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 ------------------------------------- :ً الماك رمألا يلو مسا

 --------------------------------- :رمألا يلو ةيوه ةقاطب مقر

 ---------------------------------------------- : ةناضحلا مسا

 --------------------------------------------------- : ةقطنملا
 

Ø ديكأت متَ اصخش وأ ،"19ديفوك " ضرمب هتباصإب هبتشيً اصخش ،لزنملا يف يترسأ نم درف يأ وأ ،طلاخأ مل 

  ."19ديفوك " ضرمب هتباصإ

Ø ارخؤم يدنع رهظت مل ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ةلوؤسملا تاهجلا نم ةرداصلا تاميلعتلا بسح ً

  :ةيتآلا ”19ديفوك" ضرم ضارعأ نم يأ نمً ايلاح يناعأ ال /
 

  ىمحلا •

  سفنتلا يف قيض عم لاعسلا •

  ةرركتملا ةفجرلا عم ةريرعشقلا •

  تالضعلا يف مالآ •

  عادصلا •

  ةرجنحلا باهتلا •

 مشلا وأ /و قوذتلا ةساح نادقف •
 

Ø ضرم عم تافعاضم ببست نأ نكميو ةروطخلا ةيلاع ربتعت ةيلاتلا ةنمزملا ضارمألا نأ كردأ 

 هنأو ،ةيلاتلا ةنمزملا ضارمألاب يتلئاع نم صخش يأ ةباصإ وأ يتباصإ ةلاح يف هنأب ّرقأ .19"ديفوك"

 نمزملا ضرملاب نيباصملا يتلئاع دارفأ وأ يسفن ضّرعأ انأف ،ةناضحلا ىلإ يلفط لاسرإ ترتخا اذإ

 :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ضارمألا هذه لمشت ."19ديفوك" ضرمـل تضرعت اذإ يفاضإ رطخل

  ناطرسلا •

  ةبستكملا ةعانملا صقن •

  ءاضعألا ةعارز •

  يسفنتلا زاهجلا ضارمأ •

  بلقلاو ىلكلا ضارمأ •

  تاباهتلالا •

--------------------------------- : خيراتلا  

  ةناضحلا يف لافطألا رومأ ءایلوأل يعوبسألا دھعتلاو رارقإلا باطخ
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  .ةقيقدو ةحيحص هالعأ اهتمدق يتلا تامولعملا نأب هاندأ عقوملا انأ ّرقأ

 غلبأسو ،ةناضحلا تاداشرإب مازتلالا يف تلشف اذإ عمتجملا اهل ضرعتي يتلا تاديدهتلاو رطاخملاب ةمات ةيارد ىلع انأ

 يلفط ةباصإ وأ يتباصإ يف تهبتشا اذإ وأ ،"19ديفوك"ضرمـب يلفط ةباصإ وأ يتباصإ ةلاح يف روفلا ىلع ةناضحلا

 .روكذملا سوريفلاب ةباصإلل ضارعأ يأ يلفط وأ انأ ّيلع ترهظ اذإ وأ ؛ىودعلاب

 

 

 نم ةرداصلا تاءارجإلاو تاميلعتلابو هالعأ درو ام لكب مزتلأس يننأب ،هاندأ عقوملا ،ينم دهعتو رارقإ اذه

  .ةصتخملا تاهجلا

 

 ----------------------------------------- :مسالا

 

 --------------------------------------- :عيقوتلا

 

 --------------------------------------- :خيراتلا

 

 


