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برئاسةةةةةلبوسي.ب سةةةةة اابوس.ة ةةةةةلبوسااساةةةةةلبقاةةةةةلبوس.اسةةةةةاألبو  اةةةةةر بس ةةةةةا   بوسةةةةة   بوس ةةةةةار بس اةةةةة ب ❖

ب(ا قلباة.سبوس  وب(اا)ب7ا)صوسغذوئ ب وسق اال

وسي.ب سةةةةةة با اسةةةةةةبببةةةةةةاسقي اربضةةةةةة بو سةةةةةةقاينب .ةةةةةة ب رواةةةةةة بوساةةةةةة و  ا بوساةةةةةة ور ا بضةةةةةة ب ❖

ب(وسفروألب ا  (اا)8ا)صبوسبكرال

بيةةةة باةةةةلبوسسةةةةا  خبو  ةةةةانبقةةةة  ب ايةةةةلبساكاضيةةةةلبوسا ةةةة روألباقةةةة س بة ةةةةا باكاضيةةةةلبوس وا.ةةةة با ❖

ب(ا قلباة.سبوس  وب(ا)بب8ا)صو رهاببق راب اب قس.اي ا

ب (وسيباح(اا)ب9ا)صقا   ب»وألا بوسغذوئ «ب اا ب    بوسقع ايأل ❖

 (اا)بب10ا)صوس ائةةةةةببااسةةةةةرب قةةةةة أللبوس ةةةةة وببوساسةةةةةق .ا بسةةةةةا ري  بابةةةةةا ر بسااسةةةةةالبقرابةةةةةا ب ❖

ب( ا  وسفروألب

ا)صب ةةةةة وببا ةةةةة   با ا عةةةةةلبة.سةةةةةاألبوسبرساةةةةةا ببسةةةةةببباوساسةةةةةانسلب وسع وسةةةةةلالبوسةةةةةقغي بسااسةةةةة  ❖

ب( فرب ا  (اا)10

وس ائةةةةةبباياةةةةة بوسيةةةةة ا  لباة.ةةةةةسبوس ةةةةة وببياةةةةةربقةةةةةا رب .ةةةةة بق ةةةةةرالبوس ةةةةة و ا بيقةةةةة بق ةةةةةكا ب ❖

ب(وسفروألب ا  (اا)11ا)صبوسيك ال

ا   بوسةةةة ف ب وسغةةةةا بوس ائةةةةبب .ةةةة ب ةةةة و باك ةةةةضب ةةةة بقعتةةةةربوسافا اةةةةاألباةةةةلبكر سةةةةقا بب يةةةة صبقةةةةب ❖

ب(ي ألبوسعروق(اا)بب11ا)ص ا.احبوس بواكا البوسقعاا بالبوسا ا عبة ائااب   ساا

وس ائةةةةببا ةةةةعا بوسةبةةةة رخلبقي ةةةةربوسق وضةةةةربوسسااسةةةة ب .ةةةة بقةةةةا   بوألاةةةة بوسغةةةةذوئ ب وسقيةةةة األب .اةةةة ب ❖

ب(وسفروألب ا  (اا)12ا)صبوس ااس

قسةةةةةراباألب(اا)ب12)صاوسةةةةة ب هاةةةةة بضةةةةة بايةةةةة  ب  وئةةةةةربذخبقةةةةةارب300وس ائةةةةةبب اسةةةةةا بوس واةةةةةربلب ❖

ب( ا  

ب12ا)ص”قيةةةةذارب اةةةةاب ب ةةةة ا بوس. ةةةةةلاابكوألاةةةة بوسغةةةةذوئ بسةةةةاك  ب  ةةةةرباسةةةةاارببةةةة ع بوس  ا ةةةةل ❖

ب( كاسلبوساع. ال(اا)

 كاسةةةةلب(ا)13ا)صبوس ائةةةةبب .ةةةة بقركةةةة لباةةةةةبب روسةةةةلبابةةةةا ر بو  ةةةةارب سةةةة ب ةةةةذهببوسةةةة بوسي ا ةةةةل ❖

ب(و بانبوسروخبوسعا 
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بةةةة  يقبكريايةةةةلبوسرياةةةةلبك .ةةةة بوس  ةةةةاعببوس ائةةةةببتةةةةائربا اةةةةضباةةةةق  بسة ةةةةلبوس رو ةةةةلبوسسةةةةاب ل ❖

ب( كاسلبوساع. ال(اا)13ا)صبوس رو  

ب14ا)صوس ائةةةةببيةةةةباحبوسيةةةةبي لبرابةةةةربوياةةةة بهةةةة برةةةةة بوساري.ةةةةلبوس ا اةةةةلبسرئاسةةةةلبوسةا  راةةةةل ❖

ب( كاسلبو بانبوسروخبوسعا (اا)

وس ائةةةةببا سةةةةضبوسسةةةةعبا خلبوس ا   اةةةةلبوس ااباةةةةلبوةةةةةرونوألب  اباةةةةلبق ق ةةةةربوس ةةةة وببوساقغابةةةةا ب ةةةة ب ❖

ب(وس  رون(اا)14ا)صباألبوساة.سة.س

وس ائبةةةةةةلبسةةةةةة ا.لبوسسةةةةةة. ا  لبقع اةةةةةة بوسبرساةةةةةةا بسةةةةةةا  خب  ةةةةةةا  بو  ق ابةةةةةةاألبوسابكةةةةةةر ب يةةةةةة  ب ❖

ب( كاسلبو بانبوسروخبوسعا (اا)ب14ا)صوسبرساا 

 (اا)ا قلباة.سبوس  وب(ب15ا)صوألاا بوسعا بساة.سبوس  وبباسق ب بوسسفاربوألا اس  ❖

 

 

 

ب

ب(وسيباح(اا)ب16ا)ص اة.لبس.ي با بوسقأتاروألبوسا ا الوسكا ا با ة بباق اذباةرونوألب ❖

ا)صب  اةةةةةربوس ارةاةةةةةلبا كةةةةة ب هااةةةةةلبوسةةةةةقاروربيةةةةة وربوس ةةةةةةر بوس ةةةةةائ باةةةةةلبوسةا ةةةةةببوأل ر بةةةةة  ❖

ب( كاسلبو  بانبوسعروقال(اا)17

  اةةةةةةربوس ارةاةةةةةةلبس  اةةةةةةر بوس.ب ةةةةةةا  لبوسعةةةةةةروقبكةةةةةةا ب اةةةةةةا و باكةةةةةة بوسق ةةةةةة اربس.ب ةةةةةةا ب  ةةةةةةعب ب ❖

ب(وسفروألب ا  (اا)ب17ا)صوس  ار

 كاسةةةةلبو  بةةةةانب(اا)ب18ا)صا.اةةةةاروألب ا ةةةةاربضةةةة بيةةةةيلبكةةةةربينب8,5وس  وهةةةةلبقاةةةةب بهةةةة رو بب ااةةةةلب ❖

ب(وسعروقال

ا)صب’  اةةةةربوسبائةةةةلباةةةةر  ب .ةةةة بضاةةةة ا ب ضراةةةةالباق ةاةةةة ب ايةةةةفلبيباراةةةةلبويةةةة  ا البيةةةة ببوسعةةةةروق ❖

ب( اسب ا  (اا)18

ب19ا)ص وسبائةةةةلبقيةةةة  ب سةةةةباببورقفةةةةاعب سةةةةبلبق.ةةةة  بوسااةةةةا ب  ةةةةر  ب يةةةةبب بةةةةرو بوس  وقةةةةضبوس  ةةةةا ❖

ب( كاسلبو  بانبوسعروقال(اا)

ب(ي ألبوسعروق(اا)ب19ا)صااااحبا بوسقربالبب أ بقروربقيسا بوساع   ❖
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ب(وسيباح(اا)20ا)صبب ضا ب12ايابلبباسيا بوس  ضالب ب56وسييللب ❖

ب(وس  رون(اا)20ا)صبباياض بباب با يصبق لب روٍضبسييفا بوساياض ل ❖

ب21ا)صايكاةةةةلبو قيا اةةةةلب .ةةةة ب فةةةة بو ق.ةةةةا وةةةةةرونوألبقاب.ةةةةلبسق باةةةةربقةةةةروربوسب10اسةةةة   ب ف ةةةة لب ❖

ب(وسفروألب ا  (اا)

 ةةةةةفرب(اا)ب21ا)صو قيةةةةةا بوسةةةةة    بوسك ر سةةةةةقا  باعاقةةةةةببوس ائبةةةةةلبوسسةةةةةاب لبراةةةةة و ب ةةةةةا ب ساةةةةةر ❖

ب( ا  

ب(اا)وسيباح(بب22ا)صوسةا  بوسسااس باُير بوسةاالب ا ذرببقفككبوسقياسفاأل ❖

 

 

 

 

و هةةةةةابايا.ةةةةة  بة سةةةةةااألب ة باةةةةةلبضةةةةة ب كاسةةةةةلبو سةةةةةق باروألبقفكةةةةةكب ةةةةةبكلبسقةةةةةةار بوسا ةةةةة روألبوضر ❖

ب( كاسلبو  بانبوسعروقال)(ااب23ا)صبغ و 

 ةةةةفرب(اا)ب23ا)صيةةةة ببوسعاةةةةا با يةةةةضبا ةةةةارو بقق ةةةةذ بوس ةةةة وألبوسقركاةةةةلبا ةةةةرو بس ةةةةابضةةةة ب هةةةة ك ❖

ب( ا  

 كاسةةةةلب(اا)ب23ا)صاق اةةةةا ب س ةةةة وبكق ب.ةةةةلبيةةةة قال ب تةةةةار بوسر ةةةةببضةةةة ببغةةةة و ب6وس ةةةةبضب .ةةةة ب ❖

ب(وساع. ال

  (وسيباح(اا)ب24ا)ص بورق ونبي و بوألاا  سضب ا اربيروالب   50 ❖

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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ب

ب

 

 

  

وس رو ةةةةةةلبق .ةةةةةة باةةةةةة بوسا ةةةةةةا ضبا ونبوسياةةةةةة  بوس  ضاةةةةةةللبوألاةةةةةة ربقيةةةةةةألبوسسةةةةةةا ر ب  ب و ةةةةةة ب ❖

ب( اسب ا  (اا)بب25ا)صس. .ر

ب(وسفروألب ا  (اا)ب25ا)صوسروض ا با .رب ةبلبة ا  با بس.ضبوسا  فا ب وسا قسبا  ❖

ب( فرب ا  (اا)ب25ا)ص   رب100ق با ب ا بوسبير بوست ا باقروةلب اسة ب  ❖

يةةةةة ألب(اا)ب26ا)صا.اةةةةةاروألب   ربقةةةةةذهبباسةةةةة باق ا ةةةةة ا باعا ةةةةة  بضةةةةة بوس ةةةةةار بسةةةةة  اا ب 10 ❖

 (وسعروق
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 كاسةةةةةلبو  بةةةةةانب ب(ا)27ا)صبوسعاهةةةةة بوألر  ةةةةة با.ق ةةةةة بب ضةةةةة باةةةةة باة.ةةةةةسبوس ةةةةةا  بوألاراكةةةةة  ❖

ب(وسسع  ال

ب(وس .اجبو  ب ا (اا)ب27ا)صس رخا.ا  ب   ربس   بوس عببوسب50ق ربقع. بق  ا بب ❖

 ةةةةةارا ب بةةةةة ب اق.ةةةةةللبا قةةةةة باروسةةةةة.لبوسة اةةةةةر بباساةةةةةفلبوسغرباةةةةةلبوسايق.ةةةةةلببريةةةةةاصبوسةةةةةةا ب ❖

   BBC)(اا)27ا)صبو سروئا. 

 

 

 

ب28ا)صوسا سةةةةربوأل ر بةةةة بس.ا.ةةةةضبوس ةةةة  خبو ارو ةةةة باق ةةةةة باسةةةة ب  ةةةةرو ب   ةةةةاذبو قفةةةةاقبوس ةةةة  خ ❖

ب( كاسلبو بانبضارس(اا)

اةةةة ر ب(اا)ب28ا)ص ألااركاةةةةلبق ةةةة  با ببةةةة قا باراةةةة بوس يةةةة  باسةةةة با سةةةة  ضااةةةة ار بو سةةةةق باروألبو ❖

ب( ا  

ب(وسعربالب أل(اا)29ا)صبوألا بوساقي  لبقق. ب  كرو ااب  . بباآل ضبا بوألرقا بوساع. ل ❖

ب29ا)صاسةةةةة  س  بيرباةةةةة  لبر سةةةةةاابق عةةةةةألبو  قر ةةةةةألب بةةةةةربوألقاةةةةةاربوسيةةةةة ا الب ةةةةة ب  كرو اةةةةةا ❖

 (اا)وسق.ف ا  بوسعرب (
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ب

ئاسلبوسي.ب س اابوس.ة لبوسااسالبقالبوس.اساألبو  ار بس ا   بوس   بوس ار بس ا بوسغذوئ بببر

ب وسق االب

قةةةةر سبوسسةةةةا باياةةةة بوسي.ب سةةةة برئةةةةاسباة.ةةةةسبوس ةةةة وببوةقاةةةةاعبوس.ة ةةةةلبوسااساةةةةلببا قةةةةلباة.ةةةةسبوس ةةةة وب  

وس.ة ةةةةلبببياةةةة ربوس ائةةةةببوستةةةةا  بسةةةةرئاسبوساة.ةةةةسب اب ةةةةا  و ب بةةةة سب وسسةةةةا بيسةةةة بكةةةةرا بوسكعبةةةة برئةةةةاس

 وسسةةةةا  ب  اةةةةائ انب  ةةةة  باةةةة بوسسةةةةا  بوس ةةةة وببوسقاةةةةاضألب يسةةةة ب  اةةةةربوساةةةة ور بوساائاةةةةلبوسسةةةةا با ةةةة خب

س اةةةةلبوس.اسةةةةاألبوس  ائاةةةةلب .ةةةة بقعةةةة ا بض ةةةةروألبقةةةةا   بوسةةةة   بب2022 5 10ر ةةةةا بوسياةةةة و  باةةةة  بوستيتةةةةانب

 ةةةةي بوسة.سةةةةاألبقا اةةةة وبسرضعةةةة باسةةةة برئاسةةةةلبوساة.ةةةةسبس.قيةةةة األب .اةةةة بوس ةةةةار بس اةةةة بوسغةةةةذوئ ب وسق ااةةةةلب

 سفةةةةألبوسي.ب سةةةة بو بقةةةةا   بوسةةةة   بوس ةةةةار بسياةةةة بوسغةةةةذوئ ب وسق ااةةةةلباةةةة بوهةةةة بوس ةةةة و ا ب.وسا ب.ةةةةلبس.اة.ةةةةس

 ايةةةلبضةةة ب ةةة بوس اةةةلبو ققيةةةا خبوسةةةذخبااةةةرببةةة بوسب.ةةة بك  ةةة باةةة عكسبواةابةةةاب .ةةة بوساةةة و  نبواةةةاضلبوسةةة ب

  ةةةلبا  اةةةلبس.سةةةا ر بباةةةر ر بواةةةينبو هقاةةةا ببا.ةةةضبو اةةة بوساةةةائ بضةةة بوسعةةةروقب و  ةةةانبوسسةةة   ب  اةةةل

 .ةةةة با اسةةةةاببوسااةةةةا بس. يةةةة  بوسةةةة بو اةةةة بوسغةةةةذوئ ب وسسةةةةا ر ب .ةةةة بوس رو ةةةةلنبا كةةةة وباةةةةر ر ب اةةةةلب

  ور بوساةةةةةة ور بوساائاةةةةةةلب  ةةةةةةلبوسةةةةةةقروقاةالبسق فاةةةةةةذبوسا ةةةةةةارالبوسقةةةةةة بقق اسةةةةةةبب وس اةةةةةةلبوسيةةةةةةاس بضةةةةةة ب

ئاسب اباةةةة بةا بةةةة بريةةةةببوسسةةةةا بيسةةةة بوسكعبةةةة بباسسةةةةا برئةةةةاسبوساة.ةةةةسب وس ائةةةةببوستةةةةا  بس.ةةةةر.وسعةةةةروق

 ةةةةا  و ب بةةةة سب وسسةةةةا  بوسياةةةة ربا كةةةة وباةةةةر ر بوقاةةةةا بوسقعةةةة ايألبوسي اةةةةلب .ةةةة بوس ةةةةا   بك  ةةةة بااتةةةة ب

واةةةةةا بوسي.ةةةة  بسفئةةةةلبكباةةةةر باةةةة بوساةةةة و  ا ب اةةةة   بق ةةةةاعبوسقغذاةةةةلب وسق ااةةةةلب وها ةةةةابوسب اقةةةةلبوسقا ا اةةةةلب

 ةةةةةي بوسة.سةةةةةاألبب وسياااةةةةةلبو ةقاا اةةةةةلب وس  ةةةةةاعبوس رو ةةةةة نبا اةةةةةيابو بوس ةةةةةا   بسةةةةةاق بوسقيةةةةة األب .اةةةةة 

 وسةةةقاعألبوس.ة ةةةلبوسةةة ب ةةةرحباةةة بقبةةة بوسسةةةا ب  اةةةربوساةةة ور بوساائاةةةلبيةةة  ب ةةةيلبوسااةةةا ب وسا ةةةاك ب.وسا ب.ةةةل

وسقةةةة بق وةةةةة بوسب.ةةةة باةةةة بق.ةةةةلبو ا ةةةةارب و  فةةةةاضب سةةةةببوسااةةةةا بوسة ضاةةةةلب وسسةةةة يالنبااةةةةاباقسةةةةببببأ اةةةةلب

سعاةةةة ب .ةةةة با وة ةةةةلباائاةةةةلبقةةةة ترب .ةةةة با سةةةة بوس رو ةةةةلنب وسق ةةةة ضباةةةة بوسةةةةقارورب ةةةةيلبوسااةةةةا نبااةةةةافالبو

وسقيةةةةة ااألب واةةةةةةا بوساعاسةةةةةةاألبوسا اسةةةةةبلب رقفةةةةةاعبوس ةةةةة ا بوساةةةةةائ بضةةةةة بوسب.ةةةةة نب ب ةةةةةانبوسسةةةةة   ب  اةةةةةلب

ا قريةةةةاألبق اسةةةةببقغاةةةةربوسا ةةةةا بضةةةة بوسعةةةةروقبضاةةةةيب ةةةة باةةةةر ر ب اةةةةلبوسق يايةةةةاألبوسااساةةةةلبوسكاضاةةةةلب

 باسةةةةة   ب وةةةةةةرألبوس.ة ةةةةةلبوسااساةةةةةلبا اق ةةةةاألباسقفااةةةةةلب .ةةةةةب.س.ةةةة  ور باةةةةةا بوس ةةةةةا   بسق فاةةةةةذبوسا ةةةةارال

ب.وس ا   ب  الب  لبوسقروقاةالبق.ب بويقااةاألبوسب. بضايب  بقا ا بوسا ارالبوساسقار 

ب

ب
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ب

بوسي.ب س با اسببباسقي اربض بو سقاينب . ب روا بوسا و  ا بوسا ور ا بض بوسبكرالب

 اسةةةةةببرئةةةةةاسباة.ةةةةةسبوس ةةةةة وبباياةةةةة بوسي.ب سةةةةة نب  ور بوس رو ةةةةةلب واا ةةةةةلبوسعايةةةةةالببب وسفةةةةةروألب اةةةةة     

 ذكةةةةرب.اض ةةةةلببغةةةة و ببةةةةاسقي اربضةةةة بو سةةةةقاينب .ةةةة ب رواةةةة بوساةةةة و  ا بوساةةةة ور ا بضةةةة با   ةةةةلبوسبكراةةةةل اي

اكقبةةةة بضةةةة بباةةةةا بنبو بلاذسةةةةكبةةةةةانب ةةةةي ب  ةةةة  بوةقاا ةةةةا باةةةةلب  اةةةةربوس رو ةةةةلباياةةةة بكةةةةرا نب  اةةةةا ببغةةةة و ب

 واةةةةاضنبو ةةةة ب." ةةةةينباعةةةة نب ايةةةةاض ببغةةةة و باياةةةة بةةةةةابربوسع ةةةةانبيةةةة  بقاةةةةالب رواةةةة با   ةةةةلبوسبكراةةةةل

ةقاةةةةاعببيةةةة بوسقي اةةةةربضةةةة بكافاةةةةلبو سةةةةقاينب .ةةةة ب رواةةةة بوساةةةة و  ا بوساةةةة ور ا بضةةةة بوسبكراةةةةلب قغااةةةةرباو 

 قةةةةةابلباكاةةةةةاببيةةةةة ب."ةةةةةة سبوألرضبب را ةةةةةلبياةةةةةربقا   اةةةةةلب  ةةةةة  بوسقييةةةةةا بوسا وض ةةةةةاألبوأليةةةةة سال

و ةقاةةةةةاعباا ةةةةةاضبو ةةةةةةرونوألبوسقعسةةةةةفالببيةةةةةرب هةةةةةاس بوسا   ةةةةةلب اياسةةةةةبلبوسا يةةةةةرا نب ق يةةةةةاصب روٍضب

بقا   ا ب بقق ا لبالب روا بوسا و  ا ب  ايك  ب   ره ب ا ور   ااببس.اسقفا ا 

 

وس وا. بابي بالبوسسا  خبو  انبق  ب ايلبساكاضيلبوسا  روألباق س بة ا باكاضيلب

 و رهاببق راب اب قس.اي ا

 ةةةةةر بوسسةةةةا بكيةةةةاك بوس وا.ةةةة  نبوس ائةةةةببوأل  بسةةةةرئاسباة.ةةةةسبوس ةةةة وبنبوساةةةة  بب ا قةةةةلباة.ةةةةسبوس ةةةة وب

نب اةةةةار بوسةةةة با ةةةةربة ةةةةا باكاضيةةةةلبو رهةةةةابنبوسق ةةةة ب يس ةةةةاببةةةةرئاسبوسة ةةةةا ب2022 اةةةةاربب–ب10بوستيتةةةةان

وسفراةةةةةربوأل  بوسةةةةةُرك ب بةةةةة بوس هةةةةةاببوسسةةةةةا  خنبسي ةةةةةيعب .ةةةةة بو سةةةةةقع و وألبوس قاساةةةةةلب وسعا.اةةةةةاألبوس   اةةةةةلب

وسقةةةة با فةةةةذهابوسة ةةةةا ب و ةةةة ب اةةةةربو رهةةةةابب وس ياةةةةابوس ائاةةةةلب  ضةةةةلبو   ةةةةارب ةةةة بكااةةةة بوسبي ا بيةةةة ب

س وا.ةةةة نباةةةةلبرئةةةةاسبوسة ةةةةا نبواكا اةةةةلبو  ةةةةانبقةةةة  ب ايةةةةلبساكاضيةةةةلبوسا ةةةة روألنبقكةةةة  بقيةةةةألبو ةةةةروضبو

وسة ةةةةةا باةةةةة ب اياةةةةةلبوسقةةةةة رابب وسقأهاةةةةة ب وسقسةةةةة.احنبققةةةةة س بقع ةةةةةبب ايي ةةةةةلب ةةةةةبكاألبقةةةةةةار بوسا ةةةةة روألنب

باسق سةةةةارباةةةةلبوسة ةةةةاألبو سةةةةق بارالب وألا اةةةةلبوساع اةةةةلنبا كةةةة  وبو بوسا ةةةة روألب بق ةةةة ب  ةةةة ر  ب ةةةة ب و ةةةة ب

 وساةقاةةةةلببةةةة  بب سق ةةةةعارب  رهةةةةابسةةةةاااب ةةةةي بوسفقةةةةر بو  اةةةةر بنبابا ةةةةا بو بوسة ةةةةا بوسب ةةةة بوسةةةةذخبكةةةةا ب  بنب

 و بايةةةة بو  ةةةةارب و ةةةةةاببوسعةةةةاس بسا قيةةةةرب .ةةةة بقةةةةةاربوسا ةةةة روألب وسةرااةةةةلبوسا  اةةةةلبكاةةةةابو قيةةةةرب .ةةةة ب

سةةةةقاروربو رهابا   ةةةةابوس ائةةةةببوأل  نبوسة ةةةةا بباةةةةبا  ب ا قسةةةةبا ب كةةةة بوب ةةةةا بوس يةةةةرب وسقيراةةةةربوسةةةة بو 

ضةةةةة بو بقعةةةةةا ب ةةةةة بوسقةةةةةأتاروألبوسي باةةةةةلب وس ارةاةةةةةلبباةةةةةابايفةةةةة بق قةةةةة بوسرو  ةةةةةلب بوسةةةةةق يساق ب ا  اقةةةةة بنب

  اةةةةلب  ةةةةلبوسةةةةقروقاةالب ةةةةاا.لبساةةةةاا ب اا اةةةةلب ا.ةةةة ب قاااةةةة بباسعا.اةةةةاألبوس   اةةةةلباةةةة بو رهةةةةاببنب

ا بقع اةةةة با كةةةة  وبو بوب ةةةةا بوسة ةةةةا باسةةةةقي   بكةةةة بوسةةةة   ب بةةةةرب اةةةةا  بوسق يايةةةةاألبوسااساةةةةلبس.ة ةةةةا بساةةةةا

ق روقةةةة ب واكا ااقةةةة ب ق ةةةة اربب ةةةةا بوسقيقالا  اةةةةلبوس وا.ةةةة نبباقةةةةلب ر ب .ةةةة ب يةةةةبب ةةةة  ونبة ةةةةا باكاضيةةةةلب

و رهةةةابنباتا ةةةا بقاةةةيااق  بوس اسةةة  بضةةة بسةةةبا بقيراةةةربوساةةة  باةةة بقباةةةلب و ةةة بنبكاةةةابقةةةا ببة سةةةلببرض ةةةلب

اا انب قف ةةةة بو اةةةةاعبوسسةةةةا  خبوسةةةة با اراةةةةلبوسعا.اةةةةاألبضةةةة بوسة ةةةةا بنب ا اراةةةةلبوس ةةةة ااألبوس باةةةةلببكاضةةةةلبوقسةةةةب

بوسارا با با قسب بوسة ا 

ب

ب
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ب

بقا   ب»وألا بوسغذوئ «ب اا ب    بوسقع ايألب

ب

اسةةةةقع باة.ةةةةسبوس ةةةة وببضةةةة بة.سةةةةاق بوسا ب.ةةةةلبس.قيةةةة األب .ةةةة بقةةةةا   باوسةةةة   بوس ةةةةار بس اةةةة ببوسيةةةةباح 

وسغةةةةةذوئ ب وسق ااةةةةةلابوسةةةةةذخبةةةةةةرألبقرونقةةةةة بوس ةةةةةرونقا بوأل سةةةةة ب وستا اةةةةةلبضةةةةة ب قةةةةةألبسةةةةةابرنب ققبةةةةةاا ب رونب

  اةةةانبوساة.ةةةسبب ةةةأ بقاراةةةربوس ةةةا   باةةة ب  اةةة نبضبا اةةةابق اةةة  بضئةةةلنبقرضاةةة ب  ةةةر نب ق ةةةضبتاستةةةلبضةةة ب

وسا قيةةةةضب ق قةةةةرحباةةةةةرونبقعةةةة ايألبة هراةةةةلب .اةةةة ب ي يةةةةا بباةةةةاباقيةةةة ببةةةةا ققروضب قي اةةةة بوسيةةةةييااألب

وس  وراةةةةلنبضاةةةةي ب ةةةة بوس .ةةةة بوس سةةةةق رخب وس ةةةةا    بضةةةة بوس ةةةةا   بوسةةةةذخبا ريةةةة بوساعقراةةةة  ببا قبةةةةار ب

ب. اابا بيك الباقيراضب  اا با االاب بيييااألبس ابب رساس ا 

 قةةةةر سبرئةةةةاسباة.ةةةةسبوس ةةةة وبباياةةةة بوسي.ب سةةةة نب اةةةةسبوستيتةةةةاننبوةقاةةةةاعبوس.ة ةةةةلبوسااساةةةةلبب ةةةةأ بقةةةةا   ب

وسةةةة   بوس ةةةةار بس اةةةة بوسغةةةةذوئ ب وسق ااةةةةلنببياةةةة رب ائبةةةة بوستةةةةا  ب ةةةةا  و ب بةةةة بسب رئةةةةاسبوس.ة ةةةةلبيسةةةة ب

ئاةةةةلبا ةةةة خبوسياةةةة و  نبس اةةةةلبوس.اسةةةةاألبوس  ائاةةةةلب .ةةةة بقعةةةة ا بض ةةةةروألبوس ةةةةا   بوسكعبةةةة ب   اةةةةربوساةةةة ور بوساا

ب.قا ا و بسرضع باس برئاسلبوساة.سبس.قي األب .ا ب ي بوسة.ساألبوسا ب.لبس.اة.س

 سفةةةةةألبوسي.ب سةةةةة نببيسةةةةةببباةةةةةا بس.ةةةةة وئر بو  يااةةةةةلبس.اة.ةةةةةسنباسةةةةة ب  باقةةةةةا   بوسةةةةة   بوس ةةةةةار بس اةةةةة ب

 ايةةةةلبضةةةة ب ةةةة بوس اةةةةلبو ققيةةةةا خبوسةةةةذخبااةةةةرببةةةة بوسب.ةةةة بسك  ةةةة ببوسغةةةةذوئ ب وسق ااةةةةلباةةةة ب هةةةة بوس ةةةة و ا ن

اةةة عكسبااةابةةةا ب .ةةة بوساةةة و  انباةةة بةا بةةة ب كةةة بوسكعبةةة بااةةةر ر باقاةةةا بوسقعةةة ايألبوسي اةةةلب .ةةة بوس ةةةا   ب

سك  ةةةة باكفةةةة بااةةةةةا بوسي.ةةةة  بسفئةةةةلبكباةةةةر باةةةة بوساةةةة و  ا ب اةةةة   بق ةةةةاعبوسقغذاةةةةلب وسق ااةةةةلب  ها ةةةةابوسب اقةةةةلب

اسةةةة بذسةةةةكنبقةةةةا ب اةةةة باة.ةةةةسبوس ةةةة وبب ياةةةة ب. "ةقاا اةةةةلب وس  ةةةةاعبوس رو ةةةة وسقا ا اةةةةلب وسياااةةةةلبو 

وسرباعةةةة بضةةةة بيةةةة ا بسةةةةةاوسيباحالبا باقاراةةةةربوس ةةةةا   بسةةةةاعقا ب .ةةةة بوسقعةةةة ايألبوسقةةةة بسةةةةقةر ب .اةةةة نب

  اةةةاضب. " وأل ةةةذبب  ةةةربو  قبةةةارب  ةةةروألبوسايي ةةةاألبوسقةةة بق ةةةرقباسا ةةةابوس ةةة وببضةةة بوسة.سةةةاألبوساااةةةال

.ةةةةرببأيةةةة بوس ةةةةا   بسك  ةةةة بةةةةةانباةةةة بيك اةةةةلبقيةةةةراضب  اةةةةا با ااةةةةلانب  بابعةةةةضبق.ةةةةكبوسايي ةةةةاألبققع

ا ةةةةةارو باسةةةةة ب  باوس  ةةةةةا بوسةةةةة و . بساة.ةةةةةسبوس ةةةةة وبب باسةةةةةاحبساتةةةةة بهةةةةةذ بوسيك اةةةةةلبباسقيةةةةةرضببةةةةةاألا رب

 بةةةا  ب  ةةة بااةةة باةةةا ب. " وس اةةةااابوسسةةةقروقاةالبس.ب.ةةة نب ا  ةةةاباةةةاباقع.ةةةرببق ةةة ا بوس ةةة و ا باسةةة بوسبرساةةةا 

ضب و  فةةةةةانوألبوسةاركاةةةةةلب وساةةةةةروئببس.ا ةةةةةارالبوسقةةةةة بسةةةةةق فذب كافاةةةةةلبوسايي ةةةةةاألبوأل ةةةةةر نبو ققةةةةةرو

و قاارهةةةةانبضةةةة بيةةةةا ب با ةةةةة ب خبذكةةةةربس.اياض ةةةةاألبوأل ةةةة بض ةةةةرو نب وألاةةةة و بوسا ييةةةةلبسيسةةةةاببوساياض ةةةةاألب

وسا قةةةةةلبس.ةةةة ف نب و  ائ ةةةةا بسابةةةة  بوسق  اةةةةلبوسعةةةةا  بس.تةةةةر  ب يارهةةةةاباةةةة بوألاةةةة ربوسقةةةة بق ةةةةصبوسق ااةةةةلب

   اةةةةحبوسرباعةةةة نب  باقاراةةةةربوس ةةةةا   بسةةةةاعقا ب .ةةةة ب. " ةةةة بوس ب ةةةةاألبوسف اةةةةر  ق سةةةةالب ةةةةبكلبوسياااةةةةلب  

قكااةةةةضب يةةةة. بسك  ةةةة بةةةةةانباةةةة بيك اةةةةلبقيةةةةراضب اةةةة ربا ااةةةةلب وس  ةةةةربباسايي ةةةةاألبوسقةةةة بسةةةةة.ألب .ةةةة ب

 اةةةةاب اةةةة باة.ةةةةسبوس ةةةة وبباياةةةة بوس اةةةةا خنبض ةةةة ب كةةةة ب ق ضةةةة باةةةةلبوسةةةة   بوس ةةةةار ب. "اةةةة و بوس ةةةةا   

 قةةةا ب. "وسف ةةةربااةةة ب   بوسق ااةةةلبوسقةةة بقي   ةةةابا و  ةةةلبوس  سةةةلس.اياض ةةةاألبوسقةةة با ةةةلبسةةةكا  ابقيةةةألب ةةة ب

وس اةةةةا خبسةةةةةاوسيباحالبا باهةةةةذوبوس ةةةةا   بةةةةةانبسق .اةةةة بوساةةةةررب .ةةةة بوساةةةة و  ا بةةةةةرونبرضةةةةلبسةةةةعربوسةةةة   رب

ا ابةةةة بوسةةةة ا اربوسعروقةةةة انبا ةةةةارو باسةةةة ب  باق ةةةة ا بوسةةةة   بوس ةةةةار بس. ب ةةةةلبوسف اةةةةر بهةةةة ب اةةةةربةاةةةة ب ااكةةةة ب

ب. "وسياسالببوسرك  باسا ب ي بوسفقر 
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  اةةةةاضب  باا اةةةة عبوسق ااةةةةلبقي  ةةةة بوسا و  ةةةةلبوسعااةةةةلبس.  سةةةةلب  بااكةةةة بساتةةةة بهةةةةذوبوس ةةةةا   ب  باكةةةة  ب

بةةة اي بس ةةةابضةةة بوس قةةةألبوسيةةةاس انب قةةةابلب  باقا اةةة بهةةةذوبوس ةةةا   بسةةةاك  ب .ةةة بوألاةةة بوس  اةةة بسكةةة ب باةةة ترب

ب. "ض بوسا و  لب   ور بوسااسال

 و  ةةةلباةةة بوسيك اةةةلباسةةة باة.ةةةسبوس ةةة وبباةةة ب ةةةة بق ةةةراع اانب بةةةا ب  باه ةةةاكبقيركةةةاألباةةة ب ةةةة برضةةةلبوسا

 قةةةا لبا بااة.ةةةسبوس ةةة وبببياةةةةلباسةةة بارسةةةا بوسا و  ةةةلباةةة بوسيك اةةةلباةةة ب ةةةة بق ةةةراع اب وسااةةة بب ةةةانب

ب ي يا ب  بوس قألبق بقأ ربكتارو ب . باقرورهاب ه اكبياةلبا.يلبس اابا

ب

بالبقرابا ب ق أللبوس  وببوساسق .ا بسا ري  بابا ر بسااسوس ائببااسرب

و . بوس ةةةةاببوساسةةةةق  نبااسةةةةربسةةةةك  رب قةةةة ألنبوساةةةة  بوستيتةةةةاننب ةةةة بقةةةةربب ةةةةرحبوس ةةةة وبب وسفةةةةروألب اةةةة     

 قةةةةةا ب قةةةةة ألبو بلاوس ةةةةة وببوساسةةةةةق .ا بقةةةةةا را ب .ةةةةة بقةةةةةةا  بو  سةةةةة و ب.وساسةةةةةق .ا بابةةةةةا ر بسااسةةةةةال

قكةةةة  بر وبب واةةةةاضباسةةةةاك  بس. ةةةة وببوساسةةةةق .ا بابةةةةا ر ب ةةةةي بو اةةةةا بوسا ب.ةةةةل."وسسااسةةةة ب هةةةةذ بوساري.ةةةةل

 و ةةةةارب قةةةة ألنبوسةةةة باريبةةةةلبةااةةةةلبوساسةةةةق .ا بو   ةةةةرو بباسعا.اةةةةلبوسسااسةةةةالنب." .ةةةة بوسابةةةةا روألبوسسااسةةةةال

 واةةةةاضبو با ةةةة  بوس ةةةة وببوساسةةةةق .ا بايةةةة بوسةةةة ب." ةةةة وبباريبةةةة  بباسةةةةذهاببوسةةةة بوساعاراةةةةلب٥وسةةةة بب٤ ةةةة وب

ب ائبا نب قك  بوس  و ا ب و ا ربوسق بقاس  ببا  البوهقااااق  ااب٤١

ب

ب    با ا علبة.ساألبوسبرساا ببسببباوساسانسلب وسع وسلالبوسقغي بسااس ب  وببا

 ائبةةةا با ةةة   بب14وستيتةةةاننب  ببوس ائةةةبب ةةة باياض ةةةلب ا ةةة  نباياةةة ب ةةة رخبوسعبةةة بربةةة نك ةةةضبب اةةة   ب ةةةفر

وسعبةةةة بربةةةة ببب قةةةةا .ا ا عةةةةلبة.سةةةةاألبوسبرساةةةةا ببسةةةةببباو سةةةةقغي بوسسااسةةةة ابس ةةةةا   بوساسةةةةانسلب وسع وسةةةةل

 ائبةةةةا ببا ا عةةةةلبة.سةةةةاألباة.ةةةةسبوس ةةةة وبب  ةةةة  بوسا ةةةةاركلبضا ةةةةابيقةةةة باةةةةق با رو بب14سةةةة  با باه ةةةةاكب اةةةةلب

  بب بةةةةةا ."ا قةةةةةرحبا ةةةةةصبقةةةةةا   بوساسةةةةةانسلب وسع وسةةةةةلباةةةةةا بةةةةةة   ب  اةةةةةا بوسبرساةةةةةا بس.قيةةةةة األب .اةةةةة 

وسا قةةةةرحبهةةةة بااياسةةةةلبا.ةةةةضبقةةةةا   بوساسةةةةانسلب وسع وسةةةةلبساكةةةة  بباةةةة بوس اةةةةانبوسعروقةةةة ب  باب ةةةة بباةةةة بهائةةةةلب

وسةةةةلبيقةةةة ب باسةةةةقغ بضةةةة بوسقيةةةةفااألبوسسااسةةةةالباةةةة ب ةةةةة بوساكاسةةةةببوس  يةةةةالباتةةةة بوةقتةةةةا بوساسةةةةانسلب وسع 

اقبةةةةا ب  ببك  يةةةةااألبسةةةة بقكةةةة با قااةةةةلبسيةةةة ببوسبعةةةة بب ةةةة ضبابعا هةةةةاب ةةةة بوسسةةةةايلبو  ق اباةةةةلب بعةةةة بذسةةةةب

  باو سةةةةقغي بسةةةةاسبضةةةة بضقةةةةر بو  ق ابةةةةاألب و اةةةةابب  اةةةةاض."هةةةة  نبوأل ةةةة اصبساسةةةة وباةةةة ب    بوسبعةةةة 

بوسيساسلب وس رةاألبوس ايلبات بوسا ارا بوسعااا اايق بض بوسا ايبب

ب

ب

ب

ب

ب
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ب

ب

بوسي ا  لباة.سبوس  وببياربقا رب . بق رالبوس  و ا بيق بق كا بوسيك البوس ائببايا ب

و .ةةةة بوس ائةةةةبب ةةةة ب  سةةةةلبوس ةةةةا   نباياةةةة بوسيةةةةا   نب ةةةة  بقةةةة ر باة.ةةةةسبوس ةةةة وبب .ةةةة بب وسفةةةةروألب اةةةة   

وسيةةةةا   ببو بلاه اسةةةةكبةا.ةةةةلباةةةة بوس ةةةة و ا بوسا اةةةةلب قةةةةا ب."ق ةةةةرالبوس ةةةة و ا بايقةةةة بق ةةةةكا بوسيك اةةةةل

 ق قةةةةلب."وسقةةةة باةةةةةببو بق ةةةةرعبباة.ةةةةسبوس ةةةة وبنبا  ةةةةاباةةةةابكا ةةةةألبضةةةة بوسةةةة  روألبوسسةةةةاب لب ا  ةةةةابوسي اتةةةةل

اوس ةةةةا   بو هةةةة بضةةةة بوس قةةةةألبوسةةةةروه بهةةةة بقةةةةا   بوسا و  ةةةةلنبو بو بيك اةةةةلبقيةةةةراضبو  اةةةةا ب بايةةةةربس ةةةةاب

قةةةةروربوسايكاةةةةلبو قيا اةةةةلبضةةةة ب ةةةة  بةةةةة و بق ةةةةرالبوخببو بقرسةةةة بوخبقةةةةا   بوسةةةة بوسبرساةةةةا نب ي يةةةةاببعةةةة 

 و اةةةةحبوسيةةةةا   باياةةةة بكا ةةةةألبوس ةةةة و ا بقةةةةاق بضةةةة ب قةةةةألب."قةةةةا   بو بوسةةةةذخبايةةةة ب ةةةة ب راةةةةربوسيك اةةةةل

سةةةةابرباةةةة بوس.ةةةةةا بوس ااباةةةةلنب ب ةةةةذوبوس ةةةةروربضةةةةا باة.ةةةةسبوس ةةةة وببياةةةةربقةةةةا رب .ةةةة بق ةةةةرالبوس ةةةة و ا بيقةةةة ب

بق كا بوسيك الاا

ب

ربوسافا ااألبالبكر سقا بب ي صبقا   بوس ف ب وسغا ببوس ائبب . ب  و باك ضب  بقعت

ب ا.احبوس بواكا البوسقعاا بالبوسا ا عبة ائااب   سااب

ك ةةةةضبوس ائةةةةببك .ةةةة ب ةةةة و  ب ةةةة بقعتةةةةربوسافا اةةةةاألببةةةةا ب  ور بوسةةةة ف ب اات.ةةةةا ب ةةةة ببيةةةة ألبوسعةةةةروق 

وسايكاةةةةلببيك اةةةةلبوق.ةةةةا بكر سةةةةقا ب وسقةةةة بو  . ةةةةألبوس ةةةة ربوساااةةةة بألق ةةةةاعبيك اةةةةلبو ق.ةةةةا ببق باةةةةربقةةةةرور

و قيا اةةةلبوس ةةةةاصبب سغةةةةانبقةةةا   بوسةةةة ف ب وسغةةةةا بضةةةة بو ق.ةةةا باةةةةابقةةةة باةةةة ضلبوسيك اةةةلبوسارك اةةةةلبوسةةةة بوسااةةةة ب

 قةةةةا بك ةةةة و  بو ب. ”بق باةةةةربوس ةةةةا   بيرضاةةةةاب وسقعااةةةة باةةةةلبكر سةةةةقا ب ضةةةةربوساةةةة وب ب وس ةةةة و ا بوسعروقاةةةةل

وب ةةةةة ببا ةبةةةةة ببب2022\2\15(ب وسيةةةةةا رببقةةةةةارا ب2019(بضةةةةة ب)110قةةةةةروربوسايكاةةةةةلبو قيا اةةةةةلبوساةةةةةرق ب)

قةةةا   بوسةةة ف ب وسغةةةا بضةةة بو ق.ةةةا بب ةةةانوب .ةةة ب  ةةة  بقاةةةائالبا  اةةةلباةةة بقب. ةةةابواةةةا بوس اةةةانبوسعروقةةة ب ذسةةةكب

سقي اةةةةربابةةةة  بوسقةةةة و  ب وساسةةةةا و ببةةةةا بةااةةةةلبوساةةةة  بوسعروقاةةةةلب ييةةةةربوسا.ةةةةضبوس ف ةةةة بباسيك اةةةةلبو قيا اةةةةلب

قا بب ةةةةروربوسايكاةةةةلبو قيا اةةةةلب ض ةةةة ب و اةةةةحببك ةةةة و  بو ب ةةةة  بوسقةةةة و بكر سةةةةب. ”وساقات.ةةةةلببةةةة  ور بوسةةةة ف 

وسايا تةةةةاألباةةةةلب  ور بوسةةةة ف بباقةةةةاحبس.يك اةةةةلبوسعروقاةةةةلبوسقعااةةةة باةةةةلبوسا اةةةة عبة ائاةةةةاباةةةة ب ةةةةي برضةةةةلب

  ةةةةا  بقاةةةةائالباةةةة بوساسةةةة  سا بضةةةة بو ق.ةةةةا بببةةةة و  ب ةةةة  بق فاةةةةذبويكةةةةا بوس اةةةةانبوسعروقةةةة ب وسةةةةذخباعقبةةةةرب

ا اةةةلبوسقعااةةة باعةةة ب  ساةةةاباةةة ب ةةةي بوسقفاهاةةةاألبةرااةةةلببيسةةةببقةةةا   بوسع  بةةةاألبوسعروقاةةةلبنبواةةةاضلبوسةةة بواك

ب و قفاقااألبالبقركاابسا لبقي اربوس ف با ب ي بورواا ا ببا

ب

ب

ب
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ب

وسةب رخلبقي ربوسق وضربوسسااس ب . بقا   بوألا بوسغذوئ ب وسقي األب .ا ببوس ائببا عا ب

بوس ااس

قي ةةةةربوسق وضةةةةربوسسااسةةةة ب .ةةةة بب  .ةةةة ب اةةةة بوس.ة ةةةةلبوسااساةةةةلبوس ااباةةةةلبا ةةةةعا بوسةبةةةة رخنببب وسفةةةةروألب اةةةة    

 قةةةةا بوسةبةةةة رخبضةةةة بقيةةةةراحبيةةةةيف باق.ف لاوةقاةةةةاعب.قةةةةا   بوسةةةة   بوس ةةةةار بس اةةةة بوسغةةةةذوئ ب وسق ااةةةةل

وس.ة ةةةةلببوسةةةةقاربس يةةةة بسةةةةقلبسةةةةا األببياةةةة ربرئةةةةاسباة.ةةةةسبوس ةةةة وبباياةةةة بوسي.ب سةةةة ب وسقاةةةةف اب يسةةةة ب

ضةةة بوس ةةةا   باةةة بقبةةة ب  اةةةربوساةةة ور بوساائاةةةلبا ةةة خبر ةةةا بياةةة بسةةة باكةةة به ةةةاكبوخبق يايةةةاألبس.ةةة  ور ب

وسيك اةةةةلب وس.ة ةةةةلبوقة ةةةةألببق يةةةةاصب اةةةة و بكاضاةةةةلبسيةةةةاا لبوسسةةةة   ب ق  ةةةةا بوسااةةةةا بسق فةةةةاضباسةةةةق  ب

  ةةةة  ب اةةةة بقيةةةةاسضبو  ةةةةاذب  ةةةة بو ةةةة باسةةةة بقةةةةةرب خبابايتةةةةاألببةةةةا بو  ةةةةاربوسق سةةةةا  ب."و سةةةةق يكبس.ااةةةةا 

وئ ببةةةةأة ونب  اةةةةلب قيةةةةاسضبو  ةةةةاذب  ةةةة بباس ةةةةأ بوسسااسةةةة ب و اةةةةابةةةةةر بوسق وضةةةةرب .ةةةة بقةةةةا   بو اةةةة بوسغةةةةذ

قرا.ةةةةة  ب ا ةةةةةاربسةةةةةقك  بقيةةةةةألبقيةةةةةرضبوسيك اةةةةةلبب25  ةةةةة  بوسةةةةة بو با." وسةااةةةةةلبقيةةةةةرضبباسةةةةة  سال

بوألسب عبوسا ب ب  فاق اب ضربوسا و بوسق بي  هابقا   بوألا بوسغذوئ ب وسق االاا

ب

بوس ب ها بض باي  ب  وئربذخبقاربب300لب اسا بوس وارببب ائبوس

ياض ةةةةلبذخبقةةةةارنب اسةةةةا بوس واةةةةرنباةةةة  بوستيتةةةةاننب ةةةة ب ةةةةة  بائةةةةاألبك ةةةةفألبوس ائةةةةبب ةةةة بابقسةةةةراباألب اةةةة    

 بيسةةةبب تةةةائربو  ةةةا ب ة ق ةةةابوس واةةةربوسةةة بايكاةةةلب.وألسةةةاانبوس هااةةةلبضةةة بايةةة  ب  وئةةةربوسب. اةةةلبباساياض ةةةل

قي اةةةةربوس ايةةةةرالبوسا قيةةةةلبب اةةةةااابوس  وهةةةةلنب  اةةةة و بوساياض ةةةةلنبضةةةة  بكقةةةة قاربوساع. اةةةةاألبوسةةةة ور  باةةةة ب

وسةةةة ب هاةةةة بب300 ا اراةةةةلبب. اةةةةلبسةةةة قبوس ةةةةا  ب سةةةةفرب ةةةة بوسعتةةةة رب .ةةةة با اراةةةةلبب.ةةةة ااألبوساياض ةةةةلب

 با ةةةةألب  بكهةةةةذوبوسعةةةة  بوسةةةة ها برضةةةةلبسةةةة ضبوسر وقةةةةبباةةةة با.اةةةةارب.”  ةةةةار بوسعاةةةة بضةةةة بوسب. اةةةةلبوساةةةةذك ر 

ا.اةةةةة  ب ا ةةةةةارب روقةةةةة  نب و اةةةةةلبايكاةةةةةلبقي اةةةةةربب400ا.اةةةةةاروألب ب4ا.اةةةةة  ب ا ةةةةةارب روقةةةةة باسةةةةة بب400 

بوساقابعلبباق اذبو ةرونوألبوس ا   الببيربوسا اسفا ابوس ايرالب اكقبباعا  بوساياض بس    

ب

ب”قيذارب ااب ب  ا بوس. ةلاابكوألا بوسغذوئ بساك  ب  رباسااربب ع بوس  ا ل

نببوستيتةةةةاننبا ةةةةر عبقةةةةا   بو اةةةة بوس ائةةةةبب ةةةة بقيةةةةاسضبوسفةةةةقحبرضاةةةةربوسيةةةةاسي  ةةةة بب كاسةةةةلبوساع. اةةةةل 

اةةةة بورقفةةةةاعبوسةةةةعاربوسةةةة ف نبا ةةةةاروبوسةةةة بو بوس ةةةةا   ببوسغةةةةذوئ بو و بس.سةةةةا ر ب .ةةةة بوسةةةة ضر بوسااساةةةةلبوساقي  ةةةةل

 قةةةا بوسيةةةاسي ببو بكقةةةا   بو اةةة ب.ا ةةة ألبسةةة بيك اةةةلبقيةةةراضبو  اةةةا ب بةةة ضلباةةة بقبةةة بوسقيةةةاسضبوستيتةةة 

وسغةةةةذوئ با ةةةة ألبسةةةة بيك اةةةةلبقيةةةةراضبو  اةةةةا ببرئاسةةةةلبايةةةة ف بوسكةةةةا ا ببيةةةةةلب ةةةة  ب ةةةةة  ب ةةةة ا ب

يتةةة بسغةةةرضبوسسةةةا ر ب .ةةة بو اةةة و بوساقي  ةةةلبيةةةذوئ باكفةةة بساةةة  ب ةةة رب بةةة ضلباةةة بقبةةة بقةةة  بوسقيةةةاسضبوست

 و اةةةةحنبو  بقاراةةةةربا ةةةةر عبقةةةةا   بو اةةةة بوسغةةةةذوئ باةةةة ب.”اةةةة بوسعائةةةة وألبوس ف اةةةةلب ةةةةي بو  ةةةة ربوساااةةةةال
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 ةةةةي بوسقيةةةة األب .اةةةة ب و ةةةة بقبةةةةلباة.ةةةةسبوس ةةةة وببسةةةةاك  بباتابةةةةلب  ةةةةرباسةةةةااربضةةةة ب عةةةة ب  ا ةةةةلبوس  سةةةةلب

بوسعروقال ا

 

ب ارب س ب ذهببوس بوسي ا لبلباةبب روسلبابا ر بو  . بقرك  ائبببوس

وكةةة بوس ائةةةبب ةةة بكق.ةةةلبيةةةا ق  ب .ةةة بقركةةة بنبو بابةةةا ر بو  ةةةاربوسق سةةةا  بسيةةة بب  كاسةةةلبو بةةةانبوسةةةروخبوسعةةةا 

  ةةةة  ب" و ةةةةكاسالبوسةةةة  ر بوسبرساا اةةةةلبوسياساةةةةلبنبضااةةةةابرضةةةةضبابذهةةةةاببقةةةة  بو  ةةةةاربوسق سةةةةا  بوسةةةة بوسي ا ةةةةل

 ةةةةاربوسق سةةةةا  ب روسةةةةلبي ا اةةةةلب  وقعاةةةةلب سةةةة بقركةةةة بضةةةة بس ةةةةانباق.فةةةة بنباب .ةةةة ب روسةةةةلب  ةةةةا بابةةةةا ر بو 

اةةةةذهببو  ةةةةاربوسةةةة بوسي ا ةةةةلبانبا ةةةةاروبوسةةةة بو بو  ةةةةاربوسق سةةةةا  بو ةةةةر بقسةةةة البكاا.ةةةةلبسكةةةة بو  اةةةةلباةةةة ب

 واةةةةاضبو بابو  ةةةةاربوسق سةةةةا  با ق ةةةةربو ةابةةةةلباةةةة بةااةةةةلبوس ةةةة  ب وساسةةةةق .ا ب."  ةةةةي بوسابةةةةا ر بو  اةةةةر 

اربوسيةةةة رخبا قةةةة  بوسيةةةة رب ا ةةةةببضا ةةةةابوساسةةةةق .ا بض ةةةة بسابا رق ةةةةابابنبا اةةةةيابو بابابةةةةا ر ب  ةةةةا بوسقاةةةةب

باا

ب

اق  بسة لبوس رو لبوسساب لبب  يقبكريايلبوسريالبك . بوس  اعبببوس ائببتائربا اض

بوس رو  

وق ةةة بوس ائةةةببتةةةائربا اةةةضنبوستيتةةةاننبسة ةةةلبوس رو ةةةلبوس ااباةةةلبوسسةةةابرببسةةةرقلبوسفةةةيحباةةةة بب  كاسةةةلبوساع. اةةةل

 قةةةةا با اةةةةضببا ب.ياةةةةرباعر ضةةةةلب اةةةةااعبي ةةةة قبوسفةةةةيحبوسعروقةةةة ب ةةةةي بقعاقةةةة ه باةةةةلب ةةةةركاألبوة باةةةةل

%بضةةةة بوسةةةةبي نب ه ةةةةاكب سةةةةبابب  اةةةة  بكا ةةةةألبسةةةةببا ب65كوس  ةةةةاعبوس رو ةةةة بايةةةةركبوس وقةةةةلبو ققيةةةةا خبب سةةةةبلب

بةةةة  يقبريايةةةةلبوسرياةةةةلب .ةةةة بوس رو ةةةةلنبا  ةةةةابوسايابةةةةا بس.ةةةة   نب وسةةةةقارو بوسباةةةةائلباةةةة ب ةةةةي بو ق.ةةةةا  نب

وسسةةةةاب لب   ورقةةةة بوس ارةاةةةةلب وساائاةةةةلب  . ةةةة وبريايةةةةلبوسرياةةةةلب .ةةةة ببا ةةةةارو باسةةةة ب  بكسة ةةةةلبوس رو ةةةةل

  اةةةةةاضب  بكا ةةةةةاك بوس رو ةةةةةلب بق قيةةةةةرب .ةةةةة با.ةةةةةضبوسااةةةةةا بض ةةةةة بسك  ةةةةةابقعقبةةةةةرباةةةةة بوهةةةةة ب.”وس رو ةةةةةل

   ةةةةةارباسةةةةة ب  بكوس  ةةةةةاعب.”وسا ةةةةةاك نبضاةةةةةينب ةةةةة بقةةةةة ضاربو سةةةةةا  ب وساباةةةةة وألب اكاضيةةةةةلبوسي ةةةةةروأل

 بوسسةةة  وألبو  اةةةرنبوألاةةةربوسةةةذخباةةة   بوسةةة ب اةةةلب ساةةةاألبوس رو ةةة ببةةة  باقروةةةةلبب ةةةك بكباةةةرب  ي يةةةابضةةةب

ب  رقبة ا   ا

ب

ب

ب

ب

ب

ب



 

   2022-5-11   /  األربعاء 

 67العدد / 

14 
 

ب

ب

ب

ب

بلبرابربويا به برة بوساري.لبوس ا البسرئاسلبوسةا  رالبوس ائببيباحبوسيبي 

وكةةةة بوس ائةةةةبب ةةةة بوسيةةةة ببوسةةةة اا رو  بوسكر سةةةةقا  بيةةةةباحبوسيةةةةبي نبو بوسابةةةةا ربب  كاسةةةةلبو بةةةةانبوسةةةةروخبوسعةةةةا 

ب لبنبضااةةةةاببةةةةا باوسيةةةة ببوسةةةة اا رو  بوسكر سةةةةقا  بسةةةة باق ةةةةا  ب ةةةة باةةةةةببو بافةةةةا ضب   ب ةةةةر  باسةةةةب

 قةةةةا بوسيةةةةبي ببنبو باب   ةةةةلبوساعاراةةةةلبو  قااراةةةةلبضةةةة بابةةةةا ر بو  ةةةةاربوسق سةةةةا  ب." رئاسةةةةلبوسةا  راةةةةل

ياةةةةربا   ةةةةلبانبا ةةةةاروبوسةةةة بو بابوس ةةةة  بوسكر اةةةةلب بقيبةةةةذبوسقةةةة   بضةةةة باةةةةاباةةةةةرخبباسباةةةةألبوس ةةةةاع بسكةةةة ب ب

 قةةةةابلبوسيةةةةبي بو بابوسيةةةة ببوسةةةة اا رو  بوسكر سةةةةقا  با ق ةةةةلببةةةةا برابةةةةرب."  قكةةةة  ب رضةةةةابضاةةةة ب يضةةةةاق 

وياةةةةة بهةةةةة برةةةةةة بوساري.ةةةةةلبوسا ب.ةةةةةلبسرئاسةةةةةلبوسةا  راةةةةةلبابنبا ةةةةةاروبوسةةةةة بو بابوسيةةةةة ببوسةةةةة اا رو  ب

 سفةةةةألبوسيةةةةبي بوسةةةة بو بابوسكةةةةر ب."وسكر سةةةةقا  بسةةةة باق ةةةةا  ب ةةةة برئاسةةةةلبوسةا  راةةةةلب و  اةةةةلبساسةةةةألب  ةةةة  

ب."   ر ب ساسبض با.عببقياسضبو  اذب   ض با.عببوس   بوسسااسالبو

ب

وس ا   البوس اابالبوةرونوألب  ابالبق ق ربوس  وببوساقغابا ب  ببوس ائببا سضبوسسعبا خلب

بة.ساألبوساة.سب

قةةةةا ب اةةةة بوس.ة ةةةةلبوس ا   اةةةةلبوس ائةةةةببا سةةةةضبوسسةةةةبعا خ لبو به ةةةةاكبوةةةةةرونوألب  اباةةةةلبيةةةةارالببوسةةةة  رون 

وس ةةةة وبنبا كةةةة وبو ةةةة بسةةةة بايةةةة  بيقةةةة با  ةةةة بو ع ةةةةا بة.سةةةةلببق ق ةةةةربوس ةةةة وببوساقغابةةةةا ب ةةةة بة.سةةةةاألباة.ةةةةس

ب وااضبو با   بو ع ا بوسة.سلبساي  ب ي بو اا بوس .ا.لبوسا ب.لاب.و ق اببرئاسبوسةا  رال

ب

ب

بلبقع ا بوسبرساا بسا  خب  ا  بو  ق اباألبوسابكر ب ي  بوسبرساا بوس ائبلبس ا.لبوسس. ا  ب

بةةةلب ةةة بكق.ةةةلبيةةةا ق  بوس ااباةةةلبسةةة ا.لبوسسةةة. ا  نبا بقةةةأ ارب قع اةةة بقاسةةةألبوس ائب  كاسةةةلبو بةةةانبوسةةةروخبوسعةةةا 

اة.ةةةةسبوس ةةةة وببسةةةةا  اا باسةةةة با ةةةةا  بو  ق ابةةةةاألبوسق ةةةةراعالبوسابكةةةةر ب يةةةة  بوسبرساةةةةا نبضااةةةةاب ةةةة  ألباب .ةةةة ب

 ذكةةةةرألبوسسةةةة. ا  بضةةةة بقيةةةةراحبيةةةةيف نبنب  بابرئاسةةةةلب." اةةةةر ر بوسةةةةقئ اضبوسة.سةةةةاألبب ةةةةك بضةةةة رخ

.سةةةةلببرساا اةةةةلبة اةةةة  ب .ةةةة بوسةةةةري باةةةة بةاةةةةلبوسق وقاةةةةلب وساةةةةغ باة.ةةةةسبوس ةةةة وببسةةةة بقيةةةة  بوسةةةة بو  بة

وس اةةةةةاب انبا ةةةةةار باسةةةةة ب  بارئاسةةةةةلبوسبرساةةةةةا ب  ائباةةةةة ب يرقةةةةة وب اسةةةةةلبو ةةةةة رباةةةةة ب اةةةةةربوسبرساةةةةةا ب

  اةةةةةاضألب  با تةةةةةاربوسعا.اةةةةةلبوسسااسةةةةةالبوس ةةةةةألبب يس ةةةةةاب .ةةةةة ب اةةةةة بوسبرساةةةةةا بوسق ةةةةةراع ب."وسق ةةةةةراع 

ب.ساق بب ك بض رخاا ساهاألببقع ا. بب ك بكبارنب     ب سقئ اضبة
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ب

ب

ب

ب

ب

بوألاا بوسعا بساة.سبوس  وبباسق ب بوسسفاربوألا اس 

وسةةةةق ب بوألاةةةةا بوسعةةةةا بساة.ةةةةسبوس ةةةة وببوس كق رسةةةةار و ب بةةةة سبسةةةةارا  ببعةةةة ب  ةةةةرببا قةةةةلباة.ةةةةسبوس ةةةة وب  

 بعةةةة بقبةةةةا  بك.اةةةةاألبوسقرياةةةةببنببيةةةة ب.وساةةةة  بنبوسسةةةةفارو ا اس بسةةةة  ببغةةةة و بنبوسسةةةةا باا راقسةةةةا بكراكةةةةا ق 

 بةةةةا بسةةةةب بقع اةةةة بوسعيقةةةةاألبوست ائاةةةةلب ق  ارهةةةةاببةةةةا بوسب.ةةةة ا بوسيةةةة ا ا بضةةةة بوساةةةةةا بوسبرساةةةةا  ب قبةةةةا  بوسةا

وس بةةةةروألنبضاةةةةيب ةةةة با واةةةةالباكاضيةةةةلبوسقيةةةةيرب وسقغااةةةةروألبوسا ا اةةةةلب وسةفةةةةاضب   ةةةةصبضةةةة بوساةةةة ور ب

بوساائاةةةةلبوسةةةةذخبااةةةةرببةةةةاسعروقبياساةةةةابنبكةةةةذسكببيةةةة بوسقعةةةةا  بضةةةة بوساةةةةةا بوسسةةةةااي ب و تةةةةارخب ايةةةةلبضةةةة 

 قةةةة  بوألاةةةةا بوسعةةةةا ب ةةةةرياب ةةةة بوسيروكةةةةاألبوسةاراةةةةلب .ةةةة بوسسةةةةايلبوسسااسةةةةالبوسعروقاةةةةلب.وساياض ةةةةاألبوسة  باةةةةل

 وةةةةةةر بوألاةةةةةا بوسعةةةةةا باةةةةةلبوسسةةةةةفارب. وهةةةةة بوسق ةةةةة روألبوسيايةةةةة.لب وساسةةةةةا  بسق ةةةةةكا بوسرئاسةةةةةاألبوسباقاةةةةةل

وس ااةةةةلببو ا ةةةةاس بة سةةةةلبضةةةة بور قةةةةلباة.ةةةةسبوس ةةةة وبب و  ةةةةيعب .ةةةة ب ةةةة  باةةةة بوسا ق اةةةةاألب وس. يةةةةاألبوسف اةةةةل

 ضةةة ب قةةةا بوس. ةةةانبقةةة  بسةةةعا  بوسسةةةفارب ةةةكر ب واق ا ةةة بس اةةةا بوسعةةةا ب.وساعر اةةةلب .ةةة بةةةة رو بهةةةذ بوألر قةةةل

ب . بيس بو سق با ب كر بوساااضلا

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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ب

 

 

ب

بوسكا ا با ة بباق اذباةرونوألب اة.لبس.ي با بوسقأتاروألبوسا ا الب

وسةةةةةق  باة.ةةةةةسبوسةةةةة  رونبة.سةةةةةق بو  قاا اةةةةةلبوسقةةةةة ب  ةةةةة ألنب اةةةةةسبوستيتةةةةةاننببرئاسةةةةةلبرئةةةةةاسببوسيةةةةةباح 

ب.وساة.سباي ف بوسكا ا نببا اق لبقاالبوسقييرب قأتاربوساقغاروألبوسا ا البض بوسعروق

 وسقاةةةةةاضبوساة.ةةةةةسنببيسةةةةةببباةةةةةا بوساكقةةةةةببو  ياةةةةة بسةةةةةرئاسبوسةةةةة  روننبوساك.ةةةةةضببةةةةة  ور ب  ور بوسبائةةةةةلب

 ورقةةةةة بوسبائةةةةةلب وس رو ةةةةةلثبس. قةةةةة ضب .ةةةةة بقةةةةةأتاربقغاةةةةةروألبوسا ةةةةةا بضةةةةة بوسةةةةةبي ب وساةةةةةيكبوساق ةةةةة  بضةةةةة ب 

 و ةةةةةرونوألبوسيك ااةةةةلبوساق ةةةةذ بساكاضيةةةةلبوسقيةةةةيرنب  هااةةةةلبقةةةة ضاربوسغ ةةةةانبوس بةةةةاق بضةةةة ببعةةةةضبوسا ةةةةا رب

  ةةةة بوسكةةةا ا بباةةةر ر بوق ةةةاذباةةةةرونوألب اة.ةةةلبس.يةةة باةةة بوسقةةةأتاروألبوسا ا اةةةلبوسقةةة ببةةة ألب .وسيةةةيرو ال

 ب ةةةةي بوسع ويةةةةضبوسقروباةةةةلب قأتاروق ةةةةابوسيةةةةيالب وسبائاةةةةلب و ققيةةةةا النبا كةةةة و ب  ب واةةةةيل بضةةةة بوسةةةةبي باةةةةب

كاةةةةةاب ةةةةةة برئةةةةةاسب.وسيك اةةةةةلب و اةةةةةلبألخبا ةةةةةر عب  ببر ةةةةةااجبقةةةةةا رب .ةةةةة با وة ةةةةةلبوسقيةةةةة ااألبوسبائاةةةةةل

وسةةةةة  رونب ةةةةة  و باةةةةة بوسةةةةة  وروألبوسا قيةةةةةلببع ةةةةة بوةقاةةةةةاعبا سةةةةةلثبسا اق ةةةةةلبقاةةةةةالبوسقيةةةةةيرب اعاسةق ةةةةةاب

ب..لبس.ق فاذ وس ر  ببا قرياألبقاب

 و .ةةةلباة.ةةةسبوسةةة  رونب .ةةة بق راةةةرب ةةةاصب ةةة باةةةرضبوسياةةة بوس  ضاةةةلبوسقعراةةة بوس كاةةة بوسف ةةة بسةةة  ور ب

وس رو ةةةةلنبقاةةةةا باةاةةةة بو يةةةةاباألبوسقةةةة بسةةةةة.ألبضةةةة ببعةةةةضبوساياض ةةةةاألنب و ةةةةةرونوألبوساق ةةةةذ باةةةة بقبةةةة ب

  ةةةةة باة.ةةةةسبوسةةةة  رونبباةةةةر ر بااةةةةا فلبوسة ةةةة  بس.سةةةةا ر ب .ةةةة بوساةةةةرضب ا ةةةةلبو ق ةةةةار ثب.وسةةةة  ور 

   يةةةة بوساة.ةةةةسببق ةةةة ا بوسةةةة   بوسةةةةي  بسةةةة  ور بوس رو ةةةةلبسا وة ةةةةلب.اةةةةاباق .ةةةةببقكتاةةةةضبياةةةةيألبوسق  اةةةةلا

وساةةةةرضنب قةةةة ضارباباةةةة وألبوسةةةةر ب وسقغ ةةةةاسبساكاضيةةةةلبي ةةةةر بوس ةةةةرو نب قةةةة ضاربوأل  اةةةةلبوسي اةةةةلبساكاضيةةةةلب

 ضةةةةة بسةةةةةااقب.وساةةةةرضنب كةةةةةذسكبوسةةةةة   بوس. ةسةةةةةق بس.ياةةةةةيألبو ر ةةةةةا البوسقةةةة بق ةةةةة  بب ةةةةةاب  ور بوس رو ةةةةةل

سة.سةةةةلنبو .ةةةةلبوسكةةةةا ا ب .ةةةة بسةةةةاربق فاةةةةذبو ةةةةةرونوألبوسيك ااةةةةلبوس ايةةةةلببا وة ةةةةلبوأل اةةةةلبو ققيةةةةا البو

 قةةةةا برئةةةةاسبوسةةةة  رونبا بوسيك اةةةةلبققةةةةابلب ةةةة بكتةةةةبب.وسعاسااةةةةلب وسق فاةةةةضباةةةة ب تارهةةةةابضةةةة بياةةةةا بوساةةةة و  ا 

عةةةةةروقنبق ةةةةة روألبوأل اةةةةةلبو ققيةةةةةا البوسعاسااةةةةةلنب قبةةةةةذ بة ةةةةة  و بكباةةةةةر بس.ق .اةةةةة باةةةةة بو عكاسةةةةةاق اب .ةةةةة بوس

ا اةةةيا ب  ةةة ب .ةةة بوسةةةري باةةة بيةةةة بوسقيةةة ااألبو ققيةةةا الب .ةةة بوسعةةةاس ب ةاةةةلنبا ب  بوسيك اةةةلب ةيةةةألبضةةة ب

با وة ق اا

ب

ب
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ب

ب

ب  اربوس ارةالبا ك ب هاالبوسقاروربي وربوس ةر بوس ائ بالبوسةا ببوأل ر ب 

لبوسةةةةق ب كاسةةةةلبو  بةةةةانبوسعروقاةةةةل  اروربيةةةة وربوس ةةةةةر ب كةةةة ب  اةةةةربوس ارةاةةةةلنبضةةةة و بيسةةةةا نببوستيتةةةةاننب هااةةةة 

لبس.عةةةةروقاا بوسارض اةةةةلب .بةةةةاق  بضةةةة ب نب   ةةةة ببةةةةرواجبق ةةةةةالبوسعةةةة   بوس   اةةةة  وس ةةةةائ باةةةةلبوسةا ةةةةببوأل ر بةةةة  

ب.وس   بوأل ر با ل

لبضةةةة و بيسةةةةا نبوسق ةةةة ب  قةةةةا بوساقيةةةة  بباسةةةة بوس ارةاةةةةلنب ياةةةة بوسيةةةةياضنبضةةةة بباةةةةا با با  اةةةةربوس ارةاةةةة 

ُا ةةةةةاركق بضةةةةة باةةةةة قارببر كسةةةةة بوسسةةةةةا سبب ةةةةةأ ببنب .ةةةةة بهةةةةةاا 10 5 2022وساةةةةة  بوستيتةةةةةانبوسُا وضةةةةةرب

لب وس ةةةةةةر با.فةةةةةابة ها سةةةةة  نب لبس. ةةةةة   بوس و .اةةةةة    ةةةةة باسةةةةةق ب بسةةةةة رااب وسا   ةةةةةلنبوسُاف اةةةةةلبوأل ر باةةةةة 

بُ بقع ا هةةةةاب لبوسعةةةةروقب و قيةةةةا بوأل ر بةةةة  ب سةةةةُ لببةةةةا بُةا  راةةةة   ةةةةةر ب ةةةةي بوس. ةةةةانببيةةةة بوسعيقةةةةاألبوست ائاةةةة 

ب."قَركض بكاضلبوساةا ألبذوألبو هقاا بوسُا 

 وسةةةةةقعرضب  اةةةةةربوس ارةاةةةةةلنب ةةةةةي بو ةقاةةةةةاعنببيسةةةةةببوسباةةةةةا نبا  ةةةةةربوسق ةةةةة روألب بو ةةةةةةرونوألبوسقةةةةة ب

لباسةةةةة ب رضب لبضةةةةة باةةةةةةا با ةةةةةا  بوسعةةةةةروقاا بوسةةةةةرويبا بضةةةةة بوسعةةةةة   بوس   اةةةةة  وق ةةةةةذق ابوسيك اةةةةةلبوسعروقاةةةةة 

نب   ةةةة ب لبوسةةةةقاروربيةةةة وربوس ةةةةةر بوس ةةةةائ باةةةةلبوسةا ةةةةببوأل ر بةةةة   بةةةةرواجبق ةةةةةالبوسةةةة   انبُا كةةةة  و با هااةةةة 

لباةةةة ب ةةةةي با ةةةة و ببةةةةرواجب ايةةةةلب لبس.عةةةةروقاا بوسارض اةةةةلب .بةةةةاق  بضةةةة بوسةةةة   بوأل ر باةةةة  وسعةةةة   بوس   اةةةة 

ب."سقأها بوسعائ ا ب ا ا  بو  ااة  بض باةقاعاق  بوألي.ال

اةةةةة بةا ب ةةةةةانب كةةةةة  ألبة ها سةةةةة  با اةةةةةرب اقا ةةةةةلبوسعيقةةةةةاألببةةةةةا بوسةةةةةةا با انبُاتا ةةةةةل با  ربوسعةةةةةروقبضةةةةة ب

ب." ب و  بو رهاب  بوس اانب . بق  ا

بساسةةةةأسلبوسقعةةةةا  ب وس ةةةةروكلباةةةةلبوسعةةةةروقنب ريبقةةةة بضةةةة ب لبوسقةةةة با سا ةةةةابو قيةةةةا بوأل ر بةةةة    با ةةةةألنباوألهااةةةة 

وسةةةةق رور ب يريةةةة ب .ةةةة بقعااةةةةرب ُ ويةةةةربوسعيقةةةةاألببةةةةا بوسةةةةةا با انبُا ةةةةا   ببُة ةةةةُ  بوسعةةةةروقبضةةةة بوسقعةةةةا  ب

بس.يةةةة باةةةة بوس ةةةةةر بياةةةةربوس ةةةةر ا لب وسيةةةةب بوسيك اةةةةلباةةةةلبو قيةةةةا بوأل ر بةةةة    باةةةة ب قائة ةةةةابوس  ااةةةةلب قيةةةة خ 

لبسُاياربةةةةلب ةةةةبكاألبوسق راةةةةبب قةةةة ضاربكةةةة باةةةةابا.ةةةة  بسعةةةة   بوسا ةةةةاةرا ب   ةةةةا بااةةةةاباعةةةة ب  ا ذةةةةةا ب وسعروقاةةةة 

ب."ايقذ بب بس.قعا  بض باةا بوس ةر 

ب

ب  اربوس ارةالبس  ار بوس.ب ا  لبوسعروقبكا ب اا و باك بوسق  اربس.ب ا ب  عب بوس  ارب

لبضةةةة و بيسةةةةا نبوساةةةة  بوستيتةةةةاننب .ةةةة بهةةةةاا بُا ةةةةاَركق بضةةةة باةةةةُ قَارببب وسفةةةةروألب اةةةة    وسق ةةةة ب  اةةةةربوس ارةاةةةة 

ب بةةةة سببةةةة بيباةةةةبنب بر كسةةةة بوسسةةةةا سبب ةةةةأ ب  ةةةة باسةةةةق ب بسةةةة رااب وسا   ةةةةلنب  اةةةةر بوس.ب ةةةةا  بوس.ب ةةةةا   

بهكقةةةة ربيةةةةةار لبوس.ب ةةةةا    ب ةةةةةانبضةةةة بباةةةةا بوس ارةاةةةةلنبنبو بلاضةةةة و . بياةةةة رب  اةةةةربوس ةةةة   بو ةقاا اةةةة 

بُ با ويةةة.لبقع ا هةةةاب لببةةةا بوسب.ةةة ا نب ق ةةةا  بسةةةُ ضب  ةةةة بوسعيقةةةاألبوست ائاةةة  يسةةةا ببيةةة باةةةلببةةة بيباةةةببُا ق.ةةةث

ضةةةةة بوساةةةةةةا ألبوسُا ق.ثفةةةةةلانبا ةةةةةا و باباسُاسةةةةةق  بوسُاقااةةةةة بوسةةةةةذخب يةةةةة.ألباساةةةةة  بوسعيقةةةةةاألببةةةةةا ببغةةةةة و ب

ب." بار أل
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ب

ب

ب

با.ااروألب ا اربض بييلبكربينبب8,5وس  وهلبقاب به رو بب االب

ا.اةةةةاروألب ا ةةةةاربضةةةة بب8,5  . ةةةةألبهائةةةةلبوس  وهةةةةلنبوستيتةةةةاننباةةةةب بهةةةة ربب ااةةةةلبب و  بةةةةانبوسعروقاةةةةلب كاسةةةةل

 قاسةةةألب وئةةةر بوسقي ا ةةةاألبضةةة بوس ائةةةلبضةةة بباةةةا بنبا باضراةةةرب اةةة باكقةةةببقي اةةةرب .يةةةيلبكةةةربينبوسا  سةةةل

لبضةةةة بوسُاياض ةةةةلبك ةةةةضب ةةةة بهةةةة رباب.ةةةةب لبضةةةة ب وئةةةةر بوسيةةةةي  غبكةةةةربينبوسةةةةذخبو ق ةةةة باسةةةة بقسةةةة بوألاةةةة ربوسف اةةةة 

باوس سةةةةةة بوساةةةةةةذك رب .ةةةةةةببقة اةةةةةة بق ةةةةةةاعب8,493,750,000) (ب ا ةةةةةةارباةةةةةة بوساةةةةةةا بوسعةةةةةةا نبُا اةةةةةةيل ب   

لبباس سةةةةة بس  ةةةةة و ب250,000)سةةةةةابابب بابةةةةةاب(ببكااةةةةةلب) ةلبوس ايةةةةة  ب .ةةةةة بوس  ةةةةةلبوس اساةةةةة  (بق عةةةةةلثبب ةةةةةان 

ب."(ب   بوسياةلباسا ا2026ب-2022)

لبوسا . بةةةةةلبباب.ةةةةةغٍباةاةةةةةا (ب ا ةةةةةاٍرب   ب9,437,500,000س بقةةةةة ُر ب)  اةةةةةاضألنب  ةةةةة باقةةةةة  بقة اةةةةة بوسكااةةةةة 

لبس ةةةةانباذبسةةةة باةةةةق بوأل ةةةةذبب  ةةةةربو  قبةةةةارب ةةةة  بوألق عةةةةلبوسُاسةةةةق  البضع.اةةةةا ب ةةةةي ب ةةةةا ب نب2021وسياةةةةةلبوسفع.اةةةة 

ب37,750اذبا ةةةة بسةةةة باقةةةةةا  ب اسةةةةلب  ضبق عةةةةٍلببسةةةةعرب ةةةةرونب) (ب ا ةةةةارو بس.  عةةةةلبوس ويةةةة  نب ضقةةةةل باسةةةة ب   

ثبس.  ةةةةلب ةلب باقةةةةةا  ب)ااةاةةةة عبو يقاةةةةا بوسفع.ةةةة   اب    باسةةةة بيةةةة   بهةةةة ٍرب25,000وس اساةةةة  (بق عةةةةلثبااةةةة 

ب."ض بوساا بوسعا 

ٍلبتا اةةةةةٍلبُا فيةةةةة.ٍلنبباةةةةةب بُا   فةةةةةٍلبضةةةةة ب يةةةةة باروكةةةةة بوسر ااةةةةةلب باوسفراةةةةةربقةةةةةا نبضةةةةة ب ا.اةةةةة     اةةةةةيألب   

نب قااا ةةةةةاب لبكةةةةةربينثب سةةةةةقغيس ابا يةةةةةب ابوسةةةةة  اف   ةلبوسقابعةةةةةلبسةةةةة وئر بيةةةةةي  ةلبوأل ساةةةةة  باسق سةةةةةا بوسيياةةةةة 

(ب ا ةةةةةاٍرباةةةةة باباسغ ةةةةةابسايةةةةة.يق ابوس  يةةةةةا لنبُابا  ةةةةةل باةةةةةب ب8,000,000ب اقةةةةةاألبوسُاياسةةةةةبلنب و ةةةةةقيسب)

ثبوس اي لببيرضبا باسكابوسُاياسبلاا   ي بُاسق  وألبو  رو بوسا     

 

ب’  اربوسبائلبار  ب . بضا ا ب ضراالباق ةا ب ايفلبيبارالبوي  ا البي ببوسعروق

ربوسبائةةةةةلبةاسةةةةة بوسفييةةةةة نبوستيتةةةةةاننب .ةةةةة بضاةةةةة ا باقةةةةة و  ب بةةةةةربا وقةةةةةلبوسق ويةةةةة بر  ب  اةةةةةبب ةةةةةاسب اةةةةة   

 قةةةةا بوسفييةةةة ب."و ةقاةةةةا  نبو  ةةةة ب ا ةةةةر  ب  ةةةة با ايةةةةفلبيباراةةةةلبويةةةة  ا البقةةةة بارسةةةةاس اب يةةةة بوسعةةةةروق

ضةةةة بيةةةة ورببا بااةةةةابقةةةة بق و سةةةة ب بةةةةربا وقةةةةلبوسق ويةةةة بو ةقاةةةةا  باةةةة بضاةةةة ا ب .ةةةة ب  ةةةة ب ايةةةةفلبيباراةةةةلب

اباسةةةة بوسعةةةةروقب بةةةةربيةةةة   بايةةةة  بوسةةةة   بياةةةةربيةةةةياحنب وسع ويةةةةضبوسغباراةةةةلبوسقةةةة بويةةةة  ا البقةةةة بارسةةةةاس 

 بةةةةةةا ب  ب."%ب سةةةةةةبب ابو  اةةةةةةا باعةةةةةة  ألبوسقيةةةةةةيرب قةةةةةة ه ربوألرواةةةةةة 100اةةةةةةربألبوسعةةةةةةروقب باعاةةةةةةلب

اوسفاةةةة ا بوساقةةةة و  بضةةةة با وقةةةةلبوسق ويةةةة بو ةقاةةةةا  بسعةةةةةيألبقيةةةة لب ايةةةةفلبيباراةةةةلبقاةةةة با  ةةةةاب .ةةةة ب

ب."   بس  وألبض بوسبر وا ب ساسبض بوساكا بوساذك ربوسي   بوسعروقالنبق ا ب اع  باس 

ب

ب 
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بوسبائلبقي  ب سباببورقفاعب سبلبق.  بوسااا ب  ر  ب يبب برو بوس  وقضبوس  ا ب

يةةةة  ألب  ور بوسبائةةةةلنبوستيتةةةةاننب سةةةةباببورقفةةةةاعب سةةةةبلبق.ةةةة  بوسااةةةةا نبضااةةةةاب  ةةةةارألبب  كاسةةةةلبو  بةةةةانبوسعروقاةةةةل 

 قةةةا باةةة ارب ةةةا بوسةةة وئر بوسف اةةةلبضةةة ب  ور بوسبائةةةلب.بةةةرو بو قيةةةا ألاسةةة ب   ةةةابق ةةةقر ب ةةة  بايةةة  وألبس يةةةبب 

لبا با كبةةةربا ةةةك.لبق وةةةة بوسعةةةروقبهةةة بق.ةةة  بااةةةا بو   ةةةربوسقةةة بروض ق ةةةابق.ةةةلبح اسةةة بوسفاةةةاضبضةةة بقيةةةرا

 ذكةةةرنب  ب ."وسااةةةا ببسةةةبببواةةةرو ب قركاةةةابواةةةاضلبوسةةة بق.ةةةلبو ا ةةةارنبياةةة با ب سةةةبلبق.ةةة  بو   ةةةرب اساةةةل

سة ةةةةةلببرئاسةةةةةلب  ور بوس ارةاةةةةةلبسع ةةةةة بافا اةةةةةاألباةةةةةلبواةةةةةرو ب قركاةةةةةابب ةةةةةأ باوسكةةةةةا ا ب ةةةةةة ببق ةةةةةكا ب

  ةةةة ب يةةةةةبب بةةةةرو بوس  وقةةةةةضبوس  ةةةةا نب  ةةةةةارباسةةةة ب  باه اسةةةةةكبايةةةة  وألبس يةةةةةب انب  ب."ا اةةةة عبوسااةةةةةا 

ااكةةة بايةةة ورب خبا وض ةةةلباةةة بقب. ةةةابوذوبسةةة بق ةةةابربوس ةةةر  نبا  ةةةاببعةةة بو بةةةرو ب ةةة ببعاةةة انب كةةةذسكببعةةة هاب

كةةةةة وب  باوسةةةةة  ور با وكبةةةةةلبس. ةةةةةر  بوسعاسااةةةةةلنبضااةةةةةابسةةةةة بكا ةةةةةألبه ةةةةةاكب خب ةةةةة بوسسةةةةةك ب و رقفةةةةةاعانبا 

باي  وألبة ا  اا

 

ب

بااااحبا بوسقربالبب أ بقروربقيسا بوساع  

 يةةةة رألب  ور بوسقرباةةةةلنببوستيتةةةةاننبوااةةةةايا بب يةةةة صبقةةةةروربقيسةةةةا بوساعةةةة  بوسةةةةذخبقةةةة ببيةةةة ألبوسعةةةةروق 

قيسةةةةا بوساعةةةة  با ةةةةلباةةةةا بيةةةةييالبب ذكةةةةرألبوسةةةة  ور نبضةةةة بباةةةةا بب  بكقةةةةرور. اقةةةةرور ُبضةةةة ب قةةةةأٍلبسةةةةابر

هائةةةةلبوسةةةةر خبوسقةةةة ب قرقةةةة نب  باةةةة   بضةةةة بيةةةةييااألبوسةةةة  اربوةةةةةرونبوخبقعةةةة ا ب .اةةةة  نبااةةةةافلب  بكهائةةةةلب

ب2021-2020بةةةةةةأ بوسعةةةةةةا بوس روسةةةةةة بب2021 بب3 بب22(ببقةةةةةةأرا ب4وسةةةةةةر خبيةةةةةة قألببة.سةةةةةةق ابوسارقاةةةةةةلب)

حبوسةةةةذخبسةةة باكةةةة برويبةةةةا بباساعةةةة  بهةةة بوسعةةةةا بو  اةةةةربوسةةةذخبا بةةةةربضاةةةة ب  ةةةا بقيسةةةةا بوساعةةةة  بس. اسةةةببوس ةةةةاة

بوسذخبيي ب .ا نب  باسرخب . بو   و بوس روسالبوسيي ل ا

ب

ب

ب

ب

ب
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ب

ب

ب

ب

ب ضا بب12ايابلبباسيا بوس  ضالب ب56وسييللب

اةةةلبو رقفةةةاعبوساق واةةة با ااةةةابضةةة ب  ةةة و بيةةةا ألبو يةةةابلبباةةةرضبوسياةةة بوس  ضاةةةلبضةةة بوسةةةبي نبوسقةةة ببوسيةةةباح 

ايةةةةابلنبقعاةةةة بوسة ةةةةاألبوسيك ااةةةةلب .ةةةة بوق ةةةةاذبب56 ضةةةةا ب ب12 يةةةة.ألبيقةةةة باةةةة  ب اةةةةسبوستيتةةةةانباسةةةة ب

 بيسةةةبباةةةابذكرقةةة ب   .اةةةةرونوألبقي  اةةةلب ةةة  بساياربةةةلباسةةةبباألبوساةةةرضب اروقبةةةلبايةةةا بةةةة ربوس.يةةة  

  ور بوسيةةةةيلبضةةةة بوسا قةةةةضبوس بةةةةائ بساةةةةرضبوسياةةةة بوس  ضاةةةةلبضةةةة بوسةةةةبي ب اةةةةسبوستيتةةةةاننبضةةةة  بااياض ةةةةلب

 اةةةةسبايةةةةاباألب  ربةةةةلبيةةةةا ألب ضةةةةا نببا اةةةةابسةةةةة.ألببابةةةة ب ضاةةةةاألنب وسات ةةةة بب6ايةةةةابلب ب29ذخبقةةةةاربسةةةةة.ألب

 ربةةةةلبايةةةةاباألب  ضةةةةا ب ويةةةة  نب اةةةةاباياض ةةةةاأللبكةةةةربينبوسا  سةةةةلب  وسةةةة ب وس ا و اةةةةلب ااسةةةةا نبضسةةةةة.ألب

 قابعةةةةألبوسةةةة  ور بضةةةة با قف ةةةةاب  باةا ةةةةببوسريةةةةاضلبضةةةة ببغةةةة و نب اياض ةةةةاأللب. "تةةةةي بايةةةةاباألبسكةةةة با  ةةةةا

يةةةة  بسكةةةة با  ةةةةانب اةةةةاباياض ةةةةلبكركةةةة كبضسةةةةة.ألب ا ةةةة  ب وسبيةةةةر ب وس ةةةةةضبوأل ةةةةرضنبسةةةةة.ألبايةةةةابلب و

ب. "ايابلب وي  ب ياسلب ضا ب وي  

ب

ب

باياض بباب با يصبق لب روٍضبسييفا بوساياض ل

و  ةةةةَ بايةةةةاض ببابةةةة بيسةةةة با ةةةة ا ببق يةةةةاصبق عةةةةلبورضبسفةةةةرعب  ابةةةةلبوسيةةةةيفاا بضةةةة بوساياض ةةةةلببوسةةةة  رون 

 بيسةةةة با ةةةة ا ب ضةةةة ب  ابةةةةلبةةةةةانبذسةةةةكب ةةةةي بس ةةةةانبايةةةةاض ببابةةةةب. ق ةةةةلب روٍضبسيةةةةيف بوس ةبةةةةلبوسروبعةةةةل

وسيةةةةةيفاا بوسعروقاا نوساقاتةةةةة ببعاةةةةة بوساة.ةةةةةسببةةةةةا بوس ب ةةةةةا بنب  اةةةةة بسة ةةةةةلبوساروقبةةةةةلبهبةةةةةلبيسةةةةةا نب

 ذكةةةربو ةةةي بوسايةةةاض بضةةة بباةةةا لب  ب»ايةةةاض ببابةةة ب.  رئةةةاسبضةةةرعببوس  ابةةةلبضةةة بوساياض ةةةلبا سةةةضبوسةاةةة 

ضاةةةةيب ةةةة بوسا وض ةةةةلبيسةةةة با ةةةة ا ب يةةةةصبق عةةةةلبورضبسفةةةةرعب  ابةةةةلبوسيةةةةيفاا بوسعةةةةروقاا بضةةةة بوساياض ةةةةلنب

  بةةةةة  بايةةةةةاض ببابةةةةة نبقعا  ةةةةة بوسكباةةةةةرببقةةةةةذسا بكةةةةة ب.« .ةةةةة بق يةةةةةاصبق ةةةةةلبوروٍضبسيةةةةةيفا بوساياض ةةةةةل

     وسايةةةةةاض ب.وسيةةةةع باألبوسقةةةة بق وةةةةة بوسيةةةةةيفاا بضةةةة بوساياض ةةةةلبباةةةةابايفةةةةة بس ةةةة بهابةةةةق  ب كةةةةرواق  

وسيةةةةيفاا بب ةةةةي بو ةقاةةةةاعبوسةةةةذخب  ةةةة بباكقبةةةة بضةةةة بوسا ا ةةةةلبوآلتراةةةةلنبببق يةةةةاصبق عةةةةلب رضبسفةةةةرعب  ابةةةةل

ضةةةةة بوساياض ةةةةةلنب ق يةةةةةاصبا ةةةةةربا قةةةةةألبسااارسةةةةةلب  ااسةةةةة بسيةةةةةا بوقاةةةةةا بوسةةةةةقايكبق عةةةةةلبوألرضبوسقةةةةة ب

قسةةةةع بوس  ابةةةةلب قااةةةةلباب ةةةة ب وئةةةة ب .ا ةةةةانببا اةةةةاضلباسةةةة بوقاةةةةا با.ةةةةضبق  اةةةةلبق ةةةةلبوألرواةةةة بوس ايةةةةلب

بباسييفاا بس. ةبلبوسروبعلباا بق  برب .ا  بوس ر  بوس وةبلب ياربوساسقفا ا بساب ا ا

ب

ب
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ب

ب

بوةرونوألبقاب.لبسق باربقروربوسايكالبو قيا الب . ب ف بو ق.ا ب10اس   ب ف  لب

 ةةةةرحباةةةة ارب ةةةةا ب وئةةةةر بوسع ةةةة  ب وسقةةةةرو اصبوسسةةةةابربضةةةة ب  ور بوسةةةة ف ب بةةةة بوسا ةةةة خببب وسفةةةةروألب اةةةة     

وةةةةةرونوألبقاب.ةةةةلبسق باةةةةربقةةةةروربوسايكاةةةةلبو قيا اةةةةلب .ةةةة ب فةةةة بوق.ةةةةا بب10وسعااةةةة خب  ور بوسةةةة ف نبوستيتةةةةاننب

   .ةةةألبوسةةة  ور بضةةة بباةةةا بنب ةةة بوسعااةةة خبوس ةةة  نبو ةةة بلاقع ابةةةاب .ةةة باةةةابةةةةانبضةةة بيةةة ا بوسةةة  ارب.ر سةةةقا ك

(نب59وسعةةةةةروقنبق فاةةةةةذوبس ةةةةةروربوسايكاةةةةةلبو قيا اةةةةةلبرقةةةةة ب)بب–ب يةةةةة صبوسقفةةةةةا ضباةةةةةلباق.ةةةةةا بكر سةةةةةقا ب

 وسق.اةةةةةاحبباس يةةةةة  بوسةةةةة ب راةةةةةرباسةةةةة   نبو اةةةةةربوسةةةةةذخبااةةةةة رب  ور بوسةةةةة ف بو قيا اةةةةةلب  ةةةةةركلبوسةةةةة ف ب

 واةةةةاضألباااكةةةة ب."   اةةةةلبوسعروقاةةةةلبوسةةةة بوق ةةةةاذباةةةةةرونوألبسق فاةةةةذبهةةةةذوبوس ةةةةرورب  اةةةةع با اةةةةلبوسق باةةةةروس

 وس   بو به اسكباةا  لبا بوس   وألبوسعا.الب و ةروئالبوسق بقسا  بوس  ور ب وس ركلب . بذسك

 

بو قيا بوس    بوسك ر سقا  باعاقببوس ائبلبوسساب لبرا و ب ا ب سارب

سااسةةةة با .ةةةةلببوستيتةةةةاننببةةةةأ بيةةةة ببو قيةةةةا بوسةةةة    بوسك ر سةةةةقا  بويةةةة رب ضةةةةا بايةةةة ربب ةةةةفرب اةةةة   

  ب.ةةةةغبوسايةةةة ربب  باوساكقةةةةببوسسااسةةةة بسيقيةةةةا بوسةةةة    ب اقةةةةبب.   بةةةةلببيةةةةرب اةةةة  ببةةةةار  بضةةةة بوسيةةةة ب

اسق ةةةةةار ب ةةةةة   بوساةةةةةر  بضةةةةة بوساكقةةةةةببوسسااسةةةةة بس.يةةةةة بببسةةةةةبببقيةةةةةرض اب يضةةةةةابس. ةةةةةروروألب وس  و ةةةةة ب

  اةةةةاضبوسايةةةة رثب  ابرئةةةةاسبوسيةةةة ببويةةةة رب."ياتاةةةةاألبوس ةةةةروروألوس و .اةةةةلبسيقيةةةةا ب ضةةةةرباةةةةابةةةةةانبضةةةة ب

واةةةةةرو ببسةةةةةيببا يةةةةةبباسق ةةةةةار ب ةةةةة   بوساةةةةةر  باةةةةة براةةةةة و ب ةةةةةا ب ساةةةةةرببسةةةةةبببا اسفق ةةةةةابوساةةةةة وب ب

اةةةة بوس  ةةةةا بب12 وس ةةةةروروألانبا ةةةةاروبوسةةةة بو بوس ةةةةروربيةةةة رباةةةة بوساكقةةةةببوسسااسةةةة بس.يةةةة بب  ض ةةةةابس.اةةةةا  ب

ةةةةةةانألب .ةةةةة ب .فاةةةةةلبو   نببقيةةةةةراياألبو يااةةةةةلبب   ةةةةةاربوسايةةةةة رباسةةةةة ب  بوسع  بةةةةةاأل."وسةةةةة و . بس.يةةةةة ب

  وسي ا بس.ر خبوسعا ب يضابسا رروألبوسي بب ي بوسفقر بوسساب لاا
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بوسةا  بوسسااس باُير بوسةاالب ا ذرببقفككبوسقياسفاألب

بةةةةري بةااةةةةلبوسابةةةةا روألبوسروااةةةةلبسيةةةة ب  اةةةةلبو  سةةةة و بوسسااسةةةة ب وسقع اةةةة بوساقعاةةةة بس. سةةةةق رببوسيةةةةباح 

وسا. اةةةةلببفقةةةةروألب ا اةةةةلبضةةةة بقاةةةةاق بو ق ةةةةاببرئةةةةاسبوسةا  راةةةةلب و قاةةةةاربرئةةةةاسبوسةةةة  روننبا بب اةةةة و  

  بوسسااسةةةةلبساسةةةةألبضةةةة بابةةةة ونبيسةةةة بوس  واةةةةابض ةةةة نببةةةة بضةةةة بو  سةةةةيابب ااةةةةا بيا اةةةةاباق قةةةةضبوألاةةةةرب .ةةةة ب

ب2021 اقروضةةةةربوسةاةةةة  بوسيةةةةاس بوسةةةةذخب ةةةةقجب ةةةة بو ق ابةةةةاألب.ايةةةة.يلبوسعا.اةةةةلبوسسااسةةةةالبوسقةةةة بقاةةةة بوسةااةةةةل

هر بهةةةة بوأل سةةةة باةةةة ب    ةةةةابضةةةة بوسعةةةةروقب هةةةة ببةةةة و ربقفكةةةةكبوساك  ةةةةاألبوسرئاسةةةةلبوسقةةةة بقسةةةةا ألباةةةةلب ةةةةا

نب وسقةةةة باع  هةةةةابوساي..ةةةة  باسةةةة بةا.ةةةةلب  واةةةة نبا  ةةةةابقةةةةأتاروألبو  ق ابةةةةاألبوسابكةةةةر ب2003وسا ةةةة  با ةةةةذب

 ا  ةةةةربوسكاقةةةةبب وسبايةةةة بضةةةة بوس ةةةةأ بوسسااسةةةة باياةةةة ب.2019وسقةةةة ب  اق ةةةةابو قفااةةةةلبق ةةةةرا بضةةةة بوسعةةةةا ب

ب. ابالبس. اهر با قر ا ب ة  ببر ااجبيك ا ب و  باسقتاربااب ساا ببةاوسقفككبوألض   ع اعبب اة

 قةةةةا ب ع ةةةةاعبالبا باوسيسةةةة لبضةةةة بقفكةةةةكبوأليةةةة وببوس ائاةةةةلب .ةةةة بضراةةةةالبقاتاةةةة بوساك  ةةةةاألبقةةةة بقيةةةةببضةةةة ب

قأسةةةةةاسببر ةةةةةااجبيكةةةةة ا بااةةةةةا بوسيفةةةةةا ب .ةةةةة بسةةةةةاا  بوسعةةةةةروقب  يةةةةة  ب سةةةةةاة بو ةقاةةةةةا  ب ق ةةةةة ا ب

 انباسةةةةةق ركا ب  ةةةةة بااةةةةة ب   بقي ةةةةةربهةةةةةذوبوس ةةةةةر بسةةةةةقب  ب ا.اةةةةةلبقفقاةةةةةألبوسكقةةةةة بوس ةةةةة ااألبس.اةةةةة و  ا

نببةةةيبضائةةة  بي ا اةةةلببةةة با بهةةةذ بوسكقةةة بسقسةةةقاربضةةة ب2003وسكيسةةةاكالبوسا ةةةاركلبضةةة بيك اةةةاألببعةةة بوسعةةةا ب

 اةةةةر بوسبايةةةة بضةةةة بوس ةةةةأ بوسسااسةةةة ب  با خبة ةةةة بسااسةةةة باغاةةةةرب. "اق وساةةةةلبق اسةةةة بوسا ايةةةةبب وساغةةةةا  

سةةةةلنب ابةةةة  ببقغااةةةةرباعا سةةةةلبوسسةةةة. لباةةةة بوساياييةةةةلب وساك  اقاةةةةلباسةةةة بوسكقةةةة بوسعةةةةابر باةةةة ب را ةةةةلبا ور بوس  

س.  وئةةةةضب وس  ااةةةةاألب وساك  ةةةةاألنبسةةةةاك  بة ةةةة و بضةةةة بو قةةةةةا بوسيةةةةياحنب  بسةةةةاااباذوبكةةةةا ب .ةةةة ب ضةةةةرب

بوس سق رب ارو اا بس.سااقاألبوسبرساا الب ا   اا با بقب بوس عبب   ب بوس و الاا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   2022-5-11   /  األربعاء 

 67العدد / 

23 
 

 

  باروألبقفككب بكلبسقةار بوسا  روألبوضرو هابايا.  بة سااألب ة بالبض ببغ و ب كاسلبو سق

  . ةةةةةألب كاسةةةةةلبو سةةةةةق باروألب وسقي ا ةةةةةاألبوسعسةةةةةكرالنبوستيتةةةةةاننبقفكاةةةةةكب ةةةةةبكلبب  كاسةةةةةلبو  بةةةةةانبوسعروقاةةةةةل 

سقةةةةةار ب قعةةةةا  بوساةةةة و بوسا ةةةة ر بضةةةة ببغةةةة و نبضااةةةةاب  ةةةةارألباسةةةة باس ةةةةانبوس ةةةةبضب .ةةةة ب ضةةةةرو بوس ةةةةبكلبوسةةةةذا ب

 . بة سااألب ة بالايا. 

 قاسةةةةألبوس كاسةةةةلبضةةةة بباةةةةا بلبابعا.اةةةةلبوسةةةةقباقالبوسةةةةق  ألبوسةةةة باع. اةةةةاألبوسةةةةق باروقالب قا ةةةةلنبقاك ةةةةألب كاسةةةةلب

و سةةةةةق باروألب وسقي ا ةةةةةاألبو قيا اةةةةةلبضةةةةة ب  ور بوس و .اةةةةةلباةةةةة بقفكاةةةةةكب ةةةةةبكلبسقةةةةةةار ب قعةةةةةا  بوساةةةةة و ب

تةةةةلباةةةة   بايا.ةةةة  بوسة سةةةةالبوسا ةةةة ر نب وس ةةةةانبوس ةةةةبضب .ةةةة بوضرو هةةةةاب وساك  ةةةةلباةةةة بوربعةةةةلباق اةةةةا بتي

 ."و سا الب وسروبلب رب بوسة سالبض بوي  با ا رببغ و 

 

 ي ببوسعاا با يضبا ارو بقق ذ بوس  وألبوسقركالبا رو بس ابض ب ه كب

 ضةةةةا بايةةةة رب سةةةةكرخنباةةةة  بوستيتةةةةاننببةةةةأ بيةةةة ببوسعاةةةةا بوسك ر سةةةةقا  بقيةةةةضبا ةةةةارو بضةةةة بب  ةةةةفرب اةةةة  

 وب.ةةةةغبوسايةةةة رب كاسةةةةلب ةةةةفرب اةةةة  نب  ب.وألبوسقركاةةةةلبا ةةةةرو بس ةةةةا اياةةةةلببةةةةاار  بباياض ةةةةلب هةةةة كبقق ةةةةذ بوس ةةةة 

ا  ايةةةةربيةةةة ببوسعاةةةةا بوسك ر سةةةةقا  بقيةةةةف وبا ةةةةارببةةةةاار  بوسقةةةة بقق وةةةةة بضاةةةة بوس ةةةة وألبوسقركاةةةةلبا ةةةةذب ةةةةا ب

 واةةةةاضبوسايةةةة رب  باوسةةةةةا بوسقركةةةة بقةةةةا ببةةةةاسر ب.بعةةةة  باةةةة بقةةةةذوئضبوسا ضعاةةةةلنب   بذكةةةةربوس سةةةةائرب1996

سا ضعاةةةةلبباقةةةةةا بةبةةةة بوساقةةةةا بوسا ةةةة ب .ةةةة ب اياةةةةلببةةةةاار  ب ةةةةاا ب .ةةةة بوس ةةةةة  ب و .ةةةةرب ةةةة  باةةةة بقةةةةذوئضبو

 هةةة كااب ا ةةةارببةةةاار  بهةةة با ةةةاربقةةة ا بب ةةة ب ةةةي بي بةةةلبوسا.كاةةةلبوسعروقاةةةلب ا ةةةلبضةةة با   ةةةلببةةةا باةةة ا ق ب

ب. و  ب  ه ك

 اق اا ب س  وبكق ب.لبي قال ب تار بوسر ببض ببغ و ب6وس بضب . ب

تيتةةةةاننبوس ةةةةبضب .ةةةة بسةةةةقلباق اةةةةا ببيةةةة  ق  بق ابةةةة بيةةةة قالب س ةةةةألب  ور بوس و .اةةةةلنببوسب كاسةةةةلبوساع. اةةةةل 

 قاسةةةةألبوسةةةة  ور بضةةةة بباةةةةا ببا ةةةة بكبعةةةة ب ر  باع. اةةةةاألب قا ةةةةلبب ةةةةة  با ةةةةاةر ب راةةةة ب. ةةةةرق بوسعايةةةةال

راا ةةةةلبيةةةة قالبضةةةة با   ةةةةلبو سقك ةةةةاضاألبوس ف اةةةةلب ةةةةرق ببغةةةة و نبوس ةةةة بضراةةةةرب ا ةةةة باةةةة بوس.ةةةة ونبوستةةةةا  ب

سالبوسفةةةةة  بوستةةةةةا  ببا  ةةةةقروكباةةةةةلبافةةةةةار ب كاسةةةةةلبوسفرقةةةةلبوأل سةةةةة ب ةةةةةر لبوقيا اةةةةلباةةةةةا بقةةةةةا لباسةةةة  

و سةةةةق باروألب وسقي ا ةةةةاألبو قيا اةةةةلب قةةةة  باةةةة بسةةةةرالباغةةةةا اربوس.ةةةة ونبوس ةةةةبضب .ةةةة بسةةةةقلباق اةةةةا ب رضةةةة ب

  اةةةةاضألنبو ةةةة بكقةةةة بقسةةةة.ا بوساق اةةةةا ب وساةةةة و بوسااةةةةب  لب.”وسا ةةةةاةر نب بيةةةة  ق  براا ةةةةلبيةةةة قالب ُ ةةةةر 

بوس ا   الب وسقي ا البوسي الببي    اباس بوسة األبوسا قيلبوي سااب كاا بو ةرونوأل

ب

ب



 

   2022-5-11   /  األربعاء 

 67العدد / 

24 
 

  سضب ا اربيروالب   بورق ونبي و بوألاا  50

 سةةةةضب ا ةةةةارب .ةةةة بب50قةةةةررألبا اراةةةةلبوساةةةةر ربوسعااةةةةلنب اةةةةسبوستيتةةةةاننبضةةةةرضبيرواةةةةلبا ةةةة ورهاببوسيةةةةباح 

 قاسةةةةألبا اراةةةةلبوساةةةةر ربوسعااةةةةلببضةةةة بباةةةةا با  ةةةةابسةةةةق   ببق ةةةة ا ب.ا اسفةةةةلب ةةةة  بورقةةةة ونبيةةةة و بوألاةةةةا 

ألبوساياسةةةةبلبب ةةةةأ ب) ةةةة  بورقةةةة ونبيةةةة و بوألاةةةةا (بوبقةةةة ونباةةةة باةةةة  بوسسةةةةبألبوس ةةةةا  اباب  اةةةةاضألنب  باةةةةةرونو

وسقةةة بب2019سسةةة لبب8 بتاستةةةا  بهةةةةب(باةةة بقةةةا   بوساةةةر ربرقةةة ب25اذسةةةكبةةةةانببيسةةةبباةةةابةةةةانبضةةة بوساةةةا  ب)

(ب سةةةةضب ا ةةةةارببضةةةة بيةةةةا ب) ةةةة  بربةةةة بوسسةةةةائرب وسروكةةةةببوسةةةةذخب50قةةةة صب .ةةةة ب  باعاقةةةةبببغرواةةةةلبا ةةةة ورهاب)

سةةةة  وألبضةةةة بوسا عةةةة بب8بةةةة بسيةةةة و بوألاةةةةا ب ت ةةةةانبقاةةةةا  بوساركبةةةةلب اا ةةةةلبة.ةةةة سبوأل فةةةةا بيقةةةة بسةةةة ببةا 

ب."(وألااا بس.ساار 
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ب

بوس رو لبق . با بوسا ا ضبا ونبوسيا  بوس  ضاللبوألا ربقيألبوسسا ر ب  ب و  بس. .رب

اةةةة  بوس  ضاةةةةلنبضااةةةةاب  ةةةةارألباسةةةة ب  . ةةةةألب  ور بوس رو ةةةةلنبوستيتةةةةاننبسةةةةا رق اب .ةةةة بضاةةةةر سبوسي ةةةةاسب اةةةة   ب

  . ةةةةة  ببر ةةةةااجبيكةةةة ا باةةةةةا  بسةةةةر ب قغ ةةةةاسبوسيا و ةةةةاألبباةةةة و ب قائاةةةةلبقا ةةةةلبو ق ةةةةاربوسفار سةةةةاأل

 قةةةا بوس كاةةة بوسف ةةة بسةةة  ور بوس رو ةةةلنبااتةةةاقب بةةة بوسيسةةةا بضةةة بقاةةةراحبس. كاسةةةلبوسرسةةةاالبقابعةةة با ةةةاساب

قاق.ةةةةةكببر ااةةةةةةا ب   اةةةةةا نب هةةةةة ب  ةةةةةلب(نبا با  ور بوس رو ةةةةةلبوساقات.ةةةةةلببةةةةة وئر بوسبا ةةةةةر ب2022 اةةةةةاربب10)

سةةةة  البق فةةةةذب .ةةةة باةةةةري.قا بهاةةةةابوسرباعاةةةةلب وس رافاةةةةلنبسةةةةر بوسيا و ةةةةاألبوسكباةةةةر باتةةةة بوسب ةةةةرب قغ ةةةةاسب

وسيا و ةةةةاألبوسيةةةةغار بباةةةة و ب قائاةةةةلبسق .اةةةة باةةةة ب سةةةةبلبوسعااةةةة بوس اقةةةة بس.اةةةةرضب)وس ةةةةرو (بوسةةةةذخبا  ةةةةربضةةةة ب

قرقفةةةةلبضةةةة با سةةةةا بوس راةةةةضب وسرباةةةةلب  اةةةةاضنب  باو يةةةةابلببةةةةاسيا بوس  ضاةةةةلب  ."هةةةةذا بوسا سةةةةاا 

ض ةةة نب  خباع. اةةةةلبق ةةةاعب ةةةة ب  بوساةةةةرضبا ةةةة  ب .ةةةة ب ةةةة  بوسسةةة لببعاةةةة  ب ةةةة بوسي ا ةةةلنب ا ق.ةةةةضب ةةةة ب

   ةةةارباسةةة نب  باوسبر ةةةااجباةةة    بيك ااةةةا ب  ."وسي ةةةائربوسع.ااةةةلانبا كةةة و ب  باوساةةةرضباةةةرقب بباسا سةةة 

وسيا و ةةةةاألببةةةةاسا و بوس قائاةةةةلنب%بسةةةةر ب قغ ةةةةاسب100ا ةةةةذبسةةةة  وألب  ا.ةةةةلنب هةةةة ب  ةةةة باةةةةةا  بباسكااةةةة ب

ب  ." سك بهذوب باا لبار ربوسيا ألنبأل  ابض با   لباق   بب ابوسارض

ب

 وسروض ا با .رب ةبلبة ا  با بس.ضبوسا  فا ب وسا قسبا ب

  .ةةةة بايةةةةرضبوسروضةةةة ا نبوستيتةةةةاننبو ةةةةيقب ةبةةةةلبة اةةةة  باةةةة بسةةةة.ضبوساةةةة  فا ب ا قسةةةةب ببب وسفةةةةروألب اةةةة   

 ةةةةي بوسايةةةةةرضنبضةةةةة بباةةةةةا بنبو ةةةة بلاقةةةةة بو ةةةةةيقب ةبةةةةلبة اةةةةة  باةةةةة بسةةةةة.ضبب ذكةةةةةربو.وسةةةة ضاعب وس و .اةةةةةل

ا.اةةةة  ببعةةةة بوسةةةةقكاا بكاضةةةةلبب٥٠ا.اةةةة  ب يقةةةة بب٥وساةةةة  فا ب ا قسةةةةب بوسةةةة ضاعب وس و .اةةةةلبوسقةةةة بقبةةةة وباةةةة ب

 ."وةرونوألبوسا حب ضربوسا وب ب وسقع.اااأل

ب

    رب100 ا بوسبير بوست ا باقروةلب اسة ب ق با ب

   رنباةةةةلبو  فةةةةاضبب100سبيةةةةر بوست اةةةة نبوستيتةةةةاننبساسةةةةة ب قةةةة باةةةة بو  فةةةةضبسةةةةعرب ةةةةا بوب ةةةةفرب اةةةة   

   روألب ب سةةةةبلبقغااةةةةربب.غةةةةألبب89ا3 و  فةةةةضب ةةةةا بوسبيةةةةر بوست اةةةة بوسايةةةة ربآلسةةةةااب.وسةةةةعاربوسةةةة ف ب اسااةةةةا

 .   روبس.براا بوس وي ب87ا99%بساي بوس ب75ا3

ب
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 ا.ااروألب   ربقذهبباس باق ا  ا باعا   بض بوس ار بس  اا ب 10

ا.اةةةةاروألب   رباسةةةة بوس ةةةةار بسةةةة  اا بسيسةةةةاببب10ك ةةةةضب بةةةةرونبوققيةةةةا ا  ب ةةةة بقي اةةةة ببعةةةةروق يةةةة ألبوس

اق ا ةةةة ا بيةةةةا ر وبوسعةةةةروقنب و ةةةةا باسةةةة ب اةةةةلب  ةةةةا بة اةةةة بس.قعااةةةة باةةةةلبوسكق.ةةةةلبوس   اةةةةلببرضةةةةلبوساعةةةةرقيألب

 ةةةة ب  ةةةة بوسا ةةةةارالنب  رةعةةةة وبوس اةةةةا  بوسيايةةةة.لبضةةةة ب سةةةةبلبوسقي اةةةة بوسايةةةةرض ب ةةةةي بوساةةةة اا بوساااةةةةاا ب

 قةةةةا بوس باةةةةربو ققيةةةةا خب ايةةةةربوسك ةةةةا  نبا ب»وس  ةةةةا ب.و قبةةةةا بوسكباةةةةربوسةةةةذخبييةةةة ببعةةةة ب  .ةةةةلبوسعاةةةة اسةةةة ب

وسايةةةةرض بضةةةة بوسعةةةةروقببياةةةةةلباسةةةة بويةةةةيحب ةةةةاا بك  ةةةة باعاةةةة ب ضةةةةرب   اةةةةلب بقق اسةةةةبباةةةةلبوساري.ةةةةلب

 .«وسياسال
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 وسعاه بوألر   با.ق  بب ض با باة.سبوس ا  بوألاراك 

وسق ةةةة بوسعاهةةةة بوألر  ةةةة بوسا.ةةةةكب بةةةة سبوستةةةةا  بضةةةة ب و ةةةة   بوساةةةة  ببةةةةرئاسبب انبوسسةةةةع  ال كاسةةةةلبو  بةةةةب  

 ق ةةةةا  بوس. ةةةةانبوسعيقةةةةاألبوست ائاةةةةلبوسقةةةة ب.   اةةةةانبسة ةةةةلبوسعيقةةةةاألبوس ارةاةةةةلبضةةةة باة.ةةةةسبوس ةةةةا  بوألاراكةةةة 

 .قةالبوسب. ا نب   ربوساسقة وألبو ق.ااالب وس  سالنب ض با  اق ابوس االبوسف.س ا ال

ب

با.ا  ب   ربس   بوس عببوسس رخب50 بق  ا بق ربقع.

ا.اةةةة  ب   ربسةةةة   بوس ةةةةعببوسسةةةة رخب ذسةةةةكبضةةةة بب50قع ةةةة ألبوسيك اةةةةلبوس  راةةةةلببق ةةةة ا ببوس .ةةةةاجبو  ب اةةةة  

اةةةة قاربا  ةةةة باسةةةةق ب بسةةةة رااب وسا   ةةةةلابوسةةةةذخبو  .ةةةةربضةةةة بوسعايةةةةالبوسب.ةاكاةةةةلببر كسةةةة نب اةةةةسبو ت ةةةةا نب

س اهةةةةةاباسةةةةةا  ب  اةةةةةربوس ارةاةةةةةلبوس  ةةةةةرخبس. ةةةةة   بةةةةةةانبذسةةةةةكبضةةةةة بك.اةةةةةلب .بر ااةةةةةلبو قيةةةةةا بوأل ر بةةةةة 

و ق.اااةةةةلنباياةةةة بوس .افةةةة نب ةةةةي با ةةةةاركق بضةةةة بوساةةةة قارنب وسقةةةة ب  ةةةةاربضا ةةةةاباسةةةة ب  ببةةةةي  بقةةةة  األبب كتةةةةرب

 قةةةةا باوس .افةةةة ابا بوسةةةةقاروربوأل اةةةةلب.اةةةة با.اةةةةارخب   ربسةةةة   بوسسةةةة راا ب .ةةةة باةةةة وربوسسةةةة  وألبوسسةةةةاب ل

 بوسا   ةةةةلنب ا ةةةة  بوألاةةةة ب وسسةةةة. بوسةةةة  ساا نباعربةةةةا ب ةةةة ب اةةةة باةةةة تربسةةةة.با ب .ةةةة ب  ب11وسسةةةة رالبس.عةةةةا بوسةةةةة

بوس  يلبض ب  با  غ بوسعاس ب  بهذ بوأل الببسبببوأل ااألبوأل ر بوساقع   بوسق باعا  اا

ب

 ارا ب ب ب اق.للبا ق باروس.لبوسة ار بباسافلبوسغربالبوسايق.لببرياصبوسةا بب

بو سروئا. 

BBC اةةةةةر بقعراةةةةةألبس ةةةةةاببريةةةةةاصبة ةةةةة  باسةةةةةروئا.اا بضةةةةة بق ضاةةةةةألب ةةةةةارا باقةةةةةأتر بب يةةةةةاباألببب ب  

ا   ةةةةةلبوسةةةةةر سب ةةةةةي بقغ اق ةةةةةابوققيةةةةةا بقةةةةة وألباسةةةةةروئا.البسا ةةةةةا بة ةةةةةا بيةةةةةباحبوألربعةةةةةاننبيسةةةةةبب  ور ب

 قاسةةةةةةألبوسةةةةةة  ور نبضةةةةةة بقيةةةةةةراحبيةةةةةةيف با ب ارا اوسق ةةةةةة  ألبةةةةةةةرونبايةةةةةةابق اب.وسيةةةةةةيلبوسف.سةةةةةة ا ال

ا بوسة ةةةةة  بو سةةةةةروئا.اا بب قاسةةةةةألب ةةةةةبكلبوسة اةةةةةر ."بريةةةةةاصبوسةةةةةةا بو سةةةةةروئا. بضةةةةة با ا ةةةةةلبة ةةةةةا 

بوسق  ض وباروس.ق اباب ك بابا راا

ب

ب

ب
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ب

بوسا سربوأل ر ب بس.ا.ضبوس   خبو ارو  باق ة باس ب  رو ب   اذبو قفاقبوس   خب

قةةةا با راكةةة باةةة روبا سةةةربو قيةةةا بوأل ر بةةة بس.ا.ةةةضبوس ةةة  خبو ارو ةةة بوساةةة  بوستيتةةةانبب كاسةةةلبو بةةةانبضةةةارس 

انبوسافةةةا ضبو ارو ةةة ب .ةةة ببةةةاقرخبك ةةة بضةةة بايا سةةةلب   ةةةانب ضعةةةلبة اةةة  با ةةة بسةةةاق ة باسةةة ب  ةةةرو بس. ةةةب

 قةةةةا باةةةة روب .ةةةة بقةةةة اقربا سةةةةاضرباةةةةر ب  ةةةةر باسةةةة ب  ةةةةرو بسع ةةةة بوةقاا ةةةةاألباةةةةلب.2015   ةةةةاذبوقفةةةةاقب

اسةةةةقاربوسعاةةةة ب .ةةةة بسةةةة بوسفةةةةة وألب.بةةةةاقرخبك ةةةة ب اسةةةة  سا ب  ةةةةرا بب ةةةةأ بايا تةةةةاألبضاا ةةةةاب قاةةةةاااب  ةةةةر 

ا ةةةةةةار باسةةةةةة ب ا.اةةةةةةلبوسافا اةةةةةةاألبوسرسةةةةةةاالبضةةةةةة بوسعايةةةةةةالبوساقب اةةةةةةلبضةةةةةة بهةةةةةةذ بوسافا اةةةةةةاألابضةةةةةة ب

  كةةةة بوساقيةةةة  بباسةةةة ب  ور بوس ارةاةةةةللبا اةةةةار باةةةة روب اةةةةرو ب   ةةةةرألب   ةةةةاب ويةةةة. اباقابعةةةةلب.وس اسةةةةا ال

وسايا تةةةاألبضةةة بو قةةةةا بوسةةةذخبا بغةةة بوس اةةةا ببةةة نب  .ةةة بوسةةةري باةةة بو ةةةةرونوألبوسا اهاةةةلبس. ب. ااسةةةالباةةة ب

ض ةةةةة بوسق اةةةةة وبباس ب. ااسةةةةةالب وسق يةةةةة بوسةةةةة بب1+4 اةا  ةةةةةلببقبةةةةة باة.ةةةةةسبوس ةةةةةا  ب وسكةةةةة  غرسنبااةةةةةرو 

بوقفاقبةا ب ا ت قباا

ب

  ا ار بو سق باروألبوألااركالبق   با بب قا بارا بوس ي  باس با س  ضا

 ورألب  اةةةةةر بوس ارةاةةةةةلبوألساا اةةةةةلب  اسا ةةةةةابباربةةةةة كب   ارهةةةةةابوس  س ةةةةة خبضةةةةة بك به اكسةةةةةقروبباةةةةة ر ب اةةةةة   

 سةةةةةالببارقكةةةةاببض ةةةةةائلنباةةةةا ب اةةةةار بافاةئةةةةةلباسةةةة ب  كرو اةةةةةاباةةةة وي بكااةةةةضبياةةةةة بقةةةةق  بوس ةةةة وألبوسر

 سةةةة باُع.ةةةة باسةةةةب اب ةةةة ب خباةةةة بوس اةةةةارقا اب  ورألبباربةةةة كباةةةةايالبب ق ةةةةانبياةةةة بوق  اةةةةألبوس ةةةة وألب.وستيتةةةةان

وسر سةةةةالببارقكةةةةاببةةةةةروئ بيةةةةربببعةةةة اابُ تةةةةربضةةةة بوس ةةةة ورعب .ةةةة بةتةةةة ب  ةةةةروألبوأل ةةةة اصبباس.بةةةةاسب

بةةةة  ر نب  .ةةةة به اكسةةةةقروب .ةةةة ب.يسةةةةبباروسةةةة بضةةةةرو سببةةةةرسوساةةةة   اب وسق ةةةةألبوسةةةة  ار بسةةةةكا بوسا   ةةةةلنبب

قةةةة اقرب  ةةةة ب يةةةة بيةةةةباياباسةةةة باكااةةةةضب ةةةةةرونبس ةةةةانوألباةةةةلبوسيك اةةةةلبوأل كرو اةةةةلنببرض ةةةةلب اا.قةةةة ب  اسا ةةةةاب

  ضةةةا بابةةة  ألب اةةةارق بضةةة بااةةةربا نبايةةة  باةةة وي بكااةةةضااب ق ةةةلبب.ةةة  بااةةةربا ب .ةةة با ربةةةلباةةة ب."باربةةة ك

ألبضا ةةةةابض ةةةةائلب ااةةةةااب   ةةةةربوسةةةة  اربوس  س ةةةة خبيةةةة ر بقةةةةرببب ق ةةةةاب ا ةةةةقب ببةةةةأ بوس ةةةة وألبوسر سةةةةالبورقكبةةةةب

 قةةةا ب .ةةة بقةةة اقرباقك ةةةضبوسا ةةةا  ب وسابةةةا  بوسا يةةة ضلبقةةة و ااألب. ب اةةةلببةةة ألب تةةةاربوسيةةةربب واةةةيلب .ا ةةةا

وسيةةةربب .ةةة بياةةةا بوسرةةةةا ب وس سةةةانب وأل فةةةا بوسةةةذا باعا ةةة  به ةةةااب بااكةةة ب  بقاةةةرب ضعةةةا بك ةةةذ باةةة ب   ب

باركبض با   بة   بس.اياسبلاا  ابانبا اروباس ب  بيك اق بق 

ب

ب
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ب

بوألا بوساقي  لبقق. ب  كرو ااب  . بباآل ضبا بوألرقا بوساع. لب

بعتةةةةلبوألاةةةة بوساقيةةةة  بضةةةة ب  كرو اةةةةابقاسةةةةألبا باع ةةةة بوس ق.ةةةة بسةةةة   وببأسةةةة.يلبقفةاراةةةةلبققةةةةركببوسعرباةةةةلب ةةةةأل 

بعتةةةةلبوألاةةةة ب ترهةةةةابضةةةة با   ةةةةلب وسةةةةعلباتةةةة بوسيةةةة ورا ب وساةةةةرباألبوسة اةةةةلقاسألبااقا.ةةةة وببةةةة ي رنبرئاسةةةةلب

وساقيةةةة  بساروقبةةةةلبي ةةةة قبو  سةةةةا بضةةةة ب  كرو اةةةةانبوساةةةة  بوستيتةةةةاننبا ب ةةةة  بوس ق.ةةةة بوساةةةة  اا ب ةةةةي بوسيةةةةربب

 قاسةةةةألب.ققةةةةاي بب3381 سةةةةب  ا ب  .ةةةة ببةةةةاآل ضباةةةة بوسعةةةة  بوسرسةةةةا بوسبةةةةاسغبب11وسةةةة وئر با ةةةةذباةةةةابا ةةةةربباةةةة ب

.ةةةة بسةةةة   وببأسةةةة.يلبقفةاراةةةةلباروقبةةةةا بضةةةة ب  كرو اةةةةانبا باع ةةةة بوس قب55بعتةةةةلبوألاةةةة بوساقيةةةة  نبوسقةةةة بقاةةةة ب

 قاسةةةألببةةة ي ربضةةة باضةةةا  بيةةةياضالبضةةة ب.ققةةةركب ترهةةةابضةةة با   ةةةلب وسةةةعلباتةةة بوسيةةة ورا ب وساةةةرباألبوسة اةةةل

ة اةةةضبر و ب .ةةة بسةةة و ب ةةة بوسعةةة  بو ةاةةةاس بس. ق.ةةة ب وسةريةةة لبا عكةةةضب .ةةة با ةةة و بق ةةة اروألنبسكةةة بكةةة باةةةاب

  اةةةةاضأللباوست ةةةةببوألسةةةة  ب."قةةةة بوآل ااك  ةةةة بق سةةةة با ةةةة ب  .ةةةة ببةةةةاآل ضب ةةةة بوألرقةةةةا بوسقةةةة بقةةةة ا اهابسكةةةة بي

وسكباةةةةربي ا ةةةةلبهةةةة باةةةةارا ب  نبياةةةة باةةةة بوسيةةةةعبب .ا ةةةةابوسييةةةة  ب .ةةةة باع. اةةةةاألبا كةةةة  بب ةةةةك بكااةةةة انب

ضةةةة با ةةةةار باسةةةة بوسا ا ةةةةلبوسسةةةةاي.البوس وقعةةةةلبضةةةة بة ةةةة بب ةةةةرقب  كرو اةةةةاب وسقةةةة ب ةةةة  ألب   ةةةةضبققةةةةا با ةةةةذب

بو   عبوسيربباس بوآل ا

ب

ب بربوألقااربوسي ا الب  ب  كرو اابباس  س  بيربا  لبر ساابق عألبو  قر أل

قاسةةةةةألبوس  اةةةةةاألبوساقيةةةةة  ب برا ا اةةةةةاب ك ةةةةة وب و قيةةةةةا بوأل ر بةةةةة بوستيتةةةةةانبا بر سةةةةةااببوسق.ف اةةةةة  بوسعربةةةةة  

ق ةةةةضب رونبهةةةةة  باسكقر  ةةةة باةةةة  ب .ةةةة ب ةةةةبكلبا قر ةةةةألب بةةةةربوألقاةةةةاربوسيةةةة ا الب   باسةةةة بق قةةةةضب  ةةةةروألب

  قةةةةلبوس ةةةةة  بوسرقاةةةة ب .ةةةة ب ةةةةبكلب.   كرو اةةةةابوآل ضباةةةة ب ة ةةةة  بوساةةةة   بضةةةة بب واةةةةلبوسيةةةةربببةةةةا بر سةةةةاا

سةةةةاألبوسقابعةةةةلبس ةةةةركلبضااسةةةةاألبضةةةة ب  و ةةةةربضبرواةةةةر ب ةةةةبا بضةةةة ب فةةةةسبق قاةةةةألب  ةةةة  بوساةةةة ر األب-كا اااةةةة 

بوسر سالباس ب  كرو ااا

ب


