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الزامليييييأس ايييييعاتساالفاماحييييياسساالجااان يييييالسليمريييييالسلفيييييااس  ا  يييييالساليا ييييياعسع ريييييا سالرييييياسج  ييييياس ❖

س(موقعسمفلتسال واب(..)سس7.)صواالحالاسحاس داسم ام اسالاشع ع السوالعقا  ال

ح ييييداس  يييياعمسلانييييادسمعلمييييأسومدعرييييأساوعدرييييااابسو يييي ماسحال ييييا سدوع يييي سالا  ييييعسسوااەد.شيييياي ❖

 (مفلتسال وابسموقع(..)سس8.)صجأسالاع  السوالاعل  سولاارابسالمعاعفسوالي عاس

ح يييييداس  ادييييدس شيييييداسر ارييييالسوزاعاسالييييي ل ساناناد ييييالسليلييييي سالمشيييياا س ييييي اسا قلييييي  سسوااەد.شيييياي ❖

س8.)صوالناوميييييالساناناد يييييالسجيييييأسمناوليييييالسلزحزحيييييالسانريييييادعاعسوالا ا يييييأسحييييياسمللييييياسساللرييييياد

س(مفلتسال وابسموقع(..)

الاالييييالسالةييييدع السال ائييييبسنريييياسالعييييعاعقيسمةييييال سالشييييعبسالععاقييييأسواعزاق يييي ساما ييييالسجييييأسسعئيييي ت ❖

س(اال  ا سالععاق السسواالال(..)سس9.)صاح اق ا

س(  وزسس دع(..)سس9.)صال  ا  السا البس  عدسالمراشاعس“م  دس ع  ”سومنار اەسق ائ ا سسس دع ❖

س9.)صمةيييي لدسريييي ديساييييداح اسسقييييعاعساالاناد ييييال..سمال ييييالسال علمييييااسا اييييديسالنيييي سامام يييياسال ائييييب ❖

 (  وزسسشل (..)

س(الة اح(.)سس10..)صال ل سوال ازسل  دادال ائبسحال سالن دعقيساعدراااس عجضسارل  سس ❖

س10.)صمنميييييدسالةييييي  وديسالانيييييالفسال ال يييييأس يييييوسرييييي بساال ريييييدادسالر اريييييأسجيييييأسالييييي الدسال ائيييييب ❖

س(العاقسالعا سسا  ا (..)

اند يييييدسةيييييالن اسسناوميييييالسالاييييياامأ..سال ائ يييييالسرييييي  لالسالريييييل ا أسساشييييي دس يييييدوعسالمناميييييالسس عيييييد ❖

س(المعلومالسسواالال(..)سس11.)صاالاناد ال

س11.)صن ييييااسالليييياالوقسا الييييبسعئيييي تسال علمييييااس ةل ييييا سلحمييييا س يييييصسالل ييييالسالاعد ييييالسال ائ ييييال ❖

س(  وزسسالرومع ال(..)

اوافەسال عيييييييواساميييييييا سمنميييييييدسالز يييييييادقيسفم يييييييعساع   ييييييياسسالاييييييياامأسا ي يييييييعاسريييييييسسال ائيييييييب ❖

س(المعلومالسسواالال(..)س12.)صالد ا 

ن ييييييدعس يييييياعإسمعلديييييياسحلييييييدسلل ييييييا سقييييييا واسا ميييييياسال ييييييعائأيسالعييييييعاإسدييييييي س  زمييييييالسسال ائييييييب ❖

س(   وزسسل عث(..)سس12.)صاقاةاد ال



 

  2022-5-16  /  االثنين

 71العدد / 

3 
 

س13.)ص"اميييييي اسيسدحييييييواسالمرييييييادل اسلاشييييييا  سالناومييييييالس م يييييياوعاسر اريييييي السم  ييييييدسال ائييييييب ❖

س(ا  ا سالعاقسالعا سسواالال(..)

مل يييييياعسد  يييييياعسنقليييييي  سس200حال ييييييالس ةيييييي فيس  ييييييدادسرييييييااوقفسحيييييياسةييييييعفساليييييييسال ائ ييييييال ❖

س(عووداو(..)سس13.)صاوعدرااا

نرييييياسالريييييع عقيسم يييييادعاسالمريييييادل اسايييييدح ساشيييييا  سناوميييييالسا ل  يييييالسولييييياس يييييع بسسال ائيييييب ❖

 (اال  ا سالععاق السسواالال(..)14.)صسسللاواج 

نييييييييعامسال علمييييييييااسالععاقييييييييأسالرييييييييافوابسوزعا سالايييييييياامأس  ن ييييييييأسالرييييييييفاالسسالر اريييييييي الس ❖

س(العع أسالفد د(..)س14.)صوالدا و  ال

مفلييييتسسموقييييع(..)16.)صسالعييييا سلمفلييييتسال ييييوابس لادييييأسعئيييي تس  يييي اسالاةيييي  عسالنع ييييأسا ميييي ا ❖

س(ال واب
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المنامييييالساالاناد ييييالساييييعدسحلييييدسارالريييياعسميييياسعئيييي تسالفم وع ييييالس شيييي اسناومييييالساةييييع فساالمييييوعس ❖

 (عووداو(..)17.)صسسال وم ال

الا ع ييييييا سواليييييييدماسسالايييييياامأسمعلدييييييا سحلييييييدسقييييييعاعس االاناد ييييييال يسريييييي وافەسحعقلييييييالس اييييييوج عس ❖

 (شل س  وز(..)18.)صسسللععاق  ا

اللييييييعاسس(..)س19.)ص(41مفليييييتسالد ييييييا س دييييييععسا   ييييييسسيع فيييييأسالمع ييييييدسالد ييييييائأسالييييييدوعاس) ❖

 (  وز

 (اللعاسس  وز(..)20.)صسسمفلتسالد ا س ايعسقعاعا سحافال س ش اساادتسالموادسالميدعا ❖

 (شل س  وز(..)20.)صسالةدعس علاسالمعاع السلمداسش ع ❖

س20.)صوز يييييعسالمال ييييياليسقيييييعاعسالمناميييييالساالاناد يييييالسرييييي   عس ديييييدعا اسحليييييدسلداعاسالمال يييييالسالعاميييييال ❖

 (واالالساال  ا سالععاق ال(..)

 (الة اح(..)سس21.)صوز عسالعم يسالععاإسح ةعسجاح سجأسالم  دالسالعع  ال ❖

الليييييعاسس(..)س22.)صل يييييالإسم نيييييالسال  يييييمساليييييدولأسليييييدح سمشييييياع عسالاعلييييي  سالعيييييالأسجيييييأسالعيييييعاإ ❖

 (  وز

س22.)صالعييييييعاإس  لييييييأسادييييييد  ساقس لييييييبسللفا ييييييبسالاعاييييييأس اعليييييي س يييييية الإسالرييييييدودسالمائ ييييييال ❖

 (مواز اس  وز(..)

س23.)صا حعفيييييأس  ايييييدسا م يييييالساعا يييييزسحمييييي سال يييييااوسحليييييدسا يييييو عسقيييييدعاسسالديييييواسسالععاق يييييال ❖

 (واالالساال  ا سالععاق ال(..)

 (  وزسمواز ا(..)23.)صسسعقسقاعسا البس وا  اس عددسفلرالس علما  الس اعئال ❖

انحييييييال سالعقمييييييأيسارييييييانداثسلف ييييييالس  ا  ييييييالسمع  ييييييال  الانو سالعقمييييييأ س ييييييعوعاسملنييييييالسجييييييأس ❖

 (اللعاسس  وز(..)سس23.)صالععاإ

واالييييالس(..)س24.)صمفلييييتسا ميييياسالييييدولأس عدييييدسال ال ييييا سالمد يييي سفلرييييالس شيييي اسالو ييييعس ييييالععاإ ❖

 (اال  ا سالععاق ال

 (الرومع الس  وز(..)24.)صسس ال عائأالعز س دح سقعاعساالاناد الس ي لل ا سقا واسا ماس ❖

ا ييييعثس(..)س24.)صانييييالفساللييييا يسليييياس دييييفسمااييييوجأسا  ييييدقسامييييا سلل ييييا سقييييا واسالييييدح سال يييياع  ❖

 (  وز
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 (الة اح(..)سس25.)صلألر وعسال ا أ..سااا عاسسالرل ما  الساافدد ❖

 (الة احسس(..)سس25..)صر فاع«سارا فدسن دافسم امعاسسحزل اسو   ا س ❖

 

 

 

 (اللعاسس  وز(..)26.)صساالاناد السادا ساع ا   اسا   اسجأساعاومالشع السس ❖

 ( دعس  وز(..)س26.)صقوا عس د الدس5ارعاس ازنالسالدسسس300النشدسالشع أس ع دسس ❖

س26.)صقع يييييالسحعاق يييييالسللنيييييدسمييييياس فمييييياسسداحييييي س20ااميييييا ”سالماليييييالساالم  يييييال”سجيييييأسمنييييي  س ❖

 (واالالسالمعلومال(..)

شييييل س(..)س27.)صفييييودسواييييدمعسميييييا اس داحيييي  سج  يييياال  شييييمعاالسا  ييييعسافييييزا سميييياسف يييي سقييييعاس ❖

 (  وز

 

 

 

  

 (اللعاسس  وز(.)سس28.)صالعم ساوقفسالدعوضسالة  عاسوانددسا ر اب ❖

س28.)صالييييفس عم يييي س وم ييييا ..سالعييييعاإس اي ييييدسالرييييعود السجييييأسةييييادعااەسال ل  ييييالس مع ايييياس326 يييييس ❖

 (مواز اس  وز(..)

 (واالالسالمعلومال(..)29.)صس0.96٪ال وعةالسالععاق السا داساداوالا اس يراعاس يس ❖

 (الة اح(..)سس29.)صالفسونداسرا  السلعوقسالدي سالمندودسجأساعدراااس20 ❖

س
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س30.)صعئيييييي تسالييييييوزعا سالمةييييييعقس اشييييييفسااللييييييالسالنييييييعبسجييييييأساواعا  يييييياسحلييييييدسالمواز ييييييال ❖

 (اليل ج(..)

 (ا د  د سسحع  ال(..)30.)صسسل  ااس  ل سة اد  ساالقاعاعس عدسلق ا س ع فسحلدساال اياب ❖

عئيييي تسوزعا سجلريييي  اس  الييييبسالةييييل بسا نمييييعس لييييا ساعشيييي لەسلاشييييفسا ا اايييياسساالنيييياال سم ييييعس ❖

 (اال عا (..)سس31.)صال ا ال

 

 

 

 (اليل ج(..)س32.)صش   اقساعلاسجا سا حما سالافاع الس شا سادع فأ ❖

س(ال نع اواالالسا  ا سس(..)سس32.)صرو رعاساش دسال و سرلرلالسماساالرالاا اس ❖
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الزاملأس اعاتساالفاماحاسساالجااان السليمرالسلفااس  ا  الساليا اعسع را سالراسج  اسس

سواالحالاسحاس داسم ام اسالاشع ع السوالعقا  الس

ايييييعاتسالرييييي دس“نييييياا سالزاملييييأ”بسال ائيييييبسا و سليييييعئ تسمفليييييتسال يييييواببسال يييييو سسموقييييعسمفليييييتسال يييييواب 

االفاماحييييياسساالجااان يييييالسللفيييييااس)سالشييييي دا سوال ييييينا اسوالريييييف ا سالر ارييييي  اسبس2022ا ييييياعسس–س15ا نيييييدس

بسا ميييياسوالييييدجاعسبساليييي ل سوال ييييازسوال ييييعواسسال   ع ييييالسبسندييييوإساال رييييااسبساالرييييا ماعسوالا م ييييالس(بساليا يييياعس

ع رييييا سالريييياسو ييييوا   س شييييا سم قييييسسبسواالحييييالاسحيييياس ييييد سم ام يييياسالاشييييع ع السوالعقا  ييييالسبسوالاوف ييييەس

معاحييييااسالريييياداسال ييييوابس ايةييييصساللفييييااسجييييأسالميا  يييياسسالعرييييم السواالرا يييياجاسسوالعميييي سسحلييييدس ييييعوعا

وااييييدسالزاملييييأبسيييييال ساع رييييەسالفلرييييالسا ولييييدسللف ييييالسا ميييياس.وجيييي سريييي اقاسسال اييييا سالييييدايلأسللمفلييييت

والييييدجاعسال  ا  ييييالبسااسالم رريييياسسا م  ييييالس نافييييالسلم اومييييالسقييييوا  اسداحمييييەسلعمل يييياسبسا يييياجالسالييييدسا م ييييالس

افييييييعا سالاعييييييد السسالالزمييييييالسلفملييييييالسميييييياسالاشييييييع عاسسعاسسالعالقييييييالسادييييييا واسالميييييييدعاسسبسلي وعا يييييياس

وعايييعس. وا اشييياع اس شيييا سواريييعسجيييأسالمفاميييعسبسوقيييدساييي سايا ييياعسال ائيييبس”سياليييدسالع  يييدقس”سعئ رييياسللريييا

ازس نافييييالسال ائييييبسا و سبسيييييال ساالفاميييياعساالجااييييانأسللف ييييالساليييي ل سوال ييييازسال  ا  ييييالبسااسق يييياعساليييي ل سوال ييييس

لع  ييييالساريييياعاا ف السوا يييينالسوجاحلييييالسوعةيييي  السبس ييييد ا سميييياساشييييع عسالدييييوا  اسوا م يييياس)ساليييي ل سوال يييياز(سبس

وا   يييي سوا ييييو عسالم شيييياسسوالندييييو سواالف ييييزاسال ل  ييييالسومعافعييييالسفييييوالسسالاييييعاي صسبسوا ا ييييا ا س ايييي سميييياس

ن يييدسالع  ييياوقس”سعئ رييياسمييياسشيييا ەساعز يييزسماا يييالسالعيييعاإسجيييأسالريييوإسال ل يييأسبسج مييياساييي سايا ييياعسال ائيييبس”س 

ون ييييعسالزاملييييأسالفلرييييالساالجااان ييييالسللف ييييالساالرييييا ماعسوالا م ييييالسبسم اييييداسااساللف ييييالس دييييعسحلييييدس. للرييييا

حااد ييييياسالا  يييييعسييييييال سالمعنليييييالسالمد ليييييالسبسج  يييييامس يييييعوعاسنحييييياداسا اييييي  سواةييييين  سومعاق يييييالسالعمل يييييالس

قييييدسفيييعرسايا يييياعسال ائييييبس”سج ييييااساالريييا ماع السجييييأسال لييييدسواشيييف عسالمرييييا مع اسويليييي س  ئييييالسفاع يييالسل يييي سبسو

و ييييو سجييييأسافاماحييييەساالو سللف ييييالسالشيييي دا سوال يييينا اسوالرييييف ا سالر اريييي  اس. ح ييييدسالعز ييييزس”سعئ ريييياسللرييييا

بسالييييدساليةوةيييي السالاييييأسااماييييعس  يييياس ييييع ساللف ييييالسوعحا ا يييياس رييييمدسالشييييعائ سالمفامع ييييالسبسداح يييياسالييييدس

ايا يييياعسال ائييييبس”سانمييييدسالف ييييوعقس”سعئ ريييياسس ييييعوعاسنريييي سالملليييياسسالماعلدييييالس المدييييا عسالفماح ييييالسبسوقييييدسايييي 

ونييييثسالزاملييييأبسيييييال سافاماحييييەساالجااييييانأسللف ييييالسندييييوإساال ريييياابسحلييييدساالرييييعاعسجييييأسنريييي س. للرييييا

اعشييييي  ساح يييييا سفيييييددسلملو ييييي السنديييييوإساال ريييييااسبسواال اميييييا س ا ل يييييعسالديييييوا  اسالعاح يييييالسوالداحميييييالس

لزمييييالسالا ل ييييعبسوقييييس دسايييي سايا يييياعسال ائييييبس”ساعشييييدسالةييييالنأس”سلما ل يييياسسالعييييعاق  ابس  حا اع يييياسواف يييياسسم 

س.عئ راسللرا

س
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س

س

ح داس  اعمسلانادسمعلمأسومدعرأساوعدرااابسو  ماسحال ا سدوع  سالا  عسجأسسسوااەد.شاي

سالاع  السوالاعل  سولاارابسالمعاعفسوالي عاسس

(سلا ريييي تسلانييييادسمعلمييييأسومدعرييييأساوعدرييييااابس60الييييعاعرسالريييي و الس)س م اريييي السموقييييعسمفلييييتسال ييييواب 

ح ييييداسانمييييدسو ييييةحازاعسا  ييييعسالا ييييا أسوالا ع ايييياسسسوااەقييييد س ائييييبسعئيييي تسمفلييييتسال ييييوابسالععاقييييأسد.شيييياي

للييييدسالمعلميييي اسوالمدعريييي اسجييييأساقليييي  ساوعدريييياااسمام  ييييا سل يييي سالاوج يييي سوالرييييدادسجييييأسادا سم ييييام سومواةييييلالس

ا م ييييالسا ف ييييا سالدادمييييالسو شييييعسالييييوحأسو داجييييالسالارييييام سوالمناجاييييالسحلييييدسال و ييييالسوسع و ييييالالمريييي عاسالا

عئيييي تسالمفلييييتسوجييييأسال  ييييااسالةيييادعسحيييياسماا ييييەسانحالمييييأبس ميييياسس ائيييب.الدوم يييالسواعز ييييزسالييييعوحسالو   ييييال

حال يييييا ساليييييدوعسالا  يييييعسلمعلميييييأسومدعريييييأساوعدرييييياااسجيييييأسمفيييييا سالاع  يييييالسوالاعلييييي  بسولااريييييابسالمعييييياعفس

دييييودسوياةييييالسجييييأسا وقيييياسسالةييييع البسوااييييدسريييي اداەسحلييييدسدحمييييەسالااميييي سل انييييادسو يييي سوالي ييييعاسسوم ييييعسح

س  علو سماسيدماسسفل لالسلشعبساوعدرااا.سا راندواسا سالادد عسوال  ا س م

س

ح داس  اددس شداسر ارالسوزاعاسال ل ساناناد السليل سالمشاا س  اسا قل  سسسوااەد.شاي

سوالناومالساناناد السجأسمناولالسلزحزحالسانرادعاعسوالا ا أسحاسمللاسساللرادس

بسا ادييييدس شييييداس15 5 2022  ييييااسةييييادعسحيييياسماا ييييەسانحالمييييأسال ييييو سا نييييدسسجييييأسمفلييييتسال ييييواب موقييييعس

ح يييييداسانميييييدسر اريييييالسوزاعاسالييييي ل سجيييييأسالناوميييييالسسوااەد.شيييييايس ائيييييبسعئييييي تسمفليييييتسال يييييوابسالععاقيييييأ

اناناد ييييالسوشيييييصسالييييوز عسالييييعقس  يييي  سجييييأسريييي   سيليييي سالمشيييياا س يييي اساقليييي  ساوعدريييياااسوالناومييييالس

 ييييدسقييييواسسال  شييييمعاالسو شييييعسا ااع ييييبسميييياسيييييال سشييييعاالس ليييي سالشييييما سسالاناناد ييييالسوالل يييي سالييييا  سال ا لييييس

وودساوعايييييەسجيييييأسمناجايييييالساعايييييومبسم ايييييدا سولدحائ ييييياسالرييييي  عاسوالافييييياوزسحليييييدسندليييييأس ييييياقسنرييييياسودا

ريييي اداەسحلييييدسااسالييييمسا ااع ييييبسواندحييييا اسس لا يييياسناومييييالساقليييي  ساوعدريييياااسفملييييالسوالةيييي ال سوجييييأس  ييييااس

ميييياسالدييييواسساناناد ييييالسوقييييواسسا قليييي  سا يييي اسحييييد سوفييييودساقسسعج اعرييييمأبسويييييال سلاةييييالەسالشيةييييأس ييييال 

ە”ساا ع يييياسالمو ييييوعس الاةيييي لەسميييياس ييييو سالييييعئ تساشيييياعس دولييييسس ائييييب.انييييعمسحريييياعقسجييييأسم ييييا  سالامييييات

اميييتسو عيييعبسحييياساريييل اسلمييياسا ييي اسمييياسوفيييودس ييي  سمييياسق ييي سوز يييعسالييي ل سجيييأسالناوميييالساناناد يييالسحليييدس

شييييعاالس ليييي سالشييييما سل شييييعساندحييييا اسس  ييييدافسر اريييي السل  دييييا سحلييييدسالم اةييييبسويليييي سا وعاإسلزحزحييييالس

سساللرييييادبس عييييدماسحليييي سوز ييييعساليييي ل سانرييييادعاعسجييييأسا قليييي  سوالعييييعاإس شييييا سحييييا سوالا ا ييييأسحيييياسمللييييا

لريييييااما سمفليييييتسال يييييوابسااجيييييالسانفيييييعا اسسالدا و  يييييالسوالدرييييياوع السنريييييافوا ەسجيييييأسالفلرييييياسسالدادميييييال”بس

ولرييييا اعسح ييييداس ييييع سالمنيييياوالسسال ائرييييالسلييييوزاعاساليييي ل سورييييع  اسميييياسافيييي ساقنييييا سالم رريييياسساناناد ييييالس

السالمةييييال ساللئو ييييالسوللنيييياإسال ييييععس المةييييلنالسولع ييييامسا و يييياعسليدمييييسسالجييييأسالد ييييا اسوالمرييييائ سالر اريييي 

سالو   السو عاسما عج ەسا سو  أس  وعسحلدس الد .
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يسمةال سالشعبسالععاقأسواعزاق  ساما السجأسسالةدع السال ائبسنراسالععاعقعئ تسالاالالس

ساح اق ا

مةيييال سالشيييعبسالععاقيييأساايييدسعئييي تسالااليييالسالةيييدع السنرييياسالعيييعاعقبسا نيييدبسااس سوااليييالساال  يييا سالععاق يييال 

وعاييييعسالعييييعاعقسجييييأسا ع ييييداسااس مةييييال سالشييييعبسالععاقييييأسواعزاق يييي ساما ييييالس.واعزاق يييي ساما ييييالسجييييأساح اق ييييا

سجأساح اق ابسور عم س ا سال عإسالدا و  السوالاشع ع السل ما  اسوالدجاعسح  ا .

س

س دعسال  ا  السا البس  عدسالمراشاعس“م  دس ع  ”سومنار اەسق ائ ا س

بساالنييييدبسالد ييييا سالععاقييييأسوالناومييييالسعئيييي تساالييييالس ييييدعسال  ا  ييييالسم ييييدقسادييييأساالمعلييييأس الييييبسس  ييييدعس  ييييوز

الععاق يييالس  يييعدسالمراشييياعسم  يييدس عييي  سومنارييي اەسق يييائ ا وقا سا معليييأسجيييأس  يييااساا”سم  يييدس عييي  سقيييدساريييا س

اليييدسالشييييعبسالععاقيييأس عماييييەسوالس ةييييل سااس ايييواسجييييأس ييييعاسالم ةيييبسو ييييعاسالمعاييييزسالنايييومأسالم يييي سوحلييييدس

الناومييييالسالععاق ييييالسالمام لييييالس ييييعئ تسالييييوزعا ساعرييييالەسالييييدسالد ييييا سالععاقييييأسومناريييي اەسلاييييأس اييييواسح ييييعاس

لأليييييع اسسالييييع اس يييييدمواسا ف ييييداسسالياعف ييييالسو نيييياولواساشييييو ەسرييييمعالس لييييدسالعاجييييد اسالييييعقسحمييييع ساا ييييعس

ا ييييافسبسو.”ميييياسريييي عالساالفسحييييا سن ييييثسااسم  ييييدس عيييي  سالليييياس  للييييااس ا  ييييالس وةييييلەسللمناجايييياسسالععاق ييييال

“ نيييياسجييييأسمفلييييتسال ييييوابسريييي دو س اشييييع عسقييييا واس نارييييبسايييي سميييياس رييييأ سالييييدسالعييييعاإسو ييييعاسالدييييا واس

س.”ع ماسر اواس م ا السالعدسالنار س وفەسا سماس لاعساالرا اسللععاإ

س

ساداح اسسقعاعساالاناد ال..سمال السال علمااسا اديسالن سامام اال ائبسمة لدسر ديس

ح ييييوساللف ييييالسالمال ييييالسال  ا  ييييالسمةيييي لدسريييي دس الس وفييييدساقسمعالفييييالساوسميييييع سلدييييا واسسقييييا س  ييييوز سشييييل 

الييييدح سال يييياع سلألميييياسال ييييدائأسحلييييدساحا يييياعسااسالمنامييييالساالاناد ييييالسلييييد  اسمريييي دا سقييييعاعسم عييييسس موف ييييەس

مفلييييييتسال ييييييوابسميييييياساقاييييييعاحسولعرييييييا سمشيييييياع عسالدييييييوا  اسيةوةييييييا سالاييييييأساناييييييوقسحلييييييدسف  ييييييالس

اييي سال عييياس ديييا واسا مييياسال يييعائأسرييي ا سال عييياس ديييا واسالمواز يييالسو ييي قسمدايييعحسا يييەس امييياسسوا ييياف."ال يييالم

قييييا واس  ييييعحسمريييياد ال  بسم اييييدا س السنيييي سامام يييياساالسااسايييي اأسناومييييالسااملييييالسالةييييالن اسسالعرييييا سالدييييوا  اس

رييييي دسااس ناومييييالساةييييع فسا حمييييا سالس ماييييياسل يييياساشييييع عسالدييييوا  اسنريييييبسعاقسسو يييي ا."للييييدسال علميييياا

ريييي دسسواحا ييييع."اد ييييال بسالجاييييا سللييييدسااس   ييييامس يييي  ا سا  ييييعا سلنيييي سمشييييالالساال رييييدادسالر ارييييأالمنامييييالساالان

ااس مييياسنةيييي سال يييو سميييياسل ديييافسلفييييعا اسساشييييع عسقيييا واسالييييدح سال ييياع سلألميييياسال يييدائأسوالا م ييييالسريييي دجعس

سالدورسالر ار الس اافا سن ساالزمالسجأسال الد .

س

س
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س

سارل  سال ل سوال ازسل  دادساعدراااس عجضسال ائبسحال سالن دعقيس

قييييا سح ييييوسلف ييييالساليييي ل سوال ييييازسوال ييييعواسسال   ع ييييالس مفلييييتسال ييييواببسحييييال سةيييي احسالن ييييدعقبسسالةيييي اح 

لاس اللف يييالسومفليييتسال يييوابسر  اقشيييااسمييياسنةييي سمييياسرييي  عاسللديييواسسالاعد يييالسحليييدسنديييو س ل  يييالسم ميييالس

الاا عييييالسلييييەسلداع ييييا س ريييي بسسوا ييييافبسااس انقليييي  س رييييعدسدائمييييا سللييييدس يييي ساعاييييومسلألعا ييييأ."جييييأساعاييييوم

وفييييودساليييي ل  بسمشيييي عا سللييييدسااس انقليييي  سليييي س ااييييفس عمل يييياسسالا ع ييييبسالاييييأسوةييييلسسللييييدس)مل ييييواس عم يييي س

وا ييييافسااس انقليييي  س. وم ييييا (ساريييياد عسميييياسنةييييالسالعييييعاإسجييييأسم امييييالسالييييدو سالمةييييدعاسلليييي ل س)او ييييم(

داسسوز يييعسالييي ل س ا يييعسمييياس يييعاونسمييياسافييي س يييعبسقيييعاعسالمناميييالساالاناد يييالسحيييعضسالنيييائ بس يييع  سا ا يييس

ميييعاسحليييدس يييعوعاسا   د يييا بسمشييي عا سلليييدسااس اللف يييالسايييعجضس شيييا ساامييي سمييياس نةييي سمييياساريييا ال سحليييدس

اآل يييياعسال ل  ييييالسجييييأساعاييييومسحلييييدساحا يييياعسااس ليييي سالعييييعاإسملييييمسلفم ييييعسا  ييييا سالشييييعبسوليييي تسلماييييواساوس

لقييييعاعسقييييا واساليييي ل سوااييييدسالن ييييدعقس لةييييعاعس ال  ييييالساح ييييا سمفلييييتسال ييييوابسحلييييدس."مناجاييييالسمع  ييييال

حاميييياسللنييييدسميييياسالافيييياوزاسسحلييييدسالر ارييييالسس12وال ييييازسيييييال سالييييدوعاسالنال ييييالس عييييدساع  لييييەس ا ييييعسميييياس

سال ل  ال .

س

سالة  وديسالانالفسال ال أس وسر بساال ردادسالر ارأسجأسال الدسال ائبسمنمدس

منمييييدسالةيييي  ودسبسعئيييي تساا يييي سال ائييييبسحيييياسائيييياالفسدولييييالسالدييييا واسالشيييي  سواالييييالسسا  ييييا سالييييعاقسالعييييا  

ال علمييييااسمنمييييدسالنل ورييييأس ارييييايدا سر ارييييالسااميييي  ساالجييييوا س بسج ميييياساو يييي ساا سالانييييالفسال ال ييييأس ييييوس

وقييييا سالةيييي  ودسجييييأسلدييييا سماللييييزس بسااس سالنل ورييييأس اةييييعفس." ريييي بساال رييييدادسالر ارييييأسجييييأساليييي الد

 ةييييوسساقس ائييييبسداييييي سس دااااوع ييييالسوجعد ييييالسوليييياس رييييم سلييييەس االرييييامعاعسجييييأسعلييييمس بسم   يييياسا ييييەس سليييي 

وا ييييافسااس." ال علمييييااس ييييدس اريييي سيشييييااسبسوااس عييييضسال ييييوابسقييييامواس فمييييعسالاواق ييييعسنقالييييالسالنل ورييييأ

 سمانيييييدثسلل ائيييييبس ارييييي سيشيييييااس يييييوس فيييييتس ييييي ض سل ييييياقأسال يييييوابسبسورييييي ع بسللمناميييييالساالاناد يييييالس

  ييييدس يةييييوصسميييياسنييييدثسلل ائييييبس اريييي سيشييييااس بسمشيييي عاسالييييدسااس ساةييييع ناسسمراشيييياعسالايييياامأسبسم

س ع  سفا سس عدسااا عاسسال ةعاسالداحمالسل ع  سالنع عس .

س

س

س

س

س

س

س



 

  2022-5-16  /  االثنين

 71العدد / 

11 
 

س

س

اش دس دوعسالمنامالسسسال ائ السر  لالسالرل ا أس عدساند دسةالن اسسناومالسالااامأ..س

ساالاناد ال

احا يييييعسسح يييييوسمفليييييتسال يييييوابسرييييي  لالسالريييييل ا أبسال يييييو سا نيييييدبسقيييييعاعسالمناميييييالسسوااليييييالسالمعلوميييييال 

 شيييي اساند ييييدسةييييالن اسسناومييييالساةييييع فسا حمييييا س    يييياسو ييييعسسال دييييا سحلييييدسالنييييعوفساالاناد ييييالسا ي ييييعس

وقاليييييسسالريييييل ا أسلاس“ناوميييييالسمةييييي لدسالاييييياامأسالم ا  يييييالسوال ا ييييياس.و عيييييدسقيييييعاعا سةييييين نا سوفع ئيييييا س

افيييياوزسسةييييالن اا اسجييييأسالا  ييييعسميييياسالمواقييييفسوالدييييعاعاس”بسم   ييييالسااس“الدييييعاعاسسالاييييأساايييييعا اسناومييييالس

وا يييياجسبسااس.”جييييأسمةييييلنا اسالشيةيييي السوليييي تسجييييأسمةييييلنالسالشييييعبسالععاقييييأاةييييع فسا حمييييا س ييييأس

“قيييييعاعسالمناميييييالساالاناد يييييالس اند يييييدسةيييييالن اسسناوميييييالساةيييييع فسا حميييييا سواحا اع ييييياسناوميييييالسمرييييياد لالس

ولييييي تسمييييياسةيييييالن اا اساايييييياعسالديييييعاعاسسالم ميييييالسواوق يييييعساالالاق ييييياسسالدول يييييالسواالرييييياعاا ف السالععاق يييييالبس

واو ييييينسسح يييييوسمفليييييتسال يييييوابسااس.”ئيييييا سوو يييييعسال ديييييا سحليييييدسالنيييييعوف عا يييييعسقيييييعاعا سةييييين نا سوفع 

“رييييل السالد ييييا سويييييال ساللاييييعاسالنال ييييالسحملييييسسحلييييدساعييييد  سالعمل ييييالسالر اريييي البسول دييييافسافيييياوزاسسناومييييالس

الايييياامأسالم ا  ييييالسوال ا ييييا”بسم اييييداسااس“الدييييعاعسا ي ييييعس يييياسسوالسعفعييييالسج ييييەبسو ييييعاسميييياس ييييد سحلييييدسحميييي س

س.المنامالساالاناد السالةن  ”

ساللاالوقسا البسعئ تسال علمااس ةل ا سلحما س يصسالل السالاعد السال ائ السن ااس

اشييييلسسال ائ ييييالسن ييييااسالليييياالوقبساالنييييدبسحيييياسةييييدوعسلحمييييا سميييياسال ائييييبسال ييييا أسلييييعئ تسسالرييييومع الس  ييييوز 

ال علميييييااس ييييييصسالل يييييالسالاعد يييييالبسم ال يييييالسعئييييي تسال علميييييااس ةل يييييا سانحميييييا ساليييييعقسوةيييييلاەس المييييييالفس

وقالييييسسالليييياالوقسجييييأسا ع ييييداسحلييييدس اييييو اع بسلاس ال ائييييبسال ييييا أسلييييعئ تسمفلييييتسال ييييوابس ةييييدعس.للدريييياوع

لحماميييا س يييعجضسج يييەساايييبسال يييوابسمييياسلييي سايييعاعسجيييأساللوعمييياسالل يييالسالاعد يييالسو  يييدوسا يييەسلييي س ديييعاس يييصسالمييياداس

 يييي قسبسميييياسالدريييياوعسوالاييييأس ةييييسسحلييييدسااسميا  يييياسسمفلييييتسال ييييوابسميييياسالممايييياسااسااييييواس- ا  ييييا-س٤

سوا اجسس  ال سسعئ تسالمفلتس ةل ا ساالحما سالميالفسللدراوع .."ماسالل ا ا
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سيسفم عساع   اسسالااامأسا ي عاسراوافەسال عواساما سالد ا منمدسالز ادقس ائبال

ااييييدسال ائييييبسحيييياسائيييياالفسدولييييالسالدييييا واسمنمييييدسالز ييييادقبساالنييييدبسالاع   يييياسسالياةييييالسسواالييييالسالمعلومييييال 

وقييييا سالز ييييادقسلاس“ناومييييالساةييييع فس. ناومييييالسمةيييي لدسالايييياامأسا ي ييييعاسريييياوافەسال عيييياسامييييا سالد ييييا 

ا حمييييا سال وم ييييالسليييي تسميييياسةييييالن اا اسالد ييييا س ييييةفعا سالاع   يييياسسالياةييييالسلالس ايةيييي صسمييييالأ”بسوجديييياس

وا يييييافسااس“فم يييييعسالاع   ييييياسسا ي يييييعاسجيييييأسعئاريييييالساليييييوزعا سوالعئارييييياسس.”لالرييييي عسالمناميييييالساالاناد يييييال

واشيييياعسللييييدسا ييييەس“الس فييييوزسلناومييييالساةييييع فساالحمييييا س.”ا يييييعرسريييياوافەس عييييواسامييييا سالمنامييييالساالاناد ييييال

حلييييدساع يييي اساةيييينابسالييييدعفاسسالياةييييالساوسارييييانداثساشييييا السسلداع ييييالساوس  ع يييياسيييييال سجاييييعاساةييييع فس

سا حما ”.

سمعلداسحلدسلل ا سقا واسا ماسال عائأيسالععاإسدي س  زمالساقاةاد السن دعس اعإ ائبسال

حليييي سال ائييييبسالمريييياد سن ييييدعس يييياعإبسال ييييو سا نييييدبسحلييييدسقييييعاعسالمنامييييالساالاناد ييييالسالدا ييييأسسل ييييعثس  ييييوزس  

واايييبس ييياعإسجيييأسادو  يييالس. ةل يييا سقيييا واسا مييياسال يييعائأبسج مييياساشييياعسلليييدسااسالعيييعاإسديييي س  زميييالساقاةييياد ال

م”سبسااس“الادييييا عسالر ارييييأس يييي اسالاايييي س ييييدي سال لييييدس ازمييييالساقاةيييياد السويدم ييييالسند د ييييالسحلييييدس“جيييي تس ييييو

وا ييييافبس“ونرييييبسقع ييييأسميييياساللف ييييالسالمال ييييالسال ييييو س ييييعبسقييييا واس.”وعلييييمسلعييييد ساماا  ييييالساقييييعاعسالمواز ييييال

س:االماسال عائأسا اعسالاالأ

س.م ااسوا سماسالا ع ا سللش االسالو   الس٧٠٠٠ا اجالسس -١

س.وف اسسجد س٦وف الس عائ السلللعدسالععاقأس د سماسس١٢اوز عس -٢

س.الفسد  اعسلل اسالواندس٨٠٠دجعسمرانداسساللالن اس واقعس -٣

س. دح سالزعاحالسماسيال ساوج عساالرمداسوالم  داس -٤

س.اية صسم الغسمال السلا   اساال  عسومواف السشنسسالم ا  -٥

الوريييي سوالف ييييوبسن ييييثسنةييييالسال فييييفساالشييييعفسقعا ييييالسايةيييي صسم ييييالغسلا م ييييالساالقييييال  سلمناجايييياسس -٦

س.مل اعس٤٥٠

سوا اس    سماساف سا اجالسجدعاسايصسالمنا ع اسواليع ف ا”.س-٧
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س"يسدحواسالمرادل اسلاشا  سالناومالس م اوعاسر ار العم  دسام اس ائ ال

الناوميييييالسالمعاد يييييالسحيييييداسال ائيييييبسم  يييييدسامييييي ابسسدحيييييواسالمريييييادل اسلاشيييييا  سس وااليييييالسا  يييييا ساليييييعاقسالعيييييا 

 ييييييي الم اوعاسالر اريييييي ال سو الاع  ييييييعسحيييييياس يييييي تسالدييييييورسالر اريييييي السميييييياسالوةييييييو سللييييييدسالا ميييييياسس

وقيييييا سامييييي اسجيييييأساةيييييع  سماليييييفبس لريييييسسماليييييائال س ديييييدعاسالمريييييادل اسحليييييدسنييييي ساال ريييييدادس."واواجدييييياس

ااسالر ارييييأسالموفييييودبسالاايييي سالا ييييعرسليييي سارييييا عساي ييييأس ييييعاسالنييييافزس  لييييالسا شيييي عسالما يييي البسحلمييييا س

وا ييييافبس ليييي تس  ييييامسحييييعفسجييييأسالعييييال س)المرييييادلواس شييييالواس."المرييييادل اسالسافمع يييي س ييييعامجسمونييييدا

الناومييييال(سجييييأسايييي سوفييييودسالاايييي سالا ييييعر بسم   يييياسا ييييەس الساوفييييدساييييعاسجييييأسملعييييبسالمرييييادل اسوميييياس ييييدوعس

مفيييعدسم ييياوعاسر ارييي السلادو يييالسل دييياعسو ييياسورييينبسالمريييادل اسللانيييالفسو يييوس يييوعسمييياسالاع  يييعسحييياس ييي تس

س."لدورسالر ار السماسالوةو سللدسالا ماسسواواجداسا

سمل اعسد  اعسنقل  ساوعدراااسسس200يس  دادسرااوقفسحاسةعفساليسال ائ السحال الس ة ف

قالييييسسال ائ ييييالسحيييياسدولييييالسالدييييا وابسحال ييييالس ةيييي فبيس ق يييي سالشيييي عساليييييامتساا ييييسسانييييو سلعاداسسسعووداو 

اايييييعسسقييييعاعا س ة دييييافس ييييع سان ييييعاداسس اسحييييد سا ل ييييعسللييييدسلقليييي  ساوعدرييييااابسلايييياسجييييأسالشيييي عساليييييامتس

وا ييييياجسس."قيييييعاعسالمناميييييالساالاناد يييييالس نمييييي سالريييييل السالا ل ع يييييالسووزاعاسالمال يييييالسووزاعاسالييييي ل سالمرييييي ول ال

ااس ا ميييييوا سالايييييأسنوليييييسسلليييييدسلقلييييي  ساوعدرييييياااس يييييأسميالليييييالسللمواز يييييالسالريييييا دالسولديييييعاعسالمناميييييالس

مييييالساالاناد ييييالسالععاق ييييالسناومييييالسلقليييي  ساوعدريييياااسعرييييم ا س    يييياسناييييدساآلاسليييي سا لييييغسالناو ."االاناد ييييال

سمل اعسد  اع.س200رااوقفسحاسةعفسالي
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سيسم ادعاسالمرادل اسادح ساشا  سناومالسا ل  السولاس ع بسللاواج سنراسالرع عقس ائبال

ال ييييوابسالمرييييادل اسالاييييأساحل ييييسسااييييدسال ائييييبسنريييياسالرييييع عقبسا نييييدبسااسم ييييادعاسسواالييييالساال  ييييا سالععاق ييييال 

ال ييييو ساييييدح ساشييييا  سناومييييالسا ل  ييييالسوليييياساييييع بسلي يييياعسالاواجيييي بسوج ميييياسحليييي سحلييييدسموقييييفسزحيييي  سالا يييياعس

الةييييدعقسالريييي دسمداييييدرسالةييييدعس الييييع ابس نييييوسالمعاع ييييالسالو   ييييالبسنييييددسالاوفييييەس قييييعبساا احييييەسلارييييم الس

ع ييييالسلاس ال يييييوابسالمريييييادل اسوالديييييورسوقييييا سال ائيييييبسالريييييع عقسللععاق يييييالساني ا.المعشيييي سلعئاريييييالساليييييوزعا 

ال اشييييئالسااالييييواسال ييييو سجييييأس ييييوااساالييييالسرييييادحوس د ييييالسالدييييورسالر اريييي السللييييدسالييييديو سمع يييياسلاشييييا  سالاالييييالس

وا ييييافبسااس  ييييعاسالااايييي سوليييي ااسةييييع ن اس  يييي سنال ييييا سال ييييوابسالشيييي عالسق يييي سالانييييالفسمييييعس."ا ا ييييعسحييييددا س

اريييالساليييوزعا سللمايييواسالشييي عأسوالس يييدسااساايييواسالااييي سا ييييعربسو  يييامسحيييعفسريييائدس ييي اس ايييواسم ةيييبسعئ

واشييييياعسلليييييدسااس ال يييييوابس."  يييييامسااليييييالسشييييي ع السا  يييييعاسوم  ييييياس  يييييداسايا ييييياعسالمعشييييي سل يييييعاسالم ةيييييب

 ائ ييييا سس270 ائ ييييا سادع  ييييا س   ميييياسالدييييورسا يييييعرسام يييي ساا ييييعسميييياسس50المرييييادل اسوالدييييورسال اشييييئالس م لييييواس

اةييييالسا اييييدسحلييييدسالالييييا اسوال زا ييييالسوااسالس اييييواسوارييييم السالمعشيييي سللم ةييييبساا لييييبسا   يييي سمعييييا  عسي

وشييييددسحلييييدسااس الاالييييالسالم   دييييالسحيييياسالمرييييادل اس ةماا  يييياساال لايييياحسحلييييدس د ييييالسالاايييي ساالاالييييالس."فييييدل ا س

الةييييدع السوان يييياعسالا ريييي دأسو يييياقأسالاايييي ساللييييائزاسو نيييياساااايييي س ييييعجضسااييييعاعسريييي  اع وسالاواجيييي سو ييييدح س

و شيييي اسميييياساحل ييييەسزحيييي  سالا يييياعسالةييييدعقسالريييي دسمداييييدرس."قو ييييالاشييييا  سناومييييالسا ل  ييييالسادا ل يييياسمعاع ييييالس

 ومييييا سقييييا سالرييييع عقبسلاسس30الةييييدعسميييياسموقييييفس ييييالانو سللييييدسالمعاع ييييالسالو   ييييالسلمييييداسالساديييي سحيييياس

 الريييي دسالةييييدعسمعييييعوفس مواقلييييەسالو   ييييالسوع ميييياس ييييعاسالموقييييفس اييييواسنييييال سجييييأسنييييا سع  ييييسسالاالييييالس

ا  ييييعافبسوجييييأسنييييا سع ييييبسالمرييييادلواس نييييوساالافييييا سالةييييدع السللمعاع ييييالسسااشييييا سالناومييييالسميييياس د ييييالس

س لرەسرااواسالمعاع السقو الس مشاعاالسالةدع  اسوالمرادل ا .

س

سنعامسال علمااسالععاقأسالرافوابسوزعا سالااامأس  ن أسالرفاالسسالر ار السوالدا و  الس

الييييوزعا بسجيييييأساديييييي سالانييييعمسا ي يييييعسداييييي سال علميييييااسالععاقييييأسالريييييافوابسحييييددسمييييياسس العع ييييأسالفد ييييد

ناومييييالساةييييع فسا حمييييا س عئارييييالسمةيييي لدسالايييياامأبسوارييييم الس ييييدال سلييييوزعا س عييييدسجييييوز  س مداحييييدسجييييأس

وادييييو سا زمييييالسارارييييا سحلييييدسا عييييدا سال دييييالس يييي اسالمعريييياع اسالر اريييي  اس.ال علميييياابساليييي الدسجييييأسازمييييالسفد ييييدا

 ييييياعسالا رييييي دأ بسالعئ رييييي  اسدايييييي سال علمييييياابسالمام لييييي اسجيييييأسالانيييييالفسال ال يييييأسمييييياسف يييييالبسوقيييييورس ان

س .المدحومالسماس  عاابسماسف السايعر

و عا ييييعس ان يييياع سااس ييييعاسالانييييعمس   ييييوقسحلييييدسي ييييالسلاعز ييييزسرييييل السالناومييييالسالنال ييييالبسوا ييييەسالس نيييي س

لل علمييييااسال ييييسسنال ييييا سجييييأساقسلفييييعا س اعليييي س الناومييييالبساو ييييەسليييي س م ن يييياسال دييييالبسالاييييأساييييااسال علمييييااس

س.الرا  سم ن اسل ا ا

الما يييي البس ييييداسحييييددسميييياسمم لييييأسالاايييي سالر اريييي السنييييعاا  سالرييييافوابسوزعا سالةيييي احالسم  يييي سويييييال سا  ييييا س

الي ييييازبسوال ديييي س اةييييعسالشيييي لأبسوالمال ييييالسحلييييأسحييييالوقبس ييييا  سااعليييي س رييييو سانداعابساوسشيييي  اسسااعليييي س

امييييياساريييييعدس عيييييضسالااييييي سلاريييييم السوز يييييع اسفد يييييد اسليييييوزاعاأسال فيييييعاس. عديييييودسومشييييياع عسميالليييييال

 سوالشيييييي واساالفاماح ييييييالبسلعسجييييييازسوز عا ميييييياس مدعييييييد اسجييييييأسال علميييييياا.سو د ييييييأسوالم فييييييع ابسوالعمييييييس
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الدرييييياوعس ايليييييأساليييييوزعا سحييييياسم اةييييي   سالناوم يييييالس عيييييدساعد يييييد  سالدرييييي سالديييييا و أسلع يييييو السمفليييييتس

س.ال واب

س

س"مياوفس ان اعسالا ر دأ

الانييييالفسال ال ييييأس ل ديييياعسوايشييييدسقييييورس ان يييياعسالا ريييي دأ بسااسااييييواسالي ييييواسالفد ييييداسالمدحومييييالسميييياس

و ييييا بسالييييعقس  يييي سالا يييياعسالةييييدعقبسوانييييالفس الريييي ادا بسوالنييييزبسالييييد مدعا أسالاعدريييياا أبسمناولييييالس

ل  دييييا سحلييييدسناومييييالسالايييياامأسالنال ييييالبسوم ن يييياس  ييييا سفد ييييدا سلاميييياعتسم ام يييياسجييييأسنييييا ساراعةييييدسنيييي س

س.ا زمالسالر ار السالنال السالماعلدالس اشا  سالناومالسالفد دا

لييييي العع أسالفد ييييد بسلاس عئارييييالسال علمييييااسالدييييسسس و سجييييأسالييييدائعاسالدا و  ييييالسجييييأسمفلييييتسال ييييواببقييييا سمرييييس

 ل يييياسسارييييافوابسلعييييددسميييياسالييييوزعا سجييييأسناومييييالسالايييياامأبسحلييييدسعاريييي  سالةيييي احالبسوال ديييي بسوالمال ييييالبس

 ان ييييياجالسلليييييدسايا ييييياعسوز يييييع اسلل فيييييعاسوالعمييييي سوالشييييي واساالفاماح يييييالبسن يييييثسمييييياسايييييزا سالوزاعايييييااس

س."ا اسم عس نوسراالساش عبس عدسجوزسالوز ع اس ع و السمفلتسال وابسجأسدوعاەسالنال الشا ع

و يييي اسااس الانييييعمسالرييييافوابسولقالييييالس عييييضسالييييوزعا بس فييييعقسوجيييي سا ريييي  سوالييييا  س يييي اسعئيييي تسالييييوزعا س

مةيييي لدسالاييييياامأسوالانيييييالفسال ال يييييأس)ل دييييياعسو يييييا(بسمييييعس عيييييضسال يييييوابسالمريييييادل ابساليييييع اسرييييي ا  واس

س."بس عضسالوزعا مللاسسارافوا

وا ييييافسالمريييي و سااس قييييورسان يييياعسالا ريييي دأساييييعجضس ييييعاسالانييييعمبسو ل ييييسسميييياسعئارييييالسمفلييييتسال ييييوابس

ا ف يييي س ييييعحساقسارييييافوابس قسوز ييييعسجييييأسالوقييييسسالنا ييييعبسيةوةييييا سا  يييياسناومييييالساةييييع فساحمييييا بس

  يييييالسواال ااييييياعسلليييييدسنييييي اسا اييييييابسالناوميييييالبسوانو ييييي سمللييييياسساليييييوزعا سالنيييييال  اسلليييييدسالف ييييياسسالعقا

س."المياةالبس)لا  اا(سلعاساااس  امسماس د    س ش  اسسجرادسو  ع ا

س

سان دا سحلدسالناومالسالنال ال

 بسااسالانيييييعمسالفد يييييدسالريييييافوابسوزعا سسال ائيييييبسحييييياس ان ييييياعسالا رييييي دأ سمنميييييدسالةييييي  ودبواحا يييييعس

  ييييدفسللييييدس ان دييييا سحلييييدس ييييع سالناومييييالبسمييييعس دييييا ساال رييييدادسالر ارييييأبسل يييياجالسللييييدسارييييانواعسف يييياسس

ر ارييي السحلييييدسالندائييييبسالوزاع ييييالبس عييييدسلقالييييالسالييييوزعا سالمرييييا دج اسميييياس ييييعاساالرييييافوابسميييياسق يييي سمفلييييتس

س."ال واب

عقسوجيييي سةيييييلداسسر اريييي البسو  يييييامسااليييياإسميييييعسوا ييييافسالةيييي  ودسااس الانيييييعمس  ييييعسدرييييياوعقبسو فييييس

الايييياامأس  ييييعاساليةييييوصبسج ييييعاسا مييييعس يدمييييەبساو ييييەسريييي  ددسللاييييعاسا ييييو سحلييييدسعاتسالرييييل السجييييأس

س."المعنلالسالمد لال.سلعاس ناس عج ەسو نعاعسم ە

و يييي ااسالةيييي  ودسااس لةييييعاعس عييييضسالف يييياسسالر اريييي السحلييييدسنييييعامسارييييافوابسولقالييييالسالييييوزعا بسريييي دجعس

المنامييييالساالاناد ييييالسالعل يييياسجييييأسالعييييعاإبسن دييييافس ييييعاسالنييييعامس  ييييعسالدريييياوعقسو  ييييعسسللييييدسالانييييعمس نييييو
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الديييييا و أبساليييييعقسليييييەساف يييييداسسر ارييييي السلييييي تسلال.سالس ماييييياسفعييييي سال علميييييااسادااس  يييييدس عيييييضسالف ييييياسس

س."لالرانواعسحلدسم رراسسالدولالسانسساقسح وااسااا

س

بسليييييي العع أسالفد يييييد بسلاسالايييييع  قيييييا سال ائيييييبسحييييياسانيييييالفس ل دييييياعسو يييييا سم يييييدقسح يييييدسجيييييأسالمدا ييييي بس

 النيييعامسال علميييا أسالريييافوابساليييوزعا س ييي اأس يييماسم يييا سال يييوابسمييياس ان يييالسالعقا يييالبسول ريييسس  يييامس  يييالس

س."لالرانواعسحلدسالندائبسالوزاع السح عس عاسال ع  بساماس ناو سال عضسااس عوا 

الناومييييالسالنال ييييالبسول ييييعاسو يييي ااسح ييييدسالاييييع  سااس   ييييامسمالنايييياسسا  ييييعاسحلييييدسحميييي س عييييضسالييييوزعا سجييييأس

جة ييييەس فييييبسااس اييييواسلل علمييييااسدوعسجييييأسنريييي سالفييييد سنييييو سالييييمسالمالنايييياسساوسالشيييي  اس.ساميييياسا ييييەسليييي تس

ايييي سحمل ييييالسارييييافوابساع ييييأسلقالييييالسللييييوز عبس   يييياساعامييييدسحلييييدسافو اييييەبسو مايييياسيييييال ساالرييييافوابسافد ييييدس

س."السالرا دالال دالسجأسالوز عبسو عاسا معسنة سا  عا سيال سالدوعاسسال علما  

واايييدسا يييەس لييي تس  يييامسريييعأسن ديييا سناوميييالسمةييي لدسالاييياامأبس ييي س  يييامسريييعأسمييياسافييي ساشيييا  سناوميييالس

س."ا  ل  السجأسارععسوقسبسو  امسنعامسر ارأسجأس عاسالةددبسوالسا از سحاس عاسالي اع

س

ساالرافوابس  عسقا و أ

الام مييييأبسحييييد سقا و  ييييالسارييييافوابسال علمييييااسونييييو سالفييييد سالفد ييييدبسااييييدسالي  ييييعسجييييأسالشيييي اسالدييييا و أسحلييييأس

لعيييددسميييياسالييييوزعا سولقيييالا  .سوارييييا دسالام مييييأسحلييييدس يييعاسالالريييي عسللييييدسااس ناوميييالسمةيييي لدسالايييياامأسليييي س

ايييي سسميييياسال علمييييااسالنييييالأس)الييييدوعاساليامرييييال(بس يييي سميييياسق يييي سال علمييييااسالرييييا  .ساميييياسااسناومييييالسالايييياامأس

عبسوالس نييييي سل يييياسالاوا يييييفسوالاع ييييي ابسليييييعاسالساةيييي نسسناوميييييالساةيييييع فساحميييييا س وم ييييالس نريييييبسالدرييييياو

اايييييدسالام ميييييأبسليييييي العع أسالفد يييييد بسااس." مليييييمسال علميييييااسالنيييييالأسريييييل الساريييييافوابساليييييوزعا سولقيييييالا  

 حلييييدسال علمييييااسالنييييالأسااس شييييا سالناومييييالسالفد ييييدابسوميييياس يييي ساييييا سمرييييا لالسالييييوزعا سولقييييالا  بسوليييي تس

واشيييييفسااس الف يييييالسالون يييييداسالايييييأس نييييي سل ييييياس."امييييياسةيييييالن ااەساريييييافوابسولقاليييييالساليييييوزعا سالنيييييال  

مرييييا لالسولقالييييالسالييييوزعا سجييييأسالناومييييالسالنال ييييالس ييييأسعئيييي تسالييييوزعا سو يييي وامعسوزاع ييييال.ساميييياسااسقييييعاعاسس

سعئ تسالوزعا سالنالأسقا لالسلل عاساما سالد ا بسلعسل  اسناومالساةع فساحما س وم ال .

س

سالنع أا م اسالعا سلمفلتسال وابس لادأسعئ تس   اسالاة  عس

الادييييدسا ميييي اسالعييييا سلمفلييييتسال ييييوابسالييييدااوعسريييي عوااسح ييييداسريييي ع  أسيييييال سس موقييييعسمفلييييتسال ييييواب

ز اعايييييەس عيييييدسا يييييعسال يييييو سبسمديييييعس  ييييي اسالاةييييي  عسالنع يييييأس الم  يييييدتسمنميييييدسةيييييانبساليييييدعافأسعئييييي تس

 المعييييداسسو عييييدسا يييياد سالميييياسسالاعن ييييبس يييي اسالفييييا   اسبسايييي س نييييثساماا  ييييالساف  ييييزسمفلييييتسال ييييوابس.ال  يييي ا

امييياساييي س نيييثس. والاف  يييزاسسوالمريييالزماسساالم  يييالسالايييأسا اف ييياسال  ييي اسوالاعييياواسال  يييائأسجيييأس يييعاسالمفيييا 

حيييدداسمييياسا ميييوعسالاييييأسااعلييي س عمييي سال  يييي اسوالمعوقييياسسالايييأساواف  ييياسو ييييعوعاساعييياواسفم يييعسم رريييياسس

س احالسالمنل ال.الدولالسجأسالاعاقدسمعسال   اسوالاعام سمع اسوشعا سم اوفاا اسواشف عسالة
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س

المنامالساالاناد الساعدسحلدسارالراعسماسعئ تسالفم وع الس ش اسناومالساةع فساالموعسس

سال وم ال

عدسسالمنامييييالساالاناد ييييالبسحلييييدس لييييبسميييياسعئيييي تسالفم وع ييييالس ييييع  سةييييال بسمدييييد سلييييەسميييياسق يييي سسعووداو 

س .حددسماسال واببس ش اسناومالساةع فساالموعسال وم ال

(سااسالمنامييييالساالاناد ييييالسالعل يييياساشييييالسس عئارييييالس2022ا يييياعسس15  ييييااسل ييييابساالنييييدس)وعاييييعسسالمنامييييالسجييييأس

الدا ييييأسفاريييي سمنمييييدسح ييييودسوح ييييو السالد ييييااسرييييم عسح يييياتسمنمييييدسو الييييبسحييييامعسشيييي  اسون ييييدعسفييييا عس

ح يييدسون يييدعسحليييأس يييوعقسوا ييييوبسح ييياتسةيييال سوح يييدساليييعنماسرييييل مااسحليييأسود ييياعسمنميييدسحليييأسوم ييييععس

س .ا عا   سنر ا

  ا  يييياسميييياسالدريييياوعسحلييييدسااس ييييدحوس64الريييياعسعئيييي تسالفم وع ييييالسا ييييمايس  ةييييسسالميييياداسوا يييياجسسااسار

عئيييي تسالفم وع ييييالسح ييييدسنيييي سمفلييييتسال ييييوابسالييييدسا ايا يييياسسحامييييالسجييييأساليييي الدسيييييال سمييييداساقةييييا اسريييياواس

 وميييياسميييياسايييياع  سالنيييي بسو عييييدسمفلييييتسالييييوزعا سجييييأس ييييع سالنالييييالسمريييياد السو واةيييي ساةييييع فساالمييييوعس

مدةييييودس يييياالموعسال وم ييييالسالييييواعدسجييييأساليييي صساحييييال سونييييدودسةييييالن اسسالناومييييالسال وم ييييال.س عفييييدسالريييي عسال

س ."و   عالسالدعاعاسسالاأساايع ا

س :واوةلسسالمنامالسالدسالالر عسالاالأ

ااسناومييييالساةييييع فساالمييييوعسال وم ييييالساع ييييأس    يييياسالييييمسالناومييييالسالمانولييييالسميييياسناومييييالس   ع ييييالس ااميييي س

نديييي سعلييييمس نييييالا ابساالولييييدسريييينبسال دييييالسميييياسعئيييي تسالةييييالن اسسالييييدسناومييييالسمنييييدوداسالةييييالن اسسو ا

  ام يييييا  ساسوسبسوس س61مفليييييتساليييييوزعا ساليييييدسنييييي اساييييي ل فسمفليييييتسوزعا سفد يييييدساريييييا اداس نايييييا سالمييييياداس

 ساوال سميييياسالدريييياوعبسوجييييأسالايييياسس64ودبسوال ا  ييييالسح ييييدسنيييي سمفلييييتسال ييييوابسوجديييياسلميييياسفييييا سجييييأسالميييياداس

اةييييع فساالمييييوعسال وم ييييالسالاييييأساا ييييماسااييييياعسالدييييعاعاسسسالنييييالا اس عييييدسمفلييييتسالييييوزعا سمريييياد ال سو واةيييي 

واالفييييعا اسسالاييييأسميييياسشيييي   اسارييييامعاعسحميييي سريييي عسالمعاجيييي سالعامييييالس ا ااييييا سود مومييييالسارييييامعاعسادييييد  س

اليييييدماسسللشييييع والس ييييدي س ييييم  اسالدييييعاعاسسالاييييأسا  ييييوقسحيييياساريييي ابسودواجييييعسر اريييي السعاسسايييي   عسا  ييييعس

قسواالفامييييياحأبسوالس يييييدي سايييييعلمس يييييم  اساقايييييعاحسمشييييياع عسحليييييدسمرييييياد  سالععاقيييييأسالر اريييييأسواالقاةييييياد
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الديييييوا  اسوحديييييدسالديييييعوضساوسالاع ييييي اسجيييييأسالم اةيييييبسالعل ييييياسللدوليييييالسواالحليييييا سم  ييييياساوساحييييياداس  ال يييييالس

س .الوزاعاسسوالدوائع

(سمييييياس94  ا  ييييياسو93وةيييييدعسالديييييعاعس االالييييياإس اايييييا سوملزميييييا سللريييييل اسسااجيييييالساريييييا اداسالنايييييا سالميييييادا اس)

س2005لرييييي السس30  ا  يييييا (سمييييياسقيييييا واسالمناميييييالساالاناد يييييالسالعل ييييياسعقييييي س5  ا  يييييا سو4ميييييادا اس)الدرييييياوعسوال

 فع ييييييالسس1443شييييييوا سس13ونييييييععسجييييييأسالفلرييييييالسالم عيييييييالسس2021لريييييي السس25المعييييييد س الدييييييا واسعقيييييي س

سم الد ال.س2022 سسس5 سس15المواج سس

س

سدماسسللععاق  االااامأسمعلدا سحلدسقعاعس االاناد ال يسر وافەسحعقلالس اوج عسالا ع ا سوالي

حليييي سعئيييي تسناومييييالساةييييع فساالحمييييا سجييييأسالعييييعاإسمةيييي لدسالايييياامأبسمرييييا ساالنييييدبسحلييييدسس  ييييوز سشييييل 

قييييعاعسالمنامييييالساالاناد ييييالسالعل ييييابسمشيييي عا سللييييدسناوماييييەسريييياوافەس حعقلييييال سجييييأساييييوج عسالا ع ييييا سواليييييدماسس

دسالناومييييالسالععاق ييييالساناعام يييياسالااميييي سلل ةييييوصسوالاوق ايييياسسسوقييييا .للعييييعاق  ا الايييياامأسجييييأس  يييياابسبس ا اييييا

درييييياوع البسوالديييييوا  اسالملزميييييالبسواللاييييياورسالةيييييادعاسحييييياسالمناميييييالساالاناد يييييالسالعل ييييياسلالرييييي عس يييييع سال

س الناومييييالسسوا يييياف."ال ةييييوص وجيييي سالدريييياوعبسقييييدسريييي  سس-اناومييييالساريييي  عساحمييييا س وم ييييال-الايييياامأبسااا

سااسقييييدامسسللييييدسمفلييييتسال ييييوابسالمييييوقعسقييييا واس الييييدح سال يييياع سلألميييياسال ييييعائأسوالا م ييييال بس ييييدواع سملنييييال 

لمعالفيييييالسالانيييييد اسساالقاةييييياد السالايييييأسجع يييييا اسازميييييالساعالييييياعسا ريييييعاعسالعالم يييييال سوعليييييمسلاند ييييي سا مييييياس

واييييوج عسالرييييلالسال عائ ييييالبسج ييييال سحيييياسادييييد  سالييييدح سالعافيييي سلد يييياعسالا ع ييييا سق يييي سنلييييو سجةيييي سسعائأبال ييييس

س."الة ف سلم عساقسازمالسجأسل اا سال اقالبساوسا د اعسللا اعسالا ع ائأسجأسحمو سالععاإ

س الدييييا واسميييياسشيييي  ەساييييعلمسدحيييي سالعحا ييييالساالفاماح ييييال سلنما ييييالسال  ديييياسساللد ييييعاسوالمعييييوزاسلزا سسوااييييد ااا

ا زمييييالساالقاةيييياد السالعالم ييييالبسواييييوج عساليييييدماسسجييييأسالمييييدابسولاانييييالسجييييعصسالعميييي سلليييييع ف اسوالعييييا ل اس

سلما  يييييعاساسحييييياسالعمييييي بسلليييييدسفا يييييبسايييييوج عسا ميييييوا سالعافليييييالسليييييدح سالد ييييياعسالزعاحيييييأبسوالاعامييييي سميييييع

س حييييد ساند يييي سايييي اسالييييمسال ييييعوعاسس م يييي سحاميييي سحعقلييييالسلييييدوعسالناومييييالسسواحا ييييع."الم اي ييييال الايييياامأبسااا

جييييأساريييي  عسا مييييوعسال وم ييييالسالاييييأس دييييعسحلييييدسحااد يييياساييييوج عسما ل يييياسسالشييييعبسالععاقييييأبسونما ييييالساللئيييياسس

قيييييائالسلاسسوايييييا ع." يييييالا ا يييييعسجديييييعا بسوايييييوج عسالييييييدماسبسوالا ع يييييا بسوالنيييييدسمييييياساعالييييياعسا ريييييعاعسالعالم

 ناوماييييەس اييييدحوسالفم ييييعسللييييدسالاةييييدقسللمريييي ول ال سميييياسافيييي سمعالفييييالساآل يييياعسالماعا ييييالسحلييييدسالانييييد اسس

سالاأساوافەسال الدسجأسا سالاعوفسالنرارالسالنال السحلدسالمراو  اسالدايلأسوالعالمأ .

س

س
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س (41)مفلتسالد ا س دععسا   سسيع فأسالمع دسالد ائأسالدوعا

س  

حدييييدسمفلييييتسالد ييييا ساالحلييييدسفلريييياەساليامرييييالسالم عدييييداسجييييأسالريييياحالسال ام ييييالسميييياسةيييي احسساللييييعاسس  ييييوز 

 عئارييييالسعئييييي تسمنامييييالسالام  يييييزساالاناد ييييالسالدا يييييأسالييييدااوعسجيييييائ سس2022 س5 س15 ييييو ساالنييييدسالمواجييييي س

س: ز دااسوا سياللەسما لأ

دايييي سالايييأسا ادليييسساليييدسعنميييالساسا يييعسقيييعا اسريييوعاساللاانيييالسوالاعز يييالس وجيييااسالدا ييي السعايييعرسفارييي س -1

س.معضسح ا 

ةييييوسسالمفلييييتس انفميييياعسحلييييدس ييييصسمشييييعوعساعييييد  س عييييضسمييييوادسقييييا واسالا ايييي  سالد ييييائأسعقيييي س -2

س.الاأسر  سااس وقشسسجأسالفلراسسالرا دالس1979(سلر الس160)

اقييييعسالمفلييييتساعق ييييالسحييييددسميييياسالريييياداسالد ييييااسواح ييييا ساالدحييييا سالعييييا سوا اييييدابساليييي عضسنرييييبس -3

س. مدا  اسسالعم 

(سال د ييييا سريييي السالافع ييييالسالاييييأس41قييييععسالمفلييييتسا   ييييسسالريييياداسيع فييييأسالمع ييييدسالد ييييائأسالييييدوعاس) -4

س.حم س  اسالراداسالد ااسو  وسسةالن ا  سللا   س

ايييي سارا يييياجالسالريييي دسوز ييييعسالةيييينالسوال  يييي اسالو   ييييالسالعل يييياسلشيييي واسالميييييدعاسسوالميييي  عاسسالعدل ييييالس -5

لرييييعحالسلاييييالفسالمييييوادسالميييييدعاسوافيييياوزسالعد يييياسسالعوا   ييييالسالاييييأسانييييو سدواسوايييي سم اقشييييالساج يييي سالريييي  س

س.علمسواقعسالمفلتساالفعا اسسالم ار السلمعالفالس ع ساالشاال اس

س

س

س

س

س

س

س

س

س
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س

س

س

سمفلتسالد ا س ايعسقعاعا سحافال س ش اساادتسالموادسالميدعاس

اةييييدعسمفلييييتسالد ييييا ساالحلييييدبساالنييييدبسجييييعاعا سحييييافال س ييييااالفسفم ييييعسالمييييوادسالميييييدعاسسس اللييييعاسس  ييييوز

وعاييييعسساحييييال سالد ييييا بسجييييأس  ييييااسبسااسي علييييمسفييييا سيييييال سارا ييييافسمفلييييتسالد ييييا س فلريييياەس.المادرييييال

اليامريييييالسالم عديييييداسال يييييو بساييييي سمييييياسعئييييي تسواح يييييا سلف يييييالسالماا عيييييالسحليييييدسجنيييييصسوييييييزاسولايييييالفس

 ييييالسايييي سميييياسوز ييييعسالةيييينالس ييييا أسمورييييدسوالدا ييييأسةيييي  بسدنييييا سواللع يييي سالميييييدعاسسوالميييي  عاسسالعدل

حميييادساليييدل مأ سوا ييي سوز يييعسالدايل يييالسوالليييوا سميييازاساامييي  سميييد عسحيييا سدائيييعاسمااجنيييالسالمييييدعاسسواليييدااوعس

وا ييييافس."ز ييييدسحلييييأ سمييييد عسحييييا سال ييييبسالعييييدلأسحمييييادسح ييييدسالييييعزاإ سمراشيييياعسالييييوز عسللةيييينالسال لريييي ال

ريييي  سنايييييالفسالميييييدعاسسالم يييي و الس نيييييوزاسالمفييييعم اسوالمنلوايييييالس ن ييييثس يييياق سالنا يييييعواساج يييي سال

لييييدرسمع ييييدسال ييييبسالعييييدلأ بسمايييييعا سقييييعاعاس االاليييياإسمييييعساللف ييييالس ييييي رعحالسااالج يييياس ييييافعا اسسارييييا  ائ الس

س."حمل الساد أسحلدساا عاساادتسالموادسالميدعا

س

سالةدعس علاسالمعاع السلمداسش عس

احليييياسزحيييي  سالا يييياعسالةييييدعسمداييييدرسالةييييدعبسالاوفييييەسةييييوبسالمعاع ييييالبسوعلييييمس عييييدسجشيييي سس  ييييوز سشييييل 

ا  يييييعافسالر ارييييي الس مييييياسجييييي   ساالايييييەسالةيييييدع الس اشيييييا  سالناوميييييالسالععاقيييييأس عيييييدساشييييي عسمييييياسافيييييعا س

س اييييواسالم امييييواسلييييأساا ييييعساالييييالسسوقييييا .اال ايا يييياسسالاشييييع ع السجييييأساليييي الد جثساال الةييييدعسجييييأس  يييياابس اشييييعا

س علما  ييييالسجييييأساييييا جسساال سا فيييي سجييييأساشييييا  ساا ييييعساالييييالسحييييا عاسللم ناةةييييال.سواشييييعا ساال جس  ع  سالعييييعاإ.سواشييييعا

سالسالفييي سللد يييا سجيييأسارييي  عسنافييياسس س ييي  ال جسل سالساايييواسا عيييا سلف ييياسسياعف يييال.سواشيييعا احاميييدسحليييدس لريييأسواال

ا ل اشييييا  سالناومييييالبسلايييياسالزد ييييادسالااالييييبسحلييييأاسميييياسالييييداي سوالييييياع سوحلييييدسجاييييعايسس يييياسالشييييعبسوم 

انزا ييييالس ناومييييالسا ل  ييييالسو   ييييالبسليييي س يييي ف سجييييأسمرييييعا اسواسالنمييييد.سجييييعلمسارييييانداإسالاايييي سال  ا  ييييالسالم 

د سااس  اسحليييدسعليييمسولاييياس ديييأاسل ييياسي ييياعسال يييل داحأساالريييادال .سوالايييأسلييي سا ع  يييد سايييد ال .سو يييوسفعا يييەوالم ريييادلاال.ساوسميييد

س فنييييسسا  ييييعافسس ييييافوا."الانييييوا سللييييدسالمعاع ييييالسالو   ييييالسلمييييداسالساديييي سحيييياسال ال يييي اس ومييييا س  جيييية ال

ج اسجيييأسالانيييالفسمع ييي س اشيييا  سناوميييالسلعجيييعسمعا يييااسالشيييعببسج  ييياس ساشيييعا ال والااييي سال علما  يييالبس مييياسج  ييياسميييد

سو عمسبسولالسجل اسقعاعسآيعس عل ەسجأسن   ا .

س

سوز عسالمال اليسقعاعسالمنامالساالاناد السر   عس ددعا اسحلدسلداعاسالمال السالعامالس

اايييييدسوز يييييعسالمال يييييالبسحليييييأسح يييييدسا م يييييعسحيييييالوقبسا نيييييدبسااسقيييييعاعسالمناميييييالسسعاق يييييال وااليييييالساال  يييييا سالع 

وقييييا سحيييالوقسجييييأس  ييييااس.االاناد يييالس شيييي اسقيييا واسالييييدح سال ييياع سريييي   عس دييييدعا اسحليييدسلداعاسالمال ييييالسالعاميييال

اييييداح اسسلاس الدييييعاعسالةييييادعسحيييياسالمنامييييالساالاناد ييييالسالعل يييياسج ميييياس اعليييي س ةييييالن اسسالناومييييالسالنال ييييالسلييييەس
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م مييييالسحلييييدسحميييي سوزاعاسالمال ييييالبسوق ييييسسالمنامييييالسجييييأسالواقييييعس يييي اسمشييييعوعسالدييييا واسالنييييالأس شيييي اس

وا ييييافسااس وزاعاسالمال ييييالس.الامو يييي سال يييياع سالييييعقساقاعناييييەسالناومييييالسييييياع سةييييالن اسس ييييع سالناومييييال

 مشييييعوعسقييييا واسال ييييواع س مععجييييالسااملييييالسميييياسمفلييييتسال ييييوابسوا ييييا سمداييييعحسالمشييييعوعس شييييداسارييييا ماعس

الماارييييبسال اشييييئالسحيييياساعاليييياعسارييييعاعساليييي ل سلمواف ييييالساالعاليييياعسالعييييالمأسجييييأسارييييعاعسالرييييلعسا راريييي الس

الييييعقسا ييييعسحلييييدساللدييييعا سجيييييأس الد يييياسولاعز ييييزسقييييدعا اسحلييييدسمواف يييييالسنيييياالسسال ييييواع سال عائ ييييالسجيييييأس

ع ييييا سالمريييياد  بسولا   ييييالساللييييالسل اييييا ساليييي ل ساليييييا سميييياسق يييي سوزاعاساليييي ل بسولرييييدادسمد و  ييييالسوزاعاسالا 

واييييا عسا ييييەس اييييااسم يييي س."حلييييدسواعداسسالوقييييودبسوللمريييياحداسجييييأسادو ييييالسالنييييوافزسالمال ييييالسلييييوزاعاسالمال ييييال

اسلد يييييا اسالامو ييييي سالماعيييييدداسالايييييأسواف ا ييييياسس2022 يييييعاسالديييييا واس يييييعوع  اسجيييييأس  يييييابسمواز يييييالس  ايييييع 

واز ييييالسالناومييييال.سليييي س ايييياسالدةييييدسميييياسمشييييعوعسالدييييا واس ييييعاس يييي قسنييييا سميييياسا نييييوا سااس اييييواس ييييد ال سلم

سااملال .

س

سوز عسالعم يسالععاإسح ةعسجاح سجأسالم  دالسالعع  ال

قييييا سوز ييييعسالعميييي سوالشيييي واساالفاماح ييييالسواالييييالسالدا ييييأسريييياالعسح ييييدسالرييييااعبسلاسالعييييعاإس يييياسسسالةيييي اح 

وا ييييافسح ييييدسالرييييااع”بسااس“ميييياسالم يييي سا شيييي عسحييييوداسالعييييعاإسللييييدس.ح ةييييعا سجيييياحال سجييييأسالم  دييييالسالعع  ييييال

 دييييوابسميييياسيييييال ساوافييييد سجييييأسفم ييييعسالميييي امعاسسواالفاماحيييياسسوالمرييييا مالس شييييا سجاحيييي سمن  ييييەسالعع ييييأس

وقييييا سالييييوز عس عييييدسلدائييييەس مييييد عسحييييا سم امييييالسالعميييي س.”ج  يييياسوميييياسيييييال سرا يييياجالسالميييي امعاسسجييييأسالعييييعاإ

العع  ييييالسجييييا زبيسلاس“العييييعاإساةيييي  سجيييياحالساميييياساييييااسجييييأسمن  ييييەسالعع ييييأبسوقييييدسنعةييييسسحلييييدسن ييييوعس

عسللعيييد سووز يييعسللعمييي سوااليييال”بسمشييي عاسلليييدسا يييەسقيييا س العد يييدسمييياسالميييدايالسسجيييأسفم يييعسالمييي امعاسسايييوز 

افاميييياعسم امييييالسالعميييي سالعع ييييأبسوالدييييدسالمييييالسالعييييعاإسالاييييأساارييييمسس اال لايييياحسالااميييي بس“وااييييد اسحلييييدس

 يييييعوعاسال ييييي  سمييييياسق ييييي سفم يييييعساليييييدو سالعع  يييييالسحليييييدسم اميييييالسالعمييييي سالدوليييييالس اال اميييييا س دوليييييالس

إس ييييادعس ارا يييياجالساحمييييا سافاميييياعسم امييييالسالعميييي سالعع  ييييالسالمد يييي سجييييأس  ييييدادسواو يييي سااس“العييييعا.”جلريييي  ا

ميييياسف اييييەبسا  ييييدسمييييد عسحييييا سم امييييالسالعميييي سالعع ييييأسجييييا زسالم  ييييعقسحلييييدس.”م اةييييفساشييييع اسا و سالمد يييي 

دوعسالعييييعاإسالم ييييي سجييييأسالم اميييييالبسمشيييي عاسلليييييدسااس“افاميييياعس  يييييدادسجييييأساشيييييع اسا و سالمد يييي بسرييييي اواس

س”.1965ەسمعسعاعرسا ر تسالم امالسحا سسافاماحا سم ما سلاواجد

س

س

س

س

س

س

س
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س

س

س

سل الإسم نالسال  مسالدولأسلدح سمشاع عسالاعل  سالعالأسجأسالععاإ

احليييياسوز ييييعسالاعليييي  سالعييييالأسوال نييييثسالعلمييييأس   يييي سايييياا سح ييييدسالةييييانببسال ييييو ساالنييييدبسسس اللييييعاسس  ييييوز 

وعاييييعسسالييييوزاعاسجييييأس  ييييااسبسااس.ل ييييالإسم نييييالسال  ييييمسالييييدولأسلييييدح سمشيييياع عسالاعليييي  سالعييييالأسجييييأسالعييييعاإ

ي اليييوز عسدحييياسجيييأسالمايييەسييييال سنلييي سل يييالإسمشيييعوعسدحييي سالاعلييي  سجيييأسالعيييعاإس الاعييياواسميييعسال  يييمساليييدولأس

 ييييييييوعسع رييييييييا سومم لييييييييأسالفامعيييييييياسسالييييييييدسمعافعييييييييالسالم شييييييييعاسسوالاية ةيييييييياسسالمال ييييييييالسو ن

واو يييي سالييييوز عبسااس ال  ئييييالسالاعل م ييييالسالفامع ييييالساشيييي دساورييييعاسولق يييياالسالجايييياسلل اييييعس ريييي بس."للفامعيييياس

 رييييي السال ميييييوسالرييييياا أسالمارييييياعع بسمشييييي عاساليييييدسااس الفا يييييبسالميييييالأس م ييييي سانيييييد اساميييييا سوزاعاسالاعلييييي  س

امع ييييالسالاييييأساعميييي سحلييييدسوجيييي سمريييياعاسسماواز ييييالسلاند يييي سا ييييدافسمازام ييييالسادييييو سحلييييدسوم رريييياا اسالف

 ييييدوع سقييييا سمييييد عسمماعريييياسسالاعليييي  سجييييأسال  ييييمسالييييدولأسجييييأس."يدمييييالسالمفامييييعسوفييييوداسا دا سوالميعفيييياس

م  دييييالسالشييييعإسا وريييي سوشييييما ساجع د ييييابسسل ييييدع اتس لييييوبسلاس ال  ييييمسالييييدولأسحميييي سمييييعسشييييعاائەسجييييأس

لييييدسمييييداعسالعييييام اسالما يييي  اسلان يييي عسالييييدح سالييييياصس ييييالاعل  سالعييييالأسالييييعقس م يييي سالناومييييالسالععاق ييييالسح

وا ييييافسااس م لييييغساليمرييييالس."ق احيييياسم ميييياسجييييأسالعييييعاإسمععوجيييياس ععاقاييييەسوماا اييييەسالاعل م ييييالسوالعلم ييييال

مال يييي اسدوالعسالمم ييييوحسميييياسال  ييييمسالييييدولأسر ريييي  سجييييأساييييوج عس  ئيييياسسادع   ييييالسجييييأسالفامعيييياسسوميا ييييعاسس

مفاميييييعس الايةةييييياسسعاسسا ولو يييييالسوالرييييي ماسال اقييييياسسالمافيييييدداسوالةييييينالسوالزعاحيييييالسفد يييييداسوعجيييييدسال

س."والا ع ا سم اداسااسال  مسالدولأسملاز س  عاسالدح سلا و عسوانر اسفوداسالاعل  

س

سالععاإس  لأسادد  ساقس لبسللفا بسالاعاأس اعل س ة الإسالردودسالمائ الس

المائ ييييالبسال ييييو سا نييييدبسادييييد  ساقس لييييبسللييييدسالفا ييييبسالاعاييييأس يييية الإس لييييسسوزاعاسالمييييواعدسس واز اس  ييييوزمييييس

وقييييا س.رييييدود سحيييياسالعييييعاإبسج ميييياساشيييياعسسللييييدسوفييييودساواةيييي س يييي اس  ييييدادسوا دييييعاسلاداريييي سال ييييععسالمييييائأ

مييييد عسحييييا سالمعاييييزسالييييو  أسنداعاسالمييييواعدسالمائ ييييالسنيييياا سنم ييييدسالام مييييأبسلاس مو ييييوعس لييييبسالعييييعاإس

ودسحيييياعسحيييياسالةيييينالبسوالسا عييييازسميييياسالناومييييالسالععاق ييييالسللفا ييييبسالاعاييييأسللفا ييييبسالاعاييييأس ييييا الإسالرييييد

وا ييييافبسا ييييەس حلييييدسالعاييييتس  الييييمساواةيييي سمييييعسالفا ييييبسالاعاييييأسميييياسافيييي سان القيييياسس."  ييييعاسالةييييدد

المائ ييييالسلمريييياحداسالعييييعاإسواداريييي سال ييييععسجييييأسجاييييعاسسالشيييي سالاييييأسامييييعس  يييياسال لييييدااسالماشيييياعاالس نييييوضس

سا  اسماسالفا بسان عا أسوالروعق .سس  عقسدفلالسواللعاسبسو عاسال لب
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س

سا حعفأس  ادسا م الساعا زسحم سال ااوسحلدسا و عسقدعاسسالدواسسالععاق الس

ااييييدسمراشيييياعسا ميييياسالدييييومأسقاريييي سا حعفييييأبسا نييييدبسا م ييييالساعا ييييزسحميييي سال ييييااوسسواالييييالساال  ييييا سالععاق ييييال 

المااييييبسانحالمييييأسلمراشيييياعسا ميييياسالدييييومأسحلييييدسا ييييو عسقييييدعاسسالدييييواسسالععاق ييييالوقا س  ييييااسةييييادعسحيييياس

لاس ا حعفييييأساريييياد  سقائييييدس ع ييييالسنلييييفسال ييييااوسالفد ييييدسجييييأسالعييييعاإبساللع يييي سف وجييييا أسال واشييييأبسوالوجييييدس

وقييييد سا حعفييييأسوجيييي سال  ييييااسالا  ئييييالسلدائييييدس ع ييييالسال ييييااوسالفد ييييدبسمام  ييييا سلييييەسال فيييياحسجييييأس."المعاجيييي سلييييە

 ييييالسحلييييدسا ييييو عسقييييدعاسسالدييييواسسالععاق ييييالسول فيييياحسم مييييالسم امييييەبسومشييييددا سحلييييدسا م ييييالساعا ييييزسحميييي سال ع

وسفيييعرسييييال ساللديييا بس نييييثسمليييفسميييي  سال يييو سالنيييدودقبسوالا ا يييدسحليييدسا م يييالسانريييعاعسجييييأس .ايييدع   ا

ميييياسفا  ييييەسشييييددساللع يييي سف وجييييا أبسحلييييدسا م ييييالساالرييييامعاعس مواف ييييالس. ليييي س ييييعاسالملييييفسوجدييييا سلل  يييياا

ليييييدسااس ا مييييياسواالريييييادعاعسحيييييامالاسم ميييييااس ال رييييي السا د يييييداسسحةيييييا اسسداحييييي سانع ا  يييييالبسمشييييي عا سل

سللععاإسوالم  دال .

س

سعقسقاعسا البس وا  اس عددسفلرالس علما  الس اعئالس

 اليييبسمنيييياجاسعقسقييياعسمنمييييدسال يييزقبساالنييييدبساح يييا سمفلييييتسال يييوابسحيييياسالمناجايييالس عدييييدسس ميييواز اس  ييييوز

وقييييا سال ييييزقسجييييأس  ييييااس.ج  ييييافلرييييالس اعئييييالسميةةييييالسن ةييييافسالمناجاييييالسوم اقشييييالسواقييييعساليييييع ف اس

   اليييبساح ييييا سمفلييييتسال ييييوابسحيييياسالمناجاييييالس عدييييدسفلريييالس اعئييييالسلو ييييعسياع ييييالس ع يييي سللد ييييا سحلييييدس

وا ييييافس س فييييبسا ييييو عسمةييييلدسعقسقيييياعس ." ال  الييييالسوحييييداسمنيييياوعاساراريييي السلانريييي اسواقييييعسالمناجاييييال

 سلليييييزا سوزاعاسسواشييييياعساليييييد ."واليييييزا سوزاعاسالييييي ل س انريييييعاعس يييييافعا اسسالم اشيييييعاسلا يييييو عسالمةيييييلد

بسوا ييييو عسالمشيييياع عسالمع لييييالسجييييأسس2022المال ييييالس ةديييييا سجدييييعاسالنييييعفساالرييييانداثس ييييماسمواز ييييالسحييييا س

سالمناجاالس .

س

سانحال سالعقمأيسارانداثسلف الس  ا  السمع  ال  الانو سالعقمأ س عوعاسملنالسجأسالععاإس

ارييييا عا ەسيلييييوساللفييييااسال علما  ييييالسبسال ييييو ساالنييييدبسDMC ا ييييدرسمعاييييزسانحييييال سالعقمييييأس اللييييعاسس  ييييوز  

ابسوالنوامييييالسااللااعو  ييييالسالاييييأس الدائمييييالسميييياساقسلف ييييالسا ع ييييدس ييييالانو سالعقمييييأسالييييعقس شيييي د سالعييييال سنال يييي 

واحيييعبسالمعايييزسبسحييياسي اريييلەسل  يييابسم ييي س اييييعاس.ام ييي سحميييادساليييدو سالماددميييالسوانيييدسا ييي ساريييتس فان ييييا

 ا لييييبس ييييوانأساداعاسالدولييييالسو  ائ ييييابسواييييااسسلف ييييالسدائم ييييالسماعلدييييالس25لف ييييالسفو ع ييييالس ييييالع  سميييياسوفييييودس

وسااييييدبسااس لرييييانداثس اييييعاسلف ييييالس."الا  ييييعسميييياسال ييييوابسمانمريييي اسللييييديو س  يييياسوااس او ييييواسفييييز اسم  ييييا

  شييييا س ييييعوعاسملنييييالسونافييييالسم مييييالسلل لييييدسل ييييعضسماا عييييالسومعاق ييييالسمريييياعاسسسالانييييو سالعقمييييأسجييييأس

وم ييييالسوالياةييييالس مفموحييييالسميييياسالاشييييع عاسسالعييييعاإبسوميييياسافيييي سساعز ييييزسدوعسالم رريييياسسوالد احيييياسسالنا

الاييييأسارييييا  سجييييأسانرييييعاعس عمل ييييالسالانييييو سالعقمييييأسوالنوامييييالسا لااعو  ييييالسوجيييي سآل يييياسسعةيييي  السوعقا ييييالس
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واشيييياعسالمعاييييزسالييييدسااس وفييييودسلف ييييالس الانييييو سالعقمييييأسوالنوامييييالسا لااعو  ييييال س  عييييدس." علما  ييييالسةيييياعمال

سحلدسمواا السالا وعسالاد أسالعقس ش د سالعال  .امعا سجأس ا السا  م الس ال ر السللدو سالاأسانعصس

س

س

سمفلتسا ماسالدولأس عددسال ال ا سالمد  سفلرالس ش اسالو عس الععاإ

احل ييييسس ع ييييالسا ميييي سالمانييييداسجييييأسالعييييعاإس) و ييييامأ(بسا نييييدبسااسمفلييييتسا ميييياسسواالييييالساال  ييييا سالععاق ييييال  

وقالييييسسال ع ييييالسجييييأس  ييييااسلاس.الماعليييي س ييييالععاإالييييدولأسريييي عددس عييييدس ييييدسال ال ييييا سفلرييييالس شيييي اسالو ييييعس

س2022آ يييياعسس17 مفلييييتسا ميييياسالييييدولأسريييي عددسفلرييييالس شيييي اسالو ييييعسالماعليييي س ييييالععاإس ييييو سال ال ييييا س

وا ييييياجسبس ومييييياس."مريييييا اس اوق يييييسس  يييييداد(س00ي10 عيييييدسالا يييييعس اوق يييييسس  و يييييوعمس)س00ي3الرييييياحالس

 الريييييياعسس ييييية العسالفلريييييالسحليييييدسسالماوقيييييعسااساديييييو سالمم ليييييالسالياةيييييالسلألمييييي اسالعيييييا سفيييييا  اس   ييييي ت

سالا وعاسسجأسالععاإسوحم س ع السا م سالماندا.

س

س"العز س دح سقعاعساالاناد الس ي لل ا سقا واسا ماسال عائأ

ااييييدسانييييالفسالعييييز بسال ييييو سا نييييدبسدحمييييەسلدييييعاعسالمنامييييالساالاناد ييييالسالعل يييياسالدا يييييأسسالرييييومع الس  ييييوز 

لألميييياسال ييييعائأسوالا م ييييال بسج ميييياساحا ييييع سجعةييييالسم مييييالسلاا  ييييفس ييييي لل ا سمشييييعوعسقييييا واسالييييدح سال يييياع س

وقييييا سالانييييالفسجييييأس  ييييااسبسل ييييەس   اييييدسموقلييييەسال ا ييييسسوالوا يييي س.النييييواعاسسالر اريييي السواشييييا  سالناومييييال

ميييياسمفميييي سا و يييياعسالر اريييي السورييييع ەسالن  ييييثسوالييييد وبسمييييعسالشييييعاا سلليييييعو سميييياساال رييييدادسالر ارييييأس

دالسحلييييدسشييييا سوم ييييمواس)مداييييعحسقييييا واسالييييدح سال يييياع (سو شيييي دسوانلاييييەسالييييعقساحل ييييەسجييييأس  ا يييياسسرييييا 

س." دعاعسالمنامالساالاناد السالعقس  اسندودسوم ا سوةالن اسسناومالساةع فسا حما 

وا يييييافبس لعس فيييييددسالانيييييالفساناعاميييييەسوا   يييييد سالاامييييي سلديييييعاعاسسالمناميييييالساالاناد يييييالسونعةييييي اسحليييييدس

ما ييييالسال اييييا سالييييد دعا أسوالعمل ييييالسالر اريييي البسةيييي ا السالدريييياوعبسوالريييي ع سحلييييدسالوفييييەسالييييعقس ةييييبسجييييأسن

ج  يييەس فيييدسجيييأسقيييعاعسالمناميييالساالاناد يييالسجعةيييالسفد يييداسوم ميييالسلاا  يييفسالنيييواعاسس ييي اسا  يييعافسالر ارييي الس

للوةييييو سللييييدسةيييي  الس  ائ ييييالسللالييييا  سنييييو ساشييييا  سناومييييالسقو ييييالسومداييييدعاساافيييياوزسالمشيييياا سا م  ييييالس

سازماسسمنلأسولقل م السودول السي  عاسلل ا ال .سواالقاةاد السوادودسال لدسللدس عسا مااسجأسا 

س

سانالفساللا يسلاس دفسمااوجأسا  دقساما سلل ا سقا واسالدح سال اع س

ااييييدسانييييالفساللييييا سا نييييدبسااسلل ييييا سقييييا واسا ميييياسال يييياع سميييياسق يييي سالمنامييييالساالاناد ييييالبسالسسا ييييعثس  ييييوز 

وقييييا سح ييييوسال  ئييييالسالد اد ييييالسجييييأس.م ييييا س ع ييييأسا  يييياسريييي دفسمااييييوجأسا  ييييدقسامييييا ساعاليييياعسارييييعاعسال ييييعا سحال

الانيييالفس ميييا سنميييودقبسح ييييعس  يييااسالدايييەسا ييييعثس  يييوزبسلاس“لاسحيييد سلمايييااساشييييع عسقيييا واسا مييياسال ييييعائأس

الس ع يييييأسل القييييياسافا ييييي سانا افييييياسسالشيييييعبسا رارييييي السونعما يييييەسم  يييييابساوسالوقيييييوفسماليييييعف اسوحيييييافز اس
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وا ييييافبس“ اوفييييبسحلييييدس.” اعاليييياعسارييييعاعسالمييييوادسال عائ ييييالحيييياساييييام اسقواييييەسومواف ييييالسالانييييدقسالعييييالمأس

ناومييييالساةييييع فساالحمييييا سالرييييعأسوجديييياسلةيييييالن اا اسالدا و  ييييالسن فييييادسالنلييييو سال د لييييالبسااحامييييادس ايييييا س

الريييييلفسو  ع يييييابسلنلييييياساالمييييياسال يييييعائأبسامييييياس اوفيييييبسحل  ييييياس ييييي  سالريييييوإسوم يييييعساالنااييييياعسوعجيييييعس

ودحييييياسنميييييودقبس“الافييييياعس.”لمييييياساقاةيييييسسال يييييعوعااالريييييعاعبسوالايييييدي سجيييييأسمعالفيييييالسازمييييياسسالريييييوإسا

سوالمراوعد اسوالموا   اسللدسالاعاواسماساف سافاوزساالزمالس عوحسو   السشفاحال”.

س

سلألر وعسال ا أ..سااا عاسسالرل ما  الساافددس

لألرييييي وعسال يييييا أسحليييييدسالايييييوالأبساواةييييي سالمالاييييياسسالادع رييييي السومواليييييوسفامعيييييالسالريييييل ما  السسالةييييي اح 

و ييييالع  سميييياسارييييل سالمالايييياسس.ل يييياسسوالمعا ييييدسااييييا عاا  بسللم ال ييييالس ةييييعفسعواايييي   ونل فييييالسو عييييضسالا

عواايييييبسشييييي عسآعاعسالايييييأساا يييييسسالشيييييعاعاسا وليييييدسلاايييييا عاا  سواحاةييييياماا  بسلالسا  ييييياسافيييييددسسللم ال يييييالس

 ةامييييا سةييييعفس د ييييالسالعوااييييب.سوااييييا عسارييييااعاسوموالييييوسفامعييييالسالرييييل ما  السم ييييعسا و سميييياسا يييياعسول ا ييييالس

بسحييييد سةييييعفسالعوااييييبسق يييي سح لييييالسالع ييييدس ريييي بسحييييد ساييييوجعسالريييي ولالسالمال ييييالسجييييأسال  ييييومساآلاس ريييي 

الناوم يييييال.سواايييييدسالماايييييا عواسالمعاةيييييمواس اريييييامعاع  س الاايييييا عسلنييييي اساريييييل سعاايييييبسشييييي عس  ريييييااس

سالم ةع سج ال سحاسةعفسمرانداا  سالم   السالماعلدالس الاعج عاسسوالعالواس .

سزل اسو   ا سر فاع«سارا فدسن دافسم امعاسسحس»

ا ييييدرسر اريييي واسوشيةيييي اسسوواف يييياسسافاماح ييييالسجييييأسق ييييا سريييي فاعسالاييييا عسلمناجاييييالس   ييييوربسسالةيييي اح س

ايييييوج  سميييياسلديييييا سالد ييييا سجييييأسااييييواسالةييييعاحاسسوا ف ييييداسسالمنل ييييالسوانقل م ييييالبسوالعميييي سحلييييدسادييييو ضس

ا م  ييييالسوحييييز سريييي فاعسحيييياسالاعييييا  سالرييييلمأسواجاعييييا ساالقااييييا س يييي اسميالييييفسا  ييييعافسالمرييييلنالسوالدييييواسس

   ييييورسح ييييعسالانييييع ضسالييييعقساماعرييييەسف يييياسسمععوجييييالس  ييييالأسالد ييييا سالييييع اسحييييا واسالييييو السسيييييال س

انيييياال س داحيييي  سوميييياس عييييد سميييياسةييييعاحاسسمرييييلنالسلف يييياسسدايل ييييالسوياعف ييييالبسلادييييععسريييي فاعسوا ال  يييياس

 ييي سالمريييلن اسفيييعتسا  يييعاعسلمييياس  ميييەسا ميييعسمييياسافييي سو يييعسنيييدسللايييامعسحليييدسالد يييا سالم ايييوبسمييياسق

الييييع اس شيييياا سال ع ييييا سفييييز اسي  ييييعا سميييي   بسميييياس د ييييأسحلييييدسآمييييا سال ييييازن اسولحيييياداسال  ييييا سواعييييو ضس

س.2014الما عع اسماساناال س داح  سللد ا س

س

س

س

س

س

س

س
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 الشع الساالاناد السادا ساع ا   اسا   اسجأساعاومس

االنييييدبسميييياسقايييي سح ةييييع اساع ييييا   اسجييييأسارييييا احسسقييييواسميييياسالشييييع الساالاناد ييييالبسال ييييو سس اللييييعاسس  ييييوز   

وعاييييعساحييييال سالد ييييادابسجييييأس  ييييااسبسااسي ق عيييياسساللييييوا سال يييياماسحشييييعساللعقييييالساليامرييييالس.مناجاييييالساعاييييوم

شييييع السااناد ييييالسو االشيييياعامسمييييعسمليييياعزساريييياي اعاسساللييييوا سالاا عييييالسالييييدسواالييييالساالريييياي اعاسسوالاند ديييياسس

 ."المشاعاالسجأساعاومسماسقا سا   اسماسالدواح االاناد الس الا ر  سمعسالمدعسالمادد سللعمل اسسس

 

سقوا عس د الدسس5ارعاس ازنالسالدسس300النشدسالشع أس ع دس

س5ارييييعاس ازنييييالسالييييدسس300ااييييدسالد ييييادقسجييييأسالنشييييدسالشييييع أسةييييادإسالنريييي  أبساالنييييدبساحيييياداسس ييييدعس  ييييوز 

وقييييا سالنريييي  أساا”س.بسمشيييي عاسالييييدسا ييييەساحييييادسا ييييا   س واريييي السحفالاييييە2022قوا ييييعسجييييأسد ييييالدسيييييال س

اوف  يييياسسقائييييدسمنييييوعسد ييييالدسجييييأسالنشييييدسالشييييع أس الييييبسالمورييييوقسجييييأسارييييع عسوا ييييعاساحيييياداسال ييييازن اس

ما يييي السجييييأساند يييي سايييي سالمنيييياوعسميييياسيييييال سمعالفييييالسايييي ساالشيييياال اسسالاييييأساعاييييعضسحييييوداساالرييييعسالييييدس

اا يييعسمييياسسوا يييافسالنرييي  أبااس“ف يييودسم اشيييعاسللنشيييدسالشيييع أسا ميييعسسحييياساحيييادا.“ م ا د ييياسالمنيييععا

″بسالجايييياسالييييدسااس“ عييييضساالرييييعسايييي س2022قوا ييييعسللنشييييدسيييييال سالعييييا سالفيييياعقسس5ارييييعاس ازنييييالسالييييدسس300

واشيييياعسالييييدساا”سف ييييودسالنشييييدسالشييييع أسليييي س.” ديييي سا ا  يييياس معا يييياسسالنشييييدسجييييأسا يييياعسدحيييي سا رييييا أسل ييييا

السميييياسافيييي سااوقييييفسحيييياساحيييياداساالرييييعال ازنالسالييييدسم ا د يييياس يييي ساعييييدا سالييييدسالا ريييي  سمييييعسالييييدوائعساليدم ييييس

س.”اوج عسانا افاسسالدعرسوالم ا  س ارععسوقسسمماا

س

سقع السحعاق السللندسماس فماسسداح سس20ااما ”سالمالالساالم  ال”سجأسمن  س

قع يييييالسس20احليييياسمريييي و سنايييييومأبساالنييييدبسحيييياساامييييا سالماليييييالساالم  ييييالسجييييأسمنيييي  سسواالييييالسالمعلومييييال 

وقييييا سمييييد عس ان ييييالس.“داحيييي ”ساالفعام ييييالزعاح ييييالسشييييما سشييييعإسد ييييالدس  ييييدفسميييياس فميييياسسحةييييا اسس

اييييي سشيييييما سشيييييعإس عدو يييييال(سشيييييااعسالام ميييييأساا”ساالف يييييزاسالمياةيييييالساامليييييسسمنييييياوعسا شيييييا س17الع ييييياعا)

قع ييييالسزعاح ييييالس ييييماسنييييدودس ان ييييالسالع يييياعاسميييياسيييييال س دييييا سمعا  ييييالسس20المالييييالساالم  ييييالسجييييأسمنيييي  س

فسالام ميييييأباا”سالماليييييالسوا يييييا.”وايييييام عاسسما يييييوعاسم شيييييوعاسجيييييأسال رييييياا اسوالم يييييا  سالمن  يييييالس  يييييا

االم  ييييالس ييييعوعاسميييياسافيييي سمواف ييييالسيال يييياسداحيييي ساالع ييييا أسالاييييأسناولييييسسجييييأساالشيييي عساالي ييييعاسشيييياس

 فمييييياسسوحمل ييييياسساريييييل سالريييييا دافسالميييييد   اسو ةيييييبسح يييييواسس اريييييلالسجيييييأسال رييييياا ا”بسم ايييييداسااس
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م  يييييالسواشييييياعساليييييدسااس“الماليييييالساال.”“الماليييييالسرييييياعالجساييييي ساليعوقييييياسسواع يييييأسعريييييائ س ما يييييالسلال يييييالأ

و يييأسمعا  يييالس  عجيييالسحمل ييياسسام  يييالسمييياسافييي ساايييياعساييي سالديييعاعاسسس20ريييا ماساالفساالريييعسجيييأسالديييعرساليييي

سال امالسن ا سالمش دسالم دا أ”.سس

س

سال  شمعاالسا  عسافزا سماسف  سقعاسفودسوادمعسميا اس داح  سج  اس

اوعدرييييااابسال ييييو ساحل ييييسسيل ييييالساالحييييال سوالاوح ييييالسجييييأسوزاعاسال  شييييمعاالسجييييأسناومييييالساقليييي  سسشييييل س  ييييوز 

االنييييدبسشيييياسحمل ييييالسوارييييعالسلا   ييييعسم ييييا  سميييياسف يييي سقييييعاسفييييودبسم اييييداساند يييي سااميييي سا ييييداج اسواييييدم عس

وفييييا سجييييأس  ييييااسلليل ييييالسااسقييييواسسال  شييييمعاالسو اشييييعافس.فم ييييعسميييييا اسا ايييي  س داحيييي  ساالع ييييا أسج  ييييا

فييييودبسشيييياعمسالمنييييوعسالرييييادتسلل  شييييمعاالسو الاعيييياواسمييييعسقييييواسسالانييييالفسقامييييسس عمل ييييالسجييييأسف يييي سقييييعاس

واو يييي سال  ييييااسا ييييەسيييييال س.80مشييييااسجييييأسوزاعاسال  شييييمعاالسوحييييددسميييياسونييييداسسالدييييواسس14ج  يييياساللييييوا س

العمل ييييالسايييي ساييييدم عسفم ييييعسميييييا اسومايييياع تساالع ييييا   اسجييييأسنييييدودسالعمل ييييالبسم اييييدا سايييي سا   ييييعسم  دييييالس

ا يييا س اريييايدا سوعايييعسال  يييااسا يييەس عيييدسال ز ميييالسالاامليييالسليييداح سقيييا س د.ا  يييعاسوواريييعالسمييياسف ييي سقيييعاسفيييود

ف يييي سقييييعاسفييييودساملفيييي سللايييي   عسحلييييدساميييياسولرييييادعاعسالم  دييييالسو ييييعبسالدييييواسساالم  ييييالسوالمييييد   اسجييييأس

سالم  دال.
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 العم ساوقفسالدعوضسالة  عاسوانددسا ر ابس

اوقلييييسسوزاعاسالعمييييي سوالشيييي واساالفاماح يييييالسحمل ييييالسمييييي  سالدييييعوضسالةييييي  عاسللعيييييا ل اسسس اللييييعاسس  يييييوز 

المريييييفل اس يييييماسقاحيييييداس  ا اا ييييياسجيييييأس  يييييدادسوالمناجاييييياسبس ا فيييييالسحيييييد سايييييوجعسالاية ةييييياسسالمال يييييالس

وقييييا سمييييد عسلحيييال سالييييوزاعاس فيييي سالعديييا أسلاس وزاعاييييەساا ييييسسقيييدسجانييييسسق يييي سحيييا سميييياساآلابس ييييابس.الالزميييال

ضسالةيييييي  عاسليمرييييييالسآالفسمرييييييال دسجيييييأس  ييييييدادسوالمناجايييييياسبسميييييياسيييييييال سموقع يييييياسالشيييييمو س ييييييالدعو

اليييفسميييوا ا بسالجاييياسلليييدس اع يييعسحمل يييالسمييي  سالديييعوضسييييال سس224انلااعو يييأسواديييد سحليييدسل يييعسعليييمس نيييوس

العييييا سالنييييالأس رييييي بسحييييد سوفييييودساية ةييييياسسمال ييييالسااج ييييالسواالحاميييييادسحلييييدسميييياس يييييا ساريييياعداد سمييييياس

واو ييييي سااس فائنييييالساوعو يييياسوميييياسعاجد يييياسميييياسايييييعوفساقاةيييياد الس." دالالمرييييال د اسميييياسالدييييعوضسالرييييا

مالائيييالبساا ييييسسمييياسا ريييي ابسالعئ ريييالسالاييييأسناليييسسدواسارييييد دسالمداع ييي اسالرييييا د اسلمييياساعليييي سجيييأسعمييييا  س

ميييياسم ييييالغسمال ييييال بسم اييييداسااس وزاعاسالعميييي سراريييييا  فسحمل ييييالسل الق يييياسنييييا ساييييوجعسالم ييييالغسالالزميييييالبس

 يييعامجسانقييييعاضسللمشييياع عسالةييي  عاسللمريييا مالسجيييأسالنيييدسمييياسايييا عاسال  اليييالبسج يييالسحييياسلحيييياداسالعمييي س 

 ."واشف عسالش ابسحلدسل شا سمشاع ع  سالياةال

 الفس عم  س وم ا ..سالععاإس اي دسالرعود السجأسةادعااەسال ل  الس مع ااس326 يس

افيييياوزسالرييييعود السجييييأساحل ييييسسلداعاسمعلوميييياسسال اقييييالسا مع ا ييييالبس ييييو سا نييييدبسااسالعييييعاإسس مييييواز اس  ييييوز

وقالييييسس.الييييفس عم يييي س وم يييياس326ةييييادعااەسال ل  ييييالس مع ايييياسيييييال ساالريييي وعسالما ييييأسلاةيييي سالييييدسماوريييي س

انداعاسجييييأسادع ييييعسلاس ماوريييي ساالرييييا عاداسسا مع ا ييييالسميييياساليييي ل ساليييييا سيييييال سا ريييي وعسالما ييييأسميييياس

 عم يييي س ييييال و سحيييياسا ريييي وعسالييييفسس335مال يييي اس عم يييي س وم يييياسمعالعييييالس مدييييداعسس5.643ارييييعسدو س ل ييييسس

وا ييييياجسسااس الةيييييادعاسسالعيييييعاإسال ل  يييييالس."مال ييييي اس عم ييييي س وم ييييياس5.308اليييييعقسرييييي دەسواليييييعقس ليييييغس

اليييييفس عم ييييي س وم ييييياسا رييييي وعسالما يييييأبسل ايييييواس اليييييثساا يييييعسمةيييييدعسال  ييييياسس326 مع اييييياس ل يييييسسمعيييييد س

س."آالفس عم  س وم اس306ول افاوزس علمسالرعود السالاأس ل سساالي عاسةادعاا اسال ل  الس مع ااسس
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س

س0.96ال وعةالسالععاق السا داساداوالا اس يراعاس يس٪س

٪بس عييييدساعافييييعساريييي  س0.96اجاانييييسسال وعةييييالبساييييداوالسسا ريييي وعسحلييييدسيريييياعاس ل ييييسسسواالييييالسالمعلومييييال 

و ل ييييسسحييييددسا ريييي  س.معايييي سالشييييعااسبسواعييييودسللييييدساو يييياعسال لييييدس ريييي بسحييييد ساشييييا  سناومييييالسفد ييييدا

س30ةييييلدالسا عمييييسسحلييييدساريييي  سس681مل يييياعسد  يييياعبسح ييييعسس1.49مل ييييواسريييي  س د مييييالسس628.8الماداولييييالس

مةيييياعفبس ييييأساريييي اسالعييييعاإسو  ييييدادسس10ةييييلدالسحلييييدساريييي  سس48وجييييأسق يييياعسالمةيييياعفبسا عمييييسس.شييييعاال

والافييييياعقسواالريييييا ماعسوالععاقيييييأسانريييييالمأسوالشيييييعإسا ورييييي سوالموةييييي سوريييييومعسوالمانيييييدبساعس ل يييييسس

اميييياسق يييياعساالاةيييياالسبساييييداوالسساريييي  سشييييعاالس.مل ييييواسريييي  س471.9داولييييالسافمييييالأساريييي  سالمةيييياعفسالما

س646.3ةييييلدالسحلييييدسالريييي  بس د مييييالسس183٪بس عييييدسا ييييعا س0.23ار اريييي  سجديييي بساعسا يلييييضسالريييي  س  ريييي الس

س4.4٪بساعسا ليييي سالريييي  س2.2اميييياسق يييياعسالةيييي احالبسجاريييي  سشييييعاالس  ييييدادسا يل ييييسس  ريييي الس.مل ييييواسد  يييياع

سد  اع.سس

س

سعوقسالدي سالمندودسجأساعدراااالفسونداسرا  السل  20

اليييييفسونيييييداسريييييا  السس20قيييييا سعئييييي تسال  ئيييييالسمنميييييدسشييييياعق”يسلاس“ال  ئيييييالساي ييييي سل  يييييا سسالةييييي اح 

واو يييي سااس“مريييييانالسالمشيييييعوعساماييييدسمييييياسزايييييوسلليييييدسنل فيييييالبس.”واية ةيييي اسليييييعوقسالييييدي سالمنيييييدود

“اا ييييعسا    ييييالسوالييييدوعسواشيييياعسشيييياعقسللييييدسااس.”ورييييا لعس نرييييبسالاعييييدادسالريييياا أسوالمعييييا  عسالم لو ييييال

والمشيييياع عسالرييييا  السجييييأساع  يييي سلييييعوقسالييييدي سالماوريييي سوالمعالييييع”بسالجايييياسللييييدسااس“الونييييداسسالرييييا  الس

و ييي اس  .”ريييااواس مديييدماسسمال يييالسقل ليييالسفيييداسو  قريييا سشييي ع السماواجديييالسميييعسا ل  يييالساليييديو سجيييأساعدريييااا

بسومييييياس ييييي سرييييياوفەسااس“ال  ئيييييالسرا يييييعسالمعيييييا  عسالياةيييييالسل يييييعاسالمو يييييوعسجيييييأس  يييييواسارييييي وح ا

واييييا عسا ييييەس“ايييي س لييييبسايةيييي صسا عا ييييأسميييياس  .”الييييدحواسسالم اشييييعاسللمرييييا مع اسلا ل ييييعسالونييييداس

ال ليييييد اسسواالالييييياإسميييييعسلداعاسسالمناجاييييياسسليييييعلمبسومييييياسالم مييييي سااسافيييييعقسالم اشيييييعاس المشيييييعوعسييييييال س

سالش عسالنالأ”.
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ساواعا  اسحلدسالمواز السعئ تسالوزعا سالمةعقس اشفسااللالسالنعبسجأس

قييييا سعئيييي تسالييييوزعا سالمةييييعقسمةيييي لدسمييييد ولأبسا نييييدبسلاسمةييييعسادييييدعسااللييييالسا  ييييعسالم اشييييعسساليليييي ج 

مل ييييياعسدوالع(سرييييي و ا بسوعليييييمسس7.1مل ييييياعسف  يييييەس)س130للنيييييعبسالعورييييي السا واعا  يييييالسجيييييأسمواز ا ييييياسح يييييدس

واعامييييدسمةييييعبسو ييييأسميييياس.شييييعامل يييياعسدوالع(سميييياساآل يييياعس  ييييعسالم اس18.3مل يييياعسف  ييييەس)س335للييييدسفا ييييبس

اا ييييعسمريييياوعدقسالدميييي سجييييأسالعييييال بس شييييا سا  ييييعسحلييييدسشيييين اسسالدميييي سميييياساواعا  يييياسوعوريييي ابسواا ييييسس

وقيييا س.%سمييياسلفميييالأسالواجيييد اس نريييبسميييد ولأ31الرييي انالسالواجيييداسمييياسال ليييد اساشيييا سق ييي سا زميييالس نيييوس

اع عييييالساشيييي عسميييياسسمييييد ولأسجييييأسميييي امعسةيييينلأسلاساالنا ييييا أساالريييياعاا فأسلمةييييعسميييياسالدميييي س الييييأ

االرييييا المبسوعلييييمسجييييأسالوقييييسسالييييعقسارييييعدسج ييييەسالناومييييالسللنةييييو سحلييييدسلمييييداداسس د لييييالسميييياسدو س    يييياس

سال  د.

س

سل  ااس  ل سة اد  ساالقاعاعس عدسلق ا س ع فسحلدساال اياب

ارييييانداإسمييييا وس)ا يييياع(بس  ةييييواا  سجييييأسا ايا يييياسس علما  ييييالسس15ادلييييدسالل  ييييا  واسا نييييدبسس ا د  ييييد سسحع  ييييال

ل يييياسا ييييعسمريييي ول الساال   يييياعس عفا سااس   دييييأسالالييييالسمعفنييييالسلةييييال سالدييييورسالر اريييي السالادل د ييييالسالاييييأس  نما  يييي 

واحل ييييسسوزاعاسالدايل ييييالسااس ريييي الساالقاييييعاعس ل ييييسس.االقاةييييادقسالمرييييامعسجييييأساليييي الدسم ييييعساا ييييعسميييياسحييييام ا

ةيييي اد  بسالاييييأسجانييييسسمرييييا  ساقسق يييي س ةييييفسريييياحالسميييياسل ييييالإسالس30ي6جييييأسالمئييييالسناييييدسالريييياحالسس37.52

واقللييييسسةيييي اد  ساالقاييييعاعسجييييأسالريييياحالسالرييييا عالس.مل ييييواس ايييييبس نيييي سل يييي ساالقاييييعاعس3.9امييييا ساا ييييعسميييياس

 اوق ييييسس ييييع  ا (سو ييييداسسحمل ييييالسجييييعزسا ةييييواس.سوا د ييييسس عييييضسا قييييال سملاونييييالسامييييا سس00ي16مرييييا  س)

س السان   ا.ال اي  اسالع اساا واسداي سالمعااز.سوماسالمعف سااساةدعسال اائجسال  ائ
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س

عئ تسوزعا سجلر  اس  البسالةل بسا نمعس لا ساعش لەسلاشفسا ا اااسساالناال سم عسس

سال ا ال

 الييييبسعئيييي تسالييييوزعا سالللريييي   أسمنمييييدساشييييا البسال ييييو سا نييييدبسالةييييل بسا نمييييعس لييييا ساعشيييي لەسساال ييييعا  

انرييييعائ لأبسل ييييا ساشييييفسا ا اايييياسسلرييييعائ  سللييييعاقسالعييييا سالعييييالمأسولل ييييان  اسوحييييائالسس يييينا اساالنيييياال س

الماواةيييييلالسلنديييييوإسان ريييييااسجيييييأسجلرييييي  اسم يييييعسال ا يييييالسونايييييدسال يييييو بسمييييياسافييييي سمنارييييي ا اسحليييييدس

فييييا سعلييييمسيييييال سلدائييييەسجييييأسماا ييييەس ييييعا سابسال ييييو بسعئ رييييالس ع ييييالسالةييييل بسا نمييييعسجييييأسالدييييدتس.فعائم ييييا

اميييياس الييييبسعئيييي تس.عسالفد ييييدساوالساولمييييولليييي تسدو ييييوفسالاييييأساشيييياعفسم ما يييياسحلييييدساال ا ييييا س عجدييييالسالمييييد 

الييييوزعا سالللريييي   أسالةييييل بسا نمييييعس  ييييع سمف ييييودساا ييييعسجييييأسانجييييعا سحيييياسف ييييام اسالشيييي دا سالييييع اس

انافييييز  سلرييييعائ  بسواعميييي  سق يييي ا  سحالم ييييابساييييواسلرييييعائ  س ييييعلمساعااييييبسرييييا دالسلفعام ييييالسا ا ييييمسا ريييي س

ئيييي تسالييييوزعا سالةييييل بسا نمييييعسللييييدسارييييل  ساميييياسدحيييياسع.المعييييا  عسان رييييا  البس يييي اس ييييدجاسا  يييي سا  ييييا   

ال يييييو سحليييييدسقةيييييصسا ريييييعرسالشيةييييي السومييييياسميييييعواسج يييييەبسوايييييعلمسااا ييييياا  سوميييييعاعاا  سو شيييييع اس

واعفما ييييياسلليييييدسمياليييييفسالل ييييياسسلاعع يييييفسالعيييييال سحليييييدسمييييياس يا يييييع سان ريييييااسالللرييييي   أسجيييييأسريييييفواس

ساالناال .
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س شا سادع فأسش   اقساعلاسجا سا حما سالافاع الس

عس س اليلييي ج احل يييسسشييي   اقسلحييياداسجيييا سا حميييا سالافاع يييالسًايييدع ف ا «ساحا ييياعا سمييياساال  ييي ابسجيييأسنييي اس ع يييا

واي ييييعس.ريييياااسالعاةييييمالساالقاةيييياد السالةيييي   السحيييياس  ييييبسمازا ييييدس عييييدسشيييي ع اسميييياسالنفييييعسالةيييينأ

ف ييييسسالةيييي اسجييييأسالمد  ييييالسالا  ييييعابسالاييييأساشييييا س يييي عاسلاوج ييييدبسل  ييييالإسم ييييعسم لييييعسل ع يييي بسجييييأسنيييي اسوا

مل و ييييا سس25وايييااس عييييضسرييياااسشييي   اقسال ييييالغسحيييدد  س.ا ريييا  عسا ي يييعاسارييييواسالييي سللو يييا سم ييييعسحيييام ا

سمنفوع اسجأسم ازل  سنادسم عسق  س عاسالااع  .

س

سرو رعاساش دسال و سرلرلالسماساالرالاا اسس

اشيييي دسرو رييييعاسال ييييو سرلرييييلالسميييياساالرييييالاا اسس ييييدلأسال يييياي واسميييياسيالل يييياسس واالييييالسا  ييييا سال نييييع ا 

و اعليييي سانييييدساالرييييالاا اسسنييييو سلعاسميييياساييييااسالرو رييييع واسريييي انولواس. ييييعا   سجييييأسحييييددسميييياسالمو ييييوحاس

لليييييدس ايييييا سلل يييييا سالا يييييععس ا ح يييييا بسن يييييثس فيييييبسااس ديييييععسالموا  يييييواسااس ةييييي نواسما يييييعح ابس   مييييياس

 ييييدسالمةييييا  اس يييي معاضسي  ييييعاس النةييييو سحلييييدسا عحيييياسس ييييدواسجاييييعاسسالناومييييالسارييييعدسلامايييي اسالمع

اميييياساا ييييماساالرييييالاا اسسق يييي السميييياسلعاساييييااسريييي ا سز يييياداسالامو يييي سللواالييييالسا وعو  ييييالس.ا اايييياعس و لييييال

لنما ييييييالسالنييييييدودس جييييييعو اات بس ان يييييياجالسللييييييدسمو ييييييوعساعييييييد  سقييييييا واسا جييييييال سنلييييييزا سالمييييييع ع اس

%سميييياسحائييييداا  سجييييأسل اييييا سا جييييال سالرو رييييع البس4 س ارييييا ماعسالاللز ييييو   اسويييييدماسسال ييييثسميييياسالييييياع

%سمييييياسا جيييييال ساوسالمرلريييييالسسا وعو  يييييالبسامييييياس يييييوسالنيييييا سجيييييأساالانيييييادس30وااساديييييد سييييييدماسسال يييييثس
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