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  :ا
��ت ا
	زاءا���ء و
 

��م ��ور ا���ص ا�درا��� �� ا�در�� �، و%ظًرا ��و�# ا����� 2020 ��و 11 أو 2020 ��و 4 �وم �دًءا ن !دًدا���دأ ط
 --م ا�*ودة إ�1 ا�در�� �� ظل ا-/�ذ -دا��ر ا�-,%�)�� ���ن ا�%ظ��� ا����� وا�و+��� ن ا�*دوى �!راء !�)�� ��روس �ورو%�

 م وا�6-زام ��ر-داء 2# ا�5ط�ع ا���� ود�ر��ت ا����، ,ل -ط��ق 7رط ا�-��	د ��ن ا
�راد ����� 6 -5ل 	ن ���-%��ق 
�ت �-:ط�� ا
%ف وا��م ��ت ن ا�5�شأيّ (���ن ���ط�# ار-داء )  �� �/�رج ا���ول ا�درا��� �� ا��رم ا�در�� �����ل، �

�تھذه �  .��ص ا�درا��� دا/ل ا���ل طوً	� أ,%�ء ��ور ا�ا��
  

�ذ وا�# ذ�ك �Aن C-ذات ا�����روس �ورو%�  ر��� /ط�رة ��ل -*ر��م ُ�/17 	���م ن -�*�تا�ذ�ن-� ����E� ؤ��ھم ��ن إ	
در��؛ �Aذا �%-م -ر�Iون �� ذ�ك �!ب 	���م إ�Cغ ا�در�� و-5د�م 7��دة ط��� -,�ت ذ�ك�ن ا���ور �.  

  
�1 و!L ا�/�وصھ%�ك أراض أ����� 	 ��%��روس؛ %ذ�ر ��� ����Mا ���� �� �  :ُ-%�N �/طورة ا�-*رض �-�*�ت !��

أراض ا�5�ب وا
و	�� ا�دو�� ,ل ار-��ع �:ط ا�دم أو داء 7ر��ن ا�5�ب ا�-�!� أو �� ���� ا����M +�ل ذ�ك �%و��  -
����+ 

 )ا�%��ط�Iر (داء ا���ري  -
,ل - �%أو ا�-��ب زن �� ا�7*ب ا��وا)�� أو رض ا6%�داد ) ا�%��ط�Iر (ر�و ا� أراض ا�!��ز ا�-%��� ا�ز

 ا�ر)وي ا�زن
,ل ا6 - �%  أو -��ف ا���د ا���دي-��ب�أراض ا���د ا�ز
 أو --ط�ب ��Iل ��وي �� وظ�)��� ا/-Cلأراض ا���1 ا�-� -ؤدي إ�1 �دوث  -
 ا
راض ا��رط�%�� -
 

�1 و!L ا�/�وصذ�ك ، و%ذ�ر نا�/�طرُ,�Pط ��ن أن �ز�د ن و!ود !��ز %�	� �*�ف أو �� أن 	 :  
 %5ص ا�%�	� ا
و�� -
- ��,ل ا�-��ب ا�-*دد أو ا
راض ا�رو�-�ز �%�* ���ب أراض 
,ل ا��ور-�زون - �	�% ���ب -%�ول ا�*�5+�ر ,ل ا
دو�� ا�-� -ؤدي إ�1 ا�طراب وظ��� ا�!��ز ا�

  
�ن إ	��ء ط��Cً 	ن ذ�ك ����*رً�� م إذا ��ن أ�د أ�راد أ�ر-� �� ا�در�� ا�درا���ا���ص ن ��ور م  ��� �-�*�ت !��

  .7��دة ط���ن /Cل -5د�م  إ,��ت �رورة 	دم ا���ور�� ھذه ا����� أ�ً�� �!ب  و،���� ا����M ��ورو%�


