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 ة*ـــــ()'لا  %ـــــــــمألا
  

 ماعلا %$مألا
-- 

 ماغلألا >;:/ ة$ع83لل يلو4لا م3$لا ة2سا01/ ةلاسر
 ماغلألا/ ةقلع08لا تاءا>جإلا يف ة4عا<0لاو

 2022 لK>بأ/نا<$ن 4
  
 ماـغلألاـ0 ةـقلع,<لا تاءا'جإلا يف ة4ـعاـــــــــــــــ?<لاو ماـغلألا ';:0 ةـ1ع2,لل يلو4ـلا م12لاـ0 اـ/لاـف,حا اـن'ّ%$ـی 
 لـ2Y;لا YZ';لاـXو - ة'Vف,<لا 'ئاـخ$ـلا Rم ب'Mلا تاــفل:م Rم Pلاــعلا 1Oل:ت M2ن هاــ/ع;ق J$ـلا 2IــــــــــــــHلاـ0
 .هع;قن نأ ا/1لع 1Rع,ی لا[ی ال J$لا

 ماغلألا 'Mmل ة1لو4لا ةل<Mلا قالkإل ين4<لا ع<,V<لا ءا;ــــــــHن ع<,جا ،chــــــــgلا0 ًاماع 1Rثالث لcقف 
 .ة1ضرألا

 .ح,ُف 4ق ماغلألا لا<ع,سا 'mح ة1قافتا ىلع ع1ق2,لا با0 نا% ،تا2/س q<خ نg2غ يفو 

 ة1ضرألا ماغلألا لا<ع,سا تاXو ،ةلود 160 ــلا ق2فx ة1قافتالا ىلع ةعّق2<لا لو4لا د4ع حcصأ م12لاو 
 .ًاYc'قت هل% Pلاعلا هلcقx ال ًا'مأ

 Rم ه2ُلخ Pلاـعلا ءاـMنأ ع1<ج Rم ًا4ـلب R 30م '}كأ Rلعأو ،Pغل ن12لم R 55م '}كأ '1م4ـت y'ج 4ـقو 
 .لئاه ل~0H ةcH'Yلا 'ئا?:لا {gف:ناو ،ماغلألا

 ًا4لب R 50م '}كأ يـــــــــــضارأ لا[ت الو ،ةنو[:<لا ة1ـــــــــــضرألا ماغلألا 1Rیال<0 جعx لا[ی ال Pلاعلا �Rلو 
  .ةMلسألا Rم �1غcلا ع2/لا ا$هب ةث2لم

 فالآ لـــ,قت ع/ــــــــــــــ�لا ةـــYو4ـــ1لا ة'Vف,<لا ُة[هجألاو ب'Mلا ِتاـــفل:م Rم تا'Vف,<لاو ماـــغلألا لا[ت الو 
 .لافkألا Rم Pه/م '1}%و - حا'P 0Vه�1cت وأ ماع ل% صا:شألا

 اYر2ـــــــس Rم ،ة'Vف,<لا 'ئاخ$لا ';خ ل� يف ن2ـــــــ1HعR xی$لا سا/لا ةxا<Mل Y4[<لا لعفن نأ ا/ل 4ب ال 
 .ا<ه'1غو اxدc2<%و را<نا1م ىلإ نا,?ناغفأو لام�2لاو

 '1غ 'ئاخذ ل~ـــــــش يف – ب'Mلا Rم 4حاو 'هـــــــش تافل:م Rم Oل:,لا ق'غ,ـــــــ?1ـــــــس ،ا1نا'%وأ يفو 
 {ق2ب عفا4<لا {<ـ�ت نأ 4ع0 حاورألا د4ه1ـس ام ،Rم[لا Rم اد2قع – ةxد2ق/ع 'ئاخذو ،ة1ـضرأ ماغلأو ،ة'Vف/م
k2Yإ لعفلا0 14قت م12لا يهو .لxم سا/لا ع/<تو ةئرا;لا ة1نا?نإلا ةن2ع<لا لا�R 0 را'فلاM{ع اR نامألا. 

 qلVم يف ن2<ئا4لا ءاـــــــgعألاو .'1خأت نود ة1قافتالا ىلإ ما<ـــــــgنالا ىلإ لو4لا ع1<ج 2عدأ ي/ن�و 
 .ةصاخ ٌة1لو�?م Pهقتاع ىلع عقت ًا4یM4ت Rمألا
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 د2هج 1R~<,ل cZـــــــ?م Iٌ'ـــــــش يهو .ة1ناـــــــ?نإلا يف ًارا<},ـــــــسا لّ~ـــــــHت ماغلألا0 ةقلع,<لا تاءا'جإلا نإ 
  .ةما4,?<لا ة1</,لاو Pئا4لا مال?لا ُة[1%رو ة1نا?نإلا ةثاغإلا

 ةـفآ Rم Pلاـعلا Oّل:/لو يــــــــــــــضاـ<لا يف م4ّـقت Rم ز'حُأ اـم ىلع ،يلو4ـلا م12لا ا$ـه يف ،ًاـعم cR/لف 
 .ةعجر الب ة1ضرألا ماغلألا

 


