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45فتل رشع سما,+ا دصّرلا ر$رقت
ّ

 انورو> سو89ف 6

30-9-2020 

?<فت دصرب ةّيطارقميّدلاو ّي1دملا عمت-,ا زكرم ّرمتس!
ّ

 اذإ ،قطانملا عيمج IJ ّيروّسلا لخاّدلا IJ انوروE ةحئاج @

?<فّتلا ىوتسم بناج VWإ ثيدحّتلا اذIJ S دصري
ّ

cّسلا ثاa`كا مدع ،ةّيئاقولا تاءارجإلاو @
ّ

تاب نا
ّ

 ةياقولا faبادت ذاخ

gلا
ّ

hةّيص.  

?<فت دصرل رشع سماnhا رmرقّتلا اذS ّدعُ!
ّ

طغqو ،انوروE ةحئاج @
ّ

ثلا فصّنلا ي
ّ

  .٢٠٢٠ لوليأ رxش نم ي1ا

نلا ةرطيس قطانم -الوأ
ّ

 :ّيروّسلا ماظ

ثلا فصّنلا د"ش
ّ

اعجارت لوليأ ر"ش نم ي-ا
ً

اظو>;م 
ً

 ةرازو نع ةنلعملا ةّيمسّرلا تاّيئاصحإلا بسحب ؛سوGHفلاب تاباصإلا ددع ?< 

ثلا فصّنلا ?< تاباصإلا ددع تغلب ذإ ،ماظّنلا ةموZح ?< ةّ>Yّلا
ّ

ةباصإ )586( لوليأ نم ي-ا
ً

 hkإ تا/نGباصملا ّ?hامجإ عفتGHل ؛

 تالاح امأ ،)1103( hkإ تا/نGفاعتملا ّ?hامجإ عفتGHل ؛سوGHفلا نم ٍءافش ةلاح )232( ليstu ةrHفلا سفن تد"ش امك ،)4200(

  200(.1( hkإ تايفولا ّ?hامجإ عفتGHل سوGHفلا نم ٍةافو ةلاح )40( ليstu ّمت دقف تايفولا

rلا ةرازو تنلعأ
ّ

Hكؤملا تاباصإلا ّنأ ةّ�روّسلا ةيب
ّ

طلاو ذيمالّتلا نGب ام ّدجتسملا انورو� سوريافب ةد
ّ

 ة�رادإلاو ،ةّيميلعّتلا رطألاو ،بال

ثلا موي �ّ�ح ،سرادملا ?< ةلماعلا
ّ

ةباصإ hk 41إ تلصو ،لوليأ 29 ءاثال
ً

شلا �kع تاظفا>�ا نGب تعّزوتو ،
ّ

Zاتلا ل
ّ

h?: >? ةظفاحم 

ةلاح 17 قشمد ف�رو ،6 قشمد ،1 ةرطينقلا ،5 صمح ،2 هامح ،4 بلح ،2 ءاد�وسلا ،ٍتالاح 4 سوطرط
ً

.2 

 انورو� سوGHف عم لماعّتلا تاءارجإو تارارق

ةّصنم ةّ�روّسلا ةّ>Yّلا ةرازو تقلطأ -
ً

ةّينوrHكلإ 
ً

 ،)PCR( انورو� سوGHف نع فشكلاب ّصا��ا رابتخالا ءارجإ دعوم ز��u ؛

ا��ا ربا��ا كلذكو ،ةيقذاللاو بلحو قشمد تاظفاحم ?< ةصّصخم زكارم ?< رفّسلا ?£ادب
ّ

 3.قشمدب ةدمتعملا ةص

 ةّ>Yّلا ةرازو تردصأ ثيح ،2020 لوألا ن�رشs ر"ش نم ًءادتبا ،ّ?hوّدلا قشمد راطم ليغشs ةداعإ ةّ�روّسلا ةموZ>�ا تررق -

sمداقلاب ةّصاخ تاميلعGع ن�رداغملاو ،ن§H لا ذفانملاو راطملا§Hّ4.ةّي  

 
1  -  ،ّةیروّسلا ةّحّصلا ةرازو
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTA0NWMxZmYtMDJiMC00ZWU0LTllNTktZTViZjYwYThjZmUzIiwidCI
6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9 
2 https://ar.rt.com/ou9n -  ،مویلا ایسور عقوم  

3  -  ةرازولا لبق نم ھقالطإ ّمت يذلا زجحلا طبار
http://www.mofaex.gov.sy/moh/pcr/?fbclid=IwAR1pkx3YtKbTdEM4Bs0zUwRSo8_9NqQx4bJul4SOSP7XbgQVzVW
NHGn6bKk 
4  https://www.facebook.com/MinistryOfHealthSYR/posts/638264330164220 -  .،ةّحّصلا ةرازو
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 ،نGّ�روّسلا ةدوع نGح ةّ�روّسلا ¬»ارألا نمض ّ?ّ©ّصلا ر��uا ءاغلإ ّمت ھنأ hkإ ،ّي-دملا ناGHطلل ةّ�روّسلا ةسّسؤملا ريدم راشأ -

نإو ،انورو� نع فشكلل ٍةع̄رس ٍة>tم ءارجإ لباقم ؛ٍرالود 200 غلبم عفد ءاغلإو
ّ

 رفاسملل انورو� رابتخا ةجي²نب نآلا ىفتكي ام

 5.ةعاس 96 ا´µدم ا´³م ءاج �لا ةلوّدلا نم

اعنم لزانملل ةّيئاذغلا تادعاسملا صصح لاصيإ ?< ھتردابم اعرد ةظفاحم سلجم ع¶اتي -
ً

 راش²نا hkإ يّدؤت �لا تاعّمجتلل 

 .ءا̧ولا

 :ساّنلا ءارآو ّ?£امتجالاو ّيداصتقالا عضولا

 نم ةدمتعملا عيبلا تالاصل نGنطاوملا نم GHٌبك ٌددع أ�uو ،روºدّتلاب ةّيداصتقالا ةلا>�ا تّرمتسا :قشمد ف�رو قشمد ?< -

 مامأ ٍماحدزاو ٍةGHبك ٍتاعّمجت ثود>� ىّدأ اّمم ،ٍةلئاع ّلZل ةصّص��ا ةنّنقملا ّداوملا ءارشل ؛ةراجتلل ةّ�روّسلا ةسّسؤملا

¿لا ةيام>�ا دعاوق ةاعارم مدع عم ،عيبلا تالاص
ّ

 �kع ةّيساسألا ّداوملا �kع لوص>;ل تاعّمجّتلا H§تعsو ،دعابّتلاو ةّيص�

ذلا ةقاطبلا
ّ

ابÀس ةّيك
ً

اّيسÁئر 
ً

 ةدّيّسلا ةقطنم ?< ٍتاباصإ نع ٌرابخأ تدراوت ثيح ،ا"ف�رو قشمد ?< GHٍبك ٍددع ةباصإ ?< 

 .ّ?ÄÅhملا زاغلا �kع لوص>;ل نGنطاوملا نم GHٍبك ٍددع عّمجت ا´Ãبس نا� ؛ب�Âز

Âلا
ّ

 :ّي-دملا طاش

اّرمتسم ّي-دملا لمعلا لازام
ً

كر�و ،انورو� سوريافل يّدصّتلا لاجم ?< 
ّ

 .ةّيّ>Yّلا ةّيعوّتلا لاجم �kع ز

ثلا فصّنلا ?< تزرب ثيح ،ةّرمتسم ةّيلºألا تاردابملا تلاز ام اعرد ةظفاحم ?< -
ّ

اعم ةردابم لوليأ ر"ش نم ي-ا
ً

 ّدض 

كرتو ،)اGHºغو راطملاو فشاZلاو ّدّسلا ق�رطو دلبلا اعرد( ءايحأو ،اعرد ةنيدم ?< طشÂت �لاو ،انوروZلا
ّ

 �kع ةلم>�ا ز

sب ةيعوّتلا رش-و ،دجاسملاو سرادملا ميقعGّيندملا نGفوتو ،تامّقعملاو ،تامامكلا ع¯زوتو ،نGH طلا ةز"جألا
ّ

 .ةّيّب

ظنم تطش- :ءاد�وسلا ?< -
ّ

      .انورو� سورياف رطاخمب ةيعوّتلا ّصخي امب GHٍبك ٍلZش¶ ّي-دملا لمعلا تام

²لاو ،تامامكلا ع¯زوتب تاردابملا نم GHثكلاب تماق -
ّ

¿uع عي�k كألا ھّجوّتلا نا�و ،ّ?£امتجالا دعابّتلا§H ظنملا نم
ّ

 تام

ل>�ا
ّ

�>�ا عمت�uاو ،ةّي
ّ

 عضولاو ،انورو� ةحئاج لالخ ّيداصتقالا عضولا نم ترّرضت �لا ةGHقفلا رسألا معدل ؛ّ?

 ّدم( ةردابم :لتم ةميدقلا تاردابملا ضع¶ رارمتسا و ،ةديد�uا تاردابملا نم GHثكلا قالطإ ّمت ثيح ،يّدrHملا ّيداصتقالا

اعم H§عنل( ةردابم قالطإو ،ةجات>�ا رسألا �kع حمقلا ع¯زوتل فد´µ  �لا ،)ٍحمق
ً

ظنملا نم ديدعلا ّمضت �لا ،)
ّ

 تام

طلا رداوZلاو
ّ

اعم قيسÂّتلاو لمعلا hkإ فد´Î? µو ،ةّيّب
ً

ةدئار ّدعsو ،ةجات>�ا رسألا ةدعاسمو ؛انورو� ةحئاج ة"جاومل 
ً

 �kع 

ظنم نGب كrHشملا لمعلاو ،دو"�uا ديحوتب ةظفا>�ا ىوتسم
ّ

  ،ّي-دملا لمعلا تام

 دعابّتلا �kع ةظفا>�او ةّيئاقولا GHبادّتلا ذخأ عم ٍّيÐايGÅف ٍلZش¶ وأ ،ٍّ¬»اrHفا ٍلZش¶ امإ ّمتت تاب�ردّتلاو تاّيلاّعفلا مظعم -

 .ّ?£امتجالا

ةّصاخ ،ءا̧ولل GHبكلا راش²نالا ّلظ ?< سرادملا ةدوع رارق نم ٌّماع ٌءاي²سا -
ً

اددع ّنأو 
ً

اGHبك 
ً

 راش²نا نع نوثّدحتي ?hاºألا نم 

تا نود سرادملا ?< سوريافلا
ّ

rلا يsرازو نم ٍءارجإ ّيأ ذاخ
ّ

Hلاو ةيبYّ<ّشلا اعرد ف�ر نم )م.س( لوقت ،ة
ّ

 نع انعمس" :ّ?Òر

 انبلاطمل تباجتسا ام ةيبPQلاو ةسردملا سفنب بالط 4 ةباصإ نع انعمس اKدعJو HIبا ةسردم FG بالطلا دحأ ةباصإ

]ح HIبا تلطع انأ مويلاو ةسردملا قالغإب
ّ

كأتن \
ّ

 سرادملاب رشeنت انوروك" :)ع خ( فيض�و ."انوروك اa`ف ام ةسردملا ونا د

 
5 https://ar.rt.com/or6d -  ،مویلا ایسور  
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hشiبك ٍلlQٍ، ح[
ّ

 ةباصإ تالاح اa`ف ناz ةّيجذومن سرادم اwaأ uvع stIّارّدلا ماعلا ةيادبب اKرqوصت ّمت nGإ سرادملا \

Pلا ةرازو ّمK ناz نكلو ،انوروكلاب
ّ

Qوصت ةيبqع سرادملا رuv أwaتي مل تاباصإلاب م�غالبإ دنعو ،ةّيجذومن ا
ّ

 ءارجإ ّيأ ذخ

 "سوريافلا راشeنا فقول

شلا قطانم -ايناث
ّ

شلا لام
ّ

 :�Gّر

- FG ةلاح 453  ةكس>�ا ةظفاحم ?< ةباصإلا تالاح ددع تغلب :ةكس��ا ةظفاحم
ً

ةعّزوم 
ً

 hkإ ةفاضإلاب ؛ندملا عيمج �kع 

ةلاح 14 ةافو
ً

ذلا ةرادإلا تماق امك 6.ا´³م 
ّ

ارابتعا ا"ل ةع¶اّتلا سرادملا حاتتفاب ٍرارق رادصإب ةّيتا
ً

 ?< عقاولا دحألا موي نم 

فا� ةاعارم عم 2020 لوليأ 27
ّ

طشان وºو )ب .م( لوقي 7.ةّيئاقولا دعاوقلا ة
ٌ

eي ّلiلا" :ٌّي-دم 
ّ

 ،عيطقلا ةعانم ةسايس عب

 موقن د�عم يدل ،ةليحتسم ھبشو ةبعص ةرطيسلاو ،ةّيموك��ا nvإ ةّصا��ا سرادملا نم زايتماب  ةّيلiش تاءارجإلا

 ،تامامكلا نم نوقنتخي لافطألاف ،فوفصلا لخاد ةبعص رومألا حبصت نكلو ،د�عملا نمض ةمزاللا تاءارجإلاب

 ملع� ال اذل طقف نlموي ذنم تحتتفا ةيتاذلا ةرادإلا سرادم .ىرخألا دKاعملا نمض فوفصلا FG ةlQبكلا دادعألا ادع

ايلاح
ً

 ةرادإلا لبق نم سرادملا حتف رارق" :بلاط يوذ نم ةدا"ش وºو ق .ح يورت نGح ?< ."رومألا يرجت فيك طبضلاب 

ذلا
ّ

 ،PQكأ سرادملا قالغإ رمأ لوطي نأب ّدون ال اذل ؛�Iت�يس \]م فرع� الو ،ٌعقاو ٌرمأ حبصأ انوروك ،ھنم ّدب ال ناz ةّيتا

نأ الإ ،تضم I]لا ةنسلا ةيافكلا ھيف امب اوبّيغ£ ،Q¢كأ م�سرادم نع انلافطأ بّيغتqو
ّ

 تاءارجإلاب نlم¥Pلم ىقب�س ان

نكل فرع� ال ٍةجرد ّيأ nvإ ،اa¨ انلافطأ مازلإو ةّيئاقولا
ّ

  ."لواحنس ان

 

- FG ثلا فصّنلا ?< روزلا ريد ?< ا´³ع نلعأ �لا تالا>�ا :روزلا ريد ةظفاحم
ّ

 ،طقف ٍتالاح Î? 9 2020 لوليأ ر"ش نم ي-ا

 ةظحالمو ،طقف م´Øلع )PCR( تاصوحف ءارجإ ّمت �لا تاباصإلا �kع طقف دمتعs تاءاصحإلا هذº نأ ةظحالم عم

 .روزلا ريد فا�رأ ?< قطانمل تاصوحفلا هذº ءارجإ ة̧وعص

ة̧وعص دجوي امك ،نآلا hkإ ھليعفت ّمتي مل ھنكل ،)لماعملا( وليك ةعبسلا ةقطنم ?< ّ?ّ©ّصلا ر�u;ل ٍزكرم ءاش-إ ّمت
ٌ

 ذخأ ?< 

طلا GHشÙُ .?�شماقلا hkإ ا"لقنو ،سوGHفلل تا>tم
ّ

 ام وKو ،ª©ّرلاو بqركلا تالاح دادزت فqر��ا مودق عم" )أ.س( بÁب

نظ ھب نوباصي نيذلا nGاKألا ىدل ٍفّوخت ةلاح بّ¬س»
ّ

ا
ً

نلا ةيعوت G¯ب�ي ،انوروك ھنأ مa®م 
ّ

 انوروك نlب ام قرفلا لوح سا

 ."ءاوس ٍّدح uvع رابكلاو لافطألا ب°صت تالا��ا .بqركلاو

rلا ةن�u تماق امك
ّ

Hةع¶اّتلا ةيب �uو ليسغو فيظن²ب ؛ّي-دملا روزلا ريد سلsبايذ جياوحو ةعصم وب جياوح سرادم ميقع 

 .ّيÜرغلا روزلا ريد ف�ر ?<

 ةّيعامتجالا ةطش�ألا نع ي²ز±�ا رظ��ا عفر عم" :ةيلاقب بحاص وºو )ج.ح( GHش̄و ،ٍّدrHم لازيال ّيداصتقالا عضولا امأ

اّيسفن ّلقألا uvع ،لضفأ تراص ةّيداصتقالا ةكر��ا نأ ودبي
ً

ظنملا ّداوملا تاعيبم لعفلاب تدادزا دقو ،
ّ

 \Hمتن الو ،ةف

 ."ٍتاءارجإ ّيأ ةدوع

 

 
6  /https://www.facebook.com/smensyria/photos/a.955507237972547/1434064523450147 -  ،كوبسیفلا ىلع ةیتاذلا ةرادإلا ةحفص
7 - https://www.facebook.com/smensyria/photos/a.955507237972547/1427815007408432/ 
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ثلا فصّنلا ?< تاباصإلا ددع تغلب :ةقرلا ةظفاحم FG امأ -
ّ

ةلاح Î? 170 لوليأ نم ي-ا
ً

 تاءارجإلا سفن ةقرلا �kع قبطني 8.

ذلا ةرادإلا ا´Þقلطأ �لا
ّ

 نم انأ" :)خ.أ( لوقي ،ةّيئاقولا تاءارجإلاو سرادملا حاتتفا ثيح نم ؛روزلا ريدو ةكس>�ا ?< ةّيتا

iس
ّ

 روفلا uvع مµaذخأو nGافطأ وضرم مايأ ةرشع ةPQف دعJو ،ةضوّرلا nG FGافطأ لي±´eب تمقو ٌلافطأ يدلو ةقرلا نا

افوخ ب°بطلا uvع
ً

طلا فشك دعJو ،انوروك سورياف نم 
ّ

 مa¶ضور nvا تبKذو ،تابصق باa¶لا م�عم ونأ نlّبت ب°ب

طالل
ّ

 ما¥Pلالا مدعو ةضورلا uvع عالطالاو فشكلا دعh نمو ،ةّيّ�ّ¸لا دعاوقلاب ٍما¥Pلا ّيأ دجوي ال ،عضولا uvع عال

افوخ ٍةضور ّيأ FG م�لي±´£ عيطتسأ ال نآلاو ،ةّيّ�ّ¸لا دعاوقلاب
ً

 ظاف��اب م�ما¥Pلا مدعو ،ةqراسلا ضارمألا نم 

  "لافطألا ةمالس uvع

 sظنم ّرمتس
ّ

 تاءارجإ نGمضت بناج hkإ ،انورو� سوGHفل ةباجتسالا تاردابمب ةقرلا ?< ةلماعلا ّي-دملا عمت�uا تام

طشان )ع.ف( لوقي ،ةّيدايتعالا ا´Þطش-أب ةياقولا
ٌ

 ان�جوت "كنامأ كت°ب" ةردابم Gّ¼لا نم ي²اقدصأو انأ انقلطأ" :ٌّي-دم 

Pلا ّمتو ،ةقرلا ةظفاحم FG ءايحأ ةّدع nvإ
ّ

Qكl¥ عuv نلا ءايحألا
ّ

 ،انوروك سورياف رطاخم نع ٍةqوعوت ٍةردابمب انمقو ،ةيما

  ."نqر�ش اµaّدم ةردابملا تناzو ةرز±�ا قرفمو راطقلاو ةليمر Gّ¾ انفدa¶ساو ،سوريافلا نم ةياقولا قرطو

 

شلا قطانم -اثلاث
ّ

  :ّيJرغلا لام

اموي انورو� سوGHفب تاباصإلا ددع دادزي
ً

ثلا فصّنلا ?< ٍةباصإ ةلاح )1072( ليstu ّمت ثيح ،ا�روس يÜرغ لامش ?< موي دع¶ 
ّ

 ي-ا

   .ٍءافش ةلاح )526(و ،ٍةافو تالاح )6(و لوليأ نم

ملا ةّيئاصحإلا نم àHكأ تنا� انورو� بÀس¶ ا´ßأب هاب²شالا ّمت �لا ةافولا تالاح ددع نأ hkإ ةدراولا ءابنألا GHشsو
ُ

 ةّ�ريدم بسحب ،ةنلع

شلا بلح ف�رب ةرغوز ميخم ?< ٌرخآو ،9لوليأ 30 ?< بابلا ةنيدم ?< نGلجر نفد ّمت ھنإف ،بلح ?< ّي-دملا عافّدلا
ّ

 م´Þباصإب ھب²شÙُ ؛ّ?Òر

اضيأو ،انورو� سوGHفب
ً

 ھتباصإب ھب²شÙ ٍص�â نفد ّمت ،لوليأ 27 خ�رات ?<و ،سوGHفلاب ا´Þباصإب ھب²شÙ ٍةدّيس نفد مت لوليأ 29 ?< 

  .سوGHفلاب ٌباصم ھنأب ھب²شÙ رخآلاو ،ةّيباجيإ ھتجي²ن تنا� مºدحأ نGلجر نفد ّمت ،لوليأ 24 موي ?<و سوGHفلاب

الفط ّنأ لوليأ 29 خ�راتب بلدإ ?< ةعارّزلا ىفشم نلعأ امك
ً

<وت 
ّ

ةّيلمع ىرجأ نأ دع¶ ?
ً

ةّيحارج 
ً

 دعÜو ،ةّيلمعلا تافعاضم رثإ كلذو ،

طلا نم تذخأ ة>tمل ٍّيH§خم ٍصحف ءارجإ
ّ

  10.انورو� سوGHفب ٌباصم ھنأ نGّبت لف

  :انورو� نم ةياقولل ةعبّتملا تاءارجإلا

 ّيÐاقولا GH"طّتلا ةلمحب تأدب امك ،بلح ف�ر ?< ةّماعلا قفارملاو تآشÂملل GH"طّتلا تالمح نم ّي-دملا عافّدلا قرف تفثك -

  .تاراّيّسلا GH"طتو يدايألا ميقعsو ةّ�وي>�ا تامالعلا صحف تنّمضت بلح ?Òرش بابلا ةنيدم ?<

rلا ق�رف أدب -
ّ

Hا̧ولا دّصÐع لمعلاب ن�رفع ?< ّي�k ھب²شملا تانّيعلا ليلحت ä´ّتلا دع¶ كلذو ،اÂلا ةّ�ريدم عم قيسYّ<ّة >? 

ºاو ياتا�u"لا تاYّ<ّلا ةّيr
ّ

Hءاش-إ ّمت ھنإ ثيح ،ةّيك ºت��ا اذ§H ظنم نم ٍةحنمب
ّ

 ىدحإ عم نواعتلاب ةّيملاعلا ةّ>Yّلا ةم

 
8 ّیتا .،ةیروس قرش لامشل ة ّذلا ةرادإلا ةحفص  - https://www.facebook.com/smensyria/?__tn__=-UC*F 
9 - https://www.facebook.com/646749932071335/posts/3372593756153592/ 
10 - https://www.facebook.com/1756221171256359/posts/2686895688188898/ 
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ظنملا
ّ

 ةحئاج راش²نا نم ّد>�او ةباصملا تالا>�ا فاش²كال ةّيمويلا تاصوحفلا ددع ةدا�ز �kع ةدعاسملل ؛ةّ�روّسلا تام

  11.انورو�

كبملا راذنإلا ةكبش تماق لوليأ 23 ?< -
ّ

rلاو ر
ّ

Hخم حاتتفاب ؛ةئ̧وألل دّص§Hٍ فب ةباصإلا تالاح ليلحتل ٍديدجGHانورو� سو >? 

  12.ةباصملا تالا>�ا فاش²كال ةّيمويلا ةّيH§��ا تاصوحفلا ةدا�ز فد´ä ؛سلبارج ةنيدم

اّ�رواشs ًءاقل ةّ>Yّلا ةرازو تماقأ لوليأ 25 ?< -
ً

شلا قطانم ?< انورو� سوGHف راش²نا نم ّد>;ل 
ّ

 ءارزو روضحب ّيÜرغلا لام

ل>�ا سلا�uاءاسؤرو ،م´³ع نGلثممو
ّ

للا صلخ ثيح ،انورو� ةحئا�u ةّينطولا ةباجتسالا ق�رفو ،ةّ>Yّلا ةّ�ريدمو ،ةّي
ّ

 ءاق

 تاعاس ضيفخت �kع لمعلاو ةّيموZ>�ا رئاوّدلاو تاسّسؤملا ىوتسم �kع ةّيئاقولا تاءارجإلا قيبطت ا"ّمºأ ٍتايصوتب

  .ساّنلا نGب ?£ولاو ةيعوّتلا رش- �kع لمعلاو ّ?£امتجالا دعابّتلا ءارجإو تاعما�uاو سرادملا ?< ماوّدلا

rلا ةّ�ريدم تنلعأ -
ّ

Hس ھنأب 24/9/2020 خ�راتب بلدإ ?< ميلعّتلاو ةيبÁطلا لابقتساو ،سرادملا حاتتفا ّمت
ّ

 لحارملا عيم�u بال

rلا ةّ�ريدم ?<
ّ

Hفلا ميلعّتلا ةداعإو ،بلدإب ميلعّتلاو ةيبGÅايÐلإ ّيØ´تا نامض عم 2020 لوليأ 26 خ�راتب ا
ّ

 تاءارجإلا ذاخ

طلا ةمالس �kع ةظفا>�ا لجأ نم تاميلّعتلاب دّيقّتلاو ،ةمزاللا ةّيئاقولا GHبادّتلاو
ّ

 ّمتÁس ھنأو ،ةّيميلعّتلا رداوZلاو بال

  .ا´Øف ّيÐايGÅفلا ميلعّتلا رارمتسا ةيناZمإو ةّيئاقولا تاءارجإلا ثيح نم ةدح �kع ٍةسردم ّل� ةع¶اتم

 دع¶ نGعوبسأ ةّدمل ھسفن رèuب لوليأ hk 20ا 15 خ�رات نم ىفشملا عجار نم ّل� نم ن�رصم ةرعم ىفشم ةرادإ تبلط -

s¿كأو ،ىفشملا رداو� دحأ نمض ٍةباصإ صي�
ّ

كأو ،ىفشملا ?< تّمت ىودعلا نأ د
ّ

 وأ ٍزكرم برقأ ةعجارم ةرورض �kع د

 âêٍ.13ر وأ ٍما�ز وأ ٍةّيسفن ٍضارعأ ّيأ تر"ظ لاح ?< ٍةّيّبط ٍةطقن

قوت شو�رد ?< ةمحّرلا ىفشم ةرادإ تنلعأ -
ّ

 ?< ھلاخدإ ّمت ىفشملا نأل ،لوليأ ٢٢ خ�راتب ،ٍلما� ٍموي ةّدمل ىفشملا ?< لمعلا ف

كأّتلا دع¶ ميقعّتلا
ّ

 .انورو� سوGHفب ىفشملا ?< �¬»رملا نم نGنثا ةباصإ نم د

ظنملا تّرمتسا -
ّ

للاو تاروشوH§لا رش- لالخ نم انورو� سوGHف نم ةيعوّتلا ?< ا"طاشÂب ةّيندملا تام
ّ

طلا تاحو
ّ

 ،ةّيقر

ظنم ةّدع عم نواعّتلاب سرادملا ضع¶ تماقو
ّ

 ةّيئاقولا تاءارجإلا ذخأ ةّيّمºأو دعابّتلا ةّيّمºأ نع ةيعوتلل تاموسرب تام

 .سوGHفلا نم

 :ّماعلا جازملا

لعتي امب ،?hاºألا �kع ءابعألا تداز سرادملا حاتتفا عم
ّ

طلا نم سرادملا ةرادإ بلطب ق
ّ

 :هللادبع لوقي  ،ةمامكلا ءادترا بوجو تا/بال

اّيموي ةlQل HI 750ع» ةسردملاب 5 يدنع انأ ةسردملاع نKوس¬ليل تامامك HIم اوبلط ي£انب"
ً

 3 يدب كيlQ Kغو تامامك قح ،

ايموي ¥Åخ تاطÄر
Æ

 اوفكي نKدب وش لغشلا بسح ةlQل 5000ل 4000ب اسملل ءوضلا عولط نم لغتشh لماع انأو ةخبطو ،

 ل¥ÈيÄو خوراصلا لثم راعسألا عفlQب رالودلا عفتlQب ام لz عسا كيlQ Kغو تامامك الإو برشو لzأ الإو مالقأو رتافد قح اوفكيل

ظنملا مزال ،نa¶لطب تنك ةسردملاب تارطاش تانبلا امول ،راعسألا اول¥Èيل ىقب تاK رالودلا
ّ

 دعاس£و تامامكلا بيجت ÉG تام

  ."ميلعتلا ّرمتس» \]�� سانلا

 
11 - https://www.facebook.com/183006108570955/posts/1398804273657793/ 
12 - https://www.facebook.com/183006108570955/posts/1393561254182095/ 
13 - https://www.facebook.com/275008322653249/posts/1757238007763599/ 
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Zّسلا نGب ٍندتم سوGHفلا ةوطخب ?£ولا ىوتسم لازي ال ھنأ امك
ّ

ةّصاخو ،نا
ً

ةحزان ?Îو ةم�ر لوقت ،تامي��ا ?< 
ٌ

 ةرعم ةنيدم نم 

نإ" :نGحور د"شم ميخم ?< ميقتو ،نامعنلا
ّ

 ،ةلا��ا فاشeكا ّمت اذام دعh نكلو ،ٍةأرمال ھيف ٍةباصإ فاشeكال مي�Ëا ر±Ê ّمت ھ

hنأ دع zةباصم تنا
ً

ةلقنتمو ماzزلاب 
ً

اعبط ،تارا±�ا دنع ةو�قلا برشل ماي��ا نlب 
ً

 ،ىودعلا ھل تلقتنا نوكت نأ نم فاخ لiلا 

الماz عاطقلا ميقع£و �lQطتب ّي�دملا عافّدلا قرف تماق امك ھيف ةدوجوملا عاطقلا ر±Ê ّمتو
ً

 كلذ عم ،ٍّصاخ ٍلiشh اa¶ميخو 

Kنإ لوقي نم كان
ّ

ةبذك انوروك 
ٌ

نإو ،ٍدوجوم lQغ وKو ،
ّ

  ."ھل جّوري مالعإلا ام

Pلا ريدم بتكم FG انسلجو ،ةلضافملل بلدإ nvإ تبKذ" :ءامسأ فيضت
ّ

Qةمامك يدتري نكي ملو ،ةيب
ً

 نأ ÅQخب تأجافت موي دعJو ،

Pلا ريدم
ّ

Qفلاب باصم ةيبlQإ فيضتو ،سوnv نلاو نآلا
ّ

نأب ÐGٌو اÏaدل س°ل سا
ّ

ةقيقح سوlQفلا 
ٌ

 ىرت قوّسلا nvإ ل¥Èت امدنعف ،

ةمحز
ً

ةمحز ىرت معطملا nvإ تبKذ اذإو ،ھيف 
ً

تي ال عيم±�او ،ھيف 
ّ

 لبق نم Ñ رمألاو ،سوlQفلا نم ةّيئاقولا تاءارجإلا نوذخ

افوخ ÓtIفن ر±Òب تأدب ،دعh نمو
ً

 نأ نكمي فيكف كسفن ير±Òت ال nG لوقي حبصأ nGوح نم نكلو ،nG ىودعلا لاقتنا نم 

قو نم وKو !ال فيك م�ل تلق ،ىودعلا كل لقني
ّ

  ."فوفك يدترا نكأ مل انأو هديب اKاّيإ ي�اطعأو �Gاروأ ع

طلا رداوZلا ىدحإ GHشsو
ّ

ظنم عم نواعتتال سانلاو نآلا nvإ" :سلبارج ىفشم ?< ةّيّب
ّ

تا ثيح نم ّي�دملا عمت±Ëا تام
ّ

 ذاخ

ةيئاقولا تاءارجإلا
ّ

 نكل ؛ضرملا راشeنا دعh ةّصاخو ،ل¥Èملا FG اوقبي نأ بجي ھنأب م�عانقإ بعصي ّنّسلا رابكف ؛سوlQفلا نم 

الثمف ىودج ال
ً

ةطلاخم تناI z]قيدص 
ً

افوخ ھنم جور��ا مدعو ل¥Èملاب ما¥Pلالا اKدلاو نم تبلط سوlQفلاب ٍةباصم ٍةلا��  
ً

 

نكل ،ھت�× uvع
ّ

 ."ل¥Èملاب ءاقبلاب م¥Pلي مل ھ

 


