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أمانررررو كتان أرررران أن الدررررا أن كيررررقادم كاملدعلعررررو كييانمررررو ك ألديررررو  ايي ررررايا كي  عسررررعو  يسرررر    
كيأجررادم غر   سيررعا يأسأ رعوزا ا كدم ملأ ررانك  ك قدجرو   جررقاأل كتللراأل كاملأ ررانيل كيرقا  ا

 . 2016اش يا كتاأل/أكأو    27إىل  9كيُللانعو، ايُأليق   كيورتم ما كي نالو 
  ذيرريف    ايرررتكا كيررقادم لدررا كيرر اك ج  ررو كيأجررادم اكايررأولاد اكيألويرر  اكيأنلعررو،  ررا 

 يعاق ك وااضا  كيأجاديو كيقايعو. ايألو  هقف كيقادم فعلا يدي: 
 حتسو فزم كيلالملو  و هذه كجملاا  اصالهتا  اايرتكاعجعا  كامنا عو كيُيط يو؛  أ() 
ااايررق ك شرررادكو  ا لرررادف اك زرررادك  كيال مرررو ي يرررم اانوعرررذ كيسعايرررا  كيأجاديرررو  )ب( 

 اكامنا عو، اخلوض ك وااضا  كيأجاديو  شأن كحأعاجا  ام احل  دقكهنم.
م لدرررا من رررود كتان أررران، اللدرررو كيأودعدررري، اكيرررقدا  ايرررعلألق ك رررنزا كيقدكيررري يدرررقاد  

ك سرررأوانم مرررا أنشرررطأو كخلاصرررو  ايألررراان كيأيرررء، ايعسرررأوعق مرررا كورررا م ا ررر م  ودررري  نرررو كتمرررم 
 ك أوقم كاملأ انيو اكاجألالعو يغ   سيعا اكخل ك  كيوطنعو   جماا  كيلل  هذه.

 رومعو ك أويرطي ك سرأون   را يللدرون   اكيقادم موجزو   ودم د عسرعو إىل ك رونيوو كح 
كيرررو كدك  اك ايسرررا  ك لنعرررو  ي رررايا كيأجرررادم اكايرررأولاد اكيألويررر  اكيأنلعرررو، ايشرررادكون   ديرررم 
اانوعررررذ كيسعايررررا  كيوطنعررررو ك ألديررررو  ايأجررررادم اكيأنلعررررو. ا  ررررا،  سرررر  كاملأ ررررا ، ادهنررررا   أرررروكف  

 مو  اديف ك يقمو ما أكان عو جاملعو. كتماكا، كين     طدبا  ك شادكو كت  ن،
 كيرتمجو كيووديو إىل كيل  عو.، مع إااحو ايُأيقَّم كيقادم  اان دعايو 
ايُ جررررا مررررا ناأل غرررر   سيررررعا كتل ررررا    كتان أرررران ايررررق  أ ررررا  م  رررروعزا ك رررراهدو  

  مولررق  ا  يررقهم كاي رررتاأ   أملرر ب املرر    ررا لررا ط يررم  لواهتررا كيقك لررو   جنعرر ، اذيرريف
. ا لرررق ذيررريف، يأأ ررر  كتمانرررو الررراا  ك   ررروو ايرررأعوا  طدررر  2016متو /يويعرررو  25أمل ررراه 

. ايررذييف، 2016آب/أغسذذط   1هذذ ا العمليذذة فذذي موعذذد أقصذذاا إي رررتاأ:  رر  كيررأ لاأل 
ي ورري  يُن ررب  أيررق  أ ررا  ك   رروو ا  يررقهم كاي رررتاأ   أملرر ب املرر    ررا ي رري يُأررا   ررم مررا

مررا كيوملرر  يأيررق  طدبرراهتم إي رتانعررا . ايررعج يل إ طرراد كيررقاأل كتل ررا  اك   رروو ك يبررويو  يرر كد 
 . 2016سب/أغسطس  19 نو كا أعاد كيأا لو يألان أان   مولق أمل اه 
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اُُيبَّذ أن اسرلي كيرقاأل كتل را  أكور  مرا م  رب اكحرق ي ر   درق، املرق ا غر ،   هرذه  
كحايو،   ا اع  ك   وو. ايأأ ذ  نو كا أعاد هذك كيرتاع    كلأبادها  ش ط كيرأعوا  ك   رب 

 ك و    لايري كتهدعو. 
عرررع ك شرررادكو كيرررذيا ايرررعوف  كتان أررران اا كدم كيأجرررادم اكي رررنالو كاملامرررو   كيونرررانق  ل 

يعو ررردون أي رررا  لدرررا مبررراية مايعرررو كافعرررو يأغطعرررو نويرررا  كيوجبرررا  كيعومعرررو اك  ررر افا  كينو يرررو. 
ايعألو لدا ك شادكو ك خأاديا حتلُّ  ا ايع  يو هم اكح وأل لدا اثرا م كيأرأمو لدرا كيسرو  

ملبرر  اصررو م إىل كيبدررق. اكيأررأمو كيطررن ك نايرربو اكح رروأل لدررا اأ ررريم صرراحو يدسررو  إىل مسرريج 
 ايُعلنب ك شادكون ما أمل  كيبدقكن منوك  مبدغا  مايعا  يغطي أمل  اذكك  كيسو  ا دوو. 

ام فم طعو ل ض موجا يدلنزا كيقدكيي يدقادم يأ لا ملا لرو  ا وكضرعع اأهرقكف كيرألدم  
يطدبرررررررا  (، مشررررررروولا   ا برررررررانق كيأوجعزعرررررررو يأيرررررررق  كP166.2016.TS. 2اأيرررررررادو ينجا رررررررو لنزرررررررا )

(P166.2016.AG. 2 .) 
ايدو رررروأل لدررررا ك ايررررق مررررا ملدومررررا ، يُ جررررا كاا رررراأل  ورررر   انلعررررو ك لررررادف،  شررررلبو  

 ،41 22 917 2718 :ك ررررررررررراا  كيأ نويوجعرررررررررررا اكامرررررررررررقكنيا ،  اتان أررررررررررران، لدرررررررررررا دملرررررررررررم
  .randa.jamal@unctad.orgكي يق كاي رتاأ كيأا :  أا 41 22 917 0050 كيواكس: أا
 

 

 مو عسا كعأويي
 كتمو كيلام يألان أان

 2016حاي كن/يونعو  28
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 المنهج الدراسي للدورة

. ييرررقم هررررذك ك ررررنزا كيقدكيرررري  رررو لامررررو لررررا ةأررررون  أدررر  كيوحررررقك  كيأقديبعررررو يدررررقادم 
يألدررم   رر  احررقم، يُأوملررع أن  لررع ك شررادكون ك خأررادان ح ررود كيررقادم ملدومررا  لررا لررقن  افعلررا

دم  عرري يأسرر   ررم ك سررااو   ك ناملشررا  ك ألديررو  خأدرر  كيوحررقك  مررا كيي ررايا ملبرر   ررق  كيررقا 
 كيأقديبعو ما  الأل ايايم جتادب  دقكهنم.

فذذذي عذذذاله تسذذذودا  سياسذذذال التنميذذذة ودور التجذذذارة والتمويذذذ  الذذذدوليينو  نميذذذة: الت1الوحذذذدة   
 العولمة

هرررذه كيوحرررقم كيأقديبعرررو كي رررو  لدرررا أهرررم كيي رررايا كاملأ رررانيو لدرررا يأسررردج  :الوصذذذ  
كي رررررلعق كيلرررررا ي اابوررررري سثادهرررررا لدرررررا كايررررررتكاعجعا  كامنا عرررررو. ايعسرررررأخقم كيرررررنزا ك أ امررررر  

  ذيريف  ا ي كيرتك ج  رو  أدر  كجملراا  كيسعايرااعو،  را ،يألان أان  ناملشو كيأوقيا  كامنا عو
قيرررقم ك ألديرررو  طبعلرررو اناد كيقايرررو ك  أجرررادم اكيألويررر  كيرررقايعو، اك دك إنكدم كاملأ ررران كي دررري اكي

كامنا عررو   نيرر  كت مررو كاملأ ررانيو كيلا عررو. ايررأأنااأل كيوحررقم أي ررا  كيرررتك ج  ررو كيوكملررع كاملأ ررانيل 
كيرررروطء اكاملدعلرررري اكيررررقا  اابلررررا  كيسعايررررا  كيلامررررو ذك  كي رررردو. ايأسررررالق فرررر   مناملشررررو 

يألدرم ووكنر  ملط يرو ةرقنم   الايرا ايايرم كيأجرادب كيوطنعرو     و اكاملدعلعو فعلراكيأجادب كيوطنع
 يألدم  إنشا  م كا جتاديل اما  نا  حعويل. ك  أحنا  ك نطيو. ايأل ض جت  و ينغافودم فعلا

  هنايررو هررذه كيوحررقم كيأقديبعررو، يررع ون ك شررادكون ملررق لل يرروك فزلزررم  النتيجذذة المتوقعذذة: 
يألدرررم  ررراينلو كاملأ رررانيل كيشرررام  اكيأغرررري ك ع دررري اكيأطررروي   مررر  كيأجررراديل اك رررا  فعلرررا ثررراد كيأ ا

ينبغرري أن ي ونرروك ملررانديا لدررا فزررم كيأوررق يا  كي  عسررعو يدسعايررا  كامنا عررو مررا  كيأ نويروجي. كلررا
اه ررررذك يررررعنل ي  أجرررر  حتيعررررم كيأنلعررررو كيبشرررر يو اكاملأ ررررانيو اكينلررررو كاملأ ررررانيل لدررررا حررررق يرررروك .

ن ملقدكهتم لدا كابا  يعايا  اكيرتكاعجعا  منايبو   هذه كجملاا  لدا كي لعق كيوطء ك شادكو 
 اكاملدعلي اكيقا .

: تسذذخير الاوائذذد الم ققذذة مذذن التجذذارة: الذذديناميال المتايذذرة فذذي الن ذذا  التجذذاري 2 الوحذذدة  
 المتعدد األطراف، ولوجستيال التجارة، واالتااقال التجارية اإلقليمية

يأسردج هررذه كيوحررقم كيأقديبعررو كي رو  لدررا ناد كيأجررادم  الأبادهررا أنكم اسررالق  :الوصذذ  
ايرررأأنااأل أف رر  ك لاديرررا  اك لرررايري كيسعايرررعو يأسررخري كيووك رررق ك ييرررو مرررا  .لدررا حتيعرررم كيأنلعرررو

كيأجادم. ايرتكلي أي ا  كيقينامعا  ك أغريم   ك وااضرا  كيأجاديرو لدرا كي رلعق كيونرا ي اكاملدعلري 
  ألقن كتط كف، ايأل  ف ك شادكو  أهقكف كيأنلعو ك سأقكمو اأث ها لدا كااواملا  كيأجاديو. اك
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الدرررا اجرررو كخل رررو ، يرررأناملري مسرررأيأا اعسرررري كيأجرررادم اكيأجرررادم   كخلرررقما   الأبادارررا جمرررايو 

يرررأناملري ك رررعج ك رررانق ف صرررو كايرررأوانم مرررا ك وااضرررا  ك اديرررو. ا  -يأعوررران املأ رررانك  سيرررعا 
 يألدرررم  ااواملرررا  اعسرررري كيأجرررادم اكيأورررقيا  ك ل نرررو، ايرررأل  ف كيوحرررقم أي رررا  كيأيرررقم ك ررر   فعلرررا

ك شررادكو  دوجسررأعا  كينيرر  اكيأجررادم  الأبادهررا أنكم اسررالق لدررا حتيعررم للدعررو كيأ امرر  كاملدعلرري 
ك شررغ  كاملأ ررانيل كت ررري، يررأل  ف ك شررادكو  وزرروم  اكانررقمايف   ياليرر  كييعلررو كيلا عررو. ا 

 ك لألق اإطاد ك لايري ك ألديو  أأمو ااعسري كيأجادم كيلا عو كيذيل اضلأو ك ن لو ك ل كعو كيلا عو.
:   هنايو هذه كيوحقم، يعأل ا ك شادكون ما حتقيق افزرم كيأورقيا  النتيجة المتوقعة 

افر   كيأنلعرو كي  عسرعو   كين رام كيأجراديل كيرقا  اكااواملرا  كيأجاديرو كاملدعلعرو. ايرعأل فون لدررا 
كيلناصرر  ك زلررو كيرر  ارراث    ديررم كيسعايررا  كيأجاديررو اكايرررتكاعجعا  كامنا عررو كيوطنعررو ك ال لررو، 

عو حتيعم أمل ا م اي    نو ما إندكجزا   كاملأ ان كيلرا ي. ايعأوسرا أي را  فزرم الدا كعو
ك شادكو يقاد كيبعاو كيأن علعو اكيب  كيأوأعرو ك ايسرعو اك انيرو يدأجرادم   الايرا كيأنافسرعو كيأجاديرو 

   ذييف اعسري كيأجادم.  كيقايعو ما حعي نلم كييقدك  كانأاجعو اكيأجاديو،  ا
: ت سذذذين القذذذدرال اإل تاجيذذذة مذذذن خذذذالل االسذذذتثمار األجن ذذذي الم ا ذذذر، وتنميذذذة 3وحذذذدة ال  

 المشاريع، والعله والتكنولوجيا واالبتكار
ررررر  اييرررررع م ناد كايرررررأولاد كتجنرررررن ك با ررررر ، اانلعرررررو  :لوصذذذذذ ا    هررررذه كيوحرررررقم، يعوس 

كيشرررر كا  كي ررررغريم اك أويررررطو، اكيلدررررم اكيأ نويوجعررررا اكا أ رررراد،   للدعررررو كيأنلعررررو، اموملررررع هررررذه 
كيلناص    كايرتكاعجعا  كامنا عو كيوطنعو   يرعاق لو رو كينشراط كاملأ رانيل. ايررت ج كجملراا  

ذه  اي لايررررو كاجألالعررررو اكينلررررو كاملأ ررررانيل اكيأنلعررررو. ايررررأل ض أف رررر   اديررررا  كيسعايررررااعو هرررر
يألدم  ني  ك لادف اإنشا  ثيافو مسأقكمو احعويو ايوم أيايرا  لدرا كا أ راد ادا   ينغافودم فعلا

ك برراندم اكررذك لدررا كيبورري اكيأنلعررو اا أرر  ك شرراديع. الررالام لدررا ذيرريف، يررأناملري كيأوررقيا  كيرر  
يألدم  ايأجادم اكيألوي  كيقايعو، ف ال  لا   شاديع كي غريم اك أويطو   ينغافودم فعلااوكجززا ك

 مناملشو للدعا  مسالقم هذه ك شاديع لدا كيأووأل إىل فالدو جتاديو نايعو. 
ك شرررادكون مرررا حتقيرررق كي ررردو  رررو    هنايرررو هرررذه كيوحرررقم، يرررعأل االنتيجذذذة المتوقعذذذة:  

با ررر  اكيأنلعرررو، ااصررر  كاجتاهررا  كحقيورررو   ارررقفيا  كايرررأولاد كتجنرررن كايررأولاد كتجنرررن ك 
ك با رر . ايررعأل نون أي ررا  مررا حتقيررق أ رر   كيأوررقيا  كامنا عررو اكيسعايررعو يساليرر  كييعلررو كيلا عررو 
ااسرردعج كي رررو  لدرررا كيررررتكاعجعا  اشرررجعع كايررأولاد كيولايرررو كيررر  اشرررل  كيرررأيطاب كايرررأولاد 

 ذييف  غ ض حتيعم أمل ا حق   ا ما كيووك ق ك دعو. ايأوعق هذه ك لدومرا  كتجنن ك با  ، ا 
يررررعلا لررررا ط يررررم    حتدعرررر  أثرررر  كايررررأولاد كتجنررررن ك با رررر  لدررررا كييررررقدك  كانأاجعررررو ك دعررررو، ا

كي ال   و كيش كا  ل  كيوطنعو اكيشر كا  كي رغريم اك أويرطو. ايرعوزم ك شرادكون أي را  كعوعرو 
باندم لدا كي لعق كيوطء، ما من ود كيسعايا  كيلامو، اكذك ناد كيلدم اكيأ نويوجعا حت ي  دا  ك 

اكا أ ررراد   كينلرررو اكيأنلعرررو كاملأ رررانيو اكاجألالعرررو اكايرررأقكمو كيبعاعرررو. اه رررذك يعأوسرررا فزرررم 
يألدرررررم  أووعرررررا كيأطررررروي  كيأ نويررررروجي  ك شرررررادكو يأجرررررادب احترررررقيا  كاملأ رررررانك  كينامعرررررو فعلرررررا

اد. اأ ريك ، يعأوسا فزرم ك شرادكو يدط ييرو كير    را الرا ي ك ري كيسعايرا  اضرع ن رام اكا أ 
يدلدررم اكيأ نويوجعررا اكا أ ررراد ااطرروي  كييرررقدك  مررا  رررالأل كيسعايررا  كيوطنعرررو احتسررو كييرررقدك  

 كانأاجعو ك دعو. 
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 لمقدمي الطل الأسئلة 
يُعأ   ولعرع ميرقمي كيطدبرا   اي يرق كاي ررتاأ ايرأعوا  طدر  إي ررتاأ لدرا  رب و  
 كانرتن . 
ي رررتاأ إىل كتمانررو   أملرر ب املرر  اي جررا كيأأكررق مررا إديرراأل كت ررا  النرراايا كي يررق كا 
 . 2016متو /يويعو  25مولق أمل اه    ا ا 
ا   أن يأ لا كيطد  كاي رتاأ كاجا و لدا كثنو ما كتيرادو كيروكدنم أننراه. ايألرو  

لدررا مجعررع ميررقمي كيطدبررا  كاجا ررو لدررا كيسرراكأل كتاأل، ب  لررق ذيرريف كاجا ررو إمررا لدررا  كيسرراكأل 
 أل كيوايي. كيساك كيواأ أا
يألدرم  أهرقكف كيأنلعرو كاملأ رانيو.  ايُ جا ضلان م كلام كاجا ا  يدسرعاق كيروطء فعلرا 
 كدلو.   250اأجاا  كاجا و لدا ك  ياكأل  ا   أا

 )سؤال إج اري ويتعين على جميع مقدمي الطل ال اإلجابة عليه( 1السؤال   
هررري ك برررانق اكتهرررقكف  امرررا  درررقكم  كعررر  اُنورررذ للدعرررو كيأخطرررعج كامنرررا ي كيررروطء   

هررو  امررا كيل ي ررو ك ألديررو  ااملأ رران كي درري كيرر  حتررقن هنررا ح ررومأ م اك أعرراد كيسعايررا  ك أبلررو؛
هرري ك ا رر ك  كيرر   امررا هرري كيوكرراا  ك لنعررو ك سرراايو لررا انوعررذها  امررا ناد كيأنلعررو كاملأ ررانيو،

 كيذيل ابعنو هذه ك ا  ك  لا  دقكم   اما ايعس كيأنلعو كاملأ انيو    دقكم لدا أف   اجو 
 يرجى اختيار أحد ه ين السؤالين:  
 2السؤال   

مرررا كتناكد كيررر  اانيزرررا يعايرررا  كيأجرررادم اكايرررأولاد اكيألويررر    كيأ رررقيل يدأورررقيا   
هي كييعون ك دعو اكيقايعو كي  اراث    ك أعراد ايطرعج هرذه كيسعايرا   كاملأ انيو    دقكم  اما

 هي اأثريكهتا كي  عسعو   انوعذها  اما ا 
  3السؤال   

كيأجرادم يرقلم  يوجسرأعا ا/أا  دا  ك براندمما هي كتناكد كير  اانيزرا كيأ نويوجعرا ا/أا  
هرررررذه كيي رررررايا مقدجرررررو    طرررررج اكيررررررتكاعجعا  كيأنلعرررررو   اهررررر  مكيأنلعرررررو كاملأ رررررانيو    درررررقك

كرررذييف، ف عررر   ملرررق م اصررروا  مررروجاك  يدأورررقيا    كاملأ رررانيو كيوطنعرررو    درررقكم  اإن كررران كتمررر 
ا ررا هررذه كيي ررايا جررا ك  مررا  حرراأل م كي  عسررعو كيرر  اط حزررا كرر  مل ررعو مررا كيي ررايا كيرروال . ا 

  طج اكيرتكاعجعا  كيأنلعو كاملأ انيو كيوطنعو    دقكم، ك    أيباب ذييف  
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 م ادئ توجيهية لتقديه الطل ال
    ة عن مقد  الطلب

هرررذه كيرررقادم  اتيرررا  إىل ك رررونيوو كح رررومعو ك أويرررطي ك سرررأون كيرررذيا يلنرررون  اوجرررو 
أكوررر  مرررا    ذيررريف ديرررم اانوعرررذ كيسعايرررا    جمررراأل اكحرررق أا  ايي رررايا كاملأ رررانيو كيقايعرررو،  رررا

 كجملاا  كي  يغطعزا منزا كيقادم كيقدكيي )م فم(. 
 طدباهتم تغ كض كيألعو:كي ين       كيش اط كيأايعو ينبغي يدلرت وو كيأعوا  

 كيلالملررررا   إنكدم كتللرررراأل أا حعررررا م  ررررزانم جاملعررررو لدعررررا   لدرررروم كاملأ رررران أا
كانكدم كيلامرررو. ا  رررا أي رررا  ملبررروأل كحرررا ايا لدرررا  كييرررانون كيأجررراديل أا كيقايعرررو أا

 رزانم جاملعرو أاىل ايرقيزم  ر م للدعررو منايربو ماكرقم   حايرو اروكف  أمرراكا   
 كيقادم؛

 ألرررروكم   إنكدم لامررررو اطنعرررررو،  10ا 4 رررر م مزنعرررررو منايرررربو ارررررتكا   رررررو  حعررررا م
جاملررررو مأخ  ررررو    ملزررررق  ررررو  أا إملدعلعررررو، أا من لررررو انلعررررو نايعررررو أا أا

 جماا  يغطعزا ك نزا كيقدكيي؛
  كيرررررقادم.  كييرررررقدم لدرررررا كيرررررأخقكم انشررررر  ك لدومرررررا  اك لرررررادف ك  أسررررربو   أثنرررررا

بررريم،  يررا  ك شررادكو   مناصرربزم يورررتم كافعررو هررذك كيسررعاق، يو رر ،  قدجررو ك ا 
 لررق إمترررام كيرررقادم حررن يأسررر   رررم نشرر  ك زرررادك  اك لرررادف ك  أسرربو لدرررا أايرررع 

 نطاق   ا   أماكا للدزم؛
  ررقم إ ررام للدرري اررام  اان دعايررو، اهرري كيدغررو كي  عررو يدررقادم، اكمررأال  مزررادك  ماكَّ

  يدأوكص  كي أا  اكيشوزي.
 اإللكترو ية الطل ال  أن تقديهتعليمال بش  

يعأ ر   ا   روو مرا أجر  كيرأ لاأل طدر  إي ررتاأ لدرا  رب و كانرتنر . ا ر  أن  
 ايقم كيطدبا   اان دعايو اا م كيوثا م كتد ع كيأايعو: 

  ؛كيألادم كيطد 

 يريم ذكاعو مو دو؛ 

 كعوعرررو إيرررزام صررراح  كيطدررر ،   إطررراد أنك  ‘ 1‘يدررري:  ديرررايو ا  رررب ابرررو مرررا
كايرررأولاد  زامرررو ك زنعرررو،   ديرررم كيسعايرررا  اانوعرررذها   جمررراا  كيأجرررادم أام
كعوعو إيزام كيقادم   الايا كيأطود ك زء اكيشخ ي ي راح  ‘ 2‘كيألوي ؛  أا

كتيرباب ادك  كلأيران صراح  كيطدرر  أنرو جرقي   اا أعراد ح ررود ‘ 3‘كيطدر ؛ 
 هذه كيقادم؛
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  دررا يرراكأل يرر ن ضررلا كيسرراكيو ك  رر يا   ال 1ادملررو مرروجام جتعرر  لدررا كيسرراكأل
)كاجا ررو لدررا كرر   ايسررعاق كيرروطء  يررقم كيطدرر  ابج  مررنزا كيررقادم كيقدكيرري ايرر

 . كدلو كوق أمل ا(  250ياكأل   حقان 
 التر ي ال  

ينبغي أن ايقم كيرت رعوا  إىل كتان أران لرا ط يرم كيبلورو كيقك لرو ك لألرقم يرقن م أر   
 ا   رروو  ايُعأ رر أن اأ ررلا أ ررا  ك   رروو ا  يررقهم كاي رررتاأ. كتمررم ك أوررقم   جنعرر ، ا 
، ي جرا إديراأل الدعو. 2016سب/أغسطس  1طد  إي رتاأ  دوأل  ك خأاديا ما أج  كيأعوا 

 مجعرعأن ا ر  إىل أمانرو كتان أران   كت ا  اكيلنراايا كي يقيرو كاي رتانعرو   أملر ب املر    را ا 
 . 2016سب/أغسطس  1  مولق أمل اه  كتحوكأل
 ينبغي أن اُ ي  كيرت عوا  إىل كيلنوكن كيأا :  
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