
 

  دصرملا - نا"ب
 
 
 

 
 ناس/إلا قوقح نع @?<عفادملا ;ع تاءادتعالاو تاق3اضملا :س/وت

 
FراHذنم - 2021 سرام 18 ،ف"نج-س Fناج رهش لالخ تاجاجتحالا ة3اد[@

 ،ة"س/وتلا ةروثلل ةabاعلا ىركذلا ءا"حإل طرافلا \
 @?<عفادملا ة3امح دصرم رواسn .م"ملا عمتجم ءاطش/ ام"س الو ،ناس/إلا قوقح نع @?<عفادملا نم د3دعلا ;ع تامجهلا تفثكت

 قالط}و تاق3اضملا لاzشأ عيمج فقو wإ ة"س/وتلا تاطلسلا وعدvو ،ەذt فنعلا لامعأ د3ازت ءازإ قلقلا ناس/إلا قوقح نع
aجتحملا @?<عفادملا حا�vاروف ن �.  

 
 
!"
"9ناج 14 موي تلت #.-لا عيباسألا #

 ةمورحملا ءا?حألا نم باUشلا نم تاعومجم ترهاظت ،ة?سIوتلا ةروثلا ىركذ ءا?حإ موي ،2021 #
!"
"! ة?شفتملا باقعلا نم تالفإلا ةرهاظو ةطjkلا فنع نع الضف ،#eا?سلاو يداصتقالا مهش^مهتب د\دنتلل عراوشلا #

 .سIوت #
 مهبلغأ نامرح مت ث?ح ةف?نع ةق|}طzو #yاUتعإ وحن xع ارهاظتم 1500 وحن تاطلسلا تلقتعا ،تاجاجتحالا عمق ةلمح لالخ
 عمقلا ةلمح xع �ادر .ثحUلا "�احم xع عيقوتلا xع مهضع� راUجإ متو ،ماحم نود مهباوجتسإ مت دقف ةلما� مهقوقح� عتمتلا نم
امعدو

�
 ضرعتت #.-لا تاق\اضملاو ة?نمألا ة�اجتسالا تفثكت دقو .عراوشلا �إ ناسIإلا قوقح نع "��عفادملا نم د\دعلا لزن ،ا\احضلل 

 ،ةاواسملاو ةلادعلل ة?سIوتلا ة?عمجلا ،"جمد" ءاضعأ دض ام?س ال ،ىرخأ ة?فسعت تالاقتعا� ة�zحصم ،ةلعافلا تاهجلا ەذه اهل
"! ةرركتم تاق\اضمل لعفلا� اوضرعت نيذلا

 #��جلا ل?ملا #��ودزمو "��يلثملاو تا?لثملا قوقح نع مهعافد ب�س� ة��خألا تاونسلا #
 .ة?ناس�جلا ة|�هلا يرياغمو

 
Fرد Fف?نع موجهل ضرعت سسؤملا وضعلاو جمد ة?عمج س^ئر ،وبع !"

 ة|�هلا #�وهجم صاخشأ ةعzرأ لUق نم 2021 سرام 10 #
!"
.!وقحلا هطاشI ب�س� .ة?نمأ ة|رود راظنأ تحت ،ةمصاعلا سIوت #

 رد� ةلسره تمت ،م?ملا عمتجم قوقح نع ت?متسملا هعافدو #
"! .لتقلا� ەد\دهت عقوو تارم ةدع وبع�

 س�اڤ ة\الوب ەرقم نئا§لا ه\دلاو ل""�م ةUقارم xع صخش ددرت رد� ظحال يرف?ف رهش ة\اد� #
"ªدملا يزلا� نمأ نوع هنوك� دع� ام?ف هل حضتإ

"! تUس¬ ،2018 ماع ذنم وطس تا?لمع ةدعل رد� ضرعت ام� .#
"! ةم?سج را"�أ #

# 
 ماق ام� .ا��ما�و ة?عمجلا بوساح لثم ةساسح تانا?ب xع يوتحت ةفلتخم ة?صخش تا?طعم ةق® �إ ةفاضإلا� ،تا§لتمملا
"! ن|}خآ ءاضعأ لزانم xع وطسلا� نودتعملا

 .ة?عمجلا س^ئر ل""�م كلامو ةق?قش اوق\اضو ،"جمد" ة?عمج #
 

@�ا"ض نب ناورم
"! لقتعا ،ناسIإلا قوقحل ة?سIوتلا ةط�ارلا وضع ،\

"! ةرهاظم باقعأ #
 سرام 6 ت�سلا موي ة?سIوتلا ةمصاعلا #

"9ف .2021
"! "ما?تاسلا" مسµب فورعملا ةطjkلا زكرم �إ د?تقاو ءادتعالل ضرعت ،رخآ طشان لاقتعا عنمل هنم ةلواحم #

 سIوت #
 .ه?ماحم لوصو دع� هنع جارفإلا مت ث?ح ةمصاعلا

 
 لانوشان.�نأ" ةمظنم وضع ،̧#وهرب يدهم حا® قالطإ مت ،2021 سرام 8 موي .د"مح \�اسو يدووس رذنم ،\�وtرب يدهم
 ةمºحم مامأ ةم¹احملا ةمذ xع ،لقتسم طشان وهو ،د?مح ̧#اسو ،"ةنطاوملا طئارخ" ة?عمج وضع ،يدووس رذنمو ،"ترالآ
 اونا� امن¼ب 2021 سرام 6 ت�سلا موي "��طشانلا لاقتعا مت ."̧#ومع فظوم بناج مضه" هنأ ض.�فُ\ ام xع ،سIوتب ة?حانلا
"!. ةق?قد ةمهت ه?جوت نود ،ة?نمألا تا�اقنلا متشو تافوذقمل مهئاقلإ ةلعتب ،مهانكس رقم حطسأ ىدحإ xع ءاسملا نوضق\

 زكرم #
أ مت ،مهسفنأ نع عافدلل ةصرفلا ةحاتإ وأ مهباوجتسا متي نأ نودو ،ةطjkلا

½
 نأ نود "Àحملا xع عيقوتلا� ةثالثلا مهب هU¾شملا رم

اض\أ ةثالثلا نوزجتحملا قلتي مل .ەوضفر ام وهو ،هتءارق نم اونكمتي
�

"! مهقح� راعشإ يأ 
ن .ة?بط ةنياعم xع لوصحلا #

ُ
 زكرم �إ اولق

"! ةمºحملا �إ مهلقن متو ،ًال?ل ةشوشوب زاجتحا
 نكمت نأ دعzو ."��ماحم نود ة|روهمجلا ل?كو مهــ�zجتسا ث?ح #�اتلا مويلا حاUص #

"! مهقح نع ن|Åجتحملا #xخت xع ص?صنتلا مت هنأ اوفش¾Äا #�وألا ثحUلا "�احم xع عالطإلا نم نوماحملا
"ªوناقلا ل?ثمتلا #

#. 
 
@�ودمع ا"نار

"! ةوضعو ة|}|�ك ةطشانو ةنانف ،\
ªÆادتبإلا مºحلا رودص دع� 2021 سرام 4 موي اهتنادإ تمت ،جمد ة?عمج #

 ةمºحمل #
"Çاقلاو سIوت ،يرولفنوم� ة?حانلا

 xع "̧#ومع فظوم بناج مضه" ةمهتب ارانيد 18 اهردق ة?لام ة?طخو رهشأ 6 ةدمل نجسلا� #
"! ا?نار لاقتعإ مت .ة?ئازجلا ةلجملا نم 125 لصفلا "-عم

"! ،2021 يرف?ف 27 #
افده ه?ف تنا� تقو #

�
 تا�اقن اهتذغ ��هش¬ ةلمحل 

"! ام� رهشأ ةدعل د\دهتلاو ةق\اضملل اهلالخ تضرعت ةطjkلا
"! ةطjkلا لUق نم ةk®اUم تاق\اضم كلذ #

 لئاسو xعو عراوشلا #
"! .اهطاشI ب�س� ،#Éامتجالا لصاوتلا

"! ةناهإلل ىرخأ ةرم ا?نار تضرعت ،اهلاقتعا موي #
"!و .نمألا ناوعأ دحأ لUق نم عراوشلا #

# 
 اهوددهو اهوناهأ نيذلا نمألا ناوعأ نم ة?نامث اهلUقتسإ ،روكذملا نوعلا دض ىوكش م\دقتل ماحم عم ةطk® زكرم برقأ �إ اهق|}ط
اجاجتحاو .اهاوكش ل?جس¬ اوضفر امن¼ب ،ة|ردنجلا اهت|�ه ب�س�

�
.9لأ ،ةطjkلا زكرم نم اهجورخ دنع ةلماعملا ەذه xع اهنم 

 ضUقلا #
"ªودمع ا?نار ةنادإ ذنم .اهفاق\إ متو اهيلع

"ªدملا عمتجملا تانوكمو تا�رحلا نم د\دعلا مض\ معدلل ��بك كارح م?ظنت مت ،#
 .#�Iوتلا #

 



 

 
"! اموي 18 اهئاضق دعzو ،2021 سرام 17 موي

 اهم|}غتو ا?نار حا® قالطµب سIوتب فانئ¾سالا ةمºحم تضق ءاس�لل ة�zنم نجس #
 .)وروأ 61 لداع\ام( ارانيد 200 اهردق ة?لام ة?طخ�

 
@�ودم ةلاصأ

"! ةلضانم ةوضع ،\
"! ةمظنملا بتكم� ةفلºمو "جمد" ة?عمج #

 ��خألا ع�بسألا لالخ ةرركتم ةفص� ،سقافص ة\الو #
 موي .ةنياعملاو ةzوارملا ددص� اهبتكمو اهل""�م جراخ ةفقوتم ةطjkلا تارا?س تنا� ،2021 يرف?ف 22 ع�بسأ اد\دحتو يرف?ف رهشل

 ةلمحلا ەذه ب�س� .ةداعإ ڤ لتل ،ة?عمجلا تافلم� ةصاخلا قئاثولا ةنازخل ةUس�لا� نأشلا اذك علخلل جمد بتكم ضرعت يرف?ف 23
"! ةلغوملا

"! ن|}خآ ءاضعأل ةطjkلا اهب تماق #.-لا تالاقتعالاو تاق\اضملاو تاماحتقإلا دامتعإ #
 نع ةلاصأ تعنتما ،ة?عمجلا #

 .ما\أ 10 ةدمل اهلمع ّرقم �إ باهذلا
 

 xع ءادتعإلا" ةمهتب ذ?فنتلا فقو عم رهشأ ةسمخ نجسلا� 2021 يرف?ف 17 موي هتنادإ تمت جمد ة?عمج� وضع ،\��اعلوب بويأ
"! هلاقتعاو بويأ فاطتخإ مت دقل ."درجملا د\دشلا فنعلا� ̧#ومع فظوم

 ودUي ام xع وهو ،2021 يرف?ف 8 موي اد\دحت عراشلا #
"! هتكراشم ب�س�

"! تكراشو اهتمظن #.-لا تا�رحتلا #
 ،ةم¹احملا لUق ما\أ 10 ةدمل هس�ح مث ەزاجتحا مت ."جمد" ة?عمج اهم?ظنت #

"! هت®أ غال�إ .-ح وأ ماحم� لاصتالا نم نكمتي نأ نود
"! ةطjkلا زÄارم عيمج� هنع ثحUلا� هقافرو هzراقأ ماق ث?ح رمألا ئدا� #

# 
"! بويأ فاق\إ ناºم د\دحت نم ناسIإلا قوقح نع عافدلل ة?سIوتلا ةط�ارلا تنكمت نأ �إ ،ودج نود ةمصاعلا سIوت

 فاق\إلا زكرم #
 .��بÖلا هظاظتÄاو ة?حصلا ��غ هفورظ� فورعملا ،ةشوشوب ةقطنم�

 
"9ناج 18 موي هفاق\إ مت ."جمد" ة?عمج� ةشهلا تائفلا قوقح ز|Åعت جمارب قس�مو طشان ،ي�ن ةزمح

"! هتكراشم ب�س� 2021 #
# 

"9ناج 20 موي ةنامض� ةزمح نع جارفإلا مت .دالUلا� #Éامتجإلاو يداصتقالا عضولا روهدتب د\دنتلل اهم?ظنت عقو ةرهاظم
 رثإ 2021 #

"!اني ام� رهاجتلا" ةمهتب عفادملا م¹اح?س ام� .سIوتب ة?ئادتبإلا ةمºحملا مامأ هلوثم
"! "ءا?حلا #

 ب�س� 2021 يام رهش ة\اهن #
"! هتكراشم

 ةكرحلاو م?ملا عمتجم ةكرح دض #�Iوتلا نامل��لا لخاد ة?هارÖلا باطخ نيدت 2020 ��مس×د 8 موي ة?ملس ةرهاظم #
"! ةعاس 48 ةدمل ةزمح فاق\إ مت ة��سملا ەذه لالخ ،ة|�س�لا

 ."��غلا تا§لتمم xع ءادتعإلا" ةمهتب ةشوشوبب فاق\إلا زكرم #
 
"! وضعلا ،مارغ دمحأ

"! باUشلا قوقح ز|Åعت xع هلمع زكري يذلا نودملاو ناسIإلا قوقح نع عافدلل ة?سIوتلا ةط�ارلا #
 مت .سIوت #

"! ەزاجتحاو هلاقتعا
"9ناج 17 #

"ªدملا نا?صعلا xع ض|}حتلا" ةمهتب 2021 #
 ن|}هاظتملا معدل كوبس^ف xع تاروش�م Ijk ب�س� "#

ا?فسعت ن|Åجتحملا "��يملسلا
�"! سIوتب ة?حانجلا ةرئادلا هتأّرب .

 .2021 يرف?ف رهش #
 

 تا§لتمم xع ءادتعإلا" ةمهتب 2021 يام 30 موي هتم¹احم متت فوس ،ةنامض� هنع ج}فملا جماد ة?عمج وضع ،يدا"ع ف"س
"! هتكراشم ذنم .يÀن ةزمح طشانلا لثم هلثم ،"��غلا

.9لأ ،2020 ر�zتÄأ 8 ةرهاظم #
 ةدع لالخ هفاق\إ متو عفادملا xع ضUقلا #

"! هتكراشمل ةق\اضملل ضرعت نيأ تاUسانم
  هل""�م مامأ تارم ةدع نمألا ناوعأ دجاوت ةظحالم تمت ام� .ةفلتخم ة?ملس تارهاظم #

"ªوناق دنس نود هش^تفتو هل""�م علخ� اوماق ث?ح 
#. 

 
"! ناسIإلا قوقح نع "��عفادملا ةق\اضم دصرملا ركن¾س×

 ،م?ملا عمتجم ءاطش�ل #�Úهنملا داهطضالا �اد\دحت Ä�Ùأ لºشØو ،سIوت #
ا?فسعت ن|Åجتحملا "��عفادملا نع طوjkملا ��غو يروفلا جارفإلا �إ ة?سIوتلا تاطلسلا وعد|و

�
 فقوو ،#Üلسلا مهطاشI ب�س� 

 .مهدض ة?ئاضقلا تاعU¾تلا فلتخمو تاق\اضملا
  

 ةضهانمل ة?ملاعلا ةمظنملاو ناسIإلا قوقحل ة?لودلا ة?لاردفلا "��ب ةÄاk® هفصوب ،ناسIإلا قوقح نع "��عفادملا ة\امح دصرم فدهي
 نإ .مهل ةنكمم ةسوملم ةدعاسم ��Äأ م\دقتو تا¹اهتنالل ا\احض نوعق\ نيذلا ناسIإلا قوقح نع "��عفادملا ة\امح �إ ،ب\ذعتلا
"! ناوضع ناسIإلا قوقحل ة?لودلا ة?لاردفلا ب\ذعتلا ةضهانمل ة?ملاعلا ةمظنملا

 #�ªوروألا داحتالا ة?لآ :""��عفادملا ة\امح" #
"ªدملا عمتجملا اهذفني #.-لا ناسIإلا قوقح نع "��عفادملل

 .#�ودلا #


