
 

 

 القانون العـــام
  

 1الفصل

 

رمذ٠ُ األفالَ ٌٍدّٙٛس ٚرٕظ١ُ ٌمبءاد ث١ٓ ِٙبِٙب ٚ٘ٛ رظب٘شح ، ع٠ٕٛب أٌام قزطاج السٍنوائٍت٠مبَ ِٙشخبْ 

ٚغ١شُ٘ ِٓ اٌّزذاخ١ٍٓ فٟ لطبع اٌغ١ّٕب،  اٌزم١١ّٕٓ ٚاٌّّث١ٍٓاٌّخشخ١ٓ ٚاٌّّٛصػ١ٓ ٚٚ اٌّؤٌف١ٓاٌدّٙٛس ٚ

 . ٚاٌغب٠خ ِٕٗ اٌّغبّ٘خ فٟ رط٠ٛش ع١ّٕب ٚط١ّٕخ فٟ وً ِٓ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ ٚاإلفش٠م١خ ٚ اٌزؼش٠ف ثٙب
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ِذ٠ش اٌذٚسح  ٠غٙشٚ اٌزشاس اٌزٛٔغ١خ ٝبفظخ ػٍاٌّسٚصاسح اٌثمبفخ ٚ إششافأ٠بَ لشطبج اٌغ١ّٕبئ١خ رسذ  رٛضغ

 سعُ رّٛخٙبرٙب اٌىجشٜ.ػٍٝ ضّبْ رٕظ١ّٙب ٚ
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أل٠بَ لشطبج  خبسج األلغبَ اٌّٛاص٠خ ٚاٌؼشٚع اٌخبطخ اٌشع١ّخ خاٌّغبثم ألغبَ األفالَ اٌّشبسوخ فٟ فٟ ٠شزشط

 .شٙشا اٌزٟ رغجك اٌّٙشخبْ 21اٌغ١ّٕبئ١خ أْ رىْٛ لذ أٔزدذ خالي اٌـ 

 ثؼذٖ. أٚاٌّغدٍخ ثبٌّٙشخبْ عسجٙب لجً اٌؼشع  اٌّخزبسح األفالَ ِٕٚزدٟ ال ٠ّىٓ ٌّخشخٟ -

 إطبسٌه فٟ ٠ذخً رٚ ثبٌجشٔبِح أدسخٙب اٌزٞ اٌطشف ِٛافمخ ششط اٌجالد اٌّغدٍخ داخً األفالَ ع٠دٛص ػش -

 لشطبج اٌغ١ّٕبئ١خ. أ٠بَدػُ ال ِشوض٠خ 

 

 4الفصل 
 

 ٠ٚسزٛٞ اٌط٠ٍٛخاٌٛثبئم١خ اٌمظ١شح ٚ ٚاألفالَ اٌزسش٠ه ٚأفالَ اٌشٚائ١خ ٌألفالَ ِفزٛزخ اٌغ١ّّٕبئ١خ لشطبج أ٠بَ

 :اٌزب١ٌخ األلغبَ ػٍٝ اٌغ١ّّٕبئ١خ لشطبج أل٠بَ اٌشعّٟ اٌجشٔبِح

 أفالَ أٚسٚائ١خ  ٚاٌمظ١شح عٛاء وبٔذ اٌط٠ٍٛخ ٌألفالَ اٌؼشث١خ ٚاإلفش٠م١خ ِفزٛذٚ٘ٛ اٌشع١ّخ  اٌّغبثمخ لغُ-

 أٚ ٚثبئم١خ. رسش٠ه

 دل١مخ. 30 اٌمظ١شح األفالَِذح  رزؼذٜ أال ٠دتٚ

ّٚ  ؼًّشش٠ؼخ ٌٍاٌاٌطب٘ش ِغبثمخ لغُ  - ، اٌشٚائ١ّخ ٚاإلفش٠م١خ اٌط٠ٍٛخاٌؼشث١خ  ٌٝٚاأل ػّبيِفزٛذ ٌأل ٚ٘ٛ ياأل

 .ع١ّٕب اٌزسش٠ه ٚ اٌٛثبئم١ّخٚ

 : ِغبثمخ د١ٌٚخ ِفزٛزخ ألفالَ ِذاسط اٌغ١ّٕب. ٛاػذحلشطبج اٌ ع١ّٕب لغُ - 

: ِفزٛزخ ٌألػّبي اٌغ١ّٕبئ١ّخ اٌط٠ٍّٛخ  ٚغ١ش٘ب: اٌغ١ّٕب اٌؼب١ٌّخ، رىش٠ُ، زظض خبّطخ  اٌّٛاص٠خاألػّبي -

 )ٚثبئم١خ – رسش٠ه –سٚائ١ّخٚاألػّبي اٌغ١ّٕبئ١خ اٌمظ١شح ِّٙب وبْ ِظذس٘ب أٚ ٔٛػٙب )

 :ٜخشأٔشبطبد  -

١ٕخ أٚ غ١ش٘ب ِٓ أل٠بَ لشطبج أٌغ١ّٕبئ١خ ػٍٝ ٘بِش اٌؼشٚع أٌغ١ّٕبئ١خ رٕظ١ُ ٔشبطبد راد طجغخ ِٙ ٠ّىٓ

 األٔشطخ:

 



 

 

 عٛق ٌألفالَ.  -

ٚرٌه ثزٛف١ش  بسلخفٚاأل اٌؼشةاٌّؤٌف١ٓ ِشبس٠غ ( رٙذف ٌزط٠ٛش )رى١ًّ س٠غرّبَ ر٠ًّٛ اٌّشبٚسشخ إل -

 ٔزبج.ِٓ اإل األخ١شحفٟ اٌّشازً ِٕر ٌألفالَ اٌزٟ ٟ٘ 

 ثزٕظ١ُ األٚسٚث١خٚاٌؼشث١خ ٚ اإلفش٠م١خ اٌذٚي ث١ٓ  اٌّشزشن اإلٔزبج ٌزشد١غ ِٛخٙخ شجىخ إٌّزد١ٓ ٟٚ٘ -

 .د١١ٌٚٓ ثّٕزد١ٓ، ِشزٍخ اٌزط٠ٛش ٟ٘ فٟ اٌزٟ اٌّشبس٠غ أطسبة  ،اٌّؤٌف١ٓ أٚ إٌّزد١ٓ ٌمبءاد  ث١ٓ

 ٚغ١ش٘ب. ِٚؼبسع ٌٍغ١ٕبس٠ٛ لشاءادٚاٌغ١ّٕب  فٟ ١ِّضح دسٚط -

 اإلفش٠م١خ فٟ اٌجٍذاْ اٌغ١ّٕبئ١خ ٚاٌظٕبػخ اٌفٓ ٌمبءاد ٚ ٔذٚاد ٚ ِٛائذ ِغزذ٠شح ِٚسبضشاد زٛي -

 ثٍذاْ اٌدٕٛة. ع١ّٕبءادٚاٌؼشث١خ ٚ فٟ 

 لشطبج اٌغ١ّٕبئ١خ. أ٠بٌَذػُ ال ِشوض٠خ داخً اٌجالد فٟ ِذْ ِخزٍفخ  أفالَثشِدخ  -
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 ّْ ب رسذ٠ذ ػذد ٠ٙب زظشٌٌٍّٙشخبْ اٌزٟ ٠ؼٛد  اٌف١ٕخ ِٓ ِشّٛالد ا١ٌٙئخ ٘ٛ اخز١بس األفالَ ٌّخزٍف األلغبَ إ

األفالَ فٟ  ٝبَ اٌّزوٛسح آٔفب ثؼذ اإلطالع ػٍٚاٌمظ١شح اٌزٟ ٠ّىٓ إدساخٙب فٟ وً لغُ ِٓ األلغاألفالَ اٌط٠ٍٛخ 

 .ٚ ػجش سٚاثظ اٌىزش١ٔٚخأ  «DVD»ٔغخ 

 :٠ٚشزشط فٟ األفالَ اٌّشّشسخ 

اٌزٟ رزٌٛٝ إدساخٙب فٟ أزذ األلغبَ اٌّزوٛسح أػالٖ ثؼذ ِٛافمخ  اٌف١ٕخ إِب أْ رىْٛ ِمزشزخ ِٓ لجً ا١ٌٙئخ  -

 .ِخشخ١ٙب أٚ ِٕزد١ٙب أٚ أطسبة اٌسّك ف١ٙب

اٌز٠ٓ ٠مجٍْٛ ِٓ لجً ِخشخ١ٙب أٚ ِٕزد١ٙب أٚ أطسبة اٌسّك ف١ٙب  اٌف١ٕخٚإِب أْ رىْٛ ِمزشزخ ػٍٝ ا١ٌٙئخ   -

 فٟ أزذ األلغبَ اٌّزوٛسح أػالٖ. إدساخٙب 

فالَ ٚرغزشبس ٘زٖ اٌٍدٕخ فٟ رسذ٠ذ األ،  ثبٌٕغجخ ٌألفالَ اٌزٛٔغ١خ رمغ ِشب٘ذرٙب ِٓ طشف ٌدٕخ اعزشبس٠خ ِغزمٍخ -

 ٝفالَ اٌّشبسوخ فٟ لغُ ٔبفذح ػٍاٌشع١ّخ ٌألفالَ اٌط٠ٍٛخ ٚاٌمظ١شح ٚاأل خاٌزٛٔغ١خ اٌزٟ عزشبسن فٟ اٌّغبثم

 اٌغ١ّٕب اٌزٛٔغ١خ.
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 اٌشع١ّخ: خاٌّششسخ ٌٍّغبثم األفالَ ف٠ٟشزشط 

 ٠ىْٛ ِخشخٙب إفش٠م١ب أٚ ػشث١ب أٚ ِٓ أطً إفش٠مٟ أٚ ِٓ أطً ػشثٟ. أْ -

اٌزٟ ال رخضغ إٌٝ ٘زا  ثبعزثٕبء األفالَ اٌزٛٔغ١خ ،ثزٛٔظ خشآ ٠ىْٛ لذ شبسن ثٙب فٟ ِغبثمخ ثّٙشخبْ أاّل  -

 .اٌششط

 ( شٙشا اٌزٟ رغجك ِٛػذ اٌّٙشخب21ْأْ رىْٛ أٔزدذ خالي االثٕٟ ػشش) -

تستثنى من هذا تونس  مشارك،( لكل بلد 2( وفلمين طويلين )2مين قصيرين )فلالمسابقة الرسمية ل فتحت -
 ( طويلة 4) أفالم وأربعة( قصيرة 4) أفالم بأربعة المشاركةالتي يمكن لها 
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فالَ أٚ أفالَ ِذاسط اٌغ١ّٕب سٚائ١خ وبٔذ أثشاص إرمذ٠ُ ٚ  ٌٝإلغُ دٌٟٚ ٠ٙذف  ٛاػذح ٘ٛلشطبج اٌ ع١ّٕب لغُ

 رسش٠ه ٚاٌزٟ رؼذ خٛدرٙب اٌف١ٕخ ثّٛ٘جخ ٔبشئخ رغزسك اٌزشد١غ.

 ْ ٠ىْٛ اٌشش٠ظ :أا اٌمغُ ٠شزشط زٌٍزششر ٌٙ

 ٌّٙشخبْ.ا زٟ رغجك ِٛػذاٌ ( شٙشا21ػشش) ٝاالثٕخشاخٗ خالي إلذ ٚلغ  -

 دل١مخ. 12 ـِذرٗ اٌ ٜال رزؼذ -

 .ٛثبئم١ّخ فٟ ٘زا اٌمغُال رمجً ِشبسوخ األفالَ اٌ -
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ال رّثًّ األفالَ اٌّشبسوخ فٟ أ٠ّبَ لشطبج اٌغ١ّٕبئ١ّخ عٜٛ ِخشخ١ٙب أٚ ِٕزد١ٙب ٚرغٕذ اٌدٛائض ٚاٌّىبفآد أٚغ١ش 

أل٠ّبَ لشطبج اٌغ١ّٕبئ١خ اٌزٕظ١ُ ُ زغت األلغبَ، ٚرزٌّٛٝ ١٘ئخ ٍّخشخ١ٓ ٚإٌّزد١ٓ دْٚ عٛاٌ٘رٌه ِٓ االِز١بصاد 

ٚال ٠ّىٓ ثؤ٠ّخ زبي ِٓ األزٛاي أْ  األفالَ رسذ ِغؤ١ٌّٚزٙب زظش٠ّب طجمب ٌٙزا إٌظبَ اٌؼبَ ٌٍّٙشخبْػشع ٘زٖ 

 ٙب.١ِٕزد)أٚ(  ٙب ٠١ٕٚزّٟ إ١ٌٙب ِخشخ ٟاٌزٌٍسىِٛبد أٚ اٌذٚي سع١ّب رؼزجش ٘زٖ األفالَ ٍِضِخ أٚ ِّثٍّخ 
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 رسى١ُ ٌدٕخ ػٕٙب ٚرؼٍٓ رغٕذ خٛائضٖ سعّٟ رز٠ٛح ٚاٌمظ١شح اٌط٠ٍٛخ ٌألفالَ اٌشع١ّخ اٌّغبثمخ ٌمغُ ضظّ ٠خ

 .اٌغ١ّٕبئ١خ لشطبج أل٠بَِذ٠ش اٌّٙشخبْ ٚثبعزشبسح ا١ٌٙئخ اٌّذ٠شح   ؼ٠ُٕٙ١ ،أػضبء 7 إٌٝ 5 ِٓ ِزىٛٔخ ،د١ٌٚخ

 7إٌٝ  5وّب ٠خظض ٌألفالَ اٌمظ١شح رز٠ٛح سعّٟ رغٕذ خٛائضٖ ٚرؼٍٓ ػٕٙب ٌدٕخ رسى١ُ د١ٌٚخ ، ِزىٛٔخ ِٓ

 .اٌغ١ّٕبئ١خ لشطبج أل٠بَِذ٠ش اٌّٙشخبْ ٚثبعزشبسح ا١ٌٙئخ اٌّذ٠شح   ؼ٠ُٕٙ١ أػضبء

ي مغُ ِغبثمخ ٌ ٠خظض ّٚ  ٚرؼٍٓ رضجظ خٛائضٖ سعّٟ رز٠ٛح شش٠ؼخ(اٌ٘ش )خبئضح اٌطباٌطب٘ش اٌشش٠ؼخ ٌٍؼًّ األ

 أل٠بَِذ٠ش اٌّٙشخبْ ٚثبعزشبسح ا١ٌٙئخ اٌّذ٠شح   ؼ٠ُٕٙ١ ، أػضبء 5إٌٝ  3ِٓ  ِىٛٔخ، د١ٌٚخ رسى١ُ ٌدٕخ ػٕٗ

 .اٌغ١ّٕبئ١خ لشطبج

. 
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 :اٌزب١ٌخ ثبٌدٛائض اٌشع١ّخ اٌّغبثمخ رز٠ٛح ٠مغ

 

  :جائزةالخانٍج- أ

 
 ) األولى الجائزة)  الذهبً الخانٍج  -

 ط٠ًٛ ف١ٍُ ألزغٓ اٌز٘جٟ اٌزب١ٔذ

 لظ١ش ف١ٍُ ألزغٓ اٌز٘جٟ اٌزب١ٔذ

 ٌغ١ّٕب لشطبج اٌٛاػذح  اٌز٘جٟ اٌزب١ٔذ

 ٘ش شش٠ؼخ () خبئضح اٌطب خط٠ٍٛاٌ ٌألفالَٚي األ ٌٍؼًّ اٌز٘جٟ اٌزب١ٔذ

 

 



 

 

 ) الثانٍت الجائزة ) الفضً لخانٍجا -  

 ط٠ًٛاٌ ٍف١ٌٍُ ٌفضٟ اٌزب١ٔذ

 مظ١شاٌ ٍف١ٌٍُ اٌفضٟ اٌزب١ٔذ

 ٘ش شش٠ؼخ (خبئضح اٌطبٌٍؼًّ األٚي ٌألششطخ اٌط٠ٍٛخ ) خبئضح ٌدٕخ اٌزسى١ُ 

 
 الثالثت( الجائزة )البزنزي الخانٍج  -

 ط٠ًٛاٌ ٍف١ٌٍُ اٌجشٔضٞ اٌزب١ٔذ

 مظ١شاٌ ٍف١ٌٍُ اٌجشٔضٞ اٌزب١ٔذ

 
 خٛائضأخشٜ- ة

ُّخشج ػشثٟ أٚ إفش٠مٟ رمذ٠شا ٌّغ١شرٗ اٌف١ّٕخخبئضح  -  .اٌزوشٜ اٌخّغ١ٓ أل٠ّبَ لشطبج اٌغ١ّٕبئ١خ ٚرُّٕر ٌ

 اٌشع١ّخ اٌّغبثمخ فٟ ِشبسن ط٠ًٛ ٌشش٠ظ رّٕرٚ ع١ٕبس٠ٛ أفضً خبئضح -

ّثٍخ ِشبسوخ فٟ أفالَ ضّٓ اٌّغبثمخ اٌشع١ّخخبئضح أزغٓ أداء  - ُِ  ألفضً 

 .اٌشع١ّخ اٌّغبثمخ ضّٓ أفالَ فُِٟشبسن  ِّثًألفضً  أداء أزغٓ خبئضح -

 خبئضح أفضً ِٛع١مٝ -

 خبئضح أفضً رظ٠ٛش -

 رشو١ت "ِٕزبج" خبئضح أفضً  -

 جائزة لجنة التحكيم الخاصة لقرطاج السينما الواعدة  -

 ٌدٕخ اٌزسى١ُ ٌزمذ٠ش ٠خضغ ) أخشٜ خٛائض) " ة " اٌمغُ خظٛص فٟ زدجٙب أٚ اٌدٛائض إعٕبد إْ

 ٔطالقا لج١ًٌٙئخ اٌّٙشخبْ  طٍجب رمذَ أْ، ِٕر أٚ ر٠ٕٛٗ خٛائض إعٕبد رٛد اٌزٟ، أٚإٌّظّبد ا١ٌٙئبد ػٍٝ

 .اٌّٙشخبْ

 .وسّذ أدٔٝ دٚالس 3000 زذٚد فٟرُضجظ   اٌّٛاص٠خ اٌدٛائض ٘زٖ ِٓ خبئضح ٌىً اٌّبد٠خ اٌم١ّخ
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 : اٌزب١ٌخ اٌسمٛق ألطسبثٙب خٛائضاٌزب١ٔذٟ رُؼط

 اٌط٠ًٛ ٌٍف١ٍُ اٌز٘جٟ اٌزب١ٔذ -

 د 12222اد٠ٕبس أٌف ػششْٚ لذس٘ب ِٕٚسخ خبص رّثبي

ي  - ّٚ  اٌزب١ٔذ اٌز٘جٟ ٌٍؼًّ األ

 د22.222رّثبي خبّص ِٕٚسخ لذس٘ب ػششح آالف د٠ٕبسا 

 اٌمظ١ش ٌٍف١ٍُ اٌز٘جٟ اٌزب١ٔذ -

 د 5222ا د٠ٕبس آالف خّغخ  لذسٖ ِٕٚسخ خبص رّثبي

 ٌغ١ّٕب لشطبج اٌٛاػذح  اٌز٘جٟ اٌزب١ٔذ -

 د 3222 اد٠ٕبس آالف ثالثخ لذس٘ب ِٕسخ

 اٌط٠ًٛ ٌٍف١ٍُ اٌفضٟ اٌزب١ٔذ -

 د 22222ا د٠ٕبس فأٌ ػشش لذسٖ ِٕٚسخ خبص رّثبي

 اٌمظ١ش ٌٍف١ٍُ اٌفضٟ اٌزب١ٔذ -

 د 3222 اد٠ٕبس الفآ ثالثخ  لذس٘ب ِٕٚسخ خبص رّثبي -

  د 5222ا د٠ٕبس الفآ خّغخ  لذسٖ ِٕٚسخاٌطب٘ش شش٠ؼخ  خبص رّثبي

 اٌط٠ًٛ ٌٍف١ٍُ اٌجشٔضٞ اٌزب١ٔذ -



 

 

 د5222آالف د٠ٕبسا  خّغخ رّثبي خبّص ِٕٚسخ لذس٘ب  

 اٌزب١ٔذ اٌجشٔضٞ ٌٍف١ٍُ اٌمظ١ش

 د1222د٠ٕبسا   ٟفآٌرّثبي خبّص ِٕٚسخ لذس٘ب  

 جائزة لجنة التحكيم الخاصة لقرطاج السينما الواعدة  -
 د1222د٠ٕبسا   ٟفإٌِٓٚسخ لذس٘ب 

 
   لشطبج اٌغ١ّٕبئ١خخبئضح اٌزوشٜ اٌخّغ١ٓ أل٠ّبَ  -

 خبئضح أفضً ع١ٕبس٠ٛ ٌٍف١ٍُ اٌط٠ًٛ -

 د5.222آالف د٠ٕبسا خّغخ ِٕسخ لذس٘ب  رّثبي خبصّ  -

 ألفضً ِّثٍّخ أداءخبئضح أزغٓ  -

 د1.222د٠ٕبسا  ِٟٕسخ لذس٘ب آالفٚ رّثبي خبصّ 

 ألفضً ِّثًّ أداءخبئضح أزغٓ  -

 د1.222د٠ٕبسا  ٟفٌِٕسخ لذس٘ب آٚ خبصّ  رّثبي خبصّ 

 ألزغٓ ِٛع١مٝ خبئضح خبّطخ -

 د 1222د٠ٕبسا  ٟفٌرّثبي خبّص ِٕٚسخ لذس٘ب آ

 خبئضح خبّطخ ألزغٓ رظ٠ٛش -

 د 1222 د٠ٕبسا ٟفٌآ رّثبي خبّص ِٕٚسخ لذس٘ب

 رشو١ت  خبئضح خبّطخ ألزغٓ -

 د1222د٠ٕبسا  ٟفٌآرّثبي خبّص ِٕٚسخ لذس٘ب 

ُِخشخٟ األفالَ  رذفغ ًّ اٌّجبٌغ اٌّب١ٌخ اٌّزوٛسح أػالٖ ثبٌذ٠ٕبس اٌزٛٔغٟ أٚ ثؼٍّخ لبثٍخ ٌٍزس٠ًٛ ٚرٌه ٌسغبة  و

خخ ّٛ  ثبٌٕغجخ ٌألفالَ ٚإٌٝ أطسبثٙب ثبٌٕغجخ ٌٍدٛائض اٌزم١ٕخ. اٌّز
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 Bluأٚ"ثٍٛساٞ" DCP"دعٟ ة  ِسًّ ١ٝخ ٠شزشط أْ رىْٛ ٔغخ األفالَ ػٌٍٍزششر أل٠بَ لشطبج اٌغ١ّٕبئ

ray" 

 

" Blu ray" ٌخعٍّن وجوبا حوفٍز نسخت على هحول"بلورايDCPفً حالت عزض الفٍلن على هحول "دسً ب هام:

 لالحخٍاط 
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ٍغخ اٌؼشث١خ أٚ ٠ٌزٛخت ػٍٝ وً ف١ٍُ ِشبسن فٟ إطبس اٌّغبثمخ اٌشع١ّخ أل٠بَ لشطبج اٌغ١ّٕبئ١خ أْ ٠سًّ رشخّخ 

 .األط١ٍخٌٍغٗ  إضبفخٔى١ٍض٠خ االاٌفشٔغ١خ أٚ 
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 حذد لٍومالواعذة قزطاج  سٍنوا آخز أجل لخسجٍل األفالم الوشاركت فً قسن الوسابقاث الزسوٍت وهسابقت

 .بذخول الغاٌت 6112أوث  1
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 1222عجزّجش 22أل٠بَ لشطبج اٌغ١ّٕبئ١خ فٟ أخً ألظبٖ  ٙشخبْ ٠زٛخت إسعبي ٔغخ األفالَ  إٌٝ ِمش ١٘ئخ اٌّ

 ٍؼٕب٠ٚٓ اٌزب١ٌخ:ٌ

JOURNEES CINEMATOGRAPHIQUES DE CARTHAGE 

- Boulevard du 9 Avril. 

- C/O  Bibliothèque Nationale de Tunisie 

- 1008 Tunis .Tunisie. 

www.jcctunisie.org 

Tél: (+216) 71 261 173 /71 261 210 - Fax (+216)71 261 167 
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 . إٌٝ رٛٔظ اٌّٙشخبْ ثّظبس٠ف ٔمً ٚ رب١ِٓ إٌغخ إداسحرزىفً 

 ًّّ  .إسخبػٙب إٌٝ أطسبثٙب ٍٕغخ ث١ٓ ربس٠خ اعزالِٙب ٚ ربس٠خ ٌ اٌّبد٠ّخخ ١ٌّٚغؤا١ٌ٘ئخ اٌّٙشخبْ رزس

 ٔفظت نفق ىو علػٓ طش٠ك  إسعبٌٙباٌزٟ رظً اٌّٙشخبْ ػٓ طش٠ك ٚع١ظ وزّث١ٍ١خ دثٍِٛبع١خ ِثال ٠ؼبد  األفالَ

 .اٌٛع١ظ
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فؼب١ٌبد اٌّٙشخبْ ٠ؼزجش لجٛال ض١ّٕب ٚ ثذْٚ أٞ اززشاص ِٓ طشف  أٚ ألغبَزذ أوً طٍت اشزشان فٟ 

 ا اٌمبْٔٛ اٌؼبَ.زاٌّخشخ١ٓ ٚ إٌّزد١ٓ ٌٙ
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 ّْ  ْٛلشطبج اٌغ١ّٕبئ١خ ِّٙب وبْ ٔٛع اٌشش٠ظ ِٚذرٗ ٠شخظ أ٠بَاٌشش٠ظ فٟ  ٠ْٛغدٍ ٓة اٌسمٛق اٌز٠بسطأ إ

 دلبئك ٚ رٌه لظذ اٌذػب٠خ  ٌٍّٙشخبْ. 3 ٌٍّٜٙشخبْ ثٕغخ ٚاعزؼّبي ِمزطفبد ِٓ اٌف١ٍُ ال رزؼذ
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 أٚٞ لشاس ٠زؼٍك ثبٌٕمبط اٌزٟ ٌُ ٠شٍّٙب ٘زا اٌمبْٔٛ اٌؼبَ أّٙشخبْ ٟ٘ ٚزذ٘ب اٌّخٌٛخ الرخبر ا١ٌٙئخ اٌّذ٠شح ٌٍ

 .رؤ٠ٍٚٙب


