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قرزألا ل(نلا  نافدرك و بونج  قيس6ت  ةدحو   
ة(ناس<الا لاوحألا  ةعDاتم   

  2018   سرام

 

NOاذغلا نمألا
P ةعارزلاو   

NOاذغلا نمألا ةعDاتم ةدحو تدروأ
P UV

P قتXYرZعمو هنأ "  ا 

 ة(ئاذغلا ةمزألا ضافخناو ءاهتنالا cPع داصحلا ة̀_ف بورق

 pألا نأ دجن كلذ نم مغرلاD اهل لدعم لقأ jPا ةداحلا

 ريدجلا نم .ة(ئاذغلا اZداوم اهسفنل نزخت نأ تعاطتسا

Dنأ ركذلا Zس< كانwة xألا نم طقف ةط(سp  تحجن UV
P 

NOاذغ نوزخم z_فوت
P ع وأ طقف رهشأ ةع{رأ ةدمل اهيفكتcP 

 عسأو نوب كانZ نأ ث(ح مداقلا ويام رهش jPا ريدقت �_�أ

 حشلا رهش �_تع� يذلا سطسغأ رهش نع مهلصف�

 2017 ماعلل �Pارزلا مسوملا جاتنا نأ نم مغرلا{و .طحقلاو

 لق� نوزخملا نأ الا 2016و �zV 2015ماعلل �zVقDاسلا ه(عارزلا �zVمسوملا جاتنا نع z_ثكD لضفأ نا�

Dثك_z نا�سلا تاجا(تحا نع UV
P ̀�لا ةثالثلا قطانملاP اتم تمتDاهتع. Zبك لامتحأ كان_z ت نأwةمزألا أد 

UV ة(ئاذغلا
P اذغلا نوزخملا دافنل ةج(�ن عاس�الاNO

P ألا يدلp ةرذلا راعسأ عافترا لامتحا عم UV
P رهشألا 

1" ةمداقلا  

UV ة(منتلاو ةنوعملل ةدحتملا تا�الولا ةلا�و ەردص� يذلاو مالسلا لجأ نم ءاذغلا روش6م دروأ
P نادوسلا 

NOاذغلا نمألا نأ )2018 لXYبأ 4(
P يحزانلا طسو�zV يدوجوملا�zV UV

P ̀�لا قطانملاP ةضراعملا ةرط(س تحت 

UV
P ت نأ عقوتملا نم هنأ نافدرك بونجwأد DدتلاZا ةمزألا يوتسم نم روjP ئراوطلا يوتسم UV

P نم ة̀_فلا 
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ناك  مسوم 2017  جاتنا  نأ  نم  مغرلاب 
اذھ  نأ  الا  قباسلا  مسوملا  نم  لضفأ 

يئاذغلا  نمألا  يوتسم  نسحی  نم  جتنالا 
.عارصلا قطانم  يف  ماع  لكشب   

 

يف  سرام  يف  مت  يذلا  كرتشملا  مییقتلا 
نأ  رھظأ  قرزألا  لینلا  يف  ھكدو  مایب 
نم  تاتابنلا  روذج  نودمتعی  نیحزانلا 
تامدخلا  بایغ  رھظأ  امك  ءاقبلا  لجأ 

.ةیساسألا   
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 لدعم عافتراو داح ل�شx ة�ذغتلا ءوس روهظ jPا يدؤي فوس يذلا رمألا �_مت£س jPا وينوي رهش

  .لافطألا طسو ةصاخ تا(فولا

UV
P اذغلا ةلقو صقن ناف عقاولا UV

P ئرلا لماوعلا نم �_تع� نافدرك بونجª̀�لا ة(سP ت�_جأ Dنا�سلا ضع 

�zV UVئجالل اد�ا ركسعم jPا حوVV_لل
P ئجالل ةدحتملا ممألا ةمظنم تدروأ ث(ح نادوسلا بونج�zV UV

P 

UV نادوسلا بونج
P قتXYرZلجر 585و ةأرما 684( درف 2691 ددع لوصو نع يرودلا ا( UV

P 1 نم ة̀_فلا 

UV ة̀_فلا سفنب ةنراقم %132 ةwس6ب ةداYز لثم� يذلاو سرام 15 –
P نيذلا ددع نا� ث(ح قباسلا ماعلا 

. ادرف 545 يواس³ مهل(جس� متو اد�ا ركسعم اولصو  

 �zVب£س كلانZ نأ انل حضتا �zVئجالل د�ا ركسعم jPا اولصو نيذلا عم اZءارجا مت P̀�لا تالDاقملا لالخ نم

 ةلق امZ ناw£سلاو .�zVئجالل اد�ا ركسعم jPا مZؤجلو ة́{نلا لاwج قطانم نم pألا حوزن ءارو �zVسªئر

 ةدافتسالل ركسعملا jPا مهلافطأ لاسرا نم pألا ضعD عفد يذلا رمألا ة(ساردلا موسرلا عافتراو ءاذغلا

UV ة(م(لعتلا صرفلا نم
P ئجاللا تاركسعم�zV UV

P ما{و قنوت قناوجأ_z  UV
P لامش ةدحولا ة�الو.  

UV اودروأ قيس6تلا ةدحول نوعDاتلا نوبقارملا
P راقتYرZئجاللا نأ م�zV ا اولصو نيذلا ددجلاjP تاركسعم 

    .نYرود ما ة(لحمو و́{ث نم ءازجأو cPقدا� برغ قطانم نم اومدق نادوسلا بونج�zV Dئجاللا

نافدر بونج ك  

NOاذغلا نمألا ةwقارم ةدحو 
P تدروأ UV

P راقتYرZةداحلا ة(ئاذغلا ةمزألا "  نأ ا UV
P دق م(لقالا طسو ¶V}ت 

"�zVقDاسلا �zVمسوملا نع 2 ةنراقم كان  Z ارزلا�P جاتنالا   xةلق ب·س ¹Pا(قلا مقرلا   كلذو  

UV تلطP Z̀�لا ةرºYغلا راطمألا
P ةعقاولا عرازملا تفرج 2017 ماعلا UV

P جلا قطانملاو يداولا قطانمwة(ل 

UV تنا� P̀�لاو ة{̀_لا ة́{صخ ضافخنا jPا كلذ يداو
P اعت ساسألاNV

P تاعارزلا ةج(�ن ة́{صخلا ةلق نم 

.ةرركتملا  
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UV اولشف �zVيد(لقتلا �zVيلحملا �zVيعرازملا نم z_ثك 
P مهيضارأ ةعارز xتاذ تا́{عصلاو نمألا با(غ ب·س 

UV تاناض(فلاD ةلصلا
P ارألا»V

P اوحجنو ظحلا مهفلاح نيذلا نوعرازملا .ة(نطقلا ةل(قثلا ءادوسلا UV
P 

 تافالا jPا ةفاضالاD اقDاس تركذ P̀�لا لماوعلا .ادج ةدودحم اZوعرز P̀�لا مهتاحاسم تنا� ةعارزلا

UV ل(صاحملا تDاصأ P̀�لا ة(عارزلا
P Dقدا� برغو و́{ث قطانم ةصاخ تا(لحملا ضعcP رمألا تمقاف 

NVدتو ضافخنا jPا تدأو ةل�zV Dطلا تدازو
P ة(جاتنالاو جاتنالا UV

P ة(لالا ةعارزلاو ة�د(لقتلا ةعارزلا.  

NOاذغلا نمألا ةwقارم ةدحو رYراقت z_ش� 
P اتلاDءاذغلا ةمزأ نأ " قيس6تلا ةدحول ةع UV

P جلا قطانمwلا 

z UV_غتت مل ة({Xغلا
P ا ر́{ت�ا نم ة̀_فلاjP 2018 رياني Dارزلا مسوملا جاتنا نأ نم مغرلا�P نا� 2017 ماعلل 

NOاذغلا نوزخملل نزاوتم z_غ دوجو هنع جتن cPحملا صقنلا اذ�zV . ZقDاسلا �zVمسوملا نم لضفأ
P ب�zV 

UV  ةرذلا لوصحم راعسأ نأ نم مغرلاwف ةفلتخملا تا(لحملا
P بطلا اهلدعم)¾P UV

P لثم Zنم ة̀_فلا ەذ 

UV ةرذلا راعسا عافتراو ةداºYلا ن¿ل ةنسلا
P ا �_مس³د نم ة̀_فلاjP ثت رياني_z قلقلا Dلوصحم ةرفو صوصخ 

UV ةرذلا لوصحم راعسأ ضافخنا نأ ذا  ةرذلا
P Zةضفخنم نوكت ماع ل� نم ة̀_فلا ەذ UV

P راشأ . ةداعلا 

�_مس³د �_مفون  ر́{ت�ا  �_مت£س  سطسغا  ويلوي  وينوي  ويام  لXYبا  سرام  ريا�_ف  رياني  رهشلا   

طاش6لا  

 zV_هجت            

ةعرزملا  

ةعارزلا              

     

 ةدشلا ة̀_ف

 ةفورعملا

ا(خYرات  

 

 ةدشلا ة̀_ف

2018 :ةدتمملا  

 داصح   

 عرازملا

ةXYwقلا  

 داصح       

 عرازملا

ةد(عwلا  
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NOاذغ نوزخم نم مهيدل ام نأ pألا
P زواجتل مهيفك� نل  Zظوحلملا عافترالا نأ ام� بعصلا مسوملا اذ 

ةمداقلا ر " 3 UV لظ� فوس
P دا�دزالا UV

P هشألا  UV
P ةرذلا راعسأ  

قرزألا ل(نلا   

UV
P ت ام ةداع قرزألا ل(نلاwحشلاو طحقلا ة̀_ف اد UV

P و وينوي يرهشYاماويلو UV
P نا�س ناف سطسغأ رهش 

UV نوأدwي م(لقالا
P قلا عرازملا نم مهتاجتنم كالهتساXYwام� ة Zلاحلا و UV

P نأ ث(ح نافدرك بونج م(لقا 

Zكان Dس هنا�س نم ضعÃق نوضرعتXYwا اjP س< طحقلا ة̀_فwدق ءاذغلا نم مهنوزخم نأل ة Dأد UV
P 

UV ةرقتسم وأ ةتباث z_غ ة(ئاذغلا بوبحلا راعسأ نأ ام� .دافنلا
P ة(عوبسالا قاوسألا Dا ةفاضالاjP مدع 

UV  طقف رفوتم ة(ماشلا ةرذلا لوصحم .اZرفوت
P دحاو قوس UV

P هل دوجو الف حمقلا امأ سرام رهش 

NOاذغ لوصحم مZأ �_تع� يذلاو ةرذلا لوصحم راعسأ .اساسأ
P UV

P م(لقالا UV
P رمتسم دا�دزا UV

P نم ةثالث 

UV ةع{رألا ة(عوبسالا قاوسألا
P ح�zV رفوتم مسمسلا لوصحم نأ UV

P Zةثالثلا ة(عوبسالا قاوسألا ەذ 

 هل� اذZو نا�سلل ة(ئاÄÅلا ةوقلا فاعضا jPا يدؤي امم ريا�_ف رهش نم با̀_قالا دنع عفترت ەراعسأ ن¿ل

xب دودحلا قلغ ب·س�zV ا(́{يثأو بونجو نادوسلا xلا ب·سÆحلسملا عا UV
P س<و .ةراجلا ةلودلاwة 

UV نوعرازملا أدD دقف ةعارزلا ة̀_ف برقو مودقل
P هجت_zV ةعارزلل ضرألا UV

P لوطهل اراظتنا ةثالثلا تاما(بلا 

UV راطمألا
P ح�zV ̀�لا هثالثلا راطمألا نأP Zارخؤم تلط  UV

P خألا ́عبسالا_z ل ة(فا� �_تعت ال سرام نمwءد 

UV ةردن اض�أ كانZ  .ة(عارزلا ة(لمع
P ادوسلا لوفلاو ا(́{للاو مسمسلاو ةرذلا لثم يواقتلا فانصأNV

P 

 ناس<الل ةنزاوتملا ة�ذغتلاو ة(لحملا قاوسألا طاش6ل ة(بلس تاسا�عنا هل اذZو تاوÆVخلا روذ{و

Dا ةفاضالاjP سwمهشاعم ل.  

ة�ذغتلاو ةحصلا  

نافدرك بونج  

UV درت مل
P Zراتركس نم ة̀_فلا ەذYيأ ة(لحملا ةحصلا ة Dفت نع تاغالÇÅ

P ةفورعملا ضارمألا نم يأ. 

Zكان Dلفط ةافو نع غال�zV UV
P ش³ سرام رهش�wب·سلا نوك� نأ ه Zاصالا وDة Dاحسلا ضرمNO

P Dفالخ 

                                                             
سرام 2018 3 يونس  عــ01لا  ر06قتلا     https://fsmu.org/reports/ 
 



 5 

UV يرخأ تاغالD يأ دجوت ال كلذ
P ع لوصحلا .سرام رهشcP تا�دحتلا نم حبصأ ة(حصلا ة�اعرلا 

UV  .م(لقالا نا�سل ةقلقملا
P راتركس تماق سرام رهشYة(حصلا ة Dلماعلاو نيدشرملا عم قيس6تلا�zV UV

P 

 ذ(مالتو باwشلا ةحpÅY كلذ�zV Dفدهتسم زد�الا ضرم نع ة(عوتو ةÝXYنت ةلمح م(ظن�ب ةحصلا لاجم

UV سرادملا بالطو
P تا(لحملا.  

ÉVش�سملا ماق
P لاXYÉV

P دوجوملا د(حولا UV
P جلاwغلا لاX})̀�لاو ةP ارق ةمدخو ة(طغتب موقتD300000  لا ة  

�zV UVتلماعلا �zVتدا(علا تامدخو ةطش<أ معدD ماق
P ة(حص ةدحو 15 لا و ةقطنملا DاةفاضالاjP م(ظنت 

 ة(حصلا تامدخلا jPا  رقتفت P̀�لا يرقلا jPا ة(حص ة(ناد(م تاراYز ءارجال ةلوجتملا ةدا(علا كXYحتو

.ة(ساسألا  

قرزألا ل(نلا   

ÊP UVصلا عضولا
P ح قرز ألا ل(نلاXي ه(ف ةلماعلا تادا(علا ددع نأ ذا ادج جwتادا(ع ةع{رأ غل UV

P ما(ب 

UV تادا(ع 7و هكدو
P اش ما(بjP تادا(ع 9و ل(فلا UV

P سوبا� ما(ب Zةلق اض�أ كان UV
P ودألاYةلقو ة UV

P لاÌردا 

V«رملل ةwس6لاD لÝحتلا ماظن با(غ jPا ةفاضالاD بردملا ÊPصلا
P اjP ش�سمÉV

P املاDتع� يذلا نا_� 

ÉVش�سملا
P لقالا)ÍP دوجوملا د(حولا UV

P ةقطنملا.  

UV تعلدنا P̀�لا كراعملا ناDا هكدو ما(ب jPا �zVيحزانلا قفدت عمو ارخؤم 
P ريا�_ف رهش Zب¿لا قفدتلا اذ_z 

UV ةدوجوملا ة(حصلا تادحولاو تاسسؤملا cPع اz_بك اطغض ل�ش
P ةقطنملا كلت.  

UV اVV_ق اموق نا�سو تاعمتجم عطقني
P باقودو با�شا)cP ردو اشوقوYة(حصلا تامدخلا نع مامت قن 

UV سوبا� رهن ض(ف� امدنع
P راقتلا .راطمألا مسومYتركس نم ةدراولا ر_z ةلاح 15 دوجو نع د(فت ةحصلا 

UV ماذج
P ق اموق ةقطنم_VVا.  
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ناويحلا ةحص  

قرزألا ل(نلاو نافدرك بونج  

ÇÅفت وأ دوجو مدع jPا z_ش� قيس6تلا ةدحول �zVعDاتلا �zVفÄÅملاو �zVبقارملا نم ةدراولا رYراقتلا
P ́عن يأ 

UV يرخأ ضارمأ يأ وأ ة(سªئرلا ة(ناويحلا ضارمألا عاونأ نم
P Zسأر 4000 نم �_�أ ةجلاعم مت .ة̀_فلا ەذ 

¹Åاوملا نم
P UV

P ةفلتخملا تا(لحملا UV
P سولا ةقطنملاÎP راتركس ةطساوبYناويحلا ةحص ة Dعم نواعتلا 

�zV UVيلحملا ءا�ÄÅلا
P ح�zV ارمتسم لازام جالعلا ةلمح نأ UV

P جلا ةقطنمwغلا لاX})جنلدلا ة(لحم رمت .ة UV
P 

UV داح صقنب ا(لاح ة({Xغلا لاwجلا
P لا ەا(مÄÅا يدأ يذلا رمألا بjP مهتاناويحو ةقطنملا نا�س ةكراشم 

ەا(ملا رداصم سفنل  

ةئÃبلا حاحصاو ەا(ملا  

نافدرك بونج  

NVاعت تا(لحملا ل�
P ەا(ملا نأ ث(ح ەا(ملا ةل�شم نم UV

P خلا_zألاو نا�دولاو ناDامم فجتو بضنت را 

¹Åاوملاو تاناويحلا عفد�
P نوكراش�ي نا�سلاو UV

P لا ەا(م رداصمÄÅراقتلا .بYش� ةدراولا ر_z اjP تودح 

 .نا�سلا ةطساوب اهمادختسا ة�_كو اهيلع د�اV̀_ملا طغضلا ب·سx كلذو تاخضملل ةرركتم لاطعأ

Z̀�يلحم �_تعت .ةلطعتم ةخضم 599 ددع كلانP رود مأYامهنأ ث(ح ارثأت تا(لحملا �_�أ نم جنادلاو ن 

 نأ تدروأ م(لقالاD ەا(ملا ةنجل .اهيدل P̀�لا ەا(ملا رداصمD ةلقD ةنراقم ةمخض ة(ناويح ةورث ناÌلتمت

.ةجوحلا دسل �_�أ وأ ةخضم 120 وZ بولطملا ددعلا  

قرزألا ل(نلا   

ريا�_ف  رهش   UV
P ت·ش<  P̀�لا  ةحلسملا  تاÑا�wشالا  لالخ  ترمد  P̀�لا  ÒPناودلا  ددع  قرزألا  ل(نلا  م(لقا   UV

P
.ةقطنملا  UV

P ەا(ملا  ةل�شم  مقافتو  ةداYز  jPا  يدأ  يذلا  رمألا  ÒPناود  غلwي 9   
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م(لعتلا  

نافدرك بونج  

UV ةلجسملاو 250 لا سرادملا مظعم
P لمعت اهن¿ل ةلماع م(لقالا Dمدقملا معدلا .ةضفخنم ةءافكو ةردق 

UV ءاDألا سلاجمو ة(لحملا تاعمتجملا .دودحم م(لقالا نم ÎPسولا ةقطنملا سرادمل
P جلا ةقطنمwلا 

 ةراداو ءانبل ةمزاللا دراوملا باطقتسال مهتاعمتجم كXYحت ة(لوؤسم مهقتاع cPع اوذخأ ة({Xغلا

UV .ةمزاللا ة(م(لعتلا داوملا jPا سرادملا رقتفت .سرادملا
P سولا ةقطنملاÎP م حجنÄÅةعانص عو 

  .ةحجانلا ة(لحملا تارداwملا يدحا تنا� P̀�لاو  z_شاwطلا

قرزألا ل(نلا   

 Zاذ مهتاناحتما  ءادأل  سولجلا  نم  م(لقالا  ذ(مالتو  بالط  عنم  ماعلا 2017   UV
P نمألا  با(غو  عاÆلا 

 UV
P حضوم   Zو ام�  ماعلا 2018   UV

P سرادملا   UV
P �zVلجسملا  ذ(مالتلا  ددع  ضافخنا  jPا  يدأ  اض�أ  عاÆلا 

)cP(ك  م  ا(ب( كوزوز   UV
P ةلوزعملا  قطانملاو  )سوبا�  ل(فلا -  jPاش  هكدو( –  تاما(ب  ةثالثلا   UV

P ەاندأ  لودجلا 

�zVملعملا   UV
P لثمتي  م(لعتلا  عاطق  تاجا(تحا  مZأ  نم  نأ  تركذ  م(لعتلا  ةYراتركس  .ناسªق  ة(لحم   UV

P ارو  مأ

.ذ(مالتلا روضحو  ة(سردملا  داوملاو  بت¿لاو  �zV{ردملا   

 

 

 

 

 

 

   ب الطلا ددع  2017   بالطلا ددع
2018 

نا�ملا  

سوبا� ما(ب 4139 6222  

ةكدو ما(ب 2053 2027  

ل(فلا jPاش ما(ب 4099 2915  

 - كوزوز( ةلوزعملا قطانملا 3936 5161
)ارومأ  

لامجالا 14227 16325  
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UV لصفل ةروص
P ساسأ ةسردم UV

P سقªس                        
 

NOاهنلا رXYقتلا ناو
P   2017 UV م(لعتلل م(يقتو ةسارد ترجأ ق

P نافدرك بونج UV
P ي ماعلا س6تلا ةدحو

ا نم ةخس< ذخال قيس6تلا ةدحوب ل صت الا ءاج  رلا . 2018 UV عــــYزوتلل احاتم نوك(سو
P بأXYق  لXYwا ردص(س 

.رXYقتلا  

 

�Vمألا عضولاو ة�امحلا
P  

UV رانلا قالطا فقو ددم نادوسلا سªئر
P يرخأ رهشأ ةثالث تدمل دحاو بناج نم تا(لمعلا قطانم 

UV 2018 وينوي P 30̀�ح
P ح�zV جلاو ةكرحلا تددمªعشلا ش��P رانلا قالطا فقو  اهبناج نم لامش UV

P 

.2018 ماعلا نم ويام ة�اهن P̀�ح تا(لمعلا قطانم  

نافدرك بونج  

Zكان Zس< ءود��P UV
P نافدرك بونج Dبهن تا(لمع دوجو نم مغرلا Zو انZا يدأ يذلا رمألا كانjP قلخ 

Dتارتوتلا ضع UV
P ام� م(لقالا Zەاندأ حضوم و:  

UV سرام 2 موي
P م ما(ب_zي UV

P قدا� برغcP ألا نم سار 87 ددع بهن متDهن اهنأ لاق� راقwةطساوب ت 

.ةناسرخ ة(حان اهب اوهجتاو تا(شªلملا  
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UV
P سرام 18 موي UV

P ودرود مأ ما(ب UV
P ة(لحم Zيwألا نم سأر 20 ددع بهن مت ناDاصا تمتو راقDة 

.تا(شªلملا اض�أ اهيف مهتملاو حورجD هنس 30 ەرمع دحاو صخش  

.الVV_م 11 ددعل قرح كانZ نأ ەدافم ناwيZ ة(لحم N�Pاد ما(ب نم رخأ رXYقت درو  

قرزألا ل(نلا   

 UV
P لامش  ��Pعشلا  شªجلا   UV

P ة(لخادلا  لئاصفلا  �zVب  تعلدنا  P̀�لا  ة(لخادلا  تاشوانملاو  تاÑا�wشالا   Dدع

ل(صفلا  عم  قرزألا  ل(نلا  ة�الو   UV
P بناجلا  يداحأ  تا(ئادعلا  فقو  سرام   3 UV

P راقع  كلام  نلعأ  ريا�_ف 

نادوسلا -  رXYحتل  ��Pعشلا  شªجلاو  ةكرحلا(  ولحلا                             زºYعلادwع   Dةدا(ق سفانملا  رخألا 

ةXYح  نم  اردق   Zكان انمأو وأن   Zاود م(لقالا  دهش³  تقولا  كلذ  ذنمو  هنأ  ةدراولا  رYراقتلا   . )ولحلا لامش - 

ة�امحل  ةجوح   Zكان ت  راص ريا�_ف   UV
P تعقو  P̀�لا  ةحلسملا  تاÑا�wشالا   Dدع .�zVحزانلل  لقنت  لاو ةكرحلا 

.مهل ءاذغلاو  ة(ناس<الا  تادعاسملا  م�دقتو  �zVحزانلا    

نوطمرم  ةwيدرع –  ام - سلا انوفنت –   ÖP ريا�_ف   UV
P تع  لدنا P̀�لا  ةحلسملا   Dشالا�wاÑتا ت  رثأت P̀�لا  قطانملا 

.شقو   وراشpÅ – د الادر –  زوق كو P×ا –  علادwع مدا  زوق   – Dقتا تا –  مامجلا زوق   – Dرق زوق   – 

ءا�ÄÅلاو  قيس6  تلا ةدحو  عم   Dنواعتلا z_معتلا  ةداعاو  ةثاغالل  ة(نادوسلا  ةلا�ولا  تماق  سرام  فصتنم   UV
P

 Zءالؤ مظعم  نأو  عاÆلا   xب·س او  حزن نا�سلا  نم  ددع 12000   Zكان نأ  رهظأ  يذ  لاو ك̀_شم  م(يقتب 

̀_نس  ةل(ل{و  �zVسار  وبأ  زوقو  وz_ج  ل(بجو  وبل  ل(بجو  ل(بجلاو  هكدوو  سªسق   UV
P اورقتسا   �zV ي حزانلا

.مادقألا cPع  ا(شم  �zVتعاس  ةفاسم  دعwي  P̀�لاو  ك�  ا مو  Dةل(ل قاوسأ   ÖP ةلماعلا  قاوسالا  برقأ  .يرامسو   

لاز  ام  عضولا  نأ  الا  قباسلا  رهشلا  لالخ  قرزألا  ل(نلا  م(لقا  دوس³  يذلا  ��Pس6لا  ءودهلا  نم   Dمغرلا

ة�ذ(فنتلا  ةطخلا  ذ(فنتو  تامدخلل  لوصحلا  cPع  اz_ثك  رثؤي  فوس  يذلا  رمألا   Dرطاخملا افوفحم 

ة(ناس<الا  تادعاسملا  لوصو  نامضل  عاÆلا   Zاذ ءاهنال  ةحلم  ةجاح   Zكان ماعلل 2018.  ة(لمعلاو 

ماعلا 2018   UV
P قرزألا  ل(نلا  قطانم  ل�   UV

P �zVجاتحملل   


