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الزاملييييعو يييييم ولة ييييي جوة يييييوممييييمومخدليييييولة يييي  اوالاخمييييميوةيييييمخة خ و ميييي  والم ييييخ  والم ا ميييييو ❖

و(م قعومدلسوال  اب(.)و6.)صاال ل  يو بم ام يويق  ي

مبيييييحو ب ييييدومييييعوق ييييخيروالامل ييييخدوالمشييييةاايوهييييب وال ييييي يولم ييييعوة ييييلموا ا ييييخب  نوو انەي.شييييخة ❖

يااد،ومؤايييييا وملييييإوهييييا اروا ييييةامخموالةاييييخ نو الة  يييي  ومييييعوقيييي ادو ال يييييوميييينوةدييييخاروالمةييييو

و(مدلسوال  ابوم قع(..)و7.)صالب شماايولماخلديوالمشخامواألم  يوفعوالم خ  والاة ر

مبييييييحو ةيييييا سوا دةميييييخاوالايييييخ عوللد ييييييوال  خب ييييييوالةخمييييييولمةخباييييييوملييييي و زمييييييوو انە.شيييييخةي ❖

ال خقيييييوالاهابخو يييييو الةةع يييي وميييينوماخ ييييخروالاهابييييخؤ،ومؤايييييا وملييييإوهييييا اروماخلديييييواليييي  صوفييييعو

و(مدلسوال  ابوم قع(..)و8.)صالم ا   ن

و)المبخح(.)و8.)ص:ومخه نوبةما اوال  ا  نوقبموةشا موال ا مي  اب ❖

اال بييييخؤوو اخلييييي(..)و9.)ص ييييةخاوالاةييييخبع:وم ةيييياحوقييييخ  نواليييييمجوال ييييخا و يييي مااوبخأل لب يييييوال خوييييب ❖

و(الاااق ي

و10.)صالمييييييه   عو هييييييق وملييييييإوالايييييياا وبمليييييي والم ييييييخ اف يييييي والمييييييخل ع:والا ييييييخنووال خوييييييب ❖

و(المال ميوو اخلي(..)
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و(المبخح(..)و11.)ص ش يوبامل خدومال  يوفل مويامشوالاخظمع ❖

اال بييييخؤوو اخلييييي(..)و11.)ص البااز ييييمو ب اييييخنوالةاييييخ نوالمشييييةادوبمدييييخمواألميييينو اليييييفخاوالايييياا  ❖

و(الاااق ي

و(   زوا اد(.)و12.)صإوال زف يوفعوالااا ةالنوا مخو يوامخبخدو  ف خدوال موالم ي ❖

و(المبخح(..)و12.)ص شهاول  جومل وا  خ وا اةبواأل اوالمخلايول  خاادو6:والامم ❖

و(المبخح(..)و13.)صماماودخ زوال ة بخموال دخجوم عذ ❖

 اخليييييو (..)و13.)ص(ومل ييييخاادوي  ييييخاوميييينوالمييييخموالاييييخجوفييييعوالما ييييإ6ةاشيييي وميييينو ييييياو)وال زا ييييي ❖

و(اال بخؤوالاااق ي

و(المبخح(..)و14.)صالاابعو دّييوم خ يةەولبقيايووالبالمخن ❖

(..)ال ييييي ما يوو14.)ص ةة يييييجوبخال دخب يييييي..و يييييمو   يييييجوالب يييييدوالاييييياي والملييييي و الشيييييخودو دييييي اؤ ❖

و   ز(
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 اخليييييواال بييييخؤو(.)و16.)صالليييي اؤومايييين:و ييييخيدوم اييييجول لييييإوماهييييعو ليييي سواا خب ييييخ و  ود خو ييييخ و ❖

و(الاااق ي

دييييييااوجوو8ابييييييخيرواة يييييياوةال ييييييخواالا ييييييخبوفييييييعو مييييييا نو و مة ا يييييييوبيييييييووال شيييييييوالشييييييابع: ❖

و( اخليوالمال مي(..)و16.)ص”ما مي

 

 

  

و(المبخح  (..)و17.)صةال   خدوي  خاو    خ وب ببويمجو  اخاوالم ةدخدو3ال ع :و ة اوو ❖

و(المبخح(..)17.)صوال د :وال  خاوالم خمعو  ادەومشاالدومعواالدو زاااد ❖
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و18.)صيوال يييييي ابشوة ييييييخقشوم از يييييييوا  يييييياخنو   ويييييييوالمدةماييييييخدوالاماا  يييييييممييييييا:وة ييييييو ❖

و(اال ااج(..)

 

 

 

 

و(..)اال ااج(و19.)صالاخمل نوفعوالة   والد  يوالبا  خ  يو م ة نوملإواهاابوم ةمم ❖
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و

الزاملعو يم ولة ي جوة يومممومخدليولة   اوالاخمميوةيمخة خ و م  والم خ  والم ا ميوو

و يو بم ام يويق  ياال ل 

ةييييا سوال يييي يو  ييييخاجوالزاملييييعر،وال خوييييبواأل موليييياو سومدلييييسوال يييي اب،واالا يييي نووم قييييعومدلييييسوال يييي اب 

،وادةمخمييييخ وم  يييياخ وللد يييييوالةيييييمخدو االممييييخاوال  خب ييييي،وا ةهييييخفدوةاللييييەو ميييي نوبقيييييايو٢٠٢٢  ييييخاوو–و٣٠

 يادو ال ييييخيرو يييي ابوبقييييياي،وال يييي يو ممييييخاواييييخظجر،و الاييييخياوالمة يييييجوفييييعواالمخ ييييي،وب هيييي اومييييييوميييينوال ييييو

و.لالةعخ وملإواؤ يومشةاايولل ه ضوب اقعوالاخممي

 اايييييوالزاملييييع،وانوزميييينواقخليييييوالم ييييؤ ل نوي نوم خ ييييبيوقيييييوا ةهييييإو،و ا ييييەو يييي ةخبعوب ع ييييەودم ييييعوالملعييييخدو

والمةال ييييوبيييغم نوبقييييايوال يييخب و المج خلييييواليييإوالدهيييخدوال هيييخو يو،والفةيييخ واليييإوانو ييي  خا  وةييي لعو  يييا جولييين

 ةاييييااو ليييينو اعيييي هجوميييينوالم ييييؤ ل يوال خ    يييييوةدييييخ وبقييييياي،ومشيييييي اوانوا لييييإوة يييي ادوما ليييييواالمييييالحو

و.ةا نوبعة وملعخدوالع خيو م خ بيوالعخ ي نوال  خ والهياوفعوالمخموالاخج

 يميييييخوالزامليييييع،واليييييإوة يييييي جواؤ ييييييو ة ييييييومميييييمومخدلييييييو وا يييييةااة د يوقخبلييييييوللة   ييييي والياارواالمخ ييييييو

يوةييييالموالعةيييياروالم بلييييي،و اال يييياااوفييييعو هييييعوالماخلدييييخدوللملعييييخدو المشييييخاموالمةاااميييييو ة يييي  اوالاخمييييم

فييييعوق ييييخاوالم ييييخ ،و شييييباخدوالمييييا والميييي ع،و فييييدواالةة خقييييخدوالما ا ييييي،و ماخلديييييوال عخ ييييخد،و ةغ  ييييمو

مييييياةموبقيييييايو،واهيييييخفي وللةدييييخ زادو الاشييييي او خدو   ا ييييخ،و ام يييييخؤواال ل  يييييوللم يييييخ  والم ا ميييييومييييينو

و. ةالموم ام يويق  يو م يي ولال ةهخؤومنواال دخزوالةيمخد

 اايييييوال خوييييبواأل م،وانومدلييييسوال يييي ابو ييييا صواشيييييوال يييياصوةييييالموي اةييييەوال خل يييييوملييييإوةشييييا عوقييييخ  نو

 الاخمييييمير،ولميييي  ومييييال  خدوا  ييييعولةمخ يييييو ا يييييادوايييي اروا مخو يييييوشييييخمليوفييييعوبقييييياي،ومبييييي خ ويمييييجو

اوالييييإوالمدليييسولامييييمواالمخ يييييوفييييعوال قييييدوال خهيييياوميييينوةيييو الموز ييييخيروةةم مييييخةهخو مااقبيييييومييييافهخ،ومشيييي ا 

و.ها اروالة    والم ةماوب نواالمخ يو لد يوالةيمخدو االممخاوال  خب ي

 شييييييوالزاملييييعوروانوا وم ييييؤ موا وم ظيييي و ة ييييببوفييييعوماقليييييوالامييييمو ايييييودييييزؤوميييينو فيييييوالع ييييخير،و انو

دوال اقا ييييييو ة يييييي جوال ةيييييخو و ميييييخجواالمخ ييييييوم يييييؤ ل يوشيييييام يو وقخ    ييييييو اةالق ييييييول هيييييعوالماخلديييييخ

والملم  يوللمشخاموالةيم يو،ومنوةالموممموم يا عو    عو يؤ بولةيميوالشاب.
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مبيحو ب دومعوق خيروالامل خدوالمشةاايوهب وال ي يولم عوة لموا ا خب  نووو انەي.شخة

وو ال يومنوةدخاروالمةيااد،ومؤايا وملإوها اروا ةامخموالةاخ نو الة    ومعوق اد

والب شماايولماخلديوالمشخامواألم  يوفعوالم خ  والاة ر

د الةييييەوالم يا  يييييو  امييييەوملييييإومةخبايييييوالمليييي واألم ييييعو يممييييەوالمبخشيييياووهييييمنو م قييييعومدلييييسوال يييي اب

مبيييييحوو انەللدهيييي يوالمبذ ليييييول عييييظواألميييينوفييييعوالييييبالي،وزااو خوييييبواويييي سومدلييييسوال يييي ابوالاااقييييعوي.شييييخة

اييييخنوفييييعوا يييية بخمو يييي خيةەو خوييييبوقخويييييوالامل ييييخدوالمشييييةاايوالعا يييي واأل مو  ميييييوق ييييخيروالامل ييييخدوالمشييييةاايو 

الشيييييما واليييييذ و ميييييابومييييينو ييييياخيةەولهيييييذ والز يييييخار،و ةيييييجوةيييييالموالل يييييخؤوا يييييةاااضووياألم االييييياانومبيييييو

ة يييي اادواأل هييييخاواألم  ييييييو الا يييياا يوبشيييياموميييييخجو الدهيييي يوا  ييييةا خو يولل ييييي ادوالم ييييل يو مخ  ييييييم  و

  ن،وفهييييال وميييينوم ييييدواألاضولماخلديييييوالةا قييييخدواألم  يييييو ال هييييخؤوميييينوةهيييي  خدواب يييياروميييينو دييييموالييييو

يامييييشوا ا ييييخبع،وف مييييخوديييياتوم خقشيييييوا دييييااؤادوالالزميييييو  ييييةامخموةشييييا موو  اييييخاملييييإومييييخةب إوميييينو

و. ا ةشخا وفعوالم خ  والاة رولةاز زواألمنو20ل اؤو

خفيييييوالميييي   ،و اميييينواويييي سوالمدلييييسو شييييخيوبييييي اوالامل ييييخدوالمشييييةاايوميييينوالهييييبخ و المااةييييبولاو خوييييب

مخل ييييخ والةهيييي  خدوالاب يييياروألب خو ييييخوفييييعوالديييي شول مخ يييييواألميييينو ال عييييخظوملييييإو ا احوالميييي ا   ن،وف مييييخوشييييييو

و ن،ملييييإو  م يييييوهييييب وال ييييي يولم ييييعوة ييييلموا ا ييييخب  نو ال يييييوميييينوةدييييخاروالمةييييياادو مال  يييييوالمدييييام

ا ة خي يييييو قيييي ادوالب شييييماايومشيييي اا والييييإوهييييا اروا ييييةامخموالةاييييخ نو الة  يييي  وبيييي نوال يييي ادوالا يييياا يو

  يييييوالعاا ييييخد،و ةييييجوب ييييدواأل هييييخاواألم  يييييوفييييعو يييي دخاو ال ييييبموالاع ليييييولايييي يروا  يييية اااو ة ييييي جو

مديييييا وو خد،الةييييمخدوأل يييخلعوال هيييخؤ،و  ديييبواميييخيروة  ييي جوالمهيييخجو ال ادبيييخدوبميييخو   يييدجوميييعو ديييجوالة يييي

الا يييياا يو األم  يييييوبخلةشييييا اخدوفييييعو يييي خ و ي اييييەوملييييإو نومدلييييسوال يييي ابو يييييمجو   ييييخ يوالمؤ  ييييخدو

 ال يييي ا  نو ةيييي ف اوالةةم مييييخدوالمخل يييييوللديييي شوميييينو دييييموة يييي  اوقيااةييييەوال ةخل يييييولل  ييييخجوبمهخمييييەوفييييعو

و عظواألمنو فاضو  خيروال خ  ن.
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مبيحو ةا سوا دةمخاوالاخ عوللد يوال  خب يوالةخميولمةخبايومل و زميووو انەي.شخة

 اروماخلديوال  صوفعوال خقيوالاهابخو يو الةةع  ومنوماخ خرووالاهابخؤ،ومؤايا وملإوها

والم ا   نو

مبيييييحو  ميييييوال يييي جوو انە خوييييبواويييي سومدلييييسوال يييي ابوالاااقييييعوي.شييييخةوةييييا سو م قييييعومدلييييسوال يييي اب

ا دةميييييخاوالايييييخ عوللد ييييييوال  خب ييييييوالةخمييييييوباهييييي  يو ييييي ابومييييينولد ةيييييعوالاهابيييييخؤوو30 5 2022ا ا ييييي نو

لمةخبايييييوةيييييام خدو زميييييوالاهابييييخؤو ب ييييدوال ييييبموالاع ليييييولماخلديييييواليييي  صوفييييعوو ال خقيييييو اليييي ع و القييييخز

مميييييموالم لييييييادواأل ل يييييي،و  هييييياوا دةميييييخاو ا يييييمو زااروالاهابيييييخؤولشيييييؤ نوو ة ظييييي جال خقييييييوالاهابخو ييييييو

ال  ييييمو الة ز ييييعوالمه يييييسو ييييزااوق  ييييخنوالةم مييييع،و ال يييي يو  يييي نو خلييييبومبيييي يومييييي اومييييخجوشيييياايوة ز ييييعو

 مييييييو ةيييياوميييينوالم ييييؤ ل نو الايييي اياوفييييعو زااةييييعوالاهابييييخؤو اليييي ع وفييييعوال ا ميييييووالم ةدييييخدوال ع  ييييي،

و.ااب يوالم ليادواأل ل يوفعوالم خفظخدوعا ة خي ي،و ممال

اوييييي سوالمدليييييس،و اييييييومليييييإوهيييييا ارو هيييييعوماخلديييييخدو اقا ييييييول هييييي يوالييييي  صوفيييييعوال خقييييييوو خويييييب

 ةز  يييييوالم ليييييادواأل ل يييييوبييييخل ق يووالاهابخو ييييي،و الةةع يييي وميييينوماخ ييييخروالميييي ا   نو ةاب ييييدو ييييااواألمب ييييا

لةييييي ف او يييييخمخدوالةده يييييزوبخلاهابيييييخؤول ييييييوالييييي  ص،ومشييييي اا و ييييي خيةەواليييييإو نوملييييي والاهابيييييخؤوم يييييؤ ل يو

بييييي نوالييييي زااادوالما  ييييييو الدهيييييخدوال يييييخ يروأل هيييييخوةميييييسوال  يييييخروال  م ييييييوللمييييي ا   ن،ووةاخمل يييييياب يييييارو 

و.فعودم عوم خفظخدوالااا   دبوة    والاياليوفعوة ز عوالاهابخؤو ة ف اوال خقيوو

مبييييييحومييييينو ا يييييمو زااروالاهابيييييخؤو المييييييااؤوالايييييخم نوفيييييعو زااروالييييي ع وا ديييييااؤادو الدهييييي يوو   يييييةمع

المة امييييليول ييييمو زميييييوالاهابييييخؤ،وف مييييخوة يييييا اوممالييييعوااب يييييوالم ليييييادواأل ل يييييوميييينوماخ ييييخةهجو  ييييخلب او

و.مب ا بغ اخاوم خ بيول ااواألووبةغم نوال مصومنومخيروالاخزولة ف او خمخدوةده اوالاهابخؤ

و

و  اب:ومخه نوبةما اوال  ا  نوقبموةشا موال ا ميو

والبالميييخنو يييياسوة يييخاادوةما ييياوال ييي ا  نوالةيييعوةةييييجوالشيييابوالاااقيييعوبا ييييا ومييينووالميييبخح  ذاييياو ييي ابو نل

ي،وب  مييييخومليييي واألة يييياو اة ييييبوال  ييييجوفييييعوادةمييييخاو ا ةظييييخاوةشييييا موال ا ميييييو اةة ييييخاواويييي سوالدمه ا ييييل

و.  عولة زابوالااي يم

و الة خلعييييخدومييييخوزالييييدومة قعييييي،و الوومهيييي وة ييييخل و ا  ييييخذو  يييين و  ميييييومظهيييياوالدبيييي ا  قييييخمو  :وانل

وال يييي ااادومدميييييرو بييييي  خوفييييعوالبالمييييخنو ييييياسو   ديييييوشييييعؤودي يييييوفييييعوظييييّمواال  يييييايوال  خ ييييع،وامييييخو نل

و."ة خاادوةما اوال  ا  نوي نوا ةظخاوةشا موال ا مي

لييي واخ يييدوالمشييياليوفيييعو يييّموالبالميييخنّوفييي  نوديييخ ز نوللييي ّصوالي ييية ا ،و البييييومييينو نوو بييي ّنو  يييەو ف ميييخ

  يييييّموالمدليييييسو ع يييييەوب ع يييييە،و بخلةيييييخلعو مايييييموااايروالايييييااق  ن،و م ييييييمخوةاييييي نو  يييييخدوم خليييييبوشييييياب يو

و."     يو  نوم ةاي نوللذ خبوبهذاواالةدخ 

و ة ييييخل و)ا  ييييخذو  يييين(ومييييزجوم ييييذوالل ظيييييو األ لييييإوملييييإوة   يييي ومشييييا او   ييييعو  شييييخاوالدبيييي ا والييييإو نل

 ةةلييي ومييينوالمشيييخا عوال ي ميييي،و  و بيييي وبمبيييخياروبيييغنوةاييي نو  يييخدو ا مييييو  لب ييييوزاوييييا وماخاهييييو    ييييو
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وة ييييخل و)ا  ييييخذو  يييين(واذاواييييخنوفييييعوا يييييتوالاعةيييي نول  ييييدو ب ييييخؤرو ل  ييييدو يامييييي ،و ةييييخبعو  لييييذلدوفييييانل

ب يييييخ ولييييياو سوالدمه ا ييييييو  وةشيييييا مومشيييييالي،وأل يييييەو  مييييي وألنو اييييي نومشيييييا مخ و  خ ييييي خ و لييييي سوا ةةخ

و ."ال ا مي

و ال هييييعوالاييييخجوللمشييييهيوولعييييدوال خوييييبوميييينوة ييييخل و ال يييي خير ومييييي خنوالد  شييييعميييينودخ بييييە،و الييييإو نل

ال  خ يييييعوالاااقيييييعوالو ة ميييييموالمز ييييييومييييينوالمييييياامخدو الا يييييخيوال  خ يييييعو  ديييييبو  يييييجوم ميييييبواوييييي سو

و اييييموالمبييييخياادو ا دخب ييييي،و لايييينوةاةميييييوملييييإوميييييتوة بلهييييخوميييينوالدمه ا يييييو اوخ يييييواليييي زااؤ  ومب  ييييخ و نل

ال ييييا واوةيييياو ة ةييييخجوالييييإوةاييييي الدو ةييييذل موالمييييا بخد .ووفييييعو هيييي نوذلييييد،و مليييينوال ييييزبوالييييي م اا عو

الااي ييييةخ ع،و مييييسواالا يييي ن،وميييينوادةمييييخاوماة ييييبو هييييّجودم ييييعواأل ييييزابوالااي يييييول  ييييجوماشيييي وم مييييبو

و.اوخ يوالدمه ا ي

و ال ييييزبويا عال خوييييبوميييينوال ييييزبوشيييي ا انوالييييي با قييييخمو ،وفييييعوةمييييا  ول  ييييخرو الاااق يييييوا ةبخا ييييي :وانل

و ادةمخمييييخ و الييييي م اا عومييييخوزامومةم يييياخ وبخلماشيييي و)ا بيييياو  مييييي(ولم مييييبواويييي سوالدمه ا ييييي ،ومب  ييييخ و نل

ماة بيييييخ و ييييي جا يوقا بيييييخ وبييييي نوال يييييزب نوالاييييياي  نو بيييييخقعواأل يييييزابوال  خ ييييي يوالااي ييييييواألةييييياتوللةيييييا جو

و."ه ا يبماش و ا يولاوخ يوالدم

مييييينوا ةهيييييخؤو اال  ييييييايووال خويييييبومييييينوال يييييزبواليييييي م اا عوالااي يييييةخ عوشيييييا  و يييييل مخناميييييخواشييييي و

و   ييييخدومعخ هييييخدو ةعخ مييييخدو ادةمخمييييخدوبيييي نواالة ييييخيواليييي   عو ال  خ ييييع وفييييعوالايييياا وقا بييييخ ،و بيييي نو نل

ما ليييييوو ال ييييزبوالييييي م اا عوالااي ييييةخ   ن،وللة مييييموالييييإو ليييي موللةالفييييخد،و األديييي اؤوا دخب يييييولةدييييخ ز

والةال و ا ةةخبواو سوالدمه ا ي .

و

و:وم ةاحوقخ  نواليمجوال خا و  مااوبخأل لب يوال خوبو ةخاوالاةخبع

انو اللد يييييوا ةهييييخفدواميييي خبوالشييييغنوبشييييغنوومهيييي واللد يييييو ييييةخاوالاةييييخبعقييييخموو  اخليييييواال بييييخؤوالاااق ييييي

يوف يييياادوال ييييخ  نول يييي نوم ةيييياحوقييييخ  نواليييييمجوال ييييخا  ،ومب  ييييخو نو امهييييخؤواللد يييييومييييخزم نوملييييإوم خقشييييو

ةا ل يييي نوي  ييييخا ،ومشيييي ااوو25  هييييخ ،و   ييييخ مواقيييياااوال ييييخ  نوهييييمنو يييي  و."ا هييييخدەوبشيييياموميييي   

 ةييييخبعو نو  زااروالميييي يو لبييييدوةةميييي صو."الييييإو  ييييەو الوة ديييييوا يييييومااق ييييموا وامخقييييخدوبشييييغنوال ييييخ  ن

  نو يييي  و ايييياضوةا ل يييي نوي  ييييخاولم از ةهييييخوهييييمنوقييييخ  نواليييييمجوال ييييخا  ،والفةييييخوالييييإو نو ال ييييخو1.3

 بيييي نو انو." يييي جو يييييولل ييييااؤروالاخ  يييييو  يييي ةجوالةميييي  دومل ييييەوبايييييوا ييييب اوميييينوا دييييخزوال ييييااؤروالاخ  ييييي

 ال ييييخ  نو يييي مااوبخ لب يييييوالالايييي نوميييينوامهييييخؤومدلييييسوال يييي اب ،وم ييييذااو باييييضواال يييياا وال  خ يييي يوميييينو

وزجوال خ  نوهمنوالماااوال  خ ع .

و

و

و

و
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و

و عو هق وملإوالااا وبمل والم خ :والا خنوالمه  ال خوبواف  والمخل ع

اايييييوال خوييييبوميييينوة ييييخل والعيييية واف يييي والمييييخل ع،واالا يييي ن،وانوالا ييييخنوالمييييه   عو  ييييخ موو اخليييييوالمال مييييي 

 قييييخموالمييييخل عوانو الةميييي  دو.الهييييق وملييييإوالايييياا وميييينوةييييالموب ييييخؤو ييييي يومخو يييييوفييييعواألااهييييعوالةاا ييييي

ميييخوداليييەو ةديييەومييي بوي موالدييي ااو مييينوومليييإومشيييا اوقيييخ  نوةديييا جوالة ب يييعوا يييخضوالا يييخنوالميييه   ع

  شييييخاوالييييإوانو ةاا ييييخولييييجوةلةييييزجوبخالةعخقييييخدوالي ل يييييوفييييعو.”هييييم هخوةاا ييييخولة ل ييييمو ميييييوالايييياا والمخو ييييي

ة ز يييييعوال ميييييصوالمخو يييييير،ويام يييييخو ال ا مييييييوالمااز ييييييواليييييإواةةيييييخذواخفييييييوا ديييييااؤادوالالزمييييييو لقيييييخؤو

وةلةزجوةاا خوبخالةعخقخدوالمخو ير.الةبخيموالةدخا وب نوالبلي نو اادخمهخوفعو خمولجو

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و
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و

والاخظمعو ش يوبامل خدومال  يوفل مويامشو

والاييييخظمع،وفييييعوالميييييولييييەوةييييالمو هييي ا والمييييؤةماواألم ييييعوالم  ييييعولل  ييييخيادواألم  يييييوالم ا يييييووالميييبخح  قييييخمك

و ال ا ميييييوة ادييييەوباييييضوالة ييييي خدوالةييييعولهييييخوةييييو يام خدومةايييييير،وفييييعوم يييياوق ييييخيروالامل ييييخدوالمشييييةااي:ووانل

 الةيييييعوا اا يييييدوبيييييي ا خومليييييإود ا يييييبوالةم  يييييمو ا ياارو   ا يييييخ ،ومب  يييييخ و نو الم يييييؤ ل يومشيييييةاايو

لةدهييييزرواألم  يييييو ال يييي ادوالم ييييل ي،وفييييعو مخ يييييوبالي ييييخو مدةما ييييخوميييينوالمةييييياادو ميييينوال ييييالحوالم علييييدو

و   يييييخدوم ديييييز."  يييييعوة يييييي خدواب ييييياروةة ليييييبوم هيييييخوالمز ييييييومييييينوالدهييييي ي ادوم يا  ييييييو  هيييييخ ،و نل

 م يييياا يو اهيييي يوفييييعوممل ييييخدومال  يييييوفليييي مويامييييشوا ا خب ييييي،و ةة ييييةجوا شييييخيروبخلدهيييييواال ييييةةبخا و

و  يييييةاماواليييييزةجو  ييييي وم ادهييييييوالدا مييييييوالم ظمييييييو الا خمييييياو الماافييييي ولهيييييذ والامل يييييخد،و مل  يييييخو نل

 يوالمبذ لييييييوالةةا ب يييييي ،وم دهيييييخ و ق يييييخيروقييييي ادو ييييياسوال يييييي يوفيييييعو زااروالياةل يييييي،واال يييييةماااوبيييييخلده

 شييييّييو." ةاز ز ييييخّولم ييييعوة ييييلمو ةها ييييبوالمةييييياادومييييعوة يييية اوميييي اايو زااروالياةل يييييولةييييغم نوذلييييد

الاييييخظمع،وملييييإو دم ييييعواألدهييييزرواألم  يييييو اال ييييةةبخا يو قيييي ادو يييياسوال ييييي يوبم ييييعومبيييي اوالمةييييياادو

ؤوملييييإو ييييذ وميييينوال ييييي يوالي ل ييييي،و مةخبايييييو م خ ييييبيوالمةييييخدا نو المييييا د نو المةاييييخ  نولهييييخّولل هييييخ

و ملييييإواألدهييييزرواألم  يييييو هييييعوالة يييي و اوفيييييوالةييييعوبخةييييدوةعةييييدوبخل  يييي  والمدةماييييع ،ومشيييي اا والييييإو نل

ولةغم نوال مخ يوالالزميوألبااجوال خقيوالاهابخو يو  مخ ةهخومنوا ةهيا والا خماوا ا خب ي .

و

والااا و البااز مو ب اخنوالةاخ نوالمشةادوبمدخمواألمنو اليفخاو

ب ييييدوم ةشييييخاواألميييينوال يييي معوقخ ييييجواألمادييييع،وا ا يييي ن،والةاييييخ نوالمشييييةادومييييعوو بييييخؤوالاااق ييييي اخليييييواال 

و. ز اوالشؤ نواال ةااة د يوالبااز لعوفالف  وا   ة وفعومدخمواألمنو اليفخا

 ذاييييياوالماةيييييبوا مالميييييعولم ةشيييييخاواألمييييينوال ييييي معوفيييييعوب يييييخن:و نو األماديييييعوا ييييية بموبماةبيييييەوال ييييي ج،و

 ولييييەوالييييذ وهييييجو  ابييييخ و م ييييؤ ل نوفييييعوال ا ميييييوالبااز ل ييييي،وب هيييي او ييييع اوا   يييية و ال فيييييوالماافييييو

دمه ا يييييوالبااز ييييمواالة خي يييييوفييييعوبقييييياي،وليييي  سوا عخلييييي وف الفخ   ييييەوايييي م زو ييييخ ة س،و شييييهيوالل ييييخؤ،و

ا ييييةاااضوالاالقييييخدوالا خو يييييوبيييي نوالايييياا و البااز ييييم،و  ييييبموة   ا ييييخوميييينوةييييالموالةاييييخ نوالمشييييةاد،و

 قييييخمواألمادييييع،وةييييالموالل ييييخؤ،وانو ا ييييةااة د يوالايييياا وال    يييييو."نو اليييييفخاال يييي مخوفييييعومدييييخمواألمييييو

ةاةميييييوملييييإو  ييييمو ةبييييخيموالةبيييياادومييييعوالييييي موالمييييي  ي ،ومشيييي اا والييييإو نو العاميييييوم خ ييييبيوللةاييييخ نو

مييييعوالبااز ييييم،و   ييييخدوااايرولةاز ييييزو ييييذاوالةاييييخ ن،وبمييييخو ةيييييجوالممييييخل والمشييييةاايوللبلييييي ن،و الشييييااايو

م هيييي خ و نوالايييياا و ييييؤمنوب  خ يييييوميييييجوالةيييييةموبشييييؤ نواوةييييا ن،و  نو   يييييوقيييي روالبااز ييييمو ييييعوفييييعو

مييييينودخ بيييييەو ميييييابوالييييي ز اوالبااز ليييييع،ومييييينوا ةميييييخجوبيييييالي وبة  ييييي عوالاالقيييييخدوميييييعوالاييييياا و."  خي يييييخ
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لييييإواخفيييييواالميييياي ،ومؤايييييا وا ييييةايايوالبااز ييييمول  ييييموالممييييخ عوالا يييياا يولةااهييييعوالاااق ييييي،و ة   ا ييييخ،وم

ومنو دموالةاخ نو ةبخيموالةباادوب نوالبلي ن.

و

و

والم يوةالنوا مخو يوامخبخدو  ف خدوال مإوال زف يوفعوالااا 

ميييييخبخدوال ميييييإو مل ييييدو زااروالمييييي ي،وال يييي جوالاالايييييخؤ،وا ميييييخو يودي يييييروبايييييييو ف ييييخدو او ا ييييادو  ييييي ز

ميييي ععوةخباةييييەو اخليييييوا ييييادووةمييييا  وفييييعوالبييييياو يييي  والميييي يو زااروبخ ييييجوالمة يييييدو قييييخم ال زف ييييي.

 خلييييييييوو20اميييييييخبيودي ييييييييروبمييييييياضوال ميييييييإوال زف ييييييييوب  هيييييييخوو120  ييييييي زوانو الييييييي زاارو يييييييدلدو

وال زف ييييييوال ميييييإومييييياضولم ادهييييييواديييييااؤادومييييييروالما  ييييييو الدهيييييخدوالمييييي يو زاارو اةةيييييذد  فيييييخرر.

و.الاااق يووالم خفظخدوفعواالمخبخدومشاادووة د موبايوا ةشخا و م ع

و

و شهاول  جومل وا  خ وا اةبواأل اوالمخلايول  خاادوو6الامم:و

 ييييّييدو زااروالامييييمو الشييييؤ نواالدةمخم يييييواألشييييهاوال ييييةيوالم بلييييي،وم ميييييا ول  ييييجومليييي وا  ييييخ ووالمييييبخح 

و.قيايو الم خفظخدا اةبواأل اوالمخلايول  خااد،و ا ال وا مخ خدوللم ةع ي نوفعوب

و اله ويييييوةامييييموبشييييامويؤ بول ييييمو  قخلييييدواو  يييييو  ويييييوال مخ يييييواالدةمخم يييييوبييييخل زاارو يييييتو ييييدخيو :ووانل

اشييييياخموا  يييييخ وا اةيييييبو امخ يييييخدو ال واأل ييييياوالمخلاييييييول ييييي خاادوفيييييعوبقييييييايو الم خفظيييييخدوبميييييخوالو ل ييييي و

لة يييياوالمييييذا ارو الةييييعووالهييييااوبييييخلع  اروم هييييخ ،واخشييييعيوميييينو المبخشيييياروبامل ييييخدوالب ييييدواالدةمييييخمع

و."751 لعخ و و33 مموميي خوفعوبقيايو الم خفظخدوالإو

و الب ييييدو شييييممو ميييي خبوال يييي خاادوميييينوم ي ييييمو  مييييخوي نوللة  يييي وميييينو يييي اوال يييي خاروو2010 ب  ييييدو نل

ةمه يييييا و  ييييال وا اةييييبوم يييية   هخ ،وم ييييييروالييييي واألشييييهاوال ييييةيوالم بليييييول  ييييجوالمليييي و ا ييييال والا اةييييبو

شيييي اروالييييإو هييييا اروا  يييياااوبة ييييي دوب خ ييييخدو اقييييخجوالب خقيييييوالةم    يييييو ماااز ييييخومبيييياوالمة قعييييي ،وم

و ااب والة ي دوالم ش اوملإوم قعوال زااروالا مع،و ةإوالوةه اواله ويوالإوقعموالب خقخدو  ا

و."الم ياي

و اله ويييييو دهييييدويميييي روالييييإو زااروالةاب يييييوميييينو دييييموة ييييي جوباامدهييييخ وفييييعو يييي خ و ةييييا،وذاييييادو ييييدخيو نل

ميييينوم يييي واألم يييييو الةاليييي جوالم يييياا،ولةز  يييييواليييي زااروب خميييييروالب خ ييييخدوالم ل بيييييوالةةييييخذوالييييالزجوا ييييهخمخ و

و قييييخ  نوال مخ يييييواالدةمخم يييييو ةيييي  و فييييعوبليييي اروةا  يييييو ا يييي وللةاييييخ نوالم ييييةياجوب  همييييخ ،وم   يييييوبييييغنل

و لله ويوالة    ومعوال زااادو المؤ  خدوال ا م يولة ي جوالةيمخد

و.االدةمخم ي 

و
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و

وم عذوماماودخ زوال ة بخموال دخجو

 مل ييييدواله ويييييوالال ييييخولل ييييّ و الامييييار،و مييييسواالا يييي ن،واامييييخموةغ  ييييموم عييييذوماميييياوال ييييي ي ووالمييييبخح 

 ذايييياوب ييييخنولله وييييي،و  هييييخو  املييييدوةغ  ييييمو ةده ييييزوم عييييذو.ال يييية بخمو دييييخجوب ييييدوحوال ييييااجوب لةييييەوالدي ييييير

 يييييو الامييييا يوبخلشيييياموالييييذ و ل يييي وبماخ يييييوال ييييخجوماميييياوال ييييي ي وب لةييييەو ةمييييخم مەوالدي يييييروال م ذد

و ة ع يييييذوالب خ يييييخدوالةخمييييييوبةيييييةجوالدييييي ازادو ي اواال يييييةاا يو المميييييلإو."الاااقيييييعوالايييييا ج   هيييييخ و نل

  ايييييدو  ويييييوال يييي و الامييييار،و."بةمييييخم جو ي اييييي،و الةييييعوةهييييمنودم ييييعو ييييبموالاا يييييو األمييييخنولل دييييخج

يايو دييييخجوالبيييياوميييينوةييييالموةده ييييز وبدم ييييعواألميييي اوب  ييييبوالب ييييخنو ا ييييةايايوالم عييييذوال يييية اخبودم ييييعو مييييو

والل د ة يو الةيم يوالةعوةمّبوفعوافخ  ةهجو  المةهج .

و

و(ومل خاادوي  خاومنوالمخموالاخجوفعوالما إو6ال زا يوةاش ومنو ياو)

و

اشيييعدو  وييييوال زا ييييواالة خي يييي،واالا ييي ن،ومييينوق خمهيييخوبامل يييخدوهيييب و يييياوللميييخموو  اخلييييواال بيييخؤوالاااق يييي 

ايييخجو ةز  ييياو   يييمخؤو  م ييييوفيييعوياويييارومييي يوالما يييإو فيييااوالشييياايوالاخمييييوللةده يييزادوالزاام يييييوفيييعوال

و.الم خفظي

ومليييإوميييذااادوو  ذايييادوياوييياروالة    يييخدوفيييعواله وييييوفيييعوب يييخنو  يييەو فيييعوةميييسوممل يييخدوهيييب ،و عيييذكدوب يييخؤ 

ما ييييإوةمايييينوقهييييخو ي،و  ييييدوممييييموفا يييي وماةييييبوة   يييي والما ييييإوالييييذ وا ة ييييموالييييإومييييييوميييينوم ةشييييع خدوال

(و ليييي ودهييييخزومخ ييييدو يييي بخبو)ق ييييخاو دييييە(وميييي  عو000 60ةييييالمو ابييييعوممل ييييخدوم عمييييليوميييينوهييييب و)

الم شييييغوفييييخوضوميييينوال خديييييوفييييعوم ةشييييع خدو)ال  يييي نوالةال مييييعو الام ايييييوالاييييخجو ال  خو ييييييو األ عييييخمو

 الةهييييييياوالايييييييخج(وفيييييييعوالم خفظي .  هيييييييخفد،و نو ق مييييييييواألدهيييييييزروالةيييييييعوةيييييييجوهيييييييب هخوبلقيييييييدو

و ب  ييييدومةا ايييييوفييييعومةييييخزنوياويييياروالميييي يّو000 000 000 6) ما (وي  ييييخا،والفةييييي والييييإو  هييييخولييييجوة ييييةاامك

األمييياواليييذ و يتواليييإو مييي مو يييياوفيييعوالميييخموالايييخج،والفةييييواليييإو نواله وييييو مل يييدوم ةمييي وشيييبخ ومييينوالايييخجو

(وي  يييييخاوفيييييعوياويييييارومييييي يوالما يييييإو000 000 500 6(ودهيييييخزومخ يييييدوب  مييييييو)935 99ال يييييخلعوهيييييب و)

(و ليييي ودهييييخزوةعيييي  وال خديييييوالعال يييييوال هييييخ،وةييييجوةده ز ييييخوميييينوقبييييموالشيييياايوالاخميييييو000 175ميييينو مييييمو)

ولة    واألي  يو الم ةلزمخدوال ب ييو)ا مخي خ( .

و

و

و

و

و
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والبالمخنوالاابعو دّييوم خ يةەولبقيايو

دييييّييواويييي سوالبالمييييخنوالاابييييعومييييخيموالا يييي معواليييييمجوللايييياا ،ومشييييييا وملييييإوهييييا اروةاز ييييزووالمييييبخح 

يالةاييييخ نولمييييخل والا يييي معو. واألميييييوالااب ييييل  ذايييياوب ييييخنومييييخياوميييينوالبالمييييخنوالاابييييعوفييييعوال ييييخ ار،و نل

ا ييييية بموال يييييخوجوبغمميييييخموال يييييع اوالاااقيييييعولييييييتومملاييييييوالب يييييا نومؤ ييييييوممييييياولب يييييدومدميييييموال هيييييخ خو

 شييييييوالا يييي معوةييييالموالل ييييخؤوملييييإو يييياصوالبالمييييخنوالاابييييعوملييييإووةاز ييييزوالةاييييخ نو الة  يييي  و.الااب ييييي

اييياا ولميييخوف يييەوميييخل واألمييييوالااب ييييواهيييخفيواليييإوةاز يييزوالاالقيييخدوالاااق ييييوالب ا   ييييوفيييعوالم يييةماوميييعوال

مييينودخ بيييەو شيييخيوال يييخوجوبغمميييخموال يييع اوالاااقيييعوبمملاييييوالب يييا نو .ا يييخاوم ظ مييييوالاميييموالاابيييعوالمشيييةاد

مؤ يييييوممييييياوبدهييييي يوالبالمييييخنوالاابيييييعو مبخيااةيييييەوالةييييعوةايييييززوالاميييييموالاابييييعوالمشيييييةادو الييييييفخاومييييينو

خ خ ،ومشيييي يا وفييييعوال قييييدو ع ييييەوبييييا ال والبالمييييخنوالاابييييعو ا  يييييوة يييي  اوالةاليييي جوفييييعوالاييييخلجوالاابييييعوقهييييو

و)امالنوالم خمي(والةعوة ةه عهخومملايوالب ا ن.

و

و" د اؤوةة جوبخال دخب ي..و مو   جوالب دوالااي والمل و الشخود

اي ،وةةبييييخياوالييييإواألذ ييييخنو  يييي و ديييي اؤوةة ييييجوبخال دخب يييييوياةييييموالب ييييدوال  خ ييييعوالاييييوو ال يييي ما يو  يييي ز

ة يييييخؤالدو ييييي مومييييييتواماخ  ييييييو ل لييييييوالملييييي و الشيييييخود والمةمايييييموبةاشييييي  وشةمييييي يوم يييييييرولاوخ ييييييو

و.الدمه ا ي،و خ  دومنوملعخدو ةاتوةاخ عوم هخوااي ةخنواخال ةةخبخدوماال و

  ييي و باييييوا ةيييياجوال يييبخ و  ييي واوخ ييييوالدمه ا ييييوالةيييعو يييعومييينو مييييوالماييي نوالاييياي ،و بيييي و   يييخو ةديييەو

ا عااديييييوةخميييييوبايييييول ييييخؤوالعاقييييخؤوبخدةمييييخاوهييييجو  لييييبوال  ييييخيادوالااي يييييوب هيييي اومماليييييواألمييييجوالمة يييييرو

د  يييي نوبال ييييةخاد،وةمةييييضوميييينوةشييييا مولدييييخنومشييييةاايول ل يييييوالم ييييخوموالةالف يييييوب  هييييخوالة افيييي و يييي مو

يوفيييييعوم خميييييبوال ييييي توالااي ييييييوفيييييعوال ا مييييييواالة خي يييييي،و ة  ييييي  والم اقييييي وبشيييييغنواال ةةخبيييييخدوال  خب يييييو

و.ااي ةخن

و

و.."الة خابو ذّ بو دل يوالةالفخد *

ز ييييخارواويييي سوا قليييي جوالييييإوالييييإوال ييييل مخ  يوبمييييعةەوال ا م يييييو ول ييييخؤ وميييييياوميييينوالم ييييؤ ل نوفييييعوب  يييييو

اال يييييزابوالااي ييييييو يييييخ جوبا ييييياوالدل ييييييوفيييييعوالاالقييييييوبييييي نواال يييييزابوالااي يييييي،وب  يييييبومهييييي وال يييييزبو

 وميييينوا ييييةماااواالدةمخمييييخدوبيييي نواال ييييزب نوالاو  يييي  نوالييييي م اا عوالااي ييييةخ عو فييييخؤوم مييييي،والييييذ واشييييو

و. وب  يواال زابو  هخ و

   ييي موم مييييولييييوال ييي ما يو  ييي ز،و   ييينوليييي  خوالاا ييياومييينوالملعيييخدوالمهمييييولم خقشيييةهخ،و  مهيييخواال ةةخبيييخدو

و."البالمخ  يوفعوااي ةخنواهخفيوالإومل واوخ يوالدمه ا ي

 ميييي موملييييإوم مييييبواوخ يييييوالدمه ا ييييي،ومهيييي عخ :ولايييينوم مييييي،و ؤايييييوميييييجوة ييييخزمو زبييييەوميييينو  يييي  وال

  يييياتو نوميييينو يييي وال ييييزبوالييييي م اا عوال ميييي موملييييإوم مييييبواوخ يييييوالدمه ا يييييواخ يييية  خ وا ةةييييخبعو

و."بايو م لەوملإو اباومييومنوالم خميوال  خب يوب نواأل زابوالااي ي
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و

بة   يييي وو لييييجو يييي د ومدلييييسوال يييي ابوالاااقييييع،وفييييعواييييالدودل ييييخدوةممييييدولةما يييياواويييي سوالدمه ا ييييي،

،و ف يييييخ ول ييييياااو329 خوبيييييخ ومييييينو ميييييموو220 يفيييييەّولاييييييجوااةميييييخموال ميييييخب،واذودل ييييييو ال  يييييج و هييييي او

 ييييخب و مييييياةەوالم اميييييواالة خي ييييي،والةييييعواشييييةا دو نو ايييي نوالةميييي  دوملييييإوم مييييبواويييي سوالدمه ا يييييو

و.ب ه اوالاعو مهخؤوالمدلس

وة   ي*

او س ،وامييييخو دييييييوةم يييياەوبييييي با جومييييخل وبخلم خبييييم،و ةم ييييدواالة ييييخيواليييي   عوالااي ييييةخ عوبم مييييبو الييييو

و."اماش وللم مب

  ييي موال  ييييوديييالم،ومهييي واالة يييخي،ولييييوال ييي ما يو  ييي ز،وانو زبيييەو ليييەواأل   ييييوفيييعوا يييةالجوم ميييبواوخ ييييو

الدمه ا ييييييوبم ديييييبواةعيييييخ وم يييييب وميييييعواليييييي م اا عواليييييذ و يييييصومليييييإو مييييييجوةاشييييي   خوأل وشةمييييي يو

لةييييعواشيييي هخوالييييي م اا عوم خبييييموا ييييةالم خوم مييييبواوخ يييييوال ييييةالجواوخ يييييواالقليييي جوبييييمو   ييييي خوالشةميييي يوا

و."الدمه ا ي ولا هجو بخلا جومنو ذاواالةعخ واش  اوشةم يولم مبواو سوالدمه ا ي

  ة ييييدوديييالم،و ييي مواماخ  ييييو ييياحوماشييي وة ييي  يوبييي نوال ييياف ن،ومب  يييخ و ليييجو يييةجوال يييي دوبشييياموا يييمعو

و."منوماش والة   يوب   خو وب نوالي م اا عو ةإواون

و

وا ةةخبخد*

الوةييييي اوا شيييياخالدوياةييييمواقليييي جوااي ييييةخنو يييي مومليييي واويييي سودمه ا يييييوالايييياا ،وبييييموةمةيييييوالييييإوا ةةخبييييخدو

و.ا قل جو الةعومنوالماد وادااؤ خوفعو اة با وةشا نواأل موالم بم

و."1991 فعو ذاوالميي،و م و اادوالد موالدي ي،و ذ واال ةةخبخدوبي األ جوم ذومخجو

جوال ييييااد،و  ميييييايوشييييخ  ن،و ييييببو ييييذ واأل م ييييي،والييييإو ا ةمييييخجواألمييييجوالمة يييييروبهييييخو  ادييييعوالمة يييييدوبخ ييييو

و."بشامواب او ومل  ظ

  شيييييوشيييخ  ن،وملييييإوهيييا ارو اةعيييخ وال يييي توالااي ييييوف ميييخوب  هييييخوقبيييمواديييااؤواال ةةخبييييخدوالبالمخ  ييييوفييييعو

و."ااي ةخن

م،و هييييجوال يييي توالااي يييييو ز يييياانوالم بييييوو9  شيييي اوالمة يييييوبخ ييييجوالد ييييموالدي ييييي،والييييإو ل ييييخؤو يييي ا يوفييييعو

وب ه اوبال ةخادّولم خقشيواال ةةخبخدوالبالمخ  يوالم بليوفعوااي ةخن .

و

و

و
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والل اؤومان:و خيدوم اجول لإوماهعو ل سواا خب خ و  ود خو خ و

اايييييومييييي اوالاالقييييخدو ا مييييالجوفييييعو زااروالياةل يييييوالليييي اؤو ييييايومايييين،و نو ييييخيدوو اخليييييواال بييييخؤوالاااق ييييي  

 قيييخمواللييي اؤوماييينولبا يييخم و الاخشيييار واليييذ و اييياضومليييإو.ماهيييعو لييي سواا خب يييخو  ود خو يييخم ايييجول ليييإو

الاااق يييييوا ةبخا يييييو،وانو  ييييخيدوم اييييجول لييييإواييييخنوماهيييي خ و ليييي سواا خب ييييخو  ود خو ييييخ ،ومب  ييييخ و نو  ييييببو

ميييي ا   نو  ييييي جو  ييييياوو4  هيييييخ ،و نو ال ييييخيدو يتوالييييإو فيييييخرو."ال ييييخيدوة ييييابوفيييييعوم ظ ميييييوالقييييخز

خبيو  ييييوم خمييياوالييييفخاوالميييي ع ،والفةيييخواليييإوانو ال يييي دو ييي موةاييياضوميييخ بوالم ايييجواليييإومااقيييعو اميييو

و."الةهي يو  اوم   

و

و”دااوجوما ميو8ل شيوالشابع:وابخيرواة اوةال خواالا خبوفعو ما نو و مة ا يوبيووا

 ييييخواايييييوال  ييييخي وفييييعوال شيييييوالشييييابعوابيييي وم ميييييوالاييييزا  ،واالا يييي ن،وابييييخيرواة يييياوةالو  اخليييييوالمال مييييي

 قييييخمو.دييييااوجوما ميييييو8يامييييشواالا ييييخبعوفييييعوةييييالمو مييييا نواقمييييإوشييييمخموي ييييخلإ،والفةييييخوالييييإوة ا هييييخوبيييييو

الاييييزا  و،انروالهييييابيوالد  يييييوالةييييعوا ييييةهيفدومةبييييخو ييييا وليييييامشواالا ييييخبعوفييييعومميييي و يييي ضوزليييي دو

و4ايييجوشيييمخموشيييا وبا  بيييي(وقييييوقهيييدومليييإوةل ييييوابييي وقةيييخيروالاااقيييعوباييييوقةيييمو80شييياقعوةيييالمو ميييا ن)

دييييااوجوو8 اهييييخ وانو ةل يييييوزليييي دومة ا يييييو فيييي والة    ييييخدواال ل يييييوبييييي.”اي ييييخو امة ييييخموةييييخمسميييينوافا

ميييزاام نومييينوا يييخلعوقييياتو خ  ييييوالاظييي جوو3ما مييييوب ييي وا يييخلعوالم يييخ  والم ييياارواباز يييخوة ييي و قةيييمو

 اشيييخاواليييإوانو ياميييشواالا يييخبعوةل يييإوفيييعوهيييابيوزلييي دو.”قبيييمو  ييي وشيييهاوبدا مييييو ايييااؤوب ييي هجوم ييين

وميو ا هخوابخيدوا جوةال خ واالداام ير.معايوق  يوةخ
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 ةال   خدوي  خاو    خ وب ببويمجو  اخاوالم ةدخدوو3ال ع :و ة او

ومدمييييموة ييييخوا خوال يييي   ليوب ييييببويمييييجو  يييياخاوب ييييعوالم ةدييييخد،ووالمييييبخح    اشييييعدو زاارواليييي ع وميييينو نل

وممل ييييخدوالةها ييييبو الةييييعوةييييجوا ة اؤ ييييخومييييؤةاا ،واخ ييييدو مييييموالييييإواالايييييوةال   ييييخدوي  ييييخا،وب  مييييخو ايييييدو نل

 قييييخموماييييخ نومييييي اومييييخجوشيييياايوالم ةدييييخدوال ع  يييييو.ةة ييييبّبوبهييييياومال يييي نواللةيييياادوميييينوالمشيييية خدوال ع  ييييي

و مب اييييخدوالم ةدييييخدوال ع  يييييوااةعاييييدوب  يييي و مييييي اوالةعةيييي شوفييييعو زاارواليييي ع وا  ييييخنوم  ييييإو ييييخ جو :وانل

نوقبيييييمومخف يييييخدو ال يييييخؤوال يييييبضومليييييإو(ومال ييييي نولةيييييا،وباييييييوامييييييوممل يييييخدوةها يييييبوللييييي ع وميييييو6و-و5)

  ."المة ا  نوبهخ

 

وال د :وال  خاوالم خمعو  ادەومشاالدومعواالدو زااادو

ەوم يييييخفظوال دييييي واألشيييييا واليييييياة اومخدييييييوالييييي اولع،وبة يييييه موا ديييييااؤادوالةيييييعو  ةخدهيييييخووالميييييبخح   ديييييّ

دو زااادوميييي خم  والم خفظيييييولة يييي  اومشييييخا عوال  ييييخاوالةييييخص،وف مييييخو ملييييدو افيييييوميييي خميوال ديييي واييييال

و .  ا م يوم ؤ ل يوميجويمجوال  خاوالم خمع

وال  ييييخاوالميييي خمعوب خديييييو  قييييخمواليييي اولعوةييييالموادةمخمييييەوبمماليييي نوميييينو افيييييوميييي خميوال ديييي واألشييييا وانل

وال ا مييييييوالم ل ييييييوة ييييياإواليييييإو الييييإوة ييييي  ا،ومييييينوةيييييالموماخلديييييوالما قيييييخدوالةيييييعوة ادهيييييە،ومؤايييييا و نل

بهييييذاوال  ييييخاو ةيييي فاوفيييياصوممييييموللشييييبخبو.ووميييينودخ بييييەووا يييية يادوفيييياصوا ييييةامخا يوميييي خم يوةاة ييييع

 ميييييمواوييييي سو افييييييومييييي خميوالم خفظييييييوميييييخماوم  يييييإوم مييييييوفيييييعو ي ايييييەوليييييي المبخح ،و زااادوالييييي ع و

وال  يييييخاوالميييييذا او  اديييييەو  المخل ييييييو الةة ييييي  وم يييييؤ ل يومييييييجويميييييجوال  يييييخاوالةيييييخص،ومشييييي اا واليييييإوو نل

مة ييييعو زاارواليييي ع وميييينوةيييي ف اواليييييمجوللماخمييييمومشيييياالدومييييعواليييي زااادو مييييال ،واذوملييييإو ييييب موالماييييخموة

ي  ييييخاوللةيييياوال ا يييييوب  مييييخوةب اييييەوو800 الممييييخ ع،وبب اهييييخوال قيييي يو)الاييييخز(وللماخمييييموبغ يييياخاوةدخا يييييوةبليييي و

 ي  خاوللةاو،وامخو  هخوالوةق عو خدةهخوالعال يومنوال ق يو.و400لل  خاادوب ااو
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و

و ويوالمدةماخدوالاماا  يوة يوال  ابشوة خقشوم از يوا  اخنو  ومما:و

  ةهيييييمنوديييييي مو.ةا ييييييولد ييييييوالة ييييييو الم از ييييييوبمدليييييسوال ييييي ابوادةميييييخم نوال ييييي جوالاالايييييخؤواال يييييااج 

االدةمييييييخاواأل موم خقشيييييييوالم از يييييييو الة يييييييواال ييييييةامخا يولييييييي  انومييييييخجو زااروا  يييييياخنو الماافيييييي و

الميييييييييخلعو المدةمايييييييييخدوالاماا  ييييييييييو   وييييييييييوالمدةمايييييييييخدوالاماا  ييييييييييوالدي ييييييييييرومييييييييينوالايييييييييخجو

 ة ييييييخقشواللد يييييييوةييييييالمواالدةمييييييخاوالاييييييخ عوم از يييييييوالبيييييياام و األياؤوله ويييييييوالمدةماييييييخدو.2023 2022

  ةهييييمنوديييييي مواالدةميييييخاواأل موم خقشييييييوالم از ييييييو.2023 2022الاماا  يييييوالدي ييييييرومييييينوالايييييخجوالميييييخلعو

يوالمدةمايييييخدو الة ييييييواال يييييةامخا يوليييييي  انوميييييخجو زااروا  ييييياخنو الماافييييي و المدةمايييييخدوالاماا  ييييييو   ويييييو

 ة يييييخقشواللد ييييييوةيييييالمواالدةميييييخاوالايييييخ عوم از ييييييو.2023 2022الاماا  ييييييوالدي ييييييرومييييينوالايييييخجوالميييييخلعو

و.2023 2022الباام و األياؤوله ويوالمدةماخدوالاماا  يوالدي يرومنوالاخجوالمخلعو

و

و
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و

والاخمل نوفعوالة   والد  يوالبا  خ  يو م ة نوملإواهاابوم ةممو

 ديييا والايييخمل نوفيييعوشييياايوالة ييي  والد  ييييوالبا  خ  ييييو بيييا ةشوا ا ا يييز وفيييعوم يييخاو  ايييا و واال يييااج 

بل يييينوةمييي  ةخوبشيييغنواماخ  ييييوا هييياابومييينوالاميييموب يييببوال يييزااوبشيييغنواميييخيرواألدييي اواليييإوم ييية  خدوميييخو

قبييييموالدخو ييييي،وف مييييخو مايييينو نو هيييي  والييييإومشيييياالدوالامخليييييوالةييييعوة ادههييييخوشييييااخدوال  يييياانو الم ييييخاادو

 قخلييييدو  خبيييييوالاييييخمل نو    خ ييييد وا هييييخوة يييياإوالييييإوالقييييخؤوقيييياااوةعييييضوب  ييييبيو.موالميييي  والدييييخا ةييييال

%و اليييذ وةيييجوفاهيييەوةيييالموالدخو يييي.و قيييخموالب يييخنوا يييەواذاومييي دوالايييخمل نولميييخل واةةيييخذواديييااؤ،وفيييانو10

و   ليييدو اخلييييوبلييي مباجولة بيييخؤومييين.ال  خبييييوةة قيييعوة ظييي جوا هييياابومييينوالاميييموفيييعوشيييهاو  ل ييي والم بيييم

شييييخا نوداا ييييخج،وال ييييااة اوالاييييخجول  خبيييييو    خ ييييد وق لهييييخوفييييعوالب ييييخنوانو الة يييي  والبا  خ  يييييو لقييييدو

اونوةعييييضواألديييي اوالييييذ وفاهييييةەوملييييإوا ياارولا هييييخوةييييافضوال  ييييخجوبييييذلدوميييينو دييييمو مهييييخؤ خ..وق ييييخجو

نو مهييييخؤ خوباهيييياابو يييي  يدو اييييااوف ا ييييخوملييييإوالةيميييييوللامييييالؤولييييذلدو  ييييدوالة يييي  والبا  خ  يييييوملييييإو 

وةةاخممود ياومعوالم ق و ةا يو د اوالاخمل نوالإومخواخ دومل ەوملإوالع ا .

و

و


