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 ة3صوصخلاو نمألا لئاسم ح"!
 

56
 [bلت`س .تن[Zنإلا ]Zع دادعتلا Aع مهتاXاجإ مNدقتب !ألل ةدحتملا تاNالولا دادعت حمسGس ،قالطإلا Aع ةرم لوألو ،2020 ماعلا 7
 تن[Zنإلا ]Zع ةXاجالا را3خ دعN  .تن[Zنإلا ]Zع جذومنلا Aع لوخدلا ل3جس`ل زمر Aع يوتحت ءاصحإلا بتكم نم ةلاسر !ألا ة3بلاغ
56 اقمعم اZuكفت رمألا بلطت دقو ،دادعتلل ةقراف ةمالع

 .ة3صوصخلاو نمألا لئاسم 7
 

 

 نمألا
w7 56قرلا لوحتلل ءاصحإلا بتكم دادعتسا عم

y6ا]Zيسلا نمألا حبصN ،2020 ماعلا 7
 ةNامحX ءاصحإلا بتكم مZ]6لN .ة3مهأ |Z}أ 7

56 كت~صوصخ
 .ەدع�و دادعتلا جذومن ءلم ءانثأ كتاXاجإ ةNامح نامضل دجX لمعN وهو ،ەدعX امو 2020 ماعلا ءاصحإ 7

X� وفظوم نكمتي [�ح اهZuفش� مت~س كتاXاجإ نإف ،دادعتلا فظوم عم مأ تنZ]نإلا Z[ع كتباجإ مدقتس تنك اذإ امع رظنلا ف
56 ةروطتم تا3نقت مادختساX تن[Zنإلا ]Zع ةXاجالا جذومن �u6مأتل ءا]Zخ عم بتكملا لمعN .اهتءارق نم طقف دادعتلا

 نمألا 7
y6ا]Zيسلا

56 رئاز 600,000 نم |Z}أ عم لماعتلا هنكمN جذومنلا نأ نم ءاصحإلا بتكم د}أت دقل .7
 ل�اشم ع�قو نود دحاو تقو 7

 .نمألا وأ ءادألا ىوتسم Aع
 
 
 

 ة1صوصخلا
نوناق مZ]6لم دادعتلا بتكم

ً
 اًماع 72 ةدمل )ناونعلا وأ لما¡لا مسالا لثم( ة3صخشلا ف��عتلا تامولعم عيمج ة�! Aع ظافحلاX ا

X56 2020 ماعلا ءاصحإ تالجس نم صلختلا مت~س .عيمجتلا دع
 .2092 ماعلا 7

Xءاصحإلا بتكم موق3س ،2020 ماعلا ءاصح¦ب اًءد Xدج ةق��ط 7©و ،ة3لضافتلا ة3صوصخلا جمدNامحل ةدNاًدان`سا ة3صوصخلا ة 
"» يأ ةفرعم Aع اًرداق نوكN الأ بجN مجاهملا نأ ةركف ªإ

 ق��ط نع كلذ متي .اهمدقت 7[�لا تامولعملا Aع ادان`سا كنع ء7
 .اهب �u6ط¯ترملا دارفألا دNدحت نكمN ال ن®ل ،ةق3قد تالدعملاو تاXاسحلا لثم تاءاصحإلا لظت ث3حX ةNانعX تانا3بلا بGترت
 ال هنإف ،ثدحت 7[�لا تانا3بلا تا�اهتنا ددع نع رظنلا ضغX هنأ �67عN اذهو ،نمزلا لماع ةمواقم Aع ةرداق ة3لضافتلا ة3صوصخلا
Nترت ةداعإ نكمGكتانا3ب ب. 

 
 

 
 ة1نوناقلا ة6امحلا
Xإ ةفاضإلاª امحلاNة3جولونكتلا ة، Nأ ءاصحإلا بتكم عضخNإ اًضª الولا نوناق نم 13 دنبلاNع 13 دنبلا صني .ةدحتملا تاA 
y6وناقلا ماZ]6لالا

56 فظوم يأ يدؤي .كتانا3ب ة�! ةNامحX ءاصحإلا بتكمل 7
 ة�! Aع ظافحلل ة�روتسدلا �u6م3لا ءاصحإلا بتكم 7

 امX ،ةدNدش تا��قع هجاويس ،ءاصحإلا بتكم هترداغم دعX [�ح ،لا¹شألا نم ل¹ش يأX 13 دنبلا ةNامح كهت¸ي صخش يأ .كتانا3ب
56
 .رالود ª 250,000إ لصت ةمارغ وأ « و تاونس ª 5إ لصت ةدمل نجسلا كلذ 7


