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 ،ايناملأ ىوتسم ىلع راذنإلا موي
 11:00ةعاسلا  2022ربمسيد  8يف

اًحابص

ةيبرحلا تاعارصلا قطانم نم نيرجاهملل تامولعم

ةعاسلا يلاوح يف   2022ربمسيد  8قفاوملا سيمخلا موي   يبيرجت لكشب اهتاوصأ راذنإلا تارفاص قلطت
يبيرجت راذنإ درجم هنإ رطخ دجوي ال  !    .اًحابص . 11:45ةعاسلاو اًحابص   11:00

 برجت يبيرجتلا مويلا اذه يفو ايناملأ ىوتسم ىلع راذنإلا موي     .       2022ربمسيد  8يف ايناملأ يف ماقُي ثيح
نم لك

لكش يف راذنإلا ماظن ثدحلا يف ةكراشملا تايدلبلاو ةيرضحلا ندملاو رئاودلاو تايالولاو ةيزكرملا ةموكحلا             
ايناملأ ءاجرأ ةفاك يف يبيرجتلا راذنإلا تارفاص مويلا اذه يف قلطنت اذهل اهنيب يعامج بيردت  .            .

   •ةقيقد ةدمل رمتسي فوس مدختسملا ريذحتلا راذنإلا ةرفاص توصو اًحابص :    “„     11:00ةعاسلا يلاوح يف   
ضفخنم مث عفترم توصب   . 

• ةرفاص نع ةرابع وهف مدختسملا ريذحتلا ءاهتنا راذنإلا ءاهتنا توص اًحابص :    „ „     11:45ةعاسلا يلاوح يف 
لصاوتم توصب ةقيقدل رمتست   .

يبيرجت راذنإ درجم هنإ رطخ دجوي ال يلي ام ىلإ هابتنالا ىجرُي

يبيرجتلا راذنإلا اذهب مكلافطأ فيرعتب تاهمأو ءابآ مكتفصب مايقلا مكنم وجرن
اهنومدختست يتلا يعامتجالا لصاوتلا لئاسو يفو مكطيحم يف تامولعملا هذه اورشنت نأ انرسي            .

اهمادختسا متي فوس يتلا راذنإلا لئاسو نع مكتيدلب وأ مكتنيدم نم تامولعم بلط مكنكمي ةحيصن:              
تس اذكهو ايناملأ ىوتسم ىلع ررقملا راذنإلا موي يف مكنكس لحم يف         .      .

ايناملأ ىوتسم ىلع راذنإلا موي
ةبرجتب اًحابص  11:00ةعاسلا يلاوح يف لمعلا قرفو ةكراشملا تاهجلا موقت ايناملأ ىوتسم ىلع راذنإلا موي يف

 ةدوزملا تارايسلاو ريذحتلاو راذنإلا تاقيبطتو نويزفلتلاو ويدارلا لثم ةفلتخملا راذنإلا لئاسو            
توص تاربكمب

 قلطنت  11:45ةعاسلا يفو يكلساللا ثبلا تادعمو ةنيدملاب ةيمقرلا نالعإلا تاحولو راذنإلا تارفاصو        .   
تارفاص

 راذنإ قالطإ ةلاح يف اهتفيظول ةينقتلا تازيهجتلا ءادأ نم دكأتلا متي ةقيرطلا اذهبو راذنإلا ءاهتنا .               
دكأتلاو يلعف

ءارجإب ةلوؤسملا تاهجلا موقت اهدعب اهتفيظو ءادأ نع اهقيعت بويع وأ اهب ةينف لكاشم دوجو مدع نم           .     
وهو ةرورضلا دنع ةمزاللا تانيسحتلا            .

 مهيلإ رداصلا ريذحتلاب ايناملأ يف ناكسلا فيرعت ىلإ فدهي ايناملأ ىوتسم ىلع راذنإلا موي نأ امك
عفر يلاتلابو

تاريذحتلا صوصخب مهيعو ىوتسم   .
راذنإلا موي نع تامولعملا نم ديزملا رفوتتو          :
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