
 

   2022-5-30   /االثنين  

 80العدد / 

1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   2022-5-30   /االثنين  

 80العدد / 

2 
 

 

 

 

وحاليييي طاء  ييييا ط(..)ط6.)صالزامليييياطب اليييييطالحييييارماطلجيييي يطبييييألطمرييييب ط م بيييي طال يييي  طا  مييييم ❖

ط(ال ماقب 

ع ييييأللط يييي  طمانييييألاطل ما يييي طال اميييي طلم ليييي طال ييييوايطوالييييألوارمطالممم ليييي ط  ييييا طب حييييألططوانەأل.شييييا  ❖

ال ميييي  طومنييييألب طالييييألع طللجيييياأل طعلييييمطة مبيييي طااممنييييا ط الجييييباقاءطااألامبيييي طواا ييييما اءط يييياطم رييييب ط

ط(م ل طال وايطموقع(..)ط7.)صال وايط ألا طم ام  

ط7.)صعييييياممطال ميييييامااطم جيييييبحط بيييييا اطمشيييييمماطل ييييي طملايييييبنطم ميييييبنط ييييياط  طقيييييامطال اريييييي ❖

ط(الم لوم ططوحال (..)

اط ييييييياطوزاممييييييياطال ييييييي اع طوالم يييييييام ط165علييييييياطبوجيييييييماططال اريييييييي ❖ .)صطمشيييييييحب اطمموقايييييييا

ط(ال  اح(..)8

ط8.)صل يييييال ااطم ييييياوءءطلمنمبييييييطو  ييييياءطال ريييييمط يييييبنطالامقيييييا طالجباجيييييببنم بيييييحطاطال اريييييي ❖

ط(ال  اح(..)

طوحاليييي (..)8.)صطم مييييألطالنييييألم اطومقيييي طألاعييييإلطمحبييييز طةممبحبيييي طاألاميييي طال نييييا ط يييياطال ييييما طال ارييييي ❖

ط(الم لوم 

ط( بوزطموازبن(..)ط9.)صز م طال  ام طملاليط م عطا لغا طعنطاماضاطال  م طال ار   ❖

ط9.)ص الييييأل اموجييييماطجيييي  اقإلط ييييزامطممحبيييياطوال مييييا طالحومألجييييما اطمييييعطوزبييييمطجييييحاانطبطال ارييييي ❖

ط(مووألاو(..)

عيييياممطالاابزاحييييانطب يييييطم يييي بمطجييييابم طامبمحيييياطو مبلا بيييياطميييينطالمييييأل  ط يييياطالشييييي ونططال ارييييي ❖

 (وحال طا  ا طالما طال ا ط.)(ط10.)صالألا لب 

ط

ط
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ط(ال  اح(..)ط11.)صالحارمااط أّلطمأثبماءطالمغبّمطالم ا اطمج ولب طال مبع ❖

ط11.)صال ييييي اماطالأل لوماجيييييب طال ماقبييييي طم جييييي طلم ييييياونطنقلبمييييياطلموا  ييييي طالمغبيييييمطالم يييييا ا ❖

ط(وحال طاء  ا طال ماقب  (..)

ط(ال  اح(..)ط12.)صمو بمط مصطعم طل مب اطالمألام طالم  ب  ❖

ط12.)صالثنا ييييي طم اييييياطو يييييوألطم ال ييييي طللبو جيييييحوطازالييييي طا  يييييوامطمييييينطءر ييييي طالميييييما طال يييييالما ❖

ط(ءطال ما  و(..)

ط(ال  اح(..)ط13.)صةممم طم لوماءطمامبإلطالم ام طوالومإل ❖

ط13.)صُم يييي مااطمييييألما طالييييألوارمطميييينطالييييحط ييييواما  ..طم ييييا رطا   ييييامطب ييييألمط  زميييي  طقييييماماء ❖

ط(ابم ط بوز  (..)

ط(ال  اح(..)طط13.)صةم عطل انط با ب طم و طعلمطقا ونطالألع طاللامئ ❖

 حييييم  طلحيييينط شييييملطا ال بيييي طالجباجييييب طواجييييم  األطال ييييألم طقييييألطبوا ييييحطعلييييمطم حوميييي طا م ا يييياءطم» ❖

ط(المألى(..)ط14.)ص«مالمالحا

شييييياحط(..)ط14.)ص اييييياطمجيييييماطلم يييييمببطما يييييماطلمجييييي وألط يييييامزا اط يييييو طالم حمييييي طاءم األبييييي  ❖

ط( بوز

ط( ابم ط بوز  (..)ط15.)صال امم طبللعطجابمطموجباط  وألطن  ا طاء جألاألطالجباجا ❖

الشيييييب ب طا حثيييييمطعيييييألألااطولييييينطبميييييممطا مييييينططعضيييييوط ييييياطالنيييييا وناطلييييينط م ييييياز طعييييينطالحملييييي  ❖

ط(الاماءط بوز(..)ط16.)صالغ ارا

 (..)ال  اح(17.)صط  ما طب  موناطال ما طعلمطةعمايطم  بألطةم اط لبم ❖

 

ط

ط

ط

ط
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ط(وحال طاء  ا طال ماقب  (..)ط18.)صالن ضطعلمطنم ا ببنطاث بنطوما مطم ألماءط اط غألاأل ❖

ط(مووألاو(..ط)طط18.)ص اطألبالماام ط وب طعماقب طمجم ألمطوحمااطلألاعإلط ❖

ط(ال  اح(..)ط18.)صالممومطما  طااشاماءطالضورب  ❖

ط(موازبنط بوز(..)ط19.)صالن ضطعلمطمم  ط نم طاممة طوجمق طالألما اءط اطال  م ❖

 

 

  

ط20.)صم يييييممط حيييييوماطب لييييينطزبييييياأل طم يييييأل طال ميييييوطال ييييي اعاط يييييما طاممايييييامطجييييي مطاليييييألوءم ❖

ط(موازبنط بوز(..)

شيييييمط مشيييييامبعطم يييييلطالشييييي حاء.. مااطمجيييييماطلم  ييييياطةزمييييي طمبيييييااطالم يييييالحطااألام طالم لبييييي طم ا ❖

ط(المألى(..)ط21.)صالم بل ط أ وامطال ا مب 

شيييياحط(..)ط21.)صملبييييامطألب ييييامطلمشييييامبعطالمييييا ط يييياطحومألجييييمانط356 حوميييي طاءقلييييب طم  ييييصط ❖

ط( بوز

ط(جحا ط بوز(.)ط22.)صال ما طبش  طالم ا ج طلملوبمط نولەطال الب ..ط م جاطءعيط ألبأل ❖
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وحاليييي طاء  ييييا ط(..)ط23.)صال ملمييييانطال م يييياطبييييألبنطاء م احيييياءطااجييييماربلب ط يييياطالمجيييي ألطا ق ييييم ❖

ط(الج وألب 

ط(وحال طاء اضو (..)ط23.)صاز ..طمرا ماءطم ضاطلمجبم طا ع  طااجماربلب  ❖

ط(ال لبجطاو  بن(..)24.)صط4ااماماءطم لنطامماامطعألألطن ا اءط" ألم طالنموأل"طنلمطط ❖

ط

 

 

 

 يييياأل طمحجييييا اطالوءبيييياءطالمم ييييأل طجييييم نحط يييياطاجييييم ا  طالشييييمل طاليييي  طال ييييامطعلييييمطالمألمجيييي ط ❖

 (BBC(..)25.)صطط اطةو الأل 

اءرييييم مطال حييييوماطوالم امضيييي ط يييياطةلما بيييياطبمانييييونطعلييييمطا شييييا ط يييي ألو ط يييياصطلل ييييبإلط نبميييي ط ❖

 (..)اء ما (ط25.)صملبامطبوموط100
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ط م ب طال   طا  ممطالزاملاطب اليطالحارماطلج يطبألطمرب 

 الييييييطال ارييييييطا و طليييييمرب طم لييييي طال يييييوايط ييييياح طالزامليييييا طا  يييييأل طمريييييب طط/وحالييييي طاء  يييييا طال ماقبييييي 

الييييوزما طم ييييلامطالحييييارماطلجيييي يطبييييألطمرييييب ط م بيييي طال يييي  طا  مييييم طعازبيييياطالجيييي يطالييييمطال ألبييييألطميييينط

ط.الم الااءطالمممح  

م بيييي طال يييي  طاء مييييمطال ماقبيييي طل يييياطألومطا جييييا اطوقييييا طالزامليييياط يييياطالحمييييايطالممجيييي طالييييمطالحييييارماطننط" 

ح بييييمطحييييونطا شييييلم اطمميييي طالواقييييعطال يييي اطوالم اشيييياطللمييييوالن طو مب يييي طث ييييوءطال ألبييييألطميييينطالم الايييياءط

المممح يييي طميييينطق يييي طمرييييب طال م بيييي طوم  يييياط) موقيييياءطاألامبيييي ط  ق ييييا طش  ييييباءطمولييييءطاألام طال م بيييي  ط

جييييل طمواميييييطشيييي مب ط م ييييالمطلارليييي طعلييييمطالييييما طميييينطوا مناربيييي طم ابيييي طالنييييوا بنطعلييييمط  ييييضطالمييييورابن طوم

ةنطعضييييوب طال بريييي طاءألامبيييي طلوعبيييي طو ييييألونطمامييييي طو ييييممطامييييوا طلارليييي طعلييييمطابايييياألاءطمرييييب طال م بيييي ط

طعلييييمطمنمضييييباءطم ييييل  طال ميييي ط و ييييوامبمطمحالمامييييەطال امابيييي ( ط ييييألعوطالييييمطجيييي يطبييييألطمرييييب طال م بيييي ط  ييييا ا

ط."و اارااطعلمطم ألةطالمشموعب طوالما طال ا 

وةضيييام طةنط"مريييب طال م بييي طقيييا ط  يييممطم يييالمطلارلييي طلشيييما طموليييألاءطلييي طبيييم طاجيييم ألام اط ميييمطالبيييو  ط

والميييياطشييييا  اطال ألبييييألطميييينطشيييي  اءطالاجيييياألطالمييييالا ط ضيييي طعيييينطط2013وشييييما طالجييييل طالممضييييا ب طل ييييا ط

اءجيييييم وا طعليييييمطمنيييييألماءطوامييييي اطال م بييييي  طواء  يييييمامطعييييينطمجيييييام اطلم نبيييييحطالم يييييا عطال ا ييييي ط

ط.لمربج ا"
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ع أللط   طمانألاطل ما  طال ام طلم ل طال وايطوالألوارمطالممم ل ط  ا طب حألطططوانەأل.شا 

علمطة مب طااممنا ط الجباقاءطااألامب طواا ما اءط اطم رب طال م  طومنألب طالألع طللجاأل طط

طال وايط ألا طم ام  ط

لييي طالبومبييي  طمانيييألط ارييييطمريييب طالمما  ييي طوالوقيييومطعليييمطجيييبمطةعميييا طالم ط  يييألمطموقيييعطم لييي طال يييواي/

ا ما يييي طال اميييي طلم ليييي طط2022/5/29ع ييييأللطة مييييألطالبييييو طا  ييييألططوانەم ليييي طال ييييوايطال ماقيييياطأل.شييييا 

ال ييييوايطوالييييألوارمطالممم ليييي ط  ييييا طوةلمنييييمط ييييا مبنطال ييييا طلم ليييي طال ييييوايطأل.جييييبموانطع ييييأللطجييييبمب اطاليييي  ط

اط وألوم يييياطالممحييييز ط يييياطااشييييمامطوالمما  يييي ططعيييينطل ب يييي طعميييي طوم ييييا طا ما يييي طال اميييي طما يييي اطقييييأل طشييييم ا

 ألا طا عمييييييا طااألامبيييييي طوالمالبيييييي طوالا بيييييي طوالم ربمبيييييي  طوالم جييييييبحط ييييييبنطالييييييألوارمطومنييييييألب طال ييييييألماءط

ط.اللو جمب طومو بمطاامحا باءطلمجا أل طالل انطلبل طالألوم طال با ب 

ليييي طاط)ألارييييم طالشيييي ونطمرييييب طالم ليييي طو م نيييي طالجييييبألطا مييييبنطال ييييا طزامطعييييألألااطميييينطألوارييييمطالم ط ارييييي

ال با بيييي  طألارييييم طالمشييييمبعطال با بيييي  طألارييييم طال  قيييياءطال اميييي ( ط ضيييي اطعيييينطزباممييييەطل ييييألألطميييينطمنييييامطالل ييييانط

ال مييييي  ططب ال با بييييي  طوةحيييييألطجيييييباألمەطعليييييمطة مبييييي طااممنيييييا ط الجيييييباقاءطااألامبييييي طواا يييييما اءط ييييياطم ريييييط

 ولو بيييياطوالملييييومط ميييياطب ييييززطميييينطحاييييا  طومضيييياعا طال  ييييوألطلملييييوبمطال ميييي طوا ألا طالييييوربااطومواح يييي طالمح

المورييييم ط بميييياطةشييييامطنلييييمطضييييموم طمنييييألب طالييييألع طوالمجييييا أل طللجيييياأل طال ييييوايطومييييو بمطماب ما و ييييەط ألا ط

ال ييييوءءطوالزبيييياماءططام ييييام  طالمشييييمب ب طوالمقا بيييي  ط بميييياطةوضييييبطالمحميييييطااع ميييياطلجييييباألمەط ييييأنطملييييط

ط.ل طجمجمممط اطا با طالناألم المانألب طل اريطمرب طالم ل طنلمط اقاطألوارمطالم 

ع ييييأللطميييينطالجيييياأل طالمييييألما طال ييييامبنطاليييي بنطقييييألمواطمييييو زااطعيييينطماا ييييب طو لبيييياءطال ميييي طالبومبيييي ططوةجييييممع

والجييييي اطاليييييأل ويطلم نبيييييحطا ألا طا مثييييي طوا  ضييييي ط ييييياطا عميييييا  طوم مبييييي طالنيييييألماءطوالحايييييا  طللميييييورابنط

طألا  طالم جج طالمشمب ب .

ط

طجبحط با اطمشمماطل  طملابنطم مبنط اط  طقامم ال اريطعاممطال مامااطط

حشيييمطال ارييييطعييينطم ا رييي ط  طقيييام طعييياممطال مييياما طاء يييأل طعييينطو يييوألطم جيييبحطميييعططوحالييي ططالم لومييي /

ال حوميييي طالم لبيييي ط يييياطالم ا ريييي طواءما يييي طال اميييي طلم ليييي طالييييوزما طلم ال يييي طملاييييبنطم مييييبنطواجاجييييببنط

ايطالممثلييييبنطعيييينطالم ا ريييي طو الم جييييبحطمييييعطم ييييا رط  طوقييييا طال ميييياماطانط طال ييييو . يييي  طالامييييم طالمن ليييي 

قييييامطواءما يييي طال اميييي طلم ليييي طالييييوزما  طب ملييييونطعلييييمطاب يييياألط لييييو ط نبنبيييي طوواق بيييي طء مييييوا طملييييمط

واوضييييب طانط.”ال ييييمب بنطميييينط يييي  طاب يييياألطألم يييياءطوربابيييي طومييييو بمط ييييمصطعميييي ط اجييييممطوقييييءطممحيييين

م لليييي طوحبابيييي طاعاألم يييياطالييييمطال ألميييي ط   ييييااط ليييي طعميييي طلييييألىط ييييوايط  طقييييامط شييييانطملييييمطالم ييييا عطال

وا شييييييا طالمشييييييامبعطاءجييييييمثمامب طالميييييياطميييييينطشييييييا  اطاجييييييمنلايطاعييييييألاألطح بييييييم طميييييينطال ييييييمب بنط يييييياط

واشيييييامطال مييييياما طاليييييمطانط ط  يييييااطمأحبيييييألطعليييييمطم لييييي طال ألمييييي طاءم ييييياأل ط موزبيييييعطعييييياأل ط.”الم ا رييييي 

طببن .لألم اءطال  مطواءجم ألا طوالغا طالم جو ب طوالم جو ب ط اطا ما طالم 

ط

ط
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اط اطوزامماطال  اع طوالم ام طط165ال اريطعلاطبوجماط طمشحب اطمموقاا

لاييييءطمرييييب طل  يييي طال يييي اع طوالم ييييام طواءقم يييياألط يييياطم ليييي طال ييييوايطعليييياطبوجييييمطالموجييييو ططال يييي اح/

وقيييييا طالموجيييييو  ط"اطننط"الييييي  ألط.مشيييييحب اط ييييياطحييييي طمييييينطوزاممييييياطال ييييي اع طوالم يييييام ط165نليييييمطموقيييييمط

اطميييينطال ييييمب بنطال ييييألألطميييينطالم ا ييييألطوالحلبيييياء طومييييعط يييي اطم ييييا اطا  ييييألا ط ييييمصطال مييييط  طللشيييي ايطو  و ييييا

اطةنط"مزابييييألطال يييياللبنطبنا لييييەطموقييييمط  ميييينطابييييمطالممحيييينطموربييييمطال مبييييعط يييياطألوارييييمطالألوليييي " طمضييييباا

الم اميييي طالم لبيييي ط شييييح طمييييا  طنضييييا  طنلييييمطمنيييياأل طمليييياطالميييياطة شييييرءط يييياطثما ب بيييياءطومجيييي ب باءطالنييييمنط

و  جييييطالموجيييو ط ييي نط"  يييااطم امييي ط ألبيييأل طم شيييأط. "ن ميييادط ألبيييأل ط ب ييياطالماضيييا طوعيييأل طو يييوألط ليييول

طم ببنطألوءم.ط10علمطال ألوألط بنطال ما طوألو ط واماطم لمطةم ا  اطالش مب ط  وطط

ط

طم اوءءطلمنمبيطو  اءطال رمط بنطالامقا طالجباجببنطال اريطم بحطال ال ااطط

 يييياط ييييألب ط"اطننط"الممغبييييماءط  ييييألطالموا ييييحطقييييا طال اريييييطعيييينطم ييييالمطالاييييمب طم بييييحطال ييييال ا طط/ال يييي اح

والم ييييوبءطعلييييمطقييييا ونط)م ييييمب طالمل بييييع(ط  لييييءط مبييييعطالحميييي طالجباجييييب طةمييييا ط بييييامطوا ييييألطو ييييوط بييييامط

ط ييياطمنمبييييطو  ييياءط . "اليييولنطةوءاط وةضيييام طةنط"م يييالمطالايييمبطالم ضيييو ط ييياطااليييامطالم جيييبناطمييياض 

 نطالوضييييعط شييييح طعييييا طءطبم ميييي طالمزبييييألطميييينطال رييييمطو ييييحطالثوا ييييءطالول بيييي طواءجييييم ناقاءطالمحو امبيييي ط

الم يييياألماءطال ألبييييأل  طوحيييي طال لييييولطالجباجييييب طوال وا يييياءطوالمجيييياماءطم ميييي طعلييييمطمنمبيييييطو  يييياءطو يييياط

طال لواءطالماطمممحزطعلب اط مبعطالم األماء"ط.

ط

طالنألم اطومق طألاعإلطمحبز طةممبحب طاألام طال نا ط اطال ما طال اريطم مألط

 اريييييطعيييينطارييييم مطألوليييي طالنييييا ونطم مييييألط جيييينطالنييييألم  ط طةنطالوءبيييياءطالمم ييييأل ط ييييبنطالط/وحاليييي طالم لوميييي 

ا ممبحبيييي طمجييييم م طع ييييا اءطألاعييييإلطاام ا بيييي طحومقيييي طضييييغلطعلييييمطال حوميييي طال ماقبيييي ط  يييي طال نييييا ط يييياط

وقيييييا طالشيييييمم طننط.ال يييييما  ط بمييييياط يييييبنطةنطألومطواشييييي لنطمشييييي واطوم ييييياو طاألامييييي طموا يييييأل اط ييييياطال ليييييأل

اطةنط ةممبحيييييياطممييييييام ط يييييياطال ييييييما  طألوماطمشيييييي و ا طوءطمماعيييييياطة طم ييييييألةطقييييييا و اطةوطة  قييييييا  طم ب ييييييا

اطلم ابيييي طال ملبيييياءطاا مامبيييي طوالغييييمضطم  يييياط  واشيييي لنطمجييييمغ طملييييمطألاعييييإلطاام ييييا اطاجييييمغ ءطجباجييييبا

وةضييييام طةنط اء ييييم  طا ممبحيييياطب حيييي ط م ييييألةطالنييييوىطونثييييام ط.” ييييوطزممطالام يييي طومامبييييءطالشيييي يطال ماقييييا

 طنلييييمطة ييييألا  اط مييييمطن اطحا ييييءط  بييييأل طعيييينطة  قبيييياءطالجباجييييب طال اميييي طوالنييييوا بنطالملايييياءطلغييييمضطالو ييييو

و ييييبنطةنط واشيييي لنطممجيييي طمجييييال طلحيييي ط.”و  بييييألاطعيييينط مييييمطاا جييييا ب طالميييياط ييييمعءطم و طال ييييال ط  ييييا

ميييينطب يييياو طال ييييمودطعيييينطاللييييو طا ممبحيييياط أ ييييەطجييييبم مضطنلييييمطمييييألمبمطجباجيييياطومشيييياح طح بييييم طم  يييياط

ط مامب طال ا ل ط شح طح بمطألا  طا ماضاطال ماقب  .اجمممامط اطال ملباءطاا

ط

ط

ط
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طملاليط م عطا لغا طعنطاماضاطال  م ططز م طال  ام ط ار  ال

لال ييييءطال ار يييي طعيييينطم ا ريييي طال  ييييم طز ييييم طال  ييييام  طاء ييييأل ط م  ييييبصطامييييوا طلم ال يييي طط/مييييوازبنط بييييوز

وقالييييءطال  ييييام طننط.١٩٩٠طاءلغييييا طالمزموعيييي طعلييييمطالشييييمبلطال ييييألوأل ط يييياطم ا ريييي طال  ييييم طم يييي طال ييييا 

ا ييييماألطميييينطعارليييي طوا ييييأل  طو يييي اطاءمييييمطبملليييييط  ييييألط حييييوماطط٦"ق يييي طابييييا طا ا ييييمطلغيييي طاألىطالييييمطمنميييي ط

واضييييا ء طةنط"المجييييا  طالمجييييم أل  طح بييييم ط ييييألا ط بيييي طاحييييألءط."وم  ب يييياءطمالبيييي طلم ال يييي طمليييياطال نييييو 

  طوم ييييعطاءلغييييا " طم حييييأل طوزام طالييييأل امطانط يييي اطالملييييمطم مييييادطالييييمطم  ب يييياءطمالبيييي طلمجييييبطمليييياطالمجييييا

طا ەطجبحونط  الاطملال  طمنطق  ط وايطلل  م ط م  ب اءطمالب ط ا  ط   اطالملم".

ط

طاطج  اقإلط زامطممحباطوال ما طالحومألجما اطمعطوزبمطالأل امطال اريطجحاانطبوجم

اطعييييا  اططمووألاو/ ط ييييمحطعضييييوطل  يييي طا ميييينطوالييييأل امطال با بيييي  طجييييحاانطبوجييييم طانطالل  يييي طقييييألمءطلل ييييا

لييييمرب طالييييوزما طال ماقيييياطم ييييلامطالحييييارما طميييينطا يييي طاجييييمألعا طوزبييييمبنطومييييألبمبنطعييييامبنطل ضييييومط

ا ممييييامطل  يييي طا ميييينطوالييييأل امط يييياطال ملمييييان طمشييييبماطالييييمطانطة ييييألطالمواضييييبعطالميييياطجييييمم طم اقشييييم اط ييييوط

جيييحاانطبوجيييم طقيييا اط" يييال رمطاليييمطو يييوألطعيييأّل طمواضيييبعطم مييي ط .اءعميييألا طالممحييياطعليييمطاقليييب طحومألجيييمان

ة ييييألا طلامرييييي  طقم ييييياط م يييييعطللييييييطعا ييييي طليييييمرب طم لييييي طاليييييوزما طوالناريييييألطال يييييا طللنيييييواءطالمجيييييل  طو

للموا نيييي طعلييييمطاجمضييييا  طحيييي طميييينطوزبييييمطالييييأل امطووزبييييمطالألا لبيييي  طوحيييي لاطمييييألبمطعييييا طمحا  يييي طاام ييييايط

وةشييييامطال ضييييوط يييياطل  يييي طا ميييينطوالييييأل امطال با بيييي ط."ومييييألبمطعييييا طمألبمبيييي طمحا  يييي طالم ييييألماءطلييييألىطالل  يييي 

المواضيييبعطالمييياطجيييمملم طالب ييياطالل  ييي ط ييياطا مماع يييا طم ب ييياطانط"  يييااطعيييألألاطمييينطالمواضيييبعطالم مييي ططاليييم

وال ا لييييي  طم  ييييياطالنضييييياباطا م بييييي طو  مييييياءطممحبييييياطو يييييم ط يييييألوألطاقليييييب طحومألجيييييمانطوم ييييياوزطجيييييباأل ط

طال ييييما  طالييييمط ا يييييطزبيييياأل طومبييييم طال ييييواأل طا م بيييي طوالنميييي طوالموا  يييياءطالمجييييل  ط ييييبنطال شييييارم ط ضيييي اط

طعنطموضومطزباأل طا مشامطالم ألماء"

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط



 

   2022-5-30   /االثنين  

 80العدد / 

10 
 

احانطب يطم  بمطجابم طامبمحاطو مبلا باطمنطالمأل  ط اطالش ونططال اريطعاممطالاابز

طالألا لب 

ألعيييياطعضييييوطل  يييي طال  قيييياءطال ام بيييي طال با بيييي طعيييياممطالاييييارز طاء ييييأل طوزام طط/وحاليييي طا  ييييا طالييييما طال ييييا 

مط بيييييانطواجمضيييييا  طجيييييابم طالوءبييييياءطالمم يييييأل طو مبلا بييييياطال ام بييييي طال ماقبييييي طعليييييمطاقييييي طمنيييييألبمطا يييييألا

الايييييارزط يييييواطعليييييمط"طضيييييموم طقبيييييا طوزام طال ام بييييي ط.وم ييييي بم  طمييييينطالميييييأل  ط الشييييي ونطالألا لبييييي طلل ليييييأل

ال ماقبييييي ط ا يييييألامط بيييييانطميييييعطاجمضيييييا  طجيييييابم طالوءبييييياءطالمم يييييأل طو مبلا بييييياطوم ييييي بم  طمييييينطالميييييأل  ط

الييييمطانط"طقييييمامطم ييييمب طالمل بييييعطمييييعطالحبييييانطال يييي بو اطميييي طالمجييييمممط الشييييانطالييييألا لاطلل ييييما " طمشييييبماط

الم يييوبءطعلبيييەط اء ميييامطومييينطق ييي طحا ييي طالمحو ييياءطواللواريييمطألا ييي طم لييي طال يييوايطوءطا يييألطم ليييمطعييينط

 ليييا طومييينط يييومواط ييي طممثلييياطالشييي يطال ماقييياطلييي لاط يييانط ييي اط ييياطما ييي طالشييي يط الحامييي طمييياطب  ييي ط ييي اط

ط."بعطبجم حم االمأل  ءطالجا م طمم وض طمماماطوال م

و ييييبنطالاييييارزطانط"ط يييي اطالمييييأل  ءطممحييييممط جيييي يطضيييي مطالموقييييمطال ماقيييياطوال ييييمءطال حييييوماطم ا  ييييا" ط

مضييييبااطانط"ط يييي اطالييييألو طا اطاجييييمممءط م بيييي ط يييي اطال ييييمءطالييييألا لاطم ييييااطا م احام يييياطجمجمضيييي مطال ييييما ط

طاحثم".

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط
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ط

ط مبعطالحارمااط أّلطمأثبماءطالمغبّمطالم ا اطمج ولب طال

  يييي طمرييييب طالييييوزما طم ييييلامطالحييييارما طةميييي طا  ييييأل طمييييعط اريييييطالييييمرب طاابما يييياطمرييييب ططال يييي اح/

م رميييي ط مابيييي طال بريييي طعليييياطجيييي  ن  طم زبييييزطالم يييياونطالث يييياراط ييييبنطال ييييما طونبييييمانطو نبيييي طألو طالم لنيييي ط

و ييييألطو حييييمط بييييانطلمحم ييييە طةنط"طالحييييارماطاجييييمن  طجيييي  ن طوال .  يييياطم ييييا طموا  يييي طالم ييييألباءطال بربيييي 

المما ييييحطلييييە طو ييييمىط يييي  طاللنييييا طالم ا يييي ط يييياطم زبييييزطالم يييياونطالث يييياراط ييييبنطال ييييما طونبييييمانطو نبيييي طألو ط

الم لنيييي ط يييياطم ييييا طموا  يييي طالم ييييألباءطال بربيييي  طو ميييياطبضييييمنطال نييييو طوالم ييييالبطالمشييييممح طل مبييييعطالييييألو ط

مبنطمييييألعم اطالما يييي طوةحييييألطالحييييارما ط  جيييييطال بييييان طةنط"ال  قيييياءطالمأمب بيييي ط ييييبنطال لييييألبنطال ييييا."  ألاليييي 

اطةنط"م زبييييزطالشييييماح طمييييعطألو طالم لنيييي ط المم األليييي ط يييياطملييييوبمطالم يييياونط يييياطم ملييييمطالم يييياءء" طموضيييي ا

جييييبألع طالمحاميييي طااقلبمييييا طوب ييييززطميييينطقا لبيييي طموا  يييي طالم ييييألباءطالمشييييممح  طو يييياطمنييييألمم اطالم ييييألباءط

مطال بربييييي  طوةشيييييامطنليييييمطةنطمجييييي ولب طوضيييييعطال ليييييو طال ا  ييييي طللم يييييألباءطال بربيييييط  طو يييييأّلطميييييأثبماءطالمغبيييييّ

ميييينط ا  ييييە طةعييييميط اريييييطالييييمرب طاابما ييييا طعيييينط"ما يييي طال م ومبيييي ط."الم ييييا اط امييييءطمجيييي ولب طال مبييييع

ااجيييي مب طاابما بيييي ط  يييي طالمجييييار طال النيييي ط ييييبنطال لييييألبنط يييياطالم ييييا طال برييييا" طم حييييألااط"ضييييموم طم زبييييزط

طالم اونطالث اراط اط  اطالم ا ".

 

طاقب طم ج طلم اونطنقلبماطلموا   طالمغبمطالم ا اطال  اماطالأل لوماجب طال م

ةحيييييألطالمم يييييأل ط اجييييي طوزام طال ام بييييي طة ميييييألطال ييييي ام طا  يييييأل طةنطالمشييييياح طط/وحالييييي طاء  يييييا طال ماقبييييي  

ا ط امييييءطضييييموم ط الغيييي طا  مبيييي  ط بميييياطةشييييامط طعييييالماطوموا  م يييياط ييييا ُلمطالجييييممامب ب ط ماعبييييا ال بربيييي طم ييييأل 

وقيييييا طال ييييي امطننط.م جييييي طلم ييييياونطنقلبمييييياطلموا  ييييي طالمغبيييييمطالم يييييا اطنليييييمطةنطالأل لوماجيييييب طال ماقبييييي 

ماءطالم ا بييييّ طبييييألعوطألو طالم لنيييي طلل ميييي طالمشييييمماطو ييييحط لييييلطمحاملبيييي طء مييييوا ط "المييييأثبمطالمم ييييار طللمغبييييّ

طعيييييالماطوموا  م ييييياط يييييا ُلمطالجيييييممامب ب ط  يييي مطال وا يييييمطالغ امبيييييّ " طم حيييييألاطةنط"المشييييياح طال بربييييي طم يييييأل 

ا ط امييييءط وةضييييام طةنط"اء ممييييامط ييييبنط اريييييطالييييمرب طاءبما يييياطووزبييييمط."ضييييموم ط الغيييي طا  مبيييي  ماعبييييا

ال ام بيييي ط يييي األط جييييبنطب جيييي طل  ييييألطمحيييياملاطعلييييمطمجييييموىطالم لنيييي طوبضييييعطال لييييواءط يييياطمجييييامط

وةشييييامطنلييييمطةنط"الو ييييألطالزارييييمطب ييييألمطالييييمطالم جييييبحطوالم يييياونطمييييعط."الشييييماح طلييييوعاطالم ييييالمطال بربيييي 

مطال وا يييييمطالمما بييييي " طم ب ييييياطةنط"الأل لوماجيييييب طال ماقبييييي طم مييييي ط م بييييي ط حومييييي طال يييييما طء ميييييوا ط ييييي 

طمحاملب طم ج طلم اونطنقلبماطلموا   طم ألباءطالمغبمطالم ا ا".

 

ط
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طمو بمط مصطعم طل مب اطالمألام طالم  ب ط

 جيييينءطوزام طالمم بيييي طمييييعطالم رميييياءطالألولبيييي طالم م يييي طعم بيييياطونقلبمبييييا طلمييييو بمط ييييمصطعميييي ططال يييي اح/

وقييييا طمييييألبمطالمألبمبيييي طال اميييي طللم لييييب طالم  يييياطالما  يييي طللييييوزام طجيييي أل ط .مييييألام طالم  بيييي ل مب يييياطال

ال حبييييأل ط"اطننط"الييييوزام ط جيييينءطمييييعطالم رميييياءطالألولبيييي طالم م يييي طنقلبمبيييياطوعم بييييا طلمييييو بمط ييييمصطعميييي ط

 يييياطالنلييييامطال يييياصطل مب يييياطالمييييألام طالم  بيييي  طنجيييي اماط يييياط  ييييوألطمنلبيييي ط جيييييطال لاليييي ط يييياطالم ممييييع ط

  يييييألطنقامييييي طألوماءطمألمب بييييي طمييييينط ييييي  طم رمييييياءطالم مميييييعطالميييييأل اطالم م ييييي ط  ييييي اطالشيييييمب   طءجيييييبماط

ط."م   طو  جيطم اماءطح 

وحشييييمطعيييينط"مشييييامح طالمألبمبيييي ط يييياطا ممييييامطالنميييي طااقلبمبيييي طللييييألو طال م بيييي طال يييياصط م لييييب طالشيييي ايط

 مأل بيييي طعمييييان طونحجييييا   طالم يييياماءطوالييييألمجطاء مميييياعاط يييياطجييييو طال ميييي  طواليييي  طا مضيييي مەطال ا ييييم طا

 مشيييييامح طمييييينطاليييييألو طال م بييييي طالم ييييياوم طوممثلبييييي طم رمييييي طال مييييي طالألولبييييي  طو م يييييامجطا مييييي طالمم يييييأل ط

اا ميييييارا طو ييييي ألو طا مييييي طالمم يييييأل طللجيييييحان طوم رمييييي طالبو جيييييببم" طم ب ييييياطةنط"اء مميييييامطو يييييوطألوم ط

نييييا طنلييييمطال ميييي طجيييي و  طب ييييألمطنلييييمطم لييييب طالشيييي ايطوم زبييييزطم ييييامام  طوألم  يييي طم مم بيييياطميييينطة يييي طاء م

طال رحط   ".

ط

ط

طالثنا  طم ااطو وألطم ال  طللبو جحوطازال طا  وامطمنطءر  طالمما طال الماط

 ايييييءطوزام طالثنا ييييي طوالجيييييبا  طواوثيييييام ططا  يييييأل طو يييييوألطم ال ييييي طمييييينطق ييييي طم رمييييي طط يييييوءطال يييييما /

جيييبيطالمبيييااط ييياطا  يييوامطالبو جيييحوطالألولبييي طازالييي طا  يييوامطمييينطءر ييي طالميييما طال يييالما ط بمييياطةحيييألءطةنطم ا

وقيييييا طالمم يييييأل طالمجيييييماط اجييييي طاليييييوزام طة ميييييألطال لبييييياو ط طننط.م نولييييي طوءطو يييييوألط  طم ألبيييييألط  اا  يييييا

 م اجييييبيطالمبييييااط يييياطاء ييييوامطم نوليييي طوليييي طمم ييييمضطلل اييييام  طم حييييألاط عييييأل طو ييييوألطا طم ألبييييألط  اييييامط

ام طال برييييي ط ييييياطوةضيييييام طةنط مليييييمطاء يييييوامطبضييييي ط يييييا  بنطثنيييييا اطو بريييييا ط بييييي طننطوز.”اء يييييوام

المجييي ول طعييينطملييييمطالمبيييااط الم يييياونطميييعطممحبيييياطوابيييمان  طم ب ييياطة ييييەط باميييمضطةنطم نييييمطم اجيييبيطالمبييييااط

 مجييييموا اطال ييييالاطوال اييييارطعلبييييەطحييييونط اا  يييياطجبضييييعطاليييي  ألطامييييا طمشييييحل طازاليييي طاء ييييوامطميييينطءر يييي ط

 لبيييياو طةنط الييييوزام طليييي طو ييييو طو ييييوألطم ال يييي طميييينطالبو جييييحوطءزاليييي طاء ييييوام طةحييييألطال.”المييييما طال ييييالما

م ييييل اط مييييمطاءنطا طم ال يييي طميييينطم رميييي طالبو جييييحوطالألولبيييي ط شييييح طمجييييماطءزاليييي طاء ييييوامطميييينطءر يييي ط

طالمما طال الما .

ط

ط

ط

ط

ط



 

   2022-5-30   /االثنين  

 80العدد / 

13 
 

ط

طةممم طم لوماءطمامبإلطالم ام طوالومإل

قييييا طمييييألبمطألارييييم طال ميييي طوالمييييألمبيطالم  يييياط يييياطالييييوزام طمارييييألط  ييييامط ييييا ضطلييييي"ال  اح"اطننططال يييي اح/

رم طملليييييحطقمب يييياطو اءمايييييا طمييييعطن يييييألىطالشيييييمحاءطالم م يييي  طمشيييييموعاط ممميييي طم لومييييياءطماميييييبإلط"الييييألا

الم اميييي طوالييييومإلطالميييياطمماقيييييطعمل يييياطالييييوزام  ط  ييييألمطجييييمع طن  ييييازطالم ييييا طال ا يييي ط ضييييمانط نييييو ط

ال ييييياملبنط ب يييييا طوعيييييأل طالم عييييييط الم لومييييياءطوألقم ييييياط  يييييألطملنبم ييييياطالحممو بييييياط اعممييييياألطة  يييييز طما ليييييءط

ط الم جبحطمعطم رم طال م طالألولب ".طم مول طو

ط

طُم  مااطمألما طالألوارمطمنطالحط واما  ..طم ا رطا   امطب ألمط  زم  طقماماءط

ة يييألمطم ييييا رطا   ييييامطعلييياط م ييييانط مبييييألطا  يييأل طجلجييييل طقييييماماءط   يييوصطعميييي طمييييألما طط/ابيييم ط بييييوز  

  يييلءطابيييم ط بيييوزطعلييييمططو  جييييطاءواميييمطاءألامبييي طالميييياطا يييألم اطالم يييا ر طع يييمطحميييايطمجييييما.اليييألوارم

 جيييي  طم ييييە ط ا ييييەطبم ييييعطالمييييألما طميييينطالييييحط ييييواما  طو ليييياطل ييييألمطاألاميييي طالموا يييي طومجيييي ب طا  ييييازط

ط.اءعما 

ط

طةم عطل انط با ب طم و طعلمطقا ونطالألع طاللامئ

ممييييءطالل ييييانطالنا و بيييي  طوالمالبيييي  طوال يييي  طوال بريييي  طوالمم بيييي  ط يييياطم ليييي طال ييييواي ط ثنل يييياط يييياططال يييي اح/

ضيييمبنطقيييا ونطاليييألع طالليييامئطةح يييمطعيييألألطممحييينطمييينطالميييواألطالضيييام  طلم  ب ييياءطعيييأل طشيييماربطم اولييي طلم

ميييينط بيييي   طالم اضييييمونطالم ييييا بونطوموراييييوطال نييييوأل طبييييأماط يييي اط ب ميييياطوضيييي ءطوزام طالمالبيييي طلمجييييام اط

وقيييا طمجمشيييامطاليييوزام ط  .ميييعطأل يييو ط  ييياەط  ليييو طشييي مط زبيييمانط2022ا  بيييم طعليييمطمواز ييي طال يييا ط

  ط يييياطم ييييمببطلن ييييا طال ماقبيييي اطننط"ألارييييم طالمواز يييي طة يييي ءط  رييييمطاءعم ييييامط مبييييعطع ييييألطال جيييينط مييييا

اط"لح  يييياط  مرييييمطال حوميييي طالناألميييي  ط نطال البيييي ط الم  ب يييياء طميييينط ب  يييياطللم اضييييمبنطوال نييييوأل" طمجييييمألمحا

وةشييييامط مييييا طنلييييمطةنط"الجيييينومطالمالبيييي طليييي ط. " يييي ط يييي  باءطم ول يييياطم ييييعطمجييييوألاءطالنييييوا بنطلل ملمييييان

وم ط  اربييي .طب ييييطةنطممأل ييياطةجييي امطالييي الطالمنمم ييي طمييينطق ييي طوزام طالييي الطوحمبييياءطالييي الطالمييياطم يييألألط  يييط

و شيييأنطقيييا ونطاليييألع طالليييامئ طةوضيييبطةنط"النيييا ونطال يييالاطمشيييا ەط. "م يييامط  جييييطاءمااقبييياءطميييعطةو يييا

اطلليييي  طةوقامييييەطالم حميييي طاءم األبيييي  طوجييييب أل طشييييماربطواجيييي  "ط.وب ييييألوطةنطالم امضييييبنطللنييييا ونطقييييألطابييييمو

ميييينطل  ييييم  طم ا ييييە طن طقييييا طال اريييييطعيييينطاالييييامطالم جييييبناطوعييييألطقييييألوطننطا  بييييم ط"جييييبم ارطعلييييمط  ييييضط

ط  وألطالنا ونطن اطم طلم ەطللم وبءطم ألألااطألا  طال ملمان"ط.

 

ط
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ال ألم طقألطبوا حطعلمطم حوم طا م ا اءطم حم  طلحنط شملطا ال ب طالجباجب طواجم  األطط»

ط«مالمالحا

عليييمطا مميييا طق يييو طالمبيييامطال يييألم ط يييالمنممحطالييي  طميييم طم اقشيييمەطم ييي طابيييا طألا ييي طم شيييماءطاولبييي ططالميييألى/

مااليييييامطالم جيييييبنا  طوالييييي  طبيييييألمجط يييييبنط نيييييا طمريييييب طال حومييييي طال يييييالاطم يييييلامطالحيييييارماطوا يييييما ط

بييييأماط لييييياط ييييياطوقييييءطمنيييييو ط بييييەطمالم امضييييي   ط و طميييييم ط   ييييألطال  ا ييييياءطألا ييييي ط.ا م ا يييياءطم حيييييم 

قييييا ونطمم ييييمب طالمل بييييعطمييييعطالحبييييانطال يييي بو ا  طوالم شييييبألطللم ييييوبءططال ملمييييان ط  ييييألط وز يييياط مممبييييم

عليييييمطقيييييا ونطماليييييألع طالليييييامئطل مييييينطالغييييي اراطوالم مبييييي   طالييييي  طم ضيييييءطالم حمييييي طاءم األبييييي ط جييييي مەط

ط.ال حومب طالجا ن 

بيييييامطال يييييألم  طقيييييممطم م يييييمطابيييييامطال يييييالاطالم يييييو طنليييييمطالم امضييييي طوحيييييانطمنميييييألىطال يييييألمطزعيييييب طالم

اطعليييمطا قييي  ط جييي يطمييياطقيييا طن يييەطءزألبييياألطمالمحاليييي طعلبيييەطمييينطاليييألا  طوال يييامدطط30مم قمييياا طلميييأل ط بوميييا

ومنمييييميطازميييي طمشييييحب طال حوميييي طميييينط.وعلييييمط حييييم طمشييييحب ط حوميييي طةال بيييي طول بيييي  طألونطمجييييمب طةبيييي ط  يييي 

أل طميييينطةلييييو طاءزميييياءطالميييياطمييييمءطعلييييمطاعمييييامطمشييييحب طال حوميييياءطانطملييييو طشيييي م اطالجييييا ع ط يييياطوا ييييط

وو ييييحطةوجييييالطالمبييييامطال ييييألم  ط ييييانطا  بييييمطقييييألطبن يييي ط الم يييياألم طالميييياطبييييم ط.2003الجييييا ن ط  ييييألطعييييا ط

لحييينط-والمييياطحشييياءط)الميييألى(طاو طةمييي ط يييز اطمييينط  وأل يييا-ال يييألب طع  ييياطألا ييي طااليييامطالم جيييبناطالشيييب اط

م ييييألثءطلييييي)المألى(ط ييييانطالشييييمولط يييياطانطممحييييونطال حوميييي طال ألبييييأل ططول نييييااط وجييييالطالمبييييامطالمييييا. شييييمول

ا طانطالمااوضيييياءطألا يييي ط.«موا نبيييي طوءطمشيييياماط ب يييياطاءلييييمامطالمم وضيييي طميييينطق يييي طزعييييب طالمبييييام وم ييييألربا

مالم جييييبنا ط اقشييييءط ييييز اطميييينطااشييييحالباءطالميييياطقييييألطبثبم يييياطمال ييييألم طو يييياطمجييييمب طمرييييب طالييييوزما ط

المألى(ط يييانطمااليييامطلييينطب ميييمضطعليييمطاجييي طممشيييبطال حومييي طمييينطو  جييييطمييياطو ييي طليييي).وعيييألألطاليييوزاماء

لحيييينط مييييمطالل ريييي  طليييي طم يييي طال ناشيييياءطألا يييي ط.«وزاماءط5اوطط4ق يييي طال ييييألمببن طحميييياطبمحيييينطانطبن يييي ط يييييط

االييييامطالم جييييبناطلنضييييب طمالمم ييييوعبن طميييينطق يييي طزعييييب طالمبييييامطال ييييألم  طو يييي ط ييييوم طالمييييالحاطمرييييب ط

طاريطا  طال ح.الوزما طاءج حطوقب طال زعلاطزعب طع 

ط

ط ااطمجماطلم مببطما ماطلمج وألط امزا اط و طالم حم طاءم األب ط

 ايييمطمنيييمطال يييامزا ا طا  يييأل طةنطبحيييونطاليييزعب طالحيييومأل طمجييي وألط يييامزا اطقيييألطةألليييمط م يييمببطط بيييوز/طشييياح

المنييييمط يييياط بييييانطالبييييو  طةنط  ييييضططو حييييم.( ييييو طالم حميييي طاءم األبيييي ط)ةعلييييمطجييييلل طقضييييارب ط يييياطال ييييما 

اطماييييياألاطم يييييمببطلليييييمرب ط يييييامزا اطعييييينطوجيييييار طااعيييييط   طوالموا ييييي طاء ممييييياعاطميييييألاولءط  يييييمااطما محيييييا

قييييماماءطالم حميييي طاءم األبيييي طوال ملمييييانطال ماقييييا طوب ليييينطمنييييمطال ييييامزا اط ييييانطال  ييييمطحييييا يطوءطةجييييا طلييييەط

اط   يييضطوجيييار طاءعييي  طالم لبيييي طقيييألطميييألاولءط  يييماطما محيييياطعييينطلجيييانطمجيييي وألططوحا ييييء.مييينطال ييي  طال قيييا

اطمايييياألاط ييييأنط"نقلييييب طحومألجييييمانطابييييمطم  يييياط المشييييمب اءطوالنييييماماءطالميييياطم ييييألمطميييينطال ملمييييانط ييييامزا 

طواءم األطوالنضا طاءم األ ".

ط

ط
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ط

ط

طال امم طبللعطجابمطموجباط  وألطن  ا طاء جألاألطالجباجاط

 

/طو  ييي طمريييب طم يييالمطالايييمبط ييياأل طال يييامم  طا  يييأل طميييعطجيييابمطموجيييباط ييياطال يييما طم مييي ططابيييم ط بيييوز  

و حييييمطمحميييييطال ييييامم ط يييياط.ماءط يييياطالم لنيييي طوال ييييال طو  ييييمطالمجييييم ألاءطألا يييي طالمشيييي ألطال ماقيييياالملييييو

 بييييانط طةنط ا  بييييمطاجمن  لجييييابمطالموجيييياطلييييألىطال ييييما طل ييييمو طحومماشييييبمطالبييييو طا  ييييألط يييياطمحم ييييەط

 ال ا يييم ط غيييألاأل طو  ييي طم يييەطم مييي طالمليييوماءط ييياطالم لنييي طوال يييال طو  يييمطمييياطليييمةط ييياطال يييميطالنارمييي ط

وجييييباطواوحما يييياط طحميييياط يييياقإلطاللم ييييانطالمجييييم ألاءطألا يييي طالمشيييي ألطال ماقيييياطوحبابيييي طالييييأل عط يييياط ييييبنطم

وةضيييييام طةنط ال يييييامم طةلليييييعطالجيييييابمطالموجييييياطعليييييمط  يييييمط.”مليييييوبمطال  قييييياءطالث اربييييي ط يييييبنطال ليييييألبن

مجيييييم ألاءطال ملبييييي طالجباجيييييب طوال  يييييوألطالم  ولييييي طا  يييييا ط الييييي طاا جيييييألاألطالجباجييييياطال ا ييييي طومشيييييحب ط

م طعلييييمطم ميييي طالمجيييي ولب ط يييياطمنييييألب طال ييييألماءطللشيييي يطال ماقيييياطوم نبييييحطملل يييياءط مبييييعط حوميييي طقيييياأل

ميييينط ا  ييييەطقييييا طحومماشييييبمط ط مييييألطحيييي طةبيييياأل طا  ييييو طوالم  يييي طو ييييما  طالوضييييعط يييياطال ييييما ط.”المحو يييياء

والضييييغولاءطالميييياطبم ييييمضطل يييياطو  يييينط  حييييألطألعم يييياطلحيييي ط ط طم ب يييياطانط مشييييحب طال حوميييي طال ماقبيييي طبمثيييي ط

ط.”لألىطموجحوطاجمنمامطالوضعطالجباجاطوا م اطوال ألماط اطال ما ة مب طح بم ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط
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طعضوط اطالنا وناطلنط م از طعنطالحمل طالشب ب طا حثمطعألألااطولنطبمممطا منطالغ ارا

اعليييينطعضييييوط يييياطاميييير مطألوليييي طالنييييا ون ط بييييألمطال مييييا طعيييينطقييييمامبنطم مييييبنطل لييييامططط/الاييييماءط بييييوز   

 ييياز طعييينطالحملييي طالشيييب ب طاءحثيييمطعيييألألااطوم ضيييەطلنيييا ونطاءمييينطالغييي اراطالم يييامضطلنيييمامطالم جيييبناط  يييأل طالم

وقيييييا طال ميييييا}طل م يييييامجط عالمجيييييلم لط ثميييييەطق يييييا طالايييييماءطالاضيييييارب طاللبلييييي  طانط.الم حمييييي طاءم األبييييي 

ا"اءشيييييحاءءطالجباجيييييب طءم يييييألطلمبن ييييياطلل ييييي طاءط يييييال وامطالمم ييييياأل طومنييييياميطال يييييز بنطالحيييييمألببنطجيييييبامبط

 يييايطل ييي طاءشيييحالءطالجباجيييب " طم حيييألااط"لييي ط حييينطثلثييياطم لييي ط نيييألمطماح ييياطضيييام اطلو يييأل طو يييوألطال ملبييي طال

واضييييامط"  يييينط مبييييألطال لييييو ط ييييو طلاوليييي طمجييييمألبم طل ماييييا طعلييييمطاءشييييحالباءط."الجباجييييب طو بحلبم ييييا

 طو  ييييااطامييييومطا ييييمىطءطبمحيييينطالم عيييييط  يييياطحو ييييوألطالمحييييونطالشييييب اطححمليييي طاح ييييمطعألألبيييي طألا يييي طالن ييييط

واشييييامطال ميييياطالييييمط"المشييييحل طالميييياطبوا   يييياطالمجييييمنلبنطحو  يييياط محيييي ط اشيييير ط ييييا م مطالييييم ىط."ال با بيييي 

واءبييييا طالناألميييي طقييييألطم ييييمجطاشييييبا طا ييييمى طوالمييييأل  طال ييييام اطومزممييييەط ييييوطجيييي يطالمنال يييياءطالجباجييييب ط

 طمماييييارلبنطو ييييبنطانط"احثييييمطالمجييييمنلبنطابييييأللو بم  طشييييب ب طلحيييينطا اط رم يييياطالب يييياط  مييييحط  ييييأل ."النارميييي 

حثبييييماط لييييمحط  ييييضطاء حييييامطم  يييياطمل بييييحطمييييواألطالألجييييمومطوا ييييمونطاماألواطمحييييوبنطال حوميييي طألونطمييييأل  ط

واوضييييبطال ميييياط"ءطمو ييييألط."اءلييييمامطالجباجييييب طوميييينطألونطشييييمولطو يييي اطءطبو ييييألط يييياطال ميييي طالجباجييييا

امطال ييييألم ط يييياطال ملبيييي طالجباجييييب طم يييياز ط يييي طاماييييا طو جيييييطالو ييييوألطوالنييييو طألونطحجييييمطاءبييييماألاء طوالمبييييط

وشيييألألط يييي"ضموم طال ليييو ط ."لييي طب يييأل طا طممو ييي ط ييياطاءمايييا طممييياطبيييأل   اطاليييمطمنيييألب طم ييياألماءطا يييمى

ل  يييي طالمشييييممحاءطوميييينطثيييي طم اقشيييي طاء م  يييياءطوعييييأل طالم يييياز طعيييينطالثوا ييييءط مشييييحب طالحمليييي طال با بيييي ط

نطالمييييأثبمطوعلبييييەطالشييييب ب طاءحثييييمطعييييألألا طاميييياطالم امضيييي طالااعليييي طب يييييطانطمممليييياطالنييييو طالميييياطممح  يييياطمييييط

طب يطانطمحونطمراج طال ملمانطم ءطبألطالم امض ".

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط
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ط  ما طب  موناطال ما طعلمطةعمايطم  بألطةم اط لبمط

 ييي ّمط  يييما طةم بيييونطمييينطةنطال يييما طعليييمطةعميييايطم ييي بألطةم ييياط ييي  طالمم لييي طالمن لييي ط ييياط يييا ططال ييي اح/

الم لنيييي طال ضييييما طةمييييا طالمييييوال بنط يييياطريييي ططاجييييمممامطاء جييييألاألطالجباجييييا طو يييياطوقييييءطاعم ييييمواط بييييەط ييييمب

ا طةحييييألواطضييييموم طما بيييي ط رييييا طالحييييامبماءط يييياط مبييييعطم ييييالحط الم ييييألباءطا م بيييي ط"ن  ييييازاا"طوننطحييييانط زربييييا

و يييي مطال  بييييمطا م يييياطة مييييألط.ال ا ييييم طوالم ا ريييياءطوحيييي لاطاءعمميييياألطعلييييمطمحثبييييمطال  ييييألطاءجييييم  ام 

 يييي  طالمم ليييي طالمن ليييي ط جيييي يطال يييي مطال ا يييي طالشييييمباا طميييينطةنطال ييييما طعلييييمطةعمييييايطم يييي بألطةم يييياط

ط.علمطالجا  طالجباجب 

اط ييييياطمشييييياعمطالنليييييحطجيييييوا طمييييينطالنيييييارمبنطعليييييمطالم ججييييياءطةوط وقيييييا طالشيييييمبااط"اطننط"  يييييااطم امبيييييا

ط. "المماق بن ط نطال ماعاءطالجباجب ط امءطملناط ر ل اطعلمطالمش ألطا م اطوال جحم ط اطال لأل

منمضييييياطةنطبحيييييونط  يييييااط ضيييييومطنألام طمييييينطوزما طووحييييي  ط نطال مبيييييعططوةضيييييام طةنط"نألام طالم محييييي 

ب ضيييي ونطلفشييييمامطوالمقا يييي طوالمما  يييي طالميييياط يييياط ييييز طم يييي طو بييييو طميييينطم ييييا طالجييييلل طالمشييييمب ب " ط

مشييييبمااطنلييييمطةنط"ابييييايط يييي اطا مييييومطبيييي ثمط شييييح طم اشييييمط يييياطالوضييييعطا م يييياطوال جييييحم  ط ضيييي اطعيييينطةنط

 مييييياطم ضيييييعطللمواز ييييياءطااقلبمبييييي  طوم  يييييمط لييييياطة  ييييياطءط جيييييملبعطا زمييييياءطالجباجيييييب طلبجيييييءطم لبييييي طون

ال ييييألب طعيييينطجيييي م طوالمر ييييانطا حمييييامطال ألوألبيييي ط ييييبنطال ييييما طوألو طال ييييوامط يييياطحثبييييمطميييينطا  بييييان ط

اطعلييييمطال ملبيييي طا م بيييي طوال جييييحمب  طميييياطب  يييي ط اليييي طاام ييييااط يييياطالميييياطمجييييوألط لحو  يييياطمشييييح طضيييياالا

ط. "المش ألطو  بنطالملابنطا م ببن

 ييييألوما طقييييا طال  بييييمطا م يييياط اضيييي طة ييييوطمابييييمط يييياط ييييألب طلييييي"ال  اح"اطننط"الم لنيييي طال ضييييما طشيييي ألءط

م ا  يييياءطعألبييييأل طم  يييياطعملبيييياءطنب ييييا طوشييييمومطو ييييمبطوالييييح طن طجيييي حطل يييياطةنطا مم ييييءطلامييييم طو بييييز ط

ط. "   ط حومماطمربجاطالوزما طا ج حط بألمطال  األ طوالجا حطعاأل طع ألطالم أل 

ء جيييألاألطالجباجييياط أ يييەط"محالييييطعليييمطالم ا ييييطواليييوزاماء ط نطحييي طمييياطب  ييياط ييي اطوو يييمطة يييوطمابيييم طا

الحمييييي ط ييييياطالمغيييييا  طالمييييياطبلم يييييونطنلب يييييا" طوميييييا عطةنط"اء جيييييألاألطءطبايييييمبطنءط الماييييياوضطعليييييمطمنجيييييب ط

الم ا ييييييطواليييييوزاماءطوالميييييألما طال يييييامبنطواليييييوح  طوال برييييياءطالمجيييييمنل  ط  يييييألط جييييي طمراجييييي طاليييييوزما ط

طعلمطمرب طال م ومب "ط.طوق ل اطالم وبء
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ط

طالن ضطعلمطنم ا ببنطاث بنطوما مطم ألماءط اط غألاأل

ةعل ييييءط لبيييي طااعيييي  طا م ييييا طالنييييا طالنيييي ضطعلييييمطنم ييييا ببنطاث ييييبنطومييييا مططوحاليييي طاء  ييييا طال ماقبيييي / 

و حييييمءطال لبيييي ط يييياط بييييانطة ييييەط"م ابيييي ااطلمو ب يييياءط.م ييييألماءطوضيييي لطةجييييل  طابييييمطمم  يييي ط يييياط غييييألاأل

لييييمحنطقارييييألطعملبيييياءط غييييألاألطونجييييمممام طليييي  جطال ملبيييياءطاءجييييم اقب طالم مضييييب طوو ييييحطم لوميييياءطالامبييييحطا

اجييييم  امب طألقبنيييي طو الم جييييبحطمييييعطقجيييي طاجييييم  اماءطقبيييياأل طعملبيييياءط غييييألاأل طممح ييييءطحمب يييي طاجييييمل مط مقيييي ط

المشيييا طال األبييي طعشيييم طو ييي  طميييألقبحطالم لومييياءط ييياط اجييي  طالملليييو بنطللنضيييا طمييينطالنيييا طالنييي ضطعليييمط

طم ا اط او طالأل و طنلمطال ا م طعنطلمبحطجبلم طالش يطشمالاط غألاأل".ن

ط

طاام ط وب طعماقب طمجم ألمطوحمااطلألاعإلط اطألبالمط

اجييييم أل ءطالنييييو طال وبيييي طال ماقبيييي  طوحييييمااطل  بيييياطألاعييييإلط يييياطم لنيييي طزملييييواط   ييييا ط مييييمبنط يييياطط/مووألاو

بيييي طااعيييي  طا م ييييا طا  ييييألطو  جيييييط بييييانط ل .ألبييييالم طةجييييامءطعيييينطقملييييمطوةجييييمىط ييييبنطع ا ييييمطالم رييييب 

( ط يييي نط  ييييألطالمجيييياعأل طوالم جييييبحط ييييبنطالم ييييا ماءطالول بيييي طوقبيييياأل طال ملبيييياءطالمشييييممح ط2022ةبييييامطط29)

ال ملبيييي ط ."ال ماقبيييي ط ميييي طضييييم اءطعلييييمطالييييوحم طةألءطلمييييألمبماط الحاميييي  F-16  "طو  ييييءطلييييارماء

لماميييييبإلطمحيييييانطالضيييييم اءطط2وطط53ا م بييييي طال وبييييي  طملم ييييياطقبيييييا ط"قيييييو طمشيييييممح طمييييينطليييييواراطالمشيييييا طط

ط ث طل  ا اءطألاعإل".ط3وعثمءطعلمطط

ط

ط

طالممومطما  طااشاماءطالضورب ط

ةعل ييييءطمألبمبيييي طالمييييمومطال اميييي  طةميييي طا  ييييأل طم ابيييي طمو بييييەطمرييييب طالييييوزما طم ييييلامطالحييييارما ططال يييي اح/

 يييياءطوقييييا طمييييألبمطالمييييمومطال اميييي طاللييييوا طلييييام طنجييييماعب طن ييييەط"م ابيييي ااطلمو ب. ما بيييي طااشيييياماءطالضييييورب 

مرييييب طالييييوزما  طال ا يييي ط ما بيييي طعميييي طااشيييياماءطالضييييورب  طن ط ييييألةطال ميييي ط الم جييييبحطمييييعطةما يييي ط غييييألاألط

لم برييييي طااشييييياماءط الشيييييح طال ييييي بب" طم حيييييألااطةنط"عليييييمطوزام طالح م يييييا طالم ييييياونط ييييياطم يييييا طما بييييي ط

لبلييييي طااشييييياماءطالضيييييورب "ط.طوةضيييييام طةنط"قيييييمامطاعممييييياألطااشييييياماءطالضيييييورب طجيييييبحونط ييييي  طا بيييييا طالن

طالمن ل  ط ب ماطجبم طاجمث ا طةوقاءطال مو طوالز  طالشألبألطالماطمملليطمأل  طم  طالمموم".

ط
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ط

طالن ضطعلمطمم  ط نم طاممة طوجمق طالألما اءط اطال  م

ممح ييييءطماييييامزطشييييمل طال  ييييم طا  ييييأل طميييينطالنيييي ضطعلييييمطمييييم  ط نميييي طنمييييمة طوجييييمق ط ط/مييييوازبنط بييييوز

 ط يييياط بييييانطةنط ماييييامزطمحا  يييي طن ييييما طال  ييييمطاءشييييممطممح ييييءطو حييييمءطمألبمبيييي طالشييييمل.الييييألما اءطال امبيييي 

مييينطالنيييا طالنييي ضطعليييمطميييم  ط الجيييمق طوالنمييي  طاعميييممط ييي  طالم نبيييحطم يييەط جيييمق طعيييأل طألما ييياءط امبييي ط

ط.”منطاماحنطم ملا 

وةضييييا ءط و  ييييألط مييييعطالم لوميييياءطع ييييە طومألءطم لوميييي ط ييييانطلييييەطع قيييي ط نميييي طامييييمة  طال ييييا طالماضيييياط يييياط

لم ميييحط يييالم نبحطم يييەطاعميييممط اممحا يييەط مبمييي طالنمييي طالمييياطجييي لءط ييياطوقيييءطجيييا حطضيييألطالحو ييي  طو ييي  طا

طم  و   طمشبم طنلمطا المەطللنضا طو ألقءطاعمما امەطقضاربا .
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ط

طم ممط حوماطب لنطزباأل طم أل طال موطال  اعاط ما طامماامطج مطالألوءم

أل طم ييييأل طال مييييوطال يييي اعاط يييياطاليييي  ألط ييييما طحشييييمطالم ييييممطال يييي اعا طا  ييييأل طعيييينطزبيييياط/مييييوازبنط بييييوز

امماييييامطاجيييي امط ييييممطالييييألوءم ط بميييياطةحييييألطةنط ييييمبط ييييمومط ألبييييأل ط يييياطالم ا ريييياءط  ا يييي طالييييمطم  ييييبصط

وقييييا طمييييألبمطالم ييييممط يييي  ط يييي احطال مييييألا ا طننط"م يييياألم طال  يييياطالممحييييز طممميييياز ط.مييييالاطضييييمنطالمواز يييي 

وللمشيييييامبعط %2والااريييييأل طللمموجيييييل طجييييي  طط15 ال جييييي  طللمشيييييامبعطالمموجيييييل طوالح بيييييم  طوميييييألم اط

 طم ب يييياطة ييييەط" ييييألة اطال ميييي ط الم يييياألم طلحيييينطال ييييما طب مييييادطالييييمطاءمطالم ييييا عطو  يييينط  يييياو ط" 3الح بييييم ط

ط."مو بمطالنموضطلمراءطالم ا ع

وةشييييامطنلييييمطةنط"الم ييييممطال يييي اعاطمموبلييييەط اميييياطولألبييييەطمة طمييييا طبنييييمضط ييييەطالز ييييارنطلحيييينط  ييييااط

الول بيييي طواللليييييط شييييح طح بييييم" طء ميييياطالييييمطةنط"الجيييي واءطالجييييا ن طحييييانطلليييييططمزابييييألاط يييياط  يييي طال يييي اع 

و البيييياطب يييي طاللليييييطالييييمطاءءمطط150ط-100النييييموضطبييييأماطلمشييييامبعطم ييييءطالمأجييييب طو ألبييييأل ط  ييييألوألط

و يييي اط جيييي يطمغبييييمطجيييي مطال ييييممطاليييي  طةألىطالييييمطةنطبحييييونطالمجييييمومألطاالبيييياطوبحييييونطالم ييييمجطالم ليييياط

ا طاءعمييييا طوالم ييييامطوالمجييييمومألبنطباحييييمونط يييياطا شييييا طالم ييييا عطةم ييييصطميييينطالمجييييمومألطمميييياط  يييي طم ييييط

طألا  طال ما ".

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط

ط
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ااألام طالم لب طم اشمط مشامبعطم لطالش حاء.. مااطمجماطلم  اطةزم طمبااطالم الحطط

 الم بل ط أ وامطال ا مب 

ألاعباءطشيييي  طشيييي ألءطم ا ريييي ط  طقييييامط يييي  طاءبييييا طاء بييييم طم محيييياءطم لبيييي طووزامبيييي طلمييييألاماطمييييططالمييييألى/

المبييييااط يييياطعييييألألطميييينطاءقضييييب طوال ييييوا اطالمما ميييي ط  ييييوامطال ا ييييمب  طو بميييياطام يييي ءطااألام طالم لبييييي ط

 لييييواءطمبألا بيييي طلم ال يييي طالشيييي  ط يييياطم ييييالحطالا ييييوألطوالم ييييام طلم ييييءطوزام طالمييييوامألطالماربيييي ط مليييي طميييينط

نطالمشيييياح طالمزم يييي طوم ييييأّلطمشييييحل طشييييلط  طا ييييما ب طمييييط.الم ال يييياءطلشييييلط  طا ييييما ب ط يييياطقضييييا طجييييبألطأل بيييي 

المييياطم يييمزط نيييو طميييعطحييي طموجييي طشييي  طمبيييااطمميييمط يييەطالم ا رييي  ط بمييياطب يييا اطقضيييا طالا يييوألطو ا بييي طالم يييامط

وةعليييينطم ييييا رط  طقييييامطم مييييألط يييياأل طالغييييز طعيييينط.ميييينطملييييو طمنلييييحطوشيييي  طح بييييم ط يييياطمبييييااطالشييييمي

ح طو ليييياطضييييمنطالم اشييييم ط أعمييييا طم ييييلطشيييي حاءطالمبييييااطلمييييألب ماطالا ييييوألطوالم ييييامط مشييييمومطمييييا طاء يييي 

وقييييا طالغييييز ط يييياط بييييانطننط.مجيييياعاطالم ا ريييي طل يييي طازميييي طمبييييااطالشييييميط يييياطمييييألنطشييييمقاطالم ا ريييي 

ألنطلبحييييونطوا ييييألااطميييينطالمشييييامبعطالجييييممامب ب ط يييياطالم ا ريييي طوحييييانطبامييييمضطانط "مشييييمومطمييييا طاء يييي حطاُعيييي 

لييياطالو يييألاءطبغييي  طحييي طمييينطالا يييوألطوال  يييابإلطوجيييبألطأل بييي طوالم يييامط بيييألطانطال مييي طةم ييي ط ييياطال ألبيييألطمييينطم

اءألامبيييي ط جيييي ايطاألامبيييي طو  بيييي ".طوةشييييامطالغييييز  طنلييييمط"مشييييحب طل  يييي ط ا يييي طلمما  يييي طال ميييي ط المشييييمومط

وقييييألطةثمييييمطعمل يييياطعيييينطالم اشييييم ط ييييم لطاء ا بيييييطال اقليييي طللشيييي حاءط ال زا يييياءطال ا يييي ط مييييألب ماطالا ييييوألط

اطانط" م  ييييزطاعمييييا طالييييم لط نضييييا طوالم ييييامطلضيييي طالمبييييااطل ميييياطو نيييياطلللاقيييياءطاء ما بيييي طالمنييييمم " طمم  ييييا

وموقييييع طانط"محييييونط  يييي ط ا بيييي طالا ييييوألطميييينطمبييييااطمشييييمومطمييييا ط."ال  ييييابإلط يييياطاضييييونطابييييا طقلبليييي 

 ."مممطمح يط اطالجاع ط200مممطمح يط اطالجاع طو ا ب طالم امطط600اء  حط

 

 ملبامطألب امطلمشامبعطالما ط اطحومألجمانطط356 حوم طاءقلب طم  صطط

وميييي طاقلييييب طحومألجييييمانطمجييييمومط ييييامزا ا طاء ييييأل طعلييييمطم  ييييبصطم لييييمطوا ييييحطمرييييب ط حط/شيييياحط بييييوز

و ييييا ط يييياط بييييانط.ملبييييامطألب ييييامطلمشييييامبعطالمييييا ط  مبييييعطالم ا ريييياءطواءألاماءطالمجييييمنل ط يييياطااقلييييب ط356

لييييألارم طاءعيييي  طوالم لوميييياءط يييياط حوميييي طاقلييييب طحومألجييييمانطومألطلوحاليييي طشيييياحط بييييوز طن ييييەط يييياطالييييامطابيييي  ط

 طااقليييييب طاء مميييييا ط المشيييييامبعطوال يييييألماءطوعليييييمطضيييييو طنب يييييا طال يييييألماءطالمشيييييحبل طالماجييييي  طل حوميييييط

للميييييوال بنطومنلبييييي طم يييييالمطا مشيييييامططاءميييييماضطو مابييييي طالمبيييييااطال و بييييي طومنليييييبصط ريييييا طموزبيييييعطالميييييا ط

ال ييييالبطللشييييميط واجييييل طال يييي امبج طوا ييييحطمرييييب طال حوميييي طمجييييمومط ييييامزا اطعلييييمطم  ييييبصطو ييييممط

اليييييمطألب يييييامط نيييييألاطو مما ييييي طللمبزا بييييي طاءجيييييمثمامب طليييييوزام طط144ملبو ييييياطوط674ملبييييياماطوط356م ليييييمط

وةوضييييبطال بييييانطةنطالمشييييامبعطممضييييمنطا يييي حط.2022ال لييييألباءطوالجييييبا  ط  ييييألمطم ابيييي طمشييييامب  اطل ييييا ط

 ليييييولط نييييي طالميييييا طال يييييالبطللشيييييميط ييييياط)ام بييييي طوالجيييييلبما ب طوأل يييييواطو لب ييييي طوجيييييومانطوضيييييوا اط

وضييييييوا اطأل ييييييواطوزا ييييييوطوعنييييييم ( طوحيييييي لاطالجييييييلبما ب طوضييييييوا اطحممبييييييانطوحوبجيييييي  حطوزارييييييمبنط

اء يييي حط يييياط زا يييياءطمشييييامبعطالمييييا طوالم ييييام ط يييياطام بيييي طوألوارييييمطمييييا طجييييومانطوالجييييلبما ب طوضييييوا اط

الجييييييلبما ب طو ل  يييييي طوضييييييوا اطحممبييييييانطوحوبجيييييي  حطوما ييييييمبنطوأل ييييييواطوضييييييوا اطأل ييييييواطوزا ييييييوط

 .(وعنم 
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 ألبألال ما طبش  طالم ا ج طلملوبمط نولەطال الب ..ط م جاطءعيط 

مم ييييەطال حوميييي طال ماقبيييي طنلييييمطاجييييمنلايطاجييييمثماماءط ألبييييأل طومم وعيييي ط يييياطقلاعيييياءطاليييي الطط/جييييحا ط بييييوز

واللاقييي  ط ب مييياطمجييي مطنليييمطزبييياأل طاا ميييادطومليييوبمطال  بييي طالم مبييي طل ييي اع طالييي ال طضيييمنط لم ييياطلم يييألبمط

ماعب  طة يييييمىطوزبيييييمطالييييي الطال ماقييييياطن جيييييانطع يييييألطال  يييييامطنجيييييطو.2027م بيييييبنط ممبييييي ط  ابييييي طال يييييا طط8

اطم ا ثييياءط ييياط م جييياطو مبلا بيييا ط ييياطم اولييي طلميييأمبنطالمزبيييألطمييينطاءجيييمثماماءط ييياطقلاعييياءطالييي الط مييي  ما

وةعليييينطنجييييماعب طةنط يييي ألاطعمضييييءطعلييييمطشييييمحماط" ييييمبمإلط ممولبييييو "طال مبلا بيييي طو"مومييييا "ط.واللاقيييي 

 .الام جب ط للااط ألبأل طل جمثمامط اطقلاعاءطال الطوالغازطواللاق طال ربا 

اطا مماعيييياءططو حييييمء وزام طاليييي ال ط يييياط بييييان طةنطوزبييييمطاليييي الطال ماقيييياطة ييييمىط يييياطل ييييألنطو ييييامب طميييي  ما

ميييييعطااألام طال لبييييياطلشيييييمح ط" يييييمبمإلط ممولبيييييو "طال مبلا بييييي طوشيييييمح طموميييييا طالام جيييييب طووزاممييييياطاللاقييييي ط

اط ألبييييييأل طل جييييييمثمامط يييييياطقلاعيييييياءطاليييييي الطوالغييييييازطواللاقيييييي ط واءقم يييييياألطالام جييييييبمبن طولييييييمحط للييييييا

وقييييا طالييييوزبمطال ماقييييا ط يييي  طا مماعييييەط ييييااألام طال لبيييياطلشييييمح ط" ييييمبمإلط ممولبييييو "طال مبلا بيييي اط.ال ربايييي 

"لييييألب اطمشييييموعاءطح بييييم  طو لل يييياطمجييييممم ط يييياطم ييييا طاللاقيييي طال ربايييي  طوشييييمح ط ييييمبمإلط ممولبييييو طميييينط

ة يييي طشييييمحا طال ييييما  طو يييياطمجييييم أل طلضيييي طمزبييييألطميييينطاءجييييمثماماءط يييياطم ييييا طاللاقيييي طال ربايييي  طو  أل يييياط

و حييييمطالييييوزبماط"لنييييألط  ث يييياط يييياط."امو يييي ط  يييي اطاءم ييييااطولييييألب اط لييييلطح بييييم طموضييييوع طعلييييمطالييييوم م

 ييييامب طمييييعطالييييمرب طالم ابيييي  طلشييييمح طمومييييا ط اممبيييياط وبا ببييييەط ييييمامجطو ييييمصطال ميييي طوالم يييياونطالمشييييمماط

 يييياطم ابييييي طمشييييموعاءطقليييييامطاليييي الطواللاقييييي  طواءماييييا طعليييييمطموقبميييياءطم ابييييي طعييييألألطمييييينطالمشيييييموعاءط

  طالميييياطممضييييمنطمشييييمومطاجييييمثمامطالغييييازطالم ييييا يط يييياطعييييألألطميييينطال نييييو طال البيييي ط يييياط  ييييويطالمشييييممح

ال ييييما  طومشييييمومطاللاقيييي طالشمجييييب  طومشييييمومطملييييوبمط نيييي طةمليييياو طوزبيييياأل طاا ميييياد طومشييييمومط نيييي ط

وبيييييمىطم م يييييونطةنطم يييييألألط."ميييييا طال  يييييمطليييييألع طعملبييييياءطنألامييييي طوزبييييياأل طاا ميييييادط ييييياطال نيييييو طال البييييي 

ا يييييم مط  جيييييبام ا طأللبييييي طعليييييمطةنطال يييييما طمييييياطزا طبجيييييمنليطالشيييييمحاءطال المبييييي طالشيييييمحاءطال املييييي طو

 .ل جمثمامطوالشماح طم  ا

 

 

 

ط

ط
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ط

طال ملمانطال م اطبألبنطاء م احاءطااجماربلب ط اطالمج ألطا ق مط

ألانطال ملمييييانطال م يييياط شييييأل طاقم ييييا طةعييييألاألطح بييييم طميييينطالمجييييمول بنطالمملييييم بنطط/وحاليييي طاء  ييييا طالجيييي وألب 

 ا يييياءطالمجيييي ألطا ق ييييم طوم ييييعطةعيييي  طجييييللاءطاء ييييم  طااجييييماربلاط يييياطجييييا امە طم حييييألااطة  يييياط لييييواءط

م يييييي بألب طواجييييييمازازب طميييييي أل طلمزبييييييألطميييييينطاء منييييييانطو اليييييي طميييييينطعييييييأل طاءجييييييمنمامطا م يييييياط يييييياط

وةوضييييبطال ملمييييانطال م يييياط يييياط بييييانطلييييەطةميييي  طةنط يييي اطالممامجيييياءطاءجييييمازازب طمييييأماطاممييييألاألااط.الم لنيييي 

اطالم ممييييعطل  م  احيييياءطال جييييبم طالميييياطمنييييو ط  يييياطقييييواءطاء ييييم  ط يييياطا ماضيييياطالالجييييلب ب طالم مليييي  طألاعبييييا

الييييألولاطنلييييمطضييييموم طالم ييييأل طلمثيييي ط يييي اطاا ييييما اء طحو  يييياطجييييمأل  طالم لنيييي ط يييياط اليييي طميييينطعييييأل ط

طاءجمنمامطءطب ل طة ألطمألا ا.

ط

طاز ..طمرا ماءطم ضاطلمجبم طا ع  طااجماربلب ط

شيييياماطمريييياءطالالجييييلب ببن ط يييياطقلييييامطاييييز  ط يييياطمرييييا ماء طا  ييييأل طم ضيييياطلمجييييبم طط/ وحاليييي طاء اضييييو

و ييييا ءطالمرييييا ماءطالميييياط."ا عيييي  "طالميييياطب رم يييياطمجييييمول ونطنجييييماربلبونط يييياطمألب يييي طالنييييأل طالم مليييي 

ألعييييءطل يييياط محيييي طالمناوميييي طااجيييي مب ط" مييييا "ط طمزام يييياطمييييعطم رييييب طالمجييييمول بنطميييياطبجييييممط"مجييييبم ط

وم ييييعطالمشييييامحون طا عيييي  طالالجييييلب ب  طوء ميييياءطُحميييييطعلييييمط  ضيييي اط"ا ق ييييمط.لنييييأل ا عيييي  "ط مألب يييي طا

ومأّلألطالممريييييا مونط ما ييييياءطم ا ضييييي طاجيييييمارب  طوُم يييييألأل طلمجيييييبم ط." يييييلطة ميييييم" طو"ل بييييياطبييييياطةق يييييم

وقييييا طم مييييألطة ييييوطعجييييحم طالنبيييياأل ط يييياط محيييي ط" مييييا " ط"ننط.ا عيييي  طااجييييماربلب ط يييياطالنييييأل طالم مليييي 

وةضييييامطة ييييوطعجييييحم ط يييياط."اليييي بنطبييييألا  ونطع  ييييا طوميييينط لا يييي طمناوميييي طم ار يييياط"النييييأل طل يييياطم ال ييييا

حلميييي طلييييەطعلييييمط ييييامإلطمجييييبم طا للنييييءط  لييييأل ط  البيييياطشييييمالاطالنليييياماط"ن اطحييييا واط)ااجييييماربلبون(طب  ثييييونط

عمييييياطبجيييييّمو ەطليييييّ طالشيييييم  طومو بيييييألطالنيييييأل  ط  نيييييو طل ييييي اطننطالنيييييأل طحل ييييياطةمضط لجيييييلب ب طنجييييي مب ط

أل  طءط ييييم ط ييييبن ومييييا عاط"ءطم ييييا طءلمنار يييياطمييييعطال يييي اب  طعلييييمط يييي اطا مضط."شييييمقبّ اطوءطام بّ يييياطمو ييييّ

ط)...(ط النأل طل اطولنطبم عط وق اطنءطعل ط لجلبن".

ط

ط

ط

ط

ط
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ط4ااماماءطم لنطامماامطعألألطن ا اءط" ألم طالنموأل"طنلمط

 يييييألم ططةعل يييييءطالجيييييللاءطاامامامبييييي  طا  يييييأل طمجييييي ب طثييييي  ط ييييياءءط ألبيييييأل طلميييييمضطال ليييييبجطاو  بييييين/

وليييي طمييييومألطوزام طال يييي  طووقابيييي طالم ممييييعطاامامامبيييي ط.النييييموأل طاليييي  طا مشييييمطميييي  مااط يييياطعييييأل طألو ط ال ييييال 

م لوميييياءطنضييييا ب  طلح  يييياط ييييألألءطمأحبييييأل اطعلييييمطةنط"مييييمضط ييييألم طالنييييمأل طمييييمضط بموجيييياطم ييييأل طنءطةنط

نطن جييييانطوةحييييألءطةنطة ييييمزطلييييم طا منييييا طال ييييألوىطمييييط."19-جيييي  طا مشيييياماطم ييييألوأل طمنام يييي ط ابييييمو طحو بييييأل

و ييييمطمييييأماط"عيييينطلمبييييحطم مجيييي طجييييوار طال جيييي طوالييييم ا طالم اجيييياطوم مجيييي طاو يييياءطال لألبيييي طلشيييي صط

م ييييياي طوم ميييييي طا جييييييلبطالملوثييييي ط جييييييوار طالم ييييييايطةوطعيييييينطلمبيييييحطالمشييييييبم طميييييينطا  طال اميييييي ط

وةو يييييءطالجيييييللاءطال ييييي ب طاامامامبييييي طة يييييماألطالم مميييييعط ضيييييموم طام يييييامطن يييييما اءطالجييييي م ط."ل  ب  يييييا

بييييي طال ييييي ب طحا ييييي  طوة ييييي طالميييييألا بمطالوقاربييييي طع يييييألطالجيييييامطوالم م ييييياء طوم  ييييييطالجيييييلوحباءطابيييييمطوالوقا

طاوم  طوابمطال  ب .
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ط

 األ طمحجا اطالوءباءطالمم أل طجم نحط اطاجم ا  طالشمل طال  طال امطعلمطالمألمج طط

ط اطةو الأل ط

BBC/علييييمطنليييي  طال ييييامطال ميييياعاط يييياطمألمجيييي ططجييييم نحطوزام طال ييييأل طا ممبحبيييي ط يييياطمألط  يييي طالشييييمل ط

وبمزابيييألطالغضييييطال ييييا ط.لاييي طوم لممييييبنطاث يييبنط19 ييياطةو اليييأل ط وءبييي طمحجيييا  طواليييي  طةجيييامطعييينطمنمييي ط

  ييييألطةنطر ييييمطالضيييي الطو يييي طب مرييييمونط يييياطالمأل يييي  ط ب ميييياطقييييا طا لاييييا طالم ا ييييمونطميييينطمللييييحطال ييييامط

ا  يييييأل طةنطال يييييألمط يييييوط"منيييييألب طمنمبيييييمططوةعل يييييءطوزام طال يييييأل طا ممبحبييييي .محالمييييي طبارجييييي ط911 ييييي  ما ط

مجييييمن طعيييينطن ييييما اءطن اييييا طالنييييا ونطومألوألطالا يييي ط يييياط ليييياطالبييييو  طوم ألبييييألطالييييألمو طالمجييييمااأل طوة ضيييي ط

الممامجييييياءطلمجييييياعأل طالمجيييييم ب بنطا وارييييي طعليييييمطاءجيييييم ألاألطواءجيييييم ا  طالييييي  طال يييييامطال شيييييلط ييييي  ط

بمطللجييييبلم طعلييييمطا جييييل   ط يييياط لييييألطشيييي ألطوةثييييامطنليييي  طال ييييامطألعييييواءط ألبييييأل طءم ييييا طمييييألا ."ا  ييييألا 

 ييياألثاطنلييي  ط يييامطشمجيييبنط ييياطةقييي طمييينطعشيييم طةبيييا  طعليييمطاليييما طمييينطةنطح يييامطال م يييومببنطب امضيييونط

طمشألبألطالنواعأل.

ط

اءرم مطال حوماطوالم امض ط اطةلما باطبمانونطعلمطا شا ط  ألو ط اصطلل بإلط نبم طط

طملبامطبوموطط100

اطا لميييييا اطوالم امضييييي طالم ا رييييي طال يييييزيطالمجيييييب اطاليييييألبمنمالاطا ميييييم طاءريييييم مطال حيييييومطاء يييييما /

وال ييييزيطالمجييييب اطاء مميييياعاطم األثييييام  ط   يييياح طو نيييياطلميييياط حييييماطممثلييييونطعيييينطحيييي طاللييييم بنطلبيييي طا  ييييألط

وحييييانط  ييييااطةجييييا بعطميييينطال يييي مطالنييييا و اط ييييو ط.جيييياعاءطميييينطالمااوضيييياءط يييياط ييييملبنط3  ييييألطةحثييييمطميييينط

 م ييييألب طعلييييمطالنييييا ونطا جاجييييا طواليييي  طب ييييممط الألجييييمومط يييياططال يييي ألو طال يييياص.طو ليييياط  ييييەطجييييبمم ل

ط27وحييييانطالمجمشييييامطا لمييييا اطةوءمطشييييولم طقييييألطةعليييينط يييياط بييييانط حييييوماط ال ملمييييانطا لمييييا اط يييياط.ةلما بييييا

  مابم/الماضيييياطة ييييەطجييييبم طم  ييييبصطمبزا بيييي طل يييي ألو ط يييياصطلمييييم طوا ييييأل طل جييييمثماماءط يييياطمشييييامبعط

ط ط لاطحمألط   طعلمطال  و طالموجاطعلمطةوحما با.ملبامطبومو.طو اط100المجلببط نبم ط


