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 الزاملييييييييهيئة يييييييي ييح  ييييييييجيا وييييييييعمميةي السمييييييييي يوييييييييال يا  ييييييييي يئع ييييييييئ ةيال مل ييييييييجيا وييييييييعممية جي ييييييييهي

 (مئقعيم لييال ئاب(..)6.)صيال ةاق

  وييييييييزي..يالزامليييييييهيبياليييييييزئةنيال  يال يييييييجيالسيل يييييييجيعال ييييييي يخيييييييت يةري عييييييي يئةايييييييجيع ة   يييييييجيلم ي سيييييييجيال

.)صي  هيئالع   يييييييييلعيئئتيييييييييعيال ت يييييييييي ماييييييييةئليسخ خيييييييييهيلعايييييييييخ صيالخلييييييييي ي يييييييييهيا زا يالعاييييييييية

 (مئقعيم لييال ئاب(..)7

 راليييييزثي السيييييميميييييعي ة يييييديمييييي يال ميييييجياممييييي يالمعسيييييزنيتيييييةئةني ويييييعمةاةياليييييزر يللاييييي بييئا  ز.اييييييخ

ي8.)صال ةاقيييييييييهايئع ز يييييييييزيالع ييييييييييئ يميييييييييعيم ليييييييييييال يييييييييئابي يييييييييهيم يييييييييي يالعاييييييييية  ي يئالخيييييييييئا   

 (م لييال ئابيمئقع(..)

 يديييييييئ (..)ي8.)صم جقلييييييي  ي يييييييهيالمسي  يييييييجيالويييييييالبيالايييييييتمييييييي يالالديييييييةني  يييييييززئ يالعاييييييي   ي ي يييييييئاب

 (ال ةاق

 ي9.)صال خالييييييجي-"خييييييةقيقييييييي ئ ه"يالخييييييةاةيمييييييزيا الييييييئبيالالدييييييةنتييييييةمي يالميييييييل هي عسييييييزميريييييي ييال ي ييييييب

 (  ئزيالوئمة ج(.)

 يئ يليييييييج(..)ي9.)صا   ييييييييةا ي يييييييهيال يييييييةاقي3اسميييييييزيةسييييييي  بيس ئميييييييجيال يييييييي مهيعخييييييي يئةا ييال ي يييييييب

 (الم لئمج

 س ئمييييييجيعديييييية  يا رمييييييي بياةع اليييييي يامخ ييييييي يعسيييييييل يعخييييييز ي  ييييييي  ييرالييييييزيال يييييية  يرال ييييييي بيال ي ييييييب

 (  ئزيااليال  (..)10.)صيئع م يالدتس ي ي يملج

 ي10.)صنيرالييييييزيالئاسييييييزيعييييييزرئيامميييييي يالمعسييييييزني ليييييي يا اييييييةا يرليييييي يا عخيالييييييي يا قليييييي  وييييييةئيال ي الييييييج

 (  ئزيي  ةم(..)

 ي10.)صلمئاز ييييييييج ييييييييئازيرز ييييييييزبيالخيييييييي يال عيييييييي يالو يويييييييي جيزئ يع يحميييييييي يو  وييييييييةير لييييييييجيايال ي يييييييب

 (الم لئمجيئ يلج(..)

 وييييييييي  لجيالويييييييييل ي هبيا  يييييييييةا يرييييييييي يال  وييييييييييئعي ي   يييييييييةيمئق  ييييييييييي يييييييييهيئسيييييييييزنيالدييييييييي ييال ي اليييييييييج

 (  ئزيمئاز  (..)ي11.)صالا  ه

 مم ييييييييي يالوييييييييييمةا هي  اييييييييي يرييييييييي ياع ييييييييييقيميييييييييعيا عسييييييييييزياليييييييييئ  هيرلييييييييي يع ل يييييييييبيل يييييييييجيي ي يييييييييبال

 (  ئزيالوئمة ج(..)ي11.)صالسئاة

 ي(  ئزيمئاز  (..)ي11.)صح  جيال ميةككيزرئىيقتي  جيتزيحيزعيالوتمهي سةيال ي ب
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 ي12.)صا عمييييييييليئم يييييييهيالة يويييييييجيال يييييييي مهي خييييييية يالخيييييييةاةا يع يييييييززيمويييييييعئىيئزا يالخئاريييييييزيال ئ يييييييج

 (ئ يلجيا  الي يال ةاق ج(..)

 ئة يييييييي ي(..)ي13.)صال يييييييي مهي يييييييزا عيرييييييي يقيييييييي ئ ياممييييييي يال يييييييلا هبيم ييييييي يلعوييييييي  ةيئميييييييئةيالزئليييييييج 

 (  ئز

  السميييييييييي يالع ييييييييييئ يالمايييييييييعةكي يييييييييهيالم يييييييييي  يال وييييييييي ة جيي  يييييييييةكياليييييييييز مية هئز يييييييييةياليييييييييز يليئ 

 يا  الي يال ةاق ج(ئ يلجي(..)ي13.)صئال   ج

 ي14)ص.ئةال ييييييي الييييييي   يعيييييييزرئيالييييييي يمةا  يييييييجيرخيييييييئزيا قلييييييي  يئع وييييييي يياييييييية جي    يييييييجي ز يييييييزني يييييييهي

 (ئ يلجيالم لئمج(..)

 (ةاق ج الي يال  يلجيا (..)ي14.)صالختي يامرل ي دزةيعئت سييالا  يةا عيال  ويئع 

 ي(ا دي  ئز(..)ي15.)صالدزةي م  يالدةخهيمتمجيا ي يللعالةؤيم يزرينيع ز  يالمةاقز 

 ا يرليييييييي يئحم ييييييييجياال يييييييييزيا ع يق ييييييييجيالديييييييي   جيريييييييي يالع يلاليييييييييي يالخزرلييييييييهيئرالييييييييزيالم ييييييييزعي ؤ ييييييييز

 (ئ يلجيالم لئمج(.)15.)صيالو يو ج

 (  ي  ئزازمئ(..)ي16.)صا  يةيالع و خهي دزةيال ي يًيال زيا عميلياممي 

 سييييييزبيالييييييزرئنيا وييييييتم جي ييييييزرئياليييييي يمئقيييييي يسيويييييي ي  خييييييي يا وييييييي ا يالعييييييهيعئ يييييي يللايييييي  جي ييييييهي

 (ئزالزةي  (..)16.)صيال ةاقيم يقال يق ئا يارتم جيائي  ي يم سة ج

 االيال يييييي ي(..)17.)صيسييييييزبياليييييييةزا هي   ييييييةيمئق يييييي يبيئالئاال ييييييييم عئسييييييجيللسييييييئاةيمييييييعيا  يييييييةيالع ويييييي خه

 (  ئز

 ي17.)صاليلس ئمييييييييجي ةوييييييييي يقييييييييي ئ يالمئاز ييييييييجيال الييييييييئةعبي ييييييييي يامئليييييييي ال ي ييييييييبيالويييييييييالديح ييييييييم ي

 (مئاز  ي  ئز(..)

 صي"ال ييييييييزيئقيييييييي يميييييييي يويييييييييرج..يع يييييييييةنيال ييييييييزازيععةا ييييييييعيريييييييي يعسييييييييةكيليييييييي " قيلجيئز ييييييييةيالزةارييييييييج(.

 (ا دي  ئز(.)17

 راييييي ةنيخ يديييييةخجيع لييييي يالال  يييييجيلمة   يييييجيا ميييييي يالو ويييييعي هيئع لييييي يا  يييييييمييييي يريييييئا يال ييييييييئلييييي يي

ي(  ئزالزةي(.)18.)صيويزن

ي
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 (الزةي  ئز(.)ي19.)صاوةني يزسجيلخة جيمسةةني هيز يل ي30السازيالا الهي   زي 

  الويييييئمة جي(..)ي19.)صا مييييي ياليييييئ  هي خيييييالعيرلييييي يايييييخصيع  ييييي يرلييييي يالةميييييئزيالز   يييييجي يييييهياليالييييي

 (  ئز

 (االيال  ي  ئز(..)19.)صيالوة عيع عخ يم لئبيالع يةنيالمخزةا ي هي ة ئكقئنيم يالةزي 

  عيالسوييييييي   ي يئالم يعييييييييبيالعيال ييييييييجي عاليييييييييليالدييييييييةخهي ييييييييهي يييييييي مةيال لييييييييدي م يييييييييقي يييييييزيايييييييية جيالياليييييييي

 (دئ يال ةاق(..)20.)صيالمسي  ج

 

 

  

 (الزةي  ئز(..)21.)صيالميل جبي  تقيقةئعيزةار جيئع ية جيئول ياخد ج 

 (ا ةمي  ئز(..)ي22.)صالع يةنبيعز ديالس  جيا وعةال جيلوي لئاع ييئمخيز  ي 
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 (زاةيالخل جي)(..ي23.)صالةلمي  يًيي19ر ي يالة عيالسدي جيال زا ةبي خ يةا 

   (ا حةا (..)ي23.)صال  شياللال ي هي  ةعي ئقييئم  ييالمئقعيا   يةيد زايئاوعمةاةيرمل ي يالالسمير يمديال 

 

 

 

 ئ يليييييييجي(.)24.)صيمييييييي ةئ يئلئاليييييييي ي عيييييي حت يلليييييييزئةنيالمي  ييييييجيمييييييي يا  عخيالييييييي يالة يوييييييي جيال ة ويييييي ج

 (جيا  الي يا ميةاع 

 ًي ئ يلييييييجي(..)ي24.)صمس مييييييجيالة  ي  ييييييجيعييييييز  يمئال ييييييييل ديييييييالجيزارييييييشيا ةحيال ييييييجيقعيييييي ي ي الييييييييالة  ي  ييييييي

 (امةز ها  الي ي

 (ال ةال جي  (..)25.)صيالال عيمئ بيةئو ييع  زي اةيقئاع يي هيزئ اليييللالز يال  ئ ي ز ز 

   (ا حةا (..)ي25.)صة  ييالالةلمي يالةئوهي ة زيع ة زي"الخئ ج"يم ي  و ع 

 ئ يليييييييجييي(..)ي25.)صم اييييييي ني يييييييهيق ييييييييلياليييييييز يليالةئويييييييهي33رخئاليييييييي ي  ز يييييييجي ز يييييييزنيعويييييييع ز ي

 (ا  الي يامةز  ج
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يئة  ييح  جيا وعمميةي السمي يوال يا  ي يئع ئ ةيال مل جيا وعممية جي هيال ةاقيالزامله

ال ي يييييييبيا ئ يلييييييية  ييم لييييييييي”يسيييييييي  يالزامليييييييهي”ياويييييييعخال يالوييييييي زيي/مئقيييييييعيم ليييييييييال يييييييئاب 

 ية يييييييي ييح يييييييي نيا وييييييييعمميةيالويييييييي زنيي2022  وييييييييي يي11ا م يييييييي  ييل ييييييييئابي يالم عاليييييييي يال ييييييييئ ا

قيييييييييي يئعايييييييييخ صيالماييييييييي ت يالعيييييييييهيعئا ييييييييي يال مل يييييييييجيالم ئلالسيييييييييمي”ي يوييييييييي ييزائزي  يييييييييية“

ئقيييييي يالزامليييييهيا يق ييييييليا ويييييعمميةي  يييييزيسيل ًيييييييئاسيييييًزاي. ا ويييييعممية جيئخل يييييي يال  يييييئعي   يييييي

احم ييييييجيقدييييييئىيلل  ييييييئعييلم ييييييجيئعئل  ييييييييالاللييييييزا ميييييي ياليييييي  يا تيييييي يالخ يرييييييي يا قعديييييييز جيال ي

ويييييييعزامجي يئح ييييييييي  يييييييزياليقعدييييييييزحيياي ي ويييييييعمميةيحيييييييئيالم عيييييييي يا وييييييييييلعسخ يييييييديالع م يييييييجيالم

مييييييي يالتيييييييةئةعيا يييييييةا يالعسيييييييز مي يالتزميييييييجيرلييييييي يقيييييييي ئ يا ويييييييعمميةي يزار ًيييييييييال   يييييييجيالييييييي ي

ئ يليييييبيال ي يييييبي. الاليييييز يال ريييييزازيمويييييئزنياليلع يييييز ت يئالع وييييي ديميييييعيالل يييييي يال  يال يييييجيالمخعديييييج

ويييييييعةاع   جيئةؤ يييييييجيئاتيييييييسجيلع يييييييئ ةيحيييييييلايالخ ييييييييليالم ييييييي يئالاييييييي  يايال  ييييييي نيال ريييييييزازيايامئ 

هيعوييييي   يزخيييييئ يالمويييييعممةيئرملييييي يزاخييييي ياليييييالتزيايئا الع ييييييزيرييييي ي م يييييعيا  يييييةا ا ي وييييي  ي ييييي

الال ةئقةا  ييييييييجيئالع خ ييييييييزا ي ييييييييهيمئتييييييييئرجيميييييييي  يا  يييييييييزا يئعمل ييييييييكيا ةاتييييييييهيئادييييييييزاةي

 ي سييييييجياوييييييعممية ًيايماييييييزًزاي ييييييهيالئقيييييي يلاعيييييي يميييييي يع يييييييةبيالاللييييييزا ياليا  يييييييزا ي يئا وييييييع يزن

مييييي ي. ئوييييسبيا ييييييزا يالماييييية عيالمعل  ييييجيم  يييييرليييي يمعيال ييييجيالايييية ي يال يملييييجي ييييهيال ييييةاقي

  ع يييييييييال  ييييييي يالوييييييي زنيال  ييييييييةيا يال   يييييييجيالديييييييززيا  ييييييييزيخية يييييييجياويييييييعممية جي ز يييييييزنيعايييييييم ي

يعيال  ييييييييي يلا يال تقييييييييج م ييييييييعيمسي  ييييييييي يال ييييييييةاقيايئالمتييييييييهي سييييييييئيع ايييييييي  يالع ويييييييي ديميييييييي

اليلماييييييييييةئليا وييييييييييعمميةعيال ييييييييييز يا وييييييييييةالياليلمئا خييييييييييي يئميييييييييي  يا  يييييييييييزا يئعخديييييييييي صي

ي. ا ةاته
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خت يةري ع يئةاجيع ة   جيلم ي سجيال ويزي..يالزاملهيبيالزئةنيال  يال جيالسيل جيعال  ي

يماةئليسخ خهيلعاخ صيالخل ي هيا زا يالعاة  هيئالع   لعيئئتعيال ت ي 

ال ي ييييييييبيا ئ يلييييييية  ييم ليييييييييي”يلزامليييييييهيسيييييييي  يا”ييةرييييييي يالويييييييي زي ييييييييئاب/ ليييييييييالمئقيييييييعيم

اع يق ييييييجيا ميييييي يالمعسييييييزنيلم ي سييييييجيال ويييييييزياي  م يييييييي”ي يئةاييييييجيرميييييي يع ة   ييييييجيريييييي يال ييييييئابي

 م  ييييييزيالع ييييييئ ةيال  يييييييالهياليلع يييييييئ يمييييييعيالة يييييييمجيا ميييييي يالمعسييييييزنيا  مييييييي هي ييييييهيال ييييييةاق

(UNDP) .ي

ة يييييييمجيامميييييي يالمعسييييييزني يم لييييييييال ييييييئابي  عالييييييةيالئقييييييي يالزاملييييييهيخييييييت يا ععييييييي يالئةاييييييجيايا

رملييييي يالعاييييية  هيائيالةقييييييالهي يزار ًيييييييالييييي يالمز يييييزيياييييية كياويويييييهي يييييه (UNDP)ا  ميييييي ه

 مييييي يالع وييييي ديلع يييييئ ةيقيييييزةا يالوييييييزنيال يييييئابيال يييييةاق   يالمع لخيييييجيالملييييي يم ي سيييييجيال وييييييز

 لخيييييجيئالخيديييييجيعليييييكيالمع , UNئاريييييةبيالزامليييييهيرييييي يزرمييييي يال يمييييي يل م يييييعيا اييييي جيالييييي .

السخ خ يييييجيئعييييي خةيي يالع م يييييجليييييلعي  يييييزيال يييييزاةياليييييلعيعخييييي ير يييييزكي ييييي يم يييييي  وييييييزياالم ي سيييييجيال

م ئًحييييييييياليييييي يا يليييييييزىي ييييييئابياليييييييزئةنيال  يال يييييييجي. الماييييييية عيئالال يليييييييجيئوييييييةقجيالمئاز يييييييي 

السيل ييييييجيماييييييةئليسخ خييييييهي دييييييت يئع   يييييي يالمؤووييييييجيالعايييييية   جيئمةاقالييييييجيخزا ي يييييي يم يديييييي ي

 يا يح يييييييييكيمويييييييييل يسخ خ ييييييييجيالم يل ييييييييي يايمايييييييي ًةايالييييييييالزئلييييييييجيئعاييييييييخ صيالخليييييييي يئئتييييييييعي

ئقيييييي ئ ي”يمييييي يا ييييي يليييييكيحيييييلاي”ي يييييلايالملييييي يم  ييييييبيمايييييةئليقيييييي ئ يلعاييييية عيقيييييئا   يعع ليييييديال

ئ م يييييي يا وييييييع يزنيميييييي يع يييييييةبياللييييييزا ياخييييييةىيخيتيييييي يلا يالع ةالييييييجي”ي ياوييييييعةزازيا مييييييئا ي”ي

م  يييييبيلمييييز ةييئ ييييةىيخييييت يالئةاييييجيالخييييي يرييييزني لمييييي . ئ  سيييي ي ييييهيا  ي  ييييييائيالسييييزيم  ييييي

ممميييييي ي”يم يييييييبيمييييييز ه“ويييييي زنيئ لمييييييجيال”يويييييي زي  يييييييع“الع ييييييئ ةيال  يييييييالهيالويييييي زييرييييييي يم  ييييييز

 يييييييهيال يييييييةاق يال يييييييزحييالخ ييييييي يمسيتيييييييةا يسيييييييئ ياع يق يييييييجيا مييييييي يالمعسيييييييزنييUNالة ييييييييمجيالييييييي 

 يCOSPلم ي سيييييييجيال وييييييييزيئال يييييييجياوع ةاتييييييي ييئزئةيميييييييؤعمةياليييييييزئ يا  يييييييةا ي يييييييهياع يق يييييييجي

ي    يايالخ ييييييي يمييييييي يقالييييييي ي ياريييييييت يالزئسيييييييجيللالةلميييييييئمسيتيييييييةنياخيييييييةىيلعويييييييل  يالتيييييييئ يرلييييييي

يخالةا يزئل   ي.
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رالزثي السميمعي ة ديم يال مجيامم يالمعسزنيتةئةني وعمةاةيالزر يللا بييئا  ز.ايخ

يال ةاقهايئع ز زيالع يئ يمعيم لييال ئابي هيم ي يالعاة  ي يئالخئا   

يرالييييييزثيئا  ال ةاقييييييهيز.ايييييييخ ي ييييييبية يييييي ييم لييييييييال ييييييئابيي وييييييعخال يمئقييييييعيم لييييييييال ييييييئاب/

 يييييهيم عالييييي يالةويييييمهيالال يييييزازيئ يييييزاًيمييييي ي ة يييييديال ميييييجياممييييي يالمعسيييييزني يييييهيال يييييةاقيتييييي يبيئسميييييزي

)الوييييي زيمسميييييزيال  ييييييةيمييييييز ةيالخوييييي يالو يويييييهايئالوييييي زيخيلييييييزيالدييييييئىيئالوييييي زنيزا يييييييارميييييي ي

خخييييييةيع ييييييئةا يالمايييييي زييقاييييييجخالييييييةا ي ييييييهيم ييييييي يالو يوييييييج(ايئ ييييييةىيخييييييت ياللخييييييي يالسييييييميئم ي

كيالمةسليييييييجيالم ميييييييجيئالسويويييييييجيوييييييي مييبي يييييييهيحيييييييلييال يييييييئاال ةاقيييييييهيئرمييييييي يم لييييييييالو يويييييييه

ح يييييييكي وييييييعسخيقي يزوييييييعئة جايئرييييييززيميييييي يالختييييييي ييئالمل ييييييي ي  ييييييبيسوييييييم ييرالييييييةيالع يييييييئعي

اليييييية  يي ييييييهيويييييي يقيسز ميييييي يئ ييييييزيرليييييي يتييييييةئةنيي ي ييييييب.ئالع يحمييييييي ياليييييي  يالخييييييئىيالو يويييييي ج

ال يييييي يميييييي يئ يييييي يع ييييييئ ةيال وييييييعمةاةيزريييييي يال مييييييجيامميييييي يالمعسييييييزنيللايييييي بيال ةاقييييييهايئالويييييي هي

ليا قعدييييييييزعيئالع ميييييييئعيئعمال ييييييي يزريييييييي  ياممييييييي يئا ويييييييعخةاةي يييييييهياليييييييالتزاي يييييييجيئالخ ييييييييالعسع

خاليييييةا ييمييييي   ميييييييئاييييييةيراليييييزثي لييييي يئحم يييييجيع ز يييييزيالع ييييييئ يميييييعيم ليييييييال يييييئابيئا ويييييع يزني

الةلمي ييييييييي يزئ يال يييييييييل ي ييييييييهيم ييييييييي يالعايييييييية  ي يئالخييييييييئا   ايئمئا  ييييييييجيالعسييييييييز ي يامم  ييييييييجي

ي    .مي يللمئاخز  يالخز يئزيامزمي يئعئالدس جيئع

ي

ي ئابيم يالالدةني  ززئ يالعا   ي قل  ي هيالمسي  جيالوالبيالاتم ج

الع يييييييحةا يالعييييييهيايييييي زع ييالالدييييييةنيمييييييؤخةاًي“  ييال ي ييييييبيرييييييزعيرييييييئازاقييييييي يي/دييييييئ يال ييييييةاق

ز يرليييييييي يا حميييييييي يالييييييييلعي ع يييييييةعيليييييييي يالميييييييئا  ي ييييييييهيالمسي  يييييييجايئحييييييييهيةوييييييييلجيل يييييييي يعييييييي

 يييييييييئابيالمسي  يييييييييجيئوييييييييي ي  يي“ئعييييييييييالعيريييييييييئازايئ ي.”ئميييييييييجيا عسيز يييييييييجالمويييييييييؤئل  ي يييييييييهيالس 

  ييييييززئ ياليييييي  يئعيمسيئلييييييجي مييييييتقيم  ييييييليالاييييييتم جيمييييييةنيئخييييييةىيويييييي لحبي ليييييي ي دييييييبيخيييييي  ي

ئئاييييييييةاي.” يييييييجيريييييي ي  يييييييةا لترعدييييييي يرلييييييي يالويييييي ي يالييييييية  ييالييييييلعي  دييييييي يامةاتييييييهيال ةاق

ئ يييييي ياوييييييعخةاةيم يلال ييييييييئاتييييييسجياليييييي  يعييييييزخ يالمييييييئازيال لا  ييييييجي ليييييي يالمسي  ييييييجيميييييي ي“ ليييييي يئ ي

ال ييييييئع  يلمميةوييييييجيامويييييي يةاي يييييي  يعميييييي يعلال ييييييجيحييييييلكيالم يلييييييبيوييييييئ ي  ييييييئزيالمئا  ييييييئ ي ليييييي ي

ي.”س يع  يال ال   ج

الالديييييييةنيع ييييييييي هيميييييييي ي“ايئ يل ييييييية يال ي الييييييييجيريييييييي يالالديييييييةنيزحييييييييةنيالال يييييييييةعمييييييي ي ي ال ييييييييياي

مئاز يييييجيراليييييةياليييييي   ي%يمييييي يال90ماييييي ت ياقعدييييييز جي ال يييييةنيةمييييي يئ  يييييييعة يييييزيال يييييةاقيال سيييييئي

ال خييييييييةي ييييييييهيالمسي  ييييييييجيالليييييييي يمةاسيييييييي ي“ئعيال يييييييي يالال يييييييييةعايا ي.”ئةاتيييييييي  ييالموييييييييعخة يميييييييي 

معخزمييييييجايئ ييييييهيئقيييييي ي  ييييييي هيميييييي ياتييييييةاةيا عييييييي ياليييييي   يالمعمملييييييجياليييييييلعلئميالال  ييييييهيئالمتيييييييةي

ئا ع يييييي ي.”الدييييييس جيامخييييييةىيل يييييي ي م ييييييعيللييييييكيليييييي ي ويييييييرز ييرليييييي يعييييييئ  ةيال ييييييلا يللمييييييئا    

ئ  ال ييييييهيئ ي الخيييييي يم عئسيييييييًيي يًاامييييييتقيم ييييييليالاييييييتم جي  ييييييزيا ييييييةا يع ويييييي “الال يييييييةعاي ليييييي يئ ي
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ميييييي يئ يييييي يعييييييئ  ةيا ميييييي يال ييييييلا هيئم يل ييييييجياليييييي خصيالسيديييييي ي ييييييهياموييييييئاقي ويييييي مييخييييييت ي

ايالييييييي يئ يييييييزيال ي ييييييبياةخييييييةيريييييي يالالدييييييةنيرالييييييزيامم ييييييةيالم يييييييسه ليييييي يللييييييكاي.”ايييييي ةيةمتييييييي 

الس ئمييييييجي ي يييييي يقييييييزيعلخيييييي يعسييييييل ةا يايييييي ال جيرز ييييييزنيميييييي يمييييييئةنيلل  يييييييليالوييييييالبياوييييييعمةاةي“

الخييييييةئ يالع يييييييحةا يئمييييييةي ال  ييييييهي ع  ييييييجيلميييييييي“ئعيييييييالعيالم يييييييسهايا ي.” جملييييييديم  ييييييليالاييييييتم

ي.”  ي   يئال ي يالمسي  جيم يئزمي ياقعديز جيئاةع يليئات ي هيامو ية

ئ يييييهيئقيييييي يوييييييالداي  يييييي يح  يييييجيالم ي ييييييليالسزئز يييييجايامييييييتقيم  يييييليالاييييييتم جيالسيييييزئزعاي  ميييييييي

ا ي م يييييييعيالم ي يييييييلييئئتيييييييس يا ييييييي ي يديييييييسجيل  اليييييييي يالعيييييييهيعييييييي يع يقل يييييييييسيييييييئ يامتقييييييي يس يييييييم

يويرجيئسة جيالعاليز يالع يةعيموعمةن.ي24السزئز جيع م يرل يمزاةيال ي

ي

يال خالجي-ر ي"خةقيقي ئ ه"يالخةاةيمزيا الئبيالالدةنيي يالميل هي عسزمال ي بيتةم

ارعالييييييةيال ي ييييييبيريييييي يمسي  ييييييجيالالدييييييةنيتييييييةمي يالميييييييل هايا م يييييي  ايقييييييةاةييالوييييييئمة جي  ييييييئز/

اليييييجيخةقييييييًيقي ئ  ييييييًاي  مييييييي اييييي يرييييي ي  ييييي يالالديييييةنيالييييي يال خيم لييييييياليييييئزةا يالميييييزيا اليييييئبيل خييييي 

ئا وييييييياليبي وعتيييييييي جيئز يييييييةيالييييييي   يئا وع تيييييييي يم ييييييي يرييييييي ياليييييييزئا عيقيييييييةبي ميييييييعيعئاق يييييييعي

اي  ي"قيييييييةاةيم لييييييييياليييييييئزةا يالميييييييزيا اليييييييئبيل خييييييي ي  ييييييي يئقيييييييي يالمييييييييل هي.خلييييييي يحيييييييلايالخيييييييةاة

ئ يييييي يالالدييييييةنياليييييي يال خالييييييجيحييييييئيخييييييةقيقييييييي ئ هيئزوييييييعئةعيميييييي يس ئمييييييجيعديييييية  يا رمييييييي ي 

 ةئتييييييييم ييييييليخييييييية يدييييييتس يع يي س ئمييييييجيعديييييية  يارمييييييي "ايمال  ييييييييا ي"حييييييلايالخييييييةاةي ييييييي يم

ةنيالالةلمي  يييييييجيالوييييييييالخجيئ ي ييييييي يح يليييييييكيئق يييييييجيالةلمي  يييييييجيس   يييييييييلم يييييييعياديييييييزاةكيئال يييييييئ ياليييييييزئ

ي س ي ممملهيالمسي  جيو خ يال  يقئنيلم عيادزاةك".

يل ةاقا   يةا ي هياي3بيس ئمجيال ي مهيعخ يئةا ياسمزيةس   ي بيال

  ايا يس ئميييييييجيا يييييييزيرتيييييييئيعسييييييييل يال يييييييع يال ي يييييييبياسميييييييزيةسييييييي  ايا م يييييييي/ئ يليييييييجيالم لئميييييييج

س ئميييييييجيال يييييييي مهيحيييييييهي”يا ئقيييييييي يةسييييييي  ي.ال يييييييةاقيا   ييييييييةا ي يييييييهي3ال يييييييي مهيعخييييييي يئةا ي

هيلتوييييييي يريييييييي زنيرييييييي يا   ييييييييييلس ئميييييييجيا ملال يييييييجيالعيييييييهي وييييييي  ياليييييييال عيلعسخ خ يييييييييئحييييييي

قعدييييييييزعيئاةع يييييييييليا وييييييي يةيئالعةا ييييييييعيعسخ يييييييدياعيم  ييييييييزيلليييييييالتزيمؤ ييييييييزاياليييييييي يا    يييييييييةيا 

”ياتييييييييي يةسيييييييي  اا .”عسمليييييييي يئزةحييييييييييالس ئمييييييييجيةا يعا م ييييييييهي ل ييييييييييمؤاييييييييةا يريييييييي يا   يييييييي

ا   يييييييةا يس ئمييييييجيال ييييييي مهيليييييي يعخيييييي يريييييي يحييييييلكيالسييييييزئزياليييييي يرمييييييز ياليييييي يرخييييييزياع يق ييييييي ي

خلييييي يا ئتييييييليمييييي يويييييئ يالييييي ياويييييئئاي  عيييييييالييييي يا يال يييييةاق   ي عةعخيييييهيالييييي يويييييم جياليييييالتزيئ 

ليييييي يايييييي   يس ئمييييييجياملال ييييييجيائيعئا خ ييييييجيالخييييييزةيا يع ييييييئ يس ئمييييييجيخزم ييييييجيقيييييييزةنير   م يييييي يع

ي”.خز  يخزمي يل  يا   ي يئع يلجيا زمي يخيدجي هيالال زيا قعديزعيئا م هع

ي
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عسيل يعخز ي  ي  يس ئمجيعدة  يا رمي بياةع ال يامخ ي يال ي بيرالزيال ة  يرال ي بي

يئع م يالدتس ي ي يملج

ا م ييييييي  ايس ئميييييييجيرييييييي يعسييييييييل يعخيييييييز يراليييييييزيال ييييييية  يرال يييييييي ايل ي يييييييبيحيييييييي  يايااليال ييييييي ي  يييييييئز/

  عييييييييًيالييييييي يا  ييييييييياةع عيييييييبيامخ يييييييي يئع مييييييي ييميييييييي يالة يويييييييجيمدييييييي   يال يييييييي مهاعديييييية  يا ر

با يييييييي ي"ليييييييي ييميييييييي يالم خييييييييئ يا يع ميييييييي يس ئمييييييييجيعديييييييية  يئقييييييييي يرال ي .الدييييييييتس ي ي يملييييييييج

 ال يييييييةنيزئ ييس ي ي يمليييييييج يمميييييييييئزىيالييييييي يخةق يييييييييللزويييييييعئةيئالخ يييييييي يالع ييييييييئزا ارميييييييي يالديييييييت

 يال خييييييئزيئالماييييييية عيئ    ييييييييال ز ييييييزيميييييييةازل"ايمايييييي ةاًياليييييي يا ي"الس ئمييييييجيالسيل ييييييجياالةميييييي 

ئئئتييييييي ايا ي"امخ يييييييي يالعيييييييهيعةع ال يييييييييالس ئميييييييجيالسيل يييييييجي."س ئميييييييجيلا يديييييييتس ي ي يمليييييييج

ويييييييئ ي عسمل ييييييييال م يييييييعيئاليلعييييييييلهيوييييييي ع ييميييييي يع ييييييييئزيرلييييييي يدييييييتس يع ييالمخيييييييةنياليلزويييييييعئة

يلل ةئبيم يالموؤئل ج".الو ئ ير يعلكيامخ ي ي

يرل يا عخيالي يا قل  يزني ل يا اةا وةئنيرالزيالئاسزيعزرئيامم يالمعسال ي الجي

/يزرييييي ية  ويييييجي عليييييجيال  ييييي يال ز يييييزي يييييهيالالةلميييييي يال ي اليييييجيويييييةئنيراليييييزيالئاسيييييزايي  يييييةمي  يييييئز

ال ييييييئ يا م يييييي  ايامميييييي يالمعسييييييزني ليييييي يا اييييييةا يرليييييي يا عخيالييييييي يا قليييييي  ي  ميييييييي يلاليييييي يالييييييزرم يي

 ل ييييي يرل  يييييييئ”يعيييييئ عة“ئ عالييييي يراليييييزيالئاسيييييزي يييييهيعزئ  يييييجيرلييييي ي. يييييديقيييييي ئ يا عخييييييالهيرييييييز ئ

امميييييي يالمعسييييييزنيا  عخيالييييييي يالالةلمي  ييييييجيامخ ييييييةناي ميييييي يئا ال ييييييييمملمييييييييةاقاليييييي ي“  ييييييةمي  ييييييئزي

  ييييييييبيئ ي ييييييييزر ي“ئئتييييييييي  ي.”ئ تيييييييييًيالمةاقالييييييييجيئا اييييييييةا يرليييييييي يا  عخيالييييييييي ي ييييييييهيا قليييييييي  

ي”. هيعئق ع ييئ ديقي ئ يا عخيالهيريز الم عمعيالزئلهي  ةاَ يا  عخيالي ي

ي يحمي يو  وةير لجيالمئاز جلو يو جيزئ يعال ع يابيالخي ي ئازيرز زي ي بال

ئ يييييييزيال ي يييييييبيئرتيييييييئيا يييييييعت يزئليييييييجيالخيييييييي ئ ي يييييييئازيريييييييئ زايا م ييييييي  ايئ يي/ئ يليييييييجيالم لئميييييييج

الخييييييي يال عيييييي يالو يويييييي جيزاخيييييي ي تييييييي يم عييييييئ يزئ يئ ييييييئزيع يحمييييييي يئم يئتييييييي ي  مييييييييال يييييي   ي

ال عيييييي يالو يويييييي جي ييييييع يامالييييييئابيالم لخييييييجياليييييي  ي“ي  ئقييييييي يال زالييييييهي. وييييييةير لييييييجيالمئاز ييييييجو 

ا  ويييييييييزازي“ايماييييييييي ةاًي ليييييييي يئ ي” قيييييييييةاةيالمئاز ييييييييجي لييييييييي ي ييييييييزئل ييال ال  ييييييييهويييييييي   زير لييييييييجي

قيييييزي اييييي زيةزئزيئ  يييييي ي ال يييييةني“ئئتيييييي يئ ييييي ي.”الو يويييييهي ييييي   ييويييييلاليًيرلييييي يم ليييييييال يييييئاب

لايال يييييي يلعيئ يييييةزيعييييي خ ةي قيييييةاةيالمئاز يييييجيل يييييمييييي يقالييييي يالاييييييةلي يييييةا يا  ويييييزازيالو يويييييهيالييييي

الخييييييي يال عيييييي يالو يويييييي جيزاخيييييي ي تييييييي يم عييييييئ يميييييي ي“ئئئتيييييي يئ ي.”ئايييييي ةي6 ليييييي يئ مييييييةيميييييي ي

زئ يئ يييييييئزياع يقييييييييي يئع يئتيييييييي يو  وييييييييةير لييييييييجيالمئاز يييييييجيئ  لخ يييييييييي لييييييي يايييييييي يةيمعيييييييي خةي

ي”. زاًي

ي
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ي يالا  هويئعي ي   ةيمئق  يي هيئسزنيالدبيا  ةا ير يال  ال ي الجيو  لجيالول ي ه

الوييييييييل ي هايا م يييييييي  ايا يا ييييييييز يال ي ييييييييبيريييييييي يا  يييييييييةيالع ويييييييي خهيويييييييي  لجيي/مييييييييئاز  ي  ييييييييئز

ئقيلييييييي يالويييييييل ي هي.ال  وييييييييئعي ي    يييييييةيمييييييي يمئقييييييي يا  ييييييييةيالو يويييييييهيا  يييييييةا يرييييييي يةا يييييييع

ا "ا  يييييييةيالع ويييييي خهي ييييييي يئ ي ييييييزا ي ويييييي  ي يحييييييزاياليييييي يعئس ييييييزيالال يييييي يالايييييي  هيئا ي   ييييييئ ي

ئل عييييييي يالييييييي يا "ال مل يييييييجي."  يعاييييييي  يال عليييييييجيا  اليييييييةيم ييييييي اقل يييييييجايئا يمويييييييير  يمعئاديييييييلجي

ويويييييي ي يا  يييييييةيحييييييئيا الخييييييي يرليييييي يالم ييييييئ ي  ييييييييال م ييييييةيميييييي يالمع   ييييييةا ايئا ياالو يويييييي جي 

اليييييييييةايئالايمييييييييييياتييييييييي ةيا ميييييييييةي عيا يييييييييةا ياخيييييييييةي وييييييييي  ئ يئ خيييييييييييلم ة يييييييييي يال مل يييييييييجيا  

يالو يو ج".

ي  هيرل يع ل بيل جيالسئاةالويمةا هي  ا ير ياع يقيمعيا عسيزيالئال ي بيمم  ي

راليييييييزيالديييييييمزيالوييييييييمةا هاييريييييييز يال ي يييييييبيمم ييييييي  اييييييي ية ييييييي ييعسييييييييل ييالويييييييئمة جي  يييييييئز/

ئقييييييي ي.ا م يييييي  ايريييييي يا ع يييييييقيمييييييعيا عسيييييييزيالييييييئ  هيال ةزوييييييعي هيرليييييي يع ل ييييييبيل ييييييجيالسييييييئاة

الويييييييمةا هي ييييييهيم اييييييئةيرليييييي يديييييي سع ي ييييييهيال  وييييييالئكاي  ي"ز يةع يييييييي ليييييي يالوييييييل مي  جيلالسييييييمي

لوييييييي زي هيال ةزويييييييعي هيئاحعميييييييي يالمايييييييعةكيميييييييعيا خيييييييئني يييييييهيا عسييييييييزياليييييييئ الختيييييييي ييلا يا 

ئئتيييييييي ي"اع خ يييييييييرلييييييي يع ل يييييييبيل يييييييجيالسيييييييئاةيئع ز يييييييزيالعمويييييييكيالييييييييلمئاق ي." هالي يييييييي ي يلاليييييييي

 الئ   جيئالس ي يرل يا وعسخيقي يا  عخيال جيل  يا  ةا يالو يو ج".

ي سةكيزرئىيقتي  جيتزيح  جيال ميةكيحيزعيالوتمه ي بيال

  ايرييييي يعخيييييز  يزريييييئىي اييييي  يال ي يييييبيالمويييييعخ يحييييييزعيسوييييي يالويييييتمهايا م يييييي/ يييييئز  ي ميييييئاز

ل يمييييييييجيالوييييييييالبيا مع يييييييييليريييييييي يع ال ييييييييدي  ييييييييي يالم دييييييييجيقتييييييييي  جيتييييييييزيزا ييييييييةنيال ميييييييييةكيا

ا ل عةئ ييييييهاي  مييييييييزريييييييية يييييي ييالييييييئزةا ياليييييي يعايييييي   يل  ييييييجيعسخ خييييييجيلل ايييييي يريييييي يسييييييي  ي

لسزئز يييييجيئئ خيييييييلخيييييةاةيالم ي يييييلياياي  ي"ح  يييييجئقيييييي يالويييييتمهي يييييهيال يييييي ي.ال وييييييزي يييييهيال مييييييةك

ا اييييييي  يم ديييييييجيال عةئ  يييييييجيمؤم يييييييجايع مييييييي يرلييييييي يي2018ل يييييييي يلي106م لييييييييياليييييييئزةا يةقييييييي ي

الاييييي  ي يمييييي يئعتيييييال يا يييييةازا يالزئليييييجيئعسيييييزيمييييي يسيييييي  يال وييييييزيئالمييييييلهييعيييييزق ديالم ييييييمت 

جيال ويييييييييع مي يئا زاةع"ايمايييييييي ةاًي ليييييييي يئ ي"ال  ييييييييي يالم   ييييييييجياليييييييييزئ يالع ال ييييييييديعلييييييييكيالم ديييييييي

خزا يعليييييييكيئئتيييييييي يئ ي"ريييييييز ياويييييييع."عييييييية عيال مييييييي يال ييييييييل مييييييييةكيال يميييييييجيالعيييييييهيمز ة يييييييجيا

 يقاليييييي يال ميييييييةكيال يمييييييجاي  ةقيييييي يزخييييييئ يالايييييييس ي يئ ز ييييييزيميييييي يسييييييي  يال ويييييييزيالم دييييييجيميييييي

الميييييييلهيئا زاةع"ايمويييييي ةاليًي ييييييهيالئقيييييي يلاعيييييي يميييييي ي"ادييييييةاةيال ميييييييةكيرليييييي يرييييييز يع ال خ يييييييي

يى".اوئنياليلئزاةا يئالزئا ةيا خة

ي



 

  2022-4-12  / الثالثاء

 54العدد / 

12 
 

 

 

ي

يالخئارزيال ئ جي مهي خة يالخةاةا يع ززيموعئىيئزا يالة يوجيال يا عميليئم ه

ايييييززية ييييي يياليييييئزةا يمدييييي   يال يييييي مهايال يييييئ يامسيييييزايرلييييي ية يييييعيي/ئ يليييييجيا  اليييييي يال ةاق يييييج

تييييييي اي  ميييييييياايييييييةياليييييي يا يع ز ييييييزيزئةيموييييييعئىيا  عاليييييييكيئالعة  ييييييزيامم ييييييهيخييييييت يايييييي ةيةم

ئقيييييي يالم عيييييبيا رتميييييهي.مز يييييزيمييييي يال  يييييزقئاع يييييييالمويييييلسجيئا ةعخيييييي يال زا  ييييييي ع ليييييبياليييييل يال

ايا ي"ة ييييييي ييم لييييييييياليييييييئزةا يالخي يييييييزيال يييييييي يللخيييييييئا ياليييييييئزةا ي يييييييهيال يييييييي ييلييييييية  ييم ليييييييي

ال ييييييئ ايا عميريييييييًيئم  يييييييًيللخ يييييييزا يامم  ييييييجيالموييييييلسجيمديييييي   يال ييييييي مهيعييييييةئييايال ييييييزي  ييييييةي

ئال وييييييي ة جايالستيييييييئةيئز يييييييةعياليييييييز يليئالزاخل ييييييييج"ايمال  يييييييييا ييييييي ي" يييييييةىيخيييييييت يا  عميييييييييلي

لمالييييييييةكايئمعيال يييييييجيال مل يييييييي يميوييييييي ةيع   يييييييليالخ ييييييي يامم  يييييييجيالخيديييييييجيالاييييييي ةيةمتيييييييي ياالسييييييي

امم  يييييييجيالعيييييييهيعتسيييييييدي ليييييييئ يزاريييييييشيالم  زميييييييجيئع   يييييييةيئئ يةحيييييييياي تيييييييتًيرييييييي ي  يييييييةا ا ي

ي ييييييييييجيئاليييييييييييةا ي خيييييييييي يال يقيييييييييييجيال  ةالي  ييييييييييجايئعة  يييييييييييزيال  ييييييييييزيا ويييييييييييعخاليةعيئسدييييييييييي لجيسم

وييييييلسجيالال لييييييجايئع يييييييمهيقييييييزةاع ييئئايييييييزية يييييي ييم لييييييييالييييييئزةا ي"اليييييي زا يقئاع ييييييييالم." عي  يييييي 

مؤايييييييةا يال يييييييي يالخيييييييزةا يامم  يييييييجيئال وييييييي ة ج"ايمايييييييززايرلييييييي يوييييييييالدييوييييييييةلالع   ل يييييييجايئع

امم ييييييييهيخييييييييت يايييييييي ةيةمتييييييييي يالماليييييييييةكايئالعة  ييييييييزييعئ   يعيييييييي ي"الة ييييييييعيموييييييييعئىيا  عاليييييييييكا

ئئ يييييييييزيئ ي."ئع م يييييييي يال  ييييييييزيا وييييييييعخاليةعايئسمي ييييييييجيالمئاقيييييييييعيالس ئ ييييييييجايئالال يييييييي يالعسع ييييييييج

مز ييييييزيميييييي يال  ييييييزايئع يييييية ييةعخييييييي يال زا  يييييييي ع لييييييبيالييييييل يالقئاع ييييييييالموييييييلسجيئا "ع ز ييييييزيزئةي

ي."ئسزميال ةقيئالئوي  يالعخ  جيئالعزة ال ج

ةيخيييييييت يا   عميييييييليارعمييييييييزي  يييييييةا ا يع ز ييييييزيالخيييييييزةا يئا م ي يييييييي يئل ييييييةيالال يييييييي يا يييييي ي"عخييييييية 

ريييييي ييال ويييييي ة جايئع   ييييييجيالم ويييييي ةا يال مئل  ييييييجيخييييييية يالمييييييز يئاوييييييع مي يع   زحييييييياي تييييييتًي

 سهايئع ز يييييييزيالمايييييييية ي ي يييييييهيالم ييييييييةعيمئا اليييييييجيالع يييييييئةيالع  ئليييييييئ هي يييييييهيال ي يييييييبيالعويييييييل

ي."الزئل جيئال اي ي يال يلم جي هيحلايالا  

ي ملييييييجيمخييييييةةا يع ييييييز ي ليييييي يع ز ييييييزيموييييييعئىيئزا يالخئارييييييزيال ئ ييييييجي ئعيييييييالعيا ي"ا  عميييييييليئقيييييية 

 يييييييئشيال ييييييييل ايئع ح ل يييييييييمييييييي يال يييييييئاسهي ي يييييييجليلع يييييييئ يالمديييييييي يئ تييييييي يالخئاريييييييزيال ئ يييييييجيل 

سيل ييييييييًيئا ةعخيييييييي يالمئادييييييي يع ييسويييييييبيالسي يييييييجي ل  ييييييييايئع ح ييييييي يمخييييييييز يامرعيييييييزنيالمويييييييعخزمجي
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زنيلالخ ييييييييجيالديييييييي ئ يالوييييييييي زنيئامويويييييييي جيلة ييييييييعي تييييييييتًيريييييييي يع م يييييييي يا  ييييييييةا ا يالم ييييييييز

يامزا   يامم هيئال و ةع".

يال ي مهي زا عير يقي ئ يامم يال لا هبيم  يلعو  ةيئمئةيالزئلج

 ييييييجياليييييي يالمئاز ييييييجيئقي ئ  ييييييييالسي”يمديييييي   يال ييييييي مه“ا ييييييزية يييييي ييالييييييئزةا ييز/ ئة ييييييي ي  ييييييئ

ي ياليييييي يالع يييييييئ يم ييييييييلعمة ييييييةيقييييييي ئ يا ميييييي يال ييييييلا هيال ييييييز يا وييييييعمةاةي ييييييهيزار ييييييييالالةلميييييي

ئقيييييي يال يييييي مهي يييييهيال يييييي ي خلييييي ير ييييي يم عالييييي يا رتميييييهيام يييييي يمايييييية ع ي.ع   يييييجي  خيييييي يالزئليييييج

ةيامميييييييئةي ياليييييييزئةنيال   ييييييهيالال يييييييزازي  يييييييي يا   ييييييييةبيا يالخييييييي ئ يوييييييي ئ ةيعوييييييي   يييييييزةيمدييييييي 

لا  ييييييييجي ئم ييييييييجيللزئلييييييييجايئ ييييييييللكيال  ةالييييييييي ايئالخييييييييزمي ايئالدييييييييسجايئالع ليييييييي  يئالمييييييييئاةزيال ال

ئاتيييييي يا ييييي ي ع ييييي  يريييييز يا دييييييالجيالي ساليييييي يمميييييييئدييييي  يي.العيييييهي سعي  يييييييالميييييئا  يال ةاقيييييه

ايمال  ييييييييا يال  ييييييي يالييييييز مخةا هيخ يييييييةيليييييي ييليييييي يجاليييييييل ئاقصيالعييييييهيع عييييييةعيالع ةالييييييجيالو يويييييي 

 ايماييييييززايرليييييي يئ ييييييئبيعسميييييي يالموييييييؤئل جيميييييي يئ يييييي يالييييييز  ايئحييييييئيقييييييزي مييييييةيالييييييال عيالماييييييي 

يالموعخال 

ي

يئز ةيالز يليئ   ةكيالز مية هي السمي يالع يئ يالماعةكي هيالم ي  يال و ة جيئال   ج

ئ   يييييييةكياليييييييز مية هييي م يييييييجير ييييييييزيوييييييي زئ يالسيييييييميئز يييييييةياليييييييز يلي/يا  اليييييييي يال ةاق يييييييجئ يليييييييجي

  يال ويييييييييي ة جيمييييييييييئةع يالئزويييييييييي ئ ايال ييييييييييئ يا م يييييييييي  ايالع يييييييييييئ يالماييييييييييعةكي ييييييييييهيالم ييييييييييي

ايئ ي"ئز ييييييةيالييييييز يلي م ييييييجير يييييييزيويييييي زئ ياوييييييعخال ايال ييييييئ اييئل ييييييةيال ييييييي يللييييييئزاةنيا.ئال   ييييييج

ئئ ييييييزية  ييييييعيالموييييييعئىي تيييييي ية يييييي يي   ييييييةكيئز ييييييةيالييييييز يليالييييييز مية هيمييييييئةع يالئزويييييي ئ ي

اممييييييييي  يال يييييييييي يئالوييييييييي  ةياليييييييييز مية هي يييييييييهيال يييييييييةاقيويييييييييع جيامة يييييييييي ياليييييييييز مية هيئ ي يييييييييبي

ستييييييةكية يييييي ييئة ييييييي يال يييييي شيىيخييييييت ياللخييييييي ايالييييييلعيئئتييييييي يالال ييييييي يئ يييييي ي" يييييية."اليييييييئلئ

ئاممييييييي  يال يييييييي يئ اليييييييييةيتيييييييالي يئزاةنيالييييييييز يلايعاليسيييييييميال تقيييييييي يالم ي  ييييييييجيئويييييييال يالع يييييييييئ ي

يززيميييييييي يالم ييييييييي  يال ويييييييي ة جيئال   ييييييييجيئم ةحييييييييييالميييييييييي سخييييييييديمدييييييييلسجالماييييييييعةكي ييييييييهيريييييييي

ئئرييييييةبيئز ييييييةيالييييييز يليالييييييز مية هيريييييي يعخييييييز ةكيللعتييييييس ي يالعييييييهيالييييييلل ييئال ييييييي ي ."الاللييييييز  

ؤ يييييييزاًي"العيييييييزا يال يييييييةاقي يييييييهيم يييييييية   يتيييييييزيا ةحييييييييبيئالعسيييييييز ي يالعيييييييهي ئا  يييييييييال يييييييةاقايم

تييييييزيا ةحيييييييبايئاوييييييعمةاةييالعسيييييييل يالييييييزئلهيالييييييزر يالخييييييئا يالموييييييلسجيال ةاق ييييييجي ييييييهيسةال ييييييي

خ يييييةاًيلييييي ييرلييييي يال يييييةاقي سويييييباييبياليييييلعي اييييي  الع ييييييئ يمييييي يئ ييييي يالئقيييييئ يالئ ييييي يا ةحيييييي

يئ  مييلل يل يئ مع".

ي

ي
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ي

يال   يعزرئيال يمةا  جيرخئزيا قل  يئع و يياة جي    جي ز زني هياةال  

زرييييييييئز ييييييةياليييييي   يئسوييييييي يرالييييييزيال اليييييييةيايا م يييييي  اياليييييي يمةا  ييييييجيرخييييييئزييئ يلييييييجيالم لئمييييييج/

 ئليييييجيامئلييييي يميييييعيم يقايييييي يالا قلييييي  يئع وييييي يياييييية جي    يييييجي ز يييييزني يييييهياةال ييييي ايال يييييزيخعيييييي ي

ئقيييييي يراليييييزيال الييييييةي يييييهيميييييؤعمةيديييييس هيمايييييعةكيميييييعية ييييي ييئ يييييزيا قلييييي  يخيليييييزي.الئ يييييزيال يييييةزع

ل خيييييييئزيئا ع يق يييييييي يالعيييييييهيئالةمع يييييييييالمالييييييييزىيا ويوييييييي جيعتيييييييم  ي ةويييييييي ي ي يييييييجيا“ايييييييئا هي  ي

س ئمييييييييجي قليييييييي  ي ةزوييييييييعي يمييييييييعيالييييييييزئ يئالايييييييية ي يال    ييييييييجايل ييييييييةعيمةا  ع ييييييييييئع ييييييييز ل يي

لماليييييييييزتيعتييييييييم  يعسئ يييييييي ي  ييييييييجيالع يقييييييييزيميييييييي يئزاةنيالمييييييييةئا يئتييييييييي ايئ يائ.”ئعسويييييييي   ي

ال ال   يييييييجيالييييييي ياييييييية جي    يييييييجيعؤويييييييييل يييييييلايال يييييييةعيالمئ يييييييبيقيييييييةاةم يم لييييييييياليييييييئزةا يي

 ييييييي يايعلَمليييييييكيللويييييييل جيا عسيز يييييييجيايئعلخيييييييئ يالييييييي زاةنيم مييييييي يال ايييييييي ي  يييييييئ يمخةحييييييييي يييييييهيئةال

الييييي   يي يقالييييي ياييييية جال   يييييهيالمئ يييييبيديييييتس ي يئم يييييي  ةيئاديييييئ ي يييييع يئريييييزازحييئعخيييييز ةحييمييييي

عتييييييييم  يا ويوييييييييي ي ي“ايئئايييييييييةيئز ييييييييةياليييييييي   ياليييييييي ي.”الئ   ييييييييجيئئزاةنياليييييييي   يا عسيز ييييييييج

ل ييييييةعي  ييييييزالي ي ييييييجي  تيييييييًاي ييييييع يسويييييييبيتييييييمي يمديييييية هي ييييييهياسييييييزيالمدييييييية يال يلم ييييييجي

ا ييييييةازا يال ييييييعيئعدييييييز ةياليييييي   يالخييييييي ياي لَملييييييكيلييييييئزاةنيالميل ييييييجيئ وييييييعخز يلعيييييي م  يمييييييز ئري ي

ي“. ييم يئزاةنيالميل جيا عسيز جي خ ةي ةويللديل يا قل  ي هيسي يع

ي

يالختي يامرل ي دزةيعئت سييالا  يةا عيال  ويئع

ئدييييييزةيم لييييييييالختييييييي يا رليييييي ايال ييييييئ يا م يييييي  ايعئتيييييي سيًيالايييييي  يئي/ يلييييييجيا  الييييييي يال ةاق ييييييج

ئقييييييي ية يييييي ييمس مييييييجياوييييييع  ي يال ييييييزاز/يالةدييييييي جيرميييييييزيختيييييي ةيال يييييييالةعاي.ةا ييييييعيال  ويييييييئع

  يا رييييييت يععييييييزائ يم لئمييييييي يم ييييييةيدييييييس سجيالخدييييييئصيقتييييييي ييئويييييييبي  ي"ال ييييييعي ييييييهيال ييييييي ا

ئئتيييييييييي ايئ ي"مس ميييييييييجيالعم  يييييييييزيا عسيز يييييييييجيئ  ييييييييي ي."ئعالميييييييييع  يالم  ييييييييي يةا يييييييييعيال  ويييييييييي

المس ميييييييجيالم   يييييييجيال  ميييييييي يا  يييييييةا ا يالعسخ خ يييييييجيالتزميييييييجيللئديييييييئ يالييييييي يالمالييييييييل يالميل يييييييجي

رييييييي يقتيييييييي ييئبيئئاييييييييةي لييييييي يئ ي"الميييييييع  يالميييييييل ئةيم لييييييي."العيييييييهي  يييييييزا يمدييييييي ةحييم  يييييييئ 

ل ييييي  يئقوييييي يخخيييييةياخيييييةىي  يييييزا يقوييييي يم  يييييييق يييييزيالمسي ميييييجي يييييهيمس ميييييجيال  ي يييييي يئمس ميييييجيا

يق زيالعسخ دي هيمس مجيعسخ ديالةدي ج".

ي

ي

ي
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يالدزةي م  يالدةخهيمتمجيا ي يللعالةؤيم يزرينيع ز  يالمةاقز

ا م ييييييي  ايالمة يييييييعيمسميييييييئزي/يئم ييييييي يزرييييييي  يالع ييييييييةيالديييييييزةعيمخعيييييييزىيالديييييييزةايي  يييييييئزياييييييي د

متميييييييييييجيئ يييييييييييي يللعاليييييييييييةؤيمييييييييييي يزريييييييييييينيع يييييييييييز  يقاليييييييييييئةي"امئل يييييييييييي يئام ميييييييييييجييديييييييييييةخهاال

اي  ي"ال ييييييعيميييييي ي  عمييييييئ ياليلعخل ييييييزي ليييييي يالدييييييةخهاييالدييييييزةي ييييييهيال ييييييي يي ئقيييييي."الم دييييييئم  

 سييييييئلئ ي زخيييييي يال يييييعيال خي يييييزيالم سة يييييجي لييييي يالميييييلحبايئخخةحيييييييميييييييديييييزةيمييييي ي ميييييي يس يييييجي

لهيدييييييئ يالال ييييييمي"ع ييييييييئ يئئتييييييي ."ل يييييي ي ييييييهيمسي  ييييييجيالياليييييي ايالييييييلعي يلييييييبيال ييييييز يالخالييييييئة

 يييييييبيريييييييز يالوييييييي ئ ير ييييييي "ايم يلالييييييييًيم ليييييييييالديييييييزامهيالم ييييييية يئل يييييييةي ال يييييييةح ي)ديييييييزا (ي 

يال ئابيال " دزاةيقي ئ ي  ة يللكي ئةاً".

ي

يجير يالع يلالي يالو يو جالخزرلهيئرالزيالم زعي ؤ زا يرل يئحم جياال يزيا ع يق جيالد   

سييييييديقيييييي ييالخزرلييييييهايئة يييييي يي يالا ييييييزيامميييييي  يال ييييييي يلسة ييييييجيردييييييي بياحييييييي/ئ يلييييييجيالم لئمييييييج

الييييييئزةا يالويييييييالديريييييييز يرالييييييزيالم ييييييزعايا م يييييي  ايرليييييي يئحم ييييييجياال يييييييزيا ع يق ييييييجيالديييييي   جيريييييي ي

امميييييي  يال يييييييي يلسة ييييييجيرديييييييي بيئحيييييي يالسيييييييديالاييييييي  ي“ا يئل ييييييةيال يييييييي ي.الع يلالييييييي يالو يوييييييي ج

قيييييي ييالخزرلييييييهيئخييييييت ي ئ عيييييي يالةمتييييييي  جاي خييييييزيزاةية يييييي ييالييييييئزةا يالويييييييالديريييييييز يرالييييييزي

 لييييي يم مييييي يالئتيييييعياللخيييييي ي يييييةىيختلييييي يالع يييييةقي“ئئتيييييي يا ي.”م عالييييي يالال يييييزاز يييييهييالم يييييزع

الو يوييييييهيئا قعديييييييزعي ييييييهيال ييييييةاقيئوييييييال يالخييييييةئ يميييييي يا  وييييييزازيالو يوييييييهيالسيييييييلهاي  ميييييييي

 يييييةىيالعة  يييييزيخيييييت ياللخيييييي يرلييييي يتيييييةئةنيم يل يييييجيامزميييييجيا قعدييييييز جيالعيييييهيعاييييي زحيياليييييالتزي

ي”. يليئو يةيال    ةعيئ وعمميةيالو ئلجيالميل جيالعهي ع  ير 

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي
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يا  يةيالع و خهي دزةيال ي يًيال زيا عميلياممي

ئدييييييزةيا  يييييييةيالع ويييييي خهايال ي يييييييًيال ييييييزيا عميييييييليرخييييييزكيموييييييي يئمييييييييا م يييييي  يي/مييييييئاز  ي  ييييييئز

"ا عمييييييعيئ ييييييي ي ييييييهيالال ييييييي ي.ئ يييييييقشي  يييييي يرييييييزنيمل ييييييي يميييييي يال   ييييييييعيييييي خةيعايييييي   يالس ئمييييييج

تييييييييعيالو يوييييييييهيئا  وييييييييزازيالسيديييييييي ي ييييييييهيئمييييييييي(يئ يييييييييقشيالئا  يييييييييةيالع ويييييييي خهيموييييييييي ي)

ال مل ييييييييجيالو يويييييييي جيئعيييييييي خةيعايييييييي   يالس ئمييييييييجيئالييييييييلعي ي دييييييييبي ييييييييهيمدييييييييلسجيالمييييييييئا  ي

ال ةاقييييييييهيالييييييييلعي  ميييييييي يلعسويييييييي  يئتيييييييي  يا قعديييييييييزعيئالسدييييييييئ يرليييييييي يالخييييييييزمي يالت خييييييييجي

ئئتيييييييي يالال يييييييي اي"ئ ؤ يييييييزيا  ييييييييةيئ ييييييي يسييييييية صي يييييييزاًيرلييييييي يالع ييييييييئ يميييييييعيالخيييييييئىي."الييييييي 

تييييييم يالم ييييييئ يام الييييييةيلعسخ ييييييديمديييييييل يالييييييالتزايئئ يميييييي يزئ يجيامخييييييةىيخدئديييييييًيالو يويييييي 

ع يييييييئ يئئتييييييعيئ ييييييزعيال تيييييي يياليييييييلال عياةخييييييةيئالع يييييييئ يرليييييي يالالييييييةيئالعخييييييئىي ليييييي يععسخييييييدي

ئئايييييييةيالال ييييييي اي ليييييي يئ ي"ا  يييييييةيليييييي ي وييييييَعيئليييييي ي  لييييييبيا   ييييييةازياليلوييييييل جي."مديييييييل يال يييييييي

ئاليلعييييييلهي ييييي  يا  ييييييةيرلييييي يالع ييييييئ يم  ييييي ايئلييييي ي  مييييي يرلييييي ي ال ييييييزياةخييييية  يالييييي ي يييييي يسة دييييييًي

م ييييييةيم  ييييييهيم لخيييييييًيالعسز ييييييزيمييييييز ي يزم  ييييييجيليييييي يع ييييييعجيوييييييئىي  يلييييييجيئمييييييزيا  وييييييزازيالو يوييييييهي

ئع   يييييي يمديييييييل يال يييييييييئ ويييييي  يال يييييي ي  ييييييزكيللئدييييييئ ي ليييييي يع يحمييييييي يئاق  ييييييجيمييييييعيالخييييييئىي

ةيالو يويييييي جيامخييييييةىيال  ييييييزاًيريييييي يالع ييييييةزيئئيا قدييييييي يئعةع ييييييزيرليييييي يرييييييز ي  يييييي يالم ييييييئ يام اليييييي

ئعيييييييالعيالال ييييييي اي" مييييييييئع ييييييةقيا عميييييييليا  يييييييةيالع ويييييي خهي ليييييي ي."تيييييي   يئديييييي ةيالم ئ ييييييي يئئ

ع يييييييييئزا يالس ئمييييييييجيالسيل ييييييييجيرليييييييي يدييييييييتس يع يي س ئمييييييييجيعديييييييية  يئرمييييييييي ي ييييييييهيم ييييييييي ي

المخيييييييئ  يم ييييييةيالمزةئوييييييجيئالعييييييهيعييييييؤزعي ليييييي يعالز ييييييزيالمييييييةئنيئئيالع    ييييييي يال  ئ ييييييجايئزريييييييي

  يئالع ل ميييييييييي ي يالع ييييييييييئزيرلييييييييي يالخيييييييييئا الويييييييييل ي يالختيييييييييي  جي لييييييييي يم يييييييييعيالس ئميييييييييجيمييييييييي

ئل يييييي يالال ييييييي اي ليييييي يئ ي"ا  يييييييةيعييييييزاةييالمسيييييييئ  يالخ  ييييييةنيالماييييييالئحجي ييييييهي اييييييةي."ال ي ييييييلن

ام  يييييييييةيالم سة ييييييييجيئالموييييييييمئمجيئالييييييييع   يرليييييييي يرخي ييييييييزيال يييييييييييئالعسيييييييية عيرليييييييي يالوييييييييل ي

الم عم يييييييهيمييييييي يقالييييييي ي ميريييييييي يمز ئريييييييجي مييييييييةنيال ي   يييييييجيالعيييييييهيقالةحييييييييياييييييي ال ييالعتيييييييس يع ي

يئسزع ".يئ

ي

 وتم جي زرئيال يمئق يسيو ي  خي يا وي ا يالعهيعئ  يللا  جي هيسزبيالزرئنيا

ي يارتم جيائي  ي يم سة جال ةاقيم يقال يق ئا

 يلييييييبيسييييييزبيالييييييزرئنيا وييييييتم جايالوييييييال ايالس ئمييييييجيا عسيز ييييييجيا خييييييي يا وييييييي ا ييالييييييزةي  ييييييئز/

ي.التز عمعيال ةاقهاي و مييالا  جي هيالالم  مجيئيالمع ةةنيالعهي ع ةعيال  ييالم

ي
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يسزبياليةزا هي   ةيمئق  يبيئالئاال ييم عئسجيللسئاةيمعيا  يةيالع و خه

ا م ييييييي  ايئ ياالئاالييييييي يم عئسيييييييجيللسيييييييئاةيا يييييييزيالسيييييييزبياليييييييز مخةا هيال ةزويييييييعي هايي/االيال ييييييي ي  يييييييئز

خ يييييييزعي ييييييهيئقييييييي يال.مييييييعيا  يييييييةيالع ويييييي خهي   يييييييزيمخيييييية يميييييي يا زمييييييجيالو يويييييي جيالسيل ييييييج

  ييييييييةيئ سييييييي ي يايا ي"االيييييييئابيالسيييييييئاةيم عئسيييييييجيميييييييعياالسيييييييزبياليييييييز مخةا هاياييييييي ةزازيقيوييييييي

رليييييييي ياوييييييييع زازيللع يييييييييئعيللئدييييييييئ ياليييييييي يسيييييييي ي خيييييييية يال مل ييييييييجيالو يويييييييي جيميييييييي يا زمييييييييجي

ئئتيييييييييي يقيوييييييييي ايئ ي" م يييييييييعيا سعميييييييييي  يئاةزنيئااليييييييييئابياليييييييييز مخةا هيم عئسيييييييييجي."السيل يييييييييج

ليييييييميييييعيال م يييييعيل   ييييييي ؤ يييييزيئحم يييييجيئ يييييئزيئ  ئ يييييزيسييييي يويييييئىيالسيييييئاةيئرل ييييي يمم ييييي يا ي  

س ئمييييييييي يالاييييييييةا جيلل م ييييييييعيال ييييييييز يئ ييييييييئزييةتييييييييجيقئ ييييييييجيعخييييييييئ يميييييييي يرميييييييي يالس ئمييييييييجي م 

م يةتيييييييجيوييييييي ؤزعي لييييييي يال اييييييي يالوييييييييالديئ سييييييي ي  ع يييييييةيال عيييييييةنيالمخالليييييييجيئ   يييييييييوععتييييييي ي

يا مئة"

ي

يال الئةعبي ي يامئل ياليلس ئمجي ةوي يقي ئ يالمئاز جم يالويالديح ال ي بي

 يالوييييييالديح يييييم يال اليييييئةعايا م ييييي  ايقيييييي ية ييييي ييالل  يييييجيالميل يييييجي يييييهيالالةلمييييييي/  يييييئزميييييئاز  ي

ئ ييييي ي ييييييي يامئليييييي ياليلس ئمييييييجي ةويييييي يماييييييةئليقييييييي ئ يالمئاز ييييييجياي  مييييييياوييييييعال زيعمة ةحييييييييميييييي ي

امئليييييي ياليلس ئمييييييجي ةوييييييي يقييييييي ئ يالمئاز ييييييجييئل ييييييةيال الييييييئةعياي  يييييي ي" ييييييي .ال يس ييييييجيال مل ييييييج

ل ييييييجيئئتييييييي يئ ي"المئاز ييييييجيميييييي يال يس ييييييجيال م."لا ه مييييييييئةوييييييل يماييييييةئليقييييييي ئ يالييييييزر يال يييييي

 ي م ييييييي ي قةاةاحيييييييي"ايمايييييييززاًيالييييييييلخئ ي" لاياييييييي ل يالس ئميييييييجيلاييييييي ةيسز يييييييةا ي سعيييييييي يئقعييييييييًي

ي قةاةحييئعسعي يا ة  ي هيالالةلمي ".

ي"ال زيئق يم يويرج..يع يةنيال زازيععةا عير يعسةكيل " قيلجيئز ةيالزةارج

عيازاي ييييييئ يا م يييييي  ايريييييي يالعسايييييي زيللع يييييييحةنيالمزمييييييعةا  يييييي يمة ييييييجيع يييييييةنيال ييييييزي  ييييييئز/يايييييي د

ال ة ييييييجي ييييييهييئئرل يييييي .ع   م ييييييييمييييييزاًيالمتمييييييي ايال ييييييز ي قيلييييييجيئز ييييييةيالزةارييييييجيمسمييييييزيالخ ييييييي ه

اي"ع   يييييي يالئق ييييييجيا سع ي  ييييييجيئالع يييييييحةيالمزمييييييعي قيمعيييييي ياليييييييلخةبيميييييي يئزاةنيالزةارييييييجيال ييييييي ي

ز يييييييةيالزةاريييييييجييةياخيييييييةيا وييييييي يميًيميييييييعيقيييييييةاةية ييييييي ييم لييييييييياليييييييئزةا يئع  ييييييي يئالييييييي يااييييييي 

"ميييييي ياليييييييبييئئتييييييي  ا."ل ييييييلا هيللمييييييئا  يال ةاقييييييهللمئقيييييي يالسويييييييييالييييييلعي مييييييييامميييييي يا

المويييييييؤئل جيالئ   يييييييجي    يييييييييميييييييعيزرييييييي يالس ئميييييييجي لايمييييييييياويييييييعمة ياليييييييزر يالاييييييي بيئالعيييييييي ةي

لوييييييييئقيالمسل ييييييييجياليييييييييلمئازيال ةاقييييييييهيئ  ييييييييل يقةاةاع ييييييييييالخيدييييييييجيال ييييييييع يا وييييييييع ةازيئزريييييييي يا

يلختةيئال ئا  ".ال لا  جيئالولعيا وع ت  جيئا
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ي

لمة   جيا مي يالو وعي هيئع ل يا  ييم يرئا يال يييئل يييرا ةنيخ يدةخجيع ل يالال  ج

يويزن

ا م ييييي  ايال ي ييييييييليييييهيالدييييي الي ايمويييييي ية ييييي ييراييييي ةنيخ يديييييةخجيالاييييي  يريئديييييزةياليييييزةي  يييييئز/

ارلييييييي ي  ييييييي يا يا يييييييةازيراييييييي ةع ي ي  عميييييييئ يالييييييي ي ويييييييبيالوييييييييزنيئا ميييييييييمييييييي يريييييييئا يال ييييييييياي

ة يييييي ييرايييييي ةني.ا ي ليييييي يالييييييئاة ال  ييييييع  يللمييييييي يالويييييي زيرلييييييهيالسويييييي  هيالو وييييييعي هيزمؤ ييييييز  ي

ي خيييييييليخ “خ يديييييييةخجيالاييييييي  يرليييييييهيالدييييييي الي يئةؤويييييييي يئ خييييييييليال اييييييي ةنيالة  وييييييي جياليييييييمتمي

ال ويييييي ي م ييييييعيئال ييييييي يال ايييييي ةنيال ييييييةا يالال  ييييييجي ليييييي ي”ياليييييية ييئ خييييييليالدييييييئا  يئ خييييييلياللال الييييييي 

وييييييي ”يزا ي لييييييي ياليييييييئاة “  هيالو ويييييييعي هيويييييييميسجيالمة يييييييعياليييييييز  هيامرلييييييي يالوييييييي زيرليييييييهيالسل

ي”.رل   يالوت “الال  ييزر  يملحبيخ 

ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2022-4-12  / الثالثاء

 54العدد / 

19 
 

 

 اوةني يزسجيلخة جيمسةةني هيز يل ي30السازيالا الهي   زي

اويييييةني يزسيييييجيي30ا م ييييي  ايرييييي يارييييييزنيا ميييييةيمييييي يح  يييييجيالسايييييزيالاييييي الهياييارل ييييي ياليييييزةي  يييييئز/

ائتييييي يال يييييي ي ريييييت يالسايييييزايئ.لخة يييييجيمسيييييةةني يييييهياميييييي يئ يييييييايييييمي يايييييةقيمسي  يييييجيز ييييييل 

اويييييةني يزسيييييجيالييييي يقة يييييجيوييييي زيي30الاييييي الهيمييييي يارييييييز يا ميييييةيمييييي ييعم ييييي يقيييييئا يالسايييييز”ر 

وييييييي ز جيال يييييييزي يييييييزئس  يالويييييييالبيا ةحييييييييبيريييييييي يريييييييز ي ي يييييييهيسيييييييئعياميييييييي يئ يييييييييايييييييةقهيال

  يييييييئزيالسايييييييزيالاييييييي الهيئالعاييييييي  ت يا م  يييييييجيا خيييييييةىياوييييييي م ي يييييييهي”يئاتيييييييي ياا .2014″

 ةالييييييي يزاةنيالويييييي ز جيرمييييييز ياليييييي ياريييييييزنيادييييييت يخ ييييييئ يال ا“اي  عيييييييياليييييي يا ي”اريييييييزنيا ويييييية

الخة يييييجيحيييييهيائلييييي يالخيييييةىي“ئئاييييييةيالال يييييي ايالييييي يا ي.”ئا يال يييييبيالم ييييييكيلتويييييةاليال يييييئزنيا وييييية

 .” هيامي يئ ييالعهي  ئزيال  يي يزس   ييئوع ئ يح يكيئ الي ياخةى

 

يلةمئزيالز   جي هياليال ا م يالئ  هي خالعيرل ياخصيع   يرل يا

الخييييييي يالخييييييالعيرليييييي ياييييييخصييا م يييييي  ايريييييي ارليييييي ي  يييييييزيامميييييي يالييييييئ  هايي  ييييييئز/يالوييييييئمة ج

ايا ييييي يل  ييييييزي يييييهيال يييييي يئقيييييي يا.ع  ييييي يرلييييي يالةميييييئزيالز   يييييجيئمةاقيييييزيخ يالال ييييي ي)ل(ي يييييهياليالييييي 

"اوييييييع يزاًي ليييييي يمييييييييئةزي ييييييهيمخ ييييييعي  ييييييز ئي ييييييةىيعزائليييييي يرالييييييةيمئاقييييييعيالعئاديييييي يا  عميييييييرهي

رلييييي يميييييل ةنيقتيييييي  جايئلخييييي يقيييييئنيمييييي يئعييييي يةديييييزكيمييييي يقالييييي ي  ييييييزياممييييي ياليييييئ  هايئال يييييي ي

ي  ييييييجيالياليييييي يالخييييييالعيرليييييي ياييييييخصي  عمييييييهي ليييييي يالسة ييييييي يالز   ييييييجيالمع ة ييييييجيال  يييييييزي ييييييهيمس

 ييييييزرئي لييييييي يا وييييييي ني لييييييي يالةمييييييئزيئال خيييييييئييالز   ييييييجيئ يييييييللكيالييييييزرئني لييييييي يحييييييز يالمةاقيييييييزي

 المخزوج".

 قئنيم يالةزيالوة عيع عخ يم لئبيالع يةنيالمخزةا ي هي ة ئك

  يللختييييييي يالع مييييييجيخيييييي يقييييييئنيميييييي يالييييييةزيالوييييية عيالخييييييالعيرليييييي يئسييييييزيالم لييييييئالاليااليال ييييي ي  ييييييئز/

ئل يييييييةيال يييييييي يليييييييئزاةنيالزاخل يييييييجيا ييييييي يال ييييييييً يرلييييييي ي.ع ييييييييةنيالمخيييييييزةا ي يييييييهيمسي  يييييييجي ة يييييييئك

م لئمييييييي ياوييييييعخالية جيزق خييييييجايعم يييييي ي ييييييئ يم يييييييئ ةي ةقييييييجيالييييييةزيالويييييية عي ييييييهيئزاةنيالزاخل ييييييجي

لييييييئال  يللختييييييي يئ ييييييديي عيرمل ييييييي ي ة ييييييئكيميييييي يالخييييييي يالخييييييالعيرليييييي ياسييييييزيالم ئتييييييم يقيييييي

 .ةنيمخزةا (يقيليع ي٢٨اس ي يالميزني)ي
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يقي زياة جياليال ي  مةيال لدي م عيالسو   ي يئالم يعبيالعيال جي عاليليالدةخهي هيالمسي  ج

ادييييييزةيقي ييييييزيايييييية جيالياليييييي ياللييييييئا يخيلييييييزيعة ييييييهي  يييييييزيالاييييييمةعايالمتمييييييي اييدييييييئ يال ييييييةاق/

ئقييييييي يمديييييزةيام ييييييهييا ي.”حييييييز يقاليييييئةياحيييييي يالال ييييي “يقيييييةاةاًيال يييييزيالخييييييالعيرلييييي يخ  ييييييبيزريييييئن

ي”.ةيال لدي م عيالسو   ي يئالم يعبيالعيال جيللدةخهقي زياة جياليال يام“
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 الميل جبي  تقيقةئعيزةار جيئع ية جيئول ياخد ج

ا م ييييييي  اياسيييييييزيعاييييييي  ت يئزاةنيالميل يييييييجاييئرلييييييي يالمدييييييية يالزةاريييييييهيالع ييييييييئ هياليييييييزةي  يييييييئز/

عييييي يعيييييةئ جيم ييييييمت يالخيييييةئعي“اي  ييييي يقيييييي يالمدييييية ي يييييهيال يييييي ي.رييييي يا يييييتقيقيييييةئعي ز يييييزن

ر ييييييييييجيل مييييييييييئ يال تسيييييييييي  يئالمييييييييييزاةر  يئال يييييييييييمل  ياليلخ يييييييييييليالزةارييييييييييهايئالخييييييييييةئعيالزةا

ئا يييييييةيالزئليييييييجيالمئ  يييييييجيةئاعيييييييال  يالع ية يييييييجيلال  يييييييجيامرميييييييي يئالويييييييل يالاخدييييييي جيلميييييييئ  هيز

مةا  ييييييجي ةئريييييي يال يملييييييجي ييييييهي“ئزرييييييييالمديييييية يرمييييييئ يالمييييييئا    ياليييييي ي.”لييييييزىيالمديييييية 

الخييييييييةئعيعاييييييييم ي“ا يؤ ييييييييزايايم”المسي  ييييييييي يللسدييييييييئ يرليييييييي يخييييييييزمي يالخييييييييةئعيئالوييييييييل 

الخييييييييييةئعيالزةار ييييييييييجيئالعييييييييييهيعوييييييييييع ز ي  ييييييييييي يالم عمييييييييييعيميييييييييي يالمييييييييييزاةر  يئال تسيييييييييي  ي

هيالاييييييييخ  يال اليييييييييعهيئالس ييييييييئا هايئالخييييييييةئعيالع ية ييييييييجيئالموييييييييعممة  ي ييييييييهيالخ يييييييييليالزةاريييييييي

العييييييهيعايييييييم ي)ا  ييييييةازيئالاييييييية ي (يميييييي ياديييييييسيبيالمسييييييي يئا رميييييييي يلا يا  ايييييي جيالع ية يييييييجي

 ييييييي يالزةار يييييييجيئال ال يييييييجيال يييييييز يالع يييييييئ ةيئالعئوييييييي عيبيالمالمخعل يييييييجيئمييييييي يتيييييييم  يياديييييييسي

لزئلييييييجيقييييييةئعيالمييييييئ    يالعييييييهيعاييييييم يمييييييئ  هيا“ئاايييييييةيالمديييييية ياليييييي ي.”ئازامييييييجيالعايييييي   

الخييييييةئعيالاخديييييي جيعاييييييم ي“اي  عيييييييياليييييي يا ي”المئ  ييييييجيةئاعييييييال  يلييييييزىيالمديييييية يالزةارييييييه

  ييييييييييي يالم عمييييييييييعيا خييييييييييةىيميييييييييي يالمييييييييييئا    يلعمئ يييييييييي يامةاتيييييييييي  يالاخديييييييييي جيائيعمئ يييييييييي ي

 يالدييييييييي  ةنيللسيييييييييي  يا  عمير يييييييييجي)يالم لخيييييييييي يئا ةامييييييييي ي(يئقيييييييييةئعيوييييييييي يةا يية   ماييييييييي

يالمئا  

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي
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 الع يةنبيعز ديالس  جيا وعةال جيلوي لئاع ييئمخيز  ي

ا م ييييييي  ايريييييييي ياويييييييعمةاةيعييييييييز دياييييييييس ي يالس  ييييييييجيارل ييييييي يئزاةنيالع يييييييييةناييا يييييييةمي  ييييييييئز/ 

الايييييييية جيال يمييييييييجييلئا يئيمخيييييييييز لييييييييئاةزنيللييييييييالتزيرالييييييييةيم  ييييييييي يا يقدييييييييةيلوييييييييي ا وييييييييعةال جيا

ئقيييييي يميييييز ةيريييييي يالاييييية جيايمسميييييزيس يييييئ ي ييييية  اي.لع ييييييةنيالساليييييئبي يييييهيمسي  يييييي ياليييييالتزي ي يييييج

ميييييعياليييييز يسدييييييزيئعويييييئ دي“ يييييهيال يييييي ي خلييييي ي ريييييت ياليييييئزاةنايئعلخعييييي يئ يليييييجيا يييييةمي  يييييئزي  ييييي ي

هيالاييييييية جيال ييييييييمل  ي يييييييهياقويييييييي يمسديييييييئ يالس  يييييييجيالييييييي يمئاقيييييييعيالاييييييية جياي ئادييييييي يميييييييئ  

 ديييييةيع ة ييييي يئايييييس يالس  يييييجيا ويييييعةال جياليييييئاةزنيراليييييةيالالييييييخةنزا ي يييييةليا يقال خييييي يئئسييييي

(krousson ) ئرالييييييةيايييييييس ي ياويييييي ئ يئزاةنيالع يييييييةنيئا وييييييي   يالوييييييي زنيالم ل ييييييجي

 .”ال خ يالس  جيا وعةال جيلمسي  ي يالالتز
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يالةلمي  يًيي19ال زا ةبي خ يةا يالة عيالسدي جير ي

جي يييييييييئ يئمييييييييييامئ يامسيييييييييزي خ يييييييييةا ي لييييييييي ينيال يييييييييز يال زا ة ييييييييئ  يييييييي يئزاةيزاةيالخليييييييي جي/

 ي الييييييييًيئوييييييي  يعئةاًيمييييييي يي19م عاليييييييهيالالةلميييييييي يال ة ع ييييييي يعخيييييييصي لاليييييييي ية يييييييعيالسديييييييي جيرييييييي ي

«يالايييييييةئق»ئئايييييييية يديييييييس  جي.مخعلييييييي يالعاييييييي  ت يالو يوييييييي جياليييييييع  يعخيييييييصيالسيييييييديال يييييييي 

 يييييييييهيال   يييييييييجييحييييييييي ي يييييييييئابيم عخاليييييييييئ يمئ يميييييييييةن«يالمع مييييييييي  »ال ز ة يييييييييجي لييييييييي يئ يئمليييييييييبي

ئل يييييية ي. يوييييييالديئ ي مييييييز يمل يييييييع  يلع  ييييييزيال زالييييييجي عس ييييييييميييييي ي ز ييييييزالعايييييية   جايئئرتييييييي

الدييييييس  جيئ يمخدييييييلجيالختييييييي يعسة يييييي يميييييي ي ز ييييييزي ييييييهيال   ييييييجيالعايييييية   جايل يييييي يحييييييلكيالمييييييةني

م عخاليييييييييًيميييييييييياليييييييي  يال يييييييية ع  يال ل ييييييييييئالويييييييي ل يللالةلمييييييييي ايئللييييييييكيال ييييييييي يرليييييييي يي19لعاييييييييم ي

هيم ليييييييييياممييييييييجيالميتييييييييهي ليييييييي يم عاليييييييييختييييييييي  جياموييييييييالئل خ يييييييييةا يئ  ع ييييييييييالوييييييييل ي يال

ئالم لييييييييالايييييي الهيالييييييئ  هي ييييييهيخ ييييييئنيم ييييييةيمعئق ييييييجي ويييييي مييئ يس يييييي يا خ يييييييةا يالخيدييييييجي

يالة عيالسدي جيحهيام الةيم ي ئر ي.

 

يال  شياللال ي هي  ةعي ئقييئم  ييالمئقعيا   يةيد زايئاوعمةاةيرمل ي يالالسمير يمديال  

مسييييي  يا    ييييييةياليييييلعياييييي زع يم  خيييييجيال  يييييئ ي يييييةعيال ييييي شياللال يييييي هي ئقيييييييئم  ييييييياليا حيييييةا /

المز  يييييجيدييييي زاي  يييييئالهيلال يييييي ي يييييهيالوييييييري يامئلييييي يمييييي يديييييالي يال يييييئ يالمتميييييي اي  ميييييييععئادييييي ي

  ييييييئزيالييييييز يليالمييييييز هياللال ييييييي هيللالسييييييمياليييييي  يام خيييييييعيريييييي يمديييييييال  يئئيقعليييييي ايئويييييي يئ الييييييي ي

ئقيمييييييي ي يييييييةقيمييييييي يال ييييييي شي.مدييييييييال  يرلييييييي يامقييييييي يسعييييييي ياة ي7رييييييي يقع ييييييي يئيرييييييي يال ميييييييئة

اللال يييييييي هيالي  عاييييييييةي يييييييهيئة يييييييي يالم  خيييييييجيئ  يييييييةا يرمل يييييييي يعماييييييي  اي  ميييييييييز يييييييعيالديييييييل بي

امسمييييييةيالمز ييييييزيميييييي يويييييي يةا يا ويييييي ي يلوييييييةرجي خيييييي يالمديييييييال  يئعييييييئز    يرليييييي يموعايييييي  ي ي

يد زاايال زمييع ي خ يرززيم يالمديال  ي ل يموعا  يالةارهياليلمز  ج.
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ي عخيالي يالة يو جيال ة و جمي ةئ يئلئالي ي ع حت يللزئةنيالمي  جيم يا 

يالم ع  ييييييجيئ  عييييييي اي/يا ميةاع ييييييجئ يلييييييجيا  اليييييييي ي   مي ئ يييييي يميييييييي ةئ اييع حييييييي ياليييييية  ييال ة ويييييييه 

ل مييييي  ياي لييييي ياليييييزئةنيالمي  يييييجيمييييي يئيميييييية  يلئاليييييي يزر ميييييجيسيييييزبي"الع ميييييعياليييييئ  ه"يئقدييييي يا

مئلييييييي يئئ  ييييييية يعخييييييز ةا يعديييييييز ةيمييييييي ةئ ي عيييييييي جيالييييييزئةنيا.ا  عخيالييييييي يالة يوييييييي جيال ة ويييييي ج

اليلم يييييييجيمييييييي يامديييييييئا يي29.7ئيي27.6مييييييي يا  عخياليييييييي يالة يوييييييي جايالسديييييييئل يرلييييييي يميييييييييالييييييي  ي

ياليلم ييييييجيميييييي ي24.7 ليييييي ي23.5زئةنيالمي  ييييييجيمييييييعيم ي وييييييع يلئالييييييي يالعييييييهي يليييييي يئع حليييييي ي ليييييي ياليييييي

ئيالسويييييييبيالعخيييييييز ةا ايسييييييي يالمةاييييييي يال ويييييييةعيالةاز  ييييييييلهي يييييييي يليييييييئكيم ت ايييييييئ ي.امدييييييئا 

ئرلييييييي يال يييييييئةيزرييييييييي.اليلم يييييييجيمييييييي يامديييييييئا ي20.8يئي19.8ميلميييييييييالسديييييييئل يرلييييييي يميييييييييالييييييي  ي

 ييييييهيالييييييزئةنيامئليييييي يميييييي يمةاييييييسئيال ميييييي  يئسييييييزبيالختييييييةيئالسييييييزال  يالايييييي ئرهيئا اييييييعةا هي

ي  يلمي ةئ ي هيالزئةنيالمي  ج.ا  عخيالي يالة يو جيال ة و جي ل يالعدئ

ي

ًي يمس مجيالة  ي  جيعز  يمئال ييل ديالجيزارشيا ةحيال جيقع ي ي الييالة  ي  ي

زا يييييي يمس مييييييجيالة  ي  ييييييجايرلييييييهيسةالييييييهيرلييييييهايالاليييييييل يميييييي يال مييييييةييي/ا  الييييييي يا ةز  ييييييجيئ يلييييييج  

الالةلمييييييييي يالالة  ييييييييي هيز   ييييييييزيئميييييييي ييسعيييييييي يالمييييييييئ يئالعخ يييييييي  ييريميييييييييًايال  يييييييي يرتييييييييئي26

ئسويييييييبيال ز يييييييزيمييييييي يئويييييييي  يا ريييييييت يالالة  ي  يييييييجاي.لم ي ميييييييجيم يييييييةكيمييييييي يئرتيييييييي يالالةلميييييييي 

ا ييييييجيرلييييييهاياليلخعيييييي يئا رييييييزازيمرمييييييي يال ييييييئ يا م يييييي  ايئدييييييزة يالمس مييييييجي ييييييهيل ييييييز يس مييييييييال ز

 تي  يييييي يقييييييةةياعخيييييييليئ  يييييي يرلييييييهياع يمييييييي ياليلعستيييييي ةيمرمييييييي ي ةحيال ييييييجيئقعيييييي ايقييييييي. ةحيال ييييييج

 ي ي وييييييع  عي  ييييييةا ا ي ييييييهيالممل ييييييجيالمعسييييييزنيميييييي يئ يييييي يمويييييييرزنيالموييييييلم  ي ييييييهيوييييييئة ييم يييييي

يا  تمي ي ل يرديالجيزارشيا ةحيال ج
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ي

يزئ اليييللالز يال  ئ ي ز زالال عيمئ بيةئو ييع  زي اةيقئاع يي هي

لل ييييييئ ياليييييي يمييييييعيعئادييييي ياوييييييعمةاةيالم يييييييةكيالييييي  يالخييييييئا يالةئويييييي جيئامئ ةا  يييييجيي/ال ةال يييييجي يييييي 

ا م ييييييييي  ايئ يةئوييييييييي ييرلييييييييي يالعيييييييييئالهاي اييييييييي  يئزاةنياليييييييييز يليامم ة  يييييييييجي)الال عييييييييييمئ (ايي47

 ميييييييقيييييي يمويييييؤئ ي ال يييييةي يييييهياليييييئزاةناي.ع  يييييزي ايييييةيقئاع ييييييي يييييهيزئ الييييييييللاليييييز يال  يييييئ ي ز يييييز

ئ  ييييييي يالمعسييييييزنيع عخييييييزياليييييي  يمئويييييي ئيالييييييزئ يع ز ييييييزيئعزئ ييييييزيقئاع يييييييياليل عيييييييزي ييييييهياييييييةقي  يال

يع ي"ةئ عةز".لئئ ةا  يايئ خييلميي خ

 

يزي"الخئ ج"يم ي  و ع  ة  ييالالةلمي يالةئوهي ة زيع ة 

اقعييييييية ية يييييي ييم ليييييييييال ييييييئابيالةئويييييييهي)الييييييزئمي(يع ة يييييييزي"الخئ ييييييج"يالم يةتييييييي  ييا حييييييةا /

 ع  ايماييييييي ةاي مميييييييي ي لييييييي يديييييييس  جية  ييييييي ي  عيييييييجيتيييييييزيللسيييييييةبي يييييييهيئئ ةا  يييييييييمييييييي ي  وييييييي

ئقيييييييي ي  يعا ويييييييت ي ئليييييييئز  ي"ال يلال يييييييجيال  مييييييي يمييييييي يمئا    ييييييييي يييييييزرمئ يال مل يييييييجي.العيييييييزخ 

يايئحييييييي ي يييييييزة ئ يتيييييييةئةع ييممييييييي يالليييييييز ييئئمع يييييييي.يئل ييييييي يال وييييييي ة جيالخيديييييييجي يييييييهيئئ ةا  ييييييي

ئئتييييييي يالمويييييي ئ يرالييييييةيق يعيييييي ي ييييييهيع ال ييييييدي."ح يييييييكيئ تييييييييميييييي ي عديييييية ئ يال ييييييال يئخ ي ييييييج

عل ييييييةا ي"ل ويييييي اي ي ئ ييييييزي  ييييييةا يلوييييييسبي  ويييييي جيحييييييؤ  يالمييييييئا    ي ييييييهيا عسيييييييزيالةئوييييييهي

  ؟".ئم عيزخئل  ي ل يالتز ي.يةالميي  ئ يللكي  زا".يئئةز يمعوي تي"مييةئ  

ي

يم ا ني هيق يليالز يليالةئوهي33رخئالي ي  ز جي ز زنيعوع ز ي

ز ييييييييجيم ت ييييييييهي ييييييييئلهاي ييييييييةعيئرل يييييييي يئز ييييييييةنيالخية  ييييييييجيال  يي/امةز  ييييييييجئ يلييييييييجيا  الييييييييي ي  

م ايييييي ني ييييييهيق يييييييليالييييييز يليي33رخئالييييييي ي ز ييييييزنيرليييييي يةئويييييي ييعوييييييع ز يعاييييييز زيالخ ييييييئزيرليييييي ي

اي  يحييييييلكيال  ي ييييييي يقييييييزم يالييييييزر يالايييييي  يئقيليييييي ي ييييييئلهي ييييييهيال ييييييي يال ييييييئ يا م يييييي  .الةئوييييييه

مالياييييييةيئم ييييييةيمالياييييييةيلل يييييي شيالةئوييييييهيئاليلعيييييييلهي  ييييييهيمعئا  ييييييجي ييييييهيامليييييي يئالم ي ييييييينيمييييييعي

ئئئتييييييييس ي ييييييييئلهيئ يحييييييييلكيا  ييييييييةا ا يعاييييييييم يع م ييييييييزيامدييييييييئ ي.يمييييييييزئيةئويييييييي ييمئ ةا  يييييييي

ئئ ييييييز ي.ي يالميييييييي ييييييهيللييييييكيم  ييييييزيمئويييييي ئيلل  ز ييييييي يئالع  ئلئ  يييييييئس ةحييييييييريييييي يحييييييلكيال  ي يييييي

تزحيييييييي ي يييييي يئوييييييع  يئاق ييييييجيال ي ييييييبيئئ ةا  يييييييايمتيييييي  جي  ي  ييييييةا ا يال ييييييئ يحييييييهي ييييييئلهيئ يال

 ئسزميممي يرل يزر ي  زايالميال يمئ ةا  ييئا ال ي.

 


