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(..) زقييييلس الييييلس7.)صئييييجلس الييييلسستقييييزسرسجاييييجية سزمجييييرألسستي راجيييي سست  ييييرألسزس ر قيييي ر ❖

 ستقزسر(

ييييل ستي ئييي سزمجيييرسست ارةييي  س..سستمس لييي سج  ييي سجغييي جلسقييي قزلسسا يييلسست ييي سئ ست ييي سست ةييي ت سستلم ييي س ❖

 (..) زقلس اللسستقزسر(7.)صتا سا جلسسحجج ا تسقط عسست ارة  

جزايييييييي سة قاييييييييرسعسةييييييييدقرسرس يجيييييييير سقيييييييي قزلسستجي  يييييييي سزستغيييييييي  لسسااج يييييييي   سستمس ليييييييي س ❖

 (..) زقلس اللسستقزسر(8.)صتلع   

 ةييييي ثسجةحييييي س يييييلسر اييييي  سز  يلييييي سست جييييي سست زر ايييييج قج سجزحجييييي سست زقييييي سجاييييي  سسزسل  .شييييي ي ❖

(..) زقييييلس8.)ص يجيييير سقيييي قزلسستيييي  نسستطيييي رقست  ييييلسست يييي سئ سزقطييييلسستطرجيييي س  يييي نسست  ايييي جل

 ( اللسستقزسر

 ةيييي ثساسيطيييي رسسق ييييلنسستييييزطق سستيييي ألسجلجييييمنسة يييي س اقجيييي س  تجيييي سزحج  جيييي ساييييجعممسسزسل  .شيييي ي ❖

وس يييييلسزحييييي وس  زقييييي تسستشيييييعرسزجييييي  نس يييييلسح تييييي سسقايييييجيرسرسزسقم  ييييي ر (..) زقيييييلس9.)صحج ييييي 

  اللسستقزسر(

ست عةيييييي سجعلييييييلسج ييييييزجتسستلاقيييييي سست  تجيييييي س ليييييي سقيييييي قزلسس  ييييييلسست يييييي سئ سز رايييييي ت سترئ ايييييي س ❖

 )ز  ت سساقة  سستعرسقج ((..9.)صستةرت  ل

 (..)ست ة  (10.)صست  تجَّ سج  نسس  لسست  سئ سزستةرت  لسةلسسج  ق ❖

ست ييييييييح سستقج ةجيييييييي اسرضييييييييلسستيجييييييييز سست  رزغيييييييي ساييييييييرس س زرزقيييييييي س ييييييييلسشيييييييي لسستلاقيييييييي س ❖

 (ست رستسقجزم(..)10.)صستعلج 

جتسست  تجييييي سستقج ةجييييي سجراييييي سقييييي قزلسس  يييييلسست ييييي سئ ستلرئ اييييي سزجحييييي  س ز ييييي سس  حيييييج ل ستلج يييييز ❖

 (ش  سقجزمسس(..)11.)ص لج 

ست ييييرستس(..)12.)صستيييي ض عسستقج ةجيييي سجعلييييلسست اييييجيقجلسضيييي سقيييي قزلس ي  يييي سستعليييين سز ز يييي سستجطةجيييي  ❖

 (قجزم

 (ز  ت سست علز  (..)12.)صق ئرسرضج س  شناسسا لسست  سئ سجا  سيمجق سست زت سة اضللست ❖

ستل اييييي تسسج شييييي سج   يييييج س ا ييييي س يييييلسس  يييييلسست ييييي سئ سةعييييي سزغيييييلسستق ئيييييرسا ييييي  س يييييزار ❖

 (ست رستسقجزم(..)13.)صس يجرو
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 (..)ستاز رج سقجزم(13.)صق ئرس اجي اسقحلسقزسوسست جل سستشجعج سسا ةر ❖

 (ز  ت سست علز  (..)14.)ص  زس سستح ز  سساجح  ج سج  رستيج  ستس ر ج  ❖

 (ز  ت سست علز  س(..)14.)صق ئة اس ة  رستسسقط رسا  تست قلسساقجج   ❖

 تس ضاييييييي   سستييييييي سستقمس ييييييي سجييييييييصس ييييييي جرس ييييييي نس يييييييح سق ئيييييييرسجعليييييييلسجيييييييي جنس ل يييييييس ❖

 (ستاز رج سقجزمس(..)15.)صقجقزى
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 (..)ست ة  (16.)صرئجلسستا ازرجَّ سجاجية سزمجرألسستي راجَّ سست  رألسزس ر ق  ❖

(..)ز  تيييي س16.)صست يييي ي  سج  يييي سس جييييمسمسستعييييرسقسة تعلقيييي س ييييلس  ييييرسزس ر لسز   جيييي سجطزجر يييي  ❖

 ساقة  سستعرسقج (

 (..)ز  ت سساقة  سستعرسقج (17.)صست  ي  سجاجية س   سوس لسست ق قجلسستازرججل ❖

 (..)ست ة  (17.)ص ة حي تس رسقج س  رج ستجعمجمسستجع زلسستعا رأل ❖

زمجيييييييييرسستجرةجييييييييي سجزاييييييييي سستلاقييييييييي سست سئ ييييييييي سةج اجييييييييي سس جح قييييييييي تسطلةييييييييي سستاييييييييي  لس ❖

 (..)ز  ت سساقة  سستعرسقج (18.)صسا  س أل

 (..)ست ة  (18.)صسرسستزست ستق جرسشّ  زمجرسستيي ض سجالنس  ❖

 (..)ست ة  (19.)ص  ج رسزطق ست ح رة سست ي رستسزستجشر  ❖

وسجييييييصسجلييييي سست حييييي  سزست ع تجييييي تسستجا رجييييي  ❖ (..)ستايييييز رج س19.)ص  يييييجلسة ييييي س سج ييييي رسجزاجاييييي 

 قجزم(

 (..)ست ة  (20.)صستةعي سستطةج ستلحجاسش  ق س ارس ستسستزق ج سغ سس  رسضسساقجي تج  ❖

 (..)ست ة  (20.)ص مأل«سجةح س ضلسست اجحي تسست  تجَّ سقجرسلست ر» ❖

ستح يييييييجناس ليييييييج نسة ةييييييي  رج سضييييييي تا جلسايييييييّررس رس وسست ايييييييرسزساايييييييجيزس ست قاييييييي ستييييييينسجحييييييي س ❖

 (ش  سقجزم(..)21.)صس م  ت

ستشييييييييجع سزتاييييييييق سقحييييييييل ..سرجةييييييييرسسح يييييييي سججحيييييييي  س ييييييييلسسشيييييييي  تج تسجيييييييي يرسجشيييييييي ج س" ❖

 (ة  س سستجزن(..)21.)صستح ز  
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ز  تيييي سساقةيييي  س (..)22.)صشيييي سستشييييعة سجعلييييلس يجيييي سي ايييي س ييييلس  س يييي  سضيييي سستط ر جيييي ستح ❖

 (ستعرسقج 

 (ست رستسقجزم(..)22ص.)جحرجرس يجط  سزستيةضس ل سي ط جا سشرق سة  س  ❖

 

 

 

 

 

  

(..)ز  تيييي سساقةيييي  س23.)صستغييييرسئرسجعلييييلس قايييي مسةرقيييي  جسجيغيييي س ليييي سضايييي  سق ضيييي وسةجييييلسستع ليييي  ❖

 ستعرسقج (

 (..)ز  ت سست علز  (23.)ص ع لسز  قع سض سستعرسقس17   وسج  ج سسشار..س س5يل س ❖
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تاقيييييييي س طةيييييييي  سستاييييييييز سلاسسرج يييييييي عس يييييييي  سقجليييييييي سست ييييييييي  رستس قيييييييي سساقيييييييييلرس تيييييييي س ❖

 (رزججرم(..)24ص.)100

 

 

 

 

 

 (سسBBC(..)25.)صةزرجلسازقازلسجقازس لس احرسستيي  س سي سحمرسست ح ضيجل ❖
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س سزمجرألسستي راج سست  رألسزس ر ق ئجلس اللسستقزسرسجاجيةر

سي راجيييي سس زقييييلس الييييلسستقييييزسر  ساييييجية سرئييييجلس الييييلسستقييييزسرس ح يييي سستحلةزايييي رسستجييييزنسسايقييييجلرسزمجيييير 

سي راجيييي سست  ل يييي سس ر قجيييي سستا شيييي ج سستاييييج س ج ييييلس ا ازرجيييي س  ييييرسستعرةجيييي سستاييييج سايييي  ةسشيييي رألرسززمجيييير 

سستي راجيييي سستاييييج سضيييي س سحاييييجل ستلييييي  سجعمجييييمسستجعيييي زلسست شييييجر سضيييي سزةحيييي س.ست يييي  ألرسةحغييييزرسزمجييييرل

ست اييييي اتسستاج ايييييج سزس  قجييييي سزساقج ييييي  ج رسزج  جييييي سسايييييج رسرج سستجقايييييج سزستجشييييي زرسضييييي س طييييي رس تجييييي س

ز  ييييي سايييييج  ج رسييييييل س.قييييي سترس سستجحييييي ج تست زسااييييي س؛ستجعييييي زلسستيليييييي سةيييييجلسستعيييييرسقسز  يييييرسزس ر ل

سستعييييرسقس ليييي سج جييييجلس لق جيييي س ييييلسستةليييي جلرسز جطييييزجرس تجيييي تسستجعيييي زلسضيييي سست ايييي اتس  ضيييي رسستلييييي  رسحييييرص 

س.ضغيييلوس يييلسجقايييج سست زسقييي سضييي سست ح ضييي سست زتجييي سة ييي سجيييي نسشيييعزرسستييي ز سستشييييجي سستييييل  زقيييي سستيييزمجر 

ست  ييييرألسجحجيييي تسضي  يييي سستييييرئجلس ةيييي سست جيييي  سستاجايييي سرئييييجلسا ازرجيييي س  ييييرسستعرةجيييي رس يل يييي سقييييي س

سس ر قييي سجحجييي تسستع  ييي سس ر قييي سالتييي سست لييي   ةييي سثسستيييي ق سةيييلسستحايييجلس تييي سايييج  ج .سضج ييي سح يييَّ سسستيييزمجر 

سستيييزمجرجلسجحج جييي س تييي سالتييي سست لييي س ةييي سثسستيييي ق سزضي  ييي سستيييرئجلس ةييي سست جييي  سستاجاييي .سز  ييي س ستيييرئجل 

سقج  جا يييي سزحييييرصسةليييي جا  س ليييي سجطييييزجرسستجعيييي زلسست شييييجر سضيييي سا جييييلسست ايييي اترسز  يييينس ستييييزمجرسلس زقيييي  

 س ليييي سجعمجييييمس زق يييي سزساييييجع  وس   قجيييي سضيييي سست قطييييي سزستع تنرضغييييلوس ييييلس  ييييلسزساييييجيرسرسستعييييرسقرسزستع ييييس

سج زجلسر ج س زحَّ وست زساا سستجح ج ت.

س

يل ستي ئ سزمجرسست ارة  س..سستمس ل سج   سجغ جلسق قزلسسا لسست  سئ ست  سست ة ت سستلم  سس

ستا سا جلسسحجج ا تسقط عسست ارة  س

ستمس ليييي س سستق ئييييرسساز ستييييرئجلس الييييلسستقييييزسرس سة  جةيييي سسساييييجية سستاييييج س سحيييي  نس  زقييييلس الييييلسستقييييزسر

 سستايييييج سزمجيييييرسست ارةييييي  س ييييي   س يييييرجنسرسةحغيييييزرسرئيييييجلسست جلييييي س2022حمجيييييرسلسس-6ستجيييييزنسسايقيييييجلس

زقييي  سستمس لييي سسلس اليييلسستقيييزسرس. ست ييي رج سستقج ةجييي سحايييلسستعييي سرألسز ييي  س يييلسستايييج ستسزستاييي  وسستقيييزسر

جرجلجييييزلس جقيييي رستلييييزمسروسةايييي  سس4ضيييييروستجي ييييجصس ةليييي سحييييرصس ليييي سجغيييي جلسقيييي قزلسسا ييييلسست يييي سئ سرس

ج  جقايييي س ييييلس ضييييلس اييييجحي جا سرسزشييييرس سست يييي مسست اييييجزر سة يييي سجاييييانسضيييي سرضييييلسساقجيييي  سزسمجيييي  وسجااجييييمس

زسغييي  سستق ئيييرسساز سغييي لس. ستط قييي سست ارة ئجييي ستل يييزسطقجلسضييي س ييي  سس جييي نسشييي ج وسستحيييرسروس يييلسست يييج 

اايييموسسا قجييي س سئ يييو س لييي سغيييرزروسجشييي ج سستح  جييي س لييي سسةيييرس س ييي سسستايييج قسسلسست اليييلسج  ييي سزجط تيييرسسا

ستط قيييي سستجيييي سججعييييرضستلجيرجييييرس ليييي سسجيييي ألسسار يييي رسزستاايييي تسست اييييج ج وسسايييييرىسرسضج يييي س  يييي س ييييزس رس

زمسروسست ارةييييي  سةةييييي  سسق ييييي سستاايييييز سساايييييجيق ئج ستجحيجييييي سساايييييجيرسرسضييييي سست قيز ييييي سستزطقجييييي سزغييييي  لس

س س.جزضجرسست ارة  سست س  زنسستةل

س

س
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س

س

ستمس ل سجزا سة قارسعسةدقرسرس يجر سق قزلسستجي   سزستغ  لسسااج    ستلع   سس

زايييي سستاييييج س سحيييي  نسستمس ليييي س سستق ئييييرسس ز ستييييرئجلس الييييلسستقييييزسرس سستجييييزنسس  زقييييلس الييييلسستقييييزسر

تاقجييييي س سستيييييي   تسزسق  ييييي رس سزس سستع ييييي سز قي ييييي تسست اج يييييلسست ييييي ق س سس2022حمجيييييرسلسس6سايقيييييجلس

جججلسةد  ييييي  سساايييييرس ستسستقج ةجييييي سست جعليييييي سة يجييييير سقييييي قزلسستجي  ييييي سزستغييييي  لسسااج ييييي   ستلع ييييي  سستقجييييي ة

س. زسجلئ سسا ج  نسست ةجرسرسة ج سسقا م سة تار  سست   ق 

زسشييي رسستمس لييي سستييي سسلس ييي سسستيييي قزلسج عييي س يييلسةيييجلسس ييينسستييييزسقجلسستجييي ساجايييانسضييي سحييي  سجشيييرجع سةشييي  س

 سضييييرصس  يييي ستلشيييية رس س زقيييي ساييييج   ستايييينس  ضيييي سستحيييييزقسزسا ججيييي مستس ةجييييرسة ع تايييي سستةط تيييي سزسجايييي 

ستجي   جيييي سيييييل س  لايييينسضيييي سستيطيييي عسستييييي صسساييييزووسة ييييزي  سستيطيييي عسستح ييييز  س سزة تجيييي ت ساجشييييالس ليييي س

ستع يييي سضيييي سستيطيييي عسستييييي صسزجق جيييي سست شيييي رجلسسااييييجي  رج سستجيييي ساجاييييانسضيييي سمجيييي  وسستقيييي ججسستيييييز  س

زةحايييرسقيييصسست جييي رسست راييي سستييي سستلاقجيييجلس سسايييجق  وسسستييي سقيييصسست ييي  وسزجييي ج س ييي سسست يجييير س. ساا ييي ت 

س ي قج س(س لس اجزرسا ازرج سستعرسقسستق ض س.60)

س

 ة ثسجةح س لسر ا  سز  يل سست ج سست زر اج قج سجزحج سست زق سجا  س يجر سسسزسل  .ش ي

سق قزلسست  نسستط رقست  لسست  سئ سزقطلسستطرج س   نسست  ا جلس

 ةيييي ثس ح يييي سضيييي س  جةيييي سسزسل ق ئييييرسرئييييجلس الييييلسستقييييزسرسستعرسقيييي س .شيييي يسةحيييي س لسستقييييزسر زقييييلس الييييس

 ييييلسر ايييي  سز  يليييي سست جيييي سست زر اييييج قج سضيييي س الييييلسستقييييزسرسس6 6 2022سترايييي  سةة يييي س سستجييييزنسسقيقييييجلس

سقجحييييي  ألسقييييي قزلسستييييي  نسستطييييي رقست  يييييلسست ييييي سئ سزستجق جييييي رسزغيييييرزروسجزحجييييي سست زقييييي سزستييييير ىسجاييييي  س

 ليييي سةعييييضسست ييييزس س سييييي سستييييي قزلسستجيييي سجيجييييرسشييييةا تسست ايييي  سزةعجيييي وس ييييلسسجتز يييي نسستج ييييزستييييي قزلرس

س زتزجييييي ترسزجايييييرس لسججغييييي لس يجييييير سقييييي قزلسستييييي  نسستطييييي رقست  يييييلسست ييييي سئ س لييييي سجيييييزضجرسستيييييي   تس

س ا ايييييج سزجييييي  جلسستةط قييييي سستج زجقجييييي سزجيةجيييييتسستعييييييز سزس ايييييزرسستجز جييييي سز ع تاييييي سقغيييييج سست ح غيييييرجلس

زست جييييي سست زر ايييييج قج سس ةييييي ث.ست لحيييييجلسز  ييييينسستر  جييييي سسقاج   جييييي ست  لس ايييييجحي ست اييييي قججلرسزغيييييس

  ييي زسس لييي س   جييي سجزاجييي س يجييير سستيييي قزلسة ييي سجلةييي سح اييي سست يييزسطقجلسضييي س ييي  سستييييرز سست يييعة رسزجيييي جنس

ستيييي  نستل يييييرس سزست جغييييررجلسز اييييج   وس   يييي سستشييييعرس ييييلس يييي سسستييييي قزلرسز يييي نس اييييج ل سستييييي قزلس ييييلس

سستا رسة ت   سستع ن.سس تاج اج سزقطلسستطرج س   نسست  ا جلسز  س لسجح زستق حج سس
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 ة ثساسيط رسسق لنسستزطق سست ألسجلجمنسة  س اقج س  تج سزحج  ج ساجعممسسسزسل  .ش ي

سحج  وس لسزح وس  زق تسستشعرسزج  نس لسح ت سسقاجيرسرسزسقم   رس

 ةيييي ثس ح يييي سضيييي سسزسل تقييييزسرسستعرسقيييي س .شيييي يق ئييييرسرئييييجلس الييييلسسس اييييجية س  زقييييلس الييييلسستقييييزسر

رئييييجلس الييييلسس  قيييي  سضيييي سشيييية  سسق ييييلنسستعرسقيييي سس6 6 2022  جةيييي سسترايييي  سةة يييي س سستجييييزنسسقيقييييجلس

ستايييج ساع يييرسستزقييي لرسزايييرىسييييل سستليييي  سستحييي ج س يييلس اييي نس اليييلسس  قييي  سز زر ييينسضييي سج  يييجلسشييية  س

تيغيييي ج سسققايييي قج رسز ج يييي  سستحييييي ئ سزست علز يييي تسزستجز جيييي سجايييي  سسسستيي ضيييي سق ييييلنسستعرسقيييي سضيييي سقشييييرس

س.تع   سستشعرسة  سة اقج سزش  ضج سزست ا    سست ع ت سض سةق  سست اج ل

ستيييرئجلسست اليييلس شييي رسضييي سايييج قسح جيييي س تييي  س لسيطييي رسسق يييلنسستيييزطق سستييي ألسجلجيييمنسة ييي س اقجييي سسق ئييير

وس يييلسزحييي وس  زقييي تسستشيييعرسزجييي  نس يييلسح تيييس  سسقايييجيرسرسزسقم  ييي ر رسضج ييي س  تجييي سزحج  جييي سايييجعممسحج ييي 

سر  ييييي س لييييي سغيييييرزروس ةعييييي  سشييييية  سسق يييييلنسستعرسقييييي س يييييلسست شييييي   سزستجييييي يجرستسزستغييييي زط تسستاج ايييييج 

تلح ييييي يس لييييي س ايييييجيلتج سستشييييية  سزجرايييييجلس ةييييي  قسستجعييييي ج سستايييييل  سزستح ييييي يس لييييي سستيزسةيييييتسستزطقجييييي س

ستقيييييزسرست ييييي سستاجئييييي تسزجعمجيييييمسست ج يرسطجييييي سزحرجييييي سستييييير ألرس   ييييي سوس لييييي س ايييييج رسرس  ييييينس اليييييلس

سزست  اا تسست اجيل سزجطزجرس تج تسستع  سز زس ة سس ح س سزستجح ج تسستج سجزسا سستةل .

س

سست عة سجعللسج زجتسستلاق سست  تج س ل سق قزلسس  لسست  سئ سز را ت سترئ ا سستةرت  لس

سايقييييجلرسج ييييزجتستاقجيييي س  لييييلسرئييييجلسستلاقيييي سست  تجيييي سستقج ةجيييي رسحاييييلسست عةيييي رسس ز  تيييي سساقةيييي  سستعرسقجيييي  

زقييي  سست عةييي سضييي س. لييي س ا ييي سةقيييز س شيييرزعسقييي قزلسس  يييلسست ييي سئ سز راييي ت س تييي سرئ اييي س اليييلسستقيييزسر

قييييي قزلسس  يييييلسسيجييييير ستقج ةجييييي س يييييزجتسة ت ا ييييي س لييييي س سحييييي ج ستلعرسقجييييي سسقية رجييييي س لس ستلاقييييي سست  تجييييي 

ئ ايييي س الييييلسستقييييزسرستجح جيييي سز غيييي  رس لس ستلاقيييي س راييييلتسستييييي قزلسةعيييي سستج ييييزجتس لجيييي سستيييي سر."ست يييي سئ 

س ز  سالا سستج زجتس لج س سي س اللسستقزسرسةش  سرا   .
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سست  تجَّ سج  نسس  لسست  سئ سزستةرت  لسةلسسج  قس

اسجيييييمس س شيييييرزعسقييييي قزلسس  يييييلسست ييييي سئ سستشييييي  سستشييييي ج س جليييييرستاييييي لسستةرت ييييي لسسايييييجا ة سسست ييييية   

زجييييييز س. س تييييي سشيييييرسئةس ييييييرىرس لييييي سستةرت ييييي لتغييييي زطس ةجيييييروسجزاااييييي سست ح غيييييرزلسست اييييي قجزلس غييييي ضس

سزمسروسست  تجيييييَّ سسايييييجا ةتسززسضييييييتس لييييي س يييييّ وسةقيييييز س ستق ئيييييرسس ز ستيييييرئجلسستةرت ييييي لسحييييي  نسستمس لييييي اس لَّ

سست  تجييييَّ ساجغييييّ لس جي ج يييي تس.ةشيييي لسستجي ج يييي تسغيييي لسستييييي قزل ز  ييييرسةجيييي لس ييييلس  جييييرسستمس ليييي س لَّ

 ييييييلسس طةيييييي  سزست ييييييج  ت سز طةيييييي  سس2020زس2019ست ح غييييييرجلسزسق سرجييييييجلسز ليييييي سجعججقيييييي تسيرجايييييي س

س ست  تجييييي سايييييجزسض س لييييي س  ييييي  وسجشييييي ج س."س ايييييق لسز زألسست ايييييلسست يييييحج سزستعليييييز ججل زجييييي ةلسستةجييييي لس لَّ

ستعيييييز سست قجاجييييي رس  ييييلس ييييي قزسسجع لييييزلسغييييي لسشييييير  سيطييييزطسس ق ةجيييييرسزست قجزايييي تسستق طجييييي رسزجعجيييييجلس

سروس شيييي رستاازمججايييي سحيييي  سج رجييييرسستييييي قزلرسةجيييي لستلييييزم ."يرجايييي سست ع  يييي سستق طجيييي سز ع  يييي سست ييييزسق 

سضيرسجيييي س جعيييي تجسس م يييي سست  سئجيييي سزست زسئجيييي رسزسرج يييي عسس اييييع رسز اييييجحي تسست لحييييجلرسزجايييي ج س ز  ييييرس لَّ

س  سئيييييروسست ح اييييية س."ستجمس ييييي تسست زتييييي سة ليييييّ سستط قييييي رسزجيييييزضجرسجي ج ييييي تست   ييييي ر ز غييييي  سستةجييييي لس لَّ

ةعيييي س  رسايييي سةييييي قزلسس  ييييلسست يييي سئ رسز يييي س ليييي سجحزجيييي سساييييجيزنسةج زجيييي س ةليييي س)زسحيييي (سجرتجييييزلس جقيييي ر

رسزجايييييي ج س2019تاييييييق سس315س اييييييرس سستجييييييز ججلستعيييييييز س ييييييلسست شيييييي زتجلسةيييييييرسرس الييييييلسستييييييزمرس س

رسستييييي جلساييييييججنس2021تاييييييق سس130 ايييييجحي تسست ح غيييييرجلسزسق سرجييييييجلسست اييييي قججلسست شيييييي زتجلسةييييي تيرسرس

رسز لييييي سستعييييي  لجلسة تي ييييي روس2019تايييييق سس337رسزست عييييي  سةييييي تيرسرس315جحيييييزجلانستعييييييز سة زايييييرسقيييييرسرس

س2019 يييييلس سئيييييروسسق يييييل سزشييييي زتانسةيييييي قزلس  يييييل سست يييييز  جلسزستقيييييما رسز لييييي سجعججقييييي تسيرجاييييي س

ةييييي زر رسقييييي  س." يييييلسس طةييييي  سزست يييييج  ت سز طةييييي  سس ايييييق لسز زألسست ايييييلسست يييييحج سزستعليييييز ججلس2020ز

س ستييييي قزلساييييس ججنس قييييرسر سقةيييي سسقجايييي  سست  يييي سستجشييييرجع سرئييييجلسستلاقيييي سست  تجيييي سستقج ةجيييي سحاييييلسست عةيييي اس لَّ

سستح ت  .  لسستشارس9جزنس

 ست ح سستقج ةج اسرضلسستيجز سست  رزغ سارس س زرزق س لسش لسستلاق سستعلج س

س يييي تستاقيييي سست ييييح سزستةجئيييي سستقج ةجيييي رسستجييييزنسسايقييييجلرسسلسرضييييلسستيجييييز سست  رزغيييي ساييييرس سس ست ييييرستسقجييييزم

زقيييي  س غييييزسستلاقيييي رس  ايييي سشييييق  ت سسلس. ييييح سزستاييييل  ضجييييرزلس زرزقيييي س ييييلسشيييي لسستلاقيييي سستعلجيييي ستل

ا رضييييلسستيجييييز سست  رزغيييي سضيييي سييييي سسقجشيييي رسضجييييرزلس زرزقيييي س ايييي ت سجيييييصسزمسروسست ييييح رسزستلاقيييي سستعلجيييي س

زسزغييييةرسسقيييي س."تل ييييح سزستاييييل  سستزطقجيييي ؛سساسسقيييي ساسج  ييييلسس جةيييي رسجايييي زمس رحليييي سستيطييييرسضيييي سستييييةل 

ستيييي سس٢٦٠ جيييي س زايييي سا جيييي وست جييييرزلرسحجيييي سس لقييييتسس يييي ة س قةيييي سسجيييي نساييييالتسستزاجيييي تسست جحيييي وسسا رج

زجيييي ةلسشييييق  ت رسسلس  يييي سس."  يييي رسستيييي سست اجشيييي ج تس٢٥٠٠ يييي ق سيييييل سجييييزنسزسحيييي سز يييييز سس يييييرس ييييلس

جعقييييي سسلسست جيييييرزلساجيييييمس س زايييييز سزجايييييرسسلسج يييييزلس ق تييييي سسايييييرس ستس حييييي  وسحجييييي سستيييييجيلصس يييييلس

 زرزقيييي سضيييي سستعييييرسقسةشيييي  س لحييييزيسسزسقي غييييتسسا يييي ة تسة جييييرزل."ست يييي جرزلسسزسةي ئيييي سةشيييي  سط جيييي 

زاييييالتسست زقيييي سستزةيييي ئ سستجييييزنسسايقييييجلس. قيييي سسشييييارسةحاييييرسست زقيييي سستزةيييي ئ سستجييييز  ستييييزمسروسست ييييح 

 .شي  وسس89س  ة سة زرزق سض س  زنسستةل سضج  سةل تسس  س سستش   س لسست جرزلسس117س  ة س
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  ز  سس  حج ل ستلج زجتس لج سست  تج سستقج ةج سجرا سق قزلسس  لسست  سئ ستلرئ ا سزجح  س

 شييي س  ييي رسضييي س اليييلسستقيييزسررس يييلسج يييزجتسستلاقييي سست  تجييي سستقج ةجييي س لييي س يجييير سقييي قزلسسشييي  سقجيييزمس 

زقيييي  س.س  ييييلسست يييي سئ سزسرايييي ت سستيييي س الييييلسستقييييزسررسضج يييي سراييييةسستج ييييزجتس لجيييي سجييييزنسس رةعيييي  سست يةيييي 

 ةجيييي س ييييزجتس ليييي س يجيييير سقيييي قزلسست  يييي رسضيييي سحيييي ج سستيييي سز  تيييي سشيييي  سقجييييزمس لس ستلاقيييي سست  تجيييي سستقج

س  ييييلسست يييي سئ سة ت ا يييي س سييييي سستلاقيييي سز راييييلج سستيييي سرئ ايييي س الييييلسستقييييزسرستجح جيييي سالايييي ستلج ييييزجتس

ز غيييي  سست  يييي رس لس ج ييييزجتسستلاقيييي سست  تجيييي سستقج ةجيييي سايييي  سةعيييي سساج   يييي تس ج ييييرروسز ييييلتس تيييي س." لجيييي 

 زغييييح س لسست ةليييي سست حيييي  سايييي   تس جيييي يروس ييييلسستلجيييي س ليييي س ييييزس سزضيييييرستسقيييي قزلسس  ييييلسست يييي سئ  رس

ست  ييييي رس لس  لييييي سس جليييييرسايييييجعي سالاييييي سةرت  قجييييي سجيييييزنسسزجييييي ةل."جرجلجيييييزلس جقييييي رس25ة تيييييي قزلسةلييييي س

ز يييي لسق ئييييرسرئييييجلس الييييلسستقييييزسرسستعرسقيييي سشيييي يزسلس ةيييي ثس."سارةعيييي  سست يةيييي ستلج ييييزجتس ليييي سستييييي قزل

 ييييلسست يييي سئ سزستجق جيييي سرس ليييي سج رجييييرس يجيييير سقيييي قزلسستيييي  نسستطيييي رقست س2022حمجييييرسلسس4س جييييرضسرضيييي س

وس يييي نسقق  جيييي سةق ييييزصس يييي  س ييييلس ييييزس سستييييي قزلسةاييييةرسجغيييي جق س ةييييزسرس يييير س ة ييييج ج سس يجييييرورس ةيييي ج 

ز ييي لس اليييلسستقيييزسرسستعرسقييي سقييي س.ججيييرسغيييرزرج سجمجييي س يييلس يييي طرسشيييةا تسست اييي  سزستاييي رسة ت ييي  سستعييي ن

 يييي سئ رسةعيييي س ق قشييييج سيييييل س قايييي رسقا جيييي سشييييارس جيييي رسست  غيييي رسستيييييرس وسستي قجيييي ست يجيييير سقيييي قزلسس  ييييلسست

ز يييي لسم ييييجنسستججيييي رسست يييي رألس.ق ئةيييي وسس250الايييي سس جج  جيييي س ييييي تسةرئ ايييي س ح يييي سستحلةزايييي سزحغييييزرس

 يجيييي ىسست يييي رسقيييي س  يييي س يييي يرسس الييييلسستقييييزسرسستعرسقيييي سستيييي سسااييييرسعسة تج ييييزجتس ليييي سقيييي قزلسستيييي  نس

زستط ئ جيييييي سستطيييييي رقست  ييييييلسست يييييي سئ رس شيييييي  سوس ليييييي س ةعيييييي  سستج ييييييزجتس ييييييلس ست مسجيييييي ستسستحمةجيييييي س

رس يييي سسست يجيييير سرئ ايييي س الييييلس2022شييييارس جيييي رسس18ز  قييييتسستلاقيييي سقيييي سقيييي  تسجييييزنسس رةعيييي  س."زستيز جيييي 

ستقييييزسرسستعرسقيييي سةيييي جلستل شييييرزعسستيييي ألسجييييي  تسةيييي سح ز يييي سج ييييرج سس   يييي  سستح تجيييي سةرئ ايييي س  ييييط  س

ج سزست اج ييييجلسزسييييي رسقيييي قزلسستيييي  نسستطيييي رقست  ييييلسست يييي سئ سايييي اوسةييييجلسستقييييزسرسزست جيييي سستاج اييييس.ست يييي ي  

ة تشيييي لسستاج ايييي س يييي سةييييجلس  جيييي سز عيييي رضرسقةيييي س لسجيييييزنسست ح  يييي سساجح  جيييي سستعلجيييي سةييييقيضسستييييي قزلس

ز ةط تيييي ست يييييزلسستح ز ييييي سستح تجييييي سح ز ييييي ستج يييييرج سس   ييييي  سستجز جييييي سزتيييييجلس يييييلس يييييلحج جا سجشيييييرجلس

جيييي س)س ليييي ساييييلط سزقييييررتسست ح  يييي سساجح  جيييي سستعل.ستيييييزسقجلس زسسقجرسحايييي سسزسسرايييي تا سستيييي س الييييلسستقييييزسر

رس ت ييييي  س شيييييرزعسقييييي قزلسستييييي  نسستطييييي رقستل يييييلس2022 جييييي رسس15قغييييي ئج سضييييي سستعيييييرسق(رسجيييييزنسساحييييي رس

ست يييي سئ سزستجق جيييي سةقيييي  س ليييي س  ييييزىسسق  ايييي سستق ئييييرسة ايييينسيشيييي لرسضج يييي سةجقييييتس لسح ز يييي سست يييي ي  س يييي س

ق  ييييرسستعلجيييي سج ييييرج س   يييي  سزاسجحيييي ستايييي سسرايييي  س شيييي رجلسستيييييزسقجلسز ييييي سستيييييرزضس زسستجعجييييجلسضيييي سست 

 .تل زت سزسا    س قا س زس    وس ج ل سستزمسرستسزست زسئر

س

س

س

س

س
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 ست ض عسستقج ةج سجعللسست اجيقجلسض سق قزلس ي   سستعلن سز ز  سستجطةج س

س

س لقييييتستاقيييي سسا ييييلسزستيييي ض عسستقج ةجيييي رسستجييييزنسسايقييييجلرسج   ييييج سا جيييي وس ييييلسقيييي قزلس ي  يييي سس ست ييييرستسقجييييزم

 ."ستع  

سح يييي سست زاييييزألسسلسا قيييي قزلسي  يييي سستعليييينسجاييييجيق س يييي  س ييييلسستشييييرسئةس قايييي س ةييييلسسزقيييي  س غييييزسستلاقيييي ر

ستع ئليييي سستزحجيييي س ييييلسستي  يييي سساتمس جيييي رسس يييي سساطةيييي  سزستح  ييييلجلس ليييي سستشييييا  ستسستعلجيييي رساييييج زلس يييي وس

 ."ستي  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي سسقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

زسغيييي  رسسلس ستييييي قزلسجحجييييزألس ليييي سست يجييييرس ييييلسستقييييي طرسزجحجيييي  سستيييي س رساعيييي س ييييحجح سز قجييييي ستليييييرز س

 ." قزلسزسقعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي سج  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلسجطةجيجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ةيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس

زسشيييي رسست زاييييزألسستيييي س  ز يييي سجطةجيييي سستييييي قزلساييييج زلسةعيييي س يييي  جلس ييييلسسال؛ساحجج اقيييي سستيييي س عايييي رستس

جييييي رجررسز ييييي رةجلسزس يييييزرستزاايييييجج رسزتج يييييزلسزمسروسستييييي ض عس ايييييجع وساايييييججع رسسا ييييي س سستجييييي سايييييججنس

 ."ساج   ئا ستي   سستعلن

 يمجق سست زت سة اضللساسسا لسست  سئ سجا  سرضج س  شنسسق ئرست

س جةييييرس غييييزسساطيييي رسستجقاييييجي سزستق ئييييرس ييييلس جليييي س يييي  قزلسستقج ةجيييي سرضجيييي س  شيييينسسز  تيييي سست علز يييي  

 .ست  تح رسستجزنسسايقجلرسق قزلسسا لسست  سئ س شرزعسجا  سست سسضللسيمجق سست زت سستعرسقج 

ستجق جيييي رس ييييزسس سروستلاييييجطروسرسسلس قيييي قزلسستيييي  نسستطيييي رقست  ييييلسست يييي سئ سزست يييي تح سضيييي سج ييييرجةسسزقيييي  

 .” ل سستزضروسست  تج سست جحيي س لسستجع ض سض س اع رسستق طس  ت ج 

زسغيييي  رسسلس  ح ضييييي تسستزاييييطسستاقييييزرسست قجايييي ستلييييق طسةح ايييي ست زسمقيييي س   يييي سجغيييي لسحيزقايييي س ييييلس

 .”ستع ئ ستسستق طج سزتجلسست س شرزعسجي نس لسقة سح ز  سج رج سس    سض ق وستلشر ج 

 تح سستييي سسقييي س ضييي سحييي  سج رجيييرسستيييي قزلسايييج زلسس يييللسساضيييللس يييلسيمجقييي سست زتييي سستعرسقجييي سزسشييي رسست يييس

ييييل سسجييي نسقلجلييي رس يييزلسسا يييزس سست ي  ييي ستييي ساج ييير سحايييرس يييمس سح ز ييي سج يييرج سسا  ييي  سةرئ اييي س

 .”  ط  سست  ي  

اييييج زلسزضيييي سزقييييتسايييي ة رس  يييي سرئييييجلسستلاقيييي سست  تجيييي سستقج ةجيييي سحاييييلسست عةيييي رسسقيقييييجلرس لسجييييزنسجيييي س

وستلج زجتس ل سق قزلسس  لسست  سئ   .ح ا  

س

س

س

س
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س

 ج ش سج   ج س ا  س لسس  لسست  سئ سةع سزغلسستل ا تسس يجروسسستق ئرسا   س زار

 شيييي س غييييزسستلاقيييي سست  تجيييي سستقج ةجيييي رسا يييي  س ييييزاررسستجييييزنسسايقييييجلرسج   ييييج س ا يييي س ييييلسس ست ييييرستسقجييييزم

زقيييي  س ييييزارسسلسا ستلاقيييي س.تل ايييي تسسايجييييروس لجيييي قيييي قزلسستيييي  نسستطيييي رقستل ييييلسست يييي سئ سةعيييي سزغييييلسس

س٢٥سقاييييمتسستجييييزنسستل ايييي تسسايجييييروستييييي قزلسستيييي  نسست يييي سئ سستطيييي رقرسحجيييي سةل ييييتسقج يييي سستييييي قزلسست لجيييي س

جرتجييييزلس جقيييي رس رسقيييي سزستجيييي سجغيييي قتسسةييييزسرسست ارةيييي  سزستمرس يييي سزستجايييي روس  يييير ستسستةط قيييي سستج زجقجيييي رس

 يييي سست جع قيييي جلسزست ح غييييرجلسزسازسئيييي سزسااييييزرسستجز جيييي سزسغيييي  س س."ضغييييلس ييييلس اييييجحي تسست لحجييييجل

ي  ييييتسستلاقييييي سجرتجييييزلس جقييييي رس ييييلسستيييييي قزلسزيزتيييييتسستح ز يييي سستجع  ييييي س عايييي سزجزمجعاييييي ساقاييييي سس رىس

زسشيييي رس ييييزارسستيييي س  ييييي سالايييي سستجييييزنستليييييزىسستاج اييييج ست ق قشيييي سزساج يييي قس ليييي سج رجييييرس."ة  يييي س  ن

ز شييي س  ييي رسقجييي ة رسستجيييزنسسايقيييجلرس يييلسسييييرسجطيييزرستس."ستيييي قزلسزة قجيييي رسزاييي سقييييرسستييييزىسستاج ايييج 

زقيييي  سست  يييي رسنتل ييييرستسقجييييزماسسلرسستلاقيييي سست  تجيييي سستقج ةجيييي سسقاييييتس.قيييي قزلسستيييي  نسستطيييي رقسزسا ييييلسست يييي سئ 

سالسساج   ايييي سستييييي صسةييييي قزلسسا ييييلسست يييي سئ سةعيييي سس  يييي  سستييييي قزلس ييييلسستق حجيييي سست قجيييي رسزجزايييي ستر ايييي  س

عسضيييي س قييييم سرئييييجلس الييييلسستقييييزسرس ح يييي سستحلةزايييي سةشيييي لسقيييي قزلسسا ييييلسست جيييي سستقج ةجيييي سةعييييي سساج يييي 

ت قييي سرايييةرسج اجييي سالاييي سستج يييزجتس لييي سستيييي قزلسستييي سجيييزنسس رةعييي  سست يةييي ستحيييجلسحاييينسست زقييي س.ست ييي سئ 

ز ييييي تسستلاقيييي سست  تجيييي سستقج ةجيييي سستجييييزنسسقيقييييجلسساج   يييي وس ا يييي وسااييييج    سزغييييلس.ستقايييي ئ س ييييلسقةيييي سست جيييي 

ز  لقييييتسرئ ايييي سستةرت يييي لسجغيييي جلس. ليييي سقيييي قزلسستيييي  نسستطيييي رقست  ييييلسست يييي سئ سزستجق جيييي سستل ايييي تسستقا ئجيييي 

جي ج يييي تسست ح غييييرجلسزسا سرجييييجلسزستعيييييز سزسااييييزرسضيييي سزمسرجيييي سست ارةيييي  سزستييييق طسضيييي سقيييي قزلسس  ييييلس

ست ييييييي سئ سز غييييييي ض سمجييييييي  وسجي ج ييييييي تسستر  جييييييي سسااج   جييييييي سز زألسساحجج اييييييي تسستي  ييييييي سزستةط قييييييي س

صسس يييييزس ساايييييججرس سست ييييي مسزاييييي س سستييييي جزلسزجغييييي جلس ةييييي ت سستةجيييييرزس زارسزجق جييييي سستج زجقجييييي سزجي يييييج

 .ساق تجنسز اجحي تسست لحجل

س

 ق ئرس اجي اسقحلسقزسوسست جل سستشجعج سسا ةرس

س يييي سستق ئييييرسست اييييجي سج اييييرسستحاييييجق رسستجييييزنسسايقييييجلرسسلسست اييييجيلجلس يييينسقييييزسوسست جليييي سسستاييييز رج سقجييييزم 

زقيييي  سستحاييييجق سضيييي س.ح ز يييي سست يةليييي س ييييلسيييييل س ةيييي  روسحيييي سساقايييي س سستاج ايييي ستشييييجعج سسا ةييييرستجشيييي ج سست

تييينسج يييلس يجةييي ستل ييي  س سرةجييي  حييي ج ستةرقييي  جسةييي ت يجم سستييي ألسجةيييي سققييي وسستايييز رج سست غييي ئج رسسلس مجييي رو

زقاجرضييييييي لسةييييييي رمسق سز قييييييي  سز يييييييز ست رساييييييي س  ايييييييعز سةييييييي رمسق  جرحجيييييييرس يييييييلسز ييييييي لس قييييييي  

لسضييي س حلييي رسزقحيييلس  ةقييي سزسغييي  اس  ييي ستييينسجرس ييي سستا جيييلس يييلسايييي س ط تةييي سايييجةي سستا جيييس."ست ةييي  رو

ة ةيييي  روس ييييلسةقز  يييي سسلسجيييي  رسست اييييجيلزلستجشيييي ج س جليييي سس ةييييرس ييييلسست جيييي سست ةجييييروسستشييييجعج سزسلسج ييييزلس

  ييييز سستع لجيييي سستاج اييييج سزجرشييييجةسرئييييجلس الييييلسستييييزمرس سزرئييييجلسا ازرجيييي سجحييييي سةيةييييز سزطقيييي س

 ."ست سةرسسا  ل  تعرسقة زج  جلسستح ز  س لسستيرز 

س

س

https://www.alsumaria.tv/Entity/133545/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/126041/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
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س

   زس سستح ز  سساجح  ج سج  رستيج  ستس ر ج س

س ييي سستق ئيييرس غيييزستاقييي سس  يييلسزستييي ض عس اييي ألسجيييي سسز رتييي رسسايقيييجلرس لسستجاييي زمس لييي سسز  تييي سست علز ييي  

زضسز ليييي سستا جييييلسسحجييييرسنسقرسرسجايييي رسضج يييي سر ىسسلسستيغيييي  سستعرسقيييي س ييييلسقةيييي ساييييلط تسساقلييييجنسس ييييرس رضييييس

س  ييييزس سستجيييي سجعطجايييي سح ز يييي سست ر ييييمسستيييي سساقلييييجنسجيييي  رسستيييي سقجيييي  ستس ر جيييي سزتييييجلسضيييي س شيييي رجلسجييييي نس

رس لس  ييييي نسستجيييييمسنسقغييييي  س ر ايييييج لسةييييييرسرستسست ح  ييييي سزقييييي  سسز رتييييي سضييييي سحييييي ج س.ست يييييزسطلسست ييييير أل

لسستيييييرسرسستاج ايييي سضيييي سسققلييييجنسجاييييج  ست  يييي تةسساجح  جيييي سزح ز يييي سست ر ييييمرسجعطيييي س  شييييرسسزسغييييح سس

ستيجيييي  ستسست ر جيييي  رس غييييج  رس جاييييرس ليييي سستا جييييلسسلسجحجييييرنسقييييرسرتس الييييلسستيغيييي  سس  ليييي س زقايييي سج ييييي س

زجيييي ةلرس لس ح ز يييي سست ر ييييمسجعطيييي س  ييييزساسط ئلييي سستيييي س قلييييجنس ر اييييج لسزتييييجلستيييي جق س شيييي ل س.”ايييج  وسستةليييي 

 ييي  سست ةييي ت سستغيييي  سجييي  رسستييي سقجييي  ستس ر جييي سةييي رموسضييي سضييي س ييي سسست ييي  رسزت يييلس يييلسسااييي سستشييي ج سسلس

ست شيييييا سستاج اييييي سست ييييير ألسزاسجيييييجنس  ي تاييييي سسزسساايييييج   وس قاييييي سضييييي س شييييي رجلسجق زجييييي سجيييييي نسست يييييزسطلس

ست يييير أل س   يييي سس زاييييز سجحيييير سقجيييي ة ستيييير عسستجايييي زمستسست ر جيييي س ليييي سستيغيييي  سستعرسقيييي سزسججقيييي نس يييي  س

ز ييي لس غيييزسةرت ييي لس قليييجنس ر ايييج لس جييي رألس قيييزررسضييي سحييي ج س.” ست ةييي ت ست ييي تةسستييييزىسستاج ايييج سست ر جيييس

تز  تيييي س ست علز يييي  رسقيييي سس يييي سضيييي سزقييييتسايييي ة رس لس ستشييييعرسست يييير ألسق يييي س ييييةر س ليييي ساييييز سس زغيييي عس

ساقج يييي  ج سضيييي سسققلييييجن س غييييج  س لس جيييي يجرسجزمجييييلسسترزسجييييررسززاييييز سسزا س ييييلسستعيييي طلجلس ييييلسستع يييي رس

جيييي  رستس ةيييرىسغييي سايييز سس زغييي عسستجييي سججح لاييي س حيييمسرسستايييلط سزسرج ييي عس عييي اتسست ييييررس لاييي سجقييي رسة

س.”ستح    

 ق ئة اس ة  رستسسقط رسا  تست قلسساقجج  س

س جةييييرتسستق ئةيييي س ييييلس جليييي سست يييي  قزلسستقج ةجيييي سسقج يييي رسستامسئييييرألرسسايقييييجلرس ةيييي  رستسسز  تيييي سست علز يييي س 

س  ةييييرسز قييييلسساقججيييي  سستيييي سيل رسسقطيييي رسستجقاييييجي سزستيييييزىسست قغييييزج س عيييي سايييي  تستلح يييي يس ليييي سست  ييييزلس

ضج يييي س  يييي تس لسسقطيييي رستييييلسججقيييي م س ييييلسساييييجحي ق سستاج ايييي سزاييييجع  س ليييي سحيييي سستيلضيييي تس ييييلسست جليييي س

رس لس  طييييلقسسقطيييي رسستجقاييييجي ستل ةيييي  رستسستزطقجيييي س تجيييي سزسغييييةسزقيييي  سستامسئييييرألسضيييي سسج يييي  س.ست يييي رج 

رزقيييي سزستح يييي يس ليييي سحيييييزقسست  ييييزلست ح زتجيييي سجيييي زجرسستيلضيييي تس ييييلسةيجيييي سست يييي سستاج اييييج سز ةيييي س سست 

ز غيييييي ضتس لس ستاييييييق سزست يييييير سجح ييييييلزسس ليييييي سحيييييييزقانس.”ستشييييييجع سس  ةييييييرس سييييييي سستع لجيييييي سستاج اييييييج 

ست ايييييجزرج س يييييلسييييييل سجايييييلنس ق يييييرسرئ اييييي س اليييييلسستقيييييزسرسز ييييي ت سرئ اييييي سستا ازرجييييي  رس ط تةييييي وس

زج ةعييييتسستق ئةيييي س.”ةييييي غرزروسسج يييي قسزجزحيييي سقييييزىسست  ييييزلسستشييييجع ستجاييييلنسساييييجحي ق س ييييلسرئ ايييي سستييييزمرس 

 ييييلسست يييي  قزلسقزتايييي اس   يييي س  سس يييي لس قيييي  سر ألس يييييرس ييييلسقةيييي سجحيييي ت س قييييي  سزطييييلسسزسست جليييي سست يييي رج س

ضاييي سساسجعقييي سستجقييي م س يييلسسايييجحي قسست  يييزل رس   ييي وس ققييي س ايييق سضلس يييلسحييييزقسست  يييزلسس  ةيييرسزقطييير س

رألستجشيييي ج سست جليييي سستشييييجعج س ةيييي  رستستجيييي زجرسستيلضيييي تسز ح زتيييي سست غيييي سةدجايييي  سسج يييي قس ييييلسستججيييي رسست يييي 

ز ييي لسستق ئيييرس يييلسسئيييجل س زتييي سستيييي قزلس ح ييي سست يييجاز سقييي سسجاييينرسضييي س.”س  ةيييرس ييي  سس سيييي سقةييي سستةرت ييي ل

زقييييتسايييي ة س ييييلسستجييييزنرسستجحيييي ت سستيلييييي سة تجي يييي سةعيييي نسستجع  يييي سزستجعيييي ط س ييييلسسألس ةيييي  روساج اييييج س

 .جطرحا سسقط رسستجقاجي ست رضس ةي  سح ت سساقا س سستاج ا 

س

س
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س

 ق ئرسجعللسجي جنس ل  تس ضا   سست سستقمس  سجيصس  جرس  نس ح سقجقزى

  لييييلسستق ئييييرس ييييلس ح ضييييي سقجقييييزىسا جيييي سستح جيييي ألرسستجييييزنسسايقييييجلرسجييييي جنس ل يييي تسس ستاييييز رج سقجييييزمس

 ضاييي   سجييييصس ييي جرس ييي نس يييح سقجقيييزىسضيييل سستطيييي ئ سستييي س جئييي سستقمس ييي رسضج ييي سط تيييرس رئيييجلس الييييلس

 ."اييييييييييييييييييييييييييييحرسجيييييييييييييييييييييييييييي  ستييييييييييييييييييييييييييييزمرس سززمجييييييييييييييييييييييييييييرسست ييييييييييييييييييييييييييييح سة

زقيييييي  سستح جيييييي ألسضيييييي س يييييي ج رس ييييييح  س شييييييجر س ييييييلس يييييي  س ييييييلسقييييييزسرسست ح ضييييييي رس قحييييييلسقييييييزسرس

ضيييل س قجقيييزى قط تيييرسرئيييجلس اليييلسستيييزمرس سززمجيييرسست يييح سةايييحرسجييي س ييي جرس ييي نس يييح  قجقيييزى  ح ضيييي 

زستجييي سجييينسجيييي ج ا س تييي س جئييي سستقمس ييي رسضغيييلس يييلسزستجحيجييي سضييي سشيييةا تسست اييي  سستجييي سجحيييتسسجييي جق س ستطييي ئ 

 ."از سسق سروسستزسغةس   نسقيرسس    سقة سستة جر

س

س

س
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سرئجلسستا ازرجَّ سجاجية سزمجرألسستي راجَّ سست  رألسزس ر ق س

ألسي راجيييييَّ سس ر لسز  يييييررسةحغيييييزرسزمجيييييرسسست ييييية    سايييييجية سرئيييييجلسستا ازرجيييييَّ سةييييير نس ييييي تةسزمجييييير 

ز  يييي سرئييييجلسستا ازرجيييي رسةحاييييرسةجيييي لسرئ ايييي س حييييرصسستعييييرسقس ليييي سجعمجييييمس.س سحاييييجلستي راجيييي سضيييي 

ستعلقيييي تس ييييلس  ييييرسزس ر لسضيييي س يجليييي سست ايييي اترسزجزاييييجعا س ةييييرسستج    يييي تسز طييييرسستجعيييي زلسستيلييييي س

ست ج يييي س لجايييي رسضيييي سست ايييي اتسستاج اييييج سزس  قجييييي سزساقج يييي  ج رسزجقاييييج سست زسقيييي س ييييلس ايييي س راييييي  س

س   يييييلسستعيييييرسقسزسايييييجيرسر سز زقعييييي سستا رسضييييي سةيييييجلس."ضييييي سست قطيييييي س  يييييلسزساايييييجيرسرس زت يييييتس تييييي س لَّ

س  قيييي  سح ايييي س  ايييي س."اجرسقيييي سز شييييي ئ س ق ييييرساسجقيييي س قيييي س  ييييلسست قطييييي  ز شيييي رس يييي تةس تيييي س لَّ

تجي جيييي سستجييييزجرستسزقييييمعسضججيييي سس م يييي تسضيييي سست قطييييي رسزستر ييييزلس تيييي سستحييييزسرسضيييي سحايييينسست ايييي ئ سستع تييييي س

قحييييزس طييييرسجعيييي زلس قلج يييي سجرج ييييمس ليييي سستجعيييي زلسساقج يييي  ألسزستجايييي رألست زساايييي سس ييييلس ايييي سج اجيييي سستطرجيييي 

 ييييلسا قةا يييي رسقييييي سستييييزمجرسلس."ستجحيييي ج تسست شييييجر  سست ج يليييي سةيييي   لسزساقج يييي  سز م يييي سستج جييييرسست قيييي ي 

جحجيييي تسست ليييي سس ر قيييي س ةيييي سثسستييييي ق رسزستييييرئجلسست  ييييرألس ةيييي سست جيييي  سستاجايييي رس تيييي سستييييرئجلس يييي تةرس

س ز  يييي سستييييزمجرسلسحييييرصس. سس يجييييرسستييييزمجرجلرسجحج جيييي س تيييي سست ليييي س ةيييي سثسستييييي ق سزستاجايييي ةجق يييي سح ييييَّ

سةل جا  س ل س  لسزساجيرسرسستعرسقسزجعمجمسستجع زلسست شجر .

سست  ي  سج   سس جمسمسستعرسقسة تعلق س لس  رسزس ر لسز   ج سجطزجر  س

 ي  رسستجييييزنسسايقييييجلرسس جييييمسمسستعييييرسقس  يييي سرئييييجلس الييييلسستييييزمرس سس  ييييط  سست ييييسس ز  تيييي سساقةيييي  سستعرسقجيييي 

وس ة تعلقيييي س ييييلس  ييييرسزس ر لسز   جيييي سجطزجر يييي رس شيييي  سوس ليييي س   جيييي سستجعيييي زلسزجقاييييج سست زسقيييي س قلج جيييي 

ز  ييييرسةجيييي لرستل  جييييرسسق ل يييي ست الييييلسستييييزمرس رس لس. ليييي س ايييي رسجراييييجلسستاييييلنسزسااييييجيرسرسضيييي سست قطييييي 

جييييرسي راجيييي سا ازرجيييي س  ييييرسستعرةجيييي سايييي  ةس رئييييجلس الييييلسستييييزمرس رس  ييييط  سست يييي ي  رس اييييجية سزم

شيييي رألرسززمجييييرسي راجيييي سست  ل يييي سس ر قجيييي سستا شيييي ج س ج ييييلسست يييي  ألرسةحغييييزرسزمجييييرسستي راجيييي سضيييي س س

ز  ييييررسست يييي ي  سضيييي س اييييجا سستلييييي  س ييييلس س جييييمسمسستعييييرسقسة تعلقيييي س ييييلسستةليييي جلسز   جييييي س."حاييييجل

  ج رسزسام  يييي ررسز يييي ت سس  ييييلسجطزجر يييي سضيييي س يجليييي سست ايييي اترسز يييي س يييي سجيييي  نس ضيييي سستجق جيييي سساقج ييييس

وس لييييي س اييييي رسجرايييييجلسستايييييلنس."ست ييييي سئ سست شيييييجر  ز  ييييي س س   جييييي سستجعييييي زلرسزجقايييييج سست زسقييييي س قلج جييييي 

زسااييييجيرسرسضيييي سست قطييييي  رس شييييجرسس تيييي س لس ستةقيييي  س ليييي س يييييررستسستي يييينسستجيييي سا عييييتسقجيييي  ستسستةليييي سلس

جحيجييي س ايييجية س ضغييي ستلييي ز سستييييل رسسستيليييي رسز ير ييي سستي ييي سستجييي سساجغييي ضجا سة ييي س سايييج زلس يييلسشييي ق 

زقييييي سستييييزمجرسس ر قييييي سجحجيييي تسستع  يييي سس ر قييييي سست ليييي س ةيييي سثسستيييييي ق سةييييلسستحاييييجلس تييييي س."زتل قطييييي 

ست ييي ي  رس يل يييي سقيييي سستييييزمجرسست  ييييرألسجحجييي تسرئييييجلسا ازرجيييي س  يييرس ةيييي سست جيييي  سستاجاييي س تيييي سرئييييجلس

ست شييييجر  ستلجحيييي ج تسستجيييي سجزسااايييي سسز  يييي سستزضيييي س    جيييي سست ا ةايييي . الييييلسستييييزمرس س  ييييط  سست يييي ي  

زايييييرىسييييييل سستليييييي  س  ق قشييييي سستجعييييي زلسس  قييييي سزستييييي ض   س."ستييييي ز سستييييييل سغييييي لسستييييييرز سسترس قييييي 

ست شييييييجر سة تغييييييّ س ييييييلسستجقيج يييييي تسسقر  ةجيييييي رسزستج  جيييييي س ليييييي سساييييييج رسرسستجقاييييييج سزجةيييييي   سستيةييييييرستس

ساقج ييي  ألرسزجعمجيييمسقجييي ئجسستجق جييي سسزست علز ييي تسضييي س ييي سسسقطييي ر؛سة ييي سجغييي لسجيييزضجرسةجئييي س  قييي ستلم  ييي ر

سست اج س  سة  سجي نسشعزرسست ز سستشيجي سستيل رسزشعزرسست قطي  .
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س

س

سست  ي  سجاجية س   سوس لسست ق قجلسستازرججلس

ساييييجية سرئييييجلس الييييلسستييييزمرس س  ييييط  سست يييي ي  رسسقيقييييجلرس يييي  سوس ييييلسست قيييي قجلسس ز  تيييي سساقةيييي  سستعرسقجيييي 

زقييييي  س.جييييي تس ايييييةزعسست يييييجلنسستايييييزرألسستييييي ألسجاجغيييييج  سستع  ييييي  سة ييييي س ستايييييزرججلسست شييييي ر جلسضييييي سضع ت

ست  جييييرسسق ل يييي ستييييرئجلس الييييلسستييييزمرس سضيييي سةجيييي لس لس ست يييي ي  س  ييييررسيييييل سستلييييي  س ييييلس  جيييي س

وسضيييي سجزيجيييي س ييييرىسستجعيييي زلس ستجرحجييييرسة ت قيييي قجلسست شيييي ر جلسزةمجيييي رجانس تيييي سستعييييرسقرسز ييييّ   سر قيييي وس ا يييي 

رج رسة  جة ر  ييييي سةلييييي جلس ا ايييييججلسضييييي سستع ييييي سستحغييييي رألستل قطيييييي سستييييييي ض سزست قيييييّ سةيييييجلسستعيييييرسقسزايييييز

زشييييعزةا سست ج"يجيييي  رساضجيييي سستيييي س قيييي س  يييي لس ييييلسةييييجلسستحغييييزرسست قيييي لسست ةجييييرس رجيييي ستحيييي نسزست ق قيييي س  تيييي س

ةجطييي رسزست قييي لس ج يييلسمجييي سلسزست يييير سة اييينسستيطجيييرسز ييي  س ييييرس يييلسست قييي قجلسزست ةييي  جلسستايييزرججلسضييي س

 ست قيييي قجلسستح غييييرجلس ةييييرزسس ييييلساييييع  جانستجزسايييي  نسضيييي سستع  يييي  سة يييي س رسسز غيييي  رس ل." ايييي  سستاييييجق  

ز تيييي سا قييييرسست قيييي قجلسزست يي ييييجلسستعييييرسقججلرسز ةييييرزسس ييييلس  لايييينسضيييي سست مجيييي س ييييلسستع يييي سست قيييي سزستيييييي ض س

ست شييييجر س ييييلسقيييييرسئانسستعييييرسقججلسة يييي سجح يييي س  ييييزنسستقيييي لسزجطلعيييي تسستا اييييزرس تيييي سر جيييي س   يييي  سضقجيييي س

ةلس قيييي س حغييييرسستلييييي  سزمجييييرسستيي ضيييي سحاييييلسقيييي ينرسزستايييي جرسستاييييزرألستيييي ىسستعييييرسقسزجيييي ." عةييييروسز ة  يييي 

س ط نسا   لسست ق   .

س

س

س ة حي تس رسقج س  رج ستجعمجمسستجع زلسستعا رأل

 يييلسست   ييي س لسجييييزنسزمجيييرسستييي ض عسا عييي س قييي  سةمجييي روس تييي سستيييي  روسجيييزنسستايييةتسست يةييي سز تييي سس ست ييية  

ز ل ييييتس ست يييية   س لس قيييي  ساييييجلجي سقيجيييير سست  ييييرألس.رسقسز  ييييرضيييي س طيييي رسستعلقيييي تسستيق ئجيييي سةييييجلسستعييييس

  ييي سايييجمزرس قييي  س ييي  سوس. ح ييي سم ييي ستلجة حييي سضييي س ا ييي سستعلقييي تسست شيييجر  سزي  ييي س زغيييزعسستجييي رجر

جييي  رس لس يييي  س يييي سستمجيييي روسستي تييييي س. يييلسست قشيييي"تسستعايييي رج سست  ييييرج سزجلجيييي سقيييي  وسضيييي سستاييييج سست  ييييرأل

 ييييلسقيجيييير سست  ييييرألست ق قشيييي س زايييي سس2020ىس ة حييييي تسضيييي س يييي نستييييزمجرسستيييي ض عس تيييي سستييييي  رورسضييييي س ايييير

س.2021ستجع زلسستعا رألسست شجر رسجلجا سمج روس يرىس  نس

س

س

س

س

س
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سزمجرسستجرةج سجزا سستلاق سست سئ  سةج اج سس جح ق تسطلة سستا  لسسا  س أل

ست سئ يييي ستل جح قيييي تسزايييي سزمجييييرسستجرةجيييي س ليييي سح جيييي سستيييي تج  رسسقيقييييجلرسستلاقيييي سسز  تيييي سساقةيييي  سستعرسقجيييي   

ةج اجييي س ز ييي سةييي  سس جح قييي تسطلةييي سست ييي سستاييي  لسسا ييي س ألسة رز ييي س  ضييي رس تييي س ييي سةعييي س جييي سس غيييح س

س.ست ة ر 

زةجقييييتسستييييزمسروسضيييي سةجيييي لس ج اجيييي س ز يييي سةيييي  سس جح قيييي تسطلةيييي سستايييي  لسسا يييي س ألسة رز يييي س  ضيييي سستجيييي س

س." س ج سساغح سست ة ر (سست س  سةع2022ج زمسس3  قتس لسست يررسسقطلقا سجزنسس ح س)

ز غيييي ضترس لس زمجييييرسستجرةجيييي رس ليييي سح جيييي سستيييي تج  رسزايييي سستلاقيييي سست سئ يييي ستل جح قيييي تسةج اجيييي س ز يييي سةيييي  س

س جح قيييي تسطلةيييي سست يييي سستايييي  لسسا يييي س ألسة رز يييي س  ضيييي سستيييي س يييي سةعيييي س جيييي سس غييييح سست ةيييي ر رسز تيييي س

س."ت مس ق سسج نسسا جح ق تس لسستعطل سست يرروستعج سس غح 

عيييييتس لس  ييييي سسستييييييرسرسايييييج قةسستطلةييييي سضر ييييي س  ةيييييرست رساعييييي سست يييييزس سست رسايييييج سزايييييجعط سستعزسئييييي سزج ة

ستعرسقجيييي سست رج يييي سضر يييي س يييييرىست ييييرضسستج جييييلسة جيييي نسستعجيييي سست ةيييي ر  رس قز يييي سة قيييي س اييييجيزنسستييييزمسروس

وسةع سس   ت س لسقة سستلاق سست سئ  ستل جح ق تسستع    . سةقشرسستا ز سستا ج ساحي 

س

س ض سجالنس سرسستزست ستق جرسشّ  سزمجرسستيي

ايييلّنسزمجيييرسستيي ضييي سحايييلسقييي ينس سرسستيييزست سضييي سستيشيييل رستل زايييجي رسق يييجرسشيييّ  رس اييي  س  يييل؛سسست ييية   

وسةشيييي لسستةجييييزتسستجرسيجييييَّ رس ييييلسةجقايييي س سرس وستلعييييز .سزقيييي  سقيييي ينس اس   يييي  ق سيططيييي   يييي سججييييي  سةججيييي وس  ت جيييي 

 الييييلسستييييزمرس رس يييي سج ييييقةستل  اايييي تسستيي ضجيييي رسسستييييزست س ليييي س اليييي رسستجيييي سساج يييي رتسةايييي سقييييرسرسوس ييييل

س زمسروس ز قايييي سةجييييتسستعييييز سستيييي ألس اايييي سست زاييييجي رسق ييييجرسشيييي   .س ييييلسا قةيييي رسقيييي  سق ييييجرسشيييي  اس لَّ

ستيي ضيييي سسجييييي تسيطييييزستسا  ةيييي ستل قيييي قجلسستعييييرسقججلسزستعييييرررسةااييييز سزمجييييرسستيي ضيييي سز يييي جرس يييي نس سئييييروس

س ة وس لَّ جييييتسستعييييز سج اييييلستاجيييي س زاييييجي سج ييييي سستعييييرسقرسزجيييي رلسست قييييزلسست زاييييجيج س ييييل س اجيييي  رس ةجقيييي 

وس ضيييي س."ز غيييي  رس اييييق عج ستل  يييي لسةايييي   رس ييييلسيييييل سجا جيييي سستطييييرسمسستة يييي س ألسستييييي جن."ضجيييي سستعييييز س  ت جيييي 

س ست ةقييييي سةح اييييي سق ييييي  وسج  جييييي س حيييييجلس  يييييرتس ييييي جرس شيييييرزعس سرسستيييييزست سست اق اييييي س ييييي سسترةجعييييي س لَّ

يشييييةج س قيزشيييي ؛سق   جيييي سةيييي تطرسمسستعي يييي ق س يل يييي سسز ييييج ق سةطيييي ةزقسضرشيييي س  ييييل سزج لجيييي سز ج ييييزرست

س  ل رس ةجق س قّ س جّنسجزضجرس  س  سججطلة سج   ج سسزي ررس لس ع  لق سة ت زس   تسستج رجيج  .

س

س

س
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س  ج رسزطق ست ح رة سست ي رستسزستجشر 

طقيييي سسج يييييتسزمسروسستع يييي سزستشيييي زلسسااج   جيييي س ييييلسستاايييي تسست يج يييي رس ليييي س ييييي س يييي ج رسزسست يييية   

زق تيييتس ييي جرس سئيييروسح  جييي سست ييير وسضييي سستيييزمسروس.ت ح رةييي سيييي  رج سست يييي رستسزستجشييير سةيييجلسضئييي تسستشييية ر

 طيييييزرسست زايييييزألس اس لس س  يييييزسنسست  غيييييج سزقججاييييي ستجييييير ألسستزغيييييلسساقج ييييي  ألسزست عجشييييي سزسم جييييي  س

 سحييييي اتسستطيييييلقسزستج  ييييي سس ايييييرألسزسرج ييييي عسقايييييرسستةط تييييي رسشيييييا تسسجاييييي   ستاييييي ججلسستيييييي  رججلسةشييييي 

 ل ييييتسزيطجييييرسةييييجلسضئيييي سستشيييية رسز ييييلس ييييلسستاقاييييجل رس  شيييي  س ييييلس ساج يييي قس ليييي س ييييي س يييي ج رسزطقيييي س

ت ح رةجاييييي سز   جحييييي سستااييييي تسست عقجييييي سةيغييييي ج سستشييييية رستلقغييييي  نستييييي سز يييييزاس تييييي س يراييييي تس ي يييييروس

ز غيييييي ضتس لس ستيييييي  زستساييييييجزا س تيييييي سزمسرستاسست سيلجيييييي سزستي راجيييييي سزست  تجيييييي سزستجرةجيييييي س."زق احيييييي 

زستشييييية رسزسترج غييييي سزست يييييح سز اليييييلسستيغييييي  سس  لييييي سز   جيييييرسست حييييي ضيجلرسةاييييي  سستع ييييي سزستجعليييييجنس

 ليييي س زساايييي س يييي  سستييييي  روسةشيييي  سايييي ألست يييي سجشيييي ل س ييييلسجا جيييي سزسغييييةس ليييي سست اج ييييلسة ييييزروس   يييي س

سزستشة رسي    .

س

   جلسة  س سج  رسجزاجا وسجيصسجل سست ح  سزست ع تج تسستجا رج س

س

 س  يييي رس زايييي س يييي ينرسسايقييييجلرسةدجييييي  سساييييجي سنسست جيييي سستيرايييي قج سزايييي س  ييييجلسة يييي سسستاييييز رج سقجييييزم 

 .)ست ة ت(ست ل سست ح  سزست ع تج تسستجا رج 

  ييي رس زاييي س ة ييي س  ضييي سةجييي لرس لس   يييجل  ح ييي سسترةجعييي  زقييي  س ييي جرس ييي نسستعلقييي تسزسا يييلنسضييي سسا  قييي 

زايييي سا جييييلسستيييي زسئرسستةل جيييي سةدجييييي  سساييييجي سنسست جيييي سستيرايييي قج س)ست يييية ت(ست ليييي سست حيييي  سزست ع تجيييي تس  يييي ين

ز يييي ت سست ي ت يييي تسستةق ئجيييي س ة يييي س  ستجا رجيييي سست  جقعييييجلس ييييلسايييي س س يييي سةيييي  جانس ييييلسراييييزنستحايييي رس   قيييي 

 ."زسااجع غ س قا سةدح ىسستطرقسستي قزقج سستق ض و

ز غييييي  سسترةجعييييي س لس  ايييييرس ستسست لييييي سةزسايييييط سست جييييي سست زق رجججييييي سجايييييةرسجشيييييزج سست قييييييرسستحغييييي رألس

 ."ة  س  تشزسرعسستع    

س

س

س

س

س

https://www.alsumaria.tv/Entity/2379395012/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2035658062/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89%20%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2035658062/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89%20%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
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سستةعي سستطةج ستلحجاسش  ق س ارس ستسستزق ج سغ سس  رسضسساقجي تج س

شيييي  تسستةعييييي سستطةجيييي ستلحييييجس ارس سجايييي سستزق ئجيييي س يقيييي  س  س سست ق ايييي سيييييل سستعيييي نسستحيييي ت ستلح يييي يسسست يييية   

زايييي حتسستاييييعز ج ست يييي سج يييي س تيييي س لجييييزلس.  ليييي ساييييل  سستحايييي  س ييييلسس  ييييرسضسستزة ئجيييي سزساقجي تجييييس

شيييييصسةيييي  س س ق ايييي سستحييييجستايييي سسستعيييي نس ييييلس سييييي سست  ل يييي سزي راايييي رسززضيييي سشييييرزطس حيييي  وس قايييي س لس

س   .    سز ليح سة ت    سغ سضجرزلس زرزق س65ج زلس  رسستح  س زلسس

 سست رسضييييي سزقيييي  سرئييييجلسستةعييييي سستيييي  جزرس يييية  سقييييزرسست زاييييزألس اس لسستةعييييي س   لييييتسساييييجع س سجا رسج اجييييس

قزسضييييي سستحاييييي  سييييييل سستشيييييارسستحييييي ت رسز تييييي سةعييييي سجزقييييي سست ق اييييي ست ييييي وس ييييي  جلسةايييييةرس م ييييي س

 قجايييية سةشييييج سستجي  يييي تس ييييلسس طةيييي  سس64 زرزق .ز غيييي  س لسستةعييييي سستطةجيييي ستايييي سسستعيييي نس  زقيييي س ييييلس

سضييييي سزست ل يييي تسستج رجغييييج سزست ييييحج سزست ييييج  ت سز طةيييي  سس اييييق لرس  ساييييجارألسجييييي جنسستييييي   تس يقيييي  س ر

ستحايييي  سزحجيييي سةعيييي س ييييز جان.سسز شيييي رسست زاييييزألس تيييي سجااجييييمس زضيييي ألسستةعييييي سةحي ئييييرسي  يييي س ااييييموس

ة ايييييجلم  تسسقايييييع ض تسس زتجييييي سزس اايييييموسستطةجييييي س قاييييي س اايييييموسضحيييييصسستغييييي طسزستاييييي رألسزقجييييي لس

زت يييييتس تييييي سجشييييي ج سستةعيييييي س ارس سجاييييي سييييييل سستعييييي نسستحييييي ت ستزق جييييي سستحاييييي  س يييييلسس زةئييييي س.س ز اييييياجل

ضسساقجي تجييييي رس  سجييييينسجلييييييجحانسز ايييييرس سست حز ييييي تسستة قجييييي سزجمزجييييي  نسة   زجييييي سستغيييييرزرج سزس  يييييرس

ااييييج  سستي  يييي سةيييي   رسضسست م قيييي رسضغييييلس ييييلسجييييي جنسشيييير  سجاييييزج سس  زجيييي س) ج   جيييي (سة تجعيييي زلس ييييلس

 يييي  س ييييلسست   جييييرسستعل جيييي سزستشيييير  تس اييييجلم  تسطةجيييي سزق ئجيييي .سزةييييجلسست زاييييزألس لسستةعييييي ساييييجع  سضيييي س

جقييي سست قيييزروسز  ييي سست  ر ييي س لييي س ييي سرسستاييي   س يييلسييييل س جييي  ججلس ر يييمجججلرسز جغييي س  ييي رمسطةجييي سست  

 قجشييييروسضيييي سست قيييي  قسز حيييي  س ق  يييي سستحايييي  رسز قيييي  سجقاييييج س ييييلسيييييل س جئيييي سستحييييجسزستع ييييروسزستا قييييرس

سستاعز ألسقح ت سستح اتسستحرا سي ز  س ة رسستالسةزساط س التسسقاع ض تس ت سست اجش ج ت.

س

ست ر مأل«سجةح س ضلسست اجحي تسست  تجَّ سقجرسلس»

ةحيييي س حيييي ضيسستةقيييي سست ر ييييمألس  ييييط  سج تييييرس يجيييي رس  ييييلسسايقييييجلرس زايييي سستجعيييي زلسست  ييييرض سسست يييية   

س  يجييييي سسايييييجية ساييييي جرس.زساقج ييييي  ألس يييييلس جيييييرسلسز ضيييييلسست ايييييجحي تسست  تجيييييَّ  ز  يييييرسةجييييي لستلةقييييي س لَّ

 يييي ينس  س يييي  قرسز قيييي  سة ق ايييية سجاييييق  سست ق ييييررسسستا ازرجيييي سسقاييييل ج سسقجرسقجيييي ستيييي ىسستعييييرسقس ح يييي 

وس ت سجع زلس  ةرسض سست رحل سست يةل  س." جطلع 

س ستايييي قةجلسةحييييي سيييييل سستلييييي  س زايييي سستجعيييي زلسست  ييييرض سزساقج يييي  ألسةييييجلسستةليييي جلس ز شيييي رسستةجيييي لس تيييي س لَّ

 تسسقجرسقجييي سضييي سز ضيييلسست ايييجحي تسست  تجييي سستجييي سة  ييي سستعيييرسقرسزجييي تج سستعيةييي تسستجييي سجزساييي س  ييي سستشييير 

سستةل  .

س

س
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 ستح جناس لج نسة ة  رج سض تا جلساّررس رس وسست ارسزسااجيزس ست قا ستنسجح سس م  تس

قييييي  سرئيييييجلسججيييي رسستح  ييييي س  ييييي رسستح يييييجنرسجييييزنسسقيقيييييجلرس لسستا جيييييلسايييييّررس رس وسست ايييييرسشيييي  سقجيييييزم س

ت رسضييي سسشييي روسستييي سساقاييي س سزسقايييجيزس ست قاييي ستييينسجايييانسةحييي سس م ييي ترس س جييي سستييي س قاييي  سستزغيييلسستحييي 

زايييي  س تيييي سيييييل سساييييجية ت سستايييي جرسستةرجطيييي ق سضيييي سة يييي س س.ستاج ايييي سةع لجيييي سجشيييي ج سستح ز يييي سستعرسقجيييي 

 ييي ر سةرسجايييزلسةحايييرسةجييي لسزر ستز  تييي سشييي  سقجيييزم.سزقييي  سستح يييجنرس قييي س قييي ق س يييلسستاييي جرسستةرجطييي ق س

جزسايييي س ز سستعيييي تنسي  يييي سجحيييي ج تسجطييييزرستسست شييييا سستاج ايييي سضيييي سستعييييرسقسزست قطييييي سزستجحيييي ج تسستجيييي س

زاييييي  سستح يييييجنسستييييي  زوستيييييي س ي سةييييي ت   لس يييييلسست ةييييي  رستسست طرزحييييي ستحييييي س."ست قييييي غسزست ييييي س سزستط قييييي 

س م يييي سستاج اييييج سستح تجيييي سز قايييي س ة  رجيييي سستجيييي س ييييي تسةعييييجلسسا جةيييي رس يييي سستجزاايييي تسزستيييير ىسست طرزحيييي س

ج جانسققايييي  سستزغييييلسستحيييي ت سستيييي ألسسقع ييييلس ييييلسا جييييلسس طييييرس  .سزجيييي ةلرس ط تةقيييي سستا جييييلسةجح يييي س ايييي زت

ستح ييييجنرس  ييييلسقغيييي ج سست قطييييي س ز غيييي  ."اييييلة س ليييي سحجيييي وسست ييييزسطقجلسز طيييي س يجييييرسس ييييلس  يييي تحان

زستعيييي تنسقلقيييي سة   جيييي سستحييييزسرستحيييي سست شيييي   سستع تييييي رسز  يييي ق س لسستا جييييلساييييررس رس وسست اييييرسزسقاييييجيزس س

زةعييي سس يييلسستحييي رسزت جقييي س تييي سغيييرزروسجزحجييي سست قاييي ستييينسجايييانسةحييي س ألس يييلسس م ييي تسةييي سمس جاييي سجعيجييي س

زس يييييلسساحييييي رسقييييي نسزضييييي سج يييييي سستقيييييزسرس."ست زسقييييي سجاييييي  سجحييييي ج تسس  يييييلسست ييييي سئ سزستط قييييي سزست قييييي غ

ست اييييجيلجلسضيييي س الييييلسستقييييزسرسستعرسقيييي رس ةيييي  روسستيييي سستييييم جنسست ييييزر ألس اييييعز سةيييي رمسق ستحيييي سساقايييي س س

  يييي رسس يييي سرئييييجلسسقلييييجنس زر اييييج لسقجاجرضيييي لس.ل ستاج ايييي سزساججيييي مسسام يييي سستاج اييييج سستجيييي سجعجشييييا سستيييية

ةيييي رمسق رس ليييي سج ججيييي سست ييييزر س ألس ح زتيييي ستليييييرز س ييييلسساقايييي س سستاج ايييي سستحيييي ت سزغييييرزروسجيرجييييرس

زايييي  س زقيييي سقجاجرضيييي لسةيييي رمسق سيييييل ستي ئيييي سزضيييي سس ييييلس  غيييي  س.زاايييي تسستقيييييرسةييييجلسست جيييي سستاج اييييج 

حجيييي سقيييي ق س عايييينس يييييرس اييييجا ستسس زغيييي عس الييييلسستقييييزسرسست اييييجيلجلسست عييييرزضجلسةلاقيييي سستج يييي زضرس

ستاج اييييج سضيييي سستعييييرسقسزستجحيييي ج تسستجيييي سجزساايييي سزستااييييز سست ة زتيييي ستلجز يييي س تيييي سج يييي  نسةييييجلسس طييييرس س

 .ستاج اج سزجا زمسست  مقسستاج ا 

 ستشجع سزتاق سقحل ..سرجةرسسح  سججح  س لسسش  تج تسج يرسجش ج سستح ز  س"

س

نس ر ايييييج لسز رشيييييةسستحيييييمرسستييييي ج يرسط ست ق يييييرسرئ اييييي س رايييييلسزمجيييييرس سيلجييييي سسقليييييجس ة ييييي س سستجيييييزن

ا ازرجيييي سستعييييرسقسرجةييييرس ح يييي رسستجييييزنسسايقييييجلرساييييةرسجيييي يجرسجشيييي ج سستح ز يييي سستعرسقجيييي سست يةليييي سستيييي س يييي نس

سج ييييي قسساطيييييرس سستشيييييجعج .زق  س ح ييييي سضييييي سج يييييرجح تستل يييييح ججلرس لس سااج   ييييي تسستجييييي س يييييي تسةيييييجلس

زطق س  قيييتسسجا ةجييي رسساسسقييي ستييينسجيييجنسستةحييي سضجاييي س يييلس اييي ت سستحيييمرسستييي ج يرسط سست ر ايييج ق سزساجحييي  سستيييس

 ق يييييرسرئيييييجلسستا ازرج  .ز غييييي  س  ييييي سمتيييييتس رشيييييةسستحيييييمرسستييييي ج زقرسط سست ر ايييييج ق ست ق يييييرس

ورسسلس  اييي ت سسيججييي رسرئيييجلسستا ازرجييي سقييي سجييي يرتسزت قاييي ستييينسج يييلسايييةة وس رئيييجلسا ازرجييي سستعيييرسقرس ةجقييي 

زس يييي نسسج يييي قسس طييييرس سستشييييجعج س ليييي سسيججيييي رسشيييييصسز  يييي س لس ستاييييةرس ييييس."تجيييي يرسجشيييي ج سستح ز يييي 

س."ترئ ا سستح ز  رسزجش  سستح ز  سستي    

س

س
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سستحش سستشعة سجعللس يج سي ا س لس  س   سض سستط ر ج 

  لييييلسستحشيييي سستشييييعة س يجيييي سي ايييي س ق  ييييرس ييييلس  س يييي  سسقر يييي ة سضيييي سسز  تيييي سساقةيييي  سستعرسقجيييي   

ة تحشييي سستشيييعة رسقجليييتسي اييي س ق  يييرسس12لس قيييزوس يييلسستليييزس سز  يييرسس يييلنسستحشييي سضييي سةجييي لس .ستط ر جييي 

ز غيييي  رس لس قييييزوسستلييييزس سقاحييييتسة ع تايييي سجا ييييلس". ييييلس  س يييي  سسقر يييي ة سضيييي سستط ر جيييي سشيييي  ت سة يييي س 

تييي س  سضييي س قطيييي سستايييزروسغييي لسجييي سةييي رز سضييي سستط ر جييي رسحجييي سجييينسستيغييي  س لييي سي اييي س ق  يييرس يييلس

سستجقيجن .

 

  سشرق سة  س سجحرجرس يجط  سزستيةضس ل سي ط جا

جحرجييييرس يجط يييي سز تييييي  سستيييييةضس ليييي سي ط جايييي سشييييرق سس  لجيييي تسة يييي س رس ييييلس  لقييييتسقجيييي  وس ست ييييرستسقجييييزم

 .ستع    

ز  يييرسةجييي لستيلجييي سسا يييلنسس  قييي سسقييي س زجق جييي سستجزاجاييي تسست رجييي سستييير لسق ئييي سستع لجييي ترسقيييزوس يييلسيلجييي س

  ضحيييي سستيطيييي   ألسقيييي رسزة تجقاييييج سستيطيييي سضيييي سقجيييي  وس  لجيييي تسة يييي س سة اشييييجرس س ييييلس  ييييرموس ييييلس  جييييرس 

 يييلس ييي جرسقاييينسسايييجية رستسزس يييلسستيجييي  وسج  قيييتس يييلسجحرجيييرس يجط ييي سز تيييي  سستييييةضس لييي سي ط جاييي رسةعييي س

 ."زرز س علز  تس لسسح سست جع زقجلسةجزسا س جا جلسسيقجلسة تيط 

ح ييينسز غييي  سسقييي س ز لييي سست يييزرسجييينسجشييي ج سضرجييي س  ييي س شيييجر سزستجزاييي سستييي سست  ييي لسست حييي  سزة  يييجلس 

ق يييرستا ييي سستيييي سستييييةضس لجا ييي سضييي ساييي ح سست يييزس سغييي لسشييي رعسضلايييطجلرسز يييلسييييل سستجحيجييي سس زتييي س

س جرضييي س ييييلس  يييي لسزاييييز سست جيييي وسست يجط يييي سضيييي سسحيييي سستيييي زرسغيييي لس قطييييي ساييييةلسق ييييزرسشييييرق سستع  يييي  س

 ."جنسجالجنسست جا جلسست سستاا تسست يج  ستجق اسامسئا  سستع   سزض سستي قزلسستعرسق ة  س رسز
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 ستغرسئرسجعللس قا مسةرق  جسجيغ س ل سضا  سق ض وسةجلسستع ل س

وسةشيييي لسجيرجييييرس جئيييي سستقمس يييي سةزاييييز سس ز  تيييي سساقةيييي  سستعرسقجيييي    يييي رتسستاجئيييي سستع  يييي ستلغييييرسئررسجزغييييجح 

جرتجزقييي تس جقييي رسايييرس سضاييي  سق ضييي وسةجيييلسستع لييي سست يييعة رسضج ييي س شييي رتس تييي سس4غيييررسة ت ييي  سستعييي نسجيييي رسةييييس

زقيييي  س يييي جرس يييي نسستاجئيييي سسايييي   سحايييي نساييييز تس لس.ةرقيييي  جسست جرزقيييي سجيغيييي س ليييي سحلييييي سست ايييي  سس يييي س 

ورس قييي س   يييمس سستع لييي سست يييعة سججةيييلسستاج اييي سستقي جييي ستلةقييي سست ر يييمألستلايييجطروس لييي سايييعرسست ييير  رس ةجقييي 

  قيييي   سجع يييي سشيييييصس يييي سحزستيييي ستلييييي ر سججزاييييرس لسجي ةيييي س يييي  سستحزستيييي سساييييججرس ستس قيييي س ييييي سستحزستيييي س

زسغيييي  رس قيييي س ج جييييرضسجييييي جنسست ييييزسججرسزساايييينس."اييييعرسست يييير سسترايييي  سزتييييجلسست زاييييز سضيييي سستاييييزقة

زست علز يييي تسست   ليييي سستيييي سستةقييييز سس  لجيييي سرسز يييي  سستةقييييز سةيييي زر  سجع يييي س)اييييزج ت(سستيييي سستةقيييي سست ر ييييمألس

واس لس  قيييي  س شيييي ل سضيييي سق  يييي وسستةج قيييي تسستجيييي سجيييي ج س ييييلس ز ليييي س يييي سسساايييي لسجييييجنسستحزستيييي  رس اييييج ر  

ستةقيييي سست ر ييييمألسرسحجيييي سجيييي ج س  يييي سضجايييي سجشيييي ة س زسسايييينس حيييي  ألس زسججييييرسزسغييييةسزحجيييي س ليييي س اييييجزىس

 ."ستشر  ت

 

  ع لسز  قع سض سستعرسقسس17سشار..س    وسج  ج سس5يل س

 

وسييييييل سس17  لقيييييتسزمسروسست يييييق   سزست عييييي  لرسساحييييي رس يييييلسج  جييييي سسز  تييييي سست علز ييييي    ع يييييلسز  يييييقع 

 نسستحيييي ت رس   يييي وسساييييج رسر  سة تاييييع ستجطييييزجرسستيطيييي عسست يييييق   سس شييييارسستي ايييي سست  غييييج س ييييلسستعييييس

زقيييي  سست اجشيييي رسستعل يييي ستييييزمسروسست ييييق   سزست عيييي  لرس  يييي رس ةيييي سثس ةا جييييلسجشيييي جلج سزسيج   يييي ج 

 ع يييلسز  يييقع سييييل سستعييي نسستحييي ت سةاايييز سس17ح ييي سضييي سةجييي لسسطلعيييتس لجييي س ست علز ييي  رس قييي سجييينس ج  جييي س

 .” اجييييييييييييييييييييييييييي سا جييييييييييييييييييييييييييي و سججييييييييييييييييييييييييييي رسزجااجم ييييييييييييييييييييييييييي سةيطيييييييييييييييييييييييييييزطس قج

ز شيييي رسح يييي سستيييي س  ييييمنسستييييزمسروسجطةجيييي سيطيييي سطزجليييي سس  يييي سيييييل سست رحليييي سست يةليييي سجاييييجا  س ج ليييي س

 .”ستشر  تسستي   رسضغلس لسستشر  تسسترسةح س لس ا سساج رسر  سزجي جنسست  نستا 
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 100تاق س طة  سستاز سلاسسرج  عس   سقجل سست ي  رستس ق سساقيلرس ت س

تيييييتستاقييييي س طةييييي  سستايييييز سلسست ر مجييييي رسست  جييييي وستحر ييييي سسحجاييييي  سجايييييع سققاييييي  سستح ييييينسق س رزججيييييرم

ستعاييي رألرس لس حجاييي سق جييي سة تر ييي صسجيييزنسسايقيييجلس لييي سجييي سقيييزستسس  يييلسضييي س  جقييي س نس ر ييي لرس  ييي سجرضيييلس

 .100ستع  سسقا  ت ستل جي  رجلسست جلستيزسسحج انس ق سسقيلرس  جزةرسجشرجلسس ز سستعا رألس ت سس

 يييي جزس جيييي ررسق جيييي سس29ستلاقيييي س لسست حييييججرسز ييييزسييييي ق سح تيييي سزضيييي وسةعيييي سرضييييلسح تيييي سستطييييزسرقسضيييي سسز غيييي ضت

 ." ل سس راةسةطل سق رألسض سست  رس ةال سيرطز 

زساييييج رتسست ييييي  رستسستجيييي سجقي ايييي ستايييي لسست ي ز يييي سضيييي سس حجيييي  س قيييي سساقيييييلرسستعايييي رألسضيييي س  جييييزةرس

تشيييية ل.سزز يييي سقيييي  وس ايييي رجزلسةييييدارس سجحيجييييي تسجشييييرجلسس ز .سز عييييينسستيجليييي سضيييي سساحجا ايييي تس ييييلسس

 .ض سستزضج ت

زسقيييي تعتسساحجا ايييي تسضيييي س نس ر يييي لسجييييزنسسايقييييجلسةعيييي سمجيييي روسقيييي نسةايييي سرئييييجلس الييييلسستاييييج  وسساقجييييي ت س

 .ست رج س ز س ة سست ج  سستةر  ل

 سزستيييييةل سةييييي زلسرئيييييجلستليييييزمرس س قييييي سجقييييي جرس ييييي قزلسستيييييي ق .سز  لقيييييتس  لجييييي ست  ييييينسست جحييييي وسزساجحييييي 

س ضرجييييي رسجايييي  ستلجز يييي س تيييي سسج يييي قساج ايييي رس ييييلس اييييرس س ح  ييييي تس ة شييييروسةييييجلسستا   يييي تسستاج اييييج س

 .  سسس اةزع

ت ييييلسستجحيييي ت سست يييي ق سستحيييي  نسستايييي ة رسقييييزىسستحرجيييي سزستج ججييييررسقيييي  سضيييي سةجيييي لس قيييي ستييييلسجشيييي ر سضيييي س

 يييي س ألسج يييي زضس ييييلس حمسةيييي سقيييي  س قايييي سجيييي  نسساقيييييلر.س  يييي سجييييرضضستايييي لسست ي زست ح  ييييي تس قايييي سجغيييينس

 .ستاج 

زرضييييلسستةر يييي لسح تيييي سستطييييزسرقسست  رزغيييي س قيييي سساقيييييلرسضج يييي سز  يييي سة قيييي س اييييرس ستةقيييي  سستيييييي .سزق جيييي س

 . حججسة تر  صسجزنسستا ع 

س

س
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 ةزرجلسازقازلسجقازس لس احرسستيي  س سي سحمرسست ح ضيجل

BBC يييييي س قيييي سةعيييي   سحييييي سقايييي سرئييييجلسستييييزمرس سستةرجطيييي ق سةييييزرجلسازقاييييزلس ييييلس ح زتيييي ستاييييحرسستس

وسةشيييي لس ةيييي  نسستعيييي  سس  ةييييرس ييييلسقييييزسرسحمةيييي .ز ارىسحييييمرسست حيييي ضيجلسستحيييي  نسستجييييزنسسايقييييجلسج ييييزجج 

اييييحرسستيييييي س ييييلسازقاييييزلسةقيييي  س ليييي سرجةيييي سستعشييييرستس ييييلسقزسةيييي سضيييي سستةرت يييي ل.زحي سازقاييييزلسةيييي  نس

ورسضيييي س ي ةيييي سس211 س يجييييروسمجيييي  وسسق ئةيييي وس ييييزجزسست يييي تةسحاييييرسستيييييي س ق .زقيييي سشييييا تسستشييييازرس148ق ئةيييي 

ضيييي سزججييييروسساقجييييي  ستستييييرئجلسستييييزمرس سةاييييةرسح ييييلتس قج ييييتسضيييي س يييييرستسح ز جيييي سيييييل سضجييييروسسقجييييلقس

ستيييي ألسشييييا ج سستييييةل سةاييييةرسضجييييرزلس زرزق .  يييي سجعييييرضسازقاييييزلستغيييي زطس جمسجيييي وس ييييلسا قييييرس  غيييي  س

 تييي سستح ييي سستةرت ييي لسز تييي سةعييي س لسجر جييي سستشيييرط سةايييةرسحغيييزر سح يييلسضييي س ييييرسرئ اييي سستزمرس .ز ييي لس

يييييل سسقجييييلقسس ز سضيييي سةرجط قجيييي سةاييييةرسج شيييي سزةيييي  س زرزق .زط تييييرسةعييييضس  غيييي  سحييييمرسست حيييي ضيجلس

ست  غييييةزلسةاييييةرس يييي سح يييي سزقغيييي ج س يييييرىسةييييدارس سج ييييزجتس ليييي ساييييحرسستيييييي .زجي سم ييييجنسحييييمرس

ست حييي ضيجلسستييي ألسجقايييزس يييلسج يييزجتسايييحرسستييييي س ح يييق سغييي س ألسيطيييزوس   يلييي ست ييي وس  ن.ز  قيييتسح ييي س

٪سستجيييي سح ييييلتس لجايييي سرئجايييي سستييييزمرس سستايييي ةي سججرجييييمسس يييي ألس63ت يييي تةسازقاييييزلس قيييي س ييييلسسستج ييييزجت

.زز يييي سازقاييييزلسقججايييي سستج ييييزجتسة قايييي س2018 قيييي   سضيييي متسضيييي سج ييييزجتس ليييي سيييييي سستحييييمرسضيييي س يييي نس

  يقعيييي  سز ح ايييي   .سزقيييي  س لسستح ز يييي ساييييج زلسسزلسقيييي  روس ليييي سستجر جييييمس ليييي سستيغيييي ج سستجيييي سجايييينس

حيييي ج س تيييي سستقييييزسرسقةيييي سج ييييزجتسجييييزنسسايقييييجلرسز يييي سازقاييييزلسةيجيييي  وسستحييييمرسستشييييعرسستةرجطيييي ق .زض س

  تيييي سست ييييزمس ييييروس يييييرى سزستجر جييييمس ليييي سسحجج ايييي تسستق يةجل.زقيييي  سم ييييجنسحييييمرسستع يييي  سست عيييي رضس جييييرس

اييييج ر رس لسحييييمرسست حيييي ضيجلس ست قيايييين س يييي لس جيييي  ن سازقاييييزلرسز تيييي سةعيييي   سقايييي س ييييلسستج ييييزجتس ليييي س

يرسطججلسس حيييييرسرس  س ج ييييي س قييييي سةجق ييييي سججشييييية سازقايييييزلسة تايييييلط رسضيييييدلسستييييييي .زق  سم يييييجنسحيييييمرسستييييي ج 

 ايييي عج سضيييي سح تيييي سجرييييي ستايييي سزاييييلطج سسزلس جغييييرروسج   يييي  .ت لس  جييييرسرئ ايييي سستييييزمرس سقيييي  س لسستقججايييي س

 جاييييي  سج يييييزجضسرئيييييجلسستيييييزمرس  سزجاييييي ةستيييييزمرس سستح ز ييييي س ة تزضييييي  سة زتزجييييي جان .ز  ةل سازقايييييزلرس

وستليييييزمرس س رسةشييييي لسستج يييييزجتس لييييي سقج  جييييي سجيييييزنسس حييييي رسييييييل س2019ضييييي س ييييي نسستييييي ألس  يييييةةسرئجاييييي 

ساحج يييي اتسة تجزةجيييي سستةلججقيييي ستل ل يييي رسز تيييي سةعيييي س ايييي ةجلس ييييلسستج اقيييي تسحييييز س اييييجيةل .زق  سسااييييجج  س

ةيييجلسقيييزسرسحيييمرسست حييي ضيجلس قييي س لسقشيييرسضييي سستشيييارسست  غييي سجيرجيييرسجقجيييي سةشييي وسح يييلتسسقجيييلقسضييي س

.ز شييييي سستجيرجيييييرس يييييلس ييييي ىسسقجاييييي  سستيزس ييييي س19- سا ئحييييي س زضجييييي  يييييرسستح ز ييييي سزةييييي تيررس قييييي سييييييل

ستي  يييي سة زضجيييي سضيييي س يييييرسستح ز يييي رسة يييي سضيييي س تيييي سح يييي س جيييي س ييييجل سضرغييييتسستشييييرط سجرس يييي س ليييي س

.زةاييييي  سست رس ييييي رس  يييييةةسازقايييييزلس ز سرئيييييجلسزمرس س2020ازقايييييزلستحغيييييزر سضييييي سجزقجيييييز سحمجيييييرسلس

 يييي مس سضيييي س ق ة .زة قغيييي ض ستايييي سرس  ييييررسسضيييي سجيييي رجلسست  ل يييي سست جحيييي وسج ع قييييرستيرقيييي سستييييي قزلسز ييييز

ةعيييييضسقيييييزسرسحيييييمرسست حييييي ضيجلس يييييلس ع رغيييييجانستلمجييييي  ستسستغيييييرجةج رسز ايييييلزرسسايييييجا ة سستح ز ييييي س

سارج  عسج  تج سست عجش رسزجزا ساج اجا .

س


