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 على عادتها في دعم  تتجمع أ ناءمال العال مع اليةاع مع عالمع تالةءخاص مع قاممع  نعالم 
معرررض الفررن التشرركيلي  4102/7/1يمم ا العةيممع  العةي ممع الةءخاص ممع فممي لمم   ه ل 

تاأللمم او تل ممخ ، ةيممةف فلمم لع الرء اممةا لمم ا   ممافالنف مم   ، تعممخ الثرراني للشررباب

 ناءمال العال مع فميجةمأ لم   الءاشي رص س العةي ع الةءخاص مع فمي لم   ه ل  تارلم ر
الفءماع    نهماليتتعمخد لم  لءاةمال الةع ةمأ الةمخعي اليةاع مع  ل   ه ل  تضم اي ها

تهماا اليماا لمءع،  00- 6شااا تطف  ت مةات  ألعةماره  ام    41خده  الةجار    تع

شهخ زيادة عخد الةج ة    ع  المخترة الةاضم ع تال مي  مام الةجمار    لمايع فءماع   
فقط، ي ث تع ل العة أ في نرجال الةيةف ته  يجاهختم لا قط  ترلة  نعالل 

الطا يمع الخ مال ت يمال  ت رمخ  عم  ل اضم أ عخيمخة،  ناءاصءا ل  نعةمال فء مع ل ة م ة،

 .الطق س الخيء عتالر اة الاةيع تالراصءال الر ع تالر اة االج ةاع ع ت
 



  

 
 

ارلةع نا خن قاص يفل لأ  ي ا ق اا الةيةف  ام 0241/7/1السا  ال  ا الثاعي في 
ال مي ريامم  امالعة أ تشمرةل الةسماهة   تنىءمم  علمى جهم د اللعءممع  اإلداريمعاله ئمع 

الفءاعممع لممة ع لاضممي تالفءممام عمم رد عمم اد تعاممخ األل ممة يةاممي تراجمم  الةر عممع لمم  

تم  تلم  ىم  ع رد تتلماا الءاشمي، ت مام للعءمع  لة هما ال مي شمرةل جهم د العةي مع، 
على الفءاع   الةساهة   تهم   مل لم ، عم ر زاهمة  ت زيأ الهخايا تالجهادال ال قخيةيع

 40)، لاريما لمه ل (لء ال 42)، لات لخا ل عل (لء ال 9)، اي عا ترد (لء ال 7)
 41)، نلم   عةمار نلم   (لمءع 41)، ع رهام عامخ األل مة (لءع 40)، راا جةال (لءع

،  ةلمم  ءا (لممءع 46)، عممخي  عاصممل (لممءع 46)، لمم س اممادد (لممءع 41)، ل ءمما عا ممل (لممءع

 6)، ل عمما زيمماد (لمءع 00)، لمةلخ تل ممخ (لممءع 02)، راهماا رامما  (لممءع 49)لةيم   
 . ةا ت  ترةي  نعلال اللعءع الةجةفع على الفيال ع(. لء ال 6)، ل ا عخد (لء ال

 .يفل فءي لاهة االةءالاععلى ل عخ لأ الرل ر ايخها  ام 



 

 

  

 
 

 



 

 
 

 



  

 
 

 اعمم  فيال ممع جة لممع نضمماف  الاهعممع علممى األطفممال تالجمماال الةجممار   ، تاال    ممخ 

األفلمل، تر مع للفءماع   ل ر م عالل دعم  تتجمع أ لهم  ل طم ية عمخراته  الفء مع عرم  
الةجممار    ا عةمماله  العة لممع، تهمم  يةلممة م عمم الةه  فممي المةاممع، نعهمم  يةلممة م 

 .الةس قال

 .تتر ع للعةي ع الةءخاص ع لهاه الءجاطال الة ة  ة


