
ءاسم 10 ىلإ 7  نم ربوتكأ 14 ةعمجلا | ةيركنت ةلفح :ةرخأتم ةلفح

اًناّجم

 تالفح ةحوتفملا نينانفلا تاهويدوتسال ةثالثلا قباوطلا يف نودجتس .ةراتخم ةطشنأب نفلا زكرم عيقوت ةيسمأ ةلسلس دوعت

.ديزملاو ةيحلا ىقيسوملاو ةيوديلا عيراشملاو ةقثبنملا ضورعلاو ةزفحملا نينانفلا تاباطخو ضرعملا يف لابقتسالا

 امنيب سقطلا ةدوربب عتمتساو لباوتلاب نيطقيلا هيتال برشاو كيدل ةلضفملا فيرخلا ناولأ يدترا .ديدجتلاو لمأتلا رهش وه ربوتكأ

 ةيركنت سبالم لضفأ بحاص زوفيس .اهب يصون اننكلو يرايتخا ةيركنتلا ءايزألا ءادترا .فيرخلا لصفل ةيركنتلا انتلفح رضحن

 ربوتكأ رهش بسانت يتلاو مكيدل ةلضفملا ىقيسوملا يج يدلا ضورع لمشت .ءاسم 8:30 ةعاسلا يف ةيميدقتلا انضورع يف ةصاخ ةزئاجب

فون تاربتخم يف ءاضفلا يعناص عمتجم ءاقدصأ عم ةكارشلاب .نيولاهلاو

 .ا

  ءاسم 4 ىلإ 12 ةعاسلا نم ربوتكأ 22 تبسلا | نفلا يرافسل 27 ةيونسلا يركذلا

 اًناّجم

 نفلا قاشع نم كئالمز ىلإ مضنا !تالئاعلاو لافطألل ةيصخشلا ةطشنألا نم زيمم موي وه يرافس نف ،نرق عبر نم رثكأل ةيردنكسإلا ديلقت

 تارماغمب عتمتسا .ىنبملا ءاحنأ عيمج يف ةيوديلا عيراشملاو قلطلا ءاوهلا يف ةيرحبلا ةهجاولا ىلع ةينفلا ةطشنألا ةسراممل ملعتلاو

 مايليو ةيلكو ةيرحبلا مولعلل اينيجرف دهعم يف انئاكرش عم تايضايرلاو ةسدنهلاو ةيجولونكتلاو ةيملعلا ةطشنألا ىلع زكرت ةيفاضإ

.يرامو

 !حرملا نم ريثكلا نودجيس مهنكلو ،ةدعاسملا ضعب ىلإ انس رغصألا لافطألا جاتحي دق .تاونس سمخلا نس قوف لافطألل ةبسانم ةطشنألا هذه



 ءاسم 4 ىلإ 12 ةعاسلا نم ربمفون 13 و 12 تبسلا | نفلا ناجرهم
بابلا دنعو تنرتنإلا ربع فوفصلا بسح ركاذت

 نيأ ،نفلا زكرمل ةثالثلا قباوطلا عيمج يف ةلوقعم راعسأب ةينفلا تاجتنملا يرتشاو لوانتملا يف راعسأب قّوست .يناجم لوخدلا
 تابورشملل فوفصلا بسح ةعونتملا ركاذتلا نيب نم كتركذت رتخا .نييلحملا ذيبنلاو ةريبلا يعناص نم تابورشملاب عتمتستس

 .ةيحلا ةيقيسوملا ةطشنألاو ضورعلا ىلإ ةفاضإ .(موي لك راعسألا فلتخت) ةينفلا تاجتنملا راعسأ ىلع مصخلا ىلإ ةفاضإلاب

 

  ءاسم 4 ىلإ احابص 10 ةعاسلا نم ربمفون 26 تبسلا | ةريغصلا تاسسؤملا تبس
 فيس لبق نم ةلطعلا اياده فيلغت ةطحمو ةيحلا ىقيسوملاب عتمتسا .ةريغصلا تاكرشلا معدل نييلحملا نينانفلا تاجتنم يرتشا

.بابشلا + نييلثملل ةصصخم ةيلحم ةمظنم يهو ،افون سيبس

  ءاسم 4 ىلإ احابص 10 ةعاسلا نمربمفون 27 دحألا | دحألا نينانفلا دحأ
  اًناّجم

 يف ناكم لضفأ نونفلل يروتكاف وديبروت زكرم ربتعي .نييفرحلاو نينانفلا تاجتنم ءارشل نيكلهتسملا عيجشتل ينطو ثدح
 تاجتنم ِرتشا .ةبغرلا بسح ةممصملا يّلُحلاو تاحوللاو ايودي ةعونصملا ةيفزخلا يناوألاو تارهوجملا لثم ةزيمملا ايادهلا هيف دجت ةقطنملا

.ةثالثلا قباوطلا يف اًّنانف 200 براقي ام معد يف مهاسو ةيلحملا ةريغصلا تاسسؤملا

 
ءاسم 8 ىلإ 2 ةعاسلا نم ربمسيد 3 تبسلا | ةلطعلا ناجرهم

  اًناّجم
 ىلإ ءاسم 3:30 ةعاسلا يلاوح رانلا براق ىلع زولك ةديسلاو اتناس لصي !ماعلا اذهل ةيردنكسإلا يف ةيلافتحا رثكألا عوبسألا ةياهن ةلطع
.ةحوتفملا نينانفلا تاهويدوتسا نم قباوط ةثالث ةرايزب سانلا يرغي امم ،ةيرحبلا ةهجاولاو تاعاقلا ىقيسوملا ألمت .ةيرحبلا ةهجاولا

ًءاسم 5 ىلإ 12 ةعاسلا نم ربمسيد 31 تبسلا | ةنسلا ةياهن موي
  اًناّجم

 يف نولمعي نينانف لباقو ةيوديلا ةطشنألاب عتمتسا .نونفلل وديبروت زكرم يف 2022 ماع ةياهنب لافتحالا ةرسألا دارفأ عيمجل نكمي
.2023 ةنس لبقتساو ،مهتاهويدوتسا

 بتكمل ةعباتلا قفارملاو جماربلا فلتخم نم ءزجك نونفلل وديبروت زكرم ةيردنكسإلا ةنيدم ريدت

 هيفرتلا مسق نم عرف وه نونفلا بتكم .رتيوتو مارجاتسنإ ىلع ةنيدملا تاحفص عبات .نونفلا

.ةيفاقثلا ةطشنألاو قئادحلاو
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