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 ةيعمجو ةيباIJلا تاعامFGل ةماعلا ةDريدملا #" ةلثمم ةيلخادلا ةرازو تبأد 34لا ةيلصاوتلا تاءاقللا راطإ #"

 ةطساوب ،دعb نع ، كIJشم عامتجا ميظنت مت ،تاXGLا سلاجم ءاسؤر ةداسلا عم اQدقع OPع برغملا تاLج

 ،عامتجالا اذQ دقعنDو .2020 يام 6 ءاع}رألا موي كلذو (visioconférence) رشابملا يgرملا لاصتالا ةينقت

 رطأل ةفاضإ ،ةDزكرملا �Xاصملا يريدم لامعلا نم ددعو تاXGLا سلاجم ءاسؤر ةداسلا ةكراشم فرع يذلا

 ةيادب ذنم ملاعلا اQدLش� 34لا ةينو�لا ةمزالا قايس #" ،ةيعمXGا رطأو ،ةيباIJلا تاعامFGل ةماعلا ةDريدملا

 .دجتسمل ا انورو� سو�Jف راش�نا ب�سb ةيلا�Xا ةنسلا

 ديلاخ ديسلاو برغملا تاLج ةيعمج س�ئر ،رصنعلا دنحم ديسلا ھسأرت يذلا ،عامتجالا اذQ صصخ دقو

 ةرظانملا نع ةرداصلا تايصوتلا ليعفتل ةيلآ عضو سرادتل ،ةيباIJلا تاعامFGل ماعلا ريدملا #�اولا ،�Jفس

 ،ةي� لا ئراوطلا ةلاح عفر دعb تاXGLا لمع روصت عضو اذكو ،ةLج نم ،ةمدقتملا ةDوFGLل �Pوألا ةينطولا

 .ىرخأ ةLج نم

 ةيماسلا تاميلعتلل اذيفنت اندالب ا¦¥ذختا 34لا ةDزاIJحالاو ةيقاب�سالا �Jبادتلاب نو�راشملا هون ،ءاقللا ةيادب #"

XGجاومل ،هدياو هللا هرصن .سداسلا دمحم كلملا ةلالLا ة©ªءاوس19 ديفو� ةحئاج نع ةمجانلا راثآلاو رطا 

 #°و .ھنع ةبتIJملا ةيعامتجالاو ةيداصتقالا راثآلا نم صيلقتلا وأ ءا̄ولا راش�نا نم د�Xا �Pإ ةفداLلا كلت

 رود نو�راشملا ضرعتسا امك .#�ودلا عمتG©ا ةداشإب تيظحو ،أوسألا اندالب ت�نج 34لا ةيماسلا ةردابملا

 اذكو ىرخألا ةيباIJلا تاعامXGا #µا̄و ةيمومعلا تاطلسلا بناج �Pإ ،ةلاعفلا ا¦´مQاسمو ةكلمملا تاLج

    .ةحئاXGا هذLل يدصتلا #" ،ي¶دملا عمتG©ا تايلاعف

 ةيباIJلا تاعامFGل ةرازولا معد رارمتسا OPع ةيباIJلا تاعامFGل ماعلا ريدملا #�اولا ديسلا دكأ ،ھتLج نمو

 ا¦¥اDولوأ ديدحت #" اذكو ةيئان¸تسالا ةيفرظلا هذQ لالخ بولطملا ھجولا OPع اLماLمب عالطضالا نم ا¦·يكمتل

 لصاوتلل OPضفلا ةقDرطلا #° نو�تس دعb نع عامتجالا ةينقت نأ �Pإ راشأ امك  .#ºصلا رX¹Gا عفر دعb امل

   .تايباجيإ نم اLل امل كلذو اQدعb وأ ةمزألا لالخ ءاوس ةيباIJلا تاعامXGا عم

 داقع¶ا لالخ عقوملا À4يجوتلا راطإلا #" ا¦¾لع صوصنملا ةينقتلا ةنFGلا ليعفت OPع نو�راشملا قفتا ماتXªا #"و

 .À4يجوتلا راطإلا تايضتقم ذيفنت مييقتو عب�ت �Pا فداLلاو ةمدقتملا ةDوFGLل �Pوألا ةرظانملا

 


