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 عهً جًهىسَخ يصش انعشثُخ ًزىقعخحبنخ انطقظ ان ثُبٌ
 3232فجشاَش  32 انثالثبءً إن3232فجشاَش  32  األحذانفزشح يٍ  خالل 

 

  ىوـٍ َـي بسا  ـــخ إعزجـىَــىال انجــحشاس فٍ األــــعزقذو اإلــٍ عـخ يـالد نحبنــشض انجــرزعش أٌ ــٍ انًُزظـي             

بنُخ ـــىاحم انشًـعهً انغً غضَشح إنذح  ــخ انشــيزىعطط األيطبس يٍ حُث رغق شاَشـفج 32 انًىافق ذــــاألح

يذٌ نً إ زذـرًو فجشاَش 32 رجهغ رسورهب َىو االثٍُُ انًىافقو ،ركىٌ سعذَه عهً ثعط انًُبطق وانىجه انجحشٌ

 .جُىة انجالدٍ ـيُبطق ي هًـعيزىعطخ  ركىٌونً حذ انغُىل إقذ رصم  بءعُُ ق يٍـــيُبطووخهُج انغىَظ بح ــانقُ

عهً انغىاحم ذرهب ــف حــورخ فجشاَش 32 انًىافق بءــانثالثَىو يطبسعهً عُُبء ويذٌ انقُبح رغزًش رسوح األو

ى ـــثقُفجشاَش  32ىافق ـانًٍُُ َىو اإلثبد انحشاسح ــدسج ٍـبض فــَخفنك إبحت رــَصو .ه انجحشيـوانىج انغشثُخ

عهً  ب  ـيعزذنخ رُشط احُبَ انشَبحو..انطجُعُخ نهزا انىقذ يٍ انعبو  انًعذالد عٍدسجبد يئىَخ  2-2رزشاوح يٍ 

ثخ عهً يُبطق يٍ جُىة انجالد وركىٌ يثُشح نهشيبل واألرشحغبط ثجشودح انطقظ اإل يًب َضَذ يٍ ق يزفشقخــيُبط

  .انجحش االحًشعهً فجشاَش 32َىو انثالثبء ظطشاة فٍ حشكخ انًالحخ انجحشَخ ً إورؤدٌ إن
 

 انكجشي انقبهشح وعٍ
 

 .يطبس انخفُفه عهً يُبطق يزفشقهألٌ رغقط اأ شاَشـــفج 32انًىافق  ذــحيٍ َىو األ ا  اعزجـــبسيٍ انًزىقع        

 عٍشاسح ــــــبد انحــرُخفط دسجوفجشاَش  32َىو االثٍُُ انًىافق  حُبَب  انشذح إنً غضَشح وسعذَخ أركىٌ يزىعطخ و

ٌ أفجشاَش  32ويٍ انًزىقع َىو انثالثبء دسجبد يئىَخ  2-2ثقُى رزشاوح يٍ  يٍ انعبو انىقذ انًعذالد انطجُعُخ نهزا

 .عهً يُبطق يزفشقخنً يزىعطخ إخفُفخ يطبس رغقط األ

 
 

 :3232 فجشاَش 32 انًىافق ثٍُُاإل َىو انحشاسح دسجبد رزشاوح ٌأ انًزىقع ويٍ

 

 انصغشي انعظًً انًُطقخ انصغشي انعظًً انًُطقخ
 66-63 36-33 عُُبء جُىة 9-66 62-61 بهشحانق

 8-9 61-61 انصعُذ شًبل 9-62 62-62 انجحشٌ انىجه

 62-66 32-36 انصعُذ جُىة 9-62 62-61 انشًبنُخ انغىاحم

   

عىء ثئرخبر كبفخ انزذاثُش انالصيخ نهحذ يٍ األثبس انغهجُخ انُبجًه عٍ  كبفخ انجهبد انًعُُخ انهُئخُبشذ رو  

 .جىَخحىال اناأل

 
 :ُخراِ أسقبو انهبرفعبعخ عهً  32 ـهزا وًَكٍ األرصبل ثبنهُئخ انعبيخ نألسصبد انجىَخ عهً يذاس ان

32121136 – 32121169 
 

  .نهجًُع يهانغال رزًًُ خ انعبيخ نألسصبد انجىَخانهُئ و
 
 
 هشبو حغٍ طبحىٌ /  نىاء جىٌ                                                                                 

                                                                                                سئُظ يجهظ اإلداسح                                                                                               


