
 

 فصقلا تحت بلدا ويندم

 ضقنلا قحو ةاي*(ا قح ن$#و 

24-12-2019 

 يروسلا ماظنلا تارئاط اUVشQR Sلا ةLوP(ا تاراغلاو ةLركسعلا تايلمعلا ءارج، اءوس ي?اس?إلا عضولا دادزي

 ايا*mلا نم l$بك ددع طوقس _gا تدأ QRلاو ، بلدا فLر نم ةيقرشلاو ةي#ونP(ا قطانملا _^ع ةيسورلا تارئاطلاو

 ترفسأ -ر�شلا اذp لالخو ھنأ- يروسلا ي?دملا عافدلا قرف تقثو ثيح ، ةيتحتلا tuبلا rs الئاp ارامدو ،تا/ن$يندملا

 امك ،تا/ن$يندملا نم l$بك ددع حرجو ،لفط 34و ةأرما 29 مUVيب ص�� 131 :براقي ام لتقم نع تايلمعلا كلت

Sأل حوزن تاجومب ت�بسpاgs لا تا/ن$حزانللو ةقطنملا�Vاب نم ا�s روسلا قطانملاLتا/ ن$حزانلا ددع لصو ثيح ،ة 

 .ةيساق ةيخانمو ةLوج فورظ طسو ،توملا نم ا#رp ن/م�لزانم كرت _^ع او�lجا ص�� فالأ 203 براقي ام _gا

 نم l$ثكلا فقوت _gا ىدأ ،تامظنملا لمع _^ع موسر ضرفب ة*¡سملا لئاصفلا ضع� مايق ناب ةراشالا ردجت امك

 هذp لظ rs ةيساسالا مV¦جاتحال ةباجتسالا _^ع و ن$يندملا _^ع اءوس رمالا داز امم ،م�ع¥راشم فاقيا و ن$معادلا

  . فورظلا

اªاV¦نا دع» ،بلدا rs ن$يندملا قحب بكتري يذلا l$بكلا تاªاV¦نالا مP© نإ
ً

 نوناقلاو ي?اس?إلا gsودلا نوناقلل اخراص 

 .ناس?الا قوق*( gsودلا

 ق*( – ا²V ةكراشملا وأ تايلمعلا كلتل ءاطغلا امlp$فوت نع الضف –ن$صلاو R¯®ورلا داحتالا مادختسا نا امك

 تا/ن$يندملا نم ن$يالم 4 ل ةيناس?إلا تادعاسملل ةدحتملا ممألا ميدقت ديدمت رارق نأش� نمالا سلجم rs ضقنلا

 رودلل ةقاعإ �lتع¥و ،ءاتشلا لصف مودق عم ن$يالملا حاورأ ددµVو ،ي?اس?الا عضولا روpدت نم دLزي ،تا/نLروسلا

 قيثاومللو ناس?الا قوق*( اªاV¦نا دع¥و ،ن/م�Vلع بور*(ا راثا فيفختو تا/ن$يندملا ةيامح rs ةدحتملا ممألاب طونملا

 .ةيقالخألا ا¹Vام̧ا·لا rs اع¥رذ الشفو ،.ةيلودلا

 ةيميلعتلا قفارملاو تا/ن$يندملا فدV¦سQR Sلا ةLركسعلا تايلمعلا عيمج نيدت ةLروسلا ةيندملا ةصنملا ناف ھيلعو

 ةيتحتلا ةي«بلاو تا/ن$يندملا ةيامح نامضو ةيلودلا ن$ناوقلاب م̧ا·لالا _gا فارطألا عيمج وعدتو بلدا rs ةي*ºلاو

 :ب بلاطتو ،ةيندملا

 ام ،فصقلل ضرعتت QRلا قطانملا ءالخإل كلذو ،ةيناس?إ ةندp ن$مأتل ةدحتملا ممألا لبق نم يروفلا لخدتل •

µVةند�لا هذ�ل نماض داجياو تا/ن$يندملا قحب ةديدج رزاجم عوقوب دد. 

 تالLو تا/ن$يندملا ب¾نجتو ةLركسعلا تايلمعلا فاقيإل gsودلا عمتP½ا تامظنمو ةيلودلا تائي�لا لخدت •

 .بر*(ا

 .ةيندملا ةيتحتلا ةي«بلاو تا/ن$يندملا ةيامح نمضت QRلا ةيلودلا ن$ناوقلاب فارطألا عيمج م̧ا·لا •



 

 .ةLرش� عوردك ن/م�مادختسا مدعو فصقلا نم تا/ن$#را�لا تا/ن$يندملا ماما رباعملا حتف •

 ا¹Vابجاو دنع ةلوؤسملا ىوقلا فوقوو ةيبطلاو ةيئاذغلا تادعاسملا لوخدو ي?اس?إلا لوصولاب حامسلا •

 .تا/ن$يندملا هاجت

 .بلدا rs عضولا هاجت اV¦يلوؤسم لمحتو اV¦عطق QRلا تاد�عتلاب ةنماضلا لودلا م̧ا·لا •

 


