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 234ملسملا رظح/ 3.0 ا-لعلا ةم(حملا رارق
	

,+ ث(دحتلا مت
2018 وينوي 26 - 	

+,
,+ ا>لعلا ةم8حملا تردصأ ،وينوي 26 -

,+ اهرارق ةدحتملا تا(الولا -
 بمارت سOئرلا رارق ة>نوناق Mع ظافحلا عم ،ياواه دض بمارت ة>ضق -

Qملسملا رظحTU,. +,
 لوخد نم ةملسملا ة>بلغألا تاذ نادل^لا نم د(دعلا ا(اعر عنمل ثلاثلا بمارت سOئرلا رارق ّنأ ةم8حملا تدجو ،4-5 رارق -

 oعأ دق ،ة>سfجلاو ةرجهلا نوناق لالخ نم ،سرغنوkلا نأ ةم8حملا تأرو .روتسدلا وأ ة>سfجلاو ةرجهلا نوناق كهتfي مل ةدحتملا تا(الولا
 نوناق كهتfي TU, 3.0ملسملا رظح رارق ّنأQ ةلئاقلا ةجحلا ةم8حملا تضفر امTU,. vنطاوملا tUغ نم ةئف يأ لوخد عنمل ةلماqلا ةطلسلا سOئرلا

	.,TUملسملل ة(داعم اهنأل روتسدلا عضو
	

	3.0 234ملسملا رظح
	

• +,
نالعإ بمارت سOئرلا ردصأ ،t| 2017مت}س 24 -

ً
 تس -,�طاوم مظعمل ةدحتملا تا(الولا �إ رفسلا �سم tUغ لجأ �إ عنم( اً>سائر ا

 ,TUلوؤسملا ضعQ ترظح امv .ة>لامشلا ا�روك �إ ةفاضإلاQ ،نم>لاو ا�روسو لاموصلاو ا>}يلو ناري�و داش� :-�و ،ةملسم ة>بلاغ تاذ لود
 ,TUملسملا لوخد رظحQ هعطق يذلا دعولا ذ>فنتل ةثلاثلا بمارت سOئرلا ةلواحمv نالعإلا اذه ءاج .ال�و,,tف نم مهتالئاع دارفأو ,TUيموكحلا
	.ةدحتملا تا(الولا �إ

	
	3.0 234ملسملا رظح رارق دض ةّ-ئاضقلا ىواعدلا

,+ امQ ،تامظنم ةدع تمدق •
,+ .لوعفملا ة�راس حبصت نأ ل^ق ��ح اهنع نالعإلاو ةّ>ئاضق ىواعد ،,TUملسملا نع عافدلا ةمظنم كلذ -

- 
,+ ة>لحم ةم8حم تردصأ ،2017 ر��ت�أ 17

,+ ة>لحم ةم8حمو ياواه -
 قيبطت فقوب دال^لا ىوتسم Mع ة>ئاضق رماوأ دنال�رام ة(الو -

,+ ة>نلا ةنسحلا تاقالعلا يوذ دارفألا دض TU, 3.0ملسملا رظح رارق
 .تارارقلا كلت ةموكحلا تفنأتساو .ةدحتملا تا(الولا -

	
• +,

 عيمج لح متي ��ح تقؤم ل8ش� TU, 3.0ملسملا رظح رارق Mع لمعلا ءد^ب حمس� �ارمأ ا>لعلا ةم8حملا تردصأ ،t| 2017مس�د 4 -
 .ةقلعملا ةّ>ئاضقلا ىواعدلا
	

• +,
,+ اًرارق ةعساتلا ةرئادلاQ فانئ�سالا ةم8حم تردصأ ،|tمس�د 22 -

 رمألاQ كسمتلا عم ،بمارت دض ياواه ة>ضق -�و ،ا(اضقلا ىدحإ -
¢¡اضقلا

,¡وناق tUغ TU, 3.0ملسملا رظح رارق نأ تا^ث�و ة>لحملا ةم8حملا نع رداصلا -
- Qي" هنأل ،-�ارد>فلا نوناقلا بجومfنوناق كهت 

 " .سOئرلل ةضوفملا ةطلسلا قاطن زواجت�و ]ة>سfجلاو ةرجهلا[
	

• +,
,+ اًرارق ةعQارلا ةرئادلل فانئ�سالا ةم8حم تردصأ ،2018 ريا|tف 14 -

,+ امQ ،رظحلا رارق نعطت ةدحوم ا(اضق ثالث -
 تافلاحتلا كلذ -

 ث>ح ،ة>لحملا ةم8حملا رمأ ةم8حملا تد(أو .,TUملسملا نع عافدلا ةمظنم هتمدق يذلا نعطلا ،بمارت دض دودحلا |tع ةّ>ناريإلا
 ."مالسإلل ءادعلاQ يروتسد tUغ وحن Mع ة��شم tUغ" ةسا>سلا ەذه ّنأل روتسدلا ةماقا دنب كهتfي رظحلا نأ تدجو
	

,+ ججح �إ ا>لعلا ةم8حملا تعمتساو ،تارارقلا كلت ةموكحلا تفنأتسا •
,+ ياواه دض بمارت رارق -

 .2018 ل�®بأ 25 -
	
	

ا-لعلا ةم(حملا مامأ ا?اضق 	
	

,+ ةم8حملا تررق •
 قيلعتب سOئرلل حمس� امم ،ةرجهلا نأش� سOئرلا ةطلس نمض جردني رمألا ناv اذإ ام )1( :ن�رارق لوألا ماقملا -

	.رخآ Mع نيد ل>ضفت نم ةموكحلا عنم( يذلا ،روتسدلا ةماقا دنب كهتfي نالعإلا ناv اذإ ام )2( و ؛تقولا نم ة�tفل ن�®جاهملا لوخد
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C4 ا-لعلا ةم(حملا رارق
D 26 2018 وينوي	
	

Ø جلاو ةرجهلا نوناق بجوم/ 3.0 234ملسملا رظح رارق ا-لعلا ةم(حملا تد?أPة-س. 
	

,+ ،ةطلسلا سOئرلا حنم( ة>سfجلاو ةرجهلا نوناق نم )ف( 1182 مسقلا •
 tUغ نم ةنيعم تائف لوخد عنمQ ،ةددحم فورظ لظ -

 ةغل نأل يµنعلا ,tUيمتلا نوناق نم دنبلا اذه بجومQ سOئرلا تا>حالص نمض عق( ,TUملسملا رظح رارق نأ ةم8حملا تأرو .,TUنطاوملا
اقفوو ."ةعساو ة�®يدقت ةطلس سOئرلا حنمت" -¶اسألا ماظنلا

�
 اذهل ة>نوناق ةسرامم ةQاثمQ ناTU, vملسملا رظح رارقإ نإف ،ةم8حملل 

	."ة>نطولا ةحلصملاQ اًراض نوك>س" ةملسملا ة>بلغألا تاذ لودلا نم ,TUنطاوملا tUغ لوخد نأ ىري بمارت سOئرلا نأل ،ريدقتلا
	

• vجلاو ةرجهلا نوناق نمضتي امfام8ح ة>س
�

 دنع ة>سfجلا ساسأ Mع دارفألا دض ,tUيمتلا ةموكحلا عنم( ،)أ( )1( )أ( 1152 ةداملا ،
 Mع قبطني الو تاtUشأتلا رادصإ ة>لمع Mع µتق( اذه ,tUيمتلا مدع ط¹º نأ ةم8حملا تدجو ،كلذ عمو .ةرجهلا تاtUشأت رادصإ
 ال ،)تاtUشأتلا رادصإ سOلو( ة>لوبقملا د(دحت Mع قبطني ,TUملسملا رظح رارق نأل ،كلذل .ال مأ ًالوبقم نطاوملا tUغ ناv اذإ ام د(دحت
	.,tUيمتلا مدع م8ح قبطني

	
Ø سأتلا ةرقف بجوم/ 3.0 234ملسملا رظح رارق ا-لعلا ةم(حملا تد?أVروتسدلل لوألا ل?دعتلا نم س. 

	
 دقف ،كلذ عمو .,TUملسملل ة(داعملا تاق>لعتلاو تاح�µتلا نم �اددع اوردصأ دق ه�راش�سمو بمارت سOئرلا ّنأQ ةم8حملا تّرقأ •

افقوم ذخّتي هسفن نالعإلا ناv اذإ ام د(دحت لQ ،تاح�µتلا كلت را8ن�سا تسOل اهتمهم ّنأ ةم8حملا تركذ
�

 ،,TUملسملل ٍداعم tUغ 
,¿ك( ام كانه نك( مل هنأ �إ ةم8حملا تصلخو .يروتسد tUغ -�اتلا�و

 .ءادعلا عفادQ ناv نالعإلا نأ تا^ثإل ةلدألا نم -
	

 ض�®حتو فاv ل8ش� مهصحف نكم( ال نيذلا ,TUنطاوملا لوخد عنم" وه ,TUملسملا رظح فده نأ ةم8حملا تأر ،كلذ نم ًالد�و •
 نوضرع( ال ن�روظحلا ,TUملسملا تلعج -��لا با^سألا نم د(دعلاQ ةم8حملا تدهش�سا دقو ."مهتاسرامم ,TUسحت Mع ىرخألا لودلا
,+ نيدلل ركذ دجوي ال :-,�يدلا ءادعلا

 لودلاو "-Âالسإلا ملاعلا نا8س نم طقف Â- "8٪السإلا رظحلا -oغ( .,TUملسملا رظح رارق صن -
,+ ة>ملاع جئاتن ,TUملسملا رظح رارق سكع( ؛-Âوقلا نمألل رطاخم |tتعت -��لا

 نم ة>مالسإ نادلQ ةثالث ةلازإ تمت ؛ضارعتسالا ة>لمع -
,+ ةروظحملا ة>مالسإلا لودلا ةمئاق

,+ سانلا نم تائفل تاءانث�سا كانه ؛رادصإلا اذه نمض لصألا -
 رارق اهيطغ( -��لا نادل^لا مظعم -

 .ةدحتملا تا(الولا لوخد �إ نوعس� اولاز ام مهنkلو رظحلا مهلمش� نيذلا كئلوأل لزانت جمانرب كانهو .,TUملسملا رظح
	

• +,
,+ نوسفانملا حجني نأ حجرملا tUغ نم هنأ ةم8حملا تأر ،هلv اذه ءوض -

	.روتسدلا ةماقإ دنب كهتfي -Âالسإلا رظحلا نأQ مهئاعدا -
	

Ø لا ةد?دعلا قرطلا 234فلاخملا ةع_رألا ةاضقلا ح[\ دقوdeD ?خfg ةم(حملا رمأ اهب. 
	

,Çاقلا ةضراعم تراشأ •
 نان�®ب زكرم ،,TUملسملا نع عافدلا ةمظنم نع رداصلا ",TUبلاطملل تامولعملا ة�®ح نوناق" �إ روياموتوس -

,¡دم ،17 مقر ،ة>ك�®مألا ةدحتملا تا(الولا دض
,+ .)2017 كرو��ينل ة>��نجلا ةرئادلا( 7520 -

 رظح رارق نم ة>ناثلا ةخسfلا -
,+ تلشف -��لا لودلا فاش��ال ة>ملاع ةعجارم �إ ةجاح كانه نأ ةرادإلا تعدا ،,TUم>لسملا

 -Âدقمل ةلماqلا ة��هلا تامولعم م(دقت -
,+ .ةرجهلا تا^لط

 نأ" ه>ف ءاج ،ةحفص 17 ىوس نك( مل �ار�®قت تجتنأ ة>لمعلا نأ نوملسملا نع عافدلا ةمظنم تفش��ا ،نان�®ب -
,+ قيقدتلاو صحفلا تاسراممل ةموكحلا ل>لحت

 لوح ة(دج ةلئسأ tUثي ةtUصقلا ةق>ثولا ەذه لثم �إ تمتتخا -��لا نادل^لا تائم -
¹ºطنملا ساسألا ة>ع¿�

 هQاش�لا هجوأ" ّنأ �إ تراشأو .ة>ضقلا ەذه �إ �اtUشم ،روياموتوس بتك امv وأ  ،"سOئرلل -Âوقلا نمألل -
,¡اQا>لا لاقتعالا تد(أ -��لا "ةدحتملا تا(الولا دض وس�ام�روك ة>ضقو ة>ضقلا ەذه قطنم ,TUب ةخراصلا

 نأ نم اهقلق نع ت�®عأو ،-
 نالعإلا ه^}س يذلا "ةاناعملاو ملألا نع فرطلا ضغت" -��لاو ,TUملسملل ضهانملا بمارت بصعتل لماشلا لجسلا لهاجتت دق ة>بلغألا
,Çاقلا مضنا "ةدحتملا تا(الولا -,�طاوم نم مهنم tUثكو ،دارفألاو تالئاعلا نم Êح( ال ددع"ـل

 .ةضراعملا �إ غtUبسfيج -
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,+و •
,Çاقلا ةضراعم د�أ ،هسفن تقولا -

,Çاقلا اهيلإ مضنا -��لا ،ريارب -
- vع ،ناجاM نالعإلا ��ح قبطت ال ةموكحلا ّنأ vبوتكم وه ام. 

 رخؤت وأ ركنت ةرادإلا نkل .ةنيعم tUياعم نوفوتس� نيذلا دارفألل ةدح Mع ةلاح لqل تاءافع�و تاءانث�سا نأش� اًما8حأ نالعإلا نمضتي
	".ة(داع ةق�®طQ اهتجلاعم متي ال تالزانتلا" ّنأ Mع ة��ق ةلدأ ريارب دجوو .ح�ضوب ,TUلهؤملا تا^لطلا -Âدقم نم ��ح ءافعإلا تا^لط

	
كلذ d4عم ام 	

	

,+ ة�راس نوكت نأ لمتحملا نم ,TUملسملا رظح رارقل ةلماqلا ةخسfلا ّنأ -,�ع( ا>لعلا ةم8حملا م8ح •
 نم مغرلا Mعو .دال^لا ءاحنأ عيمج -

 ،ةعساتلا ةرئادلاQ اهظافتحا ا>لعلا ةم8حملا تغلأ دقف ،ة>فاضإ ة>ئاضق ىوعد عفر لجأ نم ,¡دألا مÎاحملا �إ نآلا دوعت ة>ضقلا ّنأ
¢¡اضقلا رمألا لح متي نأ حجرملا نمف ،-�اتلا�و

- +,
,+ دال^لا -

	.ةمداقلا ما(ألا -
	

اقفوو .لزانتلا ة>لمع لالخ نم دل^لا لوخد نم نكمتت دقف ،رظحلل ةضرع تنك اذإ •
�

 ضفر ناv اذإ لزانت حنم زوج( ،نالعإلا نم 3 ةداملل 
,+ بÏس�ي لوخدلا

,+ لوخدلا نوك>سو ،ةماعلا ةمالسلا وأ -Âوقلا نمألل �اد(دهت لوخدلا ل8ش� نلو ،ةر|tملا tUغ ة>نطولا ةقشملا -
- 

	.ة(درفلا فورظلل اع^ت ةدح Mع ةلاح لv ساسأ Mع اض(أ تاءافعإلا حنم نكم�و .ة>نطولا ةحلصملا
 

	.كل ه>نع( امو رظحلا لوح تامولعملا نم د�Ðملا ةفرعمل TU, 3.0ملسملا رظح رارق قئاقح ةحفص عجار •
	
	

	


