
نمضو قفارملا ةرادإل طسوألا قرشلا ةيعمج
ةرادإ تامهاسم مهأ فشكت رطق لصاوت ىقتلم
ملاعلا سأك حاجن يف قفارملا

طسوألا قرشلا ةيعمج سيئر بئان ،يديوسلا يلع

قفارملا ةرادإل

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES,

February 7, 2023 /EINPresswire.com/ --

جئاتن قفارملا ةرادإ عاطق ققح

هتمهاسم نمض ةزيمتمو ةلهذم

تقبس يتلا لامعألا نمض ةقيثولا

ةلحرملاو 2022 ملاعلا سأك ةماقإ

تمعدو ،ةلوطبلا ءاهتنا تبقعأ يتلا

يويحلا عاطقلا اذه رطق ةلود

ةرادإ عاطق ّلهأ ام ،يداصتقالا

عم مءالتي امب عسوتلل قفارملا

لود هدهشت يذلا يداصتقالا ومنلا

قفارملا فلتخم ربع يبرعلا جيلخلا

ةفاكل ةمعادلا ةيتحتلا ىنبلاو

ةيحايسلاو ةيداصتقالا لودلا ةطشنأ

.اهريغو ةيضايرلاو ةيبطلاو

رطق لصاوت ىقتلم ميظنتو ةفاضتساب ،امفيم – قفارملا ةرادإل طسوألا قرشلا ةيعمج تماقو

لصاوت ىقتلم ةيمهأ لثمتت

امفيم ءاضعأ ءاقل يف رطق

مهتازاجنإ ىلع فرعتلاو

يف تققحت يتلا ةلهذملا

”2022 ملاعلا سأك

سيئر بئان ،يديوسلا يلع

طسوألا قرشلا ةيعمج

قفارملا ةرادإل

لوح ماعلا هراطإ روحمتي يذلا ،ةحودلا ةمصاعلا يف

يرطقلا قفارملا ةرادإ عاطق ةمهاسم ىلع ءوضلا طيلست

يف نيلماعلاو ءاربخلا ةوعد ربع ،ملاعلا سأك حاجن يف

ةحجانلا مهتازاجنإو مهبراجت ةكراشمل ،عاطقلا

فلتخم نم نيكراشملا مهئارظن عم تاربخلا لدابتو

.ىقتلملا يف ةكراشملا لودلا

طسوألا قرشلا ةيعمج دوهج نمض ،ىقتلملا اذه ميظنت متو

عاطق يف ثاحبألا معد يف امفيم - قفارملا ةرادإل

ءاربخلا نيب لصاوتلاو نواعتلا زيزعتو ،قفارملا

يملاعلاو يلحملا نييوتسملا ىلع عاطقلا يف نيلماعلاو

مهأ ىقتلملا ضرعتسا ثيح ،لاجملا اذه يف ةمدقملا تامدخلا يف زيمتلاو ءاقترالل

تائف فلتخم ةرادإ تايلوئسم تلوت يتلا قفارملا ةرادإ عاطق تاكرش نم تاكراشملا

ةلحر لعجو ملاعلا سأك حاجنإ ليبس يف تققحت يتلا تازاجنإلاو لولحلا مهأ تضرعو ،قفارملا

.ةلهذمو ةزيمتم ةلحر ملاعلا سأك يعجشم
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لصاوتلا ىقتلم تاسلج ىدحإ

امفيم - قفارملا ةرادإل طسوألا قرشلا ةيعمج راعش

بئان ،يديوسلا يلع لاق ،هبناج نمو

ةرادإل طسوألا قرشلا ةيعمج سيئر

لصاوت ىقتلم ةيمهأ لثمتت" :قفارملا

فرعتلاو امفيم ءاضعأ ءاقل يف رطق

تققحت يتلا ةلهذملا مهتازاجنإ ىلع

ترهظأ يتلاو ،2022 ملاعلا سأك يف

ةرادإ عاطق يف ينافتلا رادقم

ثادحألا معد يف هرودو قفارملا

ةبسانملا هذه تلّكش امك .ةيميلقإلا

لدابتو يقالتلل ةعئار ةصرف

نيينهملا فلتخم نيب تاربخلا

،قفارملا ةرادإ عاطق يف ءاربخلاو

ربع شاقنلا ءارثإ يف اومهاس ثيح

ةقلعتملا بناوجلا نم ديدعلا حرط

توص امفيم نوك ديكأتلابو ،عاطقلاب

رطق يف قفارملا ةرادإ عاطقل

."ةقطنملاو

بناوجلا نم ًاددع رطق ىقتلم شقانو

ةدوج ىلع ظافحلا تقفار يتلا

،قفارملا نمض ةمدقملا تامدخلا

ةفاكب لمعلا قرف دوشح ةرادإ اهزربأ

نمض اهلقنو ماهملا عيزوتو اهتائف

فحتم رودو ،تامدخلا ميدقت قطانم

سأك تقبس يتلا تاريضحتلا يف رطق

نم لئاهلا مكلا طسو ةريصق ةرتف لالخ ةيلاع ةءافكب تايافنلاو ةفاظنلا ةرادإو ،ملاعلا

يف تامدخلل ىوصقلا تايناكمإلا زيزعت يف يعانصلا ءاكذلا رود كلذكو ،مدقلا ةرك ريهامج

.قفارملا ةرادإ

ةكرش ،ةيعارلا تاهجلا عم ةلاّعفلا ةكارشلا راطإ نمض ميُقأ ىقتلملا نأب ةراشإلا ردجت

ةنايصلا ةكرش ،قفارملا ةرادإل فريسرتنا شيوردلا ةكرش ،قفارملا ةرادإل خمصألا

.عاطقلا يف ةيملعلا ةطشنألل رمتسملا مهمعد نمض (وكميإ) ةيسدنهلا

ماعلا رادم ىلع يرود لكشب ةفثكم ةدمتعم ةيبيردت تارود ميدقتب امفيم ةيعمج موقتو

قفارملا ةرادإ يف نيلماعلا ةفاك ةيمنتو ريوطت راطإ نمض ةيزيلكنإلاو ةيبرعلا نيتغللاب
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