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2022 /EINPresswire.com/ -- روحمتت

نم حورلا ءافش لوح ةيفاعلا تاعجتنم

مت يتلا ةقسنملا تاجالعلا لالخ

.روصعلا رم ىلع اهرابتخاو اهتبرجت

ةيسورفلل نيرفانأ يدان عجتنم

يف نيرفانأ  ءاشنإ مت .ةضايرلاو

نيرفانأ دعيو ، عرازمل يلاثم عقوم

، اهعون نم ةديرف ةبرجت       نأ

ىلإ ةفاضإلاب ، لويخلل اهرهظم

مسجلا بابش ددجت يتلا جماربلا

دسجلا ةداعتسا ىلع دعاستو هميمرتو

.ةدهجملا ةيمويلا ةايحلا نم حورلاو

راطملا عرازمل يلاثم عقوم يف

دعيو ، ةميخلا سأر راطم نم برقلاب

جماربلا ىلإ ةفاضإلاب ، لويخلل اًجالع مدقيو ، اهعون نم ةديرف ةبرجت نوكي نأب نيرفانأ

ةيمويلا ةايحلا نم حورلاو دسجلا ةداعتسا ىلع دعاستو هميمرتو مسجلا بابش ددجت يتلا

                                                                       .  ةدهجملا

اهنم لكل ، طقف اًهيلاش ٣١ مضيو ، اًنادف ٢٠ نم برقي ام ةيسورفلا عجتنم ةحاسم غلبت

.  موجن ٥ ةئف نم ةرخاف تالالطإو ةبالخ رظانمو ةصاخ ةقيدح

، حلام رخآلاو ديدج امهدحأ ، نالالش كانه ، رثكأ ءيش نع نوثحبي نيذلا كئلوأل ةبسنلاب

ةلباق ةطقن فلأو ، نيتريحب يف طقست نأ لبق تاكلتمملا ربع امهنم لك نم هايملا للستت

يجراخ فالأ٤ راتمأ ٥لوطب ةلهذم ةيجراخ ةشاش ، نيزيمتم نيمعطم كلذ ىلإ فضأ .مارغتسنإلل

ةساودو ةلس ةركو سنت بعالمو ةيوجلا لاوحألا عيمج يف اًحبسم لمشت ةيضاير قفارمو ، ةقدب

يذلا بضنملا حورلا عابشإ ريفوتل ةممصملا ىرخألا ةطشنألا نم ديدعلا نيب نم ، شاوكساو

                                                                              .هيلإ قوتت

يهطلا جماربو داهجإلل داضملا اديفرويألا كيلدتو ةضايرلا ةيجالعلا جماربلا لمشت

ددرتي نأ بجي !كامسألا ديص ىتحو ةليوط تافاسمل يشملاو ءارحصلا يف مييختلاو فويضلل

، ناكملا ىلع نيجلاعملا كلذكو اغويلاو اديفرويالا يملعمو ريهاشملا ةيفاعلا وملعم

.اًضيأ فافزلا تالفحل اًريثم اًعقوم نوكي نأ ردقم ناكملا ، روصلا نم .نيجورملل اًقفو

http://www.einpresswire.com


                                                                                          !  ةميخلا سأر يف اهرضحأ

؟سكعلاب اًبوتكم  انافرن وه نيرفان                                                              .نأ اًضيأ تلق له

تارامإلا يف ةرهدزمو ةبالخ رظانم تاذ ةرامإ يه ةميخلا سأر ةرامإ :ةميخلا سأر لوح

لابجل يبرغلا يلامشلا قاطنلاب ةيفلخلا يف ةطاحم ، عرازمو ئطاوش اهب ، ةدحتملا ةيبرعلا

٢٤٨٦ اهتحاسم غلبتو ، ةمسن نويلم فصن نم لقأ ةرامإلا ناكس ددع غلبي .ةريهشلا رجحلا

.يلودلا ةميخلا سأر راطم ةرامإلا مدخي .اًرتموليك ٦٤ اهلحاسو اًعبرم اًرتموليك

ةيفوج تارايت اهمعدت ، ىلعأ راطمأ لوطه تالدعمو ، ةلودلا يف ةبرت بصخأ ةرامإلا كلتمتو

                                                                                                              .رجحلا لابج نم

ةقطنملا ةيبرتو ةجزاطلا راضخلا رفوت يتلاو ، ةرامإلا راطم ةقطنمب طيحت ةريبك عرازم

ةميخلا سأر ةئيه عم ةيجيتارتسإ ةكارش يف اًرخؤم ةيملاعلا ةحايسلل نريسول ىدتنم لخد

تاهجولا نم ةدحاوك ةميخلا سأرب طقف فرتعي مل يلاتلابو ، (RAKTDA) ةحايسلا ةيمنتل

.ةيؤرلا بحاص اًضيأ نكلو طسوألا قرشلا يف اًومن عرسألا ةيحايسلا

قوسلا يف ةدئار اهلعجل ةممصملا تاردابملا نم ديدعلا يف ةيسامحلا تارامإلا ةكراشم

. ٢٠٢٥ماع لولحب ةمادتسملا ةحايسلا يف يميلقإلا

                                                                             تيارلا يبوم .د :لامعألا تاراسفتسال
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– (www.arabnewswire.com) ةيبرعلا ءابنألا ةلاكو لالخ نم يفحصلا نايبلا اذه رادصإ متي

هعيزوت متيو ، (MENA) ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلاو يبرعلا ملاعلل ةيرابخإ ةمدخ يهو
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