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 الزامليييييي زياييييييافززيييييييوالزلم وحايييييييزلييييييادد زنيلشايييييي زم وحا ييييييوزني ليييييي ز ليييييي ز يييييي  زميييييي زم ييييييواي  وز

 (منق زمالسزالنناب(.)ز6.)ص ييزنالخ مييزنالش ليمييصال

 خييييييدازا شزييييييوحيزنزيييييييازالخوااييييييييزلد يييييي.زاانش ولييييييو زالشالييييييييزنااياانييييييييز..زالزامليييييي ز زليييييييسز نييييييو ز

ننيييييياحدزشناايييييي زافزقيييييينلز  ييييييلاييززغزاانش ولييييييو زالمشليييييياالز ليييييي زدليييييي نونافزمدييييييااا زقونننييييييييزش يييييي

 (منق زمالسزالنناب(..)ز7.)صششخذزم زاازنوزمن لاوزلد ش ا ز ل زدل زاوا

 دييييييي رز زال ييييييياادز نلييييييييزذا ز ييييييييو لزن نييييييييي زنلييييييييسز نيييييييو ز يييييييييزذاي ييييييييز نزمديييييييااززنا ە . يييييييوخ 

 (ننابسزالمالزمنق (..)ز8.)صلشاونزز نازالانااز ل ز اازينوزن اناونو

  ِّحزدوللان زإل زمالسزاألزالدالمو  (الصدوح(.)ز8.)صم زلنق زا ش ا ا زإياا زنشاليويلن 

 يييييو فزال يييييدم زم يييييشاازي وليييييبزدم نيييييو زمييييي يافزالييييي ناوازممييييي زمزييييي ز لييييي زخييييي مش  ز ادييييي ززالنوويييييب 

 (نينززد ا(..)9.)صز ننا 

  ييييييييزحييييييي ز يييييييذازاييييييي زالاان ييييييي ا زال يو ييييييي ..زالنوويييييييبز يييييييد زالاليييييييود زي لييييييي زامييييييي زشناقيييييييي زل زلنييييييي 

 (نينززال نمايي(..)ز9.)صالمن  

 قييييييو لزاا ييييييوازالشن يييييييا زخييييييواقزال ييييييل يزالشننيذييييييييزناز دقيييييييزل يييييي زا ميييييي زالادي يييييي  ز  لييييييبززالنووييييييب

 (نينززد ا(.)ز01.)صدول ننز  زالماامي 

 “النوودييييييز وليييييييزنصيييييي زش يييييذازمييييي زصييييينايزح يييييو زحييييي ز يييييل يزال يييييياا ز”..زمدييييييي زالييييي نااا زش ييييي ا

 (ززيننزإيا.(..)ز01.)صالم ن 

    ـ"الزناا " ز  مييييييييزش يييييياي زقييييييونن زاليييييي   زال ييييييوانزللا ييييييو زالزاا يييييي ز...المولييييييييزالنيودييييييييزلييييييز يييييي

ز00ص.)إلييييييييي زالدالميييييييييو ز2122النايييييييييو زالييييييييي اخل زلماليييييييييسزالييييييييينزاا زيمنييييييييي زإا يييييييييوازمنازنييييييييييز

 (الزناا (..)
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  نلوليييييييز(..)ز02.)صاويييييييسزالام نايييييييي ززييييييانالز  يييييي زالايييييينا زالم ييييييل يزلمد ايييييييزخديييييييوز ا يييييي

 (ييدو زال ااقاان

 نلولييييييييز(..)02.)صزاوييييييييسزالام نايييييييييزي نيييييييهزميييييييولان زدمنو يييييييديزإ يييييييو لزانشخوديييييييەزاوي يييييييوزلنان يييييييو

 (ااندو زال ااقيي

 (نلوليزااندو زال ااقيي(..)ز02.)صاللوام زي نهزمولان زإل و لزانشخودەزاوي وًزلنان و 

 ز01)ص.لشن يييييييياز ييييييييموازال يييييييياادالخواايييييييييي زشاليييييييييوزازشمشليييييييي ز فز  ييييييييوسزقييييييييوننن زي ييييييييم زل ييييييييوزدو

 (نلوليزااندو زال ااقيي(..)

 (الناا زنينزززز(..)01.)صزال"..زالص يزش ذازم زمنايزندووييزخوم يزمنواوي   زخ ن 

 (الصدوح(..)ز01.)صالشادييزشنن ز دو يزاللشبزالم ا ييزخواقزال ااد 

 (وحصدال(..)ز01ص.)النزا ي زااشنو زن بزش و  زالا نلزح زالمؤ  و زال لنميي 

 ال يييييينماييز(..)ز01.)ص"الم لييييييندي زللازييييييو زلمييييييولل زي ليييييي ز ليييييي ز"مليييييي د يييييي ززييييييايزال ييييييليمو ..زا

 (نينز

 ييييييييييي زال لييييييييييي  زاان يييييييييي ا ا زال يو ييييييييييييزال ييييييييييودايزليييييييييي زش ييييييييييازإازدييييييييييولالنسز ليييييييييي ز ونليييييييييييزال 

 (نلوليزااندو زال ااقيي(..)ز01.)صال ناا

  (د ازنينز)(..ز06.)صا ازال  زش احزا ي وزدم ان زالص ازلشااي زالش دي 

 دييييي از(.)ز06.)صلييييينزاقييييي  ز لييييي زدنيييييو زال ييييي ن ادز انديييييو ززييييي زااقليييييي ز زييييينزديييييولنش زيييييي  نزالييييي زحييييي

ز(نينز
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  ز(..)ز07.)ص ملييييييييو زدجييييييي ا  ز ايييييييززالمنش يييييييدي زالم يييييييشالي زدولم يييييييواالزقيييييييابزم ش ييييييين زاليامييييييين

 (الناا زنينز

  (و زال ااقيينلوليزااند(..)07.)صزال   زال  د زي د زش ازي زإا وديي زح زخوناي 

 (ال نماييزنينز(.)ز08.)صنو نيز اد زال ااد دنلزز22 "زننلااًزلـ" ا ز02زد ز 

 

 

  

 يييييييدنف زالنزييييييي زالميييييييول زايييييييي زاييييييي اًزنااشميييييييو زماشايييييييبزمييييييي زصييييييين ندزالناييييييي زنالدنييييييي زالييييييي نليي ز 

 (نلوليزااندو زال ااقيي(..)ز09.)صددج ا 

  (ال نماييزنينز(..)ز09.)صالا ي زي ل زناديزا ي لزم زال ل زلثد.زحوو 

 زز(اا زنينزالن(..)ز21.)صاني ززاا يزم وصياصي زص ب"..زالمناا زشلم زال زش 

 (الصدوح(..)ز21.)صم  زصنو ييزلد شثمواز1الصنو يزش ادز 
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 (20 اد (..)ز20.)صش   ز ا ن زمصافزإموااش زدول مازا ش و لزالش  ويزدولا س 

 

 

 

 

 

 ييييييييلوفز(..)ز22.)صزييييييييو "زناامشنييييييييو زيش ييييييييي  ا زالمنقيييييييي ا يييييييي زحيييييييينززمييييييييولان ..ز"األصيييييييينا زالدي 

 (ديينينزز ا

 لنايييييييوزال ييييييمولييزشش  يييييي زدشن ييييييي زال دقييييييو زميييييي زان يييييييوزحيييييي زذلييييييا زالاميييييييزالشيييييي زام يييييي زقوويييييي فز

 (ان يوزالين (..)22.)صزالدل ي 
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الزامل زياافززيوالزلم وحايزلادد زنيلشا زم وحا وزني ل ز ل ز   زم زم واي  وز

زالخ مييزنالش ليمييالص ييزن

 ييييييو زمالييييييسزالنييييييناب زمبزاألنازليييييياويسز زالنوويييييي”الزامليييييي ز ييييييول “ااييييييا زال ييييييي ززمنقيييييي زمالييييييسزالنييييييناب/ 

 زانلييييييييزمي انيييييييييزالييييييي زم وحاييييييييزليييييييادد زالما  يييييييي ززاازخدل يييييييوزمدنييييييي ز2122ني يييييييو زز–ز21 زاليييييييين زاأل ييييييي

ا ييييييشثموا زنالش لييييييي زالم وحايييييييزن يييييي  زميييييي زالم ييييييواي زالصيييييي ييزنالخ ميييييييي زل  ييييييد ز ليييييي زخ يييييي زالشنمييييييييزنا

ناازاليييييذي زاللدييييييازمييييي زاليييييززا  ييييييزللثوحش يييييوزال يييييلونيي زنال ييييي   لييييي زمييييين زخصنصيييييييزللم وحايييييو زنالمييييي  زالم

ن اييييييي زالزاملييييييي  زحييييييينازنصييييييينلەزللم وحايييييييي زااشموً يييييييوزمن ييييييي ًوزد زييييييينازال يييييييي ز.دو يييييييشادول  ز يييييييننيًوزشاييييييين 

نصيييييييي ز“ زمييييييي زال يييييييي زاألميييييييي زال يييييييو زلماليييييييسزالييييييينزاا  زنال يييييييو لزنييييييينابزالم وحاييييييييز”ز ميييييييي زالجيييييييزف“

ييييييييو لزلاواييييييييي زازيييييييوحيزلزلما ميييييييي زنا شيوايييييييو زالم يييييييواي زام يييييييوحازليييييييادد  زلد ييييييي.زالخييييييي مو زا”زالخ يييييييود 

لموليييييييييزنمييييييين زخصنصيييييييييزحييييييي زقيييييييوننن زالمنازنييييييييزناألمييييييي زالجيييييييذاو زللم وحايييييييو زنالمييييييي  زالشخصيصيييييييو زا

دزييييييوالزمؤ  ييييييزناا.زنا يييييشلمازالنوويييييبزاألنا زانلشيييييەز. الما  ييييييزلش ييييينيازدنو يييييوزالش شيييييييزنالخييييي مو زحي يييييو

 لييييييي زالخ ييييييي زايزيييييييييز زحيميييييييوزا لييييييي زا وزنلنا ا يييييييوزال ديييييييييزنزالشمدقزااناا ز زنزالشاييييييي زدمييييييي يال نليييييييييزل ييييييي

نااا ييييييييزلزذا زالمنو ييييييييهزال ولمييييييييييزالشيييييييي زي شميييييييي ن وز ز ا يًييييييييوزاليييييييي ززييييييييانالزناييييييييازالشاييييييييوابززال دايييييييييي

ً يييييوزدولم يييييواي زالم مييييينازد يييييوزحييييي زنالم يييييواي زالييييي زدجييييي ا زنديييييوق زالم وحايييييو زنايييييًاازلالييييييزشللنييييييزان يييييو  وزقيو

شييييييييود زانزييييييييو   زميييييييي زالمازيييييييي زالااقيييييييي ي زننازلليييييييياويسز ز يييييييي  زنووييييييييبزاانشنايييييييي زال.الم وحاييييييييو زااخييييييييا 

نا شيواييييييوش  ز زاحشييييييوًزاليييييي زا مييييييييزال ميييييياز ليييييي زان ييييييو زصيييييين ندز  يييييي زلمازيييييي زال ييييييا و زخييييييدازالصيييييي ييز

زيييييييم زمنازنييييييييزشنميييييييييزااقيييييييولي ززالما لييييييييزالمادليييييييي ز ا ييييييييوًزنزاالزالشخ يييييييي زلشييييييي مي زالشخصيصيييييييو زالدزميييييييي

زملييييييي  زانلشيييييييەنشيييييييود زالزا.الم وحاييييييييزاييييييييزمييييييي من زالمخييييييي اا زحييييييي زذا ا يييييييشلموازان يييييييو زم ش ييييييين زلم ول

دزييييييييوالزلاوم ييييييييزال يييييييد ي زلل لييييييين زال ديييييييييز زليييييييذل زا لييييييي ز لييييييي زاانقش يييييييوزناق يييييييوم وزال لميييييييييزنمخشدااش يييييييوز

 لييييييي زال ييييييول  زم ييييييي اًزحيييييي زن وييييييييزالمالزييييييييز ز ييييييي.ز ولييييييبزدم شمييييييو ز ييييييذ زالاوم يييييييزا ييييييميوًزحيييييي زنزاالزالش

ازا زمالييييييسزالنيييييينابز ا يييييي ز ييييييواي زالمش يييييينالز زمؤليييييي ًزدذنليييييييزالاا ييييييييزل ييييييذ زالمانلشييييييەزدييييييولا ن زاللديييييييالزالم

زللازالم واي زالخياييزاان ونييزالش زشخ  زالمنا  زنشلد زمش لدوشە.
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امل ز زليسز نو زخدازا شزوحيزنزيازالخوااييزلد .زاانش ولو زالشالييزنااياانييز..زالز

لاالز ل زدل نوزنناحدزشناا زافزقنلز  لاييزافزمدااا زقونننييزش نغزاانش ولو زالمش

ز لاوزلد ش ا ز ل زدل زاوام زاازنوزمنششخذز

النووييييييبزاانازليييييياويسزمالييييييسزالنيييييينابزد نييييييەزليييييييسز”ز ييييييول زالزامليييييي ز”زاليييييي زال ييييييي ز/زمنقيييييي زمالييييييسزالنييييييناب

حييييي ززا ا زالمشلييييياالز لييييي زدلييييي نوزمييييي زقديييييازشالييييييوزانزايييييياا ز زم ييييي ً ا نيييييو زافزمديييييااا زقونننيييييييزش ييييينغزاا شييييي 

م يييييل زانزقييييينلز  يييييلاييزششخيييييذزمييييي زاازييييينوزمن لايييييوززالنقييييي زذاشيييييەزاحيييييدزماليييييسزالنييييينابزدشنااييييي زافزشنايييييي 

ز.نازالاناازالش ز لي وزا شاا ز يو لزاازنوزنااناونولد ش ا ز ل ز 

 ييييييي ز ييييييول زالزامليييييي زالنووييييييبزاانازليييييياويسزاييييييو زذليييييي زخييييييدازاااشمييييييو زالشيييييي انل زالمن يييييي زالييييييذفزشا  ييييييەزال

النيييييييينابزال ييييييييي ز زد زيييييييينازنووييييييييبزاويييييييييسزمالييييييييسزز2122ني ييييييييو زز21 زاا يييييييي زلييييييييينمالييييييييسزالنيييييييينابز زا

نزلانيييييييزال دقييييييو زالخوااييييييييزالنووييييييبز  يييييي زال ييييييذاافز ييييييوخنا ز ديييييي زرزلزناويييييييسزاللشليييييييزالصيييييي اييزن زيييييي

النييييينابز زمييييي زال يييييي زنزييييييازالخواايييييييززنا زيييييو زلانييييييزال دقيييييو زالخواايييييييزالنيوديييييييزن ييييي  زلدييييييازمييييي زال يييييو ل

ييزالشالييييييييزااخيييييييالز ليييييي زشايييييي  زحيييييي زنزااشييييييەزلزلد يييييي.زشيييييي ا يو زال مليييييييو زال  ييييييلاحييييييؤا ز  ييييييي زناللييييييو ازالم

ز.االزللاونبزااياان ااااز زال ااقييزنالخانقو زالمشل

نقييييييوازالزامليييييي ز زا ز ييييييذ زاا شزييييييوحيزاييييييو  زدنييييييوً ز ليييييي ز لييييييبزاويييييييسزاللشليييييييزالصيييييي اييزال ييييييي ز  يييييي ز

يزال يييييانبزنالشايييييونزز لييييي زال ييييي ن زلييييي زش ييييي زنوويييييب زمدينيييييوًزا زلجيييييز11ال يييييذاافز زم ييييينن وزدشناقيييييي زالثيييييازمييييي ز

نالصيييييياا و زلزنشد يييييي.ززمنييييييي لزل يييييي نبزالمن ايييييييزالشيييييي زديييييي   زشيييييياحدزلجيييييييزالشنييييييو ازنال ييييييانبزما ييييييييزان

ز.  زاا شاااازنالاحو ييزنالش ون زلموزيخ  زمصول  وزالم شالي

لنمو ييييييييزيزاليييييي زاشديييييو زاايييييياا ا زامنييييييييزن د اييز  يييييي زال يييييذاافز زال لنمييييييدييييي نا ز  ييييييوزاويييييييسزاللشلييييييزالصيييييي

لييييييي زال ييييييييو لزال ااقييييييييز زناللاييييييين زالييييييي زمالييييييسزاامييييييي زنالاوم ييييييييزازا زشلييييييااازاا يييييييش  احو زنالشاييييييونزا ز 

ز.ل ادييزاشخوذزمنق زمن  ا
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نزمداازلشاونزز د رز زال اادز نليزذا ز يو لزن نيي زنليسز نو ز ييزذاي يز زنا ە . وخ

ز ل ز اازينوزن اناونوز نازالاناا

 دييييي رز  مييييي ز لييييي زاحيييييدززنا ەخنوويييييبزاوييييييسزماليييييسزالنييييينابزال ااقييييي ز . يييييوز لييييي /زسزالنييييينابمنقييييي زمالييييي

ال يييييياادزألفزإ شيييييي ا زخييييييواا زميييييي زقديييييياز نازالاييييييناا زنمنقيييييي زمالييييييسزالنيييييينابزنال لنميييييييزال ااقييييييييزنازيييييي ز

ايييييياا ز مليييييييو ز  ييييييلاييز ليييييي زإ ييييييشخ ا ز اازييييييينوزإلايييييي اً زنزإ ييييييد زاحزييييييەزالا ييييييم زإلنش ييييييو زال يييييييو لزن

 وحايييييييز اديييييييازالييييييذفز  ييييييي ز نزالاصيييييي زاإلياانيييييي زالصييييييوانخ ز ليييييي زمزاليييييييو فزميييييي زقدييييييازشال يييييياي زال يييييي ن 

ز.الم شن زال لنم زنال يو  زنال  د ند  لزن ل ز

نحييييييي زاإلاشميييييييو زلاوو ييييييييزالماليييييييسزمييييييي زنزييييييييازالخواايييييييييزال يييييييي زحيييييييؤا ز  يييييييي زنالليييييييو ازالمشاييييييي  زز ديييييي ر

اللشيييييازناللايييييو زالنيوديييييييزن ييييي  زمييييي زليييييين زحييييي زالاو ييييييزال  يييييشناييزند زييييينازاؤ يييييو ززاال زاليييييذفز اييييي زاللييييين

زذاي ييييييال ييييياادز نلييييييزذا ز ييييييو لزن نييييييي زنلييييييسز نيييييو ز يييييييز“النيييييناب ز حيييييو ز ييييييو شەزدييييي  زنال يييييو لززال يييييي ا 

ألميييييي ز نزمديييييياازلشاييييييونزز نازالايييييينااز ليييييي ز اازييييييينوزن اناونييييييو زنإ ييييييشمااازالخانقييييييو ز يييييينزإنش ييييييو زنازيييييي ز

ز.”و زال دلنمو ييزناإلقشصو ييزم زالاياا دد  زنش ا يوشەز شلن ز لدييز ل زال دقنإ شاااازال

ز

ِّحزدوللان زإل زمالسزاألم زلنق زا ش ا ا زإياا زنشاليوالدال زمو زيلن 

لييييييييينحزماليييييييييسزالنييييييييينابزديييييييييوللان زلماليييييييييسزاألمييييييييي زنالاوم ييييييييييزال اديييييييييييزلنقييييييييي زاا شييييييييي ا ا ززالصيييييييييدوح/

يييييييييزن دلنمو ييييييييي.زال ااقييييييييي زدينميييييييوز  يييييييوزال لنمييييييييزإلييييييي زاشديييييييو زإاييييييياا ا ز منزيو لال يييييييزنالشايييييييونزا ز لييييييي 

ن زقيييييونن زشاييييياي زالش ديييييي زمييييي زإ يييييااويازحييييي ز نلييييي زديييييولشزام زمييييي زذلييييي  زي شيييييز زماليييييسزالنييييينابز يييييادززم يييييا

الال يييييو .زنا شزيييييو زالدالميييييو ز ميييييسزاأل ييييي زنزييييييازالخواايييييييزحيييييؤا ز  يييييي زنالليييييو ازالمشاييييي  زديييييولنزاالزمييييي ز

.زن ليييييي زالنووييييييبزاألناز ييييييشن و ز يييييي زشلييييييااازاا شيييييي ا ا ز ليييييي ز اازيييييي زال يييييياادزن ييييييمووەناا ييييييواز اييييييازاا شن

 شزييييييوحيزشيييييي زشايييييي يم وزميييييي زلانيييييييزال دقييييييو زالخوااييييييييزالشيييييي زليييييياويسزمالييييييسزالنيييييينابز ييييييول زالزامليييييي ز  ز"اا

الشمييييييازنصييييييود وزندو ييييييا ز مل ييييييوزد يييييي زاللانيييييييزالمولييييييييزنالاونننيييييييي" زم ادييييييوًز يييييي ز ملييييييەزح "الشمييييييوازاللاييييييو ز

نوودييييييوًزا شزييييييوحيزز11اميييييي زشناقييييييي زازاأليييييييو زالمادلييييييي".زن زييييييو ز  ز"اويييييييسزاللشليييييييزالصيييييي اييز زخييييييدألخيييييياا

الخانقيييييييو زالشالييييييييزناإلياانييييييييي" زم يييييييااًزإلييييييي ز  ز"امييييييي زال يييييييااقيي زنزيييييييازالخوااييييييييزلمنوق ييييييييزمنزيييييين ز

ياحزييييييييين زالخانقيييييييييو زالمشلييييييييياالزمييييييييي ز نازالايييييييييناا".زنشيييييييييود ز  ز"اا شزيييييييييوحيزلونييييييييي زحاييييييييي زلمنوق ييييييييييز

 زملنيييييو ز خيييييا ".زمييييي زاونديييييە ز نازالايييييناازشالييييييوزنإيييييياا زن ييييي زم ييييي  لزمييييي ز ن زالشن ييييي زإليييييو زليييييخانقيييييال

ل لنمييييييييزإلييييييي ز"اشديييييييو زإاييييييياا ا ز منيييييييييزن دلنمو يييييييييزإزا ز  يييييييوز زييييييينزماليييييييسزالنييييييينابز  ييييييي زال يييييييذاافزا

شلييييييااازاا ييييييش  احو زنالشاييييييونزا ز ليييييي زال يييييييو لزال ااقيييييييي زناللايييييين زإليييييي زمالييييييسزاألميييييي زنالاوم يييييييزال ادييييييييز

زق زمن  ".ذزمنشخوا

ز

ز

ز
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 زمز ز ل زخ مش  ز اد ز زم يافزال ناوازممم شاازي ولبزدم نوزنووبز و فزال دم لا

ز ننا 

خو يييييبز زييييينزالدالميييييو  زالنوويييييبز يييييو فزال يييييدم  زاوييييييسزماليييييسزالييييينزاا زمصييييي ن زالليييييوام  ززدييييي ازنيييييينز/

و از ييييي زن ا يييييازلشيييييوبزصييييي.د ييييي  زملييييي زإ نيييييو زمييييي يافزالييييي ناوازاليييييذي زمزييييي ز لييييي زخييييي مش  ز ادييييي ز يييييننا 

  ززاا ازإلييييييي زملشيييييييبزاوييييييييسزماليييييييسزالييييييينز زنما ييييييي2122ني يييييييو زز21األ ييييييي زال يييييييدم  زازالنوويييييييبملشيييييييبز

 ييييييذازال لييييييبزييييييي ش زلجييييييادزاشخييييييوذزاإلايييييياا ا زاألصيييييينلييزنإ مييييييو زذليييييي ز ليييييي زامييييييي زاليييييينزااا زنالا ييييييو ز“

األمييييييازميييييي ز يييييي نەزال يييييي زميييييي زالن ييييييو زنشزييييييوابز“ناييييييو زحيييييي زاللشييييييوبز يزييييييوً ز  ز.” يييييييازالماشد يييييييزديييييينزاال

يسزاليييييينزاا ز از يييييي زملشييييييبزاوييييييشنايييييييەزصييييييو“ن  ييييييوازاللشييييييوب زاليييييي ز.”من ييييييندييول زنالم  ييييييندييزنالالمصيييييي

ز”.شزم زننسزالااااز2101 و ز

ز

زالالود زي ل زام زشناقي زل ا زال يزح ز ذازالمن   د زالنووبزلن زاان  ا زال يو  ..ز

 زاا يييييي  زا ييييييددز زالنووييييييبز يييييي زش ييييييول زميييييي زااييييييازال يييييي بز ييييييد زالالييييييود  زالييييييين  ليييييي/زال يييييينماييزنييييييينز

ييييييوازالماديييييازلخيييييانقزد يييييازال يييييد زحييييي زال يييييود زمييييي ز ييييي ازازالش يييييول زمديييييو الزامييييي زشناقيييييي زل اييييي زال ييييييزيييييين 

 يو ييييي زا يييييشلموازاللايييييو زالنيودييييييي زم يييييذاازمييييي زاقومييييييز  ييييين ززييييي زالنييييينابزاليييييذي زي  لييييين زان ايييييو زال يييييو ز

نييييينابزش يييييول زمييييي ززود زحييييي زميييييؤشمازصييييي ن ز اييييي  زدمدنييييي زالدالميييييو زد زيييييناز ييييي  زمييييي نقيييييوازالالييييي.الدالميييييو 

لييييييسزالنيييييينابز ليييييي زال زيييييينازلامييييييي زال ييييييو زمازااييييييازال يييييي ب ز" يييييياصزنيييييينابزش ييييييول زميييييي زااييييييازال يييييي ب

ناالشييييييزا زدولش ليمييييييو زال  ييييييشناييزلشاييييييونززاازميييييييزالشيييييي ز صييييييل زد ييييييدبزاان يييييي ا زال يو يييييي زال ييييييول زن يييييي  ز

 بزيايييييي  زنازييييييو ز زا ز"ش ييييييول زميييييي زااييييييازال يييييي."ا زالم لميييييييزااش و ييييييييا شيييييياا زال  ييييييشنازنا شيييييياا زقييييييااا

ال يييييود زمييييي ز ييييي ازاييييييوازالماديييييازلخيييييانقزز زحييييي ن ييييي زششزيييييم زامييييي زشناقيييييي زل اييييي زال ييييييزيييييين زال يييييدمديييييو الز

د يييييييياز يو يييييييي زا ييييييييشلموازاللاييييييييو زالنيوديييييييييي" زمؤليييييييي ازا ز"النيييييييينابزاق ييييييييمناز ليييييييي زاالشييييييييزا زدولنااييييييييبز

ز ن زز زالننابزالذي زي  لن زان او زال و زالدالمو ".ال  شنايي زنا زالش ول ز يا  ز 

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز
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قيزل  زخواقزال ل يزالشننيذييزناز د ز  لبزقو لزاا وازالشن يا زي  النووبزا م زالاد

زدول ننز  زالماامي 

ا مييييي زالادي ييييي ز زاا ييييي  زااش وميييييو زالمنا ييييييزل  يييييوازز  يييييدزالنوويييييبز ييييي زلشلييييييزالييييين  زالييييين ن زدييييي ازنيييييينز/

نقيييييواز.يشيييييەزخيييييواقزال يييييل يزالشننيذييييييالشن ييييييا زد ييييي  ز ييييين لزد يييييدزالم ليييييندي زللازيييييو  زمدينيييييوزا زا ليييييبزقو 

ننزالصييييييو ازقيييييي زالشناصييييييازاااشمييييييو  ز ييييييناز دقيييييييزاإل ييييييوازدييييييول لشيييييي زشيييييي انلش وزمناااندييييييو زا“ زا ززالادي يييييي ز

ميييييوزصييييي ازمييييي ز“ن زيييييو زا ز.”د ييييي زد يييييدزالاييييييو ا زال ييييينييزحييييي زاألييييييو زالموزيييييييزاصييييي يزل يييييوز لييييي زاا يييييدد

ا زا ليييييبزقيييييو لزقييييييزل  يييييوازحييييييەزخصنصيييييوًزنقييييياااا ز نييييينزخوصييييييزليييييد دزالاييييييو ا ز ييييينز ميييييازقزيييييوو زناز د

 فزمنوصيييييييبززالنقييييييي زال يييييييول زنازيمشللييييييين زخيييييييواقزم ييييييي  زال لنمييييييييزالشننيذيييييييييزحييييييي زاإل يييييييوازالشن ييييييييا ز ييييييي 

مييييييوز  ييييييي زدنايييييين زااشمو ييييييو ز“ زم ييييييياازاليييييي زا ز” لنمييييييييزلجييييييادزالم ييييييو ميزحيييييي زا ييييييددز ييييييااحز ييييييؤا 

يناييييي ز زالناقييييي زدييييي فزصيييييليز يييييي.زانلايييييو ا زمييييي زد يييييدزالاييييييو ا زال ييييينييز ييييينز مييييياز ييييييازصييييي ي زنايمييييي زإلييييي

 نززن ز نزشنلييييييي زش ييييييول زال يييييييو لوازالشن يييييييا زدوشاييييييو ز يييييي زالدييييييي زال يييييي فزش الييييييو زميييييي زقدييييييازقييييييو لزاإل يييييي

ًز ن  يييييوزالادي ييييي زالازيييييو زال ااقييييي ز.”شااييييييبزد يييييدزال خصييييييو زالشييييي زلييييي ي وزملنيييييو زم انييييييزقزيييييوويوًزنماشم ييييييو

ز”.مشود يزملنو ز فزم لنبزل و“ال ز

ز

 ياا زش ذازم زصنايزح و زح ز ل يزالزي نصالنووديز ولييز”..زاا ش  ازمديي زال نا“

زلم ن ا

األ ييييي  زمييييي زميييييوزا ييييييمش وزم ونلييييييزل يييييل يزال يييييياا زالميييييي ن زز يييييذا زالنوودييييييز ولييييييييزنصيييييي  ززإييييييا.زنيييييينزز/

إلقنيييييو زماليييييسزالييييينزاا زديييييمااا زش ييييي يد زقونننيييييييزششيييييي زل يييييوزالش وقييييي زمييييي ز يييييالو زن مييييييي زم يييييياازإلييييي ز ن يييييوز

ا زد يييييي  زالمناحايييييييز نو يييييي زاويييييييسزاليييييينزا“ز زديييييييو زنصييييييي زحيييييينقوليييييي ز.”ديييييييي زاليييييي نااا  ش ييييييدبز يييييي ازم“

لييييي زالماشييييياحزاليييييذفز يييييشا مەز يييييل يزال يييييياا زالمييييي ن زيييييين زالثدثيييييو زالايييييو  زالييييي زماليييييسزالييييينزاا زدش ييييي ياز 

 زمدينيييييييزا ز ييييييذازالش يييييي ياز ي ييييييم زز2121ل يييييينيزز097النايييييياشي زالثونييييييييزنالثولثيييييييزميييييي زقييييييااازالمالييييييسزاقيييييي ز

ميييييي زا ييييييي ز“ن زييييييوح ز.”جيييييي ا شيييييينحيازال موييييييييزاألمنييييييييزلم ييييييوازدلزييييييييدولش وقيييييي زميييييي ز ييييييالو زن مللنو يييييي ي ز

ي ييييي  زد يييييدززييييي و زالننييييينسزحييييي ز يييييل يزال يييييياا زالمييييي ن زالييييي زالشد يييييبزد اييييي زال مويييييييزاامنيييييييزمييييي زخيييييداز

إ ولييييييزال اييييي زالييييي زال يييييالو ززالشييييي زشييييياد   زد يييييوز دقيييييو زخوصييييييزلي ييييي زلييييي ي موزا ميييييوازمموثلييييييزحييييي زامييييي ز

 ز ناوييييي زقونننيييييييزشمنييييي زالنو ييييي يزمناني يييييوزاثنيييييو زحاييييي  زللييييي ز نيييييو  ييييي  ز موز ووييييييوً زلميييييوز  زا ييييي االم يييييواا زن

 يييييل يز“نشود ييييي زنصيييييي  زا ز.“ 2121ل يييييو زز097مييييي زشننييييييذزمييييي اد   زن ييييي زقيييييااازماليييييسزالييييينزاا زاقييييي ز

ال يييييياا زالمييييي ن ز يييييش ونازشايييييونزز يييييذ زال ادييييييزمييييي زخيييييدازم ونلييييييزإقنيييييو زماليييييسزالييييينزاا زحييييي زال يييييشەزالشييييي ز

ون  زالش وقييييي زليصيييييد زدممليييييز097الايييييااازاقييييي زاشي زالثونيييييييزنالثولثييييييزمييييي ز زالنايييييدملجيييييوز زالثدثيييييو زالماديييييا يييييشن ا

ز”.م زال الو زالش زشاندزل  

ز

ز
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ز

اا  ز...المولييزالنيودييزلـ"الزناا " ز    ز  مييزش اي زقونن زال   زال وانزللا و زالز

زإل زالدالمو ز2212الناو زال اخل زلمالسزالنزاا زيمن زإا وازمنازنيز

ا زاا ييييييوازالمنازنيييييييزميييييي ز  مييييييەزخوزيييييي زإلاا لزز يييييياو ز ييييييول  زيييييينزاللانيييييييزالمولييييييييزالنووييييييبزقييييييواززالييييييزناا /

ميييييي زالناييييييو زاليييييي اخل زلمالييييييسزز12ال لنميييييييزنلليييييي ز نييييييو زاملونييييييييزقونننييييييييزدما ييييييوازالمنازنيييييييزا زالمييييييو لز

لزلييييييشمل زمييييي زاا ييييييوازو الييييينزاا زشمنييييي زاا يييييوازالمنازنييييييي زنماليييييسزالييييينزاا زقييييييو ااز لييييي زش ييييي ياز يييييذ زالميييييي

زيييييييانالزاا يييييييوازالمنازنييييييييزنمنوق ييييييييزناقااا يييييييوز اخيييييييازماليييييييسزالمنازني.نازيييييييو  زا زاميييييييي زاللشيييييييازشيييييييا ز

اب زا زحي ييييييوززييييييمونو زا ييييييمييزلوحييييييييزالثييييييازميييييي زقييييييونن زااميييييي زالجييييييذاو .زمؤليييييي ا زا زالمنازنيييييييز نيييييي زالنيييييين

دييييي زال ييييينيزالموليي.نا يييييوازازاا يييييول وز يييييشوخذزنقشيييييوز ييييينيدزحييييي زالمنوق ييييييزنااقيييييااازنن ييييي زشاونزنيييييوزالثيييييازمييييي 

ازاميييييينازيمليييييي زا زيليييييين زديييييي يدزلاييييييونن زالمنازنيييييييزللنييييييەزميييييي زااييييييازش ييييييييزاليييييي  زا زقييييييونن زاليييييي   زال ييييييوانزا

ال نليييييييييزالمولييييييييييزناا شيواييييييييو زال واويييييييييزنال واليييييييييزنالشيييييييي زشخييييييييشصززدييييييييوام زالجييييييييذاو زنالشنمييييييييييزن  يييييييي ز

قييييييواز زيييييينزاللانيييييييزالمولييييييييزندييييييە زاوالمييييييزاا ي زنا ييييييش اوقوش  زن يييييي ز وليييييييوزيدو ييييييان زدمن يييييي زالش ييييييني .م ز

إ زاللانيييييييزشناصيييييياز ايييييي زااشمو وش ييييييوزإلناييييييوززم ييييييان زقييييييونن زاألميييييي زالجييييييذاو ز” ززالنيودييييييييزنييييييوا زال ييييييدل 

نالشنمييييييييزلننييييييەزماشد ييييييوًزد يييييييولزالميييييينا  زن واوشييييييەزنالاييييييونن ز يييييييخشصزدا ييييييو ي ز مييييييوزالشاييييييوالزنالزاا يييييييز

ييييييييزااشم يييييي زميييييي زاليييييينزاا ز  زاللانيييييييزالمولزميييييي زالجذاو .ن زييييييو نزييييييانالز  م ييييييوزألن مييييييوزيييييييؤثاا ز ليييييي زاأل

ي زد ييييييي  زالنقييييييين ز لييييييي ز  ييييييي زالناييييييياا زالمش لاييييييييزدشنايييييييي زالمييييييينا زالشمنينيييييييييزن حييييييي زنالم يييييييؤنلي زالم نيييييييي

 يييييييش او زالند يييييييي زن ييييييياا زم صييييييينازال ن ي.نا يييييييوازالييييييي  ز  زالايييييييونن زي ييييييي  ز لييييييي ز حييييييي زم يييييييش او زم

ونن ز ي ييييي  زاميييييي ز نيييييو زشييييي خيا زنالايييييلم صييييينازنلييييي زيلييييين زالند يييييي زخيييييدازيييييين ز نزاثنيييييي زد ييييي زش يييييلي زا

وًزللمن يييييي زال ييييييول .زمدينيييييييو ز  زاليييييينحالزالمولييييييييزال ولييييييييزالمش اايييييييزميييييي ززييييييييو لزالم ييييييش او زال ييييييودايزن يزيييييي

 يييييي وازاليييييينن زش شييييييوقزإليييييي ز  ييييييو زقييييييوننن زلصييييييا زاألمييييييناازدمناييييييبزقييييييونن زاألميييييي زالجييييييذاو زحيمييييييوز يييييييلن ز 

 ز  زاللانيييييييزالمولييييييييزليييييي زان ناا.ن يييييي  ز ليييييي نن زش يييييي زدنيييييي زالدش نييييييو زا ييييييش اودزللم وحاييييييو زالمنشايييييييزلليييييي

حاييييياا زشخييييياقزالايييييونن زمييييي زم شييييينا زنشيييييؤثاز لييييي زش ديايييييە زن ييييينز يييييي د ز شييييي زن ويييييييزشزيييييي زااش يييييو ا زن

و زالايييييوافزن يييييش ي زلشودييييييزالايييييونن ز ديييييازاييييي انازش ييييي  ز دييييينابزالصيييييا زنميييييوزي شوايييييەزليييييازديييييوب.نح زنقييييي زال ييييي

نييييينابز يصييييين ز لييييي زاليييييزا ززاملييييي زا زماليييييسزالسزالنييييينابز يييييول زال يييييود  زقيييييوازالنوويييييبزاانازلييييياويسزمالييييي

”زاليييييزناا ”الييييي زماليييييسزالنناب.نحيميييييوزالييييي زنووديييييو زحييييي زشصييييياي ز يييييود زليييييـز2122زنييييييزال لنمييييييزاا يييييوازمنا

ەزازي يييييي زل لنميييييييزشصيييييياي زاا مييييييوازاا ييييييوازقييييييوننن زالمنازنيييييييزناليييييي   زال ييييييوانزلليييييين زحي مييييييوزاندييييييو زانيييييي

زموليي.

ز

ز

ز

 



 

  5255-4-55 /  االثنين
 66العدد / 

65 
 

 

زاويسزالام نايي ززانالز   زالانا زالم ل يزلمد ايزخديوز ا  

م نايييييييييزديييييييا  زصيييييييول  زاليييييييين زاأل ييييييي  ززيييييييانالز  ييييييي زالاييييييينا ز لييييييي زاوييييييييسزالا/زنلوليييييييزاانديييييييو زال ااقييييييييي

 زإ زنقييييييوازالملشييييييبزاا دميييييي زليييييياويسزالام ناييييييييزحيييييي زديييييييو .لمد ايييييييزخديييييييوز ا يييييي زاإلا ودييييييييالم ييييييل يز

ن زيييييو  ز نيييييەز"ايييييا زخيييييداز."الييييي حو زام ييييييز نيييييو زا يييييشادازاليييييين زنزيييييياز"اوييييييسزالام نايييييييزديييييا  زصيييييول  

حييييييي زالدلييييييي زنش نااش يييييييو زنال ملييييييييو زال  يييييييلاييزالاوايييييييييزلمد اييييييييزخدييييييييوززاللايييييييو زد ييييييي.زاألنزيييييييو زاألمنييييييييي

ن لييييي زاليييييياويسزد  يييييبزالدييييييو  ز"  ميييييييزشن ييييييي زالصييييي زن  ييييي زالايييييينا ز."بزحييييي ز ييييي  زميييييي زالم يييييونااإلا يييييو

اااازالميييييينا ني  زنمناصييييييليزالزييييييج ز ليييييي زحليييييينازلشا ييييييي ز ميييييي زنا ييييييشزالم ييييييل يزن ليييييي زالثجيييييياا زاألمنيييييييي

ش  ييييييي زاميييييي زالدليييييي  زنمنيييييي زالمشادصييييييي زالييييييذي زي ييييييونلن زالش ييييييادززاإلا ييييييوبزنق يييييي زال اييييييي ز موم ييييييوزحيييييي 

 نالماشم  زدي زال ااقيي ".زللش وي زال لم 

 

زاويسزالام ناييزي نهزمولان زدمنو ديزإ و لزانشخودەزاوي وزلنان و

 نييييييي زاوييييييييسزالام نايييييييييزديييييييا  زصيييييييول  زايموننييييييييازميييييييولان  زدمنو يييييييديزإ يييييييو لززال ااقييييييييي/نلولييييييييزاانديييييييو ز

ولان ز"ا نيييييهزالصييييي ي زايموننييييييازمييييينقيييييوازصيييييول زحييييي زشجايييييي لزليييييەز لييييي ز"شييييينيشا"ز.لنان يييييوزانشخوديييييەزاوي يييييو

خودييييييەزاوي ييييييوًزلنان ييييييوزال يييييياي زالم يييييي زلل ييييييااد زمشمنيييييييوًزلييييييەزالناييييييوحزنلل يييييي بزالنان يييييي زدمنو ييييييديزإ ييييييو لزانش

نشيييييود  ز"ن ييييي زمنو يييييديزللش ليييييي ز لييييي ز مييييي زال دقيييييو زالشييييي زشامييييي زال ييييي دي زالصييييي ياي  ز."ز  يييييواالشاييييي  زناا

ز زالمن اي".دموزيخ  زالمصول زالم شاليزنإا و زاام زناا شاااازحزل زال زش زيز وننش 

ز

زاللوام زي نهزمولان زإل و لزانشخودەزاوي وًزلنان و

 زمصييييييي ن زالليييييييوام  زإيموننييييييييازميييييييولان زإل يييييييو لز نييييييي زاوييييييييسزماليييييييسزالييييييينزاا/زنلولييييييييزاانديييييييو زال ااقييييييييي

  ز"اوييييييسزماليييييسزالييييينزاا زلييييياويسزالييييينزاا زحييييي زدييييييو زمييييي زنذليييييازالملشيييييبزاا د. انشخوديييييەزاوي يييييوًزلنان يييييو

ننييييييازميييييولان زدمنو يييييديز زاأل ييييي  زداقيييييييزش نوييييييزإلييييي زالييييياويسزالنان ييييي زإيمومصييييي ن زالليييييوام  زد ييييي.زم يييييو

زز  ييييييابزاللييييييوام  زد  ييييييبزالديييييييو  ز يييييي زشمنيوشييييييەزدش زييييييين."إ ييييييو لزانشخودييييييەزاوي ييييييوًزللام ناييييييييزالنان يييييييي

 ياي زال ااقيييييي زنالنان يييييي  زنشمنيوشييييييەزلل لنميييييييزنال يييييي بزال مييييييازالم ييييييشا زلمييييييوزحيييييييەزمصييييييل يزال يييييي دي زالصيييييي

ز  زنااز  وا.النان  زد نا زالشا

ز

ز
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ز

زالخواايي زشاليوزازشمشل ز فز  وسزقوننن زي م زل وزدولشن از موازال ااد

األ يييييي  زنايييييين ز فزاشنييييييودزميييييي زشاليييييييوز نز  ييييييوسزقييييييوننن زننيييييي زنزاالزالخواايييييييي ززيييييييي/نلوليييييييزااندييييييو زال ااق

حييييي زماليييييسزلييييي ز  زال ييييييزا شزيييييوحيزنزيا يييييوزحيييييؤا ز  يييييي زحييييي زال يييييااد زحيميييييوز  يييييوا زإيشيييييي زليييييەزالشن ييييياز

ًزالنييييينابزاليييييين زنوق ييييي زلينيييييييزاليييييا نقيييييوازالمش ييييي .زدو ييييي زنزاالزالخواايييييييز  مييييي ز. ز منييييييوًزن يو ييييييوزناقشصيييييو يو

شزييييييوحيزحيييييي زإ  ز"نزيييييييازالخوااييييييييزناللييييييو ازالمشايييييي  زحي ييييييوز زييييييانازالييييييين زا اقييييييييزاإلخدواييييييييزالصيييييي و زلل ا

لنيييييينابزد يييييي  زالاصييييييني زالشاليييييي زناإلياانيييييي زنشيييييي ز يييييياحزمامن يييييييزميييييي زاأل ييييييوليز ليييييي ززال وزيييييياي زمالييييييسزا

ن زيييييييو ز  ز." زايييييييياا زال ييييييياادششم يييييييناز ييييييينازإاييييييياا ا زالييييييينزاالزا اًز لييييييي زاانش وليييييييو زالم يييييييشمالزمييييييي

ن ليييييي ز  زمييييييوزي ييييييو زز0981 ييييييادزمليييييي زشناايييييي ز ييييييزبزال مييييييوازاللا  ييييييشون زمنييييييذز ييييييو زز"نزيييييييازالخواايييييييي

م زلشالييييييوزدولشن ييييياز يييييموازال ييييياادز ييييييازصييييي ي زن نيييييو زحاييييي زم زيييييازااشميييييو زديييييي زناييييين زاشنوقيييييييزش يييييز ييييي 

لييييي زحاييييي زنألييييييو زم ييييي ن لزدولشن يييييي زمييييي زز1ي يييييم زل خييييييالزدولشن يييييازل مييييي زز2111دجييييي ا زن نايييييالزقدييييياز يييييو ز

زال لنميزال ااقيي".

 

ز

زنواوي   زخ نال"..زالص يزش ذازم زمنايزندووييزخوم يزم

 ـيييييييـيزمـيييييييـ زمخيييييييو ازش يييييييادزالدـيييييييـد زلمناـيييييييـيزندوويـيييييييـيزخوم ـيييييييـيز يييييييذا زنزاالزالصزز/النييييييياا زنيييييييينز   

صيييييودو زدن ـيييييـديزقليلييييييزد ـيييييـ زااشنيييييو ز  ـيييييـ ا زد ـيييييـدبزا ـيييييـشماااززييييي  زشلاـيييييـ زاللاو ـيييييـو زنزييييييو لز ـيييييـ  زاإل

ازش زيـيييييـززالص ـيييييـيزحييييي زالـيييييـنزاالز ييييييث زال ديييييي فزحييييي زشصييييياي زصييييي ن  ز"ال ـيييييـاادزنقـيييييـوازم يـيييييـ.الن نصيييييو 

 اوـييييييـالزالخ ـييييييـازدولن ـييييييـديزللنيييييييانس زد ـييييييـدبز يييييييوبزالنقوييييييييزنزيييييي  زشلايييييي زاللاو ييييييو  ززازيـييييييـزااززمـييييييـ 

ن نزييييييي ز  ز"ن ـيييييييـديز." زشلـيييييييـن ز  ـيييييييـ زخ ـيييييييـنالز لييييييي زاألااييييييي ممـيييييييـوزينيييييييذازدمناييييييييزخوم ـيييييييـيزللندـيييييييـو

دزحـيييييييـ زا  زقلييييييييدزد ـيييييييـدبزااشنـيييييييـو ز ـيييييييـ  زالن نصـيييييييـو  زن يييييييذازمؤ ـيييييييـازل خـيييييييـنازال ييييييياااإلصودـيييييييـو زز

زدووييز نزمش ــناا زا يــ ل زللــ زنا ــازمن  زا نا و زإذزق زيش زش ايل وزحا ل".مناــيزن

ز

ز

ز

ز

ز

ز

ز
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زالشادييزشنن ز دو يزاللشبزالم ا ييزخواقزال ااد

ن زصييييييناو زل دو يييييييزاللشييييييبزالم ا ييييييييزخييييييواقزال يييييياادزننيييييي زنزاالزالشاديييييييي ز مييييييسزاأل يييييي  زناييييييزالصييييييدوح/

ز ليييييي زإ يييييي  زنذلييييييازديييييييو زلليييييينزاال ز.خييييييدازال ييييييومي زالموزيييييييي   ن ييييييوزز"ا ل يييييي ز ليييييي زشاايييييييازشلنزييييييينن زد يييييي. 

الانييييينا ززالنزييييييووييزد ييييي  ز دو يييييييزاللشييييييبزالم ا يييييييزخييييييواقزال يييييااد" زنوحييييييييز" ييييييذازالخديييييازالييييييذفزاز  ييييييوسز

ل زش مييييييياززيييييييم ز  يييييييازال ييييييييوقو زالاونننيييييييييزالمشد ييييييييزد يييييييذازن لييييييي زالدييييييييو  ز  ز"الييييييينزاا."مييييييي زالصييييييي يليييييييە ز

(زد يييييدبز ييييي  زإقيييييااازالمنازنييييييز2121ل دو ييييييزاللشيييييبزخيييييدازال يييييو ز)ال ييييي  " زمدينيييييوًز ن يييييوز"لييييي زشديييييا ز فز اييييي ز

زال ييييييو ز) (زحايييييي ز صييييييل زنزاالزالشادييييييييز ليييييي زقييييييااازميييييي زمالييييييسز2120ااش و ييييييييزنقشييييييذا  ز مييييييوزمييييييوزيخييييييص 

 لييييييي زالا و يييييييو زال لنميييييييييزناأل ليييييييييزدمنوقصييييييييز  ييييييي  زل يييييييذازالييييييينزاا ز لييييييي ز دو ييييييييزاللشيييييييبزناا شميييييييو ز

 خواقزالدد  ز  يوًزمن وزلداشاو زدولمنشنقزالن ن ".زالجاد زإذزازشنا ز ي يز دو يزلللشب

 

زالنزا ي زااشنو زن بزش و  زالا نلزح زالمؤ  و زال لنميي

 ا زنشالييييييازاليييييانشي زحييييي ز مييييياز  ييييي ز يوييييييزالنزا ييييييزااش و ي يييييي ز ميييييسزاأل ييييي  زإلييييي زش ييييي يازاإلاييييياا/زالصيييييدوح

زحييييي زش يييييو  زالا ييييينلزلايييييو ززاويييييازالشننييييييذ زإزيييييوحيزلش ييييي ي زالاقودييييييز لييييي زمنوصيييييل و زد ييييي زش يييييايا ن ن يييييبيز وليييييييي

ييييييااا ي  يييييي الو زالا يييييينلزحيييييي ز.إناييييييوززم ييييييومد زالم  ن نصيييييي زشاايييييييازلل يوييييييي زد يييييي زش ليييييييازا ييييييشدونيزقيييييييوسزم 

ييييييي ياي و   ييييييي ا زز زالشييييييي زش ييييييي  ززخميييييييوًزلدييييييييااًزحييييييي  ناويييييييازالشننييييييييذزحييييييي زدجييييييي ا زنالم وحايييييييو زديييييييـ"  ازالم 

ميييييي زلميييييوز ييييينزال يييييوازحييييي زم  ياي ييييييزشننييييييذزاللوامي يييييي زالميييييااا ي ثزلشييييي ثيازذلييييي زحييييي زم  يييييشن زاأل ا زنشاييييي ي زالخ 

ِّزنال يييييياليزالشيييييي زش وقيييييي زم  ييييييوزالمصييييييا  زلجييييييادزاإلينييييييو ز حزييييييدًز يييييي زالشن ييييييي زميييييي زالمصييييييا زالزاا يييييي  

اليييييييزخ زناخشيييييييزاازإاييييييياا ا زشازليييييييوا (زللم يييييييشني ي زلشالييييييييازدوالشزاميييييييو زالش وق ي ييييييييزنإنايييييييوززد وقيييييييو ز)مو ييييييي

ااا يثزلصا زالم  ش او زالمولي ز زيزللم  شني ي ".الم 

 

ز"د  ززايزال ليمو ..زالمولل زي ل ز ل ز"مل زالم لندي زللازو 

ز

و زديييييـز"ا يييييشجداز لييييي زز يييييي زاويييييشد ز نلييييييزالايييييونن  زنييييينافزالميييييولل  ززال ييييينماييزنيييييينز/ األ ييييي  ز لييييي زميييييوز يييييم 

نقيييييوازالميييييولل زحييييي ز.ندي زللازيييييو " زد ييييي ززيييييايز  ادييييي ز ييييين لز لييييي ز يييييوش زال يييييليمو زإلييييي زدجييييي ا الم ليييييملييييي ز

 ز"ليييييين ازحيييييي زااننيييييييزااخيييييييالزا ييييييشجدازمليييييي زالم لييييييندي زللازييييييو زا ييييييزادزالمزاييييييي ا زال يو ييييييييزو دييييييي

ن زيييييييو  ز"مييييييي زمن لييييييي زال ييييييي نازدولم يييييييؤنليي زنشوليييييييي ازلمناقننيييييييوزالثودشييييييييز."نش ييييييي زل يييييييذازال يييييييا زانزذا 

ناييييي  زننينيييييوزالايييييو  زن ييييي  زشييييي خلنوزحييييي ز يييييذاززونيز ايييييندزال ييييي  ا زنزييييي ويوزااا يييييوبزالمايييييا الزصييييييدزيييييان

لييييي زناحزييييينوزايييييييزم يييييونا زش ييييي  زللشيييييوثياز لييييي زالازيييييو زلميييييوزناييييي  زثاشنيييييوزدولازيييييو زال ااقييييي زنالشزاميييييەزالم

 زنشيييييييود  ز"ن ييييييييبزداميييييييي زن يييييييووازاا يييييييد."اونيييييييبزال  الييييييييزن ييييييي  زالشيييييييوثازديييييييوا نا زنالشالديييييييو زال يو ييييييييي

زيا".  زال زش افزال قيزن   زا ددزالش  زم ز ن ز لنو  ي ز ل زالص ي ي زاا دم زنال يونال

ز



 

  5255-4-55 /  االثنين
 66العدد / 

65 
 

 

ز

زال ي زال لي  زاان  ا ا زال يو ييزال ودايزل زش ازإازدولالنسز ل ز ونليزال ناا

 ز ييييي ا ااأل ييييي  زا زاان لييييي زاوييييييسزشييييييوازال لمييييييزالييييين ن زال يييييي ز ميييييوازال ليييييي  ز زنلولييييييزاانديييييو زال ااقييييييي/

ويسزشييييييوازنذليييييازالملشيييييبزاإل دمييييي زليييييا .ال يو يييييييزال يييييودايزلييييي زش يييييازإازديييييولالنسز لييييي ز ونلييييييزال يييييناا

دازممثييييييازاألمييييييي زال ييييييو زل ميييييي زالمش يييييي لزحيييييي زال يييييياادزانييييييي ز  ز"ال ييييييي زال لييييييي ز  ييييييشاال لميييييييزحيييييي زديييييييو ز

ن ييييي ا زلييييييزاادد يييييخوا " زمدينيييييوًز نيييييەز"شييييي زخيييييدازاللايييييو زد ييييي.زش يييييناا زالم ييييي  زال يو ييييي زحييييي زال ييييياادزن و

نمييييييزمشنازنييييييزال يو ييييي زاليييييذفزش ي يييييەزال مليييييييزال يو ييييييي ز يييييي.زش وداييييي زالييييياؤ ز يييييناززيييييانالزش يييييلياز ل

ن نزيييييي زال ييييييي زال لييييييي زنحاييييييوًزللديييييييو ز  ز"ال ييييييازازي يييييي نز."اقيييييي قييييييو الز ليييييي زش اييييييي زش ل ييييييو زال يييييي بزال ا

 ز  زاًزاليييييييشنيييييييوزازالاميييييييي زلصيييييييول زال ييييييياادزنشجلييييييييبزالمصيييييييول زال ومييييييييز لييييييي زالمصيييييييول زالخوصيييييييي" زم ييييييييا

لشايييييييو زحييييييي ز"اان ييييييي ا ا زال يو يييييييييزال يييييييودايزلييييييي زش يييييييازإازدالييييييينسزاأل ييييييياا ز لييييييي ز ونلييييييييزال يييييييناازناإل

ز."المنشص 

ز

زا ازال  زش احزا ي وزدم ان زالص ازلشااي زالش دي 

األ ييييي  زالييييي ززيييييانالز  زيخييييياقزاييييييو فزحييييي ز الييييييز صيييييووبز  يييييازال ييييي زن يييييي زال دييييين ف ز  يييييوزالزدييييي ازنيييييينز/

ماشيييييي  زالصيييييي ازلشايييييياي زالش دييييييي زميييييي زإ ييييييااويا زميييييي زحزييييييو زالمزاييييييي ا ززلصيييييي افم ييييييان زز ييييييي زالشيييييييوازا

قييييييونن ززياييييييبز  زيخييييياقزماشييييياح“انيييييەزز”زشييييينيشا“نقيييييوازال ديييييين فزحييييي زشجايييييي لز ليييييي ز.نااخشدحيييييو زال يو ييييييي

شاييييييياي زالش ديييييييي زمييييييي زاللييييييييو زالصييييييي ينن  زاليييييييذفزييييييييان زماليييييييسزالنييييييينابزال ااقييييييي زش ييييييياي ە زمييييييي زحزيييييييو ز

الناايييييييبز زييييييينازاللشيييييييازامي  يييييييوزناإلقيييييييااازاألليييييييي  ز“ن زيييييييو  ز  ز.”يو يييييييييمزايييييييي ا زنااخشدحيييييييو زال ”الييييييـ

 .”ن  د حولشصني ز ليەزم لبزن ن ز
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ز

ز زنزدولنش زي  نزال زحادز اندو زز زااقلي زلنزاق  ز ل زدنو زال  ن 

ز

 ليييييي زإقليييييي زلا  ييييييشو  زحيييييي ز ييييييواز”زصييييييوامي“األ يييييي  زدنييييييادز انديييييو زز ولييييييبزش يييييول زالنييييييش  ز/زدييييي ازنييييييينز

نقيييييوازالاييييييو فز.دنيييييو زال ييييي ن  زاألميييييازاليييييذفز يش يييييدبزدلواثييييييزلمنيييييو  زالن ييييي زنالانييييينبزخييييييازن ييييينزييييي زاألم

 ييييييييذ زالخ يييييييينلزش شدييييييييازشاييييييييونزاًز ليييييييي زصييييييييد يو زال لنميييييييييز“إ زززالش ييييييييول ز ديييييييي زااميييييييييازش يدييييييييو  زحيييييييي ز

حيميييييوزلييييينزننيييييذ ز يييييذ زال ييييي ن زح ن يييييوز“نيييييەز زمؤلييييي اًز ”ااش و ييييييي زنليييييذل زش يييييوناًز لييييي ز ايييييندزال ييييي بزال ااقييييي 

ن  يييييوزش يديييييو زال لنمييييييزااش و يييييييزنلانيييييەزالزاا ييييييز.”لن ييييي زنالانييييينبزإلييييي ز زيييييااازلواثييييييي زش يييييادزا ييييين

اشخيييييوذزااييييياا ا زصيييييوامەزد ييييي زإقليييييي زلا  يييييشو  زحيميييييوزلييييينز“المييييييو زالنيوديييييييزننزاالزالميييييناا زالمووييييييي زالييييي زن

لواثيييييييييوًز ليييييييي زم ييييييييشادازنمصييييييييول زالن يييييييي زاقيييييييي  ز ليييييييي ز ييييييييذ زالخ يييييييين زالشيييييييي ز يييييييين زشييييييييؤثازشييييييييوثيااًز

 يييييذازاألميييييازي ييييي زخ ييييييزللشييييي ماززييييي زمصيييييول زال ييييياادزنيايييييبزالنقييييين ز موميييييەزدلييييياز“ ز  زن نزييييي .”بنالانييييين

ز”قش اازم زقدازمالسزالننابزال ااق قنلزنزا

ز
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ز

زالم شالي زدولم واالزقابزم ش ن زاليامن  مليو زدج ا  ز اززالمنش دي ز

ي زميييييي زالاييييييي ز ييييييلي زد اييييييززالمنش ييييييدناييييييەزقوويييييي ز مليييييييو زدجيييييي ا زالناييييييي زالييييييال ز  ميييييي ززز/النيييييياا زنييييييينز 

نذليييييازدييييييو زلل ملييييييو زانيييييەز.اليامييييين نال يييييا يزالم يييييشالي زدولم يييييواالزالشييييي ز ييييي ث زديييييولاابزمييييي زم ش ييييين ز

دوألييييييي فز"ند يييييي زانش ييييييوازحييييييي ينز ليييييي زصيييييين و زنمناقيييييي زالشناصييييييازاااشمييييييو  زيا ييييييازحيييييييەز يييييياوااًزنا ييييييدولوًز

النييييينازنايييييەززشن زاليامييييين  زن لييييي ديييييي زمامن ييييييزمييييي زالمنش يييييدي زمييييي زالايييييي زنال يييييا يزديييييولاابزمييييي زم  ييييي

لميييييوزاميييييازقووييييي ز ملييييييو زدجييييي ا زنحايييييوًز."اقووييييي ز ملييييييو زدجييييي ا زد ايييييززاميييييي زالمنش يييييدي زالم يييييوالي زحييييي زال ييييياو

شييييييي زالييييييي حو زللدييييييييو ز"دش يييييييليازماليييييييسزش اياييييييي زدول و ثييييييييزنم و يييييييدش  زنحييييييي زالايييييييناني زالنوحيييييييذلزحييييييي زنزاا

زنال اخلييزنذل زلشنو فزنقن ز وا زمموثليزل و".

 

ززي زإا وديي زح زخوناي ال  د زي د زش اال   ز

دول  يييييي زال يييييي د  زم ييييييو زاأل يييييي  زش ازييييييي زلنليييييينازز21ا د يييييي زقيييييينا زالليييييينا ز زنلوليييييييزااندييييييو زال ااقيييييييي/

 ز  زنذليييييييازدييييييييو زا يييييييد زال  ييييييي زال ييييييي د ز.اإلا يييييييود زحييييييي زقزيييييييو زخيييييييوناي زدم وحاييييييييز ييييييييول ”ز ا ييييييي “

للنيييييينقزالثوليييييي.زحيييييي زود يييييييزلناييييييو زالشاإلا ييييييود ز ييييييننازش ازييييييوز ليييييي زا يييييي  زا”ز ا يييييي “" نوصييييييازميييييي زحلييييييناز

 يييييييز مييييياي زحييييي زقزيييييو زخيييييوناي  زمميييييوز   زدول  ييييي زال ييييي د زحييييي زمن اييييييز يييييي زد لييييينازالشود ييييييزلنوز21اللييييينا ز

الش ييييييييادزاليييييييي زشيييييييي ميازاللييييييييومياازال اااييييييييييزالشود يييييييييزللنيييييييينقزا ييييييييد  زقدييييييييازا زششصيييييييي  زلييييييييەزقيييييييينلزميييييييي ز

”ز ا يييييي “اززييييييوزلنليييييين د زش ادول  يييييي زال ييييييز21ن زييييييو زالديييييييو  ز"لمييييييوزا د يييييي زقيييييينلزميييييي زالليييييينا ز."النيييييينق

فز ييييي زاصيييييوديزماييييييوشلي زااا يييييود زقيييييابزمامييييي زال ييييي زال يييييلن زحييييي ز ميييييياي  ز يييييي.زا ييييينا ز مليييييييزالشصييييي 

 اثني زدوللنا زداانحز نيني".

ز

ز

ز

ز

ز

ز
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  دنلزنو نيز اد زال اادز22نلااًزلـ" ا  "زنز02زد ز

 ديييييينلزنو يييييينيز اديييييي زز22نلييييييااًزنز02ا لنيييييي زخلييييييييزاإل ييييييد زاألمنيييييي  زاا يييييي  ز يييييي ززييييييد ززال يييييينماييزنييييييينز/

و زالم ييييييشالي زال ييييييد  زنقوليييييي زالخلييييييييزحيييييي زديييييييو  زإنييييييەز"د يييييي ز  زان لايييييي زندم يييييياا زقيييييييو لزال ملييييييياد.ال ا

ق  وشنيييييييوزاألمنيييييييييزالدو يييييييلي زدولما لييييييييزالثونيييييييييزمييييييي ز مليييييييييز)اإلاا لزالصيييييييلدي(ز ادييييييي زاليييييييدد زلونييييييي زالنشيييييييوو ز

نليييييياازز02ل ثييييييناز ليييييي زايييييينفزناز مليييييييو زانييييييزااز1لييييييينم زالثوليييييي.زنال  يييييياي زنالااديييييي زنال  يييييياي زشننيييييييذز

 ."ازمنخ قندالز ون زمخشلنيزنمنزز28 دنلزنو نيزنمخد زنااييزل ا  زنز22ن
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ز دنف زالنز زالمول زاي زا اًزنااشمو زماشابزم زصن ندزالنا زنالدن زال نليي زددج ا 

 زااشمو يييييو زمييييي زصييييين ندزاأل ييييي  زقيييييابز ايييييزل ييييي زنزييييييازالموليييييييز لييييي ز يييييدنف ز/زنلولييييييزاانديييييو زال ااقييييييي

نقيييييواز ييييدنفزحيييي زشصييييياي ز. زايييي اًزنيييي زاليييي نليي زحييييي زدجيييي ا  زحيمييييوز  يييييوازاليييي ز  زالنزيييي زالميييييول زايييييالنايييي زنالد

ز"اللاييييييو ا زميييييي زصيييييين ندزالنايييييي زنالدنيييييي زاليييييي نليي زنالمؤ  ييييييو زاألخييييييا زالاوي يييييييزلل ااقييييييييزاإلخدواييييييييز  زإ  

  يييييي ززشنصييييييلنوزاليييييي زاشنوقييييييو ز يييييي  ل ز  م ييييييوحيييييي زال وصييييييميزااميالييييييييزنا يييييين  زلونيييييي زاييييييي ل" زمدينييييييوً ز"إننييييييوز

و زااشمو ييييييو زقايديييييييزحيييييي زدجيييييي ا  ز ييييييشلن زن زييييييو  ز  ز" نيييييي." ملييييييييزاإلصييييييدحزنخوصيييييييزالناقيييييييزالديزييييييو 

الن ييييييازالمدييييييوا  زليليييييين زاليييييي   زشاني ييييييوًزنيليييييين ز نييييييو زم ش ييييييوان  زميييييي ز اييييييازشانييييييييزاملونيييييييو زد يييييي ز ييييييي ز

نييييييذزن  يييييوازإلييييي ز  ز"ال ييييياادزحييييي ز ييييينازشن." ال لنمييييييزال ااقييييييي زللييييي زششاييييي  زنشمزييييي زدم يييييان زاإلصيييييدح

ز  زحاييييي زنصيييييلنوزالييييي زنشيييييوو زايييييي لزاييييي اً زن ش ييييي  ااشنوقييييييو زمييييي زالدنييييي زالييييي نل  زخوصييييييزدييييي   زالاونيييييبزالشانييييي

دشانييييييييزالليييييينا ازال ومليييييييزدول نلييييييي" زاحشييييييوًزاليييييي ز  ز"اليييييينزاالزدصيييييي  زشايييييي ي زقييييييونن زإليييييي زمالييييييسزالنيييييينابز

انييييييييز  يييييي زاشنييييييو ز  يييييي وازاليييييينن  زحيييييي زماييييييوا زشلجييييييادزشناييييييي زالمل ييييييبز يييييييازالمشنق يييييييزالنييييييوش ز يييييي زا

زالنوو زالمش ثالزد   وازالمنا زاألنليي".

ز

 ي زي ل زناديزا ي لزم زال ل زلثد.زحوو الا 

األ ييييي  زإ يييييددزنادييييييزا يييييي لزمييييي زال يييييل  زللميييييناني زنال اييييين  زز  لييييي زمصيييييا زالا يييييي  ززال ييييينماييزنيييييينز/

يييييي لزل يييييل ز ز نيييييەز"قييييياازإ يييييددزنادييييييزا دييييييو زنذليييييازالمصيييييا زحييييي ز. يييييد زنزااشييييي زالييييي حو زنال اخلييييييينمنش

اخلييييييييزنالدولجيييييييز  ييييييالزمديييييييي ز ينييييييوا زنميييييينان زميييييينان ز ناوييييييازال نليييييييزنال ايييييين زنمنش ييييييد زاليييييي حو زنال 

 زا يييييووازنصيييييييزدمدلييييي زن  يييييوزالمصيييييا  ز"لوحييييييزالم يييييشني ي زممييييي ز شصيييييل ."ال اييييين زخم ييييييزمدييييييي ز ينيييييوا

  ز"الشاييييي ي ز ليييييي زاللشاننيييييي زا يييييشدم و" زمؤليييييي اًزال يييييلني زإلييييي زمااا يييييييزحيييييان زالمصييييييا زانزمنوحيييييذزالييييي ح زا

 ."نينا زن ي زدي زالمصا زنالزدنزال ل زاللشاننيوزل ومل زد وقيز)نخيا(زنا
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 م وصياصي زص ب"..زالمناا زشلم زال زشاني ززاا يز"

وزلم يييييي زنزاالزالمييييييناا زالموويييييييي زاليييييي زشانييييييي ززاا يييييييزم وصيييييييازصييييييينييزد ييييييدبزا ييييييش دل زز/النيييييياا زنييييييينز  

 يييييش ل ز "زالم وصييييييازالزاا يييييييزالصيييييينييزالشييييي زشزوازالييييينزاالز ييييين زذييييييوبزنقيييييوازم ش ييييي.ال يييييول زمييييي زالمييييييو 

نديييييي زا ز"لميييييييزالمييييييو زالم ييييي نلزشا لنيييييوزلييييينخ  زلمييييي  ز."مييييييو ز وليييييييز ييييييلن ز نولييييي زش ييييي يوزحييييي ززاا ش يييييو

 د ييييييييي زخيييييييييدازال يييييييييشو زالماديييييييييازنالشنلييييييييييازحييييييييي ززاا ييييييييييزال ن ييييييييييزحييييييييي زالمن ييييييييي زالماديييييييييازنالم وصيييييييييياز

ذ بزمييييييي زالمييييييييو زحييييييي زالصيييييييي زد يييييييدبزااشنيييييييو ز اايييييييو زالزشييييييين نزييييييي زذييييييييوبز"لمييييييييو زلديييييييي." يييييييشنييال

ن زالييييي زا ز"قيييييااازش  يييييي زم يييييو يزالخ ييييييزالزاا يييييييزالصيييييينييزلييييي زيشخيييييذزد ييييي زنالنايييييو زم يييييشمازننييييي."ال يييييااال

ز."دەزنيندج ز ل زنزاالزالزاا يزالشنليازدزاا يزنن ييزالم وصيا

 

 ام  زصنو ييزلد شثموز1الصنو يزش ادز

 ازييييييي زنزاالزالصييييييينو يزنالم يييييييو  زثيييييييد.زمييييييي  زصييييييينو ييزلناصييييييييزا يييييييشثمواييزدم يييييييو يزلليييييييييززالصيييييييدوح/

" زونز ز  يييييييالزما ز ننييييييي  ززييييييييم زم وحايييييييو زنا ييييييي زنالناييييييي زاأل ييييييييا زننينييييييين ز. حيييييييو  زدييييييييذل زشاييييييي

ا ييييي ز ميييييزل زمنزييييي يز  ز"الييييينزاالزا يييييشلمل زش نيييييياززم يييييون زاوييييييسز يوييييييزالمييييي  زالصييييينو ييزحييييي زالييييينزاال

د ييييييي زقييييييييو زالم وحايييييييو زدشخصييييييييصزق ييييييي زاألاازييييييي زدناقييييييي زخم ييييييييزما ز ننييييييي زللم ينييييييييزملليييييييييزاألاازييييييي ز

 ننييييييي زلشلييييييي زالشييييييي ز يييييييشاو زحييييييي زز0211ن اد ييييييييزما ز ننييييييي زللناييييييي زاأل يييييييا  زنزالصييييييينو ييزحييييييي زنا ييييييي  

ز."نينن 
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زش   ز ا ن زمصافزإموااش زدول مازا ش و لزالش  ويزدولا س

األ ييييي  زدول ميييييياز ليييييي زنقييييي زالشصيييييي ي زدلوحييييييز  ييييييلولەزنا ييييييش و لززش  يييييي زاألا  زنمصيييييازناإلمييييييواا  ز/20 ادييييي 

نذليييييي زحيييييي زخشييييييو زلاييييييو زثدثيييييي زدولاييييييو الزاميييييي زمليييييي زاألا  ز ديييييي زرززويييييييزحيييييي زم ينيييييييزالايييييي سزالم شلييييييي الش  

 زللييييي ينا زنقيييييوازدييييييو.الثيييييون زنالييييياويسزالمصيييييافز دييييي زالنشيييييوحزال ي ييييي زننلييييي ز  ييييي ز دييييينزادييييي ز زدييييي ززايييييي 

الم ايييييييي لزالثدثيييييييييزا شديييييييياناز  ز"الش يييييييي يو زناألزمييييييييو زال وليييييييييي زد دي ش ييييييييوزالملليييييييي زاألا نيييييييي  زإ زالاييييييييو لز

ل يييييي ن  زشش لييييييبزشن ييييييي زالا يييييين زنش زيييييييززال مييييييازال اديييييي زالم ييييييشا  زنشن يييييييازالش ييييييون زنشيييييي ا يوش وزال ييييييودالزل

صييييييليزالشن ييييييي زنالش ييييييونازلمييييييوز لييييي ناز  مييييييييزمنا."اإلقليمييييي زخصنصييييييوزحيييييي ز زمييييييو زاألمييييي زالجييييييذاو زنال وقييييييي

ثييييييييزنيخييييييي  زالازيييييييويوزويوزذا زاا شميييييييو زالم يييييييشا  زندميييييييوزي اييييييي زمصيييييييول زالدلييييييي ا زالثدإزا زمخشلييييييي زالازييييييي

زنازاللاو زالم شا ا زال ولمييزناإلقليميي زنح زما مش وزالازييزالنل  ينيي.نشنو.ال اديي
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زمنق ا  زحنززمولان ..ز"األصنا زالديزو "زناامشنو زيش ي  ا زال

 ييييييو زا ييييييش د و زالييييييا ف زنحييييييوززإيموننيييييييازمييييييولان زحيييييي زالانليييييييزالثونييييييييزصيييييي ق زشنق/ز ييييييلوفزنييييييينزز اديييييييي

: زنحاًييييييييوز10.6:زميييييييي زاألصيييييييينا زماوديييييييياز18.1 زمييييييييواي زلندييييييييو زدن ييييييييديزميييييييي زاانشخودييييييييو زالاوو ييييييييييززيييييييي

نيييييەزنا يييييي ز اييييي زميييييولان زحييييينًزاز لديييييازمييييي زالمشن ييييي  زللز07للشاييييي ياا زاألنلييييي زلييييينزاالزال اخلييييييي.زنداصيييييي ز

نييييييا زمييييي يازم  ييييي زاا ش ييييياادزاألناندييييي  ز. ز يييييزبزالشامييييي زالييييين ن ليييييو زاألقيييييازشوايخييييييوززييييي زما ييييي زمييييي

قييييي ز" يييييلوفزنيييييينزز ادييييييي"ز  زاامشنيييييو ز ييييي زالشصيييييني ز ييييينز"ال لييييي زإيموننيييييياز يدييييينف زحييييي ز ييييي ي.زمييييي زمن

ملييييييين زصيييييين زحيمييييييوزز01نينزيييييي زدييييييولانا ز" صييييييل زلندييييييو ز ليييييي ز يييييينال ز."اقشيييييياا زال ييييييول األلدييييييازحيييييي زا

ملييييييين زنوخييييييبز يييييي زااقشيييييياا زميييييي زش يييييياياز اد يييييييزز01ملييييييين زنوخييييييبزلمييييييولان .زن ييييييوبزز07زذ ييييييبزصيييييين 

اانشخوديييييو زلييييييسزميييييولان زديييييازاليييييذي زازيايييييي ن زازمدييييييي ز"صييييين ز دييييييد"ثزميييييوزي نييييي ز  زالنيييييووززحييييي ز يييييذ ز

زإل زاألمو "زنازمشز ميز"ال زبزاليمين زالمش ا ".زما  ز زبز"الام نايي

ز

زالش زام  زقوو فزالدل ي زل دقو زم زان يوزح زذلا زالاميلنايوزال مولييزشش   زدشن ي زا

قييييييو زميييييي زان يييييييوز  ييييييييزالييييييذلا زش  يييييي  زلنايييييييوزال ييييييمولييزدمناصييييييليزش زيييييييززنش يييييينيازال د/زييييييين ان يييييييوزال

 ن زنالييييييياويسزالان ييييييي زحد يمييييييييازدييييييينشي  زد  يييييييبزميييييييوزذلاشيييييييەزن يييييييوواز-الثولثييييييييزللامييييييييزديييييييي زليييييييي زاننييييييي 

يزالشيييييي زام يييييي زقوويييييي فزال دقييييييو زميييييي زان يييييييوزحيييييي زذلييييييا زالامييييييلنايييييييوزال ييييييمولييزشش  يييييي زدشن ييييييي ز.إ ييييييد 

زازقميزم زدنشي الدل يندولصنا..زلي زانن ز ن زيشناەزدا وا زالمصن زإل زان يوزل ا ز ن

نقولييييييي زنزاالزالخواايييييييييزاللنايييييييييزال يييييييمولييزحييييييي زدييييييييو زن ييييييياز لييييييي زصييييييين ش وزالا يييييييميي زاليييييييين زاأل ييييييي  ز

ن زالناييييييو زن ييييييو ز شييييي زحييييي زمناا ييييييزش ييييي يو زنزيييييج دقيييييو زديييييي زلناييييييوزال يييييمولييزنا"اليييييين  زشناصيييييازال

ميييييي زحيييييي زالمن ايييييييزالمش يييييي لزنالايييييينا زالشود يييييييزل ييييييو زش نا ييييييوزنش ما ييييييوز..زنش يييييي  زحيييييي ززييييييمو زال ييييييد زناأل

ز."نإقوميزالناو زال نل ز ل ز  وسزاا شادازنال  ا

ز

ز

ز

 


