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  ؤولةالمسة لمقامرالمسلكية المهنية ل قواعد
 

ف وأغراض رابطة المحاربين ا ملتزم بأهدRSL Sub-Branchهذا الفرع لرابطة المحاربين القدماء 
 وااللتزام المشارآةة المحاربين القدماء وعائالتهم، ودساعمراض رعایة وغهذه األوتشمل . القدماء
لفرع، ومن ازوار وئه لية رعایة أعضاوسؤم تحّملویقبل هذا الفرع . راد المجتمع المحليفأإزاء 

 يةسلكالم قواعد مدرج أدناه. لةص التذاالنشاطات سؤول على المقامرة ومالشراف ضمنها اإل
  .Responsible Gambling Code of Conduct لةؤومسالية للمقامرة نهمال

 
 ة المسؤولةمقامرلل بقواعد المسلكية المهنية فرعتزام ال ال .١

 
بائن خيارات مستنيرة، ز لل متاحًاما یكوند هي عننظمة ُملة في بيئةوالمقامرة المسؤ

 يةولؤسموتعني . ًا على ظروفهمداتم اعمعقولة قرارات عقالنية واتخاذویمكنهم 
  .عاتجتم والمدرافومة واأللحكااع القمار وط من قبل قجماعيعمل  ورآةمشت

  
   . من التزامه برعایة أعضائه والمجتمعالفرع بهذه السياسة آجزءیلتزم و
  
 في cashier أمين الصندوق كاشبأو / ورقمال اةقاعخل د معندالرسالة معروضة هذه 
 .Club Keno  بيععند نقطة فرعًا في الضأی ضةورعموهي . ة القمارقاع

 
 

 المسلكية المهنية للمقامرة المسؤولةتوافر قواعد  .٢
 

بائن عند زة، للع الرئيسيم لغات المجتیشمل ذلك و، خطيشكلبسيتم توفير هذه القواعد 
شباك أمين خل قاعة القمار أو د معند بذلك زبائن الإلعالمعرض لوحة ویتم . الطلب

  . في قاعة القمارالصندوق
  
رابطة المحاربين موقع إنترنت  ى علمجتمعغات اللأیضًا بمتوافرة تكون هذه القواعد وس

  www.rslvic.com.au )فرع فيكتوریا(القدماء االسترالية 
  

   :اتتشمل اللغ
o اليونانية. 
o اإلیطالية. 
o الفيتنامية. 
o الصينية. 
o العربية. 
o الترآية. 
o اإلسبانية. 
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 ؤولة سالمعلومات حول المقامرة الم .٣
 

معلومات حول المقامرة المسؤولة بمجموعة یقدم رابطة المحاربين القدماء لفرع هذا ال
 نيةو القمار اإللكترتالآعلى شورات، والملصقات، ونضمنها الم من النسق، ومن

Electronic Gaming Machine (EGM)، ب العالمعلومات عرض  وشاشةPlayer 
Information Displays (PIDs).  

    
   :تشمل األمثلة

 
 شكل مسؤولآيفية المقامرة ب  )أ 

  
 
 
 
 آيفية اتخاذ قرار مسبق والتقّيد به )ب 

 

        
 
 

 توافر خدمات الدعم  )ج 
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 األرصدةباح أو ر، آافة األبموجب القانون
، یجب رآثأ أو 1,000$ بمبلغ المتراآمة

رفي ال یمكن صبشيك مالكامل فعها بد
 من تقدی وال یمك.ينقدمبلغ ویله إلى حت

  .لة القمارآ  علىصيدرل كباح بشألرهذه ا

 
 رباحدفع األالمتعلقة بياسة الس  )د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المنع المفروض على تقدیم إئتمان للمقامرة   )ه 
 
 

 
 
 
 
 
 

 فرع رابطة المحاربين القدماءتابع لال self-exclusion program برنامج المنع الذاتي  )و 
   

، وبوسع الزبائن إذا برنامج المنع الذاتي رابطة المحاربين القدماءلفرع ال  هذایقدم
 ل المقامرة المسؤولةوالتحّدث مع مسؤمات عن البرنامج ولحصول على معلا أرادوا

Responsible Gaming Officer/ ناوب الم المقامرةأو مدیرGaming Duty Manager ،
 المعروض في قاعة Self-Exclusion brochureمن منشور المنع الذاتي أو أخذ نسخة 

  .القمار
  

دوري ل ك بشفرع رابطة المحاربين القدماءالعرض في شات وتعرض أیضًا شا
صال التعن جهات امعلومات تفصيلية  و،ؤولةسلمرة امقامحول الإرشادات مفيدة 

فرع ما یكون لدى دا فقط عنق هذنطبی. (مقامرةاللدیهم مشكلة مات الدعم للذین دبخ
  ).اتومعلم الهذهرة على عرض دقاات عرض ششا رابطة المحاربين القدماء

 
 المزید من المعلومات  )ز 

  
 حول المقامرة للزبائن المزید من المعلومات  یقدمرابطة المحاربين القدماءلفرع هذا ال

 :المسؤولة، ومن ضمنها
  

o  النقود تفهم"نترنت نولث على اإلمومة الكوك موقع حالدخول إلىآيفية 
Understanding Money  "au.com.understandingmoney.www 

o  برامج وآيف بوسع المقامرین وعائالتهم أو أصدقائهم إیجاد خدمات الدعم
  المقامرةشكلةم لدیهمالیة لدعم الذین الو ةومكوقع ح وم،المنع الذاتي

au.gov.vic.problemgambling.www 
 

 ة لسنالمقامرةن تنظيم قانویمنع 
٢٠٠٣Gambling Regulation Act 2003   هذا
من تقدیم رابطة المحاربين القدماء لفرع ال

 . للزبائن للعب على آالت القمارcreditإئتمان
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 معلومات حول منتجات القمار .٤
 

، ومن (EGM) ةيونراإللكتقمار ال ت آالمن ألعاب قواعد آل لعبة یمكن االطالع على
على   (PID)لالعبامعلومات ض عر إلى شاشات ضمنها احتماالت الربح، بالذهاب

 عرض معلومات معلومات عن آيفية مشاهدة شاشاتالول على صویمكن الح. اآللة
 (PID) عباللامعلومات عرض شور نأو بقراءة م/ و، من أحد العاملينPID الالعب

 . أخرىوفي أماآنالمتوافر داخل قاعة القمار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بق طین (Club Kenoبيع نقطة  متوافرة لالطالع عليها في آل Club Kenoد لعب عقوا

  ).Club Keno یباع فيها يالتفروع رابطة المحاربين القدماء  علىفقط 
  

" How to Playآيفية اللعب " الذي یشمل تعليمات Club Keno Game Guidesدليل 
 فروع رابطة المحاربين القدماءینطبق فقط على ( Club Kenoمتوافر في آل نقطة بيع 

  ).Club Kenoالتي یباع فيها 
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  المسبقااللتزامة ياستراتيج .٥
  

الزبائن الذین یلعبون على آالت القمار رابطة المحاربين القدماء لفرع هذا الُیشجع 
. وفهمر وفقًا لظإنفاقهالذي یریدون مبلغ الوقت ولل وضع حّد على (EGMs)كترونية لاإل
صح أن یقوم ن تEGMsإللكترونية وجد لوحات في قاعة القمار وعلى آالت القمار اتو
  . بوضع حّد والتقّيد به الزائرعضو أولا

  
 فرع رابطة المحاربين القدماءة في جود الموEGMsترونية وتتيح آافة آالت القمار اإللك

مات عن وعلموتتوافر . لسة لعبج خالل أنفقوهبلغ الذي المبين متابعة الوقت وعلال
 العبالات وممعلعرض  وفي منشور نليامعب من العللسة الابعة جفية تفعيل متيآ

(PID)فرع رابطة المحاربين القدماءض في و المعر.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوحات ومنشورات في قاعة القمار رابطة المحاربين القدماءلفرع هذا ال  أیضًایعرض
شمل ، وتاإلنفاق في فراط التي یمكن أن تؤدي إلى اإلؤشرات معلومات عن المتتضمن
  :ؤشراتهذه الم

o ؛غالقاإل التوقف عند وقت صعوبة أو المقامرة في آل یوم 
o ؛ن أخذ استراحةوثر دآثالث ساعات أو أأي ل، ةالمقامرة لفترات طویل 
o ًا جدمحدود بشكل هتواصل مع المقامرین، وتصال اال الالعبتجنب ،

 ه؛ث حولحدا یمل لفعدة رُیظهر رًا ما دونا
o ةرمقامصلة الا أو موبائنلزلين أو بقية ام من العاقودمحاولة اقتراض الن 

 ؛ أرباح آبيرةعند آسب
o ؛رةمقاماء الن أثانفعالياعي أو جتماغير واني أو دسلوك ع 
o ؛ما خسرهاسترداد   الالعبمحاولة 
o ؛بةآتر أو الكوشعور بالتل ادرة عنامالمق 
o من الكحولآمية آبيرة شرب سيطرة بسببان الدفق . 
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 التفاعل مع الزبائن .٦
  

ستویات عالية من م بتقدیم زمون ملترابطة المحاربين القدماءلفرع  هذا اليفالعاملون 
ة فرع رابطلية و ومسؤئه وزوارهعضاألصل واالمتدراك بائن، ویشمل ذلك اإللز اةخدم

  .لةالمسؤورة مقاماء الز إالمحاربين القدماء
  

أي . فوض الممقامرة المسؤولةلل او مسؤرابطة المحاربين القدماءلفرع  هذا الىولد
 أو ،ةرمقاملة الكشمبخصوص ات عن خدمات وممعللعاملين  یطلب من أحد اصشخ
 /المسؤولةمسؤول المقامرة هه إلى ي یتم توج لدیه،ةرمقاماللة ك مشودوجهر عالمات ظُی

  .اعدةسمحصول على ال لل المناوبةرمقاممدیر ال
  

بطریقة متفهمة  سوف یقوم بذلك فرع رابطة المحاربين القدماء مع الزبائن عند تعامل
   .هؤالء األشخاصخصوصية مراعاة مع 

  
 لينام أحد العسوف یقومل وقبوآًا غير متوتر أو سلعالمات ظهر ُین الذي وبزال

 على سبيل التعداد ل هذه العالماتمشتأن كن موی. ساعدةم القدیمعرض ت وبالتحّدث معه
  :وليس الحصر

o عند وقت قامرة مقف عن التو الصعوبةآل یوم أو المقامرة خص بشقيام ال
 ؛ غالقاإل

o  ن أخذ دور أآثالث ساعات أو ثرة لمویلة، أي المقاطرات لفتالمقامرة
 ؛راحةتاس

o دًا،  جمحدود بشكل هتجنب الالعب االتصال مع المقامرین، وتواصل
 ؛ونادرًا ما ُیظهر ردة فعل لما یحدث حوله

o مقامرة صلة الابائن أو موالز ةلين أو بقيام من العودقنطلب اقتراض ال
 ؛عند آسب أرباح آبيرة

o رةمقاماء الن أثو انفعاليأاجتماعي  ريغاني أو دو عكهار سلوظإ. 
 :ساعدةم التتضمنیمكن أن 

o ة مع الزبون وتشجيعه على أخذ استراحة من آل العاملين بالتحّدثقيام 
 ؛القمار

o ان من نجمثل ف (لزبونلتقدیمها ل طباترمبعض الطلب  بعاملينقيام ال
فرع  في خصوصيةو ءًاوده رثآ أمكان في ا لتناوله)هوةقلي أو اشاال

 .رابطة المحاربين القدماء
المقامرة ول ؤسمإلى الزبون لة حاتتم إ ةرماقمالمشكلة  ود عن وجًا ناجمكسلولإذا آان ا
  .ةالمسؤول

  
ن في سجل حوادث ائزبة مع الالمقامرة المسؤولول ؤ مساتصال  تفاصيليلسجت یتم
جراء اإل یشمل ذلك، وResponsible Gambling Incident Register مقامرة المسؤولةال

وتشمل . Privacy Actصية انون الخصو قأحكامل جهذا السیراعي  و،هذاتختم االذي 
 :ثدالحوال سجي فيلها جستم یتي تالالتفاصيل 

o ؛ الحادثة وقوعتاریخ ووقت 
o  ن؛العاملين المعنيي) أسماء(اسم 
o ؛)رًافتوامإذا آان ( اسم الزبون المعني 
o ادثة؛حلمحة عاّمة عن ال 
o رینممثل تقدیم معلومات عن مساعدة المقا(ذه العاملون اإلجراء الذي اتخ 

Gambler’s Help/تي المنع الذاSelf Exclusion(. 
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  بالمقامرة في فرع رابطة المحاربين القدماءالمتعلقة بقيام العاملينسياسة ال .٧
 

 بالمقامرة على آالت رابطة المحاربين القدماءلفرع هذا ال ُیسمح للعاملين فيال   )أ(
  . في أي وقت في هذا الموقعالقمار

فرع ال  المقامرة في موقعرابطة المحاربين القدماءلفرع هذا البوسع العاملين في  )ب(
  شریطة أن ال یقوموا بارتداء زّي العمل، وعدم وضع شارة،خارج أوقات عملهم

  الفرع، وأن یكونوا قد غابوا عن موقعتهم للعمل في قطاع القمار رخصتعریف
  .منذ آخر وردیة عمل لهم

  ).)ب(أو ) أ(اشطب  **(
  

لة ؤوسالمة رامق الم للعاملين حولنيمهویر الط للتیتم في آل سنة عقد جلسات
 الرزمةوتحتوي . المحلية Gambler’s Helpرین مقاممع خدمة مساعدة الالشتراك با
مات دوخؤولة امرة المسقمالعن ات وم على معل توظيفهمءد بدعناملون ها العملت یسيالت
  .ةرمقاملة الكمشخصوص عم بدال

 
 ةرمقام مشكلة البخصوصخدمات الدعم  .٨

 
روابط قویة مع خدمات الدعم ملتزم بالحفاظ على رابطة المحاربين القدماء لفرع هذا ال

رابطة لفرع هذا الي فين وم آبار العاملویق. ةرمقام مشكلة البخصوصالمحلية 
   .ليةمحرین المامقمة مساعدة الدمة مع خظع بصورة منتالجتما باالمحاربين القدماء

o یمكن أن تشمل األمثلة على هذه االجتماعات: 
إجراء جلسات سنویة لتدریب العاملين تقوم بإدارتها خدمة مساعدة  

 المقامرین المحلية؛
 لقدماءفرع رابطة المحاربين امدیر عقد اجتماعات مرتين في السنة بين  

 .وخدمة مساعدة المقامرین
  

 Responsibleولةؤسلمسجل المقامرة ا/ضبارةإعات في اهذه االجتم تفاصيلیتم حفظ 
Gambling Folder / Registerأن تشمل تفاصيل ویجب .  في قاعة القمارد الموجو

 :االجتماعات
 اع؛تمقت وتاریخ االجو 
  االجتماع؛الذین حضرواص ااألشخ 
 ثها؛بحالمواضيع التي تم  
  االجتماع؛عنناجمة ال فعالاأل/النتائج 
 .مدتاریخ االجتماع القا 
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 شكاوى الزبائن .٩
  
 ،الذي لدیه شكوى حول تطبيق قواعد المسلكية المهنية هذهعضو أو الزائر عّين على الیت

ویتم . فرع رابطة المحاربين القدماءارة دإلى إأن یقوم بتقدیمها خطيًا وبشكل مباشر 
د من أنها أآ للتفرع رابطة المحاربين القدماء من قبل مدیر ىالتحقق من آافة الشكاو

  اآلالتتشغيلبائن أو زحول خدمة الالشكاوى   توجيهویتعّين. تطبيق هذه القواعدتتعلق ب
 سوف یقوم العاملون .ناوبينن الميلالعام / فرع رابطة المحاربين القدماءر إلى مدیمباشرة 

  . ذلكم بمساعدة الزبائن في هذا اإلجراء إذا طلب منه فرع رابطة المحاربين القدماءفي
  

  :ى بالطریقة التاليةوحّل الشكاویتم . ویتم التحقيق في الشكاوى بتفهم وبأقرب وقت ممكن
o آافة الشكاوى؛اإلشعار باستالم ریعشكل سیتم ب  
o ألنها ال تتعلق بتطبيق القواعد یتم إعالمك عن شكوى الإذا تقرر عدم التحقيق ب

 السبب؛
o  كوى معلومات شأثناء التحقيق في الفرع رابطة المحاربين القدماء قد یطلب مدیر

 كوى؛ش الموضوع المعني حول ة/الموظفمن 
o  إلى تقریر ما إذا آان قد تم ن القدماءفرع رابطة المحاربيمدیر سوف یسعى 

 لة؛ؤوسلمالمقامرة ية لكسلالمل معك بشكل معقول ووفقًا للقواعد امالتع
o  المك عن إع بفرع رابطة المحاربين القدماءمدیر   شكواك، یقومتم إثباتإذا

 ة؛لمشكلراء الذي سيتم اتخاذه إلصالح اجإلا
o  ائمًا عن نتيجة شكواك؛دیتم إعالمك 
o ولة؛ؤمسالرة مقامسجل ال/بارةضى في إشكو الفاصيلیتم حفظ ت 
o  یتم تقدیم معلومات عن الشكاوى إلىVCGR إذا طلب ذلك.   

  
الجمعية إلى إحالتها تم فرع رابطة المحاربين القدماء تفي اك  شكوحّلتم التوّصل لإذا لم ی

 Institute of Arbitrators and Mediators Australiaاءطلمحكمين والوساالسترالية ل
(IAMA)الجمعية بصال ت االوى بالشكين المعنيطرفينأي من الوبوسع . لوساطة ل

هاب الذطرفين وللشروع بشكوى بوسع أي من ال. IAMA االسترالية للمحكمين والوسطاء
 Disputeاع نز ارة حّلتم وتنزیل اس(www.iama.org.au) على اإلنترنت IAMA إلى موقع

Resolver form الجمعية   إلىمقررالبعد تعبئتها مع الرسم تمارة سالم هذه اتقدی، وبعد ذلك
رفين لطال اكل باصتبعد ذلك باالالوسيط ویقوم . IAMA االسترالية للمحكمين والوسطاء

رابطة لفرع هذا المارات متوافرة أیضًا في ستهذه اال.  حّل للشكوىلتنسيق التوّصل إلى
  .المحاربين القدماء

ویتم . لفةكن موقد تكلوساطة قلة لتسلملها إلى هذه الهيئة ااسإرم  یتي التشكاوىال: مالحظة
 فرع رابطة المحاربين القدماءضية على مستوى ق الاولة حّلح مى علألطرافحث آافة ا

  .ساطة المهنيةو الإلىذهاب لقبل ا
  
ضد )  مشروعةغير و أمشروعةسواء آانت  (متعلقة بالشكاوىالالوثائق  ةفآا جب حفظی

عند  VCGRمن قبل لمقامرة المسؤولة لالطالع عليها ل اجس/ في إضبارةواعدممارسة الق
  .الحاجة
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 حداثاأل .١٠
  

 حداث آل مدخل قاعة قمار تمنع األعند وتوجد لوحات ، بالمقامرةحداثممنوع قيام األ
 إذا آانوا غير متأآدین ما إذا آان طلب إثبات بالعمرين ل العامى علیجب و.من الدخول

 شخصلیجب الطلب من ابالعمر إثبات از رإذا لم یتم إب. على األقلسنة  ١٨ه مر عشخص
  .فرع رابطة المحاربين القدماءرة غادم
  

 بيئة القمار .١١
  

في  توجد ساعات في آافة المناطق الرئيسية لضمان إدراك آافة األشخاص لمرور الوقت
 قيامهم يوم عندالوقت من التبيان فرع رابطة المحاربين القدماء، وسوف یقوم العاملون ب

  .فرع رابطة المحاربين القدماء باإلعالن عن نشاطات
  

  :النشاطاتل مشتویمكن أن 
o اإلعالن عن توافر شاي الصباح؛ 
o  ؛لألعضاءسحب اإلعالن عن 
o  ىخراألطات اشلن، وحصص التمارین البدنية، وا الصباحلحانأالبدء بنشاطات مثل 

 .ؤها في الفرعایتم إجرالتي 
o مساء٦٫٠٠بإجراء تحّية العلم في الساعة لمحاربين القدماء قيام فرع رابطة ا . 

 رفلكي یع، فرع رابطة المحاربين القدماء في توجد ساعات في آافة المناطق الرئيسية
  . عند قيامهم باإلعالن عن النشاطاتالعاملون بذآر الوقتویقوم . قت یمرو بأن الالزبائن

 
  الماليةالتحویالت .١٢

  
عضاء صرفية من األ ماتكيشتحویل ب ابطة المحاربين القدماءرلفرع هذا الال یقوم 
  . مبالغ نقدیةىإل والزوار

  
  .في قاعة القمارعند شباك أمين الصندوق  معروضة تبّين ذلكتوجد لوحة 

  
 یمكن رابطة المحاربين القدماءلفرع هذا الفي  1,000$دون من آالت القمار األرباح 

 أو 1,000$  بمبلغةم المتراآاألرصدةباح أو رألل نسبةبالو. رفيصأو بشيك م/ًا ودفعها نقد
 األرصدةح أو ابرهذه األ. يك مصرفيبش آامل المبلغ فعدبموجب القانون يجب فأآثر 
  .آالت القمارعلى  بشكل رصيدمها یدمة ال یمكن تقاآرتالم
  

  . في قاعة القمارPrize Payment Registerالجوائز وعات دفمسجل بیتم حفظ 
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 جیوإلعالن والترا .١٣
  

 في والیة ة ممنوع(EGM) قمار آالت القمار اإللكترونية لمنتجات المعنونة غير اتاإلعالن
  .ایتوركفي
  

التي یقوم بها ، (EGM)آالت القمار اإللكترونية ب  التي ال تتعلقاتنالعسوف تتقّيد آافة اإل
الن ع لإلنيةهلماخالقية  األاعدو بالق،عنهبالنيابة  أو رابطة المحاربين القدماءلفرع هذا ال

 Australian Association of Nationalنينلسترالية للمعاال  الوطنيةيةعالمعتمدة من قبل الجم
Advertisers.  

  
تم تطویرها من تحقق ئمة تقب مقابل قار مجویرأو تإعالن سوف یتم التحقق من آل 
هذه  لضمان مراعاة AANA نينرالية للمعلتس اال الوطنيةللجمعيةقواعد األخالقية المهنية 

  .القواعد
  

 موادنا د من أنأآ بالترابطة المحاربين القدماءلفرع هذا ال إضافة إلى ذلك سوف یقوم
  :اإلعالنية

o  فرص أو الجوائز أو االحتماالت حول خادعةلن تكون زائفة أو مضللة أو 
 .الربح

o  غير الئقةلن تكون ذات طبيعة عدوانية أو. 
o المالي؛لتحسين الوضعة معقولة جييتأن المقامرة هي استرالق انطباعًا بخلن ت  
o ات القمار؛جول أثناء شراء منتكحیج لتعاطي الو تقوم بالترنل 
o حبارأنه یتم تعریفه على  أي شخص  منموافقةال  على قبل نشرها حصلتقد 

 .لجائزة
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 تطبيق القواعد .١٤
  

ين الجدد امل العكافة التي یتم إعطاؤها لفيةیتعراللمعلومات  ا رزمةالقواعد هي جزء من
 دریب الت،ال القواعدإدخ عند الذین آانوا موظفين ،نولملعاتلقى اولقد . ء توظيفهمعند بد

  .راءاتهاجض منها ومحتویاتها وإرول الغح
  

رة مقامل الؤوبائن إلى مسالزن أو ولامعلاثيرها  التي یاضایقالحالة ویتعّين أن تتم إ
  .ها باالعتبارخذب ألاویر المندالم/ةلسؤومال
  

التي رسات ماالمواتباع بيق طلية بتاّع بفونمو یقینن الذيلامالعدارة بتقدیر اإلسوف تقوم 
  .القواعدتنص عليها 

  
 اإلجراءاتات ونفس مسوف یتم تزوید آافة أعضاء اللجنة اإلداریة للفرع بنفس المعلو

  .لفرعفي ا ونمل العایتلقاها مثل التي ةالتعریفي
 

 مراجعة القواعد .١٥
  
 ةأیفة إلى اباإلض ةرمقامالتنظيم م مراجعة هذه القواعد سنویًا لضمان تقّيدها بقانون تت
عليقات من المالحظات والتل على وصالح ى إلجعةرالماى عوتس. رىخ أوزاریةيهات جتو

ين فرع رابطة المحاربل اللجنة اإلداریة ضمنهم ة، ومنّيعنمهات الالجاص وشخآافة األ
  .ةرماقملة الشك مخصوص بالدعممات د، وخفرعفي العاملون ال، والقدماء

  
أیة دوین تیتم و.  آلما أمكنبيقهاط تك ذلدلوبة وبعالمطالتغييرات یتم النظر في وسوف 

  . في فرع رابطة المحاربين القدماءلةؤوسالمرة امقلمل اجس/ييرات في إضبارةتغ
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


