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 2020ويام 9
،نوسده ةعطاقم يف عمتجملا ةيلك يف ءالمزلا يئازعأ
زيكرتلا عم ةحئاجلا تايدحت رامغ ضوخب اًعم رخفن نأ اننكمي !ةيفاعلاو ةحصلا ماود اًعيمج مكل ىنمتأ
ةعطاقم يف عمتجملا ةيلك ةلئاع نكت ملف .اًضعب انضعب ةدعاسمو انعمتجمو انيفظومو انبالط معد ىلع
ىلع ةيلكلا عمتجم يف وضع لك ىلإ ركشلاب هجوتأ اذل !نآلا هيلع يه امم ىضم ٍتقو يأ يف ىوقأ نوسده
.انتسسؤمو انيفظوم ةيهافر قيقحتو انبالط معدل اهلذبي يتلا دوهجلا
ةمالس نأ مكل دكؤأ نأ دوأ ،عقاولا ضرأ ىلع يعماجلا مرحلاب لمعلا ىلإ يئاهن لكشب ةدوعلا سردن امنيب
يلوؤسم حئاصن عبتنس امك .انيدل طيطختلا تايلمع عيمج يف ىوصق ةيمهأ تاذ نوكتس انعمتجم
ىلإ يئاهن لكشب ةدوعلا ءدب ةيفيكو دعومب قلعتي اميف مهتاهيجوتو عمتجملا ةداقو ةيحصلا ةياعرلا
.يعماجلا مرحلا
ةيرود ةفصب تاعامتجا دقعل ) (RTCيعماجلا مرحلا ىلإ ةدوعلا لمع قيرف نييعت نع نالعإلا ينرسي
تاهويرانيسل طيطختلا لجأ نم ،ةيالولا ىوتسم ىلعو ةيلحملاو ةيميلقإلا ةحصلا تالاكو عم قيسنتلاو
لمعلا قيرف دعاسي امك .انيدل طيطختلا تايلمع عيمج يف ةمالسلا ريبادت ةاعارم عم ،ةفلتخملا ةدوعلا
.يعماجلا مرحلا ىلإ ةدوعلاب ةطبترملا لئاسملا نأشب تادجتسملا رخآب انيفظومو انبالط غالبإ يف
مهسأرتس نيذلاو ،لمعلا قيرف ىلإ مامضنالا ىلع مهتقفاومل مهؤامسأ ةيلاتلا ءالمزلا ىلإ ركشلاب هجوتأ
جهانملا نوؤشل ديمعلا دعاسم ،زيرفيد رذيهو ،ليجستلاو بالطلا نوؤشل سيئرلا بئان ،يتريغود ازيل
ويام  11قفاوملا نينثإلا موي يميظنتلا هعامتجا لمعلا قيرف دقعيسو .يميداكألا مييقتلاو ةيساردلا
.فورظلا يضتقت امبسحو كلذ دعب نينثإ موي لك اًيعوبسأ اًعامتجا دقعيسو
:نوسده ةعطاقم يف عمتجملا ةيلكب يعماجلا مرحلا ىلإ ةدوعلا لمع قيرف
)كراشملا سيئرلا( ليجستلاو بالطلا نوؤشل سيئرلا بئان ،يتريغود ازيل
)كراشملا سيئرلا( يميداكألا مييقتلاو جهانملا نوؤشل ديمعلا دعاسم ،زيرفيد رذيه
ةينهملا ةباقنلا لثمي ،ةيحصلا مولعلا مسقب ذاتسأ ،هللادبع ناحرس .د
تايلمعلاو ةسدنهلا نوؤشل يذيفنتلا ريدملا ،نايمشأ ايليإ
تنرتنإلا ربع ميلعتلا نوؤشل يذيفنتلا ريدملا ،يرادناهب اناكرأ
ةيلكلا سلجم لثمي ،دعاسم ذاتسأ ،اناوراك نينوناش
سيئرلا يراشتسم ريبك/ةيجراخلا تاقالعلل سيئرلا بئان ،يتولافارايش سالوكين .د
تالاصتالا ريدم ،رفوتسيرك رفينج
تامولعملل يذيفنتلا سيئرلا ،يالك اشيرت
سكوكيس زكرمل يذيفنتلا ريدملا ،نزنوك سيرك .د
ةيلكلا سلجم لثمي ،لامعألا ةرادإ مسقب ذاتسأ ،ثارنورك رتيب .د
تايضايرلاو ةسدنهلاو ايجولونكتلاو مولعلا مسقب ذاتسأ ،رقشألا ماصع
اهليكوو ةيلكلل يذيفنتلا سيئرلا بئان ،نامديرف كيرإ .د
معدلا يفظوم داحتا لثمت ،يرادإ دعاسم ،ماهارج ايثورود
ةيميداكألا نوؤشلل دعاسملا سيئرلا بئان ،زنوج ليراد .د
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ةيرشبلا دراوملل سيئرلا بئان ،يكستيبورك انآ
ةبلاط ،نويل الواب
داحتا لثمي ،تايضايرلاو ةسدنهلاو ايجولونكتلاو مولعلا مسقب دعاسم سيردت ةئيه وضع ،نايكيجنام يفار
نيدعاسملا سيردتلا ةئيه ءاضعأ
ةلماعلا ىوقلا ريوطتو رمتسملا ميلعتلا مسق ديمع ،نيلوجرام يرول
نوسده ةعطاقم لامشب يعماجلا مرحلا لثمت ،ةقسنم ،نروبجوأ الامأ
ةبلاط ،ونيمزاب ايفوص
تايضايرلاو ةسدنهلاو ايجولونكتلاو مولعلا مسقب ةذاتسأ ،سينرب الييافار
تاعماجلا يريدم ةطبار لثمي ،ةيلاملا تادعاسملا نوؤشل دعاسملا ريدملا ،نسرتيب نيتسيرك
ةيلكلا تابتكم ديمع ،وب ينيج
نوسده ةعطاقم لامشب يعماجلا مرحلا ،يذيفنتلا ريدملا ،سلوجوب سيروي
ماعلا نمألاو ةمالسلا نوؤشل يذيفنتلا ريدملا ،يلجيوك كاج
تايرتشملاو دوقعلا ريدم ،نوسربور فيج
ةيحصلا مولعلاو ضيرمتلا مسقب دعاسم ديمع ،وليجناريس يثاك
ةحصلاب ةقلعتملا جماربلا ريدم ،جنينيو-ثيمس نيلثاك
كراشم لجس نيمأ ،زمايليو امريإ
تاراسفتسا يأ مكيدل ناك اذإو .ماهلا لمعلا اذه يف مهتكراشم ىلع ءالمزلا ءالؤه عيمج ىلإ ركشلاب هجوتأ ،ىرخأ ًةرم
نأ اوجرأ .اًيصخش يب لاصتالا وأ زيرفيد رذيه وأ يتريغود ازيلب لاصتالا يف ددرتلا مدع ىجرُي ،تاحارتقا وأ
!مكنكمي ام ىصقأب مكتمالس ىلع اوظفاحت
،ريدقتلاو مارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو
ربير سيرك

ربير رفوتسيرك
سيئرلا
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