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 .لّوبتلا يف ةیعیبطلا ةبغرلا لاجم يف تارییغت ىلإ نیضرعتت دق وأ كلفط ةدالو دعب كتناثم غیرفت يف ةبوعص نیھجاوت دق
 سابتحإب فرُعی ام اذھو تقولا عم مكارتی دق ةناثملا يف ىقبی يذلا لوبلا نإف حیحص لكشب غِّرُفت ال ةناثملا تناك اذإو
.)ةناثملا لخاد هؤاقبو( لوبلا

 .يخرتست كسافنأ يعد ؛ضاحرملا ىلع ةیخرتسم يسلجا  •
 . يلجعتست الو تقولا كسفنل يحیتأ  •

 نیترم ةناثملا غیرفت يلواح
 وحن كضوح يكِّرح ،مات لكشب غرفت مل كتناثم نأ ِترعش اذإ   •
  يلواح مث ضاحرملا دعقم ىلع كسولج ءانثأ مامألا ىلإو فلخلا    
 كضوح يكِّرح ،ةیناث يسلجا مث يفق وأ ىرخأ ةرم كتناثم غیرفت    

 .ىرخأ ةرم يلواحو يسلجأ مث مامألاو فلخلا وحن

 كتناثم غیرفت يف ةدعاسملل  تامیلعتلا ضعب
 .كتناثم قوف ضوحلا ةمظع ىلعأ فطلب يطغضا   •
 .ءىفادلا ءاملاب مامحتسالا ءانثأ يلوبت   •
 .لُّبتلا ءانثأ اھیعمست يك )ةیفنحلا( روبنصلا ءام يحتفا   •
 .لُّوبتلا ءانثأ درابلا ءاملا يف كدی يعض   •

 ناك اذإ ملألل نّكسم ىلع لوصحلا بیبطلا وأ دیلوتلا ةلباق نم يبلطأ
 .ضوحلا عاق نیرامتب مایقلا نمو كتناثم غیرفت نم كعنمی ملألا

 لكشب اھتفیظو ةناثملا يدؤت يكل  ةماھ ضوحلا عاق تالضع نإ
 يصرحإو ،موی لك ضوحلا تالضع نیرامتب مایقلا كیلع .يحص
 دعب ضوحلا عاق تالضع ءاخرتساب روعشلا نم ينّكمتت  نأ ىلع
 .نیرمت لكب مایقلا

يعجار ضوحلا عاق تالضع نیرامت لوح تامولعملا نم دیزملل
 .ضوحلا عاق تالضع نیرامت ناونعب انیدل قئاقحلا ةرشن

 حئاصنلا وأ تامولعملا نم دیزملل
  يئایزیفلا  جالعلا ةرئاد
 ءاسنلل يكلملا ىفشتسملا
)03( 8345 3160 :فتاھ
ًءاسم ٥:٠٠ ــ اًحابص ٨:٣٠ ةعاسلا نم ةعمجلا ىلإ نینثإلا

 عاقو ةناثملا ىلع طغضلا ىلإ لفطلا ةدالو ةیلمع يدؤت دق
 ةقطنم يف اًملأ وأ/و تامدكو اًمُّروت بِّبسی دق ام ،ضوحلا
ىلإ كلذ يدؤی دقو .لوبلا ىرجم يف ةصاخو ضوحلا

 .ةناثملا لخاد لوبلا سابتحاو لّوبتلا يف ةبوعص
 ةناثملا دُّدمت يف طارفإلا يف ّببستی دق لوبلا سابتحا نإ
 .اھب ىذألا قاحلإو

 لوبلا سابتحا ھببسی دق يذلا روعشلا
 .جاعزنإلاب روعش وأ ةناثملا يف ملأ •
 .ةناثملا غیرفتل عفاد وأ ةبغر يأب روعشلا مدع •
 .لّوبتلا يف ةبوعص •
 .ةناثملل ماتلا غیرفتلا مدعب ساسحا •
 .لوبلا قفدت ُفقوتو ءدب ةرثك وأ لوبلا ّقفدت ءطب •
 لّوبتلا نم نّكمتلل دھج لذب  •
ةناثملا يف روصحملا لوبلا بُّرست  •

 ةدیج ةحص يف كتناثم ىلع نیظفاحت فیك
 لئاوسلا نم ریثكلا برشب كیلع
 نم نیرتیل ىلإ فصنو رتیل نیب ام برش ددجلا تاھمألا ىلع بجی
 يك راھنلا ىدم ىلع ةیمكلا هذھ يبرشت  نأ ىلع ،موی لك لئاوسلا

 ةیمك برش مدع نإ .ةناثملا لیمحت يف طارفإلا يف ةأجف يببستت ال
ّبُسی دق لئاوسلا نم ةیفاك ضارعألا ةدایزو ةناثملا جُّیھت يف بِ
 ً.اءوس

 هذھ يف نییفاكلا نأل كلذو الوكلاو ةوھقلاو ياشلا لوانت يبنجت
 ُمقافت يف اًضیأ بَّبستی دقو ةناثملا جیھیو جعزی تابورشملا
 .كیدل ضارعألا

  ضاحرملا لامعتسا نم راثكإلاب كیلع
 لك ةرم ضاحرملا لامعتسا ِكیلع ،ةناثملا ءالتمإ طرف بُّنجتل

 ةناثملا غیرفت دنع كسفن يدھجت الو تاعاس ثالث وأ نیتعاس
 .ءاعمألاو
 :يھ ضاحرملا يسرك ىلع سولجلل ةیعضو لضفأ نإ

 .ضرألا ىلع ناتحطسم كامدقو مامألا وحن ةینحنم يسلجا   •
  ىلع كیقفرم يعضو امھضعب نع امھیدعباو كیقاس يحتفا   •

 .كیذخف
 .مامألا وحن يخرتسیو خفتنی كنطب يعد   •
 .ھقوف سولجلا ةیعضوب يفقت الو يسرك ىلع اًمئاد يسلجا   •

 ةدالولا دعب كتناثم غیرفت
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