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،ةداسلاو تاديسلا  

 

 ماغلألا رظح ةيقافتال عIارلا ةعجارملا عامتجا A@نم =>ع ولسوأ 78 مويلا فقأ نأ ي/رس-

  قلعتي اميف ر̀افألا ضعI ةكراشمل 8\ ةصرفلا ةحاتإ =>ع مكركشأ نأ دوأ .دارفألل ةداضملا

Iةملوع cةيقافتالا هذ Iرشع دعfاماع ن
ً

 نأ =\إ ىدأ يذلا noضملا دjkmاو رابjkا لمعلا نم 

افرط ةلود 164 حبصت
ً

 اذc =\إ مامضنالا =\إ ةجاحب ةلود 33 ةعاسلل ىقبت نأو ةيقافتالا 78 

 .مزلملا 8\ودلا نوناقلا

 

"33" cبك ددع و�A �8 نم =\إ رظنن امدنع ةصاخ cبك ةلود امإ �8 ،بلاغلا 78 .لودلا هذ�Aة 

� ،وأ .ملاعلا نم ام ن̀ام 78 ةfركسع تاعازن 78 ،رشابم �Aغ وأ رشابم ل`شI ،اًيلاح كراش

قح نادلب ا��إ
ً

 ،اmفلخت �oلا ةيلخادلا تاعارصلاو ةfركسعلا تاعا��لا هذc نم ي/اع� ة�Aقف ا

 .ماغلألا ةل`شم نم ةدش�و ي/اع� نايحألا نم �Aثك 78و

 

 �oلا ةيناس/إلا ةيقافتالا هذc =\إ لودلا هذc مضنت ال اذامل ؟ةيقافتالا جراخ ءاقبلا اذامل نكلو

 جراخ ءاقبلا اذامل ،ءاس�لاو لاجرلا ،ءاfربألا نايتفلاو تايتفلا ةصاخ ،سانلا ةايحب مت��

 ؟ةمالسلاو ةاي�jاب ق�jا نامضل =�س� �oلا ةيقافتالا

 

 حرط يقطنملا نم لاز ام لc ؟ةدcاعملا هذc =\إ مامضنالا نم لودلا هذc هاشخت يذلا ام

cارعتسالا رمتؤملا 78 لاؤسلا اذ� o ارلاI؟ع cا نرقلا 78 ،ةجاحب انلز ام لjرشعلاو يدا�fن، 

 ؟اcرظح ةلود ل£ =>ع بجي اذاملو ماغلألا هذc ةرfرش �8 مك حيضوت =\إ

 

c�8 ةيقافتالا هذ ¤kوازلا رfا ةدايقب ،حالسلا ع��ل يمارلا ي/اس/الا لمعلا 78 ة¥kي/دملا عمت. 

  

 تاعمتجملل لضفأ ة�§ �Aفوتو رقفلا نم د�jاو حاورألا ذاقنإ =\إ ةيقافتالا هذc فد��

 .انلافطأل لضفأ لبقتسمو

 



اروخف نوكي نأ بجي ،ةيقافتالا هذc 78 فرط وc نم ل£
ً

 جراخ نولازي ال نم =>ع بجfو .

 .2025 ماع لولحب ةمmملا زاجنإ 78 انتدعاسمو نآلا مامضنالا ةيقافتالا

 

 دوmج لضفب .ةدcاعملا =\إ مامضنالا كشو =>ع نانبل نا£ .اmجراخ لازي ال نانبل - يدلب

اضيأو ̀ايk¯ب نم ديA®سأ ة�Aمألا
ً

 ةموكح تأدب ، ةقيدصلا نادلبلا نم ا�Acغو جfو�Aلا دوmج 

 ،نآلا .ثدحي مل كلذ نكل - كانc ابfرقت ، ابfرقت انك .مامضنالا لوح ةداج تاشقانم نانبل

 دلبب ن�بلاطم نوينانبللا رcاظتي ثيح عراشلا بضغ عقو =>ع تلاقتسا نانبل 78 ةموك�jا

   .عبطلاب ماغلألا نم لاخ ھلمأن دلبب ،لضفأ

 

ادلب 32لا عم ،يدلب مضني نأ لمآ
ً

 نم صلختلا نم نكمتن ·�ح اًبfرق ةدcاعملا =\إ ،نfرخآلا 

 .ةررضتملا تاعمتk¥ا =\إ ةاي�jا ةداع¹و ،ملاعلا ءاحنأ عيمج 78و نانبل 78 ماغلألا

 

 .لضفأ ةايح ضرأ �8 ماغلألا نم ةيلاخ ضرأ ، مع/

 

 ةماركب ش¼علا =\إ ةجاحب نحن .ةيداصتقا صرف =\إ ةجاحب نحن .مالسلل ةجاحب نحن

 .ماغلألا بÀسI ةقاعإلل ضرعتلا وأ توملا نم فو¾jا نود ةاي�jا 78 انقحب عتمتلاو

 

 عانقإل اfًوس لمعلا =\إ اًعيمج مكوعدأ !انيلإ مامضنالل ىرخألا ةلود 32 لا و نانبل وعدأ

 !ةاي�jا =\إ قfرطلا =\إ مامضنالا يأ انتدcاعم =\إ مامضنالاب ةيقافتالا جراخ ةيقبتملا لودلا

 

  اركشو

 
 

 


