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يحصلا يك ويلبد يآ زكرم يف نامدإلاو ةيسفنلا ةحصلا جمارب نع ةحمل  
2016  

 ،يتسرفينوي ةداج 5858 ىنبم يف عقي وهو ،مهرسأ دارفأو بابشلاو لافطألاو ءاسنلل ىفشتسم وه يحصلا يك ويلبد يأ زكرم

 .اشوكس افون ةعطاقمب ،سكافيلاه ةنيدم طسو

  :يهو ةيريرسلا ةياع رلل جمارب ةثالث يك ويلبد يآ زكرم مدقي

  نامدإلاو ةيسفنلا ةحصلا (1

  لافطألا ةحص (2

 ددجلا ديلاوملاو ءاسنلا ةحص (3

 :ىلإ هتامدخ نامدإلاو ةيسفنلا ةحصلا جمانرب مدقُيي

 ةنس 11 لاو ةدالولا نس نيب ام مهرامعأ حوارتت نيذلا نيقهارملاو لافطألا (1

 (ةيباجنالا ةيسفنلا ةحصلا ةمدخ ربع) هدعبو باجنالا لبق ءاسنلا (2

 :يهو تامدخلا نم عاونأ ةثالث نامدإلاو ةيسفنلا ةحصلا جمانرب نمضتي

 (ئراوطلا مسق لالخ نم وأ دعوم بجومب) نييجراخلا ىضرملا تامدخ (1

 وأ ؛عوبسالا يف مايأ 8 ،مويلا يف ةعاس 22 ةيليل ةماقإ) ةجرح تالاحب نيباصملا ريغ نييلخادلا ىضرملا تامدخ (2

 (عوبسألا يف مايأ 7 ،مويلا يف ةعاس 22

 .(عوبسالا يف مايأ 7 ،مويلا يف ةعاس 22 ةيليل ةماقإ) ةجرح تالاحب نيباصملا نييلخادلا ىضرملا تامدخ (3
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  انتامدخ نع ةذبن

 رسألا ليوحتل ةرشابملا تالاصتالاو تابلطلا ةفاك هربع  ّررمت يذلا يزكرملا لابقتسالا بتكم هنإ :يزكرملا ليوحتلا بتكم

  .نامدإلاو ةيسفنلا ةحصلا تامدخ ىلع لوصحلا ىلإ ةيعاسلا

 هذه مدقت .ثومتراد و ليفكاس ،سكافيلاه ةنيدم يف عقت يهو تادايع 3 دجوي :نامدإلاو ةيسفنلا ةحصلل ةيعمتجملا تادايعلا

 ةيسفنلا ةحصلاب ةطبترملا تابوعصلا ةفاكب ىنعُيت يهو .قبسم دعوم بجومب مهرسأ دارفأو نيقهارملاو لافطألل اهتامدخ تادايعلا

   .نامدإلاو

 مييقتلا تامدخ ريفوتب ةنمآلا ةياعرلا ةدحوو بابشلاب صاخلا يعرشلا بطلا قيرف ىنعُيي :ةنمآلا ةياعرلاو يعرشلا بطلا ةدحو

  .لدعلا ةرازو عم نواعتلاب مسقلا اذه لمعي .ةيئانجلا ةلادعلا ماظن تاءارجإل نيعضاخلا بابشلل جالعلاو

 ةجرح تالاحب نيباصملا ريغ نييلخادلاو نييجراخلا ىضرملا تامدخ مسقلا اذه رف وي :نيقهارملل ةفثكملا ةمدخلا مسق

 .ةفثكم تالخدت بلطتت نامدإلا وأ ةيسفنلا ةحصلا ىوتسم ىلع تايدحت نوهجاوي نيذلا (ةنس 11 ىلإ 31 نم) نيقهارملل

  .عوبسأ 21 ىلإ 5 نيب ام يجهنملا جمانربلا اذه ةدم حوارتت

 لافطألل ةجرح تالاحب نيباصملا ريغ نييلخادلاو نييجراخلا ىضرملا تامدخ مسقلا اذه رفوي :لافطألل ةفثكملا ةمدخلا مسق

 ةمدخلا هذه دتمت .ةفثكم تالخدت بلطتت نامدإلا وأ ةيسفنلا ةحصلا ىوتسم ىلع تايدحت نوهجاوي نيذلا (ةنس 21 ىلإ 8 نم)

  .عوبسألا يف مايأ 8 ىلإ 2 لدعمب فصنو رهشأ ةثالث ةرتفل

 نيذلا ،رشع ةعساتلا نس ةياغل بابشلاو لافطألل ةياعرلا ئراوطلا ةياعر رفوت :ةلجاعلا ةياعرلاو ةيسفنلا ةحصلا ئراوط ةياعر

 ةلجاعلا ةياعرلا ىنعُيت و .نامدإلا وأ ةيسفنلا ةحصلاب ةطبترم ةبونب مهتباصإ رثإ يك ويلبد يآ زكرم يف ئراوطلا مسق نوعجاري

 ةلجاعلا ةياعرلا قيرف ىلإ مهليوحت وأ ئراوطلا مسق نم مهحيرست مت نيذلا ىضرملا ةلاح ةعباتمب ،ديعاوملا ماظن ىلع ةينبملا

   .(ةطرشلا وأ لفطلل ةيعامتجالا ةياعرلا ،ةلاقنلا تامزألا ةدحو كلذ يف امب) انئاكرش لبق نم

 يف مايأ 7 ،مويلا يف ةعاس 22 ةمدخلا هذه رفوتت :نوراغ زكرم -ةجرح تالاحب نيباصملا نييلخادلا ىضرملا تامدخ

 فثكملا معدلا رفوت يهو يك ويلبد يآ زكرم يف ةدحولا هذه عقت .ةجرح تالاحب نيباصملا نييلخادلا ىضرملا ةياعرل عوبسألا

 ىلع معدلا تالاحلا ضعب يف رفوت امك .نامدإلا وأ ةيسفنلا ةحصلاب ةطبترملا تابونلا ةيوست وأ ةجلاعمل ريصقلا ىدملا ىلع

  .ةيجالعلا ططخلا دادعإاو همييقتو باشلا وأ لفطلل يحصلا عضولا تيبثت بّرجوت ام اذإ ليوطلا ىدملا
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 ليبس ىلعف .ركبملا لخدتلاو ةياقولا لوح ةروحمتملا تاعومجملاو تامدخلا نم ةعونتم ةعومجم رفون :ركبملا لخدتلاو ةياقولا

 ريفوتل ةيعمتجملا تامظنملاو سرادملا ضعب يف ًاايناديم نودجاوتي نييريرس ءابطأ ةكرتشملا ةياعرلا تامدخ  ّرمضت ،لاثملا

  .ةيفيقثتلاو ةيميلعتلا ضورعلا ميدقت وأ ،جالعلاو مييقتلا تامدخ

 هذه لمشت .نامدإلاو ةيسفنلا ةحصلا جمانرب نمض تامدخلا نم ةعونتم ةعومجم يسفنلا بطلا مسق رفوي :يسفنلا بطلا مسق

 ةبسانملا تاجالعلا ريفوتو ،نامدإلا وأ ةيسفنلا ةحصلا ىوتسم ىلع لكاشم نم نوناعي نيذلا بابشلاو لافطألا ةنياعم تامدخلا

    .ةيودألا ةرادإاو ،مهل

 نهعوضخ ءانثأ ةيسفنلا ةحصلاب ةلصتم فواخم نم نوناعي يتاوللا ءاسنلا ةمدخلا هذه دعاست :ةيباجنإلا ةيسفنلا ةحصلا

   .باجنالا وأ لمحلا نم ةنس دعب وأ لالخ وأ لبق يأ ةيباجنالا ةياعرلل

 
 :نامدإلاو ةيسفنلا ةحصلا ةدايعب لاصتالا ةيفيك

 :يزكرملا ليوحتلا بتكمب لصتا
 يلاتلا مقرلا ىلع ًااناجم وأ  902-464-4110

 1-888-470-5888 
  

  .(8050-470-902) يك ويلبد يآ زكرم يف ئراوطلا مسق ىلإ ه ّرجوت وأ 991 مقرلاب لصتا ،ةئراطلا تالاحلا يف

 .(ةيوناثلا كوربزروغ ةسردم لباقم ،يبور عراش برق) ثواس عراش يف يحصلا يك ويلبد يآ زكرمل عباتلا ئراوطلا مسق عقي

 .كيلإ برقألا ئراوطلا مسق ىلإ ه ّرجوت وأ

 

اشوكس افون ،سكافيلاه ،يحصلا يك ويلبد يآ زكرم يف نامدإلاو ةيسفنلا ةحصلا ةدايع  
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