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ARABIC

 نيتروصلا نم اءادتبإ ديحولا رظنملا ليكشت يف نينيعلا نيب نواعتلا ريدقتل ةيناكمالا يطعي
نم .نويعلا نم نيع لك لبق نم خملل دارفنا ىلع نيتدوزملا

.نيغلابلا صاخشالا ىدل كلذكو ةدحاولا ةنسلا نس نم لافطألا ىدل مادختسالا نكمملا
:لامعتسالا ةقيرط

:روص 4 ّنيبت يتلا ةحول نع ةرابع رابتخالا
.ةرجشو ةمجن ,ةكمس ,ةرك

 لبق نم وأ غلابلا صخشلا لبق نم ءاوس اهتيمستو اهيلع فراعتلا نكمملا نم يتلا ةيمومع تاموسر رايتخا مت
.ةلوفطلا لوأ ذنم دلولا

.هينيع تاكرح ةبقارم عم ةحوللا ىلع هاري ام ىلإ ةراشالاب بلطي صحفلل عضاخلا صخشلا نم
 ىلع عوضوم اهنم لك) ىرخألا رصانعلا ,ةدحاو نيع ةطساوب اضيأ ةيؤرلل لباقلا ديحولا رصنعلا ةيه ةركلا

طقف ةيؤرلل ةنكمم (ةفلتخم ةيقمع تايوتسم
2 قوفت راصبإ ةدح هيدلو نينيعلا اتلكب ةيؤر هيدل نمم – 3 /10 .

 ىدلو نينواعتملا دالوألا ىدل – ةيؤر متت هنأ ةلاح يف :روصلا ىلإ ةراشالاب مهنم بلطلا متيو مس 40
وكملا ةقاطبلا ودبت نيغلابلا 30 دعب ىلع صحفلل ةّن

.ةّيضرم صحفلا ةجيتن نوكت طقف ةركلا
.روصلا عبرأ ىلإ ةراشالا تمت اذإ اميف ةيداع ةجيتنلا نوكت سكعلاب

:راصتخاب
:ةيباجيإ ةجيتن

اهتيمستو اهديدحت متي روصلا عيمج
:اهب كوكشم ةجيتن

طقف ةدحاو ةروص ةيمستو ديدحت متي
:ةيبلس ةجيتن

.داعبألا ةيثالثلا روصلا نم ةروص يأ ىلع فراعتلا متي ال
:صحفلا ريدقتل ةهجوم تاداشرإ

 ةباثمب وأ نينيعلا اتلك وأ ةدحاو يف يرصبلا ضافخنإلا ,رصب فعض ,لوحلا يف هابتشإالا تالاح يف
سجملا ةيؤرلا يف صاخ ّصقت صحف .ةّم

 نم رصنعب كاسمالا لواحي ناك اذإ اميف ةبقارملاو هيلع صحفلا ضرع نكمملا نم نواعتم ريغلا لفطلا يف
,ةمجنلا ,ةكمسلا) ةركلا ريغ نم رصانعلا

 ةجيتن رابتعإ نكمي ال ,متيمل ءيشلا اذه نا ةلاح يف .كلذ مت اذإ اميف ةيداع صحفلا ةجيتن نوكت .(ةرجشلا
ةداعإ نكمملا نم نوكيو ديكألاب ةّيضرم صحفلا

.ةنيعم ةرتف دعب صحفلا


