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 ةيروسلا ةموكحلل عباتلا "ينطولا شيجلا" نم لئاصف مايق "ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس" تقثو
 نيرفع ةقطنم يف ءاسن سمخ مهنيبً اصخش 66 نع لقي ال ام لاقتعاب هل ةعبات ةزهجأو ،ضراعملا فالتئإلا/ةتقؤملا
 نع جارفإلا ّمتو ،ةفلتخم بابسأو مهتب كلذو ،2020 رياني/يناثلا نوناك رهش لالخ ،ةيدركلا ةيبلاغلا تاذ/ةيروسلا

 تحوارت ةيدف/ةلافك ةيلام غلابم عفدب مهيوذ وأ/و ءالؤه ماق نأ دعب ،ءاسنلا تالقتعملا مهيف امب مهنمً اصخش 28
 زكارمو ةيزكرم نوجس ىلإ مهضعب لقن ّمت ثيح ،دحاولا صخشلا نع ةيروس ةريل فلأ 300 ىلإ 150 نيب غلابملا هذه
 .ًالوهجم لقتعم 38 ريصم لازي ام نيح يف ،يحاونلا ةدايق
 
 اوناك "ةيندملا ةطرشلا" و "ةيركسعلا ةطرشلا" يزاهج نإف نييناديملا نيثحابلا تادهاشمو يلاهألا تاداهش بسحبو
 تايلمع يقاب نع ىرخأ تاهج ةيلوؤسم ىلإ ةفاضإلاب ،لاقتعالا تايلمع نم ربكألا مسقلا ذيفنت نع نيلوؤسملا
 "ةيقرشلا رارحأ ليصف"و "تاشمعلا/هاش ناميلس ءاول" و "هللاب مصتعملا ءاول" و "يسايسلا نمألا" زاهج اهنم لاقتعالا
 ."حتافلا دمحم ءاول"و
 

 :نيرفع ةقطنم يف تالاقتعالا :ًالوأ
 

  :نيرفع ةيحان يف لاقتعالا تايلمع .1
 

 ،ًالوهجم ًالقتعم 14 ريصم لازي ام نيح يف ،طقف مهنم ةثالث حارس قالطإ مت صخش 17 لاقتعا نيرفع ةيحان تدهش

 مصتعملا ءاول" و "يسايسلا نمألا زاهج" و "ةيركسعلا ةطرشلا" و "ةيندملا ةطرشلا" نم لك لاقتعالا تايلمع ذفنو

 ."هللاب

 لاقتعاب "هللاب مصتعملا ءاول"ـل عبتت ةيرود تماق ،2020 رياني/يناثلا نوناك 12 خيراتبو نيرفع ةنيدم يف •

 بئان بصنم لغشي هنأ ثيح ،ةنيدملل يلحملا سلجملا لخاد هلمع ناكم نم "ناسعن خيش نيدلا يحم"

 ةقيقحلا لجأ نم نويروس ىدل يناديملا ثحابلل نايعلا دوهش دحأ لاق ةثداحلا لوحو ،يثاغإلا بتكملا سيئر

 :يلي ام ةلادعلاو

 ةيثاغإً اصصح مصتعملا ءاول ليصف نم رصانع ءاطعإ نيدلا يحم ضفر وه لاقتعالا ببس نإ"

 ،طقف نيجاتحملا نييندملا ىلع عزوت نأ ضرتفملا نمو ،نيلتاقملا لئاوع قح نم تسيل اهنأ ثيح

 يف عقي ليصفلل رقم ىلإ هولقنو هلاقتعاب اوماق ةيثاغإلا صصحلا ضعب مهئاطعإ ضفر امدنعو

 ".نيرفع ةنيدم برق رابيق ةيرق

 ءاهجولاو تايصخشلا نم ديدعلا لخدت نأ دعب ،رياني/يناثلا نوناك 26 خيراتب نيدلا يحم حارس قالطإ متو

 .نييلحملا

 وهو ،"نامثع وروه" ديسلا لاقتعاب يسايسلا نمألا نم ةيرود تماق ،2020 رياني/يناثلا نوناك 23 خيرات يفو

 .رياني/يناثلا نوناك 28 خيراتب هحارس قالطإ متو ،ةلوهجم بابسأل ،نيرفع يف يلحملا سلجملا يسسؤم دحأ

 ةعباتلا سوفنلا ةرئاد يف نيفظوملا دحأ لاقتعاب يسايسلا نمألا ماق 2020 رياني/يناثلا نوناك 14 خيراتبً اضيأ

 ةموكحلل ةضراعم تاهج عم لصاوتلا ةمهتب كلذو -وكاسوم ةيرق يلاهأ نم – "راشب" همساو يلحملا سلجملل

 .ريرقتلا اذه دادعإ خيرات ىتح يسايسلا نمألا ىدلً ازجتحم فظوملا لازي امو ،ةيكرتلا
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 ىلع عقي يذلاو هكلمي يذلا تارضخلا عيب لحم نم "وفلز نمحرلا دبع" لاقتعا مت ،رياني/يناثلا نوناك 14 موي يفو

 :يلي ام يناديملا ثحابلل لقتعملا براقأ دحأ لاقو ،سريدنج قيرط

 ينطولا شيجلا رصانع مهتا نمحرلا دبع نأ ىلإ دوعي نمحرلا دبعل ةيركسعلا ةطرشلا لاقتعالا ببس نإ"

 نيرفع نم جورخلا لواح دق ناك لفطلا نأ دعب اميف نيبتو ،نيموي ةدمل ىفتخا يذلا هتخأ نبا فاطتخاب

 نوناك 22 موي يف نمحرلا دبع حارس قالطإ متو ،هلهأ ىلإ هتداعإب ماق زجاوحلا دحأ نأ الإ ايكرت هاجتاب

 ".يناثلا

 معطملا نم ً)اماع 18( "لبطلا لضاف يرون" لاقتعاب ةيركسعلا ةطرشلا تماق ،رياني/يناثلا نوناك 19 خيراتب اضيأو

 ةرتف لالخ ناكسلا ىلع ةضورفم تناك يتلا ةسارحلا لامعأ يف ةكراشملا ةمهتب نيرفع ةنيدم يف هيف لمعي يذلا

 اذه دادعإ خيرات ىتح كانه ًالقتعم لاز امو يزكرملا هتارعم نجس ىلإ باشلا لقن  متو ،ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيس

 .ريرقتلا

 ةطرشلل ةيرود نإ يناديملا ثحابلل ةيرقلا يلاهأ دحأ لاق ،يناثلا نوناك 23 خيراتبو "هتارعم" ةيرق يف •

 متو ،"نيبولطم صاخشأ" نع ثحبلل لاقتعاو مهد ةلمح تنشو ةيرقلا لخادم قيوطتب تماق ةيركسعلا

 يبويألا ليلخ ديعسو جيلق نمحرلا دبع دمحأو يلع ليلخ نازيرو وتسم رديح ناكور" نم ًالك لاقتعا

 ."وزاب دمحأو ومعم حالصو يجنج نانح يلعو ناسعن ليلخ يلعو وشر نمحرلا دبع حالصو

 لالخً اضورفم ناك يذلا يرابجإلا دينجتلا/يتاذلا عافدلا بجاو اوودأ دق اوناك نيلقتعملا عيمج نأ ردصملا راشأو

 متيو ةيلاملا ةمارغلا نوعفدي اوناك ةرم لك يفو ةدع تارم مهلاقتعا مت نأ قبس امك ،ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيس ةرتف

  .مهحارس قالطإ

 ىتح كانه نيزجتحم اولزامو ،ةمكحملا ىلإ مهميدقت راظتنا يف يزكرملا هتارعم نجس ىلإ نيلقتعملا ليوحت متو

  .ريرقتلا دادعإ ةظحل

 ً)اماع 66( "دومح دوبع" لاقتعاب ةيندملا ةطرشلا تماق ،رياني/يناثلا نوناك 17 خيراتبو ،"لحيزرق" ةيرق يف •

 ةيندملا ةطرشلا نم ىرخأ ةيرود تماقو ،ةفورعم ريغ بابسأل ،نيرفع ةقطنم يف يشاوملا راجت دحأ وهو

 نالقتعم نالجرلا لازي امو ،رياني/يناثلا نوناك 29 خيراتب كلذو ،"نسح" همساوً اضيأ هل ربكألا نبإلا لاقتعاب

 .ريرقتلا اذه دادعإ ةظحل ىتح

 ةيلاملا ةمارغلا عفدي ناك ةرم لك يفو ،ةدع تارم "دوبع" لاقتعا مت نأ قبس هنأ ةلئاعلا فراعم دحأ فاضأو

  .هحارس قالطإ ءاقل

 دبع لاقتعاب ةيركسعلا ةطرشلا نم رصانع ماق ،رياني/يناثلا نوناك 1 خيراتبو ،"يناتحت يلدرفك" ةيرق يفو •

 ةمهتب كلذو -تارايسلا حيلصت يف لمعيوً اماع 48 هرمعو هلودع ةلئاعب بقلملا- دمحم نمحرلا دبع قازرلا

 لجرلا لازي امو ،بعشلا ةيامح تادحو/ةيطارقميدلا ايروس تاوقل ةعبات ةيركسع تارايس حلصي ناك هنأ

 ،اهتاذ ةمهتلل ةدع تارم هلاقتعا مت نأ قبس هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو ،ريرقتلا اذه دادعإ خيرات ىتح ًالقتعم

  .هحارس قالطإ ءاقل ةيلام تامارغ عفد نأ قبسو
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 :ديدحلا حيش ةيحان يف لاقتعالا تايلمع .2
 

 ةيحانلا نإ ،ديدحلا خيش ةيحان يف نودجاوتملا  ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس ىدل نويناديملا نوثحابلا لاق

 ةطرشلا تالاقتعالا ذفنو ،ًالوهجم امهريصم لازي امو ،رياني/ناثلا نوناك رهش لالخ طقف نيصخش لاقتعا تدهش

 .ةيناورم ةيرق يف ةيركسعلا ةطرشلاو ةيندملا

 ةمهتب ً)اماع 27( "ديبع دمحم هللا دبع" لاقتعاب ةيندملا ةطرشلا نم ةيرود تماق ،رياني/يناثلا نوناك 2 خيراتب

 .هريصم لوح ةيفاضإ تامولعم يأ درت ملوً اقباس ةيتاذلا ةرادإلا عم لماعتلا

 عم لماعتلا ةمهتب كلذو يناثلا نوناك 16 موي "دمحم ليمج" لاقتعاب ةيركسعلا ةطرشلا نم ةيرود تماقً اضيأو

 .ًالوهجم هريصم لازي امو ً،اقباس ةيتاذلا ةرادإلا

 تامارغ عفدو "عضو ةيوست" ءارجإب اماق نأ قبسو ةدع تارم نيصخشلا لاقتعا مت نأ قبس هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت

  .امهحارس قالطإ ءاقل ةيلام

 :لبلب ةيحان يف لاقتعالا تايلمع .3
 

 تامارغ اوعفد نأ دعب طقف نابش ةثالث حارس قالطإ متو ،ةفلتخم مهتب ةاتفو نابش ةعست لاقتعا لبلب ةيحان تدهش

 ةطرشلاو ةيندملا ةطرشلا نم ًالك لاقتعالا تايلمع ذفنو ،ًالوهجم ةتسلا نابشلاو ةاتفلا ريصم لازي ام نيح يف ،ةيلام

 .ةيركسعلا

 نابش ةتس لاقتعاب ةيندملا ةطرشلا نم ةيرود تماق ،رياني/يناثلا نوناك 7 خيراتبو "وريدنسح" ةيرق يف •

 نجس ىلإً اعيمج مهلقن متو ،ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيس لالخ يرابجإلا دينجتلا/يتاذلا عافدلا بجاو ءادأ ةمهتب

 نيرخآ ةثالث ريصم لازي امو ،ةيلام ةمارغ اوعفد نأ دعب مهنم ةثالث حارس قالطإ متو ،لبلب ةيحان زكرم

 ريصم لازي اميف ،ديشر دمحمو رمع دومحمو وخيش دمحم  ؛مه مهنع جرفأ نيذلا نيلقتعملاو .ًالوهجم

 .ًالوهجم ودم دمحم ميهاربو ودم دمحم نافريمو ودم دمحم لامج

 نابش ةثالث لاقتعاب ةيركسعلا ةطرشلل ةعبات ةيرود تماق ،رياني/يناثلا نوناك 27 خيراتبو "لوك هرق" ةيرقو •

 متو ،)وباج نمحرلا دبع نامرفو دمحم ناهرواو ليلخ يرون( مهو يمازلإلا دينجتلا ةمهتب ةيرقلا نم

  .لاقتعالا نهر اولزامو لبلب ةيحان نجس ىلإ مهلقن

 ودبع دمحأ نيكنر ةباشلا لاقتعاب ةيندملا ةطرشلا تماق ،رياني/يناثلا نوناك 14 خيراتبو "هيراك" ةيرق يفو •

 تامولعم درت ملو ،ةيلام ةلاوح مالتسال وجار ةدلب زكرم ىلإ اهتابيرق ىدحإ عم اههجوت ءانثأ ً)اماع 23( وبح

 .ةثداحلا لوح ةيفاضإ
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 :يلطبعم ةيحان يف لاقتعالا تايلمع .4
 

 يف ،ءاسنلا مهيف امب مهنم نيرشع حارس قالطإ مت ،تاديس ثالث مهنيبً اصخش 27 لاقتعا يلطبعم ةيحان تدهش

 ليصفو ةيركسعلا ةطرشلاو ةيندملا ةطرشلا نم ًالك تالاقتعالا ذفن دقو ،ًالوهجم لاجر ةتس ريصم لازي ام نيح

 ."تاشمعلا/هاش ناميلس ءاول"و "حتافلا دمحم"

 ً)اماع 34( "فسوي رايش" لاقتعاب ةيندملا ةطرشلا تماق ،رياني/يناثلا نوناك 29 خيراتبو "يلطبعم" ةدلب يف •

 .يزكرملا هتارعم نجس ىلإ هلقن متوً اقباس ةيتالا ةرادإلا عم لماعتلا ةمهتب

 لاقتعاب "تاشمعلا/هاش ناميلس" ليصف ماق ،رياني/يناثلا نوناك 12 خيراتبو وروخاي/ةرخاك ةيرق يفو •

 ةرادإلا عم لماعتلا ةمهتب ً)اماع 35( ودبع يلع جح سيردإو ً)اماع 48( ودبع يلع جح تالو نيوخألا

 ً.اقباس ةيتاذلا

 :يلي ام ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس ىدل يناديملا ثحابلل ةيرقلا يف نايعلا دوهش دحأ لاقو

 يشحو لكشب هبرضب اوماقو ،تاشمعلا ليصف رصانع نيبو هنيب ةرجاشم ثدح ،تالو لاقتعا ةيلمع ءانثأ"

 دحأ ىلإ تالو ليوحت مث نمو ،كلذ نم مهعنم مت هترايز هلهأ لواح امدنعو ،ىفشملا ىلإ هلقن ىعدتسا

 ".ًالوهجم هريصم لازي امو ،ديدحلا خيش يف ةدوجوملا ليصفلا نوجس

 متو ،اهتاذ ةيرقلا نم نيرخآ صاخشأ ةثالث لاقتعاب  تاشمعلا/هتاذ ليصفلا ماق رياني/يناثلا نوناك 16  موي يفو

 دمحم دمحأ ؛مه نولقتعملاو ،ديدحلا خيش ةيحان يف ةدوجوملاو ليصفلل ةعباتلا زاجتحالا زكارم دحأ ىلإ مهلقن

 ً.اقباس ةيتاذلا ةرادإلا عم لماعتلا ةمهتب كلذو ،صاقو دمحمو ً)اماع 37( يلقزاق ديلوو ً)اماع 35( شبح

 ،اهتاذ ةمهتللو هسفن ليصفلا دي ىلع ةدع تارم مهلاقتعا مت نأ قبس ةثالثلا نيلقتعملا نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو

 .ةيلام تامارغ عفد ءاقل مهحارس قالطإ متي ناك ةرم لك يفو

 ناوج" لاقتعاب  ةيركسعلا ةطرشلل ةعبات ةيرود تماق ،رياني/يناثلا نوناك 15 خيراتبو "ويتوس" ةيرق يفو •

 ،ةقطنملا ىلع ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيس ةرتف ءانثأ يرابجإ دينجت/يتاذلا عافدلا بجاو ءادأ ةمهتب "لوج هرق

 .ةظحللا هذه ىتح القتعم لاز امو يزكرملا هتارعم نجس ىلا هليوحت متو

 ةلمحب ةيرقلا ىلع رطيسملا" حتافلا دمحم" ليصف ماق ،رياني/يناثلا نوناك 7 خيراتبو "يناقوف ناكروك" يفو •

 ةيويلخلا ةزهجألا شيتفت مت ثيح ،اهيف نييلصألا اهوكلام لازام يتلا ةيرقلا لزانم لكل شيتفتو مهد

 ثحابلا نكمتو ،ناكسلا نم ددع دافأ ام قفوً اصخش 20 نيلقتعملا ددع غلبو ،ءاسنلاو لاجرلا ضعب لاقتعاو

 نسح ةجيدخ( ؛مهو نيلقتعملا ءامسأ ضعب قيثوت نم ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس ىدل يناديملا

 دعسأو نسح تجهبو نسح ىفطصمو راتخم تجهبو يمان ةنيمأو دمحم ةجيدخو فراع نسحو

 .ةيرقلا لخاد ليصفلا رقم يف مهزاجتحا متو ،)ىفطصم دمحأو ىفطصم

 ءاقل لاملا نمً اغلبم نيلقتعملا ضعب عفد دقو ،تاعفد ىلع نيلقتعملا عيمج نع جارفإلا مت هنأ دوهشلا دافأو

 .مهحارس قالطإ
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 :وجار ةيحان يف لاقتعالا تايلمع .5
 

 ةطرشلا نم ًالك تالاقتعالا ذفنو ،ًالوهجم مهريصم لازي امو ةدحاو ةيرق يف صاخشأ ةثالث لاقتعا وجار ةيحان تدهش

 ."ةيقرشلا رارحأ" ليصفو ةيركسعلا

 لاقتعاب ةيركسعلا ةطرشلل ةعبات ةبرود تماق ،رياني/يناثلا نوناك 16 خيراتبو "يغاشوأ ولمعم" ةيرق يف •

 ايكرت ىلإ امهلقن متو ،ةيتاذلا ةرادإلا عم لماعتلا ةمهتب )وسوأ ليلخ دمحأو وكب ميهاربإ نيسح( نم لك

 .ًالوهجم امهريصم لازي امو امهعم قيقحتلا لامكتسال

 قرفم دنع "ةيقرشلا رارحأ"ـل عبتي زجاح ىلع هرورم ءانثأ "ومس دمحأ ولد" لاقتعا مت رياني/يناثلا نوناك 27 خيراتبو

 .ًالوهجم هريصم لازي امو ،لاملا نم غلبم هتزوحبو بطحلا لقني ناك ثيح ،ةرامع ةيرق

 :نارش ةيحان يف لاقتعالا تايلمع .6
 

 رياني/يناثلا نوناك رهش لالخ ،يسايسلا نمألاو ةيركسعلا ةطرشلا دي ىلع ةأرماو لاجر 4 لاقتعا نارش ةيحان تدهش

 .ًالوهجم ةعبرألا نابشلا ريصم لازي امو طقف ةأرملا نع جارفإلا مت ثيح ،2020

 دمحم سيردإ" لاقتعاب يسايسلا نمألا نم ةيرود تماق ،رياني /يناثلا نوناك 14 خيراتبو "بت هرق" ةيرق •

 هريصم لاز امو ،ةلوهجم بابسأل ةيسايسلا راود برق هلزنم ىلإ هتدوع ءانثأ ً)اماع 42( "وخيش فينح

 "وخيش فراع" لاقتعاب ةيركسعلا ةطرشلل ةعبات ةيرود تماق رياني /يناثلا نوناك 22 خيراتبو .ًالوهجم

 لازامو يزكرملا هتارعم نجس ىلإ هلقن متو ،ةيتاذلا ةرادإلا ةرطيس ةرتف لالخ يتاذلا عافدلا بجاو ءادأ ةمهتب

 .كانه ًالقتعم

 ةطرشلا لبق نم ً)اماع 50( ربنق وديس لاقتعا مت ،رياني/يناثلا نوناك 14 خيراتبو "ةزمرفك" ةيرق يفو •

 سلاجملا نمض لمع هنوك ةيتاذلا ةرادإلا عم هلماعت ةمهتب هلزنم ةمهدم تمت ثيح ،ةيركسعلا

 .ًالوهجم هريصم لازي امو ،كاذنآ نيموكلا/ةيلحملا

 "ليلخ نايرأ" باشلا لاقتعاب ةيركسعلا ةطرشلا تماق ،رياني/يناثلا نوناك 9 خيراتبو "هكسرعم" ةيرق يفو •

 ةمهتب "ىفطصم دمحم لمأ" ةديسلا تلقتعا امك ً،اقباس يرابجإلا دينجتلا/يتاذلا عافدلا بجاو ءادأ ةمهتب

 .نيموكلا/ةيلحملا سلاجملا دحأ يف ةفظوم تناك اهنوكً اقباس ةيتاذلا ةرادإلا عم لمعلا

 اذه دادعإ خيرات ىتح يزكرملا هتارعم نجس يف ًالقتعم لازام "نايرأ" باشلا نإف ،ةيرقلا يلاهأ دحأ بسحبو

 لازت امو ةيروس ةريل فصنو نويلم غلبم تعفد نأ دعب اهحارس قالطإ مت "لمأ" ةديسلا نأ نيح يف ،ريرقتلا

 .دعب اهتيضقب ةمكحملا تبت ملو ةبقارملا تحت

 قبس امك ،لاقتعالاب لئاصفلا رصانع نم تاديدهتو ةريثك تاقياضمل اضرعت لمأو نايرأ نم ًالك نأ دهاشلا دكأو

 .امهحارس قالطإ ءاقل ةيلام غلابم اعفدو امهلاقتعا مت نأ
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 :سريدنج ةيحان يف لاقتعالا تايلمع .7
 

 ةطرشلاو ةيركسعلا ةطرشلا دي ىلع ،2020 رياني/يناثلا نوناك رهش لالخ طقف نيباش لاقتعا سريدنج ةيحان تدهش

 .ًالوهجم رخآلا ريصم لازي امو امهدحأ حارس قالطإ متو ،ةيندملا

 ةطرشلا لبق نم "ركاش دمحم ليمج" لاقتعا مت ،رياني/يناثلا نوناك 16 خيراتبو سريدنج ةيحان زكرم يف •

 قبس دق هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو ،ًالوهجم هريصم لاز امو ً،اقباس يتاذلا عافدلا بجاو ءادأ ةمهتب ،ةيركسعلا

 .هحارس قالطإ ءاقل ةيروس ةريل فلأ 250 غلبم عفدب كاذنآ ماقو اهتاذ ةمهتلل هلاقتعا مت نأ

 ةيرق يلاهأ نم-  ً)اماع 34( "وشر دوعسم" لاقتعاب ةيندملا ةطرشلا نم ةيرود تماق ،يناثلا نوناك 17 خيراتبً اضيأ

 عفد نأ دعب رياني/يناثلا نوناك 21 موي هحارس قلطأو سيردنج ةيحان يف نجس ىلإ هلقن متو ةلوهجم بابسأل -وميإ

 .ةيلام ةمارغ

 :لاقتعالا تايلمع اوذفنم مه نم :ايناث
 تايلمع مظعم دصر نم ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس تنكمت 2019 ماع نم ةريخألا ةتسلا رهشألا لالخ

 كراشو ةيركسعلا ةطرشلاو ةيندملا ةطرشلا زاهج يسيئر لكشب اهذفن يتلاو 1نيرفع ةقطنم يف تعقو يتلا لاقتعإلا

 506 ةروكذملا ةرتفلا لالخ لاقتعالا تايلمع لمجم غلب ثيح ،ضراعملا ينطولا شيجلل عبتت لئاصف اهنم ريبك ءزجب

 لاقتعا ةيلمع 43 ذيفنت متو ،ةيلمع 124 تذفن ةيندملا ةطرشلاو اهنم لاقتعا 114 ةيركسعلا ةطرشلا تذفن ،ةيلمع

 .ةيلمع 225 تذفن لئاصفلا مومع نأ نيح يف ،ةيكرتلا تارباخملاو نيزهاجلا نيب كرتشم لكشب

 ،2020 رياني/يناثلا نوناك رهش لالخ لاقتعالا تايلمع يف لئاصفلا رود عجارت ةقيقحلا لجأ نم نويروس تظحال

 66 لصأ نمً اصخش 27 لاقتعاب اوماقو طقف لئاصف ةعبرأ ىوس رهشلا اذه لاقتعالا تايلمع يف كراشي مل ثيح

 ةطرشلا بناج ىلإ لاقتعاو مهد تايلمع اوذفن دق اوناك ًاليصف 23 نم رثكأ نأ نيح يف ،رهشلا اذه لالخ لقتعم

 .2019 ماع نم ةريخألا ةتسلا رهشألا لالخ ةيركسعلاو ةيندملا

 مدقملا اهسأريو ،2018 ماع ويام/رايأ رهش يف ةيندملا ةطرشلا تلكشت :نيرفع ةقطنم يف ةيندملا ةطرشلا .1

 .كارتأ طابض دي ىلع نيسرمو ةرقنأ يف بيردت تاركسعمو تارودل اهرصانع عضخو ،سالط يمار

 ةحفاكمو نامألاو نمألا طسب"ـب كوبسيف يف يمسرلا اهباسح ىلع اهسفن نع فرعت امك ةيندملا ةطرشلا ماهم لثمتت

 .ةقطنملا ةيامحو ريسلا ميظنت ىلإ ةفاضإ ،شعاد ميظنو يناتسدركلا لامعلا بزح ايالخ ةقحالمو باهرإلا

 نم مه اهرصانعو ،"دومحلا داليم" ةدايقب ،2018 ويلوي/ناريزح رهش يف تسسأت :ةيركسعلا ةطرشلا .2

 "نيدامحلا دمحم" ديقعلاً ايلاح اهسأرتيو ،ضراعملا يروسلا ينطولا شيجلا لكشت يتلا ةثالثلا قلايفلا

  ."ضاير وبأ"ـب بقلملا

 
 نوناك 10 خیراتب ةلادعلاو ةقیقحلا لجأ نم نویروس ،2019 ماع نم ةریخألا ةتسلا رھشألا لالخ لاقتعا ةلاح 506 :نیرفع ،رظنا دیزملل 1
https://stj- .2020 ریاربف/طابش 5 خیراتب ةرایز رخآ ،2020 ریانی/يناثلا
-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-506-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86
-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%

%d8%a7/-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a9-%87%d8%b1d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d9%  
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