
 

  6266-4-62 /  الثالثاء

 26العدد / 

1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  6266-4-62 /  الثالثاء

 26العدد / 

2 
 

 

 

 

 الحلبوسييييييي بإليييييييور بب ميييييييبمجبالاليييييييلبيييييييي بكميييييييبل   ببك كييييييي بال كلإييييييي بالسإبسيييييييإ ب لييييييي ح  بالكسيييييييلحإ ب

 (مفكباإوز(..)ب6.)ص ببلبالم

 خيييييال بلميييييبألطببامإيييييةباي بيييييبألب..بالزاكلييييي بإ بليييييةبالامببييييي بب ميييييبمجبالاليييييلبببل سييييي إلجبال مإيييييمجبل ميييييفإ ب

 (كولعبك لسبالاواة.)(.ب7.)صاي ببألبوكلامبجبللوفبالكلا  إ 

 خييييييال باسيييييي مببل بالسييييييفإلبالسييييييولر..بالزاكليييييي بإمييييييممبمليييييي ب ييييييلولجب ييييييب بالحييييييمومبالكميييييي ل  ببكييييييبب

 (عبك لسبالاواةكول(..)ب7)ص.اإللهببإإ إ ك بكاعب هلإةبالاف بوب سل ب

 و بليييييي ب)(...ب8.)صالابئييييييةب ب ييييييلإ بإبييييييإ بالهيييييي بك ولييييييب ب افإيييييي با  فبلإيييييي بال ييييييإاإ بو لإييييييكبالحلإييييييل

 (الك لوك 

 يببب م يييييماألبملإييييي بوايخإيييييلبإافييييي :بهيييييوبوالييييييلامبمميييييإل  بكييييي ب الابئيييييةب بايييييولربإييييي ه بكسييييي و يبكحلإيييييب

 ( و بال لاق(..)ب8ص.)ام موابملإاب

 ب ام ييييعبواافييييلاسبا زكيييي بسييييإ و بب ييييمبم ليييي بالابئييييةب ييييوامبالبييييو ا :بالحييييوالا بكييييعب إييييبلبال ييييملبليييي 

 ( و بال لاق(..)ب9.)صال إم

  (ال بب (..)ب9.)صكل مب  ب بسإبسإَّ بومابمبكس 
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  و بليييييييي با ابييييييييبألب(..)ب10.)صال ييييييييبلك بإ ييييييييملب و إهييييييييب بإلاهييييييييبألبكميييييييي ل ب ييييييييميكبال ييييييييبزباإلإلاايييييييي

 (ال لالإ 

 (السوكلإ باإوز(.)ب10.)صال لاقبإ زربلباب ببحبمث بالمبلة 

 يبكيييييي بب ييييييمامب  مييييييفبالامييييييبةبميييييي بالكحبمثييييييب با إلاا ب11.)صامييييييب ب10إيييييي بالسيييييي ومإ بو  ليييييي با فبلييييييب

 (زاإويكب(..)

 ب11.)صزإييييييييما بإبحييييييييطبكييييييييعبوزإييييييييلبال خ ييييييييإ بالسييييييييإبلب بالمباواإيييييييي بالخب يييييييي بببل هييييييييبزبالكل ييييييييزر

 (و بل با اببألبال لالإ (..)

 ب12.)صزإيييييييما بوسيييييييفإلبيلسييييييي إ بإبحثيييييييب بالم يييييييبإببالمباواإييييييي بالخب ييييييي بببلفلسييييييي إاإإ بيييييييي بال يييييييلاق

 (السوكلإ باإوز(..)

 ب12.)صمبكلا ييييييزبوكخ بييييييلا بالبحييييييطوزإييييييلبال  لييييييإ بإ ييييييببعبكولييييييعبمائييييييلجب  ييييييالفبالكخلفييييييب بوإ فميييييي

 ( إلطباإوزب(..)

 (الفلا باإوز(..)ب12.)صب مب ولف بلساوا ..بال لبإ ب  إمبال ك ببالب باإلمفبأل 

 صبل خ إ يييييييب بالكبلإييييييي بلكحيييييييبيل  ب يييييييلبالألبالكممسييييييي بوالا يييييييفبايميييييييلفال يييييييزربإ لييييييي بزإيييييييبمجبا(.

 (و بل با اببألبال لالإ (.)13

 ليييييييمب  ييييييي بازيإييييييي :ب بلميييييييب بب يييييييمبواسيييييييب بالويإيييييييب بال يييييييح بال لالإييييييي ب  ميييييييفبك يييييييملبالحكييييييي بال

 ( و بال لاق(..)13.)صب٪40لـ

 ب13)ص. سيييييلائإلإ  ملإيييييلبل اييييي بال حمإيييييكبيييييي بل يييييفبالبإييييي :بلييييي با يييييمبمليييييإالبملييييي بو يييييومبكميييييلا ب

 (مفكباإوز(..)

 بل ميييييي إ بالح وكيييييي بالسييييييف إلبال ييييييملبإبحييييييطبكييييييعبوزإييييييلجببلإ باإيييييي ب  ييييييبوزبحبليييييي با اسييييييمامبالسإبسيييييي ر

 بب(ا باإوزفلال(..)ب14.)صال مإمج

 (الفلا باإوز(.)ب14.)ص2021وب2020الحجب و  بمموجبللفبئزإ ببملم  ب 

 (ال بب (..)ب14.)صايك بالك حمج:ب فبفبايهوالب بلث بمل بالكابخبال بلك رب 

 ييييييييمبا   كييييييييب بكييييييييعب يييييييياموقبالامييييييييمبوالبايييييييينبك بسييييييييةبلل ييييييييلاقببب3كس مييييييييبلبال ييييييييبلك بإ ولييييييييعب 

 (إ و بل با اببألبال لال(..)ب15.)صالمولإإ 
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  و بليييييي باابييييييبألبالييييييلارب(..)ب15.)صالزلييييييي :بهاييييييبنبكيييييي بإ كيييييي ببميييييي  بحثإييييييطبمليييييي ب مييييييبمجبا ا خببييييييب

 (ال ب 

 يبملييييييي ب ك  وميييييييوبال يييييييح بإ ليييييييبهلو بيييييييي بالسيييييييلإكباإ بوالسيييييييب  جبإ لميييييييو ببيييييييبةب بك  هيييييييبباح  ب يييييييب

 (مفكباإوز(..)ب16.)ص أخإلباللوا ة

 

 

 

 

  ( لالإ و بل با اببألبال(..)ب17.)صوزإلبالميب بإ  ب ل بمإبل 

  (السوكلإ باإوز(..)ب17.)صالمكلربإ ل بكم  ب  لهببإإ  باثاإ بوام مب بس  بآخلإ 

  (و بل بالك لوك (..)ب17.)صال ل  بإ ززباا مبلطبي بمهونبوإ ممبل ف بلهبإشبال 

 

 

  

 و بليييييييي با ابييييييييبألب(..)ب18ص.)لسييييييييإبلا الكا  ييييييييب بالاف إيييييييي ب  ليييييييي بال فييييييييب ب كإيييييييي باسيييييييي هالنب ييييييييبزبا

 (ال لالإ 

 ي..بااخفييييييباب بإييييييلبييييييي بكابسييييييإةبسييييييمبمو ييييييب بو حيييييي إلبكيييييي ب مامإب يييييي ب50بالبكايييييي ايسييييييو .)صبمبكييييييب

 ( و بال لاق(..)18

 و بليييييي ب(..)18.)صب..ب أ إييييييمباإييييييبب بمليييييي باا ييييييبزبكمييييييبلإعباسيييييي ثكبلإ بل ملييييييإصبي ييييييوجبالفمييييييلثايييييي الك

 (الك لوك 

 



 

  6266-4-62 /  الثالثاء

 26العدد / 

5 
 

 

 

 

  ب19)ص.ال بهيييييييي بايلمايييييييي بوالييييييييلئإسبايكلإ يييييييي بإبحثيييييييييب بالمييييييييلا  باإلسيييييييي لا إ إ ببييييييييإ بالبليييييييييمإ

 (و بل با اببألبالس ومإ (..)

 و بليييييي ب(..)ب19.)ص بك  ميييييي  ييييييا بألب فييييييلسبميييييي ب ييييييبل بالسييييييفإا با كبلا إيييييي بو  مييييييفبك ييييييإلببلإ ييييييبا

 (ااببألبيبلس

 

 

 

 

 ملإييييييلببلإ ييييييبا :بلوسييييييإببحمميييييي ب مييييييمكبببسييييييإ ببييييييي بالو لااإييييييببب ييييييمب حييييييو ب ل إزهييييييبب ليييييي بموابييييييبسب 

 (لوباإوزإو(..)20.)صب

 ب20.)صليييييي با  حييييييبملببييييييالمبكيييييي بالييييييماخ بوإحييييييطبالييييييلوسبمبييييييو إ بإيييييي ه بال ييييييلةببكحبوليييييي ب ييييييمكإ

(..)(BBC 

 (ال زإلجبا (..)ب21.)صبلكإ بثبلث  يلوفبإح لبك ب خ لبي ل  ب ام  بحلةبم 

 الكإل ييييي بإ لييييي بكييييي ب إإيييييفب سييييي لا إ إ بليييييمم ببيييييي بزإيييييبلجب إيييييلبكسيييييبول بكاييييي ببيييييمألبالحيييييلة..بوييييييم

ب(لجبا ال زإ(..)ب21.)ص لااإببوكوس وب ح جبو ح لبك بال مامإب الو
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بلحإ الحلبوس بإلور بب مبمجبالاللبي بكمبل   ببك ك بال كلإ بالسإبسإ ب ل ح  بالكس

ب"بالمببل

المليييييي بلئييييييإسبك لييييييسبالاييييييواةبال لاليييييي ب بالحلبوسيييييي  بإييييييو بالثالثييييييبأل بمزكيييييي ب مييييييبمجبالالييييييلبباإييييييوز/بمييييييفك

خيييييبل إ بميييييي بالمييييييباو  ببك كييييي بكمييييييبل   بيييييي بال كلإيييييي بالسإبسيييييإ بييييييي بال يييييلاقب الييييييلايبلييييي ح  بالكسييييييلحإ بال

ب وهييييي بإ يييييبلبوك وميييييمايببكحبسيييييب ب ييييي بكييييي ب ال يييييل ببحيييييكبالمييييي ة بو إريييييةبل بلييييي بول ييييي بميييييببب ببيييييي باليييييبالم 

بحميييييوله  بيييييي ب ميييييبلجبوا يييييح ب لييييي بكابوئإييييي بكييييي بالمإيييييبما بالسييييياإ بال ييييي بميييييبم بالييييي بالكميييييهمبكييييي خلابب يييييمب

ملييييي بكواليييييعبال وا ييييي ببالحلبوسييييي بيييييي ب  لإيييييمجبلييييي بوليييييب . سيييييوإ بالييييي ه بالكو هييييي ب لإهيييييببكييييي بلبييييي بالم يييييبأل

ب  بو بإك ييييي ب بيييييي بولييييي بكب يييييلبكييييي بي يييييلبالإيييييو  ب  ب ال كييييي بالسإبسييييي ب ح كييييي بثوابييييي بوالخاللإييييي  كيييييبما 

البايييييبألبالمييييي ةب حييييي بالربسيييييبةب يييييب بملييييي بالاييييي بال بإُ يييييافباإلسييييي ه بلببيييييأك بالكيييييوا اإ  بو ثيييييبلجبالفييييي  ببيييييإ ب

مييييييبل  بييييييي بال كلإيييييي ب ليييييي ابسييييييا خ بكوالييييييفب مإيييييي بوحمإيييييي ببك كيييييي بالكبوال ييييييبف."كاييييييبولجبالوب يييييي  بسإبسيييييي 

بييييييبم بوكحييييييبو  ه ب بالييييييلايبليييييي ح  بالكسييييييلحإ بالخييييييبل إ بميييييي بالمييييييباو  بومبييييييثه ببييييييأك بالييييييبالمبوال السإبسييييييإ 

جباإل  كيييييييبم  ب  ب بإك ييييييي بال ب ُباييييييي بمولييييييي بالكسييييييي كلجبل  إإيييييييةبالمولييييييي بو  ييييييي بفبالميييييييباو بوال بيييييييطبببلاسيييييييإ

الايييييي ببالحلبوسيييييي ب ليييييي بولفيييييي ." ييييييلإ و بإُح ييييييل بيإهييييييببحييييييكبالكييييييوا  بييييييي بال ييييييإشبالباليييييي  بييييييمو بال ييييييم بوال م

ةبل بليييييي  بول يييييي بوامييييييبقب سإُحبسييييييةبمييييييب اليبال بآ يييييياليب يييييي بكيييييي بال ييييييل ببحييييييكبالميييييي ةبواهييييييةبثلوا يييييي بو إريييييي

ه  بوالوم بالبلإييييييبألببييييييم يبكيييييي بك ييييييلكإ ب يييييي بمييييييببب بوهيييييي بإ ييييييبلبو ببحمييييييوله  بوآخييييييلإ به ييييييله بكيييييي بمإييييييبل

ب هلإبه بك بالس و بي بو حبالاهبل .
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امبب بب مبمجبالاللبببل س إلجبال مإمجبل مفإ ببألب..بالزاكل بإ بلةبالخال بلمبألطببامإةباي ب

بإ اي ببألبوكلامبجبللوفبالكلا  

ب 

 بالابئييييييةبايو بلييييييلئإسبك لييييييسبالاييييييواة ببك  بيييييي ب”ب  بالزاكليييييي حيييييي“لسييييييإمبال ميييييي با/بكولييييييعبك لييييييسبالاييييييواة

م  ولبالإإ  بواليييييييامإيييييييةبا  بيييييييبألبال يييييييل”ب بسييييييي بال يييييييزاور“ بببليييييييم  ولب2022اإسيييييييب بب–ب25الإيييييييو با ثايييييييإ ب

الامببيييييي بكييييييمإلبمييييييب بمائييييييلجبال كلإييييييب بييييييي بوزالجبال ييييييح  بل  ييييييال بمليييييي باو ييييييب ب”بيب يييييي بم ليييييي باللبإ يييييي “

 يييييييابالكالحليييييييب بملييييييي بميييييييممبكييييييي بالميييييييلالا بال ييييييي با خييييييي  هببوالك  لمييييييي ببحب ييييييي بواح إب ب هيييييييبب بو ميييييييمإ بب

 بل مييييييفإ بببالامببييييييوممييييييببالزاكليييييي  ب ليييييي ب ييييييلولجب مييييييبمجبالالييييييلبببل سيييييي إلجبال مإييييييمجبال يييييي بو يييييي  ه.الاييييييبس

األبال ييييييحإ بال إييييييبما بالخب يييييي بل  بييييييبألب بوبكييييييبب بإثميييييي ب بهيييييي بالكلا ييييييع بوكلامييييييبجباللييييييلوفبال يييييي ب بسييييييو

يبحييييييلصبك لييييييسبالاييييييواةبمليييييي ب  ييييييمإ بالمييييييوااإ ب ا بال الليييييي ب باوبا ل  ييييييبمإ بال يييييي بإ كييييييلببهييييييببالبلييييييمب بكبييييييمإب

مليييييي بالهكإيييييي بو ييييييعبخ يييييي ببيو ب وال ييييييمبالابئييييييةبا.هيييييي ومميييييي بمييييييلإح با  بييييييبألبو ييييييويإلبالحكبإيييييي بالمباواإيييييي بل

ببل اسيييييييإكببيييييييإ ببميييييييبكل بولسييييييي بالبيييييييلاكجبواليييييييل  بل  يييييييوإلبالكس ميييييييفإب بوالكامييييييي  بال بإييييييي بوبال يييييييحإ  

بيييييي با  بييييييبألبوال هييييييب بالك اإيييييي با خييييييل ب ب كييييييبببحييييييطبكييييييعبالامببيييييي بكسييييييأل با خ  ب ييييييب بوزالجبال ييييييح بوامب

بال بإ بال  بإف ممهببال لاق.

ب

مبالكم ل  ببكببلزاكل بإمممبمل ب لولجب ب بالحموخال باس مببل بالسفإلبالسولر..با

بإ ك بكاعب هلإةبالاف بوب سل با لهببإإ 

 بلييييييلئإسبك لييييييسبالاييييييواة ببك  بيييييي ب بالابئييييييةبايو”لزاكليييييي حييييييب  با“اسيييييي مب بالسييييييإمب/بسبالاييييييواةكولييييييعبك ليييييي

السييييييفإلبالسييييييولربلييييييم بال ييييييلاقب ببح ييييييولب”ب  يييييي ب بالماييييييم“ بالسييييييإمب2022اإسييييييب بب–ب25الإييييييو بايثاييييييإ ب

  ما بيييييييييي بالبليييييييييمإ بوبحيييييييييطبالكلفيييييييييب ب ا با ه كيييييييييب بلابئيييييييييةباحكيييييييييمبالزاكلييييييييي ب بلكابلمييييييييي بالخيييييييييلبالكسيييييييييا

 يييييب بل اسيييييإكبايكاييييي ببيييييإ بالبليييييمإ  بسيييييإكببيييييي بلييييي  بملييييي ب يييييلولجبلييييييعبكسييييي و باالزاكوميييييممب.الكمييييي لن

هببإيييييي  بوالحييييييمبكيييييي بمكلإييييييب ب هلإييييييةبوكلالبيييييي بالحييييييمومبالكميييييي ل  ببكييييييببإ ييييييك بمييييييم ب سييييييل بال  ييييييببب با ل

يبالييييييي باهكإييييييي ب بيييييييبم بالك لوكيييييييب ببكييييييي بملييييييي بو يييييييعبالك بل يييييييب بالالزكييييييي ببميييييييأ ب لييييييينب الييييييياف بوال  مامإيييييييب

الكاييييييب كباللخيييييييوجبال ييييييي ب اميييييي بيإهيييييييبببيييييييإ ببب بالخالإيييييييببا لهببإييييييي ب بسييييييإكببيييييييي ا سيييييي خببلإ بحيييييييو ب حل يييييي

ال الليييييييب بالسإبسيييييييإ بالك وازاييييييي بوا فيييييييكبالزاكلييييييي بكيييييييعبالسيييييييفإلبالسيييييييولربملييييييي باهكإييييييي باسييييييي ثكبلب.البليييييييمإ 

ابم بو امييييييإ بالحل يييييي بال  بلإيييييي ببكييييييبباحييييييوب  زإييييييزبا سيييييي ثكبلبييييييي بك ييييييب بالزلاميييييي بوال ييييييبالحبلإيييييي بللك يييييي 

بلممإمإ .إخم بك لح بالم بإ با

ب

ب

ب
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ب

ب

بإبإ باله بك ولب ب افإ با  فبلإ بال إاإ بو لإكبالحلإلب لإ ب بابئةال

 ييييي ب ميييييفبالكيييييب ببيييييإ بالابئيييييةبوم يييييوب حيييييبلفبالفييييي حب ب يييييلإ  با ثايييييإ  بالهييييي بالك وليييييب بالبو بلييييي بالك لوكييييي /

ب بكمييييييلو بابييييييلزبالك ولييييييب بال يييييي ب مييييييفبالكيييييي“  بولييييييب ب ييييييلإ ب.كمييييييلو با  فبلإيييييي بال ييييييإاإ بو لإييييييكبالحلإييييييل

و هبيييييي بإييييييكبالحلإييييييلبهيييييي بالح وكيييييي بالحبلإيييييي بال يييييي بسيييييي  بلالل فييييييبفبمليييييي بالكمييييييلو بلا  فبلإيييييي بال ييييييإاإ بو 

 لإيييييييكببالح وكييييييي بم لييييييي بك يييييييلح بالمييييييي ةببب ب  يييييييبمبمييييييي “ كميييييييإلايب لييييييي بال ب”بل افإييييييي بكميييييييبلإعبالخيييييييل 

ب بهاييييييبنب حييييييلنباإييييييبب بل كلإييييييلبوميييييييعبا  فبلإيييييي بال ييييييإاإ بوكمييييييلو بالحلإييييييلبلالكيييييي“وال ييييييبفبال ب.”الحلإييييييل

البللكيييييييييب ب بإ فييييييييي بل افإييييييييي با  فبلإييييييييي بواح يييييييييبسب لييييييييي بليييييييييلالب“ايبال ب بك  يييييييييم“و افإييييييييي ه بملييييييييي بالواليييييييييعب

كمييييييلو با  فبلإيييييي بال ييييييإاإ بهيييييي بكيييييي بالهيييييي بالكمييييييبلإعبييييييي بال ييييييلاق بواييييييمموب“ولفيييييي ب ليييييي بال ب.”ح ييييييوك 

ب”.ا بي ب افإ به طبا  فبلإ لح وك بلالسلا

ب

يببب م ماألبب باولربابئةال مإل  بك بملإ بوايخإلبإاف :بهوبواليلامبمإ ه بكس و يبكحلإب

بام موابملإاب

ثاييييييإ  بميييييي ب  ل يييييي بواليييييييلامبا الاإببإيييييي  ب باييييييولر ب”باك ييييييمام“المليييييي بالابئييييييةبميييييي ب  ليييييي بب ييييييو بال ييييييلاق/

افإيييييي بالحييييييمبكمييييييب بالمييييييبي إ ببكحبيليييييي بالمإوااإيييييي  بالثاييييييبألب مييييييلاي بمليييييي ب كيييييي بلبيييييي بلبئك”بام ييييييماأل”حكبإ يييييي بلييييييـ

  ل يييييوابلالم يييييماألبكييييي بلبييييي بحكبإييييي ببكميييييب  بك  يييييمايبالاييييي بهيييييوبوكولفإييييي بكييييي الكميييييبلإع بوهيييييوبكيييييببافيييييبطبالمبئك

ألايييييببليييييمولابباللليييييبب بوك بب ييييي بكميييييبلإعبالكحبيلييييي باثايييييبألبالما“وليييييب بايييييولربيييييي ببإيييييب ب.الابئيييييةبوالييييييلامبمميييييإل  

لكمييييييبلإعبميييييي بالمييييييل ب بال بكليييييي بيإهييييييببل ييييييويإلببإئيييييي بمكيييييي ب ييييييحإح بح يييييي ب ب  ييييييو باإلب ييييييبمبال يييييي و ب ب

 .”مييييييل ب باوبيمييييييلهبببب مكييييييب بالكو ليييييي بلهييييييبسييييييببمب هبب  ولييييييفبا إ يييييي بااسييييييحبةبالالحبلإيييييي ب ييييييبل ثإلبكيييييي ب

با إ يييييي بيماألبمولاييييييببالللييييييبب بلك بب يييييي“وال ييييييبفب  بكمييييييلو بامييييييبمجب أهإيييييي بال لإييييييكبالييييييلاب ببييييييإ بكحييييييبيل  ر

 كييييييبلسبو ايييييي ببليميييييي بما ييييييلإ بكيييييي بالك بب يييييي بيميييييي بل ييييييويإلبالييييييمم بواسييييييابمبالمييييييل  بلبالا ييييييفبوالمإوااإيييييي 

ا فييييييب بكيييييي بهيييييي طبالمييييييل   بحييييييمطبوبميييييي  بكبإيييييي بلالا فييييييب بكاهييييييب بككييييييببل ييييييعبسييييييب با بمكلهييييييببمو ب ييييييمخال 

كيييييي ب بابيييييي  بالو ييييييحبلبئككمييييييب ب.”مييييييب بكحسييييييوب بملإيييييي  ه يييييي بملإاييييييببكيييييي بلبيييييي بلبئككمييييييب بالمييييييبي إ بوك كو

ابل ايييييي ببب  ييييييب بهييييييب ف ببالابئييييييةب باييييييولر“المإوااإيييييي  ب  ييييييبب بالفيييييي امر با بل ييييييبألبالمييييييبي إ ببكحبيليييييي ب

ليييييإسبكييييي ب يييييالحإب  بال  يييييلفببهييييي طبالكيييييبمجببالكمميييييو بكييييي بال لإيييييك بوابل  ييييي ببيييييأ ااييييي ببحب ييييي بل سيييييفل ب

 إلييييييو(باربب2  بثيييييي با بالك بميييييي بكيييييي بالكمييييييلو ب)وااهييييييببكيييييي باخ  ييييييبصبكمإلإيييييي ب ييييييلقبو سييييييولبالكحبيليييييي

بملييييي بح يييييولربلكوليييييعب“وبيييييإ با ب.”ي بليييييإسب ابافيييييعب بإيييييلالممييييي بالفيييييبئابمييييي بهييييي طبالكسيييييب الابئيييييةبا يييييلر

لي ييييي بهييييي ابال  يييييلفبوابل  ييييي ببملجبهييييي ابالممييييي بو سيييييلإك ب لإييييي  بيالكميييييلو بكيييييعبليييييوجباكاإييييي بل يييييلابك ييييي

باوبكسييييي و يبح ييييي بإسييييي ممإا بك ييييي بكيييييب ميييييبأل بوا اب يييييب بهايييييبنبخلييييي بب كلييييي بي لإييييي بببأاييييي بليييييإسبكميييييليببملييييي ر

بهيييييي ابالكو ييييييو  بثيييييي بالبل ايييييي ببييييييأاا بليييييي بالمييييييمبا ييييييلحبإلمالجبلبئككمبكإيييييي بال و يييييي بلل هييييييب بالللببإيييييي بالك اإيييييي ب

ب”. المبي إ

ب
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ك بسإ و بب مبم ل بلبل ب ام عبواافلاسبا ز:بالحوالا بكعب إبلبال ملبو ا الابئةب وامبا

بال إم

بابئيييييييةبميييييي بمولييييييي بالمييييييباو ببزمبكييييييي باييييييولربالكيييييييبل   ب ييييييو بال يييييييلاق/ ا ثاييييييإ  بال باافيييييييلاسبا زكييييييي ببمييييييمر

 بك  ييييييمايبال بالحييييييوالا ببييييييإ با  ييييييبلب” بال إييييييمالسإبسيييييي بسييييييإ و بب ييييييمبم ليييييي”ب وبييييييب بال لإييييييم”السإبسييييييإ بو

اللميييييييبألا بالسإبسيييييييإ ب سيييييييه بيييييييي ب“وامبالبيييييييو ا ب  ب ب يييييييوليييييييب.”لييييييي ب ام يييييييع“وال  لييييييي بال يييييييملإ بال اسيييييييإم ب

ا لامجبالسإبسييييييييإ ب ييييييييإ  بحيييييييي بوسيييييييي بب خفإييييييييفبال كييييييييومبوك بل يييييييي با اسييييييييمامبالسإبسيييييييي  بوببل ييييييييبل ب ييييييييويل

الميييييييو بالسإبسيييييييإ ب“وال يييييييبفبالبيييييييو ا با ب.”إيييييييةبو هيييييييب بالاليييييييلببيييييييإ با  يييييييلافبالسإبسيييييييإ للكمييييييي ل  بو مل

الكبيييييبملا بال ييييي ب  يييييل باب  ييييي ب“ ب ي يييييبب لييييي ب  ب”مإيييييمبالف يييييلبيييييي بحيييييوالا بال ثيييييلب مإييييي بسييييي مخ بب يييييمبم لييييي 

وبيييييإر بالابئيييييةبمييييي بمولييييي بالميييييباو بال ب.” با اسيييييمامبالسإبسييييي مييييي با  كبميييييب بولميييييبألا بسإبسيييييإ بللخيييييلوسبكييييي

ملييييي باليييييل  ب  بالكلحلييييي بالحبلإييييي ب ح يييييورببإ با  يييييبلبال اسيييييإم بوال  لييييي بال يييييملإ بلييييي ب ام يييييعالحيييييوالا ببييييي“

فيييييلاسبا زكييييي بو وبيييييب بال لإيييييمبالسإبسييييي بسيييييإ و بب يييييمبم لييييي باا“ بك  يييييمايب  ب”ومبو كيييييومبسإبسييييي ملييييي بل ييييي

ب”.ال إم

 

ب مب  ب بسإبسإَّ بومابمبكس كل

ب ا اسييييييمامبالسإبسيييييي بال إييييييماا ببلييييييب بالابئييييييةبميييييي ب  ليييييي ب   ييييييكإ  بالاإببإيييييي ب سييييييب بمييييييماب بال ييييييبب /  :ب  َّ

 بمليييييي بال كلإيييييي بالسإبسييييييإ بو سييييييإكببال حبلفييييييب ببييييييإ باإل ييييييبلبال اسييييييإم بوال حييييييبلفبالثالثيييييي  بو بكييييييببزا بإخييييييإر ب

يبملييييي بافسييييي  بولييييي ب ب ال حيييييبلفبالثالثييييي بكيييييببزا بكا وإيييييب إو يييييمبالرب ميييييبلةبيييييي بو هيييييب بالاليييييل .ببوال يييييبفبال َّ

يبمليييييي بالوالييييييعبالسإبسيييييي بال لاليييييي بواللسيييييي بلسييييييبإمييييييبلنبح يييييي بار بييييييي بالكبييييييبملا  بو ليييييينباا ئ ب  ييييييسبسييييييلبب

ب اإل ييييييبلبال اسييييييإم بإ حييييييبولبكييييييعب كإييييييعب  إييييييلبك كئايييييي ببمييييييأ بمييييييم بو ييييييومبالكيييييي ببييييييب افلاس .ببوبييييييإر بال َّ

ايحييييييزاةبوالك واييييييب بكيييييي بال يييييي بالخييييييلوسبكيييييي بايزكيييييي  بوهييييييوب حييييييبولبماخليييييي ب بإيييييي ثلبييييييي بوالييييييعبال كلإيييييي ب

ب ا افييييييلاسبالسالسإبسييييييإ بمليييييي بال يييييي إمبال ييييييب بو اكييييييببمليييييي بال يييييي إبسيييييي ب ب إمبالييييييماخل بل  ييييييبل  بك  ييييييمايبال َّ

بإ حمكب  ببو ومب فبهكب بمل ب بول بحوالبحمإمإ ببإ بال حبلفبالثالث بواإل بلبال اسإم 
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بال بلك بإ ملب و إهب بإلاهبألبكم ل ب ميكبال بزباإلإلاا 

الإيييييو با ثايييييإ  ب و إهيييييب ب مإيييييمجبال يييييملبلئيييييإسباليييييوزلاألبك ييييي ف بال يييييبلك  ب بو بلييييي با ابيييييبألبال لالإييييي /

الك فييييييكبملإهييييييببلبإيييييي بزإييييييبلجبويييييييمبح ييييييوك ببل ييييييبزباإلإلاايييييي بو مييييييبمجب يييييي ب كإب يييييي بألبكميييييي ل باسيييييي إلامباإلاهيييييي

 هيييييلا  بويإكيييييبب ول ييييي باليييييوزالجبح يييييو با فيييييبقبثايييييبئ بإاهييييي بالكمييييي ل  بلف ييييي ب لييييي بال بح ييييي بملالييييي ب لييييي ب

لالإييييييي بال هلبيييييييبألبالحكيييييييمبكوسييييييي بلل بوليييييييب بالك حيييييييمطبببسييييييي بوزالج.كلإيييييييبلبمإايييييييبلب1.6الكمإواإييييييي بإ  يييييييبوزب

بلييييييي بال هلببئإييييييي ببهيييييييمفبهإيييييييزبال   بإيييييييوك بملييييييي بكليييييييفب  زلاألبإميييييييلفببمييييييي  ب لئيييييييإسباليييييييواإلخببلإييييييي ب

و يييييي لإلهببو يييييي بخييييييال بزإبل يييييي بالإييييييو بللييييييوزالجبممييييييمبا  كييييييب بالك لييييييسبالييييييوزالربالولييييييوفبمليييييي بال مبييييييب ب

بلييييييب با ا ب إيييييي بوامخييييييب بوال ييييييبف بال ب لئييييييإسبالييييييوزلاألباسيييييي كعب ليييييي بخ يييييي بالييييييوزالجببزإييييييبمجبال ."لل بليييييي 

ا بالكم لحيييييي بل حسييييييإ بوالييييييعبإل ييييييلاألإ بالكحبيلييييييب بواسيييييي كعب ليييييي ب كليييييي باالخ ييييييو با سيييييي لا إ إ بالابلليييييي ببيييييي

وال ييييييبفبال ب وزالجبال هلبييييييبألبال ييييييم بو ييييييوةب إ ييييييبمبسييييييإول بكبلإيييييي بكسيييييي كلجبل ييييييممإ بمكلهييييييبب ."ال هلبييييييبأل

الجبال هلبييييييييبألبكلإييييييييبلبمإاييييييييبلبملاليييييييي بلييييييييمم بخ يييييييي بوزب500وك لييييييييسبالييييييييوزلاألب ييييييييو بمليييييييي ب خ ييييييييإصب

لل هلبييييييبألبكييييييعبإلإ بألبسييييييإبحطب ييييييمايب كوإيييييي بالخ يييييي بال ميييييي ال ميييييي إلإ بوليييييي  بليييييي ب  ييييييويل بولئييييييإسبالييييييوزلا

بوالمبلب ل بال ب لئإسبالوزلاألبو  بب  القبالكبلغبالمالطبام ببلايبك بإو ب م .."وزالجبالكبلإ 

ب

بال لاقبإ زربلباب ببحبمث بالمبلة

ا ثايييييييإ  بمييييييي ب  بزإييييييي بليييييييلئإسببك ييييييي ف بال يييييييبلك  بالميييييييلةبلئيييييييإسبك ليييييييسباليييييييوزلاأل بالسيييييييوكلإ باإيييييييوز/

 ب  بايخإييييييلبولييييييب بك  ييييييةبال ييييييبلك بييييييي ببإييييييب ب.ببالمييييييبلةلباييييييبا با إييييييةبكإمييييييب   ببسييييييمو ب ييييييحبإالييييييوزلاألبال

يببييييييلئإسبالييييييوزلاألباللباييييييبا با إييييييةبكإمييييييب   بلييييييمر بخالليييييي ب  ييييييبزربال ييييييلاقببحييييييبمطب ال ييييييل با  ييييييب يبهب  فإييييييب

ومبييييييلبخييييييال با   ييييييب  بميييييي ب مكإييييييكب."اللباييييييباإإ بالمييييييبلةباليييييي ربالم ب ليييييي ب ييييييلقبمييييييممبكيييييي بالكييييييوا اإ 

يبكييييييعبالميييييي ةباللباييييييبا بالمييييييمإك بو ورب ييييييحبإببالمييييييبلةبلكواسييييييبجبببسيييييي بال ييييييلاقبح وكيييييي يبوميييييي ال  ييييييبك بوا بب

يب وال يييييمبلئيييييإسبك ليييييسباليييييوزلاألب وليييييوفبال يييييلاقب لييييي ب بايييييةبلبايييييب ب."لهييييي بال يييييبلبوالسيييييلوا بال يييييبلقبلا إيييييب

يبمييييي باسييييي  مامطبل ميييييمإ  اليييييمم بالك ليييييوةب يييييك بكوليييييفبال يييييلاقباليييييمام بيميييييمبئ ببالميييييمإكبيييييي بكحا ييييي  بك لبيييييب

بباإإ  .اللبا
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يبك ب بامب ب10ب مامب  مفبالامبةبم بالكحبمثب با إلااإ بالس ومإ بو  ل با فبلب

اإلثاييييييإ  بميييييي ب فب ييييييإ بالكفبو ييييييب بال يييييي بب/ب مييييييفبوزإييييييلبالخبل إيييييي بال لاليييييي بييييييي امبحسييييييإ  اإييييييوزبمييييييفك

ب10 ومإ  بكميييييإلايبالييييي بالاهكيييييببا فميييييببملييييي بكييييي  لجب فيييييبه بكييييي باح  يييييا هببال ب يييييك بب يييييمامببيييييإ ب إيييييلا بوالسييييي

بألبحسييييييإ بييييييي ب  ييييييلإحب بلماييييييبجب ال زإييييييلج بالم لإيييييي بو بب  هييييييببو بليييييي بمييييييفكباإييييييوز ب  ب اللمييييييبولييييييب .امييييييب 

يبال ب يببح ييييييولبكسيييييي ولإ بليإ يييييي بالكسيييييي و   بكو ييييييحب السيييييي ومرباإلإلاايييييي بايخإييييييلبييييييي بب ييييييمامب ييييييب بالكاإييييييب

حسيييييإ ب لييييي ب ا  فيييييبقبملييييي ب  يييييلاألببوالميييييبل."اميييييب ب10فيييييبه بكييييي ب ال يييييبابإ ب و يييييالب  فيييييبقبملييييي بكييييي  لجب 

يبال ب الحييييييوالبالسيييييي ومرباإلإلال وليييييي بالمبمكيييييي بكيييييي بالحييييييوالبمليييييي بالا ايييييي بييييييي بكسيييييي و بالمبلوكبسيييييي   بكبإاييييييب

ال ب كمييييييب  بال ييييييلاقبكييييييعب إييييييلا ببو يييييببع."ب يييييمامب اييييييبو بكو ييييييو باسيييييي كلالبوليييييفب  ييييييالقبالاييييييبلبييييييي بالييييييإك 

يبو ل إيييييببيييييي بكيييييببإ  ليييييكبببلميييييأ با كاييييي ب سيييييإزولببإ يييييةبال ب حييييي بمبيييييلبالحيييييوال  بكميييييإلايبالييييي بال ب وييييييمايب إلااإيييييب

ال ب ايسيييييببةبال ييييي بإ حيييييمطببالييييي بولفييييي ."ال يييييلاقبب يييييمبال إيييييمبلكابلمييييي بال مإيييييمبكييييي بالم يييييبإببو بسيييييإكببايكاإييييي 

ماهيييييببال بايييييةبال ل ييييي بلإسييييي ب بيإييييي ب سييييي خما بالميييييوجبماخييييي باللا يييييإاب .بوليييييب بوزإيييييلبالخبل إييييي بال لالييييي  ب  ب

 فييييييبقبكييييييعبالح وكيييييي بوال بإ بالكييييييلإ إإ بييييييي بال ييييييلاقبهييييييوبلكسييييييبممجبالمييييييوا بال لالإيييييي بوبب و ييييييومبكس مييييييبل

وليييييي ببوييييييي ."لك ييييييلح بالو اإيييييي وابح وكيييييي اله ييييييو بمليييييي بايكييييييلإ إإ بييييييي بال ييييييلاقبإ ايييييي به وكييييييببمليييييي بال

سيييييييببكبالإيييييييو  بو يييييييف بوزالجبالخبل إييييييي با إلااإييييييي  بالكحبمثيييييييب بال بلإييييييي بكيييييييعبالسييييييي ومإ بيييييييي بال ب يييييييك ب

ببب اإ ببإ  .ال لالإ بب مامببأاه

ب

باواإ بالخب  بببل هبزبالكل زرلمب بالبال خ إ بالسإبلبزإما بإبحطبكعبوزإ

بحيييييطبلئيييييإسبك ليييييسبالم يييييبألبايملييييي بييييييبئكبزإيييييما بكيييييعبوزإيييييلبال خ يييييإ بخبليييييمبب يييييب  ببو بلييييي با ابيييييبألبال لالإييييي /

لك لييييييسبو  ييييييلببإييييييب ب.المباواإيييييي بالخب يييييي بببل هييييييبزبالكل ييييييزربللسييييييإ لجبالاومإيييييي بالإييييييو با ثاييييييإ  بالسييييييإبلب 

سيييييي مب بوزإييييييلبال خ ييييييإ بخبلييييييمبب ييييييب بئكبزإييييييما بالايمليييييي بيييييييبب لييييييسبالم ييييييبألال ب لئييييييإسبكبألبا مليييييي  بالم يييييي

إيييييييب  بال ب ال يييييييبابإ بوال يييييييبفبالب."بليمييييييي بلئيييييييإسبال هيييييييبزبالكل يييييييزربللسيييييييإ لجبالاومإييييييي بحسيييييييإ بملييييييي بماوم

ببحثببالسإبلب بالمباواإ بالخب  بببل هبزبالكل زربللسإ لجبالاومإ بوآلإ ب افإ هب .
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بس إاإإ بي بال لاق  بببلفلم بإببالمباواإ بالخبزإما بوسفإلبيلس إ بإبحثب بال

ا ثاييييييإ  بكييييييعبالسييييييفإلبالفلسيييييي إا ببحييييييطبلئييييييإسبك لييييييسبالم ييييييبألبايمليييييي  بيييييييبئكبزإييييييما  ببالسييييييوكلإ باإييييييوز/

  بولييييييب بالم ييييييبألبييييييي ببإبايييييي.لييييييم بب ييييييمام بالم ييييييبإببالمباواإيييييي بالخب يييييي ببييييييبلكوا اإ بالفلسيييييي إاإإ بييييييي بال ييييييلاق

وبحييييييطباللميييييييبأل بوييييييييكب."ا باحكييييييمبممييييييي السييييييفإلبالفلسييييييي إب٢٢٢٢/٤/٢٢ا ثاييييييإ بالكواييييييييكب اسييييييي مب ببإييييييما ز

بالبإب  ب الم بإببالمباواإ بالخب  بببلكوا اإ بالفلس إاإإ بي بال لاق .

ب

بالكخلفب بوإ فممبكلا زبوكخ بلا بالبحطوزإلبال  لإ بإ ببعبكولعبمائلجب  الفب

 بمبييييييمبل  اولو إييييييب بابإيييييي ب ييييييبللكيييييي بوال لييييييو بوا بال ييييييبل بوالبحييييييطبال /ب ييييييببعبوزإييييييلبال  لييييييإب إييييييلطباإييييييوز  

عبمائييييييييلجبالك بل يييييييي بو  ييييييييالفبالكخلفييييييييب بو فمييييييييمبمييييييييممابكيييييييي بالكلا ييييييييزبا ثاييييييييإ  بكولييييييييال ييييييييبحة بالإييييييييو ب

مبييييييمبال ييييييبحةب“ال ب بو  ييييييلببإييييييب بلييييييوزالجبال  لييييييإ  ب.والكخ بييييييلا بييييييي بمائييييييلجبالبحييييييطبوال  ييييييوإلبال ييييييابم 

ال ييييي بوالمكيييييب بهييييي طباليييييمائلجببألباليييييولإف بوالكهاييييي بالييييي ربإابسيييييةبكهيييييب حيييييطبملييييي بكزإيييييمبكييييي با ه كيييييب بوايما

الييييييي بال بال ليييييييو بوال  اولو إيييييييبب  بكييييييي بكيييييييعبالكخلفيييييييب بكميييييييإلابيييييييي بالولييييييي بافسييييييي ب   سيييييييةبخ و يييييييإ بال

وو ييييييي باليييييييوزإلب.”الكمك ييييييي ب ك لييييييينبكيييييييوالمببميييييييلإ ب يييييييمإلجببيييييييأماألبولبئفهيييييييببو حمإيييييييكبالهيييييييمايهببالك سسيييييييإ 

بال ا إييييييي بوكال ب هيييييييببيييييييي الكخلفيييييييب بب ف إييييييي ب ك باب هيييييييببالفاإييييييي بمائيييييييلجبالك بل ييييييي بو  يييييييالفب“بحسيييييييةبالبإيييييييب ب

إييييي با ل  يييييبمإ بللبليييييمبوالميييييلو ببخ ييييي ب بكل  إييييي بال بئيييييما بببلمييييي  بالييييي ربإ يييييززبال اكك بل ييييي بالكيييييوامبو يييييأكإ

ئييييييي بالإفييييييي بخبلإييييييي بكييييييي بإلاميييييييبألبكح يييييييب بللك بل ييييييي بخب ييييييي بببليييييييمائلجبيييييييي بب يييييييمامبوالكحبيليييييييب ب  يييييييك ببإ

ب”.ال لوط

ب

ببالب باإلمفبألب مب ولف بلساوا ..بال لبإ ب  إمبال ك ب

ب 

الجبال لبإييييييي بالاهيييييييببسـيييييييـ  إمبال كييييييي بباليييييييب باإلمفيييييييبألبكـيييييييـ با ك حبايييييييب بالاهبئإييييييي بـ بوزالملاـيييييييب/الفيييييييلا باإيييييييوز

ولـييييييييـب بالك حييييييييمطب.2023-ب2022لل الكإيييييييي بوال لبـييييييييـ بالك  هييييييييمإ بام بييييييييبلايبكيييييييي بال ييييييييب بالملاسيييييييي بالكمبيييييييي ب

لجبحإيييييملبييييييبلوقبيييييي ب  يييييلإحب يييييحف  ب  ب اليييييوزالجبسييييي ُ إمبال كييييي بباليييييب باإلمفيييييبألباللسـيييييـك بببسـيييييـ باليييييوزا

 ك حباـييييييـب بالاهبئإيييييي بلل لبـييييييـ بوال الكإيييييي بييييييي بالكييييييمالسبا ب مائإـييييييـ بوالثباوإيييييي بام بييييييبلايبكـييييييـ بال ـييييييـب بكيييييي با

ـ ببـ  ل ـيييييييييـبألباليييييييييب بال ولسيييييييييب بللكلاحييييييييي ب(  بلاب ـيييييييييـ ب  بإمـييييييييي2023ـــيييييييييـبب2022كمبـيييييييييـ ب)الملاسـيييييييييـ بال

كيييييمبملييييي بمل يييييب بال بليييييةبالثباوإييييي ب إيييييلبالكا هإييييي بو ميييييبمجبال كييييي بببلاليييييب بالف يييييل ب يييييو باليييييب باإلمفـيييييـبألبإ  

وال ـيييييييـمب  هيييييييومبالـيييييييـوزالجبالحثإثييييييي بل  بإـيييييييـكب ييييييي بالبيييييييلاكجبوالالـيييييييـ بال ييييييي ب  يييييييةبيييييييي ب."بهييييييي طبالكلاحييييييي 

ب الييييييوزالجب باـيييييي لكب ـييييييـ  بببلالـييييييـب بـ بلـييييييـمبالمـييييييـبم بال كـييييييـ بخـييييييـال بال ييييييب باك ييييييلح بال بليييييية  بكيييييي  لايبال َّ

إييييييلبالكا هإيييييي  بممييييييةب ل ييييييبألبالييييييب بال ولسييييييب بالف لـييييييـ ب)السـييييييـ  بالسيييييياور(بللكلحليييييي بالثباوإيييييي بلل ييييييفوفب 

بب مبال مإإــ بال لك بك بلبــ بكخ  إهبببه ابال مم .

ب
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بالكممس بوالا فبايملفبإ ل بزإبمجبال خ إ ب بالكبلإ بلكحبيل  ب لبالألال زرب

ا ثايييييييإ  بزإيييييييبمجببال يييييييمبايكيييييييإ بال يييييييب بلك ليييييييسباليييييييوزلاألبحكإيييييييمبا يييييييإ بال يييييييزر بو بلييييييي با ابيييييييبألبال لالإييييييي /

ولييييييب ب.الألبالكممسيييييي بوالا ييييييفبايمييييييلفبب ييييييك بلييييييباو بالييييييمم بال ييييييبل ال خ إ ييييييب بالكبلإيييييي بلكحييييييبيل  ب ييييييلب

 حكبا ه كييييييب بكيييييي بال باييييييةب  ب كحبيليييييي ب ييييييلبالألبالكممسيييييي ب سييييييال ييييييزر بييييييي ب  ييييييلإحبلل لالإيييييي باإلخببلإيييييي ب

كب يييييييإ بولييييييي ب ا ييييييي بإ يييييييب هببالكبلإييييييي  ب واهيييييييببمباييييييي ب ثإيييييييلايبيييييييي بالسييييييياوا بالالح يييييييوك  بوزإيييييييبمجبيييييييي ب خ 

اسييييي حمبلهببالحمإمييييي بالييييي ربإ ابسيييييةبكيييييعبح ييييي بال ثبييييييي بالسييييي باإ بوالاه ييييي بال كلااإييييي بوال  يييييولبماخييييي بهيييييي طب

حكبالولفييييييييي  بوزإيييييييييبمجب بح يييييييييل بيييييييييي بكمإاييييييييي ب يييييييييلبالألب سييييييييي وال يييييييييبف بال ب ال وسييييييييي  بال يييييييييب."الكمإاييييييييي 

م بكييييييي بكلامب ييييييي بكييييييي بال بايييييييةبالح يييييييوك بوخب ييييييي بيييييييي بليييييييباو باليييييييمببل خ إ يييييييب بالكبلإييييييي  بوهييييييي ابكيييييييبب 

ييييي با يييييبي بيميييييلجبيييييي بالميييييباو ب   يييييك بكييييياحبخ و يييييإ بلكحيييييبيل  بالا يييييفب ال يييييبل   بكميييييإلايبالييييي بالاييييي ب  كي

  ثييييييلبكيييييي بب بالسيييييي ب بواكييييييوب بإييييييلببإيييييياه بو ييييييلبالألب ييييييو بهييييييب إ بالكحييييييبيل إ بح ييييييل بيإهكييييييببزإييييييبمجبباسيييييي

ب% .40

ب

ب٪40الازيإ :ب بلمب بب مبواسب بالويإب بلمب   بلـال ح بال لالإ ب  مفبك ملبالحك ب

 بك ييييييملبوالمييييييلاابكييييييلابالحكيييييي بالازيإيييييي باليييييي ربا ثاييييييإ  مييييييف بوزالجبال ييييييح بال لالإيييييي  ب/ب ييييييو بال ييييييلاق

 بال يييييم بميييييم ب%40ب ببييييي بليييييمب  ييييي بالييييي ب بويإكيييييبباميييييبل بالييييي بال باسيييييب بالويإييييي”الخ إيييييلب يييييمايب”و يييييف  ببيييييـ

الحكييييي بالازيإييييي ب“إفبالبيييييملبيييييي ب  يييييلإحب يييييو  ب  بوليييييب بالك حيييييمطبببسييييي باليييييوزالجبسييييي.و يييييومبلميييييب ب يييييمط

ال وا ولإيييييي (بوهييييييوبكيييييي بايكييييييلااب-يإلوسيييييي بك ييييييو  ببسييييييبةبا  ييييييبب ببفإييييييلوسب)حكيييييي بالمييييييل بهييييييوبكييييييلا

كلاحييييييي بكييييييي ب يييييييكاهببا بالكمييييييي ل  بكيييييييببإ بالحإيييييييوا بواإلاسيييييييب  باربا بمولجبحإيييييييبجبالكيييييييلاب كيييييييلبب يييييييمجب

ببميييييييلبالثاييييييييبألبحإب ييييييي باوبب ييييييييمبإا مييييييي بكييييييي بالحإييييييييوا بالك يييييييبةب لييييييي باإلاسييييييييب ببمييييييي  بكببمييييييييلباوب إيييييييلبك

بلبواي اييييييب بوالكييييييبمزبا  ثييييييلبا ييييييبب ببييييييبلكلابهيييييي بكلبيييييي بالكبمييييييإ ب بيبمييييييبايمييييييخبص“وا ييييييبفبا ب.” بحيييييي 

إ اييييييي بميييييييم ب لييييييينب ب“ بكميييييييإلابالييييييي با ب”و إيييييييله بو ييييييي لنبال يييييييبكلإ بيييييييي بكحيييييييال بال يييييييزالج)بالم يييييييببإ (

ب”.اك باإ با بب بيئب باخل 

ب

ب مبملإالبمل بو ومبكملا باسلائإلإ  ملإلبل ا بال حمإكبي بل فبالبإ :بل با

 ملإيييييلبال يييييمل  بل اييييي بال حمإيييييكبيييييي بالم يييييفبالييييي رب  ل ييييي بلييييي بكمإاييييي بالبإييييي بمب يييييك بب ميييييفباإيييييوز/بميييييفك

؛بال بالل اييييي بال ملإيييييلببوبحسييييية.الليييييإ ب ولمسييييي ب  بمييييي بميييييم بو يييييومبالربالملييييي بملييييي بو يييييومبكميييييلا ب سيييييلائإلإ 

ال ملإيييييلب لييييي بال بالل اييييي بلييييي ببوالميييييبل. يييييفلملييييي ب  يييييمبالربالملييييي بالوبالموا بكميييييبوه بيييييي بالكوليييييعبالييييي رب  يييييلابل

ال ملإييييييلبا ببومييييييمرب.ال بالكاييييييز باليييييي رب  ييييييلابللم ييييييفبلييييييمباسيييييي خم بييييييي بالربامييييييب بسإبسيييييي  لحييييييلبكييييييببإثبيييييي ب

بالم فبال رب  ل  بل بالبإ  باا هب ببل ملافبوالموااإ بالمولإ .

ب
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بل م إ بالح و ك بالسفإلبال ملبإبحطبكعبوزإلجببلإ باإ ب  بوزبحبل با اسمامبالسإبس ر

بال مإمج

ا ثاييييييإ  بكييييييعبوزإييييييلجببال ييييييلاقبييييييي بلاييييييم ب ب  فييييييلبال ييييييمل بببحييييييطبسييييييفإلبُ كهولإَّيييييي بب/الفييييييلا باإييييييوز   

بل ميييييي إ بالموليييييي بلميييييي و بآسييييييإ ببوالمييييييلقبايوسيييييي بالسييييييإرمجبالكباييييييمابكإلإاييييييغب  ييييييبوزبحبليييييي با اسييييييمامبالسإبسيييييي ر

ُسيييييبُ ب  زإيييييزبال الليييييب بلميييييبألببحيييييطب بااييييي ب:  يييييل بخيييييال بالو  يييييل بالخبل إييييي بيييييي ببإيييييب ب.الح وكييييي بال مإيييييمج

كل ييييييي بالك حيييييييمج بوُكابلمييييييي بآخيييييييلبُكسييييييي  مرا بايو يييييييب بالسإبسيييييييإَّ بيييييييي بال يييييييلاقبالثابئإَّييييييي ببيييييييإ بال يييييييلاقبوالك

ببب  يييييييبطب مييييييي إ بب والكا مييييييي بوُ ُهيييييييومباي يييييييلافبالسإبسيييييييإَّ بيييييييي بال يييييييلاقبل  يييييييبوزبحبلييييييي با اسيييييييمامبالسإبسييييييي ر

يييييي."الح وكيييييي بال لالإَّيييييي بال مإييييييمج ولييييييوفبالككل يييييي بالك حييييييمجب ليييييي ب باييييييةبال ييييييلاقبم بكإلإاييييييغب كيييييي ب بابهييييييببال َّ

بالكا بواس ملالط .بللحفبلبمل 

ب

ب2021وب2020الحجب و  بمموجبللفبئزإ ببملم  ب

ب2020ممييييييي بالهإيييييييأجبال لإيييييييببللحيييييييجبوال كيييييييلجبالكيييييييوا اإ بالفيييييييبئزإ ببملمييييييي بالحيييييييجبل يييييييب بب/بالفيييييييلا باإيييييييوز  

الثبو إييييييي بو يييييييوازا بالسيييييييفلبلكلا  ييييييي بك ب بهيييييييببيييييييي بب يييييييمامبوالكحبيليييييييب بكس  يييييييحبإ بك هييييييي بالكس كسييييييي ب ب

 كييييييببمميييييي بالهإييييييأجبالفييييييبئزإ ببملميييييي ب. بالك  لميييييي ببسييييييفله باليييييي بالييييييمإبلبالكممسيييييي ا مالإيييييي  كييييييب با  ييييييلاألا ب

لكلا   هيييييييببكس  يييييييحبإ بك هييييييي بالكس كسييييييي ب بالثبو إييييييي بكييييييي بال ييييييي ب ثبإييييييي باسيييييييكب ه ببب2021حيييييييجبميييييييب ب

بو حمإطببإباب ه .

ب

بل بلك رب بالكابخباايك بالك حمج:ب فبفبايهوالب بلث بمل

ييييي بال ييييلاقبال ييييببعبل كيييي بالك حييييمج بمليييي بل ييييبب (WFP) حيييي لبككثيييي ببلاييييبكجباي  إيييي بال ييييبلك /بال ييييبب  

يبملييييي ب للإمييييي  بمو ب يييييوالبال يييييلاقبكييييي بح يييييو ب  إإيييييلببإئييييي بوكايييييبخ بلهيييييببيييييي بحيييييب ب فيييييبفبايهيييييوال بكابهيييييب

يب بسييييييي باهببيييييييي بخ يييييييلبكحيييييييمقبحبلإيييييييب بوال يييييييوهلربا هوليييييييب بللإمييييييي  ب.ال َّ ب كييييييي بالكهييييييي ر   كيييييييب بببإئييييييي ب :ب  َّ

بمو ب يييييوالبال يييييلاقب  ب باييييي بكه كييييي بببلحفيييييبلبملييييي ببإئ هيييييببوكايييييعبليييييبهلجبال  يييييحلبليييييمإهبب ايهيييييوال ب كيييييببال َّ

ب."يإ يييييييةبملإهيييييييببا ه كيييييييب ببهييييييي طبالبإئييييييي بوال واكييييييي بال ييييييي بليييييييمب ييييييي ثلبيييييييي بميييييييحر بالكإيييييييبطبيإهيييييييب وال يييييييبفبال َّ

بييييييبلب ييييييلولجبا ه كييييييب بمو بال ييييييوالببمييييييأ بالكإييييييبطبإ ييييييةبال ب أخيييييي بب ييييييإ با م  الكفبو ييييييب ببييييييإ بال ييييييلاقبو

ب الالييييييب بالبإئيييييي بالك  بكيييييي ب."بييييييبيهوالبوزإييييييبمجباإل اللييييييب بالكبئإيييييي بال يييييي ب يييييي هةببب  بههييييييب وبييييييإر بللإميييييي بال َّ

الييييي ربويل ييييي بال بإ ييييي  بهيييييوب يييييزألبكييييي بكالوكييييي بك  بكلييييي بل اليييييإ بمل يييييب بالحيييييلالجبوالل وبييييي بو يييييويإلبالبإئييييي ب

بيييييي بح يييييي بييييييي بالكاييييييب كبالك ييييييبولجبب بلزلاميييييي بالكحب ييييييإ  بلييييييإسبيميييييي بييييييي بهيييييي طبالبإئيييييي بيحسيييييية الكالئكيييييي

ب."لهيييييييب يبل  كيييييييعب يييييييبزبال لبيييييييو بو الإيييييييفبالبإئييييييي بكييييييي بااب بثب ييييييي  ب  بال َّ ب ايهيييييييوالب  يييييييمبك بايييييييب طببيييييييأ َّ وايييييييور

%بكاهييييييييببو بإك يييييييي بب70الم ب ليييييييي ب فييييييييبفباحييييييييوبب2003اإل ييييييييلاألا بال  سييييييييفإ بال يييييييي ب ييييييييل بلبيييييييي بمييييييييب ب

باس  بم هب .

ب
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ب

بكب بكعب اموقبالاممبوالبانبالمولإإ ك بسةبلل لاقبب مبا   ب3كس مبلبال بلك بإ ولعب

  ب  ملإييييييلبالبايييييينبالييييييمول بايخإييييييلبالمييييييبلب ليييييي بلييييييب بال بييييييولربلل لالإيييييي باإلخببلإيييييي ب/بألبال لالإيييييي و بليييييي با ابييييييب

 يييييي بو إييييييلبالاف يييييي  بوهيييييي ابال يييييي بب ييييييمبا ييييييالحب بح ييييييو باكييييييوب إ ييييييبب بييييييي با ل  ييييييبمبال لاليييييي ببمييييييمإ بالاف

وال يييييييبف ب."الحبلإييييييي بوك ليييييييسبالايييييييواةبالسيييييييببكوا ب  يييييييحإحإ باا ه  هيييييييببالح وكييييييي بال  يييييييبمإ بمبيييييييلبخ ييييييي

يبللك  ب2020%بيييييييي ب6ميييييييب  بالحبلإييييييي بال ييييييي بإ يييييييبا بكاهيييييييببا ل  يييييييبم بال ب اسيييييييب بال  يييييييخ ب باييييييي بك  لليييييييب

زإيييييبمجبال  لييييي بالاممإييييي بالك لوحييييي بيييييي بب% بوالسيييييببةب لييييينبالولهيييييبب7.9وال ف ييييي بيييييي بالسيييييا إ بايخإيييييل إ ب لييييي ب

 لإلإييييييو بب25 لإلإواييييييبببزإييييييبمجبلييييييملهببب76 ليييييي بب لإلإييييييو بمإاييييييبلب51ل يييييي بال ف يييييي بكيييييي بالسييييييوقبال لالإيييييي بوا

ولفيييييي ب ليييييي بال ب كميييييي ل بالب بليييييي ب."والسييييييبةبالثييييييبا بهييييييوبزإيييييبمجبسيييييي لب ييييييلفبالييييييمو لبالكييييييب باليييييمإابلبمإايييييبل 

يب ليييييي ب  ولواييييييببو إمييييييبفبب ييييييابالك بكيييييي با ا ب إيييييي   ب% ببسييييييبةب فميييييي ب بئحيييييي ب12.7ال ف يييييي باسييييييب هببالإ ييييييب

ب بال بئييييييما بكيييييي بالكك يييييي بال ب  ييييييبلجبكميييييي ل  بال  ييييييخ ب ب اإلإييييييلاما بالك حمميييييي ب ييييييلاألبال فييييييكمييييييإلايب ليييييي بال

وحييييييييو با   كييييييييب بالكل مييييييييةباليييييييي ربسييييييييإ ممطبكسيييييييي ولو ب."لب بليييييييي ب  ابكييييييييبباسيييييييي ثكل ببميييييييي  ب ييييييييحإحوا

إ  ببييييييإ بال بييييييولربال ب ال ييييييليإ با ل ييييييببح وكإييييييو بييييييي بب ييييييمامبكييييييعبككثلييييييإ بل يييييياموقبالامييييييمبوالبايييييينبالييييييمولإ

بايييييي بلييييييمإهكببكالحلييييييب بلإكيييييي بوهيييييي بليييييي ب  يييييي بلح وكإيييييي بككثليييييي بببلولليييييي بالبإ ييييييبألبو مليييييي باإل ييييييالحب با

 بال لالإييييي بوكالحليييييب ه بإاليييييلبالإهيييييببكييييي بلبييييي بالك سسيييييب بالمولإييييي بباليييييلبا م بيييييبلبوخب ييييي بكلزكييييي بللح وكييييي

 يإكببإ  لكببكاحبالملوابوا س ثكبلا  .

ب

بببب هابنبك بإ ك ببم  بحثإطبمل ب مبمجبا ا خالزلي :ب

اييييبنبكييييي بإ كييييي بلحل ييييي بالويييييبألبال لالإييييي ببمييييماب بالزليييييي ب با بهبلييييب بايكيييييإ بال ييييب بو بليييي باابيييييبألبالييييلاربال يييييب /

 با ب ب إييييييبةبال وايييييييكبسييييييوفبإييييييميعبالمييييييو بواو ييييييحبالزلييييييي ب. بميييييي  بحثإييييييطبمليييييي ب مييييييبمجبا ا خببييييييب 

الح وكيييييييي بسييييييييإ و ب يييييييي ببب  اب ببيييييييي ب لامجبلكلكيييييييي بالبإيييييييي بب ا خببييييييييب بو ميييييييي إ السإبسييييييييإ باحييييييييوب مييييييييبمجبا

بوا يييييييبفبا ب بمو ." إسييييييي  إعبال يييييييكومبلف يييييييلجب وإلييييييي بالميييييييإ    بكبإايييييييببا ب بال حيييييييبلفبالثالثييييييي بلييييييي 

 للإكإييييي ب باييييي بلا بيييييي بب مييييي إ بح وكيييييي بال لبإييييي بييييييي بال يييييلاقبوكمييييييلو باي لبإييييي ب يييييي ةبال حميييييكب  بكمييييييإلاب

واميييييبلبالزليييييي بالييييي با ب ب." وكسييييي فزابل  يييييلافبايخيييييل ب ب بايييييوابخ ببيييييببحيييييبماالييييي با ب باليييييمامإ بل  لبإييييي

 بك بلبيييييي ببلفيييييي بمسيييييي ولإ ب ب ب ي ييييييبباليييييي با ب بالح وكيييييي ب بايييييي لسييييييب بالح وكيييييي بلمييييييباو بايكيييييي بال يييييي ائ بكخ

و يييييببعبا ب بليييييباو بايكييييي بال ييييي ائ بإيييييوز بايكيييييوا بب لإمييييي بالكحب  ييييي ب." بخليييييكببيييييمائ بزلامإييييي بو يييييابمإ 

بب با بالمباو ب .بوال حبلفبالثالث بالخ أب الببئس  

ب

ب

ب

ب
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ب

ب

يبمل ب أخإلبك  وموبال ح بإ لبهلو بي بالسلإكباإ بوالسب  جبإ لمو بببةب بك  ه بباح  ب ب

باللوا ة

ليييييبهلبالك  وميييييو بيييييي بالم يييييب بال يييييح بيييييي بكحبيلييييي بالسيييييلإكباإ  بالإيييييو با ثايييييإ  بللك بلبييييي ب/ب ميييييفكباإيييييوز

ولييييييب بكلاسيييييي بو بليييييي بمييييييفكباإييييييوزبييييييي بالسييييييلإكباإ ب  بال مييييييلا ب لييييييبهلواب.بييييييبل  إإ بمليييييي بالكييييييالنبالييييييمائ 

و بلييييييةب.مليييييي بالكييييييالنبالييييييمائ بلييييييوزالجبال ييييييح إيييييياه بوللإييييييو بالثييييييبا بمليييييي بال ييييييوال بللك بلبيييييي بب ا ييييييبيه بو  إ

 لييييييييبهلو ببييييييييـ ام كبمبال لإميييييييي بالك ب يييييييي بييييييييي بكحبيلييييييييب بالوسيييييييي بوال اييييييييوةبييييييييي بال  إييييييييإ بالكل ييييييييزربالك

وهييييييييممبالك لييييييييبهلو ببييييييييـ ا س كلالبببل لييييييييبهلبوباإل ييييييييلاةبميييييييي ب."لخلإ يييييييي بال لإييييييييب بال بإيييييييي بوال ييييييييحإ 

لسييييييييلإكباإ بببإل ييييييييبي ب ليييييييي بامالجبوإو ييييييييمبييييييييي با."الييييييييموا بلحييييييييإ باسيييييييي  بب بال هييييييييب بالح وكإيييييييي بلك ييييييييبلبه 

٪بب50اليييييفبك  يييييو بإ كييييي بيييييي بالم يييييب بال يييييح بوهييييي بإكثليييييو باسيييييب بللابييييي بب12 ييييي بال ثيييييلبكييييي ب لكإيييييب بوحلب

الييييي ب لييييين ب ليييييبهلبالإيييييو با ثايييييإ بميييييممبكييييي بكيييييولف بوالسيييييب  جب.كييييي بكيييييولف بالم يييييب بال يييييح بيييييي بالكحبيلييييي 

بالمهلإ . بك  بالسلإكباإ باح  ب ببمل ب أخإلب لفباللوا ةب

ب
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 وزإلبالميب بإ  ب ل بمإبل 

ا ثاييييييإ  بميييييي بو ييييييو بوزإييييييلبالييييييميب ب ك يييييي بماييييييبمباليييييي بالملايييييي بوزالجبالييييييميب  ب/بألبال لالإيييييي و بليييييي با ابييييييب

ا ب وزإيييييلبباليييييميب ب ك ييييي بمايييييبمبو ييييي ببليمييييي بميييييممبكييييي بالميييييبمجبولبلييييي باليييييوزالجبيييييي ببإيييييب ب.كحبيلييييي بمإيييييبل 

فبا ب الزإييييييبلجب هييييييمفباليييييي بوا ييييييب."لإييييييب بمإييييييبل يوليييييي ببمإييييييبمجبمكوال ييييييبب باليييييي بكمييييييلبالفلليييييي بالكمييييييبجبا

 بمكلإيييييي با لامجبال ييييييلب   بكمييييييإلجباليييييي با ب الييييييوزإلبال ميييييي ببمبئييييييمبمييييييل  بمإييييييبل بومييييييممبكيييييي با  ييييييال بمليييييي

 ." بب با  هزجبايكاإ 

ب

بالمكلربإ ل بكم  ب  لهببإإ  باثاإ بوام مب بس  بآخلإ 

لبالميييييكلر با ثايييييإ  بمييييي باليييييل  بمبيييييمبا كإيييييل  بالفلإيييييكباو بالملييييي بابئيييييةبال كلإيييييب بالكمييييي بالسيييييوكلإ باإيييييوز/

إ  باثاييييييإ بوام مييييييب بسيييييي  بآخييييييلإ بخييييييال بمكلإيييييي با لامجبال ييييييلب بال يييييي باا لميييييي بلبيييييي بالإييييييب بكم يييييي ب  لهييييييببإ

الهيييييييببإإ بب6والميييييييبألبالميييييييبابملييييييي بب2 ب اييييييي ب  ييييييي بل ييييييي بالهيييييييببإإ بميييييييممبوليييييييب بالميييييييكلرب. لبييييييي بال يييييييلاق

 بو يييييب ببإييييي ب3إييييي باايييييزا ب يييييوربميييييممبربالاييييي ب  ييييي ب افكلوال يييييبفبالمييييي."مبيييييوجبابسيييييف ب16وال ثيييييولبملييييي ب

افيييييك بي ييييياليبمييييي بال ثيييييولبملييييي باسيييييلح بثمإلييييي بب2 بو يييييمكإلب2م لييييي بكفخخييييي بميييييممبب بكيييييعب يييييمكإل5كفخييييي بميييييممب

 وخفإف   بكمإلايبال بال ب ه جبا بئجبه ابالإو بخال بمكلإ با لامجبال لب  .

 

 ال إشبال ل  بإ ززباا مبلطبي بمهونبوإ ممبل ف بلهب

كخ لفييييي بيييييي بكحبيلييييي ببال يييييبئلا بال ل إييييي  بالثايييييإ  بل يييييفبا يييييلافبليييييل بوكايييييب كب يييييمم بلييييي بالك لوكييييي /و ب

 ييييييبئلا بهلإ ييييييوب لب ل إيييييي بل ييييييف  بللإيييييي بسيييييي إل بييييييي ب“  بولييييييب بك ييييييملبالكايييييي ب.مهييييييونببيييييي للإ ب لمسيييييي ب 

ال ييييييإشبال ل يييييي بمييييييززبكيييييي باا مييييييبلطب“وال ييييييبفبال ب.”ابحإيييييي بمإللييييييونببكحبيليييييي بمهييييييونبب ييييييوالإ بكخ لفيييييي 

بلمييييييلإ بالحييييييمومر بمهييييييون ب كييييييببامييييييلبلببإييييييببمسيييييي لإ بمليييييي با ييييييولزالب ييييييك بكحبيلييييييبو ممكيييييي بييييييي ب بيييييي 

ب.”اللاب ببإ بال لاقبو ل إب

ب

ب

ب
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 الكا  ب بالاف إ ب  ل بال فب ب كإ باس هالنب بزبالسإبلا 

اإلثايييييإ  بمييييي بال فيييييب ب كإيييييب باسييييي هالنبالاف إييييي  بالملاييييي بميييييل  ب وزإيييييعبالكا  يييييب ب/بو بلييييي با ابيييييبألبال لالإييييي 

ال ب كابيييييي ب ببإييييب بو  يييييلبكييييمإلبمييييب بالميييييل  بحسييييإ ب بليييييةبمبييييومبيييييي . يييي السييييإبلا بلميييييهلبآ البالكب ييييبزب

كحيييييولج بالميييييل  بال وزإ إييييي بميييييهم ب لبيييييب يبك زاإيييييمايبملييييي بكيييييزومبال يييييبزبالسيييييبئ بكييييي بلبييييي با يييييحبةبالكل بيييييب بال

وال ييييييبفبال ب الزإييييييبمجب ."كلإييييييو بل ييييييلب12حإييييييطببل يييييي ب كإيييييي با سيييييي هالنبالكحليييييي بلمييييييهلبآ البالكب يييييي ب

يبكيييييي بال يبال ب المييييييل  ب ب500الييييييفباليييييي بب400مييييييهلإ ب  ييييييلاو بسييييييببمب سيييييي  باليييييي ب ميييييي إعباللييييييف  بكو ييييييحب

يبللبإئييييي بي ييييياليبمييييي بلخيييييصبثكاييييي با ابإبلييييي غبالكيييييوا اإ بملييييي باسييييي خما بهييييي ابالايييييو بكييييي بالوليييييومب واييييي ب يييييمإمب

 . "(بمإابل200س لبالل لبكا ب)

ب

ي..بااخفباب بإلبي بكابسإةبسمبمو ب بو ح إلبب50ايسوالبكا ب بك ب مامإب  مبكب

ا ثايييييييإ  بااخفيييييييبابب يييييييو لب كيييييييب  املييييييي بكيييييييمإلبسيييييييمبمو يييييييب بيييييييي بكحبيلييييييي بالسيييييييلإكباإ بب/ يييييييو بال يييييييلاق

ااخفييييييبابكاسييييييوةبالكإييييييبطب“ولييييييب ب كييييييب ب  ب.ليييييي بايك ييييييبلبالكوسييييييكإ كاسييييييوةبالكإييييييبطبييييييي بالسييييييمبا إ يييييي بل

بسيييييإ و بلييييي ب يييييمامإب بسيييييلبإ بملييييي بالكايييييب كبالزلامإييييي بالكحب إييييي بلييييي ببييييي بح ييييي بإميييييك بكايييييب كبوسييييي بو ايييييوة

لبللإلييييي ب يييييمابكمبلاييييي ببهييييي ابالكإيييييبطبالكو يييييومجبار بيييييي بالسيييييمبيييييي بهييييي ابالميييييهب كإييييي “وا يييييبفبال ب.”ال يييييلاق

يييييي ب ميييييبلجب ليييي بو يييييو بالسيييييمب ليييي بالملييييي بكسييييي وإب هببييييي بهييييي ابالولييييي بيييييي ب ب”الوليييي بيييييي بالسييييياوا بالكب ييييإ 

ب كإعبالساوا بالكب إ بببس ثابألبه ابال ب بوال ب بالكب  .

بلإصبي وجبالفمل بزبكمبلإعباس ثكبلإ بل مالكثا ..ب أ إمباإبب بمل باا

ميييييب بهإئييييي باسييييي ثكبلبالكثاييييي بميييييبم بماخييييي بالإبسيييييلرب ا ثايييييإ  با بهايييييبنب ب إيييييمبا يييييمبكيييييمإلببو بلييييي بالك لوكييييي /

اإييييييبب بمليييييي باهكإيييييي باا ييييييبلبكمييييييبلإعباسيييييي ثكبلإ ب ا ب ييييييمو بال  ييييييبمإ بويييييييكب ييييييماو بزكاإيييييي بوال يييييي بكيييييي ب

  باإهيييييييييبببلفميييييييييلبوالكحلوكإييييييييي بال ييييييييي وجباميييييييييأاهبب حمإيييييييييكباه ييييييييي بال  يييييييييبمإ بومكلااإييييييييي بو مليييييييييإصبي ييييييييي

 بالكثايييييي ب  ييييييبا بكيييييي با هكييييييب بييييييي بك ييييييب بالبايييييي بال ح إيييييي بللكمييييييبلإعبكحبيليييييي”با ولييييييب بالإبسييييييلرب.الكحبيليييييي 

سيييييييي كلالببك ييييييييم با ل فييييييييب ببكسيييييييي و بالسيييييييي اإ بال يييييييي ب هيييييييي بالكييييييييوا اإ بييييييييي بالكحبيليييييييي با ييييييييبي باليييييييي با 

بب يييييي بعبا سيييييي ثكبلإ بكيييييي بخييييييال بك هاييييييبنبمميييييي بكيييييي بلبيييييي باييييييواةبالكحبيليييييي بللكمييييييبلإ“وا ييييييح با ب.”الفمييييييل

افإييييي بالكميييييبلإعبا سييييي ثكبلإ بال ييييي بكييييي بميييييأاهبب حمإيييييكباه ييييي بالك وليييييب بوالسييييي  بلحلهيييييبببهيييييمفبالك ييييي بب 

ب”.ال  بمإ بومكلااإ 
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بال به بايلما بواللئإسبايكلإ  بإبحثب بالملا  باإلس لا إ إ ببإ بالبلمإ 

كيييييييعباليييييييلئإسببب ف اييييييي بمبيييييييمتبالثيييييييبا بخيييييييال با  يييييييب بهيييييييبحيييييييطبال بهييييييي بايلم/بو بلييييييي با ابيييييييبألبالسييييييي ومإ 

ال الليييييييب بالك إاييييييي بوالميييييييلا  باإلسييييييي لا إ إ ببيييييييإ بالبليييييييمإ  بوسيييييييب ب وسيييييييإ هببيييييييي بايكلإ ييييييي ب يييييييوبببإيييييييم  ب

سيييييي كلالبال اسييييييإكبوال كيييييي بمليييييي بال يييييي مبومييييييممبال بابييييييب بخييييييال با   ييييييب  بمليييييي بالهكإيييييي با.الك ييييييب  ب بييييييي 

ميييييأاهبب ميييييوإابييييييلصببلميييييمسبوكممسيييييب هببوالهلهيييييب بال ييييي بكييييي  بيييييي  بلكايييييعب  يييييلالبا م يييييماألا بملييييي بكمإاييييي با

بيعبببلكزإمبك بال أزإ . حمإكبالسال  والم

ب

ب ا بألب فلسبم ب بل بالسفإا با كبلا إ بو  مفبك إلببلإ با بك  م 

 مييييييفبلئييييييإسبالويييييييمبالييييييو ا بالإكايييييي بالكفييييييبواب بمبمالسييييييال بميييييي بلإييييييب ب ييييييا بألب/بو بليييييي باابييييييبألبيييييييبلس

يلاسبو ميييييفبمبمالسيييييال بمييييي بلإيييييب ب يييييا بألببيييييب .فإا بال سييييي لإ با كبلا إييييي بلوابييييي بيييييب يلاسبمييييي ب يييييبل بالسييييي

لوابيييييي بوال يييييي ب يييييي باح  بزهييييييببلبييييي بامييييييهلباثاييييييبألبلإبكهييييييببببمكييييييب بمييييي ب ييييييبل بالسييييييفإا بال سيييييي لإ با كبلا إييييي ب

باييييييبألبمليييييي ببولييييييب ب بمبمالسييييييال بييييييي ب  لإييييييمجبمليييييي ب ييييييوإ ل:باايييييي بو.ممائإيييييي بييييييي بالكإييييييبطبا للإكإيييييي بللييييييإك 

السيييييفإا با كبلا إييييي ببباواإييييي بالالزكييييي ب ييييي با ييييييلاسبمييييي ب يييييبل اإييييي بوب يييييمبالخييييي ب بيييييي با  يييييلاألا بالمكسيييييبم بمكب

وا ييييييبفبببايييييي ب يييييي باميييييي بك  ميييييي ب.لكإييييييبطبا للإكإيييييي بالإكاإيييييي بب لإميييييي ب إييييييلبلباواإيييييي )لوابيييييي (بال يييييي بمخليييييي با

ببلإ با ب ب بإمو ببأام  بكمبوه بال بكسم .
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  هبب ل بمواببسالو لااإببب مب حو ب ل إزب ملإلببلإ با :بلوسإببحمم ب ممكبببسإ ببي 

ميب بالبلإ باإيييييي بييييييي بامييييييلجبمولإيييييي بإييييييو با ثاييييييإ بال بلوسييييييإببالحييييييلز ب مييييييمكبباليييييييبم بوزالجبالييييييبإييييييولوباإييييييوز/

ال بحولييييي ب ل إزهيييييبب لييييي باحييييي ال بكا مييييي بموابيييييبسبببل بكييييي  بولبلييييي ب بيييييمو بببسيييييإ ببيييييي بب يييييابالكايييييب كبكاييييي 

الكخيييييببلا بال سييييي لإ بوال يييييبي ب."ب يييييمب ميييييمكببإييييي  لبو يييييومبماب يييييلبممييييي بلو سييييي إ ب بيإييييي  بلييييي ب حيييييلزبلوسيييييإب

 لااإييييييببميييييي بكييييييبلإوبو باسيييييي افمبالإ ييييييببال مإييييييمبكيييييي بالوحييييييما باللوسييييييإ بولليييييي بكيييييي بالبلإ باإيييييي بال بميييييييب بالو

والييييييبمب حيييييمإطبمسييييي لرببلإ يييييبا بإيييييو ب.ولييييي بإ سييييي بللوإ يييييلزبال حميييييكبكييييي ب يييييح بال ملإيييييل.يبملإ هيييييببالم بلإييييي 

سبيييييي بموابيييييبسبيييييي بايإيييييب باللوسيييييإ بملييييي ب يييييو بخييييي بال كيييييبايحيييييمبال بالو لااإيييييبب يييييم بال مإيييييمبكييييي باله كيييييب ب

 الكب إ .

 

به بال لةببكحبول ب مكإلببالمبك بالماخ بوإحطباللوسبمل با  حبمبو إ بإ 

BBC/حيييييييطباليييييييلئإسباللوسييييييي  بيالمإكإيييييييلببيييييييو إ  باليييييييلوسبملييييييي بالبميييييييبألبك حيييييييمإ  بوا هييييييي بالح وكيييييييب بب

خببلا بال ابإييييييي  بخب ييييييي بو بلييييييي با سييييييي وليييييييب ب  بو يييييييب  ب.ال لبإييييييي ببكحبولييييييي ب يييييييمكإلببليييييييمطبكييييييي باليييييييماخ 

وال يييييييبفببيييييييو إ بيييييييي با  كيييييييب بسييييييياوربللكيييييييممإ ب. بكلومييييييي ايكلإ إييييييي بالكل زإييييييي  ب خ ييييييي بلمييييييي به كيييييييب

الو إيييييييب بالك حيييييييمجبوالولوبيييييييبب كبلسيييييييب باوميييييييبب لإبيييييييببكييييييي بالمبلوكبسيييييييإ بب لسيييييييب ببال يييييييبكإ بيييييييي بلوسيييييييإبب  

اييييي بال يييييلبملييييي بال بالميييييل ب بوامييييي   بككيييييببسيييييكبطبميييييموا بال موبيييييب بملييييي بلوسيييييإب بل .السيييييلح ب لييييي بالو لااإيييييب

ببالمطب  ك ببم  ب إم.بي 

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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ب لبي ل  ب ام  بحلةبمبلكإ بثبلث  يلوفبإح لبك ب خ

حيييييي رلبوزإييييييلبالخبل إيييييي باللوسيييييي بسييييييإل  ب يييييييلوف با ثاييييييإ  بككييييييببسييييييكبطب خ ييييييلابي لإييييييب ببال زإييييييلجبايييييي /

 سبلوليييييي ب  ب الخ ييييييلب سييييييإ بوي ليييييي بو بإك يييييي ب اييييييم  بحييييييلةبمبلكإيييييي بثبلثيييييي .بوامليييييي بمايييييي بو بليييييي ب ا ليييييييب

طبال بكوسييييييي وبس وا ييييييي بكحبمثيييييييب بواملييييييي بوسيييييييبئ ب ميييييييال بلوسيييييييإ بمييييييي ب ييييييييلوفب أ إيييييييم."ا ببييييييي ا سييييييي هب

وليييييب ب  ب الاواإيييييببالحسيييييا بلهيييييببحيييييموم.ب  بلييييي ب  ييييي ب.السيييييال بكيييييعب إإيييييفبال ييييي با هكهيييييبببيييييـ ال لبهل بببل فيييييبوا

ب.ك ببمل  بي  ب لنب بإسبممبي بمكلإ بال فبوا 

ب

إ ل بك ب إإفب س لا إ إ بلمم ببي بزإبلجب إلبكسبول بكا ببمألبالحلة..بويمبالكإل  

بح لبك بال مامإب  ح جبو الو لااإببوكوس وب

يييييمبوييييييمبالكإل ييييي بإلالسييييي بوزإيييييلابالخبل إييييي بالا يييييوا ببلإيييييا  بواليييييميب بلوإيييييمبالوسييييي  ببزإيييييبمجب/بال زإيييييلجباييييي    هر

م بال سيييييي لربيو لااإييييييب بو ليييييينبخييييييال بزإييييييبلجبلهكييييييببلل ب ييييييك بايو لااإيييييي ب) إإييييييف(بييييييي بخ ييييييوجب إييييييلبالييييييم

 بايكإل يييييي ب  ببييييييالمطبو يييييي  بولييييييب بوزإييييييلبالخبل إيييييي.اييييييم  بحييييييلةبلوسييييييإببمليييييي بالو لااإييييييبكسييييييبول بكايييييي با

ب. بلمم بالو لااإب بكمممابمل بال بلوسإببيمل بي بالسإ لجبمل بالو لااإب بحسةبلول  س لا إ إ

لييييييب بالوسيييييي  ب  بلوسييييييإببخسييييييل ب ثإييييييلابكيييييي بلييييييملا هببال سيييييي لإ بوكيييييي بلوا هييييييببييييييي بحلبهييييييببمليييييي ببوبييييييمولط 

بب يييييمبلوسيييييإببكيييييعبال ل إيييييزبواميييييا  بس سيييييبممبالو لااإيييييببل حمإيييييكبالا يييييلبيييييي بك ل  هيييييبالو لااإيييييب.بوال يييييبفبال 

 هببإلإ ييييب بايسييييلح بالك لوبيييي بولفيييي بالوسيييي  ب ليييي بال ببييييالمطب مييييو بب يييي بكييييببييييي بوسيييي.مليييي ب ييييويإلب يييي بكييييببإلييييز 

الو إيييييب بالك حيييييمجب حثهيييييبببوليييييمباللسيييييل بلوسيييييإببكييييي  لجب لييييي .الايييييوا باليييييمم بال سييييي لرب لييييي بالو لااإيييييببوسيييييبئل

واميييييا  بمزكهيييييبب ولإيييييمبالسيييييلح ببمإكييييي ببليييييفب ولإيييييمبايسيييييلح ب لييييي بالو لااإيييييب بو ليييينبمميييييةب ميييييال يإهييييببملييييي بو

ول بوليييييييب بالسيييييييفإلباللوسييييييي بليييييييم بالو إيييييييب بالك حيييييييمجبايكإل إييييييي بالايييييييب .كلإيييييييو بمو لب لييييييي بالو لااإيييييييبب800

بكبس بو سوإ بل زك .الا واوفب  ب لسب بالسلح ب ل ب إإفب بإسه بي ب إ بمبح بمبلو

ب

ب


