
ضيرملل تامولعم

– لسلا ءاد
ايناملأ يف ىتح نھار عوضوم

،ئراقلا يزيزع ،ةئراقلا يتزيزع

رَدقُي ثيحً،ًاعويش رثكألا ةيدعملا ضارمألا دحأ لسلا ءاد ربتعي
ديعصلا ىلع ضرملا اذھب ًايونس نوباصي نيذلا صاخشألا ددع
نويلم1 نع ديزي ام ةافوب ببستي و ،نييالم9 يلاوحب يملاعلا

لالخ نم لسلا ضرم ىلع نوريثكلا فرعتي.ايونس صخش
تاحصملاب كلذ مھُِركذُي ام ًابلاغ و طقف ةيخيراتلا عجارملا
ايناملا يفً اردان ضرملا اذھ حبصأ دق و .لابجلا يف ةدجاوتملا
ددع غلبي كلذ عم و ،نيتديجلا ةيحصلا تاداعلا و ةياعرلا لضفب
.ًايونس صخش0004 يلاوح انھ نيباصملا

ضرملا
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باصملا صخشلا عيطتسي و نيتئرلا ًابلاغ ةموثرجلا بيصت
ميثارجلا لقني نأ ،لاعسلا وأ سطعلا وأ ثدحتلا دنع ،ضرملاب
و .ميثارجلا هذھل نمضتملا ءاوھلا ةطاسوب نيرخآ صاخشأ ىلا
عم رشابم كاكتحا يف ناك نم لك ضرملاب باصُي ال نكل
ًابلاغ و ميثارجلا ةحفاكم ىلع مسجلا ةعانم موقت ثيح ميثارجلا
نايحألا ضعب يف ايريتكبلا لظت .ةيذؤم ريغ اھلعج يف حجنت ام
لك نم دحاو ىدل ضرملا رھظي .دسجلا يف تاونس ةدعل ةنماك
صاخشألا صخألاب دعي .هتجلاعم مزلتسي امم ،باصم ةرشع
رثكألا ّيِوَئِر ّلُسب نيباصملا ىضرملل برق نع نيطلاُخملا

.ةفيعض ةعانم مھيدل نيذلا كلذك و ضرملاب ةباصإلل ةضرع
ً:الثم مھ ةباصإلل ةضرع رثكألا صاخشألا

بستكملا ةعانملا صقن سوريفب نيباصملا و زديإلا ىضرم■
نسلا رابك ىلإ ةفاضإ راغصلا لافطألا ،عضُرلا■

لكشب ةعانملا زاھج َحبكت ةيودأ نولوانتي نيذلا صاخشألا■
رمتسم

لوحكلا وأ تاردخملا ىلع نينمدملا صاخشألا■

و دسجلا يف رشتنت نأ ،ةعانملا فعض ةلاح يف ،ميثارجلل نكمي
.اياحسلا و ةيلوبلا كلاسملا ،ماظعلا ،ةيوافمللا دقعلا يف صخألاب

ضارعألاو تامالعلا

نوكي .كلذل نيباصملا هابتنإ نود رشنتي نأ لسلا ضرمل نكمي
ام ًابلاغ و رمألا لوأ يف ائيطب نايحألا نم ريثك يف راشتنإلا
:ديدحتلا ةبعص ضارعألانوكت

مغلب نود وأ عم فيفخلا لاعسلا وأ ةَحكلا■

يدارإاللا نزولا نادقف■

قاھرإلا■

ةفيفخ ىمُح■

يليللا قرعتلا■

مدع ةلاح يف اھتدش دادزت و ،عيباسأ ةدمل ضارعألا هذھ رمتست
ةدمل رمتسي يذلا لاعسلا ةلاح يف ،ءاربخلا حصني .اھتجلاعم
ةلاح يف متي .هبابسأ نع فشكلل ةعشألاب نيتئرلا صحفب ،ةليوط
تابثإ لالخ نم صيخشتلا نم دكأتلا ،لسلا ءادب ةباصإلا لامتحإ
.مغلبلا يف الثم ،ميثارجلا دجاوت

غيلبتلا بجاو

ةباصإلا تالاح نع ةحصلا ةيريدم غالبإب ًاينوناق مزلم بيبطلا
لسلا ناك اذإ ةلاح يف ةيريدملا موقت .ًاجالع بلطتت يتلا و لسلاب
و .ضيرملل نيطلاُخملا ىلع ةيبط تاصوحف ءارجإ ميظنتب ًايدعُم
نكمي .ضيرملاب طيحملا طسولا صحفب ةيلمعلا هذھ ىمست
ِركبُم يئاقو جالعل اوعضخي نأ ىودعلاب نييباصملا صاخشألل
.هراشتنإ و ضرملا عالدنإ عنمل كلذو

جالعلا

نيباصم01 نيب نم7 ،جالعلل عوضخلا مدع ةلاح يف ،ىفوتي
صرف لِقت امنيب ،حاجنب نايحألا بلغأ يف ةجلاعملا متت .لسلاب
.)ةيفلخلا ةھجولا رظنأ( تامواقم دجاوت ةلاح يف ءافشلا
نوكت رھشأ6 ةدمل ةيودأ يداعلا جالعلا ةلاح يف ىضرملا ىقلتي
نيرھشلا يف نيباصملا لصحي .مثارجلا ىلع ءاضقلا ىلع ةرداق
.ةيبط تارضحتسم4 ىلع نييلوألا
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كسفنب هب مايقلا كنكمي ام

قيرط نع كلذ و ،ىودعلا نم كسفن يمحت نأ كنكمي■

و ةحُكلاب نيباصملا صاخشألا نع ةيافكلا هيف امب داعتبإلا
.ةيصخشلا ةفاظنلل ةماعلا دعاوقلا عابتإ

مودي لاعس نم يناعت تنك اذإ ةلاح يف بيبطلا ةرايزب مق■

.هبابسأ فَرعُت ال يذلا و ةليوط ةدمل

.لسلا دض حاقل ءاطعإب ايناملا يف حصنُي دعَي مل■

:لسلاب ًاباصم تنُك اذإ

ةينمزلا ةرتفلاب و ،لماك لكشب و ماظتنإب كتيودأ لوانت■

.كتلاح نسحتب ترعش ول و ىتح ً،المھم نكت ال .ةددحملا
بلطتت امنإ و ضرملا ةدم ديدمت طقف ينعت ال ساكتنالا ةلاحف
.ةدش رثكأ رخآ جالع

ىلع ةفيفخ لكأ ةبجو دعب ةيبطلا تارضحتسملا لوانت ِنكمُي■

.اھلمحت ىلع ةردقلا نيسحت

مظعم بلقتست ثيح .لوحكلا برش ناكمإلا ردق بِنتجإ■
حاجن ىلع رثؤي دق لوحكلا نإف يلاتلاب و دبكلا يف ةيودألا
.ةجلاعملا

نع عنتما كلذل ،يوئرلا لسلا ىضرم ىدل ايذؤم غبتلا دعُي■
.ناكمإلا ردق نيخدتلا

،جالعلا دعب و ءانثأ ةبقارملا تاصوحف ءارجإ ديعاوم ِمرتحإ■

ةــــيبناــــجلا تاريثأتلا ىــــلــــع اركبم فرعــــتلا متي يكل
ةفاضإ لاعف ريغ جالع ةلاح يف وأ ةيبطلا تارضحتسملل
.اركاب اھيلع فرعتلا نكمملا نم يتلا ساكتنالا ةلاح ىلإ

جالعلا

.نيلاعف نيئاود ةطساوب جالعلا ةعباتم ةيلاتلا رھشأ4 يف متي
نوكت نأ يغبني .دحاو نآ يف و موي لك ةيودألا ذخؤت ثيح
جالعلا نأ امب و .هتاجايتحإ و ضيرملا ةلاحل ةمئالم ةجلاعملا
نم هنإف ،ةليوط ةدمل و ةددعتم ةيبط تارضحتسم لوانت مزلتسي
،ضيرملا نم لك نيب اديطو ًانواعت كانھ نوكي نأ يرورضلا
نم ديدعلا صوصخلا اذھب كانھ و .ةحصلا ةيريدم و بيبطلا
.ةدعاسملا و ةروشملا ميِدقتب ةصاخلا ضورعلا
نيلقان ضرملا ةيادب يف لسلاب نييباصملا نم ديدعلا نوكي
موقي نأ وھ مھملا .ةدايع يف وأ تيبلا يف مھلزع متي اذھل .ىودعلل
راشتنإ عنم متي ىتح ،مفلا ىلع ًايقاو اعانق ءادترإب نيباصملا
امك ةيودألا لوانتب ىضرملا موقي نأ يرورضلا نم.ميثارجلا
طقف ةيمويلا مھتايح ةسراممل اودوعي نأ مھنكمي هنأ امك .يغبني
.نييدعم ريغ مھنا نم دكأتلا متي نأ دعب
ةديج ماع لكشب لسلا ةيودأ يف ةدجاوتملا ةلاعفلا داوملا نوكت
موقي .ةيبناج تاريثأت اھل نوكت نأ نكمملا نم هنكل ،لمحتلا
نم نكمتيل ،ماظتنإب ضيرملل ةيحصلا ةلاحلا صحفب بيبطلا
نم .ةلَمتحملا جالعلا ضارعأ نع بسانملا تقولا يف فشكلا
.رخآب ءاود لدبُي نا ةنيعم فورظ يف و لمتحملا
و ةروشملا لسلاب ضيرم لك ىلع ضرعب ءاربخلا حصني
ناك اذإ ةلاح يف متي .زديإلا سوريف نع فشكلا ءارجإ حارتقإ
.ًاعم نيضرملا ةجلاعمب اضيأ ايباجيإ فشكلا اذھ

تامواقملا :جالعلا ةلكشم

- ةمواقم - ةعانم رثكأ حبصت ايريتكبلا نوك يف ةبوعصلا نمكت
ةجيتن ةمواقملا هذھ رھظت ام ابلاغ ثيح .ةيودألا مھأ دض

.ةيودألل ئطاخلا مادختسالا
ىقبي ام ابلاغ و جالعلا بعص ةيودأ ةدعل مواقملا لسلا ربتعي
يغبني و ،لقألا ىلع ارھش02 جالعلا مودي .ةليوط ةرتفل ًايدعم
.ةربخ تاذ زكارملا يف طقف ةجلاعملا متت نأ

تامولعملا نم ديزملا
ةيفاضإ طباور و تاَّيِجَھْنَم ،رداصم
.ىضرمل ىضرم نم ةمدقم تايصوت نع ةرابع وھ و ةثيدح ةيملع ثوحب جئاتن ىلع تامولعملا هذھ نومضم زكتري

:يلاتلا طبارلا تحت ةيفاضإ طباور و تايجھنملا ليلد ،ةلمعتسملا عجارملا عيمج دجت
esolukrebut/kidohtem-dnu-nelleuq/nenoitamrofnizruk/ed.noitamrofni-netneitap.www
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:نومضملا نع لوؤسم
 )QZÄ(بطلا يف ةدوجلل ءابطألا زكرم
VBK وKÄB نيب كرتشم زكرم
5004030-5552:ليميإلا5004030-1052 :فتاھلا
gro.ofnitap@liam:فلكملا فظوملا\ليميإلا

gro.ofnitap.www
ed.qzea.www
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