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 مهنم 6 حارس قالطإ ّمتو ،ةيكرتلا تاوقلاو ضراعملا "ينطولا شيجلا" لبق نم ةفلتخم مهتبً اصخش 32 لاقتعا مت

 ًالوهجمً اصخش 26 ريصم لازي ام نيح يف طقف
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 يقرش ضيبأ لت ةقطنم يف لاقتعاو مهد ةيلمع 32 نع لقي ال ام عوقو ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس تقثو
 اذه رشن خيرات ىتح ًالوهجمً اصخش 26 ريصم لازي ام نيح يف طقف مهنم 6 حارس قالطإ مت ثيح ،ةقرلا ةظفاحم
 تايلمع ذفن ثيح ،2020 سرام/راذآ ةياهن ىتحو 2020 ماع علطم ذنم كلذو ،2020 ليربأ/ناسين 2 يف ريرقتلا
 شيجلا نم رصانعو ضراعملا يروسلا ينطولا شيجلل عباتلا "ةيماشلا ةهبجلا" ليصف نم لك لاقتعالاو مهدلا
 .ةيكرتلا تارباخملاو
 نم ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس ىدل "مالسلا عبن" قطانم يف ناسنإلا قوقح ةلاحل عباتملا ثحابلا نكمت
ً اصخش 13 هيف نيلقتعملا ددع غلبو 2020 رياني/يناثلا نوناك رهش يف تعقو يتلا لاقتعالاو مهدلا تايلمع قيثوت
 بابسأل مهلاقتعا مت مهضعبً اصخش 15 لاقتعا مت 2020 رياربف/طابش رهش يفو ،ةلوهجم بابسأل مهلاقتعا مت
 رهش يفو ً،اقباس ةقطنملا ىلع رطيست تناك يتلا ةيتاذلا ةرادإلا عم لماعتلا ةمهتب رخآلا ضعبلاو ةلوهجم
 .تارجفتم ةعانصب مدختست داوم ةزايح ةمهتب ةدحاو ةلئاع نم صاخشأ 4 لاقتعا مت 2020 سرام/راذآ
 فشك مهعيمج ضفر ،مهل نيبرقم ءاقدصأو نيلقعملا يوذ نم ددع عم يناديملا ثحابلا ثدحت ريرقتلا اذه ضرغل
 تفتكاو مهتداهشب ءالدإلا نيلقتعملا يوذ نم نورخآ ضفر نيح يف ،ةقحالملل ضرعتلا نمً افوخ ةقيقحلا مهئامسأ
 .لاقتعالا خيراتو لقتعملا مسا قيثوتب ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس
 رياربف/طابش يرهش يف تعقو يتلا لاقتعالا تايلمع ريرقتلا اذه يف ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس ضرعت
 رياني/يناثلا نوناك رهش يف تعقو يتلا لاقتعالا تايلمع لوح ًالصفمً اريرقت تدعأ نأ قبس ثيح ،سرام/راذآو

 لالخ لاقتعالاو مهدلا تايلمع يف ضافخناو ريبك عجارت دوجو ةقيقحلا لجأ نم نويروس تظحال امك 2020،1
 .نيقباسلا نيرهشلاب ةنراقم سرام/راذآ رهش
 

 

 
 ةرایز رخآ ،2020 ریاربف 21 خیراتب ةلادعلاو ةقیقحلا لجأ نم نویروس ،ينطولا شیجلا نم ةدیدج تاكاھتناوً اصخش 13 لاقتعا :ضیبأ لت1
d8%a3%d8%a8%d9%8a%d8%b6-sy.org/ar/%d8%aa%d9%84-https://stj%- ،2020 سرام/راذآ 29 خیراتب
-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d9%8b-13-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84
-%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa

%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9/  
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 :رياربف/طابش لالخ لاقتعالا تايلمع .1
 
 ةقطنم يف لاقتعاو مهد تايلمع "ةيماشلا ةهبجلا"ـل عباتلا "ةعمج خيش" ةدايقب ةينمألا ةوقلا /ينمألا بتكملا ذفن
 .ةلوهجم بابسأل صاخشأ 8 لاقتعا نع ترفسأ ضيبأ لت
 لت ةنيدم يف لزانمل مهد ةلمح ترج دقف ةلادعلاو ةقيقحلا لجأ نم نويروس ىدل يناديملا ثحابلا بسحبو
 دمحأو ميحر دمحأو نازينعلا هللا دبعو وميركلا رداقلا دبع( نم لك لاقتعا اهلالخ متو رياربف/طابش 16 موي ضيبأ
 دادعإ خيرات ىتح نيلقتعم اولازامو ،ةقطنملا تبرض يتلا تاريجفتلا ىدحإ ذيفنتب عولضلا ةمهتب كلذو )وميركلا
 .ريرقتلا اذه
 متو ،ضيبأ لت ةنيدمل ةرواجملا سورعلا نيع ةيرق ةمهادمب اهتاذ ةينمألا ةوقلا تماق رياربف/طابش 23 موي يفو
 اولازامو ةلوهجم بابسأل كلذو ،)يدامحلا دمحألا دمحمو شيوشلا هللا دبعو شيوهلا ليلخ دمح( نم لك لاقتعا
 .ريرقتلا اذه دادعإ خيرات ىتح نيلقتعم
 21 موي تناك ىلوألا ،لاقتعاو مهد يتيلمع ةيكرتلا تارباخملاو يكرتلا شيجلا نم ةوق تذفن ،رخآ بناج نم
 ةنيدم يف )نسحلا دمحمو يلعلا مسار( نم لك لزنم ةمهادمب يكرتلا شيجلا نم رصانع ماق ثيح ،رياربف/طابش
 مهلاقتعا متو ،ةيدرف ةيقدنب ىلإ ةفاضإ ،يلعلا مسار لزنم نم ةيروس ةريل نويلم 5 غلبم ةرداصم تمتو ،ضيبأ لت
 .ً)اقباس ةقطنملا ىلع ةرطيست تناك يتلا( ةيتاذلا ةرادإلا ىلإ ءامتنالا ةمهتب
 اهلالخ متو ،ضيبأ لت ةنيدمل ةرواجملا يقرشلا ضيبأ لت ةيرق يف طابش 19 موي تعقو دقف ةيناثلا مهدلا ةيلمع امأ
 ىلإ مهئامتنا ةمهتب كلذو ،)ضماحلا ليلخو ينارفس حالفو راجنلا ىفطصمو ىسوملا دمحم ىسيع( نم لك لاقتعا
 .ةقطنملا يف "ةمئان ايالخك" اهحلاصل لمعلاو ةيطارقميدلا ايروس تاوق
 

 :سرام/راذآ لالخ لاقتعالا تايلمع .2
 
 ،ةدحاو ةلئاع نم مه طقف صاخشأ 4 لاقتعا هيف لجسو ،ريبك لكشب راذآ رهش لالخ لاقتعالا تايلمع تضفخنا
 ةهبجلا نم رصانع ةكراشمب ةيكرتلا تارباخملا لاقتعالا ةيلمع ذفنو ،راجفنالل ةلباق داوم مهدحأ ةزايح ةمهتب كلذو
 .)يحامطلا ةلئاع نم نوردحنيو ناحرفو ناطلسو ناديزو ميهاربإ( مه نولقتعملاو ،ةيماشلا
 
 :يلي ام يناديملا ثحابلل نيلقتعملا ةعبرألا ةوخألا ءاقدصأ دحأ لاقو

 يحامطلا ةلئاع لزنم ةمهادمب ةيماشلا ةهبجلاو ةيكرتلا تارباخملا نم ةيرود تماق طابش 24 خيراتب"
 ينمألا بتكملا ىلإ هجوتلاب يحامطلا ناديز ماقف ،روفسوفلا ةدام نايوحي نيسيك ىلع كانه روثعلا متو
 همادختسا مت دق اهلزنم نأ نع ينطولا شيجلا تغلبأ نأ ةلئاعلل قبس هنأ مهربخأو ةيماشلا ةهبجلل
 ةهبجلا تماق دق كاذنآ هنأو ،ةنيدملا ىلع شيجلا ةرطيس ليبق ةيطارقميدلا ايروس تاوق لبق نم
 قافنألا مدرو هيف ةعورزملا تاوبعلا ريجفتو لزنملا صحفب يكرتلا شيجلا نم رصانع ةقفرب ةيماشلا
 نم داوم يه اهيلع روثعلا مت يتلا داوملا نأو ،ةلئاعلل لزنملا ةداعإ تمت مث نمو هبرق ةروفحملا
 ".اهب ةقالع ةلئاعلل سيل ةقباس تافلخم

 
 ناديزل لاق ةيماشلا ةهبجلا ليصفل ينمألا بتكملا يف ةداقلا دحأ وهو وبيذلا ىفطصم نكل"  :دهاشلا عباتو
 تمت روفسوف اهنأ نيبتو ةلئاعلا لزنم يف اهيلع اورثع يتلا ةدامللً اصوحف ترجأ دق ةيكرتلا تارباخملا نأ
 ".ةعبرألا ةوخألا لاقتعا مت دقف يلاتلابو ً،اموي 15 زواجتت ال ةرتف ذنموً ارخؤم هتئبعت
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