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اا  النااااااااا ا    اااان اااان ا اا علىاالت الط اقباااان 
اا تحندا اا علبيةا جنلعةابنهن

شهدت  لييت  اتعة  نهدت ابات  ع  الالب  لي  الرششه  
، حيه  ااادهت الالب  لي  إلنرخهتاهت  اإلادهت ا  الالبنيه 

ا ارا  رلتي  الشهات  اتللييت  لحهدو قايتيا امهرمترا  الرششه  لبنرختات  قالر  نتا  ع   
 عحتءا. 5صاتحت قاهرد  دي الحتل   9الحتل  

ققتل التلرار امتل الحههههههههةيت رةيس اتعة  نهدت شني اا اشههههههههبيد لةه  عشلعة  ا  ار  الةتعة   
لإلشههههههههشان ليي ا نرختات  امشاحيدت المخرية  نشةتمهههههههه  التلرار لترن مههههههههييمت  لميت ليي   
الدهتمهههه  ن هدت قل ههههاة  التلرار عدمت عه ههههار قليد ليي  الديا  لشهههه ا   تع  المةرم   

ر  تلت عيحهههههههههاا  عهحهههههههههي لتا اكنشهههههههههال  الالبني  قالتلرار ع ههههههههها   قاهمي  ال ي   قالتلرا 
ات ار  الةتعة  ليقيتا  «I.T»اللدييي  عتيش لتا رلتي  الشههههات  اتلةتعة  قل هههها ع  ا ار   
ع  الالب  المرميعة  دي  2اههه   هههتل لهههتدههه  نيهههتنهههت  الةمييههه  ا نرخهههتنيههه  اللرشقنيهههت قلهههت  

 .اكنشال  الالبني  قغيش المششدي 

حهههههههةيت شني ايشر اشهههههههبيد لةت  دشعيي ابييت  الةتعة  ليمرتاة  قاإلشهههههههشان ليي قشضهههههههتن ال
ا نرختات  قاذليد الةقات  ا ههههههها قليد الليي  لشههههههه ا  الرةييا قالالب  قلت  ع  شل هههههههتء 

 .هي   الرترةس قرلتي  الشات  قلت  ع  الالب  غيشالمششدي 

ا  الرةييا قالالب  ليي ع  اتناي شكت التلرار ححهههههههي  المئش ي نتةو رةيس الةتعة  لشههههههه  
ش  الةتعةي قلييتادت امههههههههههرةت  امههههههههههرةتا ا لتعب إلاشاء اإلنرختات  الالبنيي اةمي  لييت   

 .الةتعة  دي نعاه  ق شةتفيي لتعي 

قاشههتر المئش   ال   حشا الةتعةي ش  اةشا ا نرختات  الالبنيي دي حيت ي  لتعي  ق ق   
 ريههتر ع  يمهيدا دي ا ادههت ا  الالبنيهه   اى اههت ههد قش  اةالي الدشةهه  لههتعيههي ليالب   

 .لي  عحراى الةتعة  قاللييت 
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قع  الميشر الب  اللشهههان الم تةي  ليمششهههدي  ا حت المي د قايي  الالةا  قدد هههدت ياا  
نادم ش قا تا التلتي   5، لي  ا  يرا الب  اللشههههههههان الهدتةي  ليمششههههههههدي  الهبثتء ا ثهي 

 10م ش قاهاليي انرخههتاههت  الةالهه  اكقل  اههتللييههت  ياا اكحههت ناد 6ا نرخههتنيهه  الراههترا ع  
نادم ش، اييدههههت انرخههههتاههههت  شعهههههتء اليةههههت   11، قا ههههتش انرخههههتاههههت  اإللههههت   اإلثهي  نادم ش

نادم ش، ثا انرختات  رةيس ا ادت  قنتةاي لي   12قعحههههههههههههههتلتيدا لي  عحههههههههههههههراى اللييت  
اتنرختات  شعهتء اليةت  قعحهههههههتلتيدا  نادم ش، قةهرد  الةتقل الععه   13عحهههههههراى اللييت  

 .نادم ش المي د 14قرةيس ا ادت  قنتةاي لي  عحراى الةتعة  دي الخميس 


