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 الزامليييييييمحطيييييييز احمدريييييييةحوياجييييييي محالنييييييي احالن زطيييييييةح ط  يييييييا ح  ليييييييةحمط ا طيييييييةحل ييييييي  حمييييييي حم ييييييي ر ح

 (م قعحم لسحال  اب(..)ح6.)ص قر ع تحالم ط ة

 الت لييييييييط حال يييييييي لمحتسييييييييت طبحلمر رجييييييييةحالسييييييييط حالزاملييييييييمح ت ييييييييااحاعيييييييي   حترجطيييييييي ح  يييييييي  حا متد  يييييييي تح

 (م قعحم لسحال  اب(..)ح6.)ص   الدض ا ح ا لوتا  محفمحال  م  تحهذاحال

 عجييييي نحطييييي ط حجشييييي  حال ملطيييييةحاناه جطيييييةحضييييي حصهل ييييي حفيييييمح  دطيييييةحتييييي ز حر امييييي ت ح قنيييييجةحح ا ە .شييييي ر

لحل  يييييييةحلل قييييييي ذحعلييييييي حدط طييييييي تحهيييييييذ حال اطميييييييةحجشيييييييطاًحملوييييييي ااحعلييييييي حص حم ليييييييسحال ييييييي ابحسطشيييييييو

 (م لسحال  ابحم قع(..)ح7.)صال واام

 ح7.)صن يييييي محالزميييييةالييييي طم اارمحفيييييمحالطييييي  حالم جليييييةحسييييي زا حم نييييي افحا تمييييي  حافطيييييعحميييييعححال  ئجييييية

 ( و لةحا  ج محال ااقطةح)(.

 ميييييييييي  حاماليييييييييمفح جييييييييي حمييييييييي حت ييييييييي زلحرافيييييييييمحالنييييييييياا حالسط سيييييييييمحلتماطييييييييياحالدو ميييييييييةححال  ئيييييييييب

 (ال ااقحن ت(..)ح8.)صجسي لة

 ط سييييييييياحالدسيييييييييط مفحمسيييييييييت    حلليييييييييذه بحالييييييييي حالم  اضيييييييييةحشيييييييييارحاعر  ييييييييي حالنييييييييي دط تححبال  ئييييييييي

 (ا ج محالاا حال   ح لةو (.)ح8ص.)الو ملة

 عيييييي اذحالدميييييي ممفح  لييييييةحال يييييي    حط  ييييييەح عيييييي  حلل يييييي  حالسيييييي طةح الوا طييييييةحجشيييييي  حتشييييييوطلححال  ئييييييب

 ( ط زحالس ماطة(..)ح8.)صالدو مة

 ح و ليييييية(..)ح9.)صميييييي حالنييييييذائم يييييي ا حالجيييييي   مفح طيييييي بحالت افيييييي حالسط سييييييمحط اقييييييلحتماطيييييياحالحال  ئييييييب

 (الم ل مة

 (الم  (..)9.)صحئعل حصم الحق    حال ع حالر اجالم  محلفاضحاق جةحمشّ   ححت  ە 

 ح(النج ح(..)ح10.)صالن زح ال فرحفمحانقلط حطت ەحن بحالت  طلحملذ
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 نييييييي لمفحالي مييييييي تحاناه جطيييييييةحفيييييييمحواوييييييي قح  طييييييي ل حمدييييييي   تحرسطسيييييييةحلضيييييييابحصمييييييي ح اسيييييييت اااح

 ( و لةحا  ج محال ااقطة(..)12.)صم ار ط  

 و ليييييييييةح(..)ح12.)صد طييييييييي حا سيييييييييتد  ق تحال سيييييييييت اطةنييييييييي لمح جيييييييييي محالييييييييي ط حطلوييييييييي ا حضيييييييييا ا حت 

 (ا  ج محال ااقطة

 و ليييييييةحا  جييييييي مح(..)ح13.)صالوييييييي  ممحطلوييييييي حصهمطيييييييةحت سيييييييطعح رييييييي قحعميييييييلحج  يييييييةحا تدييييييي  حال ا جيييييييم 

 (ل ااقطةا

  ح13.)صت  عييييييي حال جيييييييي احتدسييييييي حال يييييييي لحجشيييييييي  حاعت ييييييي لحما  ييييييييمحم يييييييي م تحميييييييز ا حفييييييييمحاليييييييي ائا

 (اطاثح ط زح(..)

  (النج ح(..)ح14.)ص{}امتط زاتح  ط  حمس  حلم محالم  قط 

 ( و لةحا  ج محال ااقطة(..)ح14صح.)السط حالن احط تاححترنطصحط  حلم  هضةحالم لطة 

 ح(..)ح14.)صالسيييييييط حالدويييييييط ح مليييييييقحالا  حطلوييييييي ا حضيييييييا ا حالاوييييييي  ح لييييييي حالدييييييي ااحلديييييييلحالزمييييييي ت

 ( و لةحا  ج محال ااقطة

 (الفااتح ط زححح(..)ح15.)صفطلةحجدلحالزمةالسط حالدوط حل    فحالمج  ااتحالمرا دةحو 

 ا تديييييييييي  حالوا سييييييييييت  محللميييييييييي لومفحالمشيييييييييي ولحجييييييييييط حدويييييييييي متمحالماوييييييييييزح انقلييييييييييط حتترلييييييييييبحديييييييييي اح

اح  (ج اح ط ز(..)ح15.)صساط  

 (ج اح ط ز(..)ح16.)ص  ما حطست جلح زطاحا ع  حاللج   محالس ج ح  اجحقا ادمال 

 (النج ح(..)16.)صحالت لط حفمحال ااقالج قحال  لمحط اف حعل حتم طلحمشا  حطرّصح 

 صحشييييييييجوةحانعيييييييي  ح م  مييييييييةحانذاعييييييييةح التلفزطيييييييي  حانطاا طييييييييةحت ق يييييييي  حمييييييييذوا حتفيييييييي ه حشيييييييي ملة(.

 (النج ح(..)17

  و لييييييةحا  جيييييي مح(.)ح17.)ص حمشييييييتاقط  يييييي مم حتيييييي ع حمم لييييييمحا دييييييزابحفييييييمحوا سييييييت  ح ليييييي حا تميييييي 

 (ال ااقطة

 اطييييييييياثححح(..)17.)صح هةحجشييييييييي  حواوييييييييي قال جييييييييييةحال اجطيييييييييةحالم دييييييييي  حتيييييييييافضحا تف قييييييييي تحالمشيييييييييج

 ( ط ز
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  (النج ح(.)18صح.)ال  انذحالتااجطَّةح}تت ال {ح مستشفط تحالج  حمست فا 

 ح18ص.)”فطيييييييي ط “م م عييييييييةحميييييييي حالرلجييييييييةحال ييييييييااقطط حطت اضيييييييي  حللضييييييييابح ا عت يييييييي لحفييييييييمحا ا  ح

 (اطاثح ط ز(..)

  ( ط زالس ماطةح(..) 19.)صتحلدلدلةحا  س ا حالسط سم   ةحسط  اط ه 

 و لييييييةحا جيييييي مح(..)ح10.)صال ييييييااقحطافييييييعحدط زتييييييەحميييييي حالسيييييي  اتحا ماطوطييييييةحلو يييييياحميييييي حملطيييييي ا ح   ا 

 (الاا حال   

  ح(سو  ح ط ز(..)20.)صح؟ال  انذحالتااجطةح تشلحال ااق ..حلم ذاحتزاط تح تطاتي

ح

 

 و ليييييييةحا  جييييييي مح(..)ح22.)صميييييييزااعط حجيييييييلر قح ييييييي احمييييييي حقجيييييييلح اعييييييي حفيييييييمحواوييييييي قح6استشيييييييي  ح 

 (اقطةال ا

 (الفااتح ط زحح(..)22.)صحشارةحمطس  حترطمحجل  ط حم حت  احالمر اات 

 (ج اح ط ز(..)ح22.)صالدش حطد ناح  اع حه  م احاد  حال ا ح   بح ابحواو ق 

 احفمحجن ا حقتح  تە..حاماص حت تلحز  ي اد احو ذج   (الس ماطةح ط ز(..)ح23.)ص ت   حج   

 

 

  

 ح23.)صد رييييييييةدجييييييي بح تجشييييييياحجم سييييييي حتسييييييي ط ح طييييييي حللنييييييي ححالييييييي ط حترميييييييئ حجشييييييي  حريييييييزط حال

 ( و لةحا  ج محال ااقطة(..)

 و لييييييييةحا  جيييييييي مح(..)ح23.)ص اسييييييييرحتدييييييييتف حجنيييييييي اا حالمد ف يييييييي تحفييييييييمح  تيييييييي جح تسيييييييي ط حالد ريييييييية 

 (قطةال اا
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 الفاط يييييييييمح ت مطييييييييي حالشيييييييييااوةحال  م يييييييييةحال اجطيييييييييةحت ييييييييي  حالتزاميييييييييي حجت زطيييييييييزحالت ييييييييي   حال اجيييييييييمح

 ( لةحا  ج محالس   طةو (..)ح24.)صانستااتط طة

 فيييييمحم م عيييييەح طل يييييلحالم اف يييييةحال ي ئطيييييةحل لسيييييةح«ح سيييييلحالمييييي ال»ط افييييي حعلييييي ح«حمنييييياحفحال ييييي اب

 (المنا حالط  .)(.ح24.)صصرا 

 (ال ر (..)ح25.)صفـمحال  لح الل  ستط تتجد   حالت    حالسلر ةح  طاا ح 

 

 

 

 (الاا (..)ح26..)ص النط فحا ستااتط طةحالمطاوطةحفمحآسط حمآلي ح الفشل 

 (الشاقحال سر(.)ح26.)ص زطاحال ملحاللم  محط ع حلتنططاحس قحال مل 

 ح(محف اس و لةحا ج (..)ح26ص.)الائطسحا طاا مفحس   احل  حالشيط حر اطمح   حا   حشق
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الزاملمحطز احمدرةحوياج محالن احالن زطةح ط  ا ح  لةحمط ا طةحل   حم حم  ر ح قر ع تح

حالم ط ة

ال  ئييييييبحال لحلييييييائطسحم لييييييسحال يييييي ابحالطيييييي  حا   ييييييط ح”حديييييي و حالزاملييييييمح”حزااحالسييييييط حح لييييييسحال يييييي اب عحمم قيييييي

نيييييي احفييييييمحجنيييييي ا حًحًحمدرييييييةحوياجيييييي محالنيييييي احالن زطييييييةحًحفييييييمحم ر ييييييةحالدمط طييييييةحجم ط ييييييةحالح2022صطيييييي احح-23

اذح الت ييييي حجو ا اهييييي ح حت ييييي لحفيييييمحاقسييييي مي حلتشيييييرطصحالمشييييي ولح ال ميييييلحعلييييي حم  ل تيييييي حًحفضييييي حعييييي حالت ييييي

 علييييي حا دتط  ييييي تحال زميييييةح امو  طيييييةحت فطاهييييي حجمييييي حطضيييييم حاسيييييتماااحت يطيييييزحالر قيييييةحفيييييمحفنيييييلحالنيييييطذ

ت ج ييييييةحالدملييييييةح ا ييييييا حالزاملييييييمحفييييييمحسييييييط قحمتنييييييلح  لييييييةحمط ا طييييييةحمرتلفييييييةحفييييييمح ارييييييلحم ط ييييييةحالنيييييي احلم.

ًح ترييييي طاحسييييي دةحقرييييي  حح٣٨الر مطيييييةحالتيييييمحارل يييييي حفيييييمح قيييييتحسييييي ج حًحشيييييملتحديييييمحالم ت ييييياح مت يييييز حقرييييي  ح

 ارلييييييعحال  ئييييييبحال لحعليييييي حسييييييطاحاعميييييي لحالمشيييييي اطعحالر مطييييييةح التافطيطييييييةحقطيييييي ح.  م ر ييييييةحالدمط طييييييةح٧٢

 وطييييييي  حعلييييييي حت ييييييي ط حالت فطييييييذحفيييييييمحهيييييييذ حالم ييييييي ر ح ا عمييييييي لحالجل طيييييييةح الر مطيييييييةحالريييييييا حًحم ييييييي  ااحعزميييييييەح ت

افضيييييييلحالرييييييي م تحلسيييييييو  حم ط يييييييةحالنييييييي اح ال  ئليييييييةحالجن ا طيييييييةحجشيييييييولحعييييييي  حج لت سيييييييط حميييييييعح مطيييييييعحال يييييييي تح

ح  طةح.الم

ح

الت لط حال  لمحتست طبحلمر رجةحالسط حالزاملمح ت ااحاع   حترجط ح    حا متد   تح

حالدض ا ح ا لوتا  محفمحال  م  تحهذاحال   

”حاسيييييييت  جتح زاا حالت ليييييييط حال ييييييي لمح الجديييييييثحال لميييييييمحلمر لجيييييييةح مر رجيييييييةحالسيييييييط ححم قيييييييعحم ليييييييسحال ييييييي اب 

جلعييييييي   حال ميييييييلحج  ييييييي  حا متد  ييييييي تححابحًح المت ل يييييييةائطسحم ليييييييسحال ييييييي ًحال  ئيييييييبحا  لحلييييييي”دييييييي و حالزامليييييييم

 ا لوتا  طييييييةًح ميييييي  ا حال مييييييلحجييييييەحفييييييمحامتد  يييييي تحالويييييي اسححال ي ئطييييييةح فيييييي حآلطييييييةحا متد  يييييي تحالدضيييييي اطة

ح.2022 2021 ااسمحالد لمحال لحلل   حال

ا ح حفيييييمح مطيييييعحالمييييي   ييييي  حالزامليييييمحالييييي حا حال ييييياااحاليييييذ حاترذتيييييەحل  يييييةحال مييييي امحجفييييياضحا متدييييي  حالدضييييي ا

مًح ا ح زطيييييياحالت لييييييط حال يييييي لمح  ييييييەحميييييي طاحميييييي تحاليييييي زاا ًح سييييييطل  ح اجيييييي قحا امحالرلجييييييةحال لمييييييمريييييي لذحلت لط

اليييييي زاا ًح ا يييييياامحا متد  يييييي تحجيييييي فسحالراط ييييييةحعيييييي  حال ااسيييييي تح التررييييييطرحجمت ج ييييييةحال  م يييييي تح ف يييييي ح عميييييي  ح

لجيييييةحال  م ييييي تحرح  حعييييي  حوجطييييياحمييييي  ييييي محذليييييقحج ييييي حم  شييييي.التيييييمح يييييا حاعتم  هييييي حفيييييمحالفنيييييلحال ااسيييييمحال ل

الييييييي حالسيييييييط حالزامليييييييمحًح مرييييييي لجتي حجمف تديييييييةح زاا حالت ليييييييط حلتنططييييييياحقاااهييييييي حالرطييييييياحلييييييييذاحال ييييييي  حف يييييييرحًح

ةحل مطيييييييعحالميييييي ا حج يييييي حا حرج ييييييتح  يييييي  حا متد  يييييي تحدسيييييييبح الريييييي صحج عتميييييي  ح  يييييي  حا متد  يييييي تحالدضيييييي اط

حال   ح.حم  تحم ذحج اطةالم ا حا س سطةحالتمحشملتحج ل  ا حالدض ا حلرلجةحال  

ح
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ح

ح

عج نحط ط حجش  حال ملطةحاناه جطةحض حصهل  حفمح  دطةحت ز حر ام ت ح قنجةحح ا ە .ش ر

حال اطمةحال واامجشطاًحملو ااحعل حص حم لسحال  ابحسطشولحل  ةحلل ق ذحعل حدط ط تحهذ ح

ح

جطييييييي  حنييييييي  احعييييييي حالموتيييييييبحانع ميييييييمحلسيييييييط  تەًحص ا ح  ئيييييييبحائيييييييطسحم ليييييييسححفيييييييمح م قيييييييعحم ليييييييسحال ييييييي اب

عجييييي نحصدمييييي ح جشييييي  حال ملطيييييةحاناه جطيييييةحال ج  يييييةحالتيييييمحصقتافيييييي حت  يييييط ح اعييييي حح ا ەال ييييي ابحال ااقيييييمح .شييييي ر

ةحواويييييي قًح ااححضييييييدطتي حاناهيييييي جمحضيييييي حصهل يييييي حفييييييمح  دطييييييةحتيييييي ز حر اميييييي ت ح قنييييييجةحجشييييييطاح  يييييي بحمد ف يييييي

د ييييييةحاناهيييييي جطط ح ر لييييييبحعجيييييي نحال ييييييي تحالم طييييييةحجلتريييييي ذحان ييييييااماتحال زمييييييةح م ح ًالجاطيييييي محميييييي حالميييييي  طط

ح.صط م حو   ا

اليييييائطسًحصوييييي حعلييييي حص حم ليييييسحال ييييي ابحسطشيييييولحل  يييييةحر نيييييةحلل قييييي ذحعلييييي حدط طييييي تح تف نيييييطلحهيييييذ حح  ئيييييب

بحالرا قييييييي تح تشييييييرطصحالرليييييييلح م  ل ييييييةحالمشييييييي ولحال اطمييييييةحال ويييييياامح مد سيييييييجةحالم نيييييياط ًح جطييييييي  حصسييييييج 

 اسييييييي  ح لييييييي حع ائيييييييلح ذ  حالم طيييييييةح تييييييي مط حالم ييييييي ر ًحفطمييييييي حقييييييي  حسيييييييط  تەحرييييييي لصحالت ييييييي ز ح نييييييي  قحالم

احالشف محال   لحللمن جط ح ال اد .حًالشي ام حمتم ط 

ح

حفحا تم  حافطعحمعحال طم اارمحفمحالط  حالم جلةحن ي محالزمةال  ئجةحس زا حم ن ا

ق لييييييتحال  ئجييييييةحعيييييي حوتلييييييةحا تديييييي  حاليييييي ر محالوا سييييييت  محسيييييي زا حم نيييييي احلل ااقطييييييةحح  و لييييييةحا  جيييييي محال ااقطيييييية 

 ا ح  ئيييييييبحالدييييييزبحالييييييي طم اارمحالوا سييييييت  مح ط افييييييي  حجيييييي ازا مح لييييييي حالسييييييلطم  طةح ل ييييييي م ح زطيييييي  حانرج اطييييييةح

احمجييييي  ا ح اضيييييدةحت طييييي حالمطييييي  حجيييييائطسحا تدييييي  حج فيييييلحر لجييييي  محصميييييسحررييييي  ح طييييي  ح ييييي عمي حلوييييي ح  ت ييييي احصطضييييي 

 صضيييييي فتًحص ح التيييييي تاحالسط سييييييمحجييييييط حالرييييييافط حتاا ييييييعح  تم يييييي حص حطمييييييي حنزالييييييةحالريييييي ذح." ليييييي حم  اطييييييي 

 حم نيييييبحائيييييطسحال مي اطيييييةح هييييي حمليييييذحائيييييطسح ميييييي  ًحو شيييييفةحعييييي حص يييييەح وييييي  حه  ليييييقحدييييي ااحرليييييذحعلييييي

جييييي  حر لجييييي  محلتييييي ا لحال ضييييي ط حالر فطيييييةحلوييييي الطسحجيييييط ح ط افييييي  حجييييي ازا مح ال طييييي   حفيييييمحا تدييييي  حالييييي ر محق ا

ح ت ااقحالزمة .

ح

ح

ح

ح

ح
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ح

حمةحجسي لةفح ج حم حت  زلحرافمحالناا حالسط سمحلتماطاحالدو ال  ئبحمي  حامالم

ميييييي حطيييييي  احفييييييمح“قيييييي لحال  ئييييييبحعيييييي حتديييييي لذحالفييييييتمحمييييييي  حت ييييييمحامالييييييمحفييييييمحديييييي طثححا حح نيييييي تحال ييييييااق

لسط سييييييييطةح تشييييييييوطلحالدو مييييييييةحا  حم  يييييييي ح يييييييي اح الوييييييييلحط ليييييييي حذلييييييييقح انييييييييجدتحق  عييييييييةحوييييييييلحالسط سييييييييطط حا

لد  يييييةحالييييي حا“ًحملوييييي ااح” الجالمييييي  طط حج  يييييەحفيييييمحدييييي لحلييييي حطوييييي حه ييييي قحت افييييي حفلييييي حتميييييااحالدو ميييييةحجسيييييي لة

ح”.ل حالجل حجد  ةحال حر م تح ت  طةح فاضحهطجةحال  لة زلحالرافط حت 

ح

حفحمست    حللذه بحال حالم  اضةحشارحاعر   حالن دط تحالو ملةط ساحالدسط م  ئبحال

اعيييييابحال  ئيييييبحالمسيييييت لحط سييييياحالدسيييييط محًحعييييي حرم ديييييەحجتشيييييوطلحدو ميييييةحتلجيييييمحح   و ليييييةحا جييييي محالييييياا حال ييييي 

 حلتمويييييييط حالم  اضيييييييةحالجالم  طيييييييةحجشيييييييولي حًحفطمييييييي حاوييييييي ح سييييييي محالمسيييييييت لطحم دييييييي تحو فيييييييةحالوتيييييييلحالسط سيييييييطةر

ا ح حالمسيييييت لط حمسييييييت    حلليييييذه بحاليييييي حالم  اضيييييةحشييييييارح قيييييي لحالدسيييييط محفييييييمحل ييييي محمتلفييييييزح." النيييييدطم

 ااقحميييي حقجييييلحالمسييييت لط ح ديييي حالوتييييلحالوا طييييةح السيييي طةملييييةح ًحمجط يييي حا ح حه يييي قحديييياعر  يييي حالنيييي دط تحالو 

ا حهييييي حميييييعحمجييييي  ا حالمسيييييت لط ح عييييي  حمييييي ح ييييي ابح امتييييي ا  ح وجييييياحمييييي حداويييييةحامتييييي  اضييييي ذحا ح حال سييييي حا."

حسطذهج  حال حالم  اضةح ًح فت حال حا ەح ح حت   حم  اضةحفمح   ط حط م ح .

ح

ح

ل     حط  ەح ع  حلل   حالس طةح الوا طةحجش  حتشوطلحةحا  لفحال  ئبحع اذحالدم مم

حالدو مة

   حعيييييي اذحالدميييييي ممًحا حال يييييي  حالسط سييييييطةحالوا طييييييةحئييييييت ذح  لييييييةحال يييييي اويييييي حال  ئييييييبحعيييييي حاحالسييييي ماطةح طيييييي ز 

ا حطوييييييي  حليييييييي حتف عيييييييلحاط ييييييي جمح السيييييي طةحعلطيييييييي حا حتوييييييي  ح يييييييزمحمييييييي حالديييييييلح ليييييييطسحا  سييييييي ا حالسط سيييييييمح 

 قييييي لحالدمييييي ممح.را ديييييةتدييييي  اح التفييييي ه ح التف عيييييلحانط ييييي جمحميييييعحالمجييييي  ااتحالمن يييييي محا زميييييةحمييييي حرييييي لحال

 اضيييييييدةح ليييييييطسحفطيييييييي حا حت  طييييييي حا حوسييييييياحااا اتح سيييييييط محهيييييييمحمجييييييي  ا حشيييييييف فةح ًحا ح مجييييييي  ا حا رييييييي احالت

التفييييي ه ح الدييييي ااح ت ييييي ط حالت ييييي ز تح تنلطيييييبحالمنييييي لمحال لطييييي حلليييييج  حل ييييييةحم ط يييييةح تييييي ع حال مطيييييعحللدييييي ااح 

تط يييييةحلمحالضيييييط ةحللريييييا جحمييييي حا زميييييةحالتيييييمحرييييي لحصمييييي ه ح تسيييييججتحجرسييييي ئاحللشييييي بحال ااقيييييمح علييييي حالمنييييي 

حطةحال  لطة .ل زمةحا قتن  

ح

ح

ح
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ح

ح

حالت اف حالسط سمحط اقلحتماطاحالم حالنذائمحالج   مفح ط بال  ئبح  ا ح

طعحم تيييييياححصويييييي حال  ئييييييبحعيييييي حائييييييت ذح  لييييييةحال يييييي    ح يييييي ا حالجيييييي   محًحا   ييييييط حًحص حتشيييييياح و لييييييةحالم ل ميييييية 

ليييييذ حطضييييييم حجةحج لشيييييولحا تحالم  سييييييقييييي    حالمييييي حالنيييييذائمحجد  ييييييةح لييييي حت افييييي حسط سييييييمحميييييعحا ييييياامحالت ييييي ط

الم تادييييي تح“  ح قييييي لحالجييييي   مح. د ييييي قحللمييييي ار ط حالجسييييير مح عييييي  حتدمطيييييلحال يييييااقحمزطييييي احمييييي حا عجييييي مال

لتم ط طيييييييةحالتيييييييمحقييييييي متحلل  يييييييةحالم لطيييييييةحفطمييييييي حطريييييييصح  ييييييي بحشيييييييم لحالفئييييييي تحاليشيييييييةح ويييييييذلقحالجر قيييييييةحا

ديييييييييييط ح ال ييييييييييي رلط حعييييييييييي حال ميييييييييييلح المد ضييييييييييياط ح الوياجييييييييييي مح الاع طيييييييييييةحا  تم عطيييييييييييةح مسيييييييييييتد  تحالف 

 ضييييييي جح“ صضييييييي ذحص ح. ”الدشييييييي حالشييييييي جمح النيييييييد ات المفسييييييي رةحع ييييييي  ه حمييييييي حال يييييييط ح الشيييييييارةح 

ال ييييييي    ح الريييييييذحج ييييييي  حمييييييي حالم د ييييييي تح الت ييييييي ط تحقجيييييييلحعاضيييييييەحلل ييييييياام حال   طيييييييةحجد  يييييييةح لييييييي حت افييييييي ح

 ابحف يييييي حتييييييذهبحاليييييي حالميييييي حال يييييي    حطدتيييييي جح ليييييي حت يييييي ط تحجدطييييييثحتويييييي  حه يييييي قحصجيييييي“ط يييييي حا حًحمج”سط سييييييم

ح”ح.للشاائمحاليشةح الف طا دةحالمدت  ط ح طو  حه  قحت مط ح ذائمحالنذائمح شاط

ح

حجةحمشّ   حعل حصم الحق    حال ع حالر ائت  ەحجالم  محلفاضحاق 

 ا يييييبحالجالمييييي  حطومييييي حفيييييمحمت ج يييييةحسيييييطاح»ًح  حعضييييي حل  يييييةحا قتنييييي  حال ط جطيييييةحوييييي   حالفطييييي ضقييييي لححالمييييي   

المت ج ييييييةح» صضيييييي ذحالفطيييييي ضًحا ح.« ميييييي حالنييييييذائمم تيييييياححقيييييي    حاليييييي ع حالريييييي ائحلحالمجيييييي ل حالتييييييمحرننييييييي 

سييييييتج صحم يييييييذحترنييييييطصحالمييييييي الحلليييييي زاا حالم  طيييييييةحلن طيييييييةح نيييييي لي ح لييييييي حالميييييي ار ح ال نييييييي صحال سيييييييت اطةح

مجيييييي ل ح طيييييي  حسيييييي ذحطييييييت ح» صشيييييي اًح ليييييي ح.«توفيييييلحل يييييي حديييييي حالاق جييييييةحعليييييي حال امحالت فطييييييذ حجمرتلييييييذحالنيييييي   

ااعييييييةحلتسيييييي ط حجر قييييييةحالتم ط طييييييةح وييييييذلقح زاا حالزالت يييييي ا حميييييي حص ييييييلحتيييييي مط حمفييييييا اتحالحترنطنييييييي حليييييي زاا 

صهمطيييييةحانسييييياا حفيييييمحتماطييييياحال ييييي    ًحجييييي ل  احلرلييييي حال يييييااقح» مضييييي حالفطييييي ضًح لييييي ح.«مسيييييتد  تحالف ديييييط 

ح.«م حالم از ةحلل   حالد لمح التمح ح ت قعحتماطاه ًح  حال   حالم جلح ج  حتشوطلحالدو مة

م ليييييسحال ييييي ابحطسيييييت  حد لطييييي احن  ييييي زح»ًحص حم  ييييي حشييييي و لمذوييييياحال  ئيييييبحعييييي حوتليييييةحا  ييييي ذح رييييي ح جيييييەًحمييييي ح  

ال ييييييياام حال   طيييييييةحلم تييييييياححال ييييييي    حج ميييييييلحص حطمييييييياا حج سيييييييا ح قيييييييتحمموييييييي حفيييييييمح يييييييلحال ضيييييييعحا قتنييييييي   ح

ح.«الااه 

ويييييي حتديييييي لذحا  يييييي ذح ريييييي حل طييييييەحعيييييي  حويييييي ذحميييييي حال يييييي ابحلتماطيييييياحال يييييي    ًحلو  يييييي ح ل» تيييييي جعحشيييييي و لمًحا ح

ئمحالشييييييي بحطييييييي فاحالمسيييييييتلزم تحالضيييييييا اطةحل مطيييييييعحشيييييييااحضيييييييا ا حدنييييييي لحت افييييييي حعلييييييي حج ييييييي   حج نيييييييفە

ح.«ال ااقم

ه يييييي قحال  طيييييي حميييييي حالملفيييييي تحالتييييييمحت ت يييييياحص حطرنييييييصحاليييييي ع حالميييييي لمًح سييييييطم حم ضيييييي  ح» لفييييييتًح ليييييي حص ح

ح.«ما م حالنذائمح  ع حالزااعةح ت فطاحالر قةحالوياج ئطةحج  حتس ط حمستد  تحالن زحانطاا 

ح
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م لطييييييةحصعل يييييي احميييييي اف تي حعليييييي حلييييييةحانريييييي احالت سييييييط محفييييييمحالل  ييييييةحالمم لييييييمحوت» ا تييييييي حشيييييي و لمًح ليييييي حص ح

ح.«الم تاحًح  ق  احعلطەًح هذاح لطلحعل حص حال     حس ذحطماحجشولحسيلحفمح قتحقاطب

ح

نطنيييييي حت زئيييييةحالمييييي الحالتيييييمحتييييي حتر»ًح لييييي ح عييييي حال  ئيييييبحعييييي حانرييييي احالت سيييييط مح ييييي ا حالجييييي   ممييييي ح   جيييييەًح

احميييييي حالدييييييلحن ييييييي محالر »ح صضيييييي ذحالجيييييي   مًحا .«فييييييمحال يييييي     فيييييي تحجشيييييي  حالم تيييييياحًحهيييييي حص ح  رييييييذحقسييييييم 

صهمطييييييةحانج يييييي مح» شيييييي  ًحعليييييي ح.«تاطلطيييييي  ح ط يييييي اح25هييييييذ حالميييييي الحن ف قييييييي ًحويييييي  حطويييييي  ح نييييييذحمجليييييي حالييييييـح

 ا تييييييي ح.« ييييييةعليييييي ح ييييييزمحميييييي حالميييييي الح التييييييمحتشييييييولحج م عييييييي حفيييييي ئضحصسيييييي  احاليييييي فرًح ليييييي حقيييييي    حالم از

 ل ييييييةحجيييييي  م حالنييييييذائمح تيييييي فطاح ح وتفييييييمحجم  ل ييييييةحال ضيييييي ط حالر ائييييييةحالمتالطت يييييي حمييييييعحص»الجيييييي   مًح ليييييي حص ح

اليييييييي  امح الر قييييييييةحالوياج ئطييييييييةًحفضيييييييي احعيييييييي حشييييييييم لحج ييييييييضحشيييييييياائمحالشيييييييي بحال ااقييييييييمحج لت طط يييييييي تحم ييييييييلح

ع طييييييييييةحالمد ضيييييييييياط حالم يييييييييي  طط ح المفسيييييييييي رةحع يييييييييي  ه حفييييييييييمحاليييييييييي زاااتحالم طييييييييييةًح  عيييييييييي حشييييييييييجوةحالا

ح«.ا  تم عطة

ح

ح

حقلط حطت ەحن بحالت  طلملذحالن زح ال فرحفمحان

  ح ت فطيييييييذحال ييييييااااتحالمت ل يييييييةححعضيييييي حل  يييييييةحا قتنيييييي  ح النييييييي  عةحال ط جطييييييةًحسييييييي اا حعميييييياقييييييي لححالنييييييج ح 

ج لمدوميييييييةحا تد  طيييييييةحجد  يييييييةح لييييييي حتشيييييييوطلحالدو ميييييييةحال  طييييييي  حالم جليييييييةًحلوييييييي  حالدو ميييييييةحالد لطيييييييةح حتتمتيييييييعح

 النيييييي زحفييييييمحهييييييذ حاليييييي  ا حا  تر جطييييييةححفرليييييي ج لنيييييي دط تحالو فطييييييةحليييييييذاحالنيييييياضًح   ت يييييي حص حتشيييييياطعحقيييييي    حا

ح."الدلحال دط حالذ حطم لح  رةحتد لحلدلحالزم تحالسط سطةح ا قتن  طةحفمحالجل 

 جييييييطّ حص ح انقلييييييط ح ذاحميييييي حسييييييلّ حاليييييي فرح ليييييي حشيييييياوةح)سيييييي م (حفسييييييتو  حصاج دييييييەحصو يييييياحميييييي حال قييييييتحالديييييي لمًح

 طييييييةح ضييييييم  حديييييي حالوييييييا ح دنييييييةحد تشييييييارحص حتويييييي  ح اا اتييييييەحشييييييف فةح وييييييذلقح قيييييياااحقيييييي    حالم از ييييييةحا 

ح."انقلط حالم اا 

 صشييييي اح ليييييي حص يييييەح ط ييييييبح عيييييي   حنيييييط  ةحال  يييييي  حال فرطيييييةحالتييييييمحصجامتييييييي حالشييييياو تحمييييييعحانقليييييط حميييييي ح  طيييييي ًح

ل ييييييي حليييييي حتويييييي حج لمسييييييت  حالمرليييييي بحو  يييييي  حالدو مييييييةحا تد  طيييييية ًحملويييييي ااحص ح عليييييي ححالدو مييييييةحا تد  طييييييةح

ر مييييييييةحالشيييييييي بح الميييييييي ار ط ًح ص حتويييييييي  حاليييييييي اا اتحشييييييييف فةحلح اح دو مييييييييةحانقلييييييييط حص حت يييييييي احديييييييي احمشييييييييتاو

  اضييييييدة ًح ص ضيييييييمحص ح الشيييييياو تحال فرطيييييييةحال  جطييييييةحليييييييي حمنييييييي لمح شييييييااو تحميييييييعحانقلييييييط ًح فيييييييمحد ليييييييةح

  ييييي  حصزميييييةحجيييييط حالدو ميييييةح تليييييقحالشييييياو تحفيييييمحانقليييييط حفيييييل حالمدوميييييةحال  لطيييييةحفيييييمحل ييييي  حهيييييمحالتيييييمحت يييييااح

ليييييي حتويييييي  حهييييييذ حالنييييييط ح ال ييييييااااتحميييييي حنيييييي لمح قلييييييط حةح ليييييي مو  طييييييةحفسيييييي،حتلييييييقحال  يييييي  ًح فييييييمحهييييييذ حالد

ح ."وا ست   ًح جطّ حص ح ه  قحامت  ض اح اضد احم حع  حشف فطةحع   حال فرحفمحانقلط 

 فيييييمحمييييي حطت لييييي حجمشيييييولةحا اتيييييبحالمييييي  فط حفيييييمحانقليييييط ًحصشييييي احعمييييياح لييييي حص يييييي حح المشيييييولةحالو ييييياحو ا طيييييةح ذاح

  ت يييييي حص حتسييييييلط حالييييي فرح ليييييي ح)سييييي م (حسييييييطدلحالميييييياح ح ديييييمييييي حاسييييييتماحال ضيييييعحعليييييي حميييييي حهييييي حعلطييييييەحا  ًح 

 سيييييييتو  حالييييييي اا اتحشيييييييف فةحصو ييييييياًح دنيييييييةحانقليييييييط حمضيييييييم  ةحفيييييييمحالمسيييييييت جلًحفشييييييي بح قليييييييط حوا سيييييييت  ح
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متضيييييااحمييييي ح  ييييي  حالدوييييي حالدييييي لمًح فيييييمحد ليييييةحعييييي  حا تفييييي قحسيييييطو  حالضيييييااحالوجييييياحعلييييي حو هيييييلحالمييييي ار ح

ح."الذ حط   محصزمةحاقتن  طةحوجطا ح  ااح

ليييييي حجيييييي ف ح  يييييي ححررييييييةح زاا حاليييييي فرحجرنيييييي صح ضييييييعحاليييييي فرح النيييييي زحالمسييييييتراجحميييييي حانقلييييييط حت طح فييييييمحميييييي 

تدييييييتحسييييييلرةحالدو مييييييةحا تد  طييييييةحالمتم لييييييةحجشيييييياوةح)سيييييي م (ًحصشيييييي احالمدلييييييلحالسط سييييييمح ا قتنيييييي   ًح جطييييييلح

احح- جييييييي احال ليييييييمًحفيييييييمحدييييييي طثحليييييييـ النج ح ح لييييييي حص ح الملسسييييييي تحا تد  طيييييييةح  زاا حالييييييي فرحا تد  طيييييييةح  ف ييييييي 

احجم قييييييذحانقلييييييط ًحلويييييي  حال  يييييي  حح- العييييييااذحال  لطييييييةح ال يييييي ا ط حالسيييييي ئ  حط ا لل يييييي  فييييييمحم قييييييذحقيييييي  حقط سيييييي 

احل سيييييت ا حطتمتيييييعحج لفط االطيييييةًحالتيييييمحعييييي   حمييييي حتمييييي محالماويييييزحسيييييلر تحدنييييياطةحعلييييي حالييييي زاااتح ال ااقيييييمح ف ييييي 

وا سييييييت  ًح  ح حلييييييطالسييييييط  طةحص حال ضيييييي ط حذاتحالرجط ييييييةحالسييييييط  طةحم ييييييلحاليييييي فرح النيييييي زحالم ييييييت ح المنيييييي احميييييي ح ق

ص حال سييييييت اح فسييييييەحقيييييي ح ضييييييعحفييييييمح ديييييي  حميييييي ا  ح مو  طييييييةحان اا حالمشييييييتاوةًح هييييييذ حالميييييي   حالتييييييمحتترلييييييبح

اح ارلطيييييي اح مف  ضيييييي تحمسييييييج ةحللت نييييييلح ليييييي حنييييييطنةح ي ئطييييييةحم ج لييييييةحضييييييم حال سييييييت احلتشيييييياطعحقيييييي    ح ت  طميييييي 

ح."ال فرح الن زحا تد   حالم   حلل  قةحجط حانقلط ح الماوز

 ذحجيييييط حالماويييييزح انقليييييط حقييييي حتييييي حت  طليييييەحج ييييي حص حرلجيييييتحصاجطيييييلحع نيييييمةح قليييييط حوا سيييييت  حمييييي حلرييييي ا جيييييط حص ح

م لييييييسحالميييييي حاليييييي  لمحصاسيييييي لحمج يييييي ثحريييييي صحلت  ييييييط حال  قييييييةحجييييييط حالماوييييييزح انقلييييييط ح الر فيييييي تحال  ت ييييييةح

عيييييي ح  اا حاليييييي فرح النيييييي زح اسييييييتراا ەًح قيييييي حت وييييييسحهييييييذ حالرريييييي  حشيييييي  حالريييييي ذحجشيييييي  حالم ضيييييي  ح ميييييي  ح

ح قحالذ حت   زحدلەحمدلط ا . ن د  حا

ح
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ح

ن لمفحالي م تحاناه جطةحفمحواو قح  ط ل حمد   تحرسطسةحلضابحصم ح است اااح

حم ار ط  

عيييييييّ حائيييييييطسحال مي اطيييييييةحجييييييياه حنييييييي لمًحالي مييييييي تحاناه جطيييييييةحالتيييييييمحاسيييييييتي فتحح  و ليييييييةحا  جييييييي محال ااقطييييييية

 قيييييي لحنيييييي لمحفييييييمحتناطيييييي  حلييييييەحعليييييي ح. ار ط يييييي واويييييي قح  طيييييي ل حمديييييي   تحرسطسييييييةحلضييييييابحصميييييي ح اسييييييت اااحم

  يييييييةحالتيييييييمحاسيييييييتي فتحواوييييييي قح  طييييييي ل ًحمدييييييي   تحرسطسيييييييةحلضيييييييابحص ح الي مييييييي تحاناه جطيييييييةحال ج تييييييي طتا ح

امييييييي ح اسييييييييت اااحم ار ط يييييييي ح ق ات يييييييي حالم طييييييييةًح تيييييييذوطاحجرريييييييي ا حاناهيييييييي بحالمتيييييييياجصح سييييييييتن لحال نييييييييااتح

 حال يييييييز حالم طييييييةحالجرلييييييةحميييييي حا ييييييلح صضيييييي ذفح  ا ج يييييي حاصحالنييييييذحاليييييي ر مح  عيييييي ." الت يييييي رحص ف سييييييە

حەحالرجط ة . ت  ثحاناه بحم ح ذ ا ح افش لحمررر تا

ح

حمحال ط حطلو ا حضا ا حتد ط حا ستد  ق تحال ست اطةن لمح جي 

ال يييييييي  حل تديييييييي  حانسيييييييي ممحجيييييييياه حنيييييييي لمًح المييييييييط حصويييييييي حائييييييييطسحال مي اطييييييييةحح  و لييييييييةحا  جيييييييي محال ااقطيييييييية

الييييييييي ط ًحالطييييييييي  حا   يييييييييط ًحضيييييييييا ا حتد طييييييييي حا سيييييييييتد  ق تححالوا سيييييييييت  محنييييييييي ححالييييييييي ط حمدمييييييييي حجيييييييييي م

ًحص ح نيييييي لمحاسيييييييت جلحالمييييييط حال ييييييي  حع مييييييمحلائ سيييييييةحال مي اطييييييةحفييييييمحجطييييييي  ح ذويييييياحالموتيييييييبحان.طةال سييييييت ا

ثحال ضييييييي  حال  ميييييييةحفيييييييمحالجلييييييي ًح الترييييييي ااتحل تدييييييي  حانسييييييي ممحالوا سيييييييت  مًح  يييييييا حرييييييي لحالل ييييييي مًحجدييييييي

 طييييييةح ال سييييييت اطةح  ق تحال روطيييييي حعليييييي حضييييييا ا حتد طيييييي حا سييييييتد صضيييييي ذحالجطيييييي  ًحص ييييييەح تيييييي حالت ."السط سييييييطة

   ييييييي محالزمييييييةحالسط سييييييطةحعجيييييياحالاويييييي  ح ليييييي حالدييييييي ااح الت قييييييمحلت يييييي  زحالمسيييييي ئلحال  ل ييييييةحجييييييط حالفاقييييييي مح

لمترلجييييييي تحالم طشيييييييطةح الر مطيييييييةحللمييييييي ار ط حو  ل طيييييييةحجييييييا ححالمسيييييييل لطةح ال ر طيييييييةًح الشيييييييا  حفيييييييمحتلجطييييييةحا

حطةحللج   . ق  ا حعل حا ست  جةحللمترلج تحا  حقن  حعجاحتشوطلحدو مةحم  ت ا 

ح

ح

ح

ح

ح

ح
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ح

حالو  ممحطلو حصهمطةحت سطعح ر قحعملحج  ةحا تد  حال ا جم

 سييييييعح ريييييي قحان  ييييييط ًحصهمطييييييةحتصويييييي حائييييييطسحم لييييييسحاليييييي زاامحمنييييييرف حالويييييي  ممًحح  و لييييييةحا  جيييييي محال ااقطيييييية

ص حئطسحالييييييي زاامًحفيييييييمحجطييييييي  ح ذوييييييياحالموتيييييييبحا ع ميييييييمحليييييييا.ةحا تدييييييي  حال ا جيييييييمحفيييييييمحال يييييييااقعميييييييلحج  ييييييي

 ائيييييييطسحم ليييييييسحالييييييي زاامحمنيييييييرف حالوييييييي  ممًحاسيييييييت جلحالطييييييي  حان  يييييييط ًح فييييييي ااحمييييييي حالجالمييييييي  حال ا جيييييييمح

 اّدييييييييبحالويييييييي  ممًحجدسييييييييبحالجطيييييييي  ًحج ل فيييييييي ح."جائ سييييييييةحائطسييييييييةحل  ييييييييةحالميييييييي ح اليييييييي ف  ح  تيييييييي لمحليييييييي طز 

ل ا جييييييمًح سيييييي طەحالد طيييييييثحطييييييةحوجطيييييييا حلل  قييييييةحمييييييعح  لحا تديييييي  حاال ا جييييييم ًحملويييييي ااح  طيييييي محال ييييييااقحصهم

جلحالت يييييي   حالمشييييييتاقحمييييييعحا تديييييي  حفييييييمحم يييييي لحمو فدييييييةحاناهيييييي بًح الدييييييابحعليييييي ح اعيييييي ًح ليييييي حتريييييي طاحسيييييي

عح صويييييي ًح صهمطييييييةحت سييييييط."لتيييييي اطبح ال ي زطيييييية تريييييي طاحال يييييي ااتحال سييييييواطةحلل يييييي اتحال ااقطييييييةحفييييييمحم يييييي لحا

الملسسييييييي تطةحل  ييييييييز ح تدييييييي  حال ا جيييييييمحا ستشييييييي اطةحجييييييي ل ااقحفيييييييمحج ييييييي محال ييييييي ااتح رييييييي قحعميييييييلحج  يييييييةحا

ذحمو فدييييييةحالي ييييييا ح طيييييياحالشيييييياعطةًح ال اطمييييييةحالم  مييييييةًح مو فدييييييةحالم طييييييةحال ااقطييييييةًح الت يييييي   حفييييييمحمليييييي

صشيييييي اتححمييييي ح   جيييييي ً."ەحال يييييااقحفيييييمحهيييييذ حالم ييييي  تا ت ييييي احج لمرييييي ااتًح الج ييييي محعلييييي حالت ييييي  حاليييييذ حد  ييييي

احلييييي ط صس سيييييط اح   ليييييةاحميميييييةاحفيييييمحالشييييياقحز ًح لييييي حص ح ا تدييييي  حال ا جيييييمحط  ييييياح لييييي حال يييييااقحج نيييييفەحشييييياطو 

احمييييييي حع امييييييي لحاسيييييييت اااحالم ر ييييييية ًحملوييييييي  ح اسيييييييت  ا حص ا جييييييي حل سيييييييتماااحجت ييييييي ط حال سيييييييرح عييييييي م احميمييييييي 

 حمييييي ح الييييي ف  حج لجالمييييي  صعاجيييييتحائطسيييييةحل  يييييةحال."ر طييييي حاناه جطيييييةالمسييييي ع  حلل يييييااقحفيييييمحمد اجيييييةحج  طييييي حال

فييييييمحال ييييييااقح  سييييييطم حج يييييي حا  تر جيييييي تحالتشيييييياط طةحال ا جييييييمًحعيييييي ح ترلييييييعحص ا جيييييي ح ليييييي حت زطييييييزحا سييييييت اااح

  يييييي ق حالرافيييييي  ًح."ا حالتييييييمحشييييييي حلييييييي حمم ليييييي  حعيييييي حالجالميييييي  حال ا جييييييمحجدسيييييي ح سيييييي مةحالت  ييييييط الرطيييييي

طيييييي ًح آ  اهيييييي حعليييييي حصميييييي حص ا جيييييي حطمطييييييةح ال  لطييييييةًح الدييييييابحجييييييط حا سييييييط ح ص واا  تريييييي ااتحال ضيييييي  حانقل

حالنذائطةحع لمط ا .عل حس قحالر قةح صس  احالم ا ح مست جلي ًح 

ح

حت  ع حال ج احتدس حال  لحجش  حاعت  لحما  محم  م تحمز ا حفمحال ائا 

ا   ييييييط ًحميييييي ح شيييييياتەح زاا حاليييييي ف  حديييييي لح ل يييييي مح فييييييتح ائييييييا حالت  عيييييي حفييييييمحمد ف ييييييةحا  جيييييي اًححاطيييييياثح طيييييي زح  

صحرجييييياحفطمييييي حطرييييي“ًحا يييييەح ذوييييياتحالييييي ائا حفيييييمحجطييييي  ح.ما  يييييمحم ييييي م تحميييييز ا حفيييييمحالييييي ائا حال يييييجضحعلييييي 

ااتح صميييييي حمد ف يييييييةحال جييييييي احعح زاا حاليييييي ف  حال ااقطيييييييةحطشييييييطاحالييييييي حقيييييي  حمييييييي حم طاطييييييةحاسيييييييترج  شييييييا حم قييييييي

 اضييييييي ذح.”طل يييييي  حال ييييييجضحعلييييييي حعيييييي  حميييييي حما  يييييييمحالم يييييي م تحالميييييييز ا ح تيييييي حضييييييجري ح اريييييييلحالم طاطيييييية

حدطييييييثح ح  يييييي  ح  حنييييييدةحلييييييي طاطييييييةحت  عييييي حا  جيييييي احهييييييذ حالييييييذلقحت فييييييمحم“الجطييييي  ح ًا احق ر ييييي   ح   حلرجيييييي اح فطيييييي 

 رتمييييييتحالم طاطييييييةح.”ال جيييييي احاجحمسييييييل لطةحم طاطييييييةحت  عيييييي ا حعملطييييييةحصم طييييييةحريييييي اجحم يييييياحاليييييي ائا حهييييييمحريييييي 

ح”.تتم  حم طاطةحالت  ع حعل حال يةحال  شا حالت و حقجلحا حطت حت ا لحهوذاحصرج ا“

ح

ح

ح

ح
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ح

حمس  حلم محالم  قط ح}امتط زاتح  ط  {

ح اليييييي زاا حتسيييييي  ح ليييييي حليييييي زاا حهيييييي  حسيييييي   حق لييييييتحائييييييطسحهطئييييييةحالدم طييييييةحا  تم عطييييييةححفييييييمحاح النييييييج ح َّ  

جمييييييي حح2013لسييييييي ةحح38 هطئيييييييةحانع قيييييييةحاقييييييي حح2014لسييييييي ةحح11ت ييييييي طلحقييييييي    محالدم طيييييييةحا  تم عطيييييييةحاقييييييي ح

رجطييييي حجيييييط حال ييييي    ط ح ال ميييييلحعلييييي حطمييييي محفئيييييةحالم ييييي قط حالمزطييييي حمييييي حا متطييييي زاتح م  ل يييييةحالت ييييي رعحفيييييمحالت

ح ."جم دي حمجل حانع  ةحا  تم عطةافعحررحالف احم حالم  قط حم حص لحا ستماااح

ح الت ييييييي ط تحستضيييييييم ح مو  طيييييييةحال ميييييييعحجيييييييط حااتيييييييبحالم يييييييط ح انع  يييييييةحج ل سيييييييجةحللم يييييييط حمييييييي ح  صضييييييي فتحص َّ

طييييييةحالنيييييي  ا حعيييييي حهطئييييييةحانع قييييييةحال ا ييييييةحال ليييييي  ًحح فتييييييةح ليييييي حص ييييييەح تيييييي حالت  طييييييەحج عتميييييي  حالت يييييي اطاحالرج

 حالمييييييا ا حفييييييمحمييييييلمحاسييييييتم ا حالجطيييييي  حالسيييييي   حدنيييييياااحسيييييي امحو  ييييييتحلميييييي محااتييييييبحالم ييييييط حص حلميييييي محاليييييياق

حالرجطةحلفئةح)ع  ز( .حانلوتا  مح تمططزحذلقحع حالت  اطا

ح

ح

حةحالم لطةترنطصحط  حلم  هضحالسط حالن احط تاح

احجيييييي  حطويييييي  حقييييي  حزعييييييط حالتطيييييي احالنيييييي ا حالسيييييط حم تيييييي  حالنيييييي اًحح و ليييييةحا  جيييييي محال ااقطيييييية  ا   يييييط ًحم تاديييييي 

 ل ييييي حدييييي حال ييييي لحعلييييي ح قييييي لحالسيييييط حالنييييي احفيييييمحتناطييييي  ح. لطيييييةح ف دشيييييتي ه ييييي قحطييييي  حرييييي صحلم  هضيييييةحالم

  عييييي حالسيييييط حالنييييي اح  مطيييييعحمييييي حسييييي ح."ةحص  للت جييييي)الم لطيييييط (حفيييييل حنحت ييييي ل حطمييييييلح  حطيميييييلًحفييييي  ع ه ح

ال لفح امحالييييييج مح ال جيييييي مفح:قيييييي    حالم لطييييييط حللتاا ييييييعحفيييييي اااحعيييييي حذلييييييقحال يييييياااحان اامييييييمحال يييييي ل حلسييييييججط 

ال يييييي  مفح فيييييياا حذ ييييييجي ًحعسيييييي ح. م يييييي محًحص حميييييي حتسييييييمطەح) يييييي ا حالم لطييييييط (حعيييييي حالجشيييييياطة) يييييي ا حال ييييييا  (

 اقتيييييييياححالسييييييييط حالنيييييييي اح ص ح."حتيييييييي مطاااحلحفطيييييييي ماه حنعلييييييييطي حال يييييييي حنحص حطتيييييييي بحعلييييييييطي ًح   حفسييييييييطد 

حطو  حه  قحط  حر صحلم  هضةحالم لطةح ف دشتي حالم وا حفمحالاضح السم م .

ح

حلد ااحلدلحالزم تطلو ا حضا ا حالاو  ح ل حاالسط حالدوط ح ملقحالا  ح

عجيييييي حنحال يييييي  محضييييييا ا حصويييييي حائييييييطسحتطيييييي احالدومييييييةحعميييييي احالدوييييييط ح ملييييييقحالا  حح  و لييييييةحا  جيييييي محال ااقطيييييية 

 قييييي لحالسيييييط حالدويييييط ح فييييي حجطييييي  حنييييي  احعييييي حموتجيييييەًح  يييييەح.صم يييييلحلديييييلحالزمييييي تحالاوييييي  ح لييييي حالدييييي ااحوسيييييجطل

ا  طيييييةحالي شيييييمطةحالمليييييقحعجييييي حنحال ييييي  مح جد ييييي حسيييييجلحت زطيييييزحال  قييييي تح الت ييييي حرييييي لحزط اتيييييەح لييييي حالمملويييييةحال

ح."ئطةحجط حال ااقح المملوةحعل حالمست ط تحو فةال   

ضييييي ذًحص يييييەح تجييييي  لحميييييعحالمليييييقحعجييييي حنح  يييييي تحال  ييييياحدييييي لحترييييي ااتحال ضييييي  حفيييييمحال يييييااقح الم ر يييييةًحص 

طييييييةحص حط يييييي حا سييييييت اااح السيييييي  حح صويييييي حضييييييا ا حالاويييييي  ح ليييييي حالديييييي ااحوسييييييجطلحصم ييييييلحلدييييييلحالزميييييي تًح صهم

ح."جل ا حالم ر ةحلتتفاغحلر مةحش  جي 
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احللجطيييييي  حصويييييي حائييييييطسحتطيييييي احالدومييييييةحجشيييييي  حتريييييي ااتحا   لشيييييي  حالسط سييييييمحص ح الزمييييييةحالسط سييييييطةحالتييييييمحف يييييي 

احص ح هيييييذ حتشيييييي ه حا ليييييج  حت ييييي  حلل تييييي ئ ح طييييياحالمت از يييييةحالتيييييمحصفازتيييييي حا  تر جييييي تحالرطيييييا  حجدسيييييجەًحمجط ييييي 

المنييييييلدةحال ر طييييييةح ج  تي حميييييي حالزميييييي تحممو ييييييةحالدييييييلح ذاحتيييييي فاتحاناا  حال يييييي   حللدييييييلح   لجييييييتحالزمييييييةحوسيييييي

ح."شرنطةال لط حعل حالمن لمحالفئ طةح ال

 عييييي حتدييييي ط تحالمييييي حالنييييييذائمحالتيييييمحت ا يييييەحال ييييي ل ح الم ر ييييييةح يييييزمحم يييييي ح عييييي حالسييييييط حالدويييييط ح لييييي حت يييييي   ح

انمو  ييييييييي تح الرجيييييييييااتحالمتج  ليييييييييةحجيييييييييط ح  لحمشيييييييييتاقحجيييييييييط ح  لحالم ر يييييييييةحلت   زهييييييييي ًح صهمطيييييييييةحاسيييييييييت م اح

احللجط  . حالم ر ةح ف  

ح

حزمةالسط حالدوط حل    فحالمج  ااتحالمرا دةحوفطلةحجدلحال

ا   ييييييط ًحائييييييطسحاليييييي زاامحالت يييييي حائييييييطسحتديييييي لذحقيييييي  حال  لييييييةحال ر طييييييةحالسييييييط حالدوييييييط ًححح الفييييييااتح طيييييي ز   

لسيييييييط حالدويييييييط حرييييييي لحزط اتيييييييەح لييييييي حالا  حف احًحا  ذوييييييياحجطييييييي  حلموتجيييييييەًح.ا سيييييييج حاطييييييي  حعييييييي   حفيييييييمحا ا  

النيييييدمحاليييييذ حالشييييي ط حالت ييييي حصطييييي  حعييييي   حائيييييطسحالييييي زاامحالسيييييج حل رمئ ييييي  حعلييييي حنيييييدتەحج ييييي حال ييييي اضح

احلييييييەح م فيييييي احالنييييييدةح ال  فطيييييية  اضيييييي ذح دطييييييثحاسييييييت اضحال   جيييييي  حرجط ييييييةح."صليييييي حجييييييەحمييييييلراا .ًحمت مطيييييي 

الدويييييط ح ص يييييي حوفطليييييةحجديييييلحالزميييييةححالسيييييط  جيييييط ح."لحالزميييييةحالسط سيييييطةالمجييييي  ااتحالمرا ديييييةحمييييي حال مطيييييعحلدييييي

ا دييييييي تح انعتجييييييي ااتح ذاحص ريييييييذحجييييييي لممو حم يييييييي  ًحمشيييييييطااح لييييييي ح مج  ات ييييييي حالتيييييييمحصريييييييذتحج يييييييط حا عتجييييييي احالر

حالمت     .

ح

ح

اح حا تد  حالوا ست  محللم لومفحالمش ولحجط حدو متمحالماوزح انقلط حتترلبحد احساط  

ط ًحاليييييي  حديييييي  حانسيييييي ممحالوا سييييييت  محنيييييي ححاليييييي ط حمدميييييي حجييييييي محاليييييي صويييييي حا مييييييط حال يييييي  حل تحجيييييي اح طيييييي ز 

احان  يييييط ًحص حالمشييييي ولحجيييييط حدوييييي متمحالماويييييزح انقليييييط حتترليييييبحدييييي اح  ييييي محذليييييقحرييييي لحل ييييي مح فييييي حافطيييييعح.حسييييياط  

المسيييييت  حمييييي حا تدييييي  حا سييييي ممحالوا سيييييت  محج طييييي   حنييييي ححالييييي ط حمدمييييي حجيييييي محالييييي ط ًحميييييعحائيييييطسحائيييييت ذح

احلجطييييي  ح  ليييييةحال ييييي    ح ييييي ا ح ال ييييي  جط حاوييييي احعلييييي حضيييييا ا ح“ اشييييي احالجطييييي  حالييييي حص حالمييييي لومحفيييييمحجنييييي ا ًح ف ييييي 

 لفييييييييتحجييييييييي محاليييييييي ط ًحاليييييييي حص ح.”  حال ييييييييااقطط ح الوييييييييا ال مييييييييلحسيييييييي طا حلتدسييييييييط حال ضييييييييعحا قتنيييييييي   حلدطيييييييي

اسييييييتماااحالمشيييييي ولحجييييييط ح قلييييييط حو ا سييييييت  ح الدو مييييييةحالماوزطييييييةحفييييييمحجنيييييي ا حا يييييياحعليييييي حال يييييي  جط ح هيييييي حميييييي ح“

ح”.ساط  احم حالرافط طترلبحد اح

ح

ح

ح

ح
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ح حاللج   محالس ج ح  اجحقا ادمال  ما حطست جلح زطاحا ع 

ا   ييييييط ًح زطيييييياحا عيييييي  حاللج يييييي  محالسيييييي ج حهيييييي   حال يييييي ما حًححاسييييييت جلحائييييييطسحتديييييي لذحالفييييييتمًح  طيييييي زحجيييييي ا

لمسييييييت  اتحفييييييمحال ييييييااقح ت يييييي  لحالل يييييي محم مييييييلحال ضيييييي ط ح ا. يييييي اجحقا ادييييييمحفييييييمحموتجييييييەحج ل  نييييييمةحجنيييييي ا 

  ح الم ر ييييييييةحفضيييييييي حعيييييييي حاسييييييييت ااضحاجييييييييازحالمدريييييييي تحالميمييييييييةحفييييييييمحتيييييييي اط،حالجليييييييي ط ح التديييييييي ط تح لج يييييييي

طييييييةحالوجطييييييا ح الم اقييييييذحتادطييييييبح ا شيييييي   حج لمسييييييطا حا ع مال يييييي ما حاسييييييتيلحالل يييييي محج مييييييلحميييييي حال.الااه يييييية

ليييي حت  طييييەحعيييي ح  اجتيييييەححالمفنييييلطةحالمشييييافةحالتييييمحاترييييذه حقا ادييييمحا ييييي حميييي حت يييياضحلييييەحميييي حضييييين رح اسيييي لطب

ميييييي ح يتييييييەح نييييييذحقا ادييييييمحالل يييييي محجيييييي لممتعحو  ييييييەحتريييييياقحاليييييي حوييييييلحميييييي حط ييييييا ح ارييييييلحال ييييييااقح.  طةا  سيييييي

لحالمشيييييييي حالمدليييييييمح وطفطيييييييةحسيييييييطاحا مييييييي احجمسييييييي اه ح الدييييييي جحال ييييييي ما حاعرييييييي  حنييييييي ا ح اضيييييييدةحلتف نيييييييط

 لييييييةحمتنيييييييلةحا حالدالنييييييدطمحالتييييييمحمييييييي حشيييييي  ي حا حت ييييييي ل حا  سيييييي ا حالد نيييييييلًحم ضييييييد حفيييييييمحال قييييييتحذاتيييييييەح

ح  ح ط بحا حطو  حه  قم جط حال ااقح لج 

ح

ح

حالج قحال  لمحط اف حعل حتم طلحمشا  حطرّصحالت لط حفمحال ااق

حالج ييييييقحاليييييي  لمًحصمييييييسحا   ييييييط ًحعليييييي حتم طييييييلحمشييييييا  ح  طيييييي حطرييييييصحالت لييييييط حفييييييمحال ييييييااقًححالنييييييج ح   افيييييي ك

 ذوييييياحجطييييي  حللج يييييقحالييييي  لمًحص يييييەح  افييييي حعلييييي ح.مشيييييطاااح لييييي حص حت فطيييييذحالمشيييييا  حسيييييطو  حعلييييي حمييييي  حعييييي مط 

تحم طييييييط ح   احصمطاوييييييمحليييييي ع حا جتويييييي ااتحميييييي حص ييييييلحالييييييت ل حفييييييمح يييييي ثحمد ف يييييي ح10 ح  طيييييي حج طمييييييةحمشييييييا 

اححص ح المشيييييييييا  حطييييييييي ذح ليييييييي حت زطيييييييييزحمم اسيييييييي تحالتيييييييي اطسحلم لميييييييييمحاللنييييييييةحال اجطيييييييييةح عااقطيييييييية ًحمجط يييييييي 

 الاط ضييييييط تًح تدسييييييط حمييييييي ااتحال يييييياام ح الوت جييييييةح الدسيييييي بحليييييي  حريييييي بحالمادلييييييةحا جت ائطييييييةحميييييي حالفئيييييي تح

احفيييييمحالمد ف ييييي تحال ااقطيييييةحالتيييييمحتتييييي راحالت مطيييييةحفطيييييي حعييييي حالمد ف ييييي تحالريييييا الو  ت  ييييي حت مطيييييةح." ييييياحادتط  ييييي 

 طم ييييييلحاصسحالميييييي لحالجشييييييا حفييييييمح .اصسحالمييييي لحالجشييييييا حفييييييمحنييييييمط حتد طيييييي حال ميييييي حا قتنيييييي   حالمسييييييت ا 

حج لمئييييييةحف ييييييرحميييييي ح  ميييييي لمحال ييييييا  ًح هيييييي حصديييييي حص  يييييي حالم يييييي  تحفييييييمحم ر ييييييةحالشيييييياقحال سييييييرح15ال ييييييااقح

ح شم لحصفاط ط ًح طا عح ل حد حوجطاح ل حض ذح  ات حالت لط .

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح
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ح

حشجوةحانع  ح م  مةحانذاعةح التلفزط  حانطاا طةحت ق   حمذوا حتف ه حش ملة

 ق ييييييتحشييييييجوةحانعيييييي  حال ااقييييييمح م  مييييييةحانذاعييييييةح التلفزطيييييي  حانطاا طييييييةًحصمييييييسحا   ييييييط ًحمييييييذوا ححالنييييييج ح 

حجطيييييي  حللشييييييجوةًحص ح ائييييييطسحشييييييجوةحانعيييييي  حال ااقييييييم.مييييييمتفيييييي ه حشيييييي ملةحفييييييمحالم يييييي لحانع  اليييييي وت احح ذويييييياك

 جطيييييلح  سييييي ح   ئيييييبحائيييييطسحم ليييييسحالم ييييي محالييييي وت احمدمييييي حسييييي  حالت طييييي حائيييييطسحم  ميييييةحانذاعيييييةح التلفزطييييي  ح

 صضييييي ذحص ح ال ييييي  جط ح ق ييييي حميييييذوا حتفييييي ه حشييييي ملةحفيييييمح."انطاا طيييييةحجطمييييي  ح جليييييمًح تييييي حع ييييي حمج د ييييي تح   ئطييييية

الت ييييييي   حلمسيييييييت ط تحح صّوييييييي ح  سييييييي ًح ترل يييييييەحجييييييي  حتافيييييييعحهيييييييذ حالميييييييذوا حمييييييي حمسيييييييت  ."الم ييييييي لحانع ميييييييم

احعيييييي حصملييييييەحفييييييمحص  تويييييي  حالمييييييذوا حرريييييي  حعليييييي حالمسيييييي احال ملييييييم  تيييييي جعح ليييييي ط  حرجييييييااتح."صافييييييع ًحم اجيييييي 

وجطيييييييا حعلييييييي حالمسيييييييت  حال ااقيييييييمح رجيييييييااتحمتااوميييييييةحفيييييييمحال   يييييييبحانطاا يييييييمًح   ميييييييلحص حطشيييييييي حالت ييييييي   ح

احححەًحذوييييياح جليييييمًح ا  ييييي حمرل ييييي  حعلييييي حمو  يييييةحشيييييجوةحانعييييي  مييييي ح   جييييي."مسيييييت ط تحصفضيييييل ال ااقيييييم ًحم اجييييي 

حع حصملەحج  ح  نلحم حر لحهذاحا  تم  ح ل حاتف قحطسممحجافعحمست  حالت    حال   ئم .

ح

حط   مم حت ع حمم لمحا دزابحفمحوا ست  ح ل حا تم  حمشتاق"

 ع  حال ييييييييااقح)ط  ييييييي مم(ًحمم لييييييييمحالدييييييييزابح عيييييييتحج  ييييييييةحالميييييييي حالمتدييييييي  حلمسييييييييح و ليييييييةحا  جيييييييي محال ااقطيييييييية 

ص يييييي حتييييي ع حمم ليييييمح ذوييييياتح)ط  ييييي مم(حفيييييمحجطييييي  ح.السط سيييييطةحفيييييمح قليييييط حوا سيييييت  ح لييييي حا تمييييي  حمنلييييي حمشيييييتاق

 صضييييي فتًح .صطييييي اح26سحالديييييزابحالسط سيييييطةحفيييييمح قليييييط حوا سيييييت  ح لييييي حا تمييييي  حمنلييييي حمشيييييتاقحطييييي  حالرميييييط

ًحفييييييل ح2022تشيييييياط حال لحح1  االهيييييي حفييييييمححص ييييييەح مييييييعحاقتيييييياابحم عيييييي حا تر جيييييي تح قلييييييط حوا سييييييت  حالم يييييياا

حهذاحا  تم  حطتطمحفانةحرطجةاح دس ةكحالت قطتحلتج  لح  ي تحال  احمج شا ا .

ح

حال جيةحال اجطةحالم د  حتافضحا تف ق تحالمشج هةحجش  حواو ق

هةحديييييي لحمد ف ييييييةحا   ييييييط ًحافضييييييي حل تف قطيييييي تحالمشييييييج ةحالم ديييييي  حاعل ييييييتحال جيييييييةحال اجطييييييحاطيييييياثح طيييييي ز   

تسييييييتنابحال جيييييييةحال اجطييييييةحالم ديييييي  حالتسيييييياطج تح“ ق لييييييتحال جيييييييةحفييييييمحجطيييييي  حتل تييييييەحاطيييييياثح طيييييي زًح.واويييييي ق

التيييييمح يييييياتحدييييي لحالتفييييي قحالويييييا  حالويييييا  ح المتضيييييم حفيييييمحادييييي  حج ييييي   حا حنيييييمحجييييي  حمد ف يييييةحواوييييي قح

جييييي قمححواوييييي قحهيييي حمييييي حدنييييةحهيييييذ حال يييييةح   حالا ييييي  حاليييي تويييي  حمييييي حدنييييةح ييييييةحم ط ييييةح وييييي  حم ضيييي  ح

لر لمييييييي حر لجيييييييتحال جييييييييةحال اجطيييييييةحالم دييييييي  ح“ اضييييييي فتح.صسيييييييتد  قي حفيييييييمح  اا حهيييييييذ حالمد ف يييييييةمو   تيييييييي ح 

 م يييييييذحالج اطيييييييةحاج ييييييي  حواوييييييي قحعييييييي حالنيييييييف  تحالسط سيييييييطةحعلييييييي حدسييييييي بحمو   تيييييييي ح الا ييييييي  حالييييييي حمم ليييييييط ح

لسيييييييت احذاحو  يييييييتحه ييييييي قحا حاتف قييييييي تحرليييييييذحاليييييييذلقحا“ ت ج يييييييتح.الشييييييي بحالائطسيييييييطط ح صنيييييييد بحال ييييييياااحفطيييييييي 

تضيييييياحجمنييييييلدةحاهيييييي لمحواويييييي قح افضييييييي حافييييييضحقيييييي رعح  ر لييييييبحوييييييلحال ييييييي تحجيييييي لوذح نييييييف  تحمشييييييج هةح

عييييي حهيييييذ حالتنييييياطد تحالتيييييمحمييييي حشيييييئ ي ح  ييييي ا حالفت يييييةح الف ضييييي ح صل لييييي سحفيييييمحر  ليييييةحالدييييي ااحجيييييط حو فيييييةح

 حالرجييييييييا ح الرتنيييييييي صحميييييييي حو فييييييييةحالمو  يييييييي تحل اا حمديييييييي ف تي ح جشييييييييولحعيييييييي  لح صعريييييييي محالفانييييييييةحلييييييييذ 

  اا حمديييييييي ف تي ح الدفيييييييي  حعليييييييي حموتسييييييييج تحفيييييييياضحال يييييييي    حفطييييييييي حللمشيييييييي اوةحالف علييييييييةحفييييييييمحالمو  يييييييي تح

ح صعم اه حلتو  حمتآرطةحمز ها .
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ح

ح

حال  انذحالتااجطَّةح}تت ال {ح مستشفط تحالج  حمست فا 

تسييييييجّجتحال  نييييييفةحالتااجطَّييييييةحالتييييييمحضيييييياجتحجنيييييي ا ح   لجطييييييةحمد ف يييييي تحالييييييج  ًحم ييييييذحنييييييج ححصمييييييسححالنييييييج ح 

 حفييييييمحالييييييج  ح شييييييّلحالداوييييييةحفطييييييي ًحجط ميييييي حسييييييّ لتحالمستشييييييفط تحا  ذحا   ييييييط ًحجلط يييييي ذح مطييييييعحم يييييي هاحالدطيييييي 

م  يييييةحال  انيييييذحالتااجطيييييةحدييييي تحالدو ميييييةحعلييييي حت رطيييييلحالييييي  ا حج مطيييييعح.ت ييييي قح ييييياامحالتاجيييييةمييييي حدييييي  تحا ر

ملسسيييييي تي حالاسييييييمطةًح ت  طييييييلحا متد  يييييي تًحصميييييي حالسيييييي اقح المديييييي لحالت  اطييييييةحفشييييييي تحهييييييمحالرييييييا ح   قيييييي اح

 ميييييييي حر لجييييييييتحم طاطييييييييةحالمييييييييا احصنييييييييد بحالشيييييييي د  تح السييييييييط ااتحج يييييييي  حالت  ييييييييلحجييييييييط ح   يييييييي ا حالالطييييييييةًحجط

ح مستشيييييييفط تحاليييييييج  حسييييييي لتح قييييييي لحالمتدييييييي ثحالاسيييييييممحلييييييي زاا حالنيييييييدةحسيييييييطذحالجييييييي اح. تالمد ف ييييييي  فح  َّ

د لييييييييةحارت يييييييي قًحجسييييييييجبحال  انييييييييذحالتااجطييييييييةحصمييييييييسحا   ييييييييط ًح ييييييييّاامحم  ييييييييةحالنجيييييييي احح1000صو يييييييياحميييييييي ح

حمييييي ح   جيييييەًحص ضيييييمحمييييي   ."المسيييييتما  طاحرييييي اائحم ط يييييةحالريييييبحالييييي وت احاافييييي حشييييي واحليييييـ النج ح حص َّ

ئحصعيييييي تح مطيييييييعحالمسييييييتلزم تح سييييييت ج لحدييييييي  تحا رت يييييي قًحمييييييعح شييييييياحعاجيييييي تحانسيييييي  ذحالفييييييي ا ح الريييييي اا

حج لم و ح الراق تحلت  ط حالر م تحالرجطةحال   لةحللم ار ط ح   لي حم ح  ل حالمستشفط ت .

ح

ح

ح”فط ط “ض  حللضابح ا عت  لحفمحا ا  حةحم حالرلجةحال ااقطط حطت ام م ع

ا ا  طييييييةحولطييييييةحالريييييي اازممحالت  طييييييةحفييييييمحال  نييييييمةحت يييييياضحعيييييي  حميييييي حالرلجييييييةحال ييييييااقطط حفييييييمحححاطيييييياثح طيييييي ز 

عمييييي  ًحالييييي حالضيييييابحالمجييييياحح ا عت ييييي لًح ذليييييقحعلييييي حرلفطيييييةحمشييييي  ا حافت لتيييييي حعنييييي جةحاا  طيييييةحم يييييذحعييييي  ح

مييييييي حتييييييييط حالرلجيييييييةحال يييييييااقطط ح اريييييييلحالديييييييا ححهيييييييذ حال نييييييي جةح ائمييييييي اح“ جدسيييييييبحقييييييي لحالرييييييي بحجييييييي  ح.2020

ل يييييااقطط ح   حا حتييييي رلحمييييي حقجيييييلحام طيييييةحال  م يييييةحال ييييي م مًح الطييييي  حقييييي م احجضيييييابحم م عيييييةحمييييي حالرييييي بحا

الشييييييارةحا حال مييييي   ًحليييييذاحرا  يييييي حجت ييييي ها حت يييييي  حجمييييي ح ت ييييياضحلييييييەحمييييي حتمططييييييزح  لييييي ًحفيييييت حاسييييييت  ا حقييييي اتح

ليييييذ حتسيييييجبحج قييييي  حعييييي  حمييييي حال ادييييي ًحفطمييييي حتييييي حاعت ييييي لح قييييي م احج  عتييييي امحعلييييي حالرلجيييييةحال يييييااقطط حا مييييياحا

 ًح تييييي حارييييي قحسيييييااححالرلجيييييةحالسيييييف ا حال ااقطيييييةحفيييييمحا ا حج ييييي حسييييي ع تحمييييي حالد   يييييةحتييييي رلت.رلجيييييةحارييييياط 

 حالرلجييييييةحالييييييذح ط يييييي احعااقييييييم(ًح  زالحعيييييي  حمييييييح600 ط يييييي احاا  ييييييمح)ح300الم ت لييييييط حم  جييييييلح فييييييعح اامييييييةح

حال ااقطط حفمحالمستشف حلتل محال  ج.

ح

ح

ح

ح
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ح   ةحسط  اط ه تحلدلدلةحا  س ا حالسط سم

ا دت   ييييييي تحهيييييييمحالسيييييييط  اط ه تححمااقجييييييي  فحج ييييييي محالدو ميييييييةحا حديييييييلحالجالمييييييي  حا حعييييييي   حالسييييييي ماطةح طييييييي ز 

فيييييمحال قيييييتحاليييييذ حطدتييييي  حفطيييييەحالنييييياا ح اريييييلحالجطييييي تحالسط سيييييطةحلل فييييياحج لم  نيييييبح.ا ا يييييمحلدلدليييييةحا  سييييي ا 

ط ه تحجط ييييي احج  يييييي حسيييييتو  حالجيييييازحلدلدليييييةحا  سييييي ا حاليييييذ حتمييييياحجيييييي ح يييييةحسيييييط  اال لطييييي ..حت قيييييعحمااقجييييي  ح  

قييييييي محالدو ميييييييةحص حديييييييلحالجالمييييييي  حص حعييييييي   حا دت   ييييييي ت..حسيييييييط  اط ه تح ييييييي ثحهيييييييمحا ا يييييييمحلدلدليييييييةحلج  ا

ا  سيييييي ا حالسط سييييييمحاليييييييذ حط نييييييذحجم   لييييييةحالدوييييييي حًح ذحتييييييذهبحص لييييييبحالت ق ييييييي تح سييييييتماااحد لييييييةحا  نييييييي قح

 ييييييضحال يييييي  حالسط سييييييطةحتييييييا حص حالدييييييلحال سييييييت ا حللرييييييا جحميييييي حالزمييييييةحهيييييي حج..احآريييييياحعليييييي حالقييييييللشييييييي

ذه بحن يييييياامحا تر جيييييي تحمجوييييييا حصرييييييا حللدفيييييي  حعليييييي حال  يييييي  حاليييييي طم اارمح منيييييي لمحالشيييييي بح.. ا جت يييييي  حاليييييي

 طيييييياحص حم  يييييي حالسييييييلر تحقيييييي حت يييييي  زحج  لهيييييي ح..عيييييي حالت  ذجيييييي تح النيييييياا حالرشيييييي حجييييييط حال يييييي  حالسط سييييييطة

اتحا  تر جيييييي تحالمجوييييييا ًحلييييييذلقحصرل ييييييتحال يييييي  حجمرتلييييييذحصرط فييييييي حعشيييييياحمجيييييي  اامحالميييييي  حال سييييييت اطةحج يييييي ح  ييييييا

رييييي لحالشيييييي احالرطيييييا ًحص ليييييي حجييييي صتحفيييييمحوييييي    حال ييييي  مح حآراهييييي حا تييييييتحجمجييييي  ا حمللفيييييةحمييييي حرمسيييييةحج ييييي  ح

لل يييييييي ابحالمسييييييييت لط .. تزام  حمييييييييعح ريييييييي قحتلييييييييقحالمجيييييييي  ااتحليييييييي حح  شيييييييير  حجيييييييي لرا جحجم يييييييي هاتط حطيييييييي  ح

شييييييياحالديييييي لمح ا  لحميييييي حدزطيييييياا حالم جييييييلحفييييييمحرريييييي  حطسيييييي   حميييييي حر ليييييييي حالحالريييييي مسح ال شيييييياط حميييييي 

ق    طيييييي حطييييييا حمرتنيييييي  حص حالمدومييييييةحا تد  طييييييةحق لييييييتح..ضيييييينرحعليييييي حالقريييييي بحالسط سييييييطةحلتشييييييوطلحالدو مييييييةلل

لتيييييي لمحفييييييل حالجالميييييي  حطمتلييييييقحجييييييل حالميييييي  حالمرننييييييةح  تريييييي بحائييييييطسحال مي اطييييييةحهييييييمحميييييي  حت  طمطييييييةًحج 

 طييييييي  ح  حطسييييييي رحد يييييييەحفيييييييمحا ترييييييي بحائيييييييطسحلل مي اطة..مضيييييييطفط حجييييييي  حالدييييييي حفيييييييمحتد طييييييي حمييييييي  حزم طيييييييةح 

  حالدييييييي لمح حطسيييييييترطعحت  طييييييي حال  يييييييةحللدو ميييييييةحالد لطيييييييةح   حتشيييييييوطلحالوتليييييييةحال ط جطيييييييةحالو ييييييياحعييييييي  اًحالجالمييييييي

ح همحالمشولةحالتمحت ا ەح مطعحالرااذحالسط سطة.

حملط ا ح   اال ااقحطافعحدط زتەحم حالس  اتحا ماطوطةحلو احم ح

ا   ييييييط ًحعيييييي حااتفيييييي  حدطيييييي ز حال ييييييااقححاعل ييييييتح زاا حالرزا ييييييةحا ماطوطييييييةًحطيييييي  ح  و لييييييةحا جيييييي محاليييييياا حال يييييي   

ح.م حالس  اتحا ماطوطةحلو احم حملط ا ح   احر لحشياحاذاا حم اسحالم ضم

ح2022 ق لييييييييتحالرزا ييييييييةًحا ح دطيييييييي ز حال ييييييييااقحميييييييي حسيييييييي  اتحالرزا ييييييييةحا ماطوطييييييييةحلشييييييييياحاذااحميييييييي حعيييييييي  ح

اح   احج يييييييي حملطيييييييي ح26.203%حلتنييييييييلحاليييييييي ح8.79ملطيييييييي  ح   احج سييييييييجةحح117ااحملطيييييييي اط ح ااتف ييييييييتحجم يييييييي 

 جط يييييييتحا ح هيييييييذ حالسييييييي  اتحااتف يييييييتحاطضييييييي ح."ملطييييييي اح   احفيييييييمحشيييييييياحشيييييييج رحالم ضيييييييمح24.086ا حو  يييييييتح

ملطييييي احح17.8ع ييييي م حو  يييييتحدطييييي ز حال يييييااقحمييييي حالسييييي  اتحتجلييييي حح2021ياحمييييي حال ييييي  حالم ضيييييمحعييييي ح فيييييسحالشييييي

   اححملطييييييييي اح11,348السيييييييي  اتحال ااقطيييييييييةحم ييييييييي حضيييييييييم   تحر طلييييييييةحا مييييييييي حجم يييييييي ااح اضيييييييي فتحا ح ."   ا

ملطييييييييي اح   ا ًحمشيييييييييطا حالييييييييي حا ح هيييييييييذ حالسييييييييي  اتحتم يييييييييلحح14,855 ضيييييييييم   تحقنيييييييييطا حا  يييييييييلحجم ييييييييي ااح

 عاجطييييي حتييييي تمحالسييييي   طةحفيييييمحم  ميييييةحالييييي  لحا و ييييياحدطييييي ز حللسييييي  اتحا ماطوطييييييةح." ييييي ل %حمييييي حسييييي  اتحال0.3

حملطيييييييي اح46.815ملطيييييييي اح   اًح تيييييييي تمحالو طييييييييتح   طيييييييي حج اقييييييييعحح115.461 ح اف ييييييييتحدط زتييييييييي حلتنييييييييلحاليييييييي

ملطييييييييي اححح5.690ًح مييييييييي ح يييييييي حال يييييييييااقحااج ييييييييي ح عميييييييي  حر مسييييييييي حج اقيييييييييعح45.640   اًح ا ميييييييي ااتح  ل ييييييييي ح

 اشيييييي اتحاليييييي زاا حا ماطوطييييييةحاليييييي حا ح او يييييياحاليييييي  لحدطيييييي ز ح.ملطيييييي اح   اح3.672 اقييييييعح   اًح يييييي حالمنييييييابحج

تالطييييييييييي  ح   اًحتلطيييييييييييي حالنيييييييييييط حج اقييييييييييييعحح1.232.382لط جييييييييييي  حج اقيييييييييييعحللسييييييييييي  اتحا ماطوطيييييييييييةحهيييييييييييمحا

ملطيييييييييي اح   اًح ميييييييييي ح يييييييييي حتيييييييييي تمحح634.948تالطيييييييييي  ح   اًح المملوييييييييييةحالمتديييييييييي  حج اقييييييييييعحح1.039.590

حملط اح   ا .ح315.858اطال  احج اقعح
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ح

ح

حال  انذحالتااجطةح تشلحال ااق ..حلم ذاحتزاط تح تطاتي ؟

 حم  يييييةحع انيييييذحتااجطيييييةحشييييي ط  حشيييييي ه حال يييييااقًحتضيييييابحع انيييييذحج ييييي حصقيييييلحمييييي حصسيييييج  حميييييحسيييييو  ح طييييي ز 

 طت قييييييعحرجيييييياامحالانيييييي  حال  طييييييةحفيييييمحال ييييييااقحاسييييييتماااحتيييييي  طاحال  انييييييذح.م ييييييذحنييييييج ححان  يييييط ج  حصشييييي حاليييييي

ال  طيييي  ح ليييي ح زئطيييي حدتيييي حال   يييي مًحدطييييثحا دييييتحهطئييييةحالانيييي  حفييييمحصديييي ثحجط   تييييي حجيييي محتجيييي  ه حمييييعحدليييي لح

لحعييييي حت رطيييييلحاليييييي  ا حالاسيييييممحفيييييمحجنييييي ا ًحان  ييييييط حجسيييييجبحسييييي محالديييييي اح   ييييياحذلييييييقًحصعلييييي .مسييييي محان  يييييط 

  فيييييي حجطيييييي  ح.ال  طييييييةح  ريييييي لحم  ييييييةحميييييي حال  انييييييذحالتااجطييييييةحالشيييييي ط  ح ليييييي حم يييييي ر حمتفاقييييييةحميييييي حال ييييييااق

نييييي  احعيييييي حالم  يييييةحال  مييييييةحلم لييييييسحالييييي زاامحال ااقييييييمًحتسيييييت   حاليييييي  ائاحالنييييييدطةح الم طيييييةح الر مطييييييةحميييييي ح

ح.رجاامحالر سح الم  خًحش  ح ق  حال  انذحالتمحتضابحالج  حهذاحال اااًحالذ حط وسح ف 

  لطط حميييييي ح يييييياامحال  انييييييذح تيييييي  محميييييي  ح ت قفييييييتحداوييييييةحالم دييييييةحال  طييييييةحجمريييييي ا حجنيييييي ا ح صاجطييييييلحاليييييي

متييييييياًحفطمييييييي حسييييييي لتحعشيييييييااتحدييييييي  تحا رت ييييييي قحفيييييييمحجنييييييي ا ح ال  طييييييي حمييييييي حالمد ف ييييييي تحح400الالطيييييييةح لييييييي ح

ح. يطا حان  ط الرا ًحقجلحص حط    حالمر اا حال ملح

تااجطييييييةح الاملطييييييةحال  تطييييييةحفييييييمحال ييييييااقحريييييي لحال نييييييذح تتيييييي ال حجيييييي تطا ح طيييييياحم ييييييي   حم  يييييي تحال  انييييييذحال

 لحمييييي حال يييييي  حال يييييي ا ًح آراهييييي حهييييييذ حال  نييييييفةحال  طييييي  ًح جييييييذلقحسييييييطاتفعحعييييي  حال  انييييييذحالاملطييييييةحالتييييييمحال

 حرجيييييياامحالانيييييي  حًحط ت يييييي حص حهييييييذ حالرطييييييا ًح فيييييي9شييييييي ه حالجليييييي حريييييي لح ديييييي حشييييييياح  نييييييذحف ييييييرح ليييييي ح

ح.ال  طةًحهمحالع ذحجط ي 

مرز  ييييييي تحالمطييييييي  حالسيييييييردطةح ح م ييييييي رط  حص حقليييييييةحالمرييييييي اح ا سيييييييت زاذحال شييييييي ائمحل طيييييييا حرجييييييياامحجطئطييييييي 

 ال  فطيييييييةحمييييييي ح   حضييييييي اجرح قطييييييي  ًحهييييييي حمييييييي حطيييييييل  حلمف قميييييييةحتييييييي اعط تح ييييييي ها حالتنطييييييياحالم ييييييي رمحعلييييييي ح

ەًح هييييي حمييييي حطيييييي  وسحجشيييييولحملمييييي سحعجييييياحهييييييذ حال يييييااقًحالميييييي  حج تسييييي  ح ر قييييي تحالتنييييييداح ال فييييي ذح ارلييييي

ح. لطةح  طاحالمسج قةال  انذحالتااجطةحالمتت

 تشيييييولحزطييييي   حالنرييييي محال جييييي تمح زااعيييييةح  جييييي تحج شييييي  احو طفيييييةحت ميييييلحومنييييي اتحللاطييييي حًح تشيييييطط حمسييييي د تح

ضحم يييييييي لح صدزمييييييييةحرضيييييييياامحمدطرييييييييةحج لميييييييي  ح الجليييييييي اتحال ااقطييييييييةًحصديييييييي حصهيييييييي حالرريييييييي اتحالوفطلييييييييةحجرفيييييييي

ح. حالرجاامطةح ادت امحآ  اه حالم ما ًح ال ملحعل حت  طةحالي امحوم حطاال  انذحالامل

 ت لط ييييي حعلييييي حتزاطييييي حعييييي  ح دييييي  حال  انيييييذحالتااجطيييييةحفيييييمحال يييييااقًحط ييييي لحالرجطييييياحالجطئيييييمح الم ييييي رمحالمييييي طاح

ت  حال ييييييااقح اااحالسيييييي ج حليييييي ائا حال يييييي امحال  طييييييةح الانيييييي حالزلزالييييييمحجمد ف ييييييةحالسييييييلطم  طةحفييييييمح قلييييييط حوا سيييييي

م ييييي لحهجييييي بحهيييييذ حال  انيييييذحح طجييييي  حميييييعحالسيييييذحص حمييييي حو ييييي ح ديييييذاحم يييييەحقييييي ح قيييييعحج لف يييييلًحل ا يييييةحص دسييييي فح

التااجطيييييةحال  تطييييييةحجيييييي تحم ل يييييي حللن طييييييةًحفميييييي  حهييييييذ حالم  يييييةحال  طيييييي  حالتييييييمحضيييييياجتحالييييييج  حم ييييييذحسيييييي ع تحلطييييييلح

حطييييي  حف يييييرحمييييي حم  يييييةحع تطيييييةصح5الدييييي حالمتييييي را ًح تت انيييييلحعلييييي حمييييي  حطييييي مط ح صو ييييياًحتييييي تمحج ييييي حصقيييييلحمييييي ح

ح."نذحالتااجطةحج تتحشجەحط مطةصرا حضاجتي حر لحالسج  حالم ضمًحمم حط  محص ح تطا حال  ا

ح

ح
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 طتييييي جعحدسييييي حفيييييمحدييييي طثحميييييعحم قيييييعح سيييييو  ح طيييييي زحعاجطييييية فح طجييييي  حص  ييييي ح ييييي فعحضييييياطجةحتنطيييييااتحالم يييييي خح

ذ حفييييييةح المتااومييييييةًحف ل  انييييييذحالتااجطييييييةحا يييييي حص ييييييي حتضييييييابحالييييييج  حعيييييي   ًحفييييييل حو  فتييييييي ح ق تييييييي حهييييييالمترا

 تجيييييييااحص ح  ييييييي ها حالتنطييييييياحالم ييييييي رمحالسيييييي ةحمضييييييي عفةحو دييييييي حصجيييييييازحت لطييييييي تحترييييييياذحالم ييييييي خح مف عطليييييييە ًحم

جيييييي ل ااقحميييييي ح فيييييي ذح تنييييييداح شييييييمحصمريييييي اًحت يييييي  حت لطيييييي حليش شييييييةحالمسيييييي د تحالرضيييييياامح النريييييي محال جيييييي تمح

ح."طمحصن حفمحال ااقح الم ر ةحع مةًح نر لحال   حالجطئطةح الم  رطةالشد

 ل ح لييييييطسحف ييييييرحفييييييمحالم يييييي رمفح  هوييييييذاحفييييييل حالتنطييييييااتحالم  رطييييييةحالسييييييلجطةحهييييييذ حديييييي لحال يييييي طضييييييطذحالرجطيييييياح

ج   يييييي ًح تسييييييفاحعيييييي حتديييييي  تحمرلييييييةح مضييييييا حفييييييمحال ميييييي رح ال ملطيييييي تحالم  رطييييييةح الرجط طييييييةحالم ييييييي   ًحميييييي ح

ع نييييييطاح  جيييييي اح ع انييييييذحتااجطييييييةح ميييييي حم  يييييي تحدييييييااا ح جييييييا   ًحجدطييييييثحتييييييز ا حشيييييي  حصمريييييي اح  ليييييي جح ص

ح."ت قعحم حطترللي ح اامحذلقحم حرفااتح ت مطااح  حطمو 

ال لطليييييييةحالرطيييييييا حعلييييييي ح  يييييييەحالرنييييييي صًحتويييييييااتحال  انيييييييذحالتااجطيييييييةحجشيييييييولححطيييييييذواحص يييييييەحرييييييي لحالشييييييييا

 حال  لطيييييةحفيييييمحجنييييي ا ح ال  يييييذح صاجطيييييلحقط سيييييمحفيييييمحال يييييااقًح ص تحفيييييمحج يييييضحالدطييييي  حن ييييي قحمرييييي ااتحاليييييج 

 تط تييييييي ًحفضييييييي حعيييييي حتسييييييي طلح فطييييييي تح آ ذح السييييييلطم  طةحجسيييييييجبحتيييييي  محالالطيييييييةح سيييييي محالدييييييي الحال  طيييييييةح

ح.د  تحا رت  ق

ل يييييااقحمييييي حالييييي  لحالرميييييسحالو ييييياحتييييي  ااحجتنطييييياحالم ييييي خح التنيييييداحفيييييمحال ييييي ل ًحرن نييييي حجسيييييجبحتزاطييييي ح ط ييييي حا

اا حالتييييييمحتت يييييي  زحلفتييييييااتحر طلييييييةح نييييييذح ا ييييييةحالنلطيييييي  ًحريييييي لحال دييييييرح ال ييييييط حمييييييعحااتفيييييي  ح ا يييييي تحالدييييييا

حذا  حفنلحالنطذ.

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح

ح
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ح

حمزااعط حجلر قح  احم حقجلح اع حفمحواو قح6ستشي  حا

ميييييزااعط حج مييييييلح اهييييي جمحفيييييمحمد ف ييييييةحح6صعل ييييييتحرلطيييييةحانعييييي  حالم ييييييمًحاستشيييييي  حح  و ليييييةحا  جييييي محال ااقطييييية

ص ح عمييييي ح اه جطييييي حطجيييييط حرسيييييةح   ييييي م حعنييييي ج تح اعييييي حاناه جطيييييةحالتيييييمح ذوييييياتحالرلطيييييةحفيييييمحجطييييي  ح.واوييييي ق

جاطيييييي محج اسيييييييرةح رييييييي قح ييييييي احعلييييييطي حمسيييييييتنلط حال يييييييا ذحالم  رطيييييييةحلصقيييييي متحعلييييييي حاسيييييييتي اذحالميييييييزااعط حا

 تنييييي ع حالنجييييي احفيييييمحقاطيييييةحسييييي ممحال  نيييييمحالت ج يييييةح  دطيييييةحتييييي ز حجمد ف يييييةحواوييييي قًحممييييي حا  حالييييي حاستشيييييي  ح

ع يييييي تح مسيييييي دةحمييييييي حح3ميييييي حالميييييي ار ط حا  ييييييي محعملطييييييةحالدنيييييي  حلمدنييييييي لحالد رييييييةح ديييييياقحد نييييييي  ح ح6

م طييييييةح فييييييذتحعملطييييييةحتفتييييييط حجد يييييي حعيييييي حهييييييذ حال   نيييييياحاناه جطييييييةح اضيييييي فتًحص ح حقر  ت يييييي حال."المزا عيييييي ت

حالتمحسطو  حمنطاه حالم تحا حرلذحال ضج  حع حقاطب .

 

 شارةحمطس  حترطمحجل  ط حم حت  احالمر اات

حعليييييي حم ل مييييي تحصم طييييييةح قط ييييييةح  تط ييييييةحللمت ج ييييييةحًحا ييييييەحفطاطييييييةحفيييييمحجطيييييي  حذويييييياتحالم ح الفيييييااتح طيييييي ز    ج يييييي ما

 فيييييييييةحللدييييييييي حمييييييييي ح ييييييييي ها حالمتييييييييي  ا ح الت ييييييييي رمحجييييييييي لم ا حالمرييييييييي ا ح ال ميييييييييلحالمسيييييييييتما ح التداطييييييييي تحالمو

 اضيييييي فتح تمو ييييييتحمفيييييي ازحقسيييييي حشييييييارةحقضيييييي محقل ييييييةحنيييييي لمح."جت  طييييييي تحق ئيييييي حشييييييارةحمد ف ييييييةحمطسيييييي  

 تحال ييييييط حال ااقييييييمحًحميييييي ح ل يييييي محال ييييييجضحاتحج  شييييييتااقحمييييييعحقر يييييي مفيييييياز حميييييي حقسيييييي حالمريييييي ااتح المييييييل ا

حل زطاح   بحالمد ف ة .عل حا  ط حم حت  احالمر ااتحفمح  دطةحا

ح

حالدش حطد ناح  اع حه  م احاد  حال ا ح   بح ابحواو ق

ا   ييييييط ًحعيييييي حمد نييييييا حقيييييي  حميييييي حالدشيييييي حالشيييييي جمحاعل ييييييتحم طاطييييييةحاعيييييي  حالدشيييييي حالشيييييي جمحًححجيييييي اح طيييييي ز 

تمو يييييتحقييييي  حمشيييييتاوةحمييييي حالليييييي امط ح”ف ق ليييييتحالم طاطيييييةحفيييييمحجط  .  ييييي بح يييييابحواوييييي ق”حاعييييي  “ل   نييييياح

ليييييييي لح جمح الشيييييييارةحا تد  طييييييييةًحالطيييييييي  ًحمييييييي حمد نييييييييا حم م عييييييييةحمييييييي حع  نيييييييياحفج لدشييييييي حالشييييييييح56 ح16

 اضييييييي فتًحق ميييييييتحم م عيييييييةح.اناهييييييي جمحهييييييي  م احادييييييي  حال يييييييا ح  ييييييي بح يييييييابحمد ف يييييييةحواوييييييي ق”ح اعييييييي “

جمي  مييييييةحقاطييييييةحسيييييي ممحال  نييييييمحالت ج ييييييةحل  دطييييييةحالاشيييييي  ح ص قييييييعححاناهيييييي جم”ح اعيييييي “ميييييي حع  نيييييياحفليييييي لح

ح56 ح16اطييييييةًحقجييييييلحا حتييييييتمو حقيييييي  حمشييييييتاوةحميييييي حالليييييي امط ح نييييي ج تحفييييييمحنييييييف ذحالميييييي  طط حميييييي حصهيييييي لمحال 

حالش جمح الشارةحا تد  طةحم حمد ناج لدش ح
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احفمحجن ا  احو ذج   داقتح  تە..حاماص حت تلحز  ي ح ت   حج   

ا   يييييييط ًحعييييييي ح اطميييييييةحقتيييييييلح  مضيييييييةحس ييييييي لتحفتحم طاطيييييييةحمو فديييييييةح  ييييييياا حجنييييييي ا ًحوشيييييييحالسييييييي ماطةح طييييييي ز 

حفطميييييي حصشيييييي اتح ليييييي حال  ذويييييياتحالم طاطييييييةحفييييييمحجطيييييي  ح ا ح. ييييييجضحعليييييي حال  يييييي  ًحفييييييمحال  نييييييمةحجنيييييي ا ا تديييييي ااًا

لسييييي ماطةح طييييي زًح  يييييەح تمو يييييتحمفييييي ازحموتيييييبحالزهييييي احلمو فديييييةحان ييييياا حفيييييمحم طاطيييييةحمو فديييييةح  ييييياا حجنييييي ا حل

احلا يييييلح اريييييلح اا حضيييييم حم ر يييييةححمييييي حوشيييييذح اطميييييةحقتيييييل   مضيييييةحس ييييي لتحعلييييي حا يييييي حد ليييييةحا تدييييي احداقييييي 

لم ي لطييييييةحالف عييييييلحتيييييي حتشييييييوطلحفاطيييييي حعمييييييلح ا  ت يييييي لحاليييييي حمدييييييلحالديييييي  ثحالدسييييييط طةحشييييييم لحشيييييياقحجنيييييي ا ًح 

ح."  حالتدا ح  معحم حلەحمس سحج ل اطمةًحتجط حص حالد  ثح   ئمح لطسحا تد اااح ج

 

 

 احجم س حتس ط ح ط حللد رةرزط حالدج بح تجشحن ححال ط حترمئ حجش  

محنييييي ححالييييي ط ًح  سييييي حمدمييييي حال مطليييييمًحاحفيييييا حشييييياوةحت ييييي ا حالدجييييي بحفيييييقييييي لحمييييي طح و ليييييةحا  جييييي محال ااقطييييية 

ًح  ح مد ف يييييةحنييييي ححالييييي ط حاقتاجيييييتحمييييي حا وتفييييي محاليييييذاتمح رييييي لحفتيييييا حزم طيييييةحقنيييييطا حلييييي حتت ييييي  زحرمسيييييةح

احص ح م م يييييييي تحالدجيييييييي بح آ ذحريييييييي حميييييييي حح110فييييييييمحالمد ف ييييييييةحاسييييييييتلمتحدتيييييييي حا  حعشيييييييياحط ميييييييي ا ًحمجط يييييييي 

 رمييييييي  حال مطليييييييمًحالمييييييي ار ط ح."ذاتملد ريييييييةح سيييييييت تابحرييييييي لحالطييييييي  حال   ميييييييةحمييييييي حتد طييييييي حا وتفييييييي محاليييييييا

جييييي ل  لًح  ح ريييييزط حالدجييييي بحفيييييمحنييييي ححالييييي ط حمتييييي فاحفيييييمحالمرييييي ز ًح الم اقيييييعحمسيييييتما حج سيييييت  حالدجييييي بح

حالنيييييي جة ًحمشييييييطاااح ليييييي حص ح م مييييييعحسيييييي ماامحطتنيييييي احدتيييييي حصطيييييي  حال رييييييلحالاسييييييمطةحا يييييي حال ييييييا ذحال  طيييييية

ح."الماوزحال لحعل حم اقعحالمد ف ةحج ست  حومط تحالدج ب

ح

  اسرحتدتف حجن اا حالمد ف  تحفمح  ت جح تس ط حالد رة

ان  يييييييط ًحادتفييييييي  حالمد ف يييييييةحجنييييييي اا حمد ف ييييييي تحصوييييييي تحم طاطيييييييةحزااعيييييييةح اسيييييييرًحح  و ليييييييةحا  جييييييي محال ااقطييييييية

 قيييييي لحميييييي طاحالم طاطييييييةح.صلييييييذحريييييي حهييييييذاحالم سيييييي ح342سيييييي ط حالد رييييييةًحج يييييي حتسيييييي ط ي حالييييييج  حفييييييمح  تيييييي جح ت

 زالييييييتحمسيييييتما حفيييييمح اسيييييرحففييييييمحشيييييم لحالمد ف يييييةحمييييي زالحالدنيييييي  ح  ح عملطيييييةحالتسييييي ط حمصاوييييي  حالشيييييما ح

صليييييييذحريييييي حلدييييييي حح315 صضيييييي ذًحالشييييييما حص ح  اسيييييييرحسيييييي قتح."ضييييييي محالنيييييي طا ح الدفاطيييييييةمسييييييتماااحفييييييمحق

 ."صلذحر حلن لمحشاو تحالجذ احالت ج ةح ل ح زاا حالزااعةح26ا  حل زاا حالت  ا ًح وذلقح

احجيييييي  ححصلييييييذحريييييي ح342 تيييييي جعحص ح م ميييييي  حميييييي حتيييييي حتسيييييي ط ەحجليييييي ح لديييييي حا  حميييييي حمدنيييييي لحالد ريييييية ًحم  هيييييي 

ريييييةًحتلطيييييي حمد ف يييييةحنييييي ححالييييي ط حالتيييييمحسييييي قتح  اسيييييرحهيييييمحال لييييي حعلييييي حال يييييااقحفيييييمح  تييييي جح تسييييي ط حالد 

ح."صلذحر حلد حا  ح99التمحس قتححصلذحر ح  حمد ف ةحج جلح115لد حا  ح

ح
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ح

ح ت مط حالشااوةحانستااتط طةت   حالتزامي حجت زطزحالت    حال اجمحالفاط مححال  م ةحال اجطة

شيييييي  ي ح يييييي  تح  م ييييييةحاليييييي  لحال اجطييييييةحالتزامييييييي حججييييييذلح مطييييييعحال ييييييي  حالتييييييمحميييييي حح و لييييييةحا  جيييييي محالسيييييي   طة 

 لييييي حالمييييي  ح ت مطييييي حالشيييييااوةحانسيييييتااتط طةح ا  رييييي قحجيييييي ح لييييي حآفييييي قح فيييييعحصرييييياحالت ييييي   حال اجيييييمحالفاط يييييمح

ح.صادب

مييييي ط حمييييي حويييييلحعييييي  حعييييي حح25ةحطييييي  حصفاط طييييي حاليييييذ حط افييييي ح صعاجيييييتحال  م يييييةحفيييييمحجطييييي  حليييييي حالطييييي  حجم  سيييييج

 حتد طيييييي حمترلجيييييي تحالت مطييييييةحترل ييييييي ح ليييييي حالج يييييي محعليييييي حا هتم ميييييي تحالمشييييييتاوةحجييييييط حال يييييي  جط ح فييييييمحم يييييي متي

  ح ا سيييييييت اااحفيييييييمحانقلطميييييييط حال اجيييييييمح الفاط يييييييمًح  طاهييييييي حمييييييي حالهييييييي اذحالسط سييييييييطةحالمسيييييييت امةح السييييييي

ح. ل حتد ط ي حش  بحالم ر تط حال اجطةح الفاط طةح ا قتن  طةح ا  تم عطةحالتمحتترلع

جةحطييييي  حصفاط طييييي حا ر قاييييي حمييييي حعميييييي ح ه ييييي تحال  م يييييةحال اجطيييييةًحالشييييي  بحالفاط طيييييةح ا تدييييي  حالفاط يييييمحجم  سييييي

ال اجطيييييييةحالفاط طيييييييةح انطمييييييي  حجيييييييذاتحالمجييييييي  ئح المفييييييي هط حالم ج  يييييييةحمييييييي حمط ييييييي قحالمييييييي حالمتدييييييي  ححالنييييييي اقة

اوةحال  ئمييييييييةحعليييييييي حصسييييييييسحت اطرطييييييييةح  ناافطييييييييةح منيييييييي لمحمتج  لييييييييةحجييييييييط ح داوييييييييةحعيييييييي  حا  دطيييييييي زح الشييييييييا

ح.ال   جط 

ح

حفمحم م عەح طل لحالم اف ةحال ي ئطةحل لسة«ح سلحالم ال»ط اف حعل ح«حال  ابمناحفح

حصرا 

 افيييييي حم لييييييسحال يييييي ابحريييييي لحال لسييييييةحال  مييييييةحال  مييييييةحالطيييييي  حا ديييييي حعليييييي حمشييييييا  حقيييييي    ححالمنييييييا حالطيييييي   

 الحفيييييمحم مييييي  حمييييي ا  ًح قيييييااحالمستشييييي احد فييييي ح جييييي ل حائيييييطسحالم ليييييسحت  طيييييلحلت ييييي طلحقييييي    ح سيييييلحالمييييي

ح.ل ح لسةحصرا حم جلةصرذحالاص حال ي ئمحعل حال     ح 

 حال ييييييي    حص حالت ييييييي ط تحتييييييي ت ًحفيييييييمحصرييييييي احا لتزامييييييي تحال سيييييييت اطةح ص ضيييييييمحت اطييييييياحالل  يييييييةحالتشييييييياط طةحعييييييي

اناهييييييي بًحجو فيييييييةحنييييييي ا ح صشيييييييو لەح ت  يييييييبح ا تف قطييييييي تحال  لطيييييييةحالتيييييييمحتليييييييز حال  ليييييييةحج دو ميييييييي حلم ا ييييييييةح

احلليييييي ر ح الميييييي ار ط حمييييييعحضييييييم  حال د يييييي قحمنيييييي  احتم طلييييييەًح فيييييي حجا يييييي م حزم ييييييمحمديييييي  ًحج عتجيييييي ا حتي طيييييي ا

اح ميييييييعحرضييييييي  ح مي اطيييييييةحمنييييييياحال اجطيييييييةحل ملطيييييييةحت طيييييييط ح   ميييييييي حال ييييييي    محح الداطييييييي تحال  ميييييييةًح اتسييييييي ق 

عييييييةحال مييييييلحالميييييي لمحلم ر ييييييةحالشيييييياقحلمو فدييييييةح سييييييلحالميييييي الح تم طييييييلحاناهيييييي بحجم  ييييييبحعضيييييي طتي حجم م 

جمو فديييييييةح سيييييييلحالمييييييي الح تم طيييييييلح«حالمرتنييييييية»ال سيييييييرح شيييييييم لحصفاط طييييييي ًح هيييييييمحالم م عيييييييةحانقلطمطيييييييةح

حاه ب.ان
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ح

حالت    حفـمحال  لح الل  ستط تالسلر ةح  طاا حتجد   ح

است اضييييييييتحالسييييييييلر ةح ال مي اطييييييييةحانسيييييييي مطةحانطاا طييييييييةحم يييييييي  تحالت يييييييي   حفييييييييمحقريييييييي  حال  ييييييييلححاليييييييي ر  

 الل  سييييييتط تًحج نضيييييي فةح ليييييي حالميييييي احذاتحا هتميييييي  حالمشييييييتاقح سييييييجلحت زطزهيييييي حلميييييي حفطييييييەحمنييييييلدةحالجليييييي ط ح

 الن ط ط .
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حمآلي ح الفشل حفمحآسط حالمطاوطةحا ستااتط طةالنط فح

 حمدويييييي  حفييييييمحآسييييييطحالمطاوطييييييةحال جل م سييييييطةحا سييييييتااتط طةص ححالديييييي عتجيييييياح زطيييييياحالر ا طييييييةحالنييييييط محصحاليييييياا  

ًحفييييمح قكيييييتحصوييييي حالييييائطسح ييييي حج طييييي  حل  جييييي م و ليييييةحشيييييط ر احالاسييييمطةححلًحجدسييييبحمييييي ح  ليييييتحع ييييەعلطييييي حج لفشييييي

 اعتجييييياحالييييي زطاح ا ييييي حطيييييمحح. الط جييييي  زطييييي ا حط اطيييييي حلو اطييييي حال   جطيييييةحح لرييييي اشييييي ر حت ييييي  حالم ر يييييةححالتيييييزا 

حالمتدييييييي  ح هييييييمحفيييييييمحطيييييي تال   الييييييي  ئ حالتييييييمحت تمييييييي ه ححص ح ميييييي حطسييييييم حج سيييييييتااتط طةحالمدطرييييييط حالي ييييييي  

السيييييي ل ًح جنييييييضحال  يييييياحعيييييي حح التديييييياطضحعليييييي حالم ا يييييييةح ت يييييي طضحا   سيييييي  ح  يييييي ا اسييييييتااتط طةحح  هاهيييييي 

ح.ستفشلحدتم حفمحال ي طة حوطفطةحتنلطفي حص ح رف ئي ًحفل ي 

ح

حقحال مل زطاحال ملحاللم  محط ع حلتنططاحس 

احلتنططيييييياحسيييييي قح عيييييي ح زطيييييياحال مييييييلحاللميييييي  محه جاتيييييي سحه طييييييلحلتح ال سييييييرالشيييييياقح شييييييوطلحعيييييي  لحا تم عطيييييي 

 قييييييي لحه طيييييييلًح فييييييي ح و ليييييييةح.«7 يييييييم»م م عيييييييةحالسيييييييجعححال مييييييلًح ذليييييييقحقجيييييييلحا تمييييييي  ح زاامحال ميييييييلحلييييييي  ل

محصلم  طيييييي حللنيييييي  عةح لل مييييييلحجشييييييولح حتم لييييييەحص حم ط ييييييةحم ط يييييية(حف لفسييييييج اجحتامييييييزحفيييييي»)ال جيييييي محاللم  طييييييةفح

هيييييذ حالم ط يييييةحالم ا فيييييةحج  يييييي حم ط يييييةحصريييييا ...ح فيييييمحال قيييييتحذاتيييييەحطموييييي حللميييييامحص حط ييييي ط حعييييي حو يييييبحفيييييمح

 تييييي جعحالييييي زطاحاللمييييي  محص يييييەحطا يييييبحفيييييمح.«نييييي  عةحالسيييييط ااتحمييييي حط  طيييييەحتدييييي لحعييييي ل حال ميييييلحجشيييييولحملمييييي س

طت ليييييي ح»صميييييي و حعمييييييلح  طيييييي  ح صشييييييو لحعمييييييلح  طيييييي  ًح قيييييي لفححص حتييييييت حا سييييييتف   حميييييي حالفيييييياصحل ييييييلحتيييييي فطا

احص يييييەحمييييي حالميييييي حفيييييمحال  طفيييييةحص ح«لنييييي المييييياحجييييي  حطمتليييييقحال ييييي مل  حالطييييي  حفانيييييةحال طييييي  حج ميييييلحا ًحم ضيييييد 

طويييييي  حه يييييي قحتيييييي اطبحمي ييييييمح  ا .ح صضيييييي ذحه طييييييلحص ييييييەحميييييي حالم ييييييااحص حتويييييي  حم ييييييلحهييييييذ حا سييييييتااتط ط تح

احل حمج د  تحم م عةحالسجع.للدف  حعل حال  ا حعل حال ملحم ض ع 

حالائطسحا طاا مفحس   احل  حالشيط حر اطمح   حا   حشق

سحا طاا يييييمحآطيييييةحنحالسيييييط حاجيييييااهط حائطسيييييمحعلييييي حالمت ج يييييةحال ييييي   حل اطميييييةحصوييييي حاليييييائطح و ليييييةحا جييييي محفييييي اس 

ا تطيييييي لحالضيييييي جرحفييييييمحالديييييياسحال يييييي ا حالشيييييييط حدسيييييي حنييييييط  حريييييي اطمحمشيييييي  احا حال يييييي احليييييي  حهييييييذاحالشيييييييط ح

 قيييييي لحآطييييييةحنحائطسييييييمحفييييييمحتنيييييياطد تحلييييييەحفييييييمحمريييييي احرييييييياا حقجطييييييلح.ط حهيييييي حدتمييييييمح   حا  يييييي حشييييييقال  يييييي

مسييييي رح  حشيييييقحفيييييمحضيييييل  حا سيييييتوج احال ييييي لممح مييييي ح ييييي ل احاليزطميييييةحعلييييي حت  ييييييەحالييييي حال  نيييييمةحال م  طيييييةح

عييييي ححطييييي حالمييييي اف ط حعييييي حديييييا حاهيييييلحالجطيييييتحعليييييطي حالسييييي  ح الييييي ر حفيييييمحهيييييذ حال اطميييييةًح هييييي حجيييييذلقحط جيييييا  

 صضيييي ذحائييييطسحال مي اطييييةفحص ويييي حعليييي حالمت ج ييييةحال  طييييةحميييي حقجييييلحالمسييييل لط حالم طييييط ح  ح   .ع ييييزه 

ح  حهذاحالشيط حال  ط حم حا اه جطط حدتمم.طاا   محص حشقحج  حال  احل

ح


