
     
 

 BCودلا معدلا نوبلطي بتكلا وع:ا9و ،نورشانو ،نوفلؤم – باتكلل يملاعلا مويلا

 2020 لLربأ 23 :رظDEا

 

 ،بتكلا ةيمPأب فاKLعالا HIع ملاعلا ءاحنأ عيمج BC تامو@?<ا ثحن ،بتكلل ةيملاعلا ةعانصلا ولثمم هاندأ نوعقوملا ،نحن

 تاعاطق معدل يداصتقالا abفحتلا مزح دامتعا لالخ نم ھب لافتحالاو كلذ معدو XWلعلاو VWملا ىوت?Tاو ،ملعتلا لولحو

 .ھب طيحت nWلا ةميقلا لسالسو ھب ةصاi<ا رشfلا
 

 يقتلنو ،ملعتن اننإ ثيح ،عمتTzا BC بتكلا ھبعلت يذلا يوي?<ا رودلاب فKLعv ،2020 ماعل باتكلل يملاعلا مويلا BC ،مويلا

 ،XWلعلا ثحبلل ة�رورض بتكلا نإ .بتكلا لالخ نم فطاعتن فيك فرعvو ،ضعبلا انضع~ م{فنو ،ملحنو ،ىرخأ تافاقثب

أ حبصن نأ HIع اندعاس� �Wف ،ةاي?<ا ىدم ملعتللو ،انلافطأ ميلعتلو
ُ

اسان
ً

 .لضفأ 
 

 ةيعامج ةرادإ تامظنمو ،ءاّرُقلا �Iإ ا{لاصيإل بتك ��Cا�و ،ا��ف رامث�سالل ن�رشانو ،ا{حيضوتو ا��باتكل نaفلؤم �Iإ بتكلا جاتحت

 .كيشو ديد��ل ضرعتت عمتجملل ةياغلل ة�وي?<ا ةلسلسلا هذP .اPرشv قوقح ةيام?<
 

BC امتجالا دعابتلا تقو¡C Pع ديكأتلا ةداعإ مت ،اذHI أPءاقبلا دعُ¢ ثيح ،بتكلا ةيم BC ملا£bةليسو باتك ةءارقو ل
ً

 ةياعرل 

 كلذ نا© ءاوس ،كلازعvا ءانثأ ةءارقلا قحتس� nWلا بتكلا مئاوق عيمجتب ملاعلا لوح تانودملاو ف?¥لا تماق .ن�رخآلا

 .ةبعصلا تاقوألا BC سانلا ا��لإ أz¬ي ام C» بتكلا .ثدحي ام م{فل وأ بور{لل
 

 م{سورد ميدقتل ةديدج قرط داجيإ �Iإ نوملعملا جاتحا دقلو .نaملعم اوحبصي نأ نادلبلا نم ديدعلا BC نيدلاولا HIع نا©

 L°ع بتكلا ةءارق ترجفنا دقلو .ةيمقرلا تامدi<او ىوت?Tا صيخKLب ملاعلا لوح نورشانلاو نوفلؤملا باجتسا .ذيمالتلل

 BC ةروشfملا ثوحبلا HIع ملاعلا دمتع¢ .نيدلاولل معدلا نوفلؤملاو نورشانلا مدق ام ناعرسو ،"ملاعلا أرقا" لثم ،تنKLنإلا

� .حاقل ر�وطتو ةي?¥لا ھتاسايس ھيجوتل ةصصختم تالجم
ُ

 ھلاصي́و ثحبلا نم ققحتلا BC تالTzا يرشان تارامث�سا دع

ةيعاوط ،اولعجو مامألا �Iإ ةوطخ اومدقت دقو ،انP ةمسا?<ا رومألا نم عساو قاطن HIع
ً

 اًحاتم انورو© سوaLفب قلعتملا ثحبلا ،

الباقو اًناجم
ً

 .مادختسالا ةداعإل 
 

 ،نوفلؤملا لعافت دقف ،ةيملعلا ثوحبلا وأ ،ةيميلعتلا دراوملا وأ ،لافطألا بتك وأ ،ماعلا رو{مz¬ل بتكلا نع ثدحتن انك ءاوس

 BC لوؤسم رود بعلو ةرورضلا دنع فيكتلل ةعرس~ ةيعامz<ا ةرادإلا تامظنمو ،بتكلا وع�ا�و ،نوعزوملاو ،نورشانلاو

 .عمتTzا
 

 

ثأ
ّ

 �Iإ دوعنس ¶nم نaقيلا ھجو HIع ملع¢ دحأ الو فقوتت تاداصتقالاف ،نا@م ل© BC سانلا HIع اًيثرا© اaLًثأت انورو© سوaLف ر

 عاطق كلذ BC امب ،ملاعلا BC ةيعادبإلا تاعانصلا HIع اًرمدم اaLًثأت ھل نا© امك .اًنكمم كلذ نا© اذإ ام ¶nح وأ ،ةيعيبطلا انتايح

 .بتكلا
 



     
 

قرط دجن نأ بجي .نza¸كألا HIع لوص?¬ل نادلبلا نم ديدعلا BC لعفلاب انتعانص حفا@ت
ً

 ،نaفلؤملا لبقتسم نامضل ا

 نكمتت ¶nح كلذو ،ةيعامz<ا ةرادإلا BC نولمع¢ نيذلا كئلوأو ،نaع�ابلاو ،نaعزوملاو ،نaممصملاو ،ن�رر?Tاو ،ن�رشانلاو

 .ءا�ولا اذHI Pع بلغتلا درجمب ىرخأ ةرم اًعºرس ةدوعلا نم بتكلا ةعانص
 

 نم ةدعاسملا �Iإ ةجاحب اننكل ،ةمزألا هذHI Pع بلغتلل دجب لمعv نحن .اaLًقفو اًن�زح اًنا@م نو@يس ةديدج بتك نودب ملاعلا

 .اًعم ةمزألا هذP زواجت HIع انتدعاسمل تامو@?<ا �Iإ ةجاحب نحن .ءاقبلا لجأ

 

 
 

 

 
 

 .-ن+تورت كول ناج

 كراشم س+ئر

 =>ودلاو ي9وروألا داحتالا

 بتكلا ةعابل

 ن-جيد نوج

 س+ئر

 ن-فلؤملل =>ودلا ىدتنملا

 ملوثيلس يفغني

 س+ئر

 تامظنمل =>ودلا داحتالا

 خاسVتسالا قوقح

Yر\]يس وغو 

 س+ئر

 =>ودلا داحتالا

 ن̂رشانلل

 سوم نايإ

 يذيفنتلا ريدملا

 ن̂رشانلل ةيلودلا ةيعمdeا

 ن-ينقتلاو ن-يملعلا

 ن-يبطلاو

 
 


