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 ا$روس ;: انوروك ءا4و 012فتل ي,اثلا دصرلا ر$رقت

 ٢٠٢٠ راذأ ٢٦

ـــصري تلا اذ) ُدُ
ّ

طغJُو ،ة/روـــس :G انوروك سوBCف راـــش?نا لاح ٍّ:9وبـــسأ ٍل2ـــش0 ر/رق
ّ

 راذأ ٢٦ UّVحو ١٩ نم ةOCفلا ي

٢٠٢٠.  

الوأ
ً

  :ة:روس 67 سو34فلا راش.نا -

ايمـــسر نالعإلا ّمت -
ً

 ّيأ نود ةباـــصملا تالاQRا نم ديدعلا نع ٍءابنأ دوجو عم ،انوروB سو?<فب ٍتاباـــصإ سمخ لي4ـــ23 نع 

لا صاcdألا رصح تاطلّسلا لواحت ثيح ،ٍةّيمسر ٍتاديكأت
ّ

لا ن<باصملا عم اوطلتخا نيذ
ّ

  .سو?<فلاب مklباصإ تiث نيذ

- no رب زازعإrرملا دـحأ ةاـفو نع ٍراـبخأ لـقاـنت ّمت بـلح فyـــــــــــــz{ـنإ لـيق ؛
ّ

 ٍتادـيكأـت ّيأ نود نكل ،اـنوروB سو?<فب بـ~ـــــــــــــصأ ھ

  .انوروB سو?<ف no اklباصإب ھب�شُ� ٍتالاح ثالث كلان� ،بلدإ فrر no زوQ4ا ة�رخ no رمألا كلذكو ،ٍةّيمسر

اّيمسر ٍةباصإ ةلاح ّيأ لي234 ّمتي مل امك -
ً

�لا }ّ�ح 
ّ

Rةظ no روس قرش لامش قطانمrة.  

ايناث
ً

ملا ةّيئاقولا تاءارجإلا -
ُ

ت
ّ

  :ةذخ

تاب ةّيل�Rا تاطلّسلا تأدب ��وألا تاباصإلا لي234 عم
ّ

  :ا�lم تاءارجإلا نم ٍةلمج ذاخ

اــيمـــــــــــــسر نالعإلا ّمت -
ً

ــيلخاّدــلا ةرازو لــبق نم ٍلاوجت رظح نع  ـــــــــــــسلا ةــمو�QRا no ةّ ــrروّ  رئاوّدــلاو سرادــملا ّلــ�ل لــيطعّتلاو ،ةّ

ـيمو�QRا ذـلا ةرادإلا تـماـق ؛رمألا كـلذـكو ،ةـrّراـجّتلا لاـ�Rاو معاـطملاو ةّ
ّ

ـيتا  ،ن<نطاوملا نم لاوجّتلا رظح بـلطي ٍميمعno 2 ةّ

  ،ةrّرشiلا تاعمجّتلا نكامأ ةفاB قالغإو

ـيمـــــــــــــسر ٍتاـميمع2 رادـــــــــــــصإ ّمتي مل ةـrروـــــــــــــس برغ لاـمـــــــــــــش قطاـنم no نكل  ّمت قطاـنملا ضع� noو ،كـلاـن� لاوجّتلا رظQR ٍةّ

  .لزانملا ما �لال دجاسملا ?�ع ٍتاءادن رادصإب ءافتكالا

طلا ّمت -
ّ

ـــسلا ةّيمو�QRا noاـــشملا ءابطأ ّلB نم بل ـــسلاو تازاجإلا عنمو ٍةباجتـــسا ّيأل دادعتـــسالا ةrّروّ  ،اrروـــس لخاد }ّ�ح رفّ

Bةباجتسالل ٍءارجإ no سو?<فلا لاح.  

ــــــــسلا ةمو�QRا قطانم no ةّيمو�QRا رئاوّدلاو تائي£لا ميقعتب ءدبلا ّمت - ــــــــشلا ميقع2و ،ةrّروّ
ّ

 روّزلا ريدو ةقّرلا ةنيدم no عراو

  .ةكسQRاو

- Q4لا ةن¦ّRة no ئراوطلل ٍةّيفتا� ٍماقرأ ةثالث صّصخت روّزلا ريد.  

ـــنلا جورخو تاراـــrّزلا تـــعنم كـــrريد لاـــمـــــــــــــش no زورون ميخم ةرادإ - الإ ن<حزاّ
ّ

 no اQRـــيفاـــعـــــــــــــسإلا تالم ªلا عنمو ةّ
ّ

 تاـــطاـــــــــــــــش

 .ٍةrزا?�حا ٍتاءارجإB رخآ ٍراعشإ ��إ سرادملا قالغإو �oا�ألا تاعمجتو

ــــــــــصلا ر4¬�ل نكامأ  <£جت نع نالعإلا ّمت - ّoّ ا لبق نمQRــــــــــسلا ةمو� ذلا ةرادإلاو ،ةrّروّ
ّ

 فrر no noاــــــــــشملا ضع� ةرادإو ةّيتا

  .بلدإو بلح

تا مويلا تاذ�و -
ّ

 ع°اـــــــــــضبلا لقن no ن<لماعلل ةرارQRا تاجرد صحف ّمت ثيح ٍةrزا?�حا ٍتاءارجإ ىو£لا باب ?�عم ةرادإ تذخ

لا ةموايملا لامعو
ّ

  .?�عملا no ةلاتعلاب نوموقي نيذ
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ــــــــسلا قيلع2 ّمت - ــــــــشلا قوّ
ّ

ــــــــسلا ناB ثيح ،رخآ ٍراعــــــــشإ ��إ )راذأ 24 موي no( ةمطأ ةنيدم no ²ّ±ع  ةنيدم no ٍءاثالث ّلB ماقي قوّ

 .ةمطأ

ـــــــــــــ¦لا ةرازو عم قيـــــــــــــسªّتلاـ�و   ACU ةـمظنم نأ اـمك - ّRةـ no اQRـــــــــــــسلا ةـمو� ـrروّ  راـبتخال ،ٍراـبتخا تاـتيك ثالث تـنّمأ ةـتقؤملا ةّ

  .ة/ٍضrرم 800 رابتخال يفكت o«و ،سو?<فلا

ةدّدـــشم ٌتاءارجإ -
ٌ

�لا ّمت امك ،ٍفوفكو ٍتامامك نيدترم زجاQRا �Áع صاdـــcألا د�وـــش ثيح ،طولب ريد ?�عم �Áع 
ّ

 ديدـــش

 ضع� no ن<فظوملا ادع جورQdاب ھل حمسُ� نل لخدي نم نأ م£غالبإو م£ش~تفتو مÄlامسأ ذخأو م£صحفو ،ن<لخاّدلا �Áع

 .تاعاطقلا

ªلاو لافطألا ىفـــــــــــشم no ?�كأ ٍةيطايتحا ٍتاءارجإ ذخأ ّمت -
ّ

 ،تامامكلا عÈزوتو ةيقاولا ةـــــــــــسiلألا سiل ا�lم ،ةمطأ no ةّيئاـــــــــــس

 تاــقفارملا ةــفاــ�ل يدــيألا تاــمقعمو ٍتاــماــمك عÈزوت ّمت اــمك ،ىفـــــــــــــشملا زجاــح دــنع ىفـــــــــــــشملل تا/ن<عجارملا يدــيأ ميقع2و

ـيجراـQdا تاداـيعلا لـمع ىفـــــــــــــشملا فقوأو .نيدـجاوتملا نم ن<تعاـــــــــــــس ّلـB يدـيألا ميقع2 بـلطو ،ىفـــــــــــــشملا no ّن£لاـفطأل الإ ةّ
ّ

 

 .ةّيفاعسإلاو ةبعّصلا تالا�Rل

ظنم -
ّ

ـيندـملا قرِفلاو ّيÉدـملا لـمعلا تاـم  ةـياـقولا ةـيفيكو ،ضرملا ةروطخ ّصخي اـميف ،ٍةـrوعوت ٍةـطـــــــــــــشÉأ �Áع لـمعلا تأدـب ؛ةّ

  .ھنم

 

تلا هذO مغر
ّ

  :تا34ضح

طلا تا <£جّتلا لازتال -
ّ

ـيّب ةـعـــــــــــــضاوتم سو?<فلا }zـــــــــــــyرم عم لـماـعّتلل ةّ
ً

ادـج 
ً

ـــــــــــــصلا رQ¬4ا نكاـمأ اـÍlف اـمب ، ّoّ تـــــــــــــشمللÎl>ن 

  .ٍةّيئاقو ٍتاودأ وأ ٍتادعم ّيأب رمحألا لال£لا قرِف دrوزت ّمتي مل امك ،سو?<فلاب مklباصإب

ـــسلا no ٍةـــشوـــشغم ٍّداوم رو£ظو ميقعّتلا ّداومب ٌصقن كان� -  .ةrروـــس قرـــش لامـــش no ٍةّيRـــÑ ٍرارـــضأو ٍتاممـــس2 بiـــس2 قوّ

شلا روّزلا ريد فrر no سو?<فلا نم ةياقولل ةمزاللا تادعملاو تامامكلل مادعÉا ھبشو
ّ

  .Òoّر

ـــــــــــسلا لبق نم ٌ?<بك ٌما �لا دجوي ال - ـــــــــــسلا z²ـــــــــــyارألا مومع no ،ةياقولا تاءارجإب ن<rروّ لاو ةrّروّ
ّ

 نالعإلا عم لدبّتلاب تأدب �²

ــــسلا لبق نم لاوجّتلا رظح نالعإو ،تالاQRا ��وأ لي4ــــ23 نع Ó²ّــــسّرلا لا ،تاطلّ
ّ

 ،م£لزانم ما �لال ٍّماع ٍل�ــــش� م£عفد يذ

شلاو
ّ

  .رذQRاب روع

ــــشلا قطانم ىقبتو -
ّ

ة�وــــصخ ?Õكألا قطانملا o« ّيÔرغلا لام
ً

ارظن سو?<فلا راــــش�نال 
ً

ــــسلا ةفاثكلل   ةعÔرأ براقي امب اÍlف ةّينا�ّ

لاو ن<حزاّنلا نم م£فصن ،ٍناسÉإ ن<يالم
ّ

  .تامي�dا no نوش~ع� فصنو نويلم نع الضف ،ٍةك?�شم ٍتويب no نونطقي نيذ

 .ٍّيدام ٍرجأ لباقم ٍتامدخ نومدقي ٍةيقيقح ?<غ ٍةّيّبط ٍتافص نولحتªي صاcdأو ٍةطولغم ٍتامولعمل ٌراش�نا كان� -

 

اثلاث
ً

لا تالكشملا -
ّ

VW امتجالا ىوتسملا ^[ع سو34فلا راش.نا ا]قلخيb7ّ: 

ةئف كان� -
ٌ

طــــــــضم ن<لماعلا لافطألاو ةموايملا لامعو نيدرــــــــشملا نم 
ّ

 لمحت نوعيطتــــــــس� الو ٍموي ّلB ل ×ملا نم جور�dل نrر

طـــــــــضم م£ف ،لزانملاو لا�Rا يرجأتـــــــــسم �Áع قبطني رمألاو ،ر4¬�ل ةّيلاملا ءابعألا
ّ

 الإو تاراجيإلا اوعفدي }ّ�ح لمعلل نور

  .ءالخإلا م�lم بلطُيس

لا رمألا ،ةّيئاذغلا داوملاو ،تاورـــــضQdا راعـــــسأ no ٌءالغ كان� -
ّ

ـــــشلا ةردقلا فعـــــضي يذ
ّ

ـــــسلل ةّيئار ّ�
ّ

ـــــضلا ،نا اـــــساـــــسأ ةفيعّ
ً

 

للا رايØlا لعفب
ّ

ـــــــــسلا ة?< ارخؤم ةrّروّ
ً

طع2و 
ّ

الـــــــــضف ،ةrروـــــــــس no ةّيداـــــــــصتقالا ةلÙ4لا ل
ً

ـــــــــضلا نع   �Áع قطانملا ضع� no طغّ

�ّسلا فوخت ةجي�ن ةّيئاذغلا داوملا نrزخت
ّ

  .نا

طلا تامزلتسملا no ٌءالغ كلان� -
ّ

اصوصخو ةّيّب
ً

 .فوفكلاو تامامكلاو تامقعملا 


