ

 بل

 ةمامكلا تناB اذإ وأ ،ةدحاولا ةمامكلل نود امف ٍرالود عåر لداع" ام ّيأ ٍةّ+روس ٍة_vل xy 250إ 150 نvب ا6رعس حوا_�ي ذإ ؛اo¢لع

 )ٍرالود فصّنلاو عåرلا نvب( ٍةّ+روس ٍة_vل xy 400إ 220 نvب حوا_�ي ا6رعس ٍتاقبط ثالث

 لم 250و )ٍرالود فصن( ٍةّ+روس ٍة_vل 650 ا6رعس لم 50 م�"ب ة_vغّصلا ةوبعلا ّنأ ثيح ا6راعسأ تحوا_�ف تامقعملا امأ

 بسح راعسألا فلتختو ،)$٥( ٍة+روس ٍة_vل xy 5000إ لصي ا©ضعåو ةوبعلا م�# بسح )فصنو ٍتارالود ٣( 3500 ا6رعس

  .تامي{tا تايلديص '& ر©ظت تامامكلا عاطقنا ةر6اظ تأد²و اذ6 ٍةكرش ّيأ عيÏصتو ا©عون

- lشmا لt}ةئ$ب تامي
ً

ةأي©م 
ً

 لئاسوو ميقعّتلا تاودأ صقنو ،تاعمجّتلا ة_^كل ضرملا ر©ظ لاح '& انوروmلا سو_vف راشbنال 

ةدد©م _ëتعlو ،ّ'�ّصلا ر�¡�ا ة²وعصلو ةياقولا
ً

 .ضرملا ر©ظ لاح '& ٍةّيناس<إ ٍةثراmب 

 

تلا
ّ

 :تايصو

ظنم �yع بّجوتي
ّ

ظنملاو ةدحّتملا ممألاو ،ةّيملاعلا ةUّVلا ةم
ّ

 تامقعملاب ةرطيّسلا قطانم فلتخمب ة+روس دادمإ ،ةمعاّدلا تام

  :ّ'�ّصلا ر�¡�ا ةيÏبأل مّدقي ٍمعد عم ،ةّماعلا نكامأللو ،نيديلل ةمزاللا

  .ھنم ةياقولاو سو_vفلا ةروطخب ساّنلا مامت6او ةّيّدج نم د+زت ٍةفثكم ٍةيعوت تالمح -

  .ساّنلا ّل�y Bع ٍّي<اجم ٍلmش¦ نيديلا تامقعم ع¥زوتو ،ةّماعلا ميقعّتلا تالمح فيثكت -

  .نvباصملا �yعو ّنّسلاب رابكلا �yع ٍّي<اجم ٍلmش¦ ةّصا{�ا تامامكلا ع¥زوت -

طلا رداوmلل معّدلا ميدقت -
ّ

  .ّ'�ّصلا ر�¡�ا عم لماعّتلل ةّيّب

mّسلل ا©فيثكتو ،ةّيئاذغلا ةثاغإلا رارمتسا -
ّ

  .نا

ة+زا_�حا ٌتاءارجإ كان6 نوmت نأ -
ٌ

 ٍقرط راmتباو تادايعلا ةعجارم دنع راظتنالا ةلاص '& ٍة_vبك ٍتاعمجتب حامّسلا مدع ا�oم 

 .تاعمجّتلا يدافتل

 

 

 

  

 


