
نوا ةقوثوملا ةئزجتلا عقاوم ىلع فرعت
- تاموصخلا ىوقاب عتمتسا و نيال
تانوبوكلا

2019 تانوبوكلا - نون مصخ دوك

و قوس و نون مصخ داوكا و تانوبوك
نع هديدج تامولعم بناجب ، 2019 يداو
زربا ،موك تود يداو و نون و قوس
و ةيدوعسلا يف نيال نوا رجاتملا
.تارامإلا

RIYADH, RIYADH, SAUDI ARABIA,
December 25, 2018 /
EINPresswire.com/ -- قوستلا تدرأ اذإ
يف ةصاخ ةقوثوم عقاوم نم نيال نوا
اذه أرقا ،يبرعلا جيلخلا لود
رهشأ نع ةذبن كل مدقن ثيح ،لاقملا
لود يف ةيبرعلا قوستلا عقاوم
زاتمت يتلاو ،يبرعلا جيلخلا
.اهتاجتنم نامض و ،ةيقوثوملاب

:موك تود نون عقوم : الوا

يف سسأت موك تود نون عقوم
لخاد هتامدخ مدقي و ،تارامإلا
يف ،طقف ،ةيدوعسلا و تارامإلا
.يلاحلا تقولا
ةقثب ىظحي هنأب نون عقوم زيمتي
ربتعي و ،نيمدختسملا نم فلألا تائم
،موك تود قوس عقومل ىوقألا سفانملا
.اقحال هنع ثدحتنس يذلاو
دنع كمهت يتلا تامولعملا ضعب
:موك تود نون نم قوستلا
عاجرتسا نامض رفوت يتلاو ،ةقوثوملا عقاوملا دحا موك تود نون عقوم ،اقباس انركذ امك
.تافصاوملل ةقباطملا ريغ وأ ،ةيعانصلا بويعلا ةلاح يف ،عئابلا ناك ايأ تاجتنملا

و يداو نم قوستلاب عتمتسا
،موك تود قوس و نون
تانوبوك ىوقأب عتمتساو
هددجتملا مصخلا داوكاو
انيدل .تانوبوكلا ىلع
رجاتملا نم ديزملا
رفوت يتلا و ةقوثوملا
قيرط نع وا ةرشابم نحشلا
قرشلل بيش دنا بوش
”.طسوألا

Elcouponat

: موك تود نون نم قوستلا دنع ةمهملا طاقنلا نم

عئابلا نوكي يتلا ،تاينورتكلإلا و ةزهجالا عيمج
ةنايص نامض رفوتي ،موك تود نون عقوم وه اهيف
تود نون عقوم اهددحي نكاما يف ،نيماع ةدمل تاجتنملا
.موك
،نيرخآلا نيعئابلل تاينورتكلإلاو ةزهجألا عيمج
.عئابلا ماكحأو طورش بسح نامضلا نوكي
رفوتم جتنملا نأ ينعت ،تاجتنملا ضعب ىلع "زيمم" ةرابع
رفوي امم ،اروف نحشلل زهاجو ،موك تود عقوم نزاخم يف
.كتايرتشم راظتنإ يف تقولا نم ريثكلا كيلع
قيرط نع نيال نوا حاتم ،موك تود نون عقوم ىلع عفدلا
دنع عفدلا قيرط نع وا ،دراك رتساملا وا ازيفلا
.مالتسإلا

http://www.einpresswire.com


تانوبوكلا - موك قوس نوبوك

تانوبوكلا - يداو مصخ دوك

،موك تود نون نم قوستلاب عتمتسا
نم نون مصخ دوك ىلع لوصحلا ىسنت الو
لضفأب عتمتستل ،تانوبوكلا انعقوم
.كتايرتشم ىلع حاتم ريفوت

:موك تود قوس عقوم :ايناث

نيال نوا ةئزجتلا ةراجتلل عقوم لوأ
ماع هلمع أدب ،طسوألا قرشلا يف
،تارامإلا يف تناك ةيادبلا ،2005
ايلاحو ،تيوكلاو ةيدوعسلاو رصم مث
جيلخلا لود عيمجل نحش رفوتي
.يبرعلا
موك تود قوس تحبصأ 2017 ماع يف
نوزامأ تاكرش ىدحإ ،تارامالا
.ةيملاعلا
ةريبك ةربخ موك تود قوس عقوم كلمي
امم ،ةينورتكلإلا ةراجتلا لاجم يف
يف نيمدختسملا نييالم ةقث اهبسكأ
راوزلا مجح غلبيف ،طسوألا قرشلا
.مدختسم نويلم 23 ايونس
نيب لصو ةقلح موك تود قوس
رجتم مضيو ،نيعئابلا و نيقوستملا
يتلاو ،تاجتنملا فالآ ،موك تود قوس
: نم ،درفلا تاجايتحا يطغت
ثاثألا و ءايزالا و تاينورتكلالا
و لزنملا تامزلتسم ،يبتكملا
تادعملاو ةزهجألاو خبطملا
،لافطألا باعلأ ،ةيئابرهكلا
.لاوجتلا و رفسلا تامزلتسمو

دنع كمهت يتلا تامولعملا ضعب
:موك تود قوس نم قوستلا

نامض موك تود قوس عقوم رفوي :نامضلا
تاجتنملا لاح يف ،لاومالا عاجرتسا
يتلا وأ ،تافصاوملل ةقباطملا ريغ
.ةعانص بويع اهب
، عئابلا بسح فقوتي :ةنايصلا نامض
قودنص نم دكأتلا كيلع كلذل
،جتنملا ةحفص راسي ىلع تامولعملا
،نامضلا ،جتنملا ةلاح حضوت يتلاو
.عئابلا مييقت ،عئابلا مسا
،ةرابعلا كلت "قوس لبق نم نحشت"
قوس نزاخم يف رفوتم جتنملا نأ ينعت
،اروف نحشلل لباق و موك تود
نم ةنوحشملا كتايرتشم نأ ةفاضإلاب
لاير 300 تغلب اذإ موك تود قوس لبق
.يناجم نحش ىلع لصحتس ،يدوعس
و تارامالا موك تود قوس عقوم يف
رجتم" ـب صاخ مسق رفاوتي ،ةيدوعسلا
كل حيتي يذلاو ، "يملاعلا نوزامأ
رعس نع ةيفاضإ فيلاكت يأ لمحت نود ،موك تود قوس عقوم ىلع (ةضورعملا ) ةددحم تاجتنم ءارش
.(يلود نحش راعسأ وأ ةيكرمج موسر دجوي ال ) يدايتعإلا نحشلا فيراصم و جتنملا
دنع عفدلا وا ،ةينامتئإلا تاقاطبلا لالخ نم نيال نوا عفدلا موك تود قوس حيتي
.مالتسإلا
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ىلع حاتم ريفوت لضفأب عتمتستل ، موك قوس نوبوك مدختسا و موك تود قوس نم قوستلاب عتمتسا
.موك تود قوس نم ،كتايرتشم

:موك تود يداو عقوم :اثلاث

نم لقأ تافينصت ىلع ىوتحي ،تارامإلاو ةيدوعسلا يف نيال نوا ةئزجتلا عقاوم نم دحاو
.موك تود نون و موك تود قوس نيقباسلا نيرجتملا
روطعلاو ءايزألاو تاينورتكلإلا نم تناك اءاوس ،%100 ةيلصأ و هنومضم هتاجتنم
ةلاقبلا تاجتنم مدقتس اهنأ موك تود يداو عقوم يف ديدجلا ،لافطالاب ةيانعلا تامزلتسمو
.ابيرق اهئالمعل

: موك تود يداو عقوم نع كمهت دق تامولعم

.طقف تارامإلاو ةيدوعسلل هتاجتنم ميدقت ىلع ةيدوعسلا يداو عقوم رصتقي
،هنزاخم يف ةرفوتم تاجتنملاو ،سيربسكإ يداو عقوم وه عئابلا نأ ينعت "سيربسكإ" ةرابع
.ةعاس 24 نم لقأ قرغتسي دق ،عرسأ نحش حيتي امم
راتخت و ،نيال نوا عفدلا تاءارجا لمكتست ثيح ،ةيدهك كتايرتشم لاسرإ يداو عقوم حيتي
.لبقتسملل اهلاسرا و اهفلغتب يداو موقت ثيح ،ةيدهك لاسرإلا
.مالتسإلا دنع وا نيال نوا عفدلا موك تود يداو رفوي

مادختسإ ىسنت ال و تارامإلا يداو وا ، ةيدوعسلا موك تود يداو عقوم نم قوستلاب عتمتسا
.تانوبوكلا انعقوم ىلع ددجتملا ،يداو مصخ دوك

،اهرودص روف ،نيال نوا قوستلا رجاتم تاضيفخت و ضورع ثدحا ،تانوبوكلا انعقوم ىلع رفون
.ةيملاعلا و ةيبرعلا قوستلا عقاوم مصخ داوكا ىوقا و ثدحا كلذكو
عم ،نمأ ءارشب عاتمتسإلل نيقوثوم ،نيال نوا رجتم 250 نم رثكأ تاضيفخت و ضورع انيدل
لالخ نم رشابم ريغ وأ ةرشابم ءاوس ،طسوألا قرشلا لودل يلودلا وأ يلحملا نحشلا ةيناكمإ
.مهريغو ،يلعفدا و ،بيش دنا بوش ةمدخ يف ةلثمتملا سكمارا : لثم ،ةطيسو نحش تاكرش
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