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 ا&روس ;: انوروك ءا4و 012فت دصرل سداسلا ر&رقتلا

 ٢٠٢٠ ناس%ن ٣٠

كؤم ٍةباصإ ةلاح ٤٣ ليMNO دعJ ،اGHف انورو' سوBCف @?<فت حبش تحت حزرت ة3ّروّسلا قطانملا ّل' لازت ال
ّ

 ر3رقّتلا اذ^ دصري .ٍةد

لسjو ضرملا ةhجاومل ةذخّتملا ة3زاfCحالا تاءارجإلا
ّ

ثوملا تالاrsا ددع opع ءوّضلا ط
ّ

 عم لماعّتلا ةيفيكو ،ا3روس yz اxH ھبvشملاو ةق

  .ناس�ن ٣٠ �ّ�حو ناس�ن ١٨ نم ةّدتمملا ةfCفلا لالخ عضولا ر3رقّتلا اذ^ دصري ،هراشvنا نع ةمجاّنلا راثآلاو ضرملا

الوأ
ً

نلا ةرطيس قطانم -
ّ

 :ماظ

اّيمسر ليvNOلا ّمت
ً

ةلاح ٤٣ نع 
ً

ةباصم 
ً

ةعزوم ،انورو' سوBCفب 
ً

 )30 yz 12 ،قشمد ف3ر yz 1 ،قشمد yz ف تايفولا امأ .)اعرد�@: 

)2 yz 1و قشمد yz شلا تالاحو .)قشمد ف3ر
ّ

 ف3ر yz 21( :@�ف ةيلاrsا تاباصإلا امأ .)قشمد yz 8و ،قشمد ف3ر yz 11( :ءاف

  .)اعرد yz 1و ،قشمد yz 4و ،قشمد

لا تالاrsا ددع نع ح3رصّتلا ّمت امك
ّ

 .2115 اxH ھبvشملا تالاrsا ددع تغل�و ،ٍةNsم 3850 تغلب ثيح ا�Hم ٍتانيع ذخأ ّمت @�

ازكرم ١٩ opع اxH ھبvشملا تالاrsا عزوتت
ً

 ¡sاّي
ً

ةعزوتم ،ٍلزع زكرم١٤و ،
ً

 yz ا^دجاوت نا¥م نع ٍتامولعم ّيأ نود تاظفاs¢ا opع 

لا ةديدCDا تاءارجإلا نم  .تاظفاs¢ا
ّ

GH تّمت:  

طلا ربا¦¢ا ددع ةدا3ز -
ّ

لا ةّيّب
ّ

 :ªzاتلا' ٍةعزوم ٍزكارم ةسمخ ªpإ قشمد yz ٍدحاو Cٍ©خم نم انورو' سوBCف تارابتخاب موقت @�

  .ةيقذاللاو بلحو صمح نم ّل' Cٌ yz©خمو ،قشمد yz نانثا

ل' اH·جيvن نأب ةّيمو¥rsا رداصملا BCشMو ،اGHف ٍّي³اوشع ٍصحف 800 ءارجإ دعJ نBنم ّلت ةقطنم opع قالغإلا ّكف -
ّ

hتءاج ا 

ةّيبلس
ً

. 

 ةحئاج نم ةّيئاقولا تاءارجإلا نّمضتي ةºّsلا ة3ريدم نع ٍرداص ¹zّّصلا ّصا¦rاو ّماعلا عاطقلا yz نBلماعلل ليلد عjزوت  -

نأ امك ،انورو'
ّ

  .ةºّsلا ةرازو yz ٍة3ّزكرم ئراوط ةنrO ليكشM ّمت ھ

-  Mاّسلا نم لاوجّتلا رظح تاقوأ ليدعJاحابص ةسداّسلا �ّ�ح ًءاسم فصّنلاو ةع
ً

  .ةّيمسّرلا لطعلا مايأ اGHف امب ؛

 ةئاملاب 40 ماوّدلا ةبسÂ ّرمتسM نأ opع 3Ázٍّردت ٍل¥شJ نBلماعلا ماود ةداعإب ءدبلا تارازولا عيمج نم بلطي ءارزولا سلجم -

اّيج3ردت ماوّدلا ةبسÂ ةدا3ز ّمتيل عوبسألا اذ^
ً

اجايتحا ÄCكألا تا3ريدملا بسحو ،
ً

لعتي ام ةّصاخو ،لمعلا زاجنإل 
ّ

 ق

طلا ّمت ثيحو ،نBنطاوملا تالماعمب
ّ

طخ دادعإ ٍةرازو ّل' نم بل
ّ

 ،اhل ةعJاّتلا تاrOhا عيمج�و ،اxH ٍةّصاخ ٍةّيs¡ ٍدصت ة

 .انورو' سوBCف نم ةياقولل ةºّsلا ةرازو تاميلعMو تاداشرإب ماfÅلالاو

طلا حتفو ،لبقملا رايأ 2 ةياغل تاظفاs¢ا لخاد ّصا¦rاو ھنم ّماعلا ÇzّامrOا ozّخاّدلا لقّنلا فاقيإ ديدمت -
ّ

 نBب قر

شلاو ةّماعلا تالصاوملل تاظفاs¢ا
ّ

تا ةط3رش ،ةّصا¦rا تا'ر
ّ

 ٍةظفاحم ّل¥ل لقنلل ٍمايأ ةثالث ديدحتو ،نامألا تاءارجإ عاب

 .طقف ةمصاعلا ªpإ

 ةجاح BCفوتل ھخ3رات نم ًءادتبا ٍرhش ةّدمل ليفاrOا ءامو رول¥لاو ضيبلاو نابجألاو نابلألاو تايلوقبلا ّداوم ريدصت فاقيإ -

 .ا̂راعسأ ضيفختو ا�Hم ةّيلs¢ا قوّسلا

Éلا لماعمو ،تارايّسلا حالصإ ّلاs¢ حامّسلا -
ّ

طلا تارظّنلا ّلاحمو ،عJاطملاو ،جيس
ّ

 ،ةّيعارّزلا تايلآلا ةنايصو ،ةّيّب

الحمو ،تاداصrsاو
ّ

الحمو ،ةّيدرفلا ةطاي¦rاو ةراجّنلاو ةطار¦rاو ،ةّيجنرفإلا ةدادrsا ت
ّ

 جاتنإلا تامزلتسم عيب ت

 .نhملا هذ^ نBب عوبسألا مايأ opع عزوتي ٍجمانرب قفوو ،ةياقولا تاءارجإب ماfÅلالا ةط3رش لمعلاب ،ثيدrsا ّيّرلاو ،Çzّارّزلا
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ثلاو ّ@?Ïاسألا ميلعّتلا @�لحرم yz ةّيلاقتنالا فوفّصلا بالط عيمج لقنب @?Íقي ناس�ن yz 26 ٍرارق رادصإ  -
ّ

 فّصلا ªpإ ّيونا

طخ عضو ّمتي نأ opع opعألا
ّ

 ميلعّتلا يMداhشل ةبسÉلاب امأ ،لبقملا ّ@?Ïارّدلا ماعلا ةيادب عم @Ñيلعّتلا دقافلل ٍةيض3وعM ٍة

ثلاو ّ@?Ïاسألا
ّ

fلا ةرازو نم بلط دقف ؛ّيونا
ّ

Cتاو ،تاناحتمالا ءارجإل ٍدعوم ديدحت ةيب
ّ

طلا ةيامrs ةمزاللا تاءارجإلا ذاخ
ّ

 بال

شلا قيقحتو ،يÂا¥ملا دعابّتلا قيقحتو ةّيناحتمالا زكارملا ددع ةدا3ز لالخ نم
ّ

 ماوّدلا قيلعM ديدمت ،ةمزاللا ةّيºّsلا طور

yz اrOاو ةّماعلا تاعماr¦نا �ّ�ح ةّصا·Hرطفلا ديع ةلطع ءا. 

اررضت ÄCكألا حئارشلل ةّيمو¥rsا تاrOhا اhمدقت ٍةّيعامتجا ٍحنم وأ ٍتاناعإ ّيأل دوجو ال
ً

تfCي ام و̂و ،
ّ

ةدا3ز ھيلع ب
ٌ

 yz رقفلا لّدعم 

ةّصاخ ،تا/ن3Bروّسلا نBب
ً

للا ةميق ضافخنا ةجيvن ةّيئاذغلا ّداوملا راعسأ عافترا عم 
ّ

BCرعس لصو ثيح ؛رالوّدلا لباقم ة3ّروّسلا ة 

¥ّسلا opع ٍةد^اشم ٍتانا^إ ّلظ yz ٍة3ّروس ٍةBCل ªp 700إ r¦©Åا ةط�ر
ّ

كرتو اذ^ ،اGHلع لوصrsا دنع نا
ّ

 تاظفاحم r¦©Å yzا ةمزأ تز

  .اhف3رو قشمد قطانم ضعÖو بلح لثم ،ٍةنّيعم

لا تاردابملا ّرمتسMو
ّ

�@ ×Hإ فدªp ّسلا ةيعوت¥
ّ

 نم ٍتادعاسم لوصو دصر ّمت امك ،ھنم ةيامrsاو ةياقولا قرطو ،سوBCفلا رطخب نا

لا نBّصلا
ّ

لا ايسور نمو ،سوBCفلا رابتخا ءارجإل ٍةNsم 2000 تمّدق @�
ّ

 فالآ 10و ،Çzٍّانطصا ٍسفنت زاhج 50 ب ماظّنلا تدّوز @�

  .سوBCفلل يدصتلل ¹zّّصلا عاطقلا تاردق معدل ٍةوطخ yz ٍقاو ٍسابل فلأو سوBCفلا رابتخال ٍةادأ

 

ايناث
ً

شلا قطانم-
ّ

شلا لام
ّ

 :OPّر

 ءايحألاو ةّماعلا قفارملا yz ميقعّتلاو ّشّرلا تالمح تّرمتساو .ةظفاs¢ا yz ٍةّيمسر ٍةباصإ ةلاح ّيأ ليMNO ّمتي مل :ةقّرلا -

 .ةºّsلا ةرئاد لبق نم ةعوضوملا طط¦rا نمض ةّينكّسلا

شلا ةئي^ تماق
ّ

لاو ةجاتs¢ا لئاوعلا opع ةّيئاذغلا ّداوملا عjزوتب ّيÂدملا ةقّرلا سلجم yz لمعلاو ةّيعامتجالا نوؤ
ّ

�@ 

 رباقملا نم ثثrOا جارختساب ةقّرلاب ةّيلوألا ةباجتسالا ق3رفل ّيÂاسÂإلا لمعلا ّرمتساو ،لاوجّتلا رظح رارقب ترّرضت

لا ةّيعامrOا
ّ

لخ @�
ّ

 ةّدام عjزوتب رظrsا ةfCف لالخ ةقّرلا سلجم yz تاقورs¢ا بتكم ّرمتسا امك ،شعاد ميظنت اhف

شلا سلجم C©ع ªzا^ألا opع ÜÅªzّملا زاغلا عjزوتب رارمتسالاو ،توزاملا
ّ

  .¹zّلاو بع

الأ opع لامعلا لقن ءانثأ دعابّتلا أدبمب ماfÅلالا عم لمعلا قطانم ªpإو نم ةلماعلا يديألاو تا/نBعرازملا ةكرح ليhسM ّمت
ّ

 

 .ٍصا¦Ýأ ةرشع ةدحاولا ةلآلا yz لامعلا ددع زواجتي

 ةرادإلا قطانم ªpإ ماظّنلا قطانم نم تا/نBيندملا ب3رH·ب نوموقي ٍصا¦Ýأ ةعÖرأ opع ضبقلا ozّخاّدلا نمألا ىوق تقلأ

ذلا
ّ

 ةنيدم ¹zّ yzّصلا رrßOا ªpإ رمحألا لالhلاو فاعسإلاو ئراوطلا قرف لبق نم ن/مhلقنو تا/نBيندملا بقعM ّمتو ،ةّيتا

طلا
ّ

  .ةقب

الs¢ا باs¡أ عنمو ،ةّيئاذغلا ّداوملا عي�و قاوسألا ةبقارمو ةعJاتمب ةيدلبلا تماق
ّ

 عي�و راعسألا عفرو ،را¥تحالا نم ت

  .فرّصلا رعس بسح ةّيئاذغلا ّداوملا راعسأ تدّدُح ثيح ،ةّيحالّصلا ةيH·نملا ّداوملا

الإ ،سوBCفلاب ٍةباصإ ةلاح ّيأ ليMNO ّمتي مل :روّزلا ريد -
ّ

 لاسرإ ّمت نBتلاحب ٌهابvشا كان^ ّنإ :تلاق رداصم كان^ ّنأ 

  .لاوجّتلا رظح رارقب ªzا^ألا ماfÅلاو ميقعّتلا تالمح تّرمتساو اذ^ ،قشمد ªpإ امH×انيع

تا
ّ

 .لمعلا قطانم ªpإو نم لقّنلا ءانثأ دعابّتلا أدبمب ماfÅلالا ّمتي نأ opع ةلماعلا يديألاو نBعرازملا ةكرح ليhسvب ٍرارق ذاخ
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 دجاوتل ٍةّيس�ئر زكارم ثادحإو ةئيhلا رقمب تايلآلا عمج ّمت ثيح ،ةّيلمعلا BCس عJاتت ئراوط ةنrOو ٍءافطإ جوف ثادحإ

 كلذ ّل' ،ةمزاللا هايملا رابآو ل^انم ديدحت عم فتاوhلا ماقرأ عjزوتو ،نBقئاّسلا ةماقإ زكرم ديدحتو ،ءافطإلا تارايس

  .عافّدلاو ةعارّزلاو ozّخاّدلا نمألا ىوق عم قيسÉّتلاب

ãلا C©عم C©ع ماظّنلا قطانم وحن دسق قطانم ªpإو نم ب3رHّ·لا تايلمع تّرمتسا
ّ

sلاو ّي³املا لي
ّ

¥ش يذ
ّ

افوخو ًءايvسا ل
ً

 

 .سوBCفلا لاقتنا ةيلامتحا نم ªzا^ألا ىدل

 تماقو ،ّيÖرغلا يذرrOا ةدلب BCٍ yzبكو ٍظوäsم ٍل¥شJ تاقرّسلا راشvنا دصر ّمت ثيح ،ٍدfCم لازيال يداصتقالا عضولا

Jظنملا ضع
ّ

¥ّسلا opع ةّيئاذغ للس عjزوتب تام
ّ

  .ّيÖرغلا روّزلا ريد ف3ر ةقطنمو ماشخ ةقطنم yz نا

ذلا ةرادإلا yz ةºّsلا ةئي^ تدافأ :ةكسCVا
ّ

اص¦Ý 72 نأب ةّيتا
ً

 ،ٍتاصوحفل اوعضخي مل 100 لصأ نم نيدفاولا نم 

طلا قرفلل ةّيمو¥rsا تاوقلا عنم ةجيvن
ّ

 ٍصا¦Ýأ ةسمخ كان^ نأ ةمزألا ةّيلخ تæsوأو .مGHلع تاصوحفلا ةماقإ ةّيّب

 خ3راتب ةكسrsا yz ٍةباصإ لوأ نع نالعإلا ّمت .)ٍةنمزم ٍضارمأ نم نوناعç 3و تا/نيدفاولا نم 2( سوBCفلاب مxH ٍھبvشم

  .ناس�ن ٢٨

 زكارم ةثالث hBÅجت ّمت امكو ٍلزع زكرمك ozشماقلا ىفشمل ةّماعلا ةئيhلاو ،¹zٍّص ٍرêO زكرمك لبانّسلا قدنف صيصخت ّمت

êO¹ص ٍرzٍّ yz طلا تادعملاب ةيسا�ردلا
ّ

لؤم ئراوط زكرم حاتتفا .ةّيّب
ّ

افعسم 15 نم ٍف
ً

 لالhلا لبق نم ٍفاعسإ تارايس 5و 

ةفاضإ ،ّيدركلا رمحألا
ً

نأ ªpإ 
ّ

 .ةّيلوألا ةّيºّsلا ةياعرلل رêO ّلت زكرم ميمfCب ماق ھ

طلا رداو¥لا ب3ردت yz م^اس�ل ٍّ@ìّط ٍق3رف ةقفرب انورو' سوBCفب تاباصإلا نع فشكلل نيديدج ن3زاhج لوصو
ّ

 yz ةّيّب

  .ا3روس قرش لامش

طلا ةفرعّتلاب مhماfÅلا مدعل ٍفاشم ةتس ةºّsلا ةئي^ تقلغأ
ّ

 ىفشم تصصخو فاعسإلا تالاح مhلابقتسا مدعو ةّيّب

fلاو ةنايّصلا ءارجإل بوقعç ىفشم تقلغأ امك ،ةّيفاعسإلا تالاrsا لابقتسال مالّسلا
ّ

Cميم.  

Mقاوسألا نمض ميقعّتلا تالمح ّرمتس yz ٍليحرتو ٍفيظنت تالمحب مايقلا ّمت امك ،زورون ميخمو ادوماعو ةس��رت 

ل¦¢
ّ

 .ةياعمج ízّ تاف

أ رظrsا ّلظ yzو
ُ

ةديدج ٌتارارق تردص
ٌ

  :ا�Hم 

• Mسhعرازملا لمع ليBإو نم ةلماعلا يديألاو نªp تا عم لمعلا قطانم
ّ

 ءانîتسا ّمت امك ،ةّيئاقولا تاءارجإلا ذاخ

الحم
ّ

 نم ءاثالثلا موي ّلاs¢ا هذ^ حتفب حامّسلا ّمتو ،لاوجّتلا رظحو قاوسألا قالغإ رارق نم ٍةديدج ٍنhمو ٍت

 .ٍعوبسأ ّل'

 .ا̂رادصإو صخّرلا ديدجتب ةّصا¦rا BCخأّتلا تامارغ نم تابكرملا باs¡أ ءافعإ •

¥ّسلا opع توزاملا ةّدام عjزوتب تاقورs¢ا ةنrO تماق •
ّ

شلا yz نا
ّ

  .دوقولا تاطحم مامأ تاعمجّتلا عنمل يداد

ذلا ةرادإلا تا/ن3رجأتسملا نم ديدعلا بلاط امك •
ّ

 جارخإب حامّسلا مدعÍ?@ Jقي ٍّ@Ñسر ٍميمعM رادصإب ةّيتا

 .ن/مH×اماfÅلال مhعفد مدع لاح yz رظrsا ةfCف لالخ ن/مhلزانم نم تا/ن3رجأتسملا

  .2020 ناس�ن 20 موي نم رابتعا ة3ّراجّتلا ةكرrsا فانïتسا ا¥لاميس C©عم ةرادإ تنلعأ •

 ةر3زrOا ¹zيسم لافتحاو ةّيديBÅلا ةنّسلا سأر ديعJ لافتحالا ّيديBÅلا ت�بلا ءاغلإ ّمت :ة3زاfCحالا تاءارجإلا نمو •

Jفلا ديعºð شلا م3وقّتلا بسح
ّ

طلا راصتقاو ٍتاعمجت نود ñzّر
ّ

  .Çzّامتجالا لصاوّتلا لئاسو C©ع سوق
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ةردابم ك3ريد yz داحتالا ةس�نك تقلطأ
ً

 تاسّسؤملا ماقرأ opع يوتحي ئراوط قيبطت قالطإب ٌنطاوم رداب امك ،نBجاتs¢ا ةدعاسمل 

 عjزوت ّمت دقو اذ^ ،ةأرملا داصتقا ةنrO لبق نم ةمزألا ةيل¦r ةعJاّتلا ئراوطلا ةنäOل ٍةمامك فلأ 17 ميلسM ّمتو ،ةمزألاب ةّينعملا

  .ادوماع ك3ريد ي¥ل ي'رك yz تا/نBجاتs¢ا opع ٍةّيئاذغ ٍللس

 امك .مfÅلي ال نم ّقحب ٍتافلاخم ر3رحت رارمتساو ،لاوجّتلا رظح تارارقل ozشماقلاو ةكسrsاو ادوماع yz ٍتاقورخ ةّدع كان^

اصقن نّمضتت يÂا' وشاو ميخم نم ىوا¥ش ةّدع تعفترا
ً

 yz قفارملا ءوسو ميقعّتلاو فيظنّتلا ّداومو ةّيئاذغلا ةّيساسألا ّداوملا 

  .ةّماعلا

 

اثلاث
ً

شلا -
ّ

   :ّيZرغلا لام

شلا لçNOّ مل
ّ

 ٍةلاح 225 اxH ھبvشملا تالاrsا ددع غلب ثيح ،ر3رقّتلا اذ^ دادعإ خ3رات �ّ�ح انورو' سوBCفب ٍةباصإ ّيأ ّيÖرغلا لام

ةّيبلس اhجئاتن تنا'
ً

.  

انايب ةتقؤملا ةمو¥rsا تردصأ
ً

 ن3رفعو زازعإ ةقطنم ozّ yzخاّدلا نمألا ىوق تماق ،لافطألاو نBنسملا opع لاوجّتلا رظح ضرفي 

  .تارازابلاو قاوسألا عنمو تدجو لاح yz تاعمجّتلا ضفب

افوخ ماظّنلا عم سامّتلا قطانم ªpإ رسألا نم ديدعلا تداع
ً

شلا رسج ف3ر نم ٍّل' yz تامي¦¢ا yz سوBCفلا راشvنا نم 
ّ

 لبجو روغ

   .قطانملا كلت yz فصقلا ددجت لاح yz رط¦äل مH×ايح نBضرعم ،باغلاو ة3واّزلا

طلا عضولا
ّ

ìّ@ّ:  

 ٍتالاح ةّدع ىفشملا لبقتسا ثيح ،ةّيجرا¦rا تادايعلا ليعفت ءاغلإ ّمتو ،ّيr¦BCا ةمطأ ىفشم جراخ لزعلل ناتميخ دجوي -

  .ةّيبلس اhجئاتن ترhظو ،ىفشملا yz ٍتاNsم تس ذخأ ّمت ثيح ،اxH ٍھبvشم

Éلاو لافطألا ىفشم -
ّ

لا ةقاّبّسلا yzاشملا دحأ نا' ؛دناhلاب فورعملا ةمطأ yz ةّيئاس
ّ

 ٍميقعM نم ة3زاfCحالا تاءارجإلاب تماق @�

 ثيح ،ñzاولا زاrOhا سرrsا سابلإ ªpإ ٍقفارم نود �?ôرملا لابقتسا ªpإ نBعجارملل فوفكلاو تامامكلل ٍعjزوتو ماسقألل

ايلاح قل^" لافطألا مسق yz تاضرمملا ىدحإ لوقت
ً

 yz تالغش نمأم Mفوفكو تامامكو ھيميقع Jراص لاحب س yz 'انورو 

 Çzّ 4انطصا سفنت ةزhجأ 6 ىفشملا yz دجو3و ،لوبق ٦٠ ªpإ ١٠٠ نم اhضيفخت مت �?ôرملا تالوبق امأ ،yz لضي نظب ام

  ."ةلّعفم ةزhجأ

 نكلو ،تادايعلل نBعجارملا opع فوفكلاو تامامكلا عjزوت عطتسç مل ةدودs¢ا ھتاينا¥مإب ةمطأ ةنيدم yz ءاخإلا ىفشم  -

تاب ىفتكا
ّ

 نا' نأ دعJ ،ٍة/دحاو ٍة/قفارم ªpإ �?ôرملا تاقفارم فيفخت عم ،ھيف لماعلا ردا¥لل ة3زاfCحالا تاءارجإلا ذاخ

اّيئاوشع رمألا
ً

  .ض3رملا عم ٍة/قفارم نم ÄCكأ دجوت نأ لمتحي نا' ثيح ،

طلا ةطقّنلا -
ّ

ثلا ةّيّب
ّ

 ٍتامامكو ٍفوفك سøلو ٍميقعM نم ةقباّسلا تاءارجإلل ةفاضإلاب تعبتا ةمطأ تاميخم yz ةثلا

 ّمت امكو ،ٍةدّدحم ديعاومب قحاللا مويلا yz ٍرود زrßO لاصتالل نBمقر صيصخت ّمت ثيح ،عمجّتلا عنمو طقف نBفظوملل

 لوخّدلا لبق دّدمملا رول¥لاب مhمادقأو مùHديأ ميقعMو ،نيديفتسملا ةرارح ةجرد سايقل فصوتسملا جراخ ٍةميخ بصن

ةعفترم م^ نم لزعو فصوتسملا ªpإ
ٌ

لا لزعلا ةميخ yz مH×رارح 
ّ

 ٍقاو سابل سøلو ،تاءارجإلا ةميخ لباقم تøصن @�

لا تا/نBضرملل
ّ

اقلطم اGHلإ نولخدي الو ،ةطقّنلا جراخ نولمعç نيذ
ً

  .ميقعّتلا اودسفي ال ي' 
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¥ّسلا لبق نم ٍماfÅلا مدع كلان^ لازي ال
ّ

 تاجاّرّدلا عيب رازابك ؛روhظلل تارازابلا ضعJ ةدوع دصر ّمت ثيح ،ةّيئاقولا تاءارجإلاب نا

لاو ة3ّراّنلا
ّ

�@ Mشhبك ٍدادعأ عمجت دBCلاجّرلا نم ٍة yz حا ٍتاءارجإ ّيأ نود ٍدحاو نا¥مfCةيدايتعا قاوسألا ةكرح ّنأ امك ،ة3زا
ٌ

 yz 

ةّماع قاوسألا
ً

 yz ف3رو بلدإhش ثيحو ،اhاظاظتكا تد
ً

ةّصاخ 
ً

  .ناضمر رhش مودق لبق 

ةقلغم تنا' نأ دعJ )جورخو لوخد( ديدج نم تا/نBيندملا ةكرrs تحتف بلدإو ن3رفع قطانم نBب رباعملا
ً

 ٍتاءارجإ ّيأ نود 

شلا ªpإ سوBCفلا لوصو نأ ساّنلا C©تعjو .سوBCفلا راشvنا عنمت ٍة3زاfCحا
ّ

 رباعملل ٌقالغإ كلان^ املاط ٍنكمم BCغ رمأ ّيÖرغلا لام

 .ايكرتو ماظّنلا ةرطيس قطانم عم ةّيدودrsا

Jا ضعrOعماو yz لافطألا ديدج نم تلبقتسا ةمطأ تاميخم yz دجوي ثيح ،نآرقلا ظيفحت تاقلح yz '20 براقي ام ٍةقلح ّل 

الفط
ً

 .ٍة3زاfCحا ٍتاءارجإ ّيأ نود مhضعJ بناجب نوسلجي ،

 yz ميقعّتلاو ّشّرلا تالمحو سوBCفلا رطاخمب ةيعوّتلا تالمح yz تاردابملا ضعÖو ةباجتسالا قرفو ّيÂدملا عافّدلا قرف تّرمتسا

شلاو سرادملا ماود قيلعM ّرمتسا امك ،تامي¦¢ا ضعÖو ةّماعلا قفارملا
ّ

  .ةعامج ةالصو ةعمج ةالص نم ةّيÉيّدلا رئاع

ظنملا تّرمتسا
ّ

شلا ةقطنم yz ةلماعلا تام
ّ

تا yz ّيÖرغلا لام
ّ

 ّداوملاو تامامكلا عjزوتب تماق ثيح ،اGHفظومل ةّيئاقولا تاءارجإلا ذاخ

ظنملا ضعJ تلمعو .اH·طشÂأ نم تا/نيديفتسملا ددع تضفخ امك ،ا̂رداو' opع ةمّقعملا
ّ

 نصغو تارفلا عرد قطانم yz تام

تاب ةمكاrsا تائيhلاو sozّ¢ا سلO¢ا نم ٍھيجوتب نوت3زلا
ّ

 ضيفختل ماوّدلا تاعاس ددع ضيفخت لالخ نم ةّيئاقولا تاءارجإلا ذاخ

ظنملل ن3رhش نع ةثاغإلا عjزوتب اhمايقب وأ تاعمجّتلا
ّ

لا تام
ّ

�@ Mع لمعop زوتjةثاغإلا ع Jٍّيرود ٍل¥ش.  

  

 

  

 

 


