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  وكقيييييييي ن(..)6.)صنرئييييييييالنوابييييييييلنسفيييييييييكسةنالييييييييى النسفليييييييي ار نس ورا ايييييييي نسفا ايييييييي  نفيييييييي  نسف ييييييييرس

ن(وابلنسفيكسة

 يائيييييةنرئيييييالنوابيييييلنسفييييييكسةنااميييييانوييييي نرئيييييالنإليييييا  نس  ييييي  نسف رسقييييي  نسفليييييالنسف  ابييييي نف رى يييييا ن

كعنعييييييي نسفواىوييييييي ناكسقييييييي نسف ويييييييلنعييييييي نسفو،لليييييييالنس   واييييييي نسفرليييييييوا  نكورس يييييييا نسفىيييييييكس  نكسفىيييييييي

ن(وكق نوابلنسفيكسة(..)ن6.)صكي لنو ايا نسفوكسطيا نكهوك نسفإلارع

  ايييييييي لنار ييييييييةنسفموبيييييييي نسفىطك ايييييييي نفو،لليييييييي نسف رسقيييييييي نفب  اعيييييييي نكسفىيوايييييييي نف ييييييييرلننكس ە .إلييييييييا 

س إلييييييياارنكإليييييييى لنسفيييييييكرك نف ايييييييا  نسفوليييييييامالنسف  يييييييرس  نو، ييييييي س ن بيييييييةن  ويييييييەنفوايييييييا ر ن رس ييييييي ن

ن(وابلنسفيكسةنوكق (..)ن7.)صسفاائ وباك نإلار نكإلىب ناه فنىملا ن

 12 ن)سفصااح(..)ن7.)صىرفاك ن ايارن لائرنسف رس نليكاا نارس ناكاللنسفىرس اص

 ن(سفصااح(..)ن8.)صأوا نسفارفوا نسفاك «نس و نسف ذسئ »اط  نق ائ ..ننىبكاح

 كا، يييييي انسف ييييييرس ناكساييييييەنأ ويييييي نواييييييا نفيييييي ناإلييييييه هان”نييييييياقكلنسف طيييييير“ ييييييائرنو اييييييفنايييييي  ننسفيائيييييية

ن( ياك نسارا(..)8.)صنولا ا

 رعايييييانسفصيييييافم ناييييييىه نم كوييييي نسف ييييياكو نكس قبييييييا نايييييافىكسط،نوييييي نىر اييييييانكا بييييي ن ييييي نىميييييير ننسفيائييييية

ن(سفو بكو نك اف (..)ن9.)صيااا 

 ايييييييييكس نسف  سفييييييييي انسفىرااييييييييي نسفيااااييييييييي نى بيييييييييان بيييييييييةنسفوييييييييي سرلنسف رعاياييييييييي نعييييييييي نوماعكييييييييي ننسفيائييييييييية

ن(ياك نسارا(..)ن9.)صسفياف

 ا ييييييييييي نا يييييييييييا نم كوييييييييييي نىصيييييييييييرافن”نسفييييييييييي   نسفطيييييييييييار “ا ن ييييييييييي يا نسفاييييييييييياار انىإلييييييييييرنسفيائيييييييييية

ن(سف رس نصكل(..)ن10ص).س  وال

 ن10.)ص طيييييييكس نسف طيييييييكسي ناك يييييييحنو اليييييييالن ييييييي  نسفىصيييييييكالن بيييييييةنم يييييييك نسفوما يييييييرا نسفيائييييييية

ن(ياك نسف رسل(..)
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  ن(سفصااح(..)ن11.)صانساليل س نسفلاال نأ رنع نأ س نسفم كو سف اكو

 مافييييييييييي نوإليييييييييييارا نا اييييييييييي  ن يييييييييييو نسالى اقاييييييييييي ننواو يييييييييييالنلييييييييييي يا ..نىكايييييييييييەنم يييييييييييكو ناايهيييييييييييا 

ن(سالياا نسف رسقا نك اف (..)ن11.)صسفصايا 

  ن(سفو  (..)ن12.)صسفى اا نفبوبىم ا نااف  و نس ف سوا نأكفكا

 ن (سفصااح(..)ن12.)صإف ىركيا نفذك نس  اق ن  وال

 ن( رسقا سالياا نسفنك اف (..)ن13.)صك   نكنسالىما نا،  ك نأهوا نىيلاانسفوكسقفنس طار

 ن(سفو  (..)13.)صنو اا ن اب نع نا  س نكو ىرمالنا ا  نفى بالنسف   ن4و ننأ  ر

 صيييييييييكلنن14.)صعيييييييي نا يييييييي س نكوميييييييياعكىا نفبوطافايييييييي ناييييييييافى اا نكىملييييييييا نسف يييييييي والنىكيييييييياهرسل(..)

نسف رس (
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 ن)سفصااح((..15.)صن اطنإلا النفلرق نسفي طنع نلا نوماعكال

  نن15.)صىيييييييلنإرهااايييييييا نكا  يييييييرن بيييييييةنأليييييييبم نعييييييي ناايييييييالنقييييييير نايييييييك اهيييييييا نو اعمييييييي نس رهييييييياةنا

ن(ك اف نسالياا نسف رسقا (..)

  ن(سفلكورا نياك (..)ن16.)صو ىلنإل صنوىه ناافو  رسلنا  نوطار  نغرا نا  س

 ن(سف رسلنياك  (..)ن16.)صوم و نىم اانسفيافانىكقافنوىهوا ناوا ك نسفيكا نسفلااا

 

 

  

  ن(سفصااح(..)ن17.)صىلاةناكهكرنإصااالنأي بكي سنسفطاكرنسف رس  انقرسرنعىحنساللىارس

  ك افيييييييي نسالياييييييييا ن(..)17.)صنوصييييييييرفنسفرسعيييييييي ا ناميييييييي  نعائيييييييي  نعييييييييىحنملييييييييااالنسفىييييييييكعارنفبوييييييييكسطيا

ن(سف رسقا 
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 ك اييييييرنس  يييييي  نسفاوييييييي انسفم كويييييي ني ييييييذلنسفى سواىهييييييانعيييييي نايييييييك نسفه ييييييي نكى اوبييييييلنا ااااايييييي ن  وييييييان

ن( سالهرس(..)18.)صنفبملنسفلبو 

  ّن(21 را (..)ن18.)صق ا نىكيلناكسصبك ن"إلل"نسفوما  نرع انف رسرسلنل ا

   نس(اىر(..)19.)صنسالمى لناىكغلنإلر ناالنمايك نإلوالنغ

 

 

 

 

 ك اييييييير نسف  سيييييييي نس ورا اييييييي انس ورا ايييييييك نلاصيييييييامك نىميييييييلنرموييييييي نإلييييييير النسفيييييييي طن ييييييي لنعصيييييييلن

ن(سالهرس (..)20.)صنسفصاف

 ن20ص.)«وليييييييي ف نكقيييييييييل»صييييييييي نقيابييييييييي نيككايييييييي نااىيييييييييلننسفك افيييييييي نسفذرايييييييي انقييييييييي ر نإاييييييييرس ن بييييييييية

ن(..)سف لىكرنسالر يا (
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ن

نرئالنوابلنسفيكسةنالى النسفل ار نس ورا ا نسفا ا  نف  نسف رس 

سلييييييييى النرئييييييييالنوابييييييييلنسفيييييييييكسةنومويييييييي نسفمباكليييييييي  نسفاييييييييك نسف   ييييييييا  نليييييييي ار  ننوكقيييييييي نوابييييييييلنسفيييييييييكسة 

اييييييييييانركوايكلييييييييي   ناوياليييييييييا نىليييييييييي نوهاوهيييييييييانسفكالايييييييييالنسفوىمييييييييي  نس ورا اييييييييي نفييييييييي  نسف يييييييييرس نسفليييييييييا  نأف

كييييييياقانسفب ييييييا نسف  قييييييالنسف يائايييييي  نكلييييييالنى  ايييييي نسفى يييييياك نكسفإلييييييرس  ناييييييا نسفابيييييي ا نسفصيييييي ا ا ناوييييييان.سفا ايييييي  

اييييييي  لنإااااييييييا ن بييييييةن يييييي نسفإليييييي اا  نكسفى  ايييييي ن بييييييةنأهوايييييي ن  يييييي نسف ييييييكسلنسف رسقايييييي نعيييييي نوكساهيييييي نىميييييي االن

ىويايييييييا نليييييياا ىەنفبليييييي ار نسفا ايييييي  نسفيايييييياحنكسفىكعاييييييانعييييييي نس رهيييييياةنكعييييييانوىاياييييييالنسفمييييييكسرنساللييييييىرسىاا  نو

نسفكالاييييييالنسفوىميييييي  نس ورا ايييييي نفى يييييياك نأك ييييييان.أ س نوهاوهييييييا ويييييي نااياهييييييا نأ يييييي لنسفليييييي ار نركوايكليييييي   نىطبيييييي  

وييييي نسف يييييرس نعييييي نو ىبيييييفنسفواييييياالل نو، ييييي   نسليييييىورسرنا  هييييياناييييي   نسف يييييرس نكعييييي ناواييييي نسفواييييياالل نفىم ايييييان

نس و نكساللى رسر.

ن

النوابلنسفيكسةناامانو نرئالنإلا  نس    نسف رسق  نسفلالنسف  اب نف رى ا نيائةنرئ

اكسق نسف ولنع نسفو،للالنس   وا نسفرلوا  نكورس ا نسفىكس  نكسفىيكعنع نسفواىو نكي لن

نو ايا نسفوكسطيا نكهوك نسفإلارع

نأموييييييي نعييييييي ن اييييييي لنكس ەإليييييييى النيائييييييةنرئيييييييالنوابيييييييلنسفييييييييكسةنسف رسقيييييي ن .إليييييييا نوكقيييييي نوابيييييييلنسفييييييييكسة 

رئييييييالنإلييييييا  نس  يييييي  نسف رسقيييييي ن .يااييييييلنااليييييي نكسفكعيييييي نن7 6 2022و ىاييييييەنسفرلييييييو ناا يييييي س نسفاييييييك نسف   ييييييا ن

سفورسعييييييانفييييييەنويييييي ن ييييييكس رنسفإلييييييا   نكايييييير ن يييييي لنسفب ييييييا نامييييييانسفوك ييييييك النكسف  ييييييااانسفىيييييي نىى بييييييانايييييي كرن

ةنسفيييييكطي نعييييي نس  ييييي  نعييييي نىك اييييي نكىكاايييييەنسفواىوييييي  نكسفىييييي  ارنس ااييييياا نفب طييييياناييييير س  ييييي  نككليييييائبەنسف  

سفرليييييو نكسفم يييييكو  نع ييييي  ن ييييي نوياقإلييييي نسفليييييالنسف  ابييييي نفىو يييييا نسفإليييييا  نسفىييييي نىىإلييييي لنف ييييي  نوييييي نسف ييييييكسلن

كس ذس يييييييييالنكسفصيييييييييمفنسفاكواييييييييي نوييييييييي نأ س نوهاوهيييييييييا نكسفاهيييييييييك نسفوىكسصيييييييييب نفباييييييييييا نكس  ويييييييييارنكىرليييييييييا ن

 اييييي نس وييييي نكس ليييييى رسرنعييييي نك  ييييي نسفوليييييا  نسفرسواييييي نوييييي نقايييييلن اعييييي نو،لليييييالنسف كفييييي نفى ن سف كسايييييلنسفكطياييييي

أويييييا نإليييييا  نس  يييييي  نسف رسقييييي نوليييييي،كفا ن“سفييييييرئالنكعييييي نلييييياا نم ا ييييييەنسفوااإليييييرنأ ييييي ن بييييييةنأ ننيائييييية.سفيييييا  

 اايييييير نفكاييييييك نىميييييي االنكأ وييييييال نكوابييييييلنسفيييييييكسةنايييييي   نكاليييييياي ن وييييييلنإلييييييا  نس  يييييي  نسف رسقيييييي  نكىكااييييييەن

ىييييييكعنعييييي نسفواىوييييي نسف رسقييييي نكي يييييلنسف طييييياةنس   وييييي ن بيييييةنأليييييالنسفكمييييي  نسفكطياييييي نكورس يييييا نسفىيييييكس  نكسف

 نوإلييييييارس نإفييييييةن ييييييركر نس لييييييىورسرناا صيييييي مالنكىطييييييكارن فاييييييالنسف وييييييلن”سفوييييييكسطيا نكهوييييييك نسفإلييييييارعنايييييييا و 

 بيييييييييةنسفوليييييييييىك نسفوهيييييييييي نكسفيييييييييككا  ن س يييييييييلنسفإليييييييييا   نكإا يييييييييا نسفإليييييييييا  نوييييييييي نسفىييييييييي  ارسلنكسف ييييييييي كطالن

نسفلاالا  نفىا ةنويص نإ  وا نولى ب نى   ن لنو كيالنسفإل ة.

ن
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 ا لنار ةنسفموب نسفىطك ا نفو،لل نسف رسق نفب  اع نكسفىيوا نف رلنس إلاارننكس ە.إلا  

كإلى لنسفكرك نف اا  نسفولامالنسف  رس  نو،  س ن بةن  وەنفواا ر ن رس  نوباك نإلار ن

نكإلىب ناه فنىملا نسفاائ 

نأمويييييييي ن ايييييييي لنكس ەيائييييييييةنرئييييييييالنوابييييييييلنسفيييييييييكسةنسف رسقيييييييي ن .إلييييييييا نار اايييييييي ن وكقيييييييي نوابييييييييلنسفيييييييييكسة

كاافى يييييياك نويييييي نو،لليييييي نسف رسقيييييي نفب  اعيييييي نكسفىيوايييييي نك سئيييييير نسفويكوييييييالنغاييييييرنسفم كوايييييي نعيييييي نس واييييييي نسف اويييييي ن

أكفييييييةنسفمويييييي لنسفىطك ايييييي نف ييييييرلنأفييييييفنإلييييييىب ن يييييييكسعنن7 6 2022فوابييييييلنسفييييييك رس نأقييييييا نسفاييييييك نسف   ييييييا ن

سف  يييييييرس  ننعييييييي نمييييييي سئانكوليييييييامالنوابيييييييلنسفييييييييكسةنف ايييييييا  نسفوليييييييامالنسفيييييييكرك و ىب ييييييي نوييييييي نس إلييييييياارنك

ام يييييييكرن . ييييييي  نسفوييييييييي الك نرئيييييييالنو،للييييييي نسف رسقيييييييي نكسفليييييييا  نسفوييييييي رس نسف يييييييياوك نكويييييييكك  نسفوابييييييييلن

رئيييييييالنسفوابيييييييلنك ييييييي لننيائييييييية.ك ييييييي  نوييييييي نسفصيييييييم اا نكورسليييييييب نسف ييييييييكسلنسف  يييييييائا نكك يييييييااللنس  ايييييييار

م ييييييكر نسفموبيييييي نسفىطك ايييييي نكغرلييييييەن كلنإلييييييىب ن بييييييةنأر نوابييييييلنسفيييييييكسة نأ يييييي ن بييييييةن  وييييييەنفبواييييييا ر ن

كوايييييي نويييييي نسفويكوييييييالنسفو يايييييي نف رس يييييي نوباييييييك نإلييييييار نكإلييييييىب ناهيييييي فنىملييييييا نسفاائيييييي نكسفىيييييييكعنسفيايييييياى نسفم 

إفيييييييةنأهواييييييي نإليييييييىورسرننەعييييييي ن ايييييييا  نسفوليييييييامالنسف  يييييييرس نكس إلييييييياارنكسفويييييييياكرنسفاوابييييييي  نوإليييييييارس نلييييييياا ى

سفاهييييييك نفىملييييييا نسفويييييييارنك  يييييي ن راييييييالنسفمييييييرسر  نكى باييييييلنسف ييييييررنويييييي نسيا يييييياان يييييياي نأك لييييييا نسف يييييياراك ن

نم نو نسفىبكانسفاائ .كسف

ن

نىرفاك ن ايارن لائرنسف رس نليكاا نارس ناكاللنسفىرس اص12 

ى ييييييىحنفاييييييي نسفييييييي طنكسف ييييييا نسفياااايييييي نوبييييييفنسفىييييييرس اصنسفي طايييييي ن كلنويييييير نعيييييي نسفيييييي كر نسفارفوايايييييي ننسفصييييييااح 

 نوييييييان بّييييييفنسف ييييييرس ن2004سفمافايييييي  نكايييييير ن اييييييرس نأ نس  طييييييا نعيييييي نوبييييييفنسفييييييي طنكسف ييييييا نى ييييييك نإفييييييةنسف ييييييا ن

ن. اوا نو لن17ىرفاكيالن ايارن بةنو  نن204قرسا ن

انإ ن"سف ييييييرس نى ايييييي ن لييييييائرنيائييييييةنرئييييييالنفاييييييي نسفييييييي طنكسف ييييييا نكسف ييييييركسلنسفطاا ايييييي  ن بيييييي نسفوإليييييي كركا يييييكلن

ىرفاييييييك ن ايييييييارنليييييييكاا ناييييييرس ناييييييكاللنسفىييييييرس اص" نوإلييييييارس نإفييييييةنأ ن"سفباييييييي نلييييييى ولن بييييييةنن12ىصييييييلنإفييييييةن

ن. "ى  ابهان  لنسفورمب نسفو اب 

فنسفوإلييييييي كرنفيييييييع"سفصااح"نأ ن"  يييييييك نايييييييكاللنسفىيييييييرس اصنويييييييانهييييييي نإالن)غبطييييييي نإلييييييياطر( نكو ليييييييةنكأ يييييييا

سف يييييييرس نسفكماييييييي نهيييييييكنسليييييييى ا  نسفو  يييييييالنسف اوبييييييي نوييييييي نسف ايييييييرسلنسف افواييييييي نكسف ويييييييلنكعيييييييانيكيييييييا نسفإلييييييير الن

ن. "سفي طا نسفو ركع ن كفاا ن

 ننىصييييييكااهاناوييييييانالنكأ يييييي نأ ن"  ييييييك ناييييييكاللنسفىييييييرس اصن يييييياااا نكيميييييي نيليييييي ةنفورسا ىهييييييانف رسليييييي نإو ايايييييي

ا يييييييرنوصيييييييبم نسفيييييييا   نف ييييييي نالنا يييييييك نسف يييييييرس ناائييييييي نطيييييييار  نف ليييييييى وار" نوااييييييييا نأ ن"ايييييييكاللنسفىيييييييرس اصن

% نع يييييي  نن10  ييييييك نإذ ييييييا نك اطئيييييي نسفىي اييييييذنكسفى طيييييياط نكالنىىايييييياك نسف ائيييييي  نسف اويييييي نفبابيييييي نويييييي ن  فهييييييان

ن. "  نأيهانف نى   نسفوماعكالنسفويىا نفبي ط

و ب ييييييي ناىيكيييييييا نسف  يييييييك نأهوبيييييييلنسفىبيييييييكانسفيييييييياى نوييييييي نسيا ا يييييييالنسفيييييييي طنسفوليييييييى ر  نكأك يييييييحنأ ن"سفبايييييييي نسف

كفهييييييذسنيإلييييييه نسف  اييييييرنويييييي نس وييييييرس نسفورىاطيييييي ناهييييييذسنسفوك ييييييكعن افلييييييرطا نكس وييييييرس نسفىي لييييييا " نواايييييييا ن

أ ن"سفباييييييي نلىىكسصييييييلنويييييي ن ييييييلنسفإليييييير النسفي طايييييي نويييييي نك يييييي نو ييييييااارنا ايييييي  نفب وييييييل نكسفليييييي  نفى صيييييياصن
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ا نوييييي ن وباييييي نسليييييى رس نسفيييييي طنكسف يييييا نسفىييييي نى يييييك ناهيييييانسفإلييييير الن س يييييلنسفوماعكيييييالنوايييييافجنف ييييي  نسفوى يييييرر

ن. "سفويىا نفبي ط نكإف س ناوا نسفإلر الناذف 

كايييييييا نسفوإليييييييي كرنأ ن"سفباييييييييي نليييييييى ولنأا ييييييييا ن بييييييييةنى  اييييييي نسفإلييييييييا النسفوليييييييياطر ن بيييييييةنهييييييييذ نسفإليييييييير ال ن

سف رسقيييييي نكسفوييييييكسط نأوييييييا نكسف طييييييكطنسفىيييييي نىهوييييييان وييييييلنسفباييييييا نسفياااايييييي  نفبىكاييييييەنإفييييييةنإيصييييييافنسفويييييييى ن

 اكاللنسفىرس اصنغارنسفويص  نفبإل ةنكسف رك نسفوا   "ن.

ن

نأوا نسفارفوا نسفاك «نس و نسف ذسئ »ىبكاحناط  نق ائ ..ن

 نإصيييييي سرنسفوم ويييييي نسالىما ايييييي نسف باييييييانأوييييييرس نسفيائييييييةن يييييي نس طييييييارنسفىيلييييييا   ن ييييييارفنسفمويييييياو ىكقيييييي نن سفصييييييااح

ەنويييييي نقاييييييلنوابييييييلنسفيييييييكسة نو ىاييييييرس نإاييييييا ن"و اف يييييي ن لييييييىكرا نكالئاييييييا ن ا ييييييافنسف ييييييايك نعيييييي نمييييييالنىإلييييييرا 

كس يييييم نالمىكسئيييييەن بيييييةنااييييييةنوييييياف نلاإليييييرعنعييييي نكيييييلنم كوييييي نىصيييييرافنس  ويييييالنسفاكواييييي  ناا  ييييياع نإفيييييةن

ن. "سمىكسئەن بةنسف  ارنو نسفإلاهال

 نع يييييييالانإ ن"رعييييييي نسفيائيييييييةن ييييييي ن ىبييييييي نصيييييييا قك نسفوي يييييييكا نعييييييي نس طيييييييارنسفىيليييييييا  نلييييييي  نسفلييييييي   أويييييييان

نىل نا  نكقكفنسفم ةنسف او رسط نسف ر لىاي ن  نىإلرا ە".سف ايك نس

ن

نكا،  انسف رس ناكساەنأ و نواا نف ناإله هانولا ا”نياقكلنسف طر“ا  نن ائرنو افنيائةسف

ميييييذرنسفيائيييييةن ييييي نوماعكييييي نااايييييلن يييييائرنو ايييييف نسف   يييييا  نوييييي نأ نسف يييييرس ناكسايييييەنأ وييييي نوايييييا ننسايييييرانيايييييك ن  

أ وييييي نسفوايييييا نفييييي ناإليييييه هانسف يييييرس نوليييييا انكرغييييي نذفييييي ن“يايييييك  نأ ننكقيييييالنو ايييييفنالايييييرا.فييييي ناإليييييه هانلييييياا ها

ويييييانىييييي سلنكليييييائلنسفييييير نا سئاييييي نكفييييي نىمليييييةنسفاهيييييالنسفو ياييييي نس نسف يييييرس نلييييياكساەنعييييي نايييييك نوييييي نسالايييييا نأ وييييي ن

  يييييي نيكييييييا نسفورإلييييييالنلييييييىىاحنفيييييييان رس يييييي ن“كأ يييييياف نأ ن.”واييييييا  نيميييييي نقب ييييييك نويييييي نس ويييييي نأإليييييي نولييييييى ا 

ا نكلييييييى اف نايييييي  سن ااييييييرسنويييييي نسفىصييييييمرنرغيييييي نس ناااييييييلنالنىوىبيييييي نولييييييامالن اايييييير نويييييي نسفوييييييياطانسفصييييييمرسك

وليييييييامالنصيييييييمرسكا ن ااييييييير نف ييييييي ناو ييييييي نسليييييييى  لنسفوماعكيييييييالنسفوماذاييييييي نفبصيييييييمرس ناييييييي  سنوييييييي نسفاصييييييير ن

سفميييييي اان يييييي نسفميييييي س نسال  ييييييرنفبوماعكيييييي نااييييييةنس ن“كىيييييياا نو اييييييف نأ ن.”كييييييي كالنسفييييييةنسفوماعكييييييالنس  يييييير 

ن”. رسرنسف ذسئ نكى رعنسالرس  ناإل لنصماحاىم انا  نس نىم انسفاهالنسفو يا نساللى

ن

ن

ن

ن

ن
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اىه نم كو نسف اكو نكس قبا ناافىكسط،نو نىر اانكا ب ن  نىمر ننرعاانسفصافم نيائةسف

نيااا 

سىهيييييي نسفيائييييييةن يييييي نىميييييياففنسف ييييييىحنرعاييييييانسفصييييييافم  نسف   ييييييا  نم كويييييي نسف يييييياكو نكس قبييييييا ننك افيييييي نسفو بكويييييي  

ىمييييير نيايييياا نفر  هيييييان ييييي نىبييييي نسف وباييييالنسفىييييي نىطب هيييييانصيييييكةنناييييافىكسط،نوييييي نىر ايييييا نعاويييييانس بيييي ن ييييي نكايييييك 

  يييييييييكلنسف يييييييييكسلنسفىر اييييييييي نفيييييييييالنفوماراييييييييي نمييييييييي ةنسف ويييييييييالن”نكقيييييييييالنسفصيييييييييافم نإ ن.س رس ييييييييي نسف رسقاييييييييي 

سف ر لييييييييييىاي نكسيويييييييييياناييييييييييا ناهيييييييييي فنسقىصييييييييييا  نفيهييييييييييةنسف ييييييييييركسلنسفي طايييييييييي نعيييييييييي نسفوييييييييييياطانسفوى  يييييييييي عن

اييييي  نعييييي نى اوبهيييييانوييييي نلاالييييي نىر ايييييانم كوييييي نسف ييييياكو ن ييييياا  ن ييييي نسى ييييياذنوكقيييييفن“كأ ييييياف نأ ن.”سويايييييا

ىكاييييي ن“كىييييياا  ن.”سفواطيييييي ن كمىيييييةنسيهيييييانغايييييرنقيييييا ر ن بيييييةنر عنس قبيييييا نايييييرس نىااك سىيييييەنكسيىها اىيييييەنسف  اييييير 

اهيييييييالن س باييييييي نك ارااييييييي نكم كويييييييالنأ ييييييير نىييييييي   نسالميييييييى لنسفىر ييييييي نكى يييييييفنكرس هيييييييانالغىييييييييا ن يييييييركسلن

ن”.سف رس نكسفاوا نا ب ناذف 

ن

نا نسفياااا نى بان بةنسفو سرلنسف رعايا نع نوماعك نسفيافسفىراسفيائةناكس نسف  سف ان

ن675س ييييييي ن  ييييييكنفاييييييي نسفىرااييييييي نسفياااايييييي  نايييييييكس نسف  سفيييييي  نسف   ييييييا  نهيافييييييي ن طيييييي ناليإليييييييا نن ساييييييرانياييييييك 

كقييييييالنسف  سفيييييي ان.و رلييييي ن رعايايييييي نعييييي نسفوماعكيييييي  نالعىييييييانسفيييييةنس نسفولييييييىك نسف رسلييييي نعيييييي نسفوماعكيييييي نوىرساييييي 

و اييييييا نإليييييي صنن3إليييييي ا نرغيييييي نسيهييييييانويط يييييي نااذايييييي نكاليييييي يهانس  ييييييرنويييييي نوماعكيييييي نسفياييييييفنف لييييييفنسف“إ ن

 نف ييييييي نسفوليييييييىك نسف رسلييييييي نوىرساييييييي نكو يييييييطرك نسفيييييييةنسليييييييىا اةن400كسفوكس يييييييي نىييييييي ى ن بيييييييةنوبايييييييك نكن

اياايييييي نن38اياايييييي  نماييييييانس نهيييييييا نن675هيافيييييي ن طيييييي ناليإلييييييا ن“كس ييييييافنس ن.”سفطبايييييي ن اييييييرنسالايايييييي نسف رعايايييييي 

ا يييييي نس ىوييييييالن“كسك ييييييحنسيييييييەن.”ةنسف يييييير نسفصيييييياي نسفولييييييى اب  بيييييين111س يييييير نوىب ئيييييي نكن40عيييييي نسف وييييييلنكن

اياايييييي نف يييييي نيييييييى بصنويييييي نسفيييييي كس نسفويييييي  ك  نكس نهيييييييا نن200هييييييذسنسف يييييي  ناإليييييي لن اوييييييلنيمىييييييا نعكقهييييييانسفييييييةن

ن”.نطافة نك   نصرفنسفى صاصالنىلاالناهذ نسفوإل ب ن8 كسو ن    نكهيا نص كفنعاهانيمكن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن



 

  2022-6-8 االربعاء/ 

 87العدد / 

10 
 

نا ي نا ا نم كو نىصرافنس  وال”نفطار سف   نس“انىإلرا نسفيائةن  يا نسفااار 

أ يييييي ن  ييييييكنوابييييييلنسفيييييييكسة ن يييييي يا نسفايييييياار  نسف   ييييييا  نكاييييييك نىرماييييييةن يييييير  ناافواييييييا ر نن صييييييكلنسف ييييييرس 

سفىييييي نطرمييييييلنويييييي نقاييييييلنسفييييييكسةنسفولييييييى با نفمييييييلنساليليييييي س نسفلااليييييي نسفماصيييييل نعاوييييييانأإلييييييارنإفييييييةنأ نىإلييييييرا ن

كقييييييالنسفايييييياار ن.ا ييييييا نم كويييييي نىصييييييرافنس  وييييييالا ييييييي ن”نسفيييييي   نسفطييييييار نفوويييييي نسف ييييييذسئ نكسفىيوايييييي “قييييييايك ن

سفييييييييكسةنسفوليييييييى با نايييييييا كسنوييييييي نقايييييييلناوهيييييييكرنرسعييييييي نفواويييييييلن“ نإ ن”ن إليييييييرا “ ييييييي لنم ا يييييييەنفاريييييييياو ن

أمييييييي سانسفليييييييام نسفلااليييييييا نسفمافاييييييي  نكرسغيييييييةناى اايييييييرنكليييييييمةنسفالييييييياطنوييييييي نسف ىيييييييلنسفوإليييييييار  نااف وباييييييي ن

كأ ييييييياف نأ ن.“أك ييييييياعنسف يييييييرس ن نالييييييياةنسفو رايييييييالنسفىييييييي نأ لنإفيييييييةنىييييييي هكر2003سفلااليييييييا نا ييييييي ن يييييييا ن

 نوإليييييي  س ن”و  يييييي س نع ييييييطن40غايييييياةنسفىيكييييييا نك يييييي  نسفىكسصييييييلناييييييا نسف ىييييييلنسفياإلييييييئ نأ  نإفييييييةنمصييييييكفهان بييييييةن“

فييييي نييييييذكةنعييييي نسفوإليييييارا نسفاييييياه  نأكنسفىييييي نألليييييلنفهيييييانسف ىيييييلنسفوإليييييار  نعييييي نسف وباييييي نسفلااليييييا ن“اييييياف كلان

اليييييي نكسق يييييي ناوهيييييي نفمييييييلناييييييذر ناطييييييرحنلا“كأ ييييييرةنسفايييييياار  نكهييييييكنيائييييييةنولييييييى ل ن يييييي نأوبييييييەن.”ليييييياا ا ن

ن”.فواولنأم سانسف وبا نسفلاالا نأكنىصمامها

ن

ناك حنو الالن   نسفىصكالن بةنم ك نسفوما را نسفيائةن طكس نسف طكسي 

أك ييييييحنرئييييييالن ىبيييييي نسئييييييى فن كفيييييي نسف ييييييايك نسفياااايييييي ن طييييييكس نسف طييييييكسي  نو الييييييالن يييييي  ننن سف ييييييرسلنياييييييك 

ن.ىواعنسفباي نسفوافا نسفياااا سفىصكالن بةنع ر نم ك نسفوما را نع نسا

كقيييييييالنسف طيييييييكسي نعييييييي نااا ا"ىياقبيييييييلنوكسقييييييي نسفىكسصيييييييلنسالاىويييييييا  نو طييييييي نعاييييييي اكنوييييييي اب نالاىوييييييياعنسفبايييييييي ن

سفوافاييييييي نسفيااااييييييي  نا يييييييبلنسفوإلييييييياه ا نا ييييييي  نىصيييييييكاىيان بيييييييةنع ييييييير نم يييييييك نسفوما يييييييرا ناافوايييييييا  نف ييييييي ن

 النلااليييييا  نىى يييييار نوييييي نسف ليييييىكر نسفم ا ييييي نأ نسوىيا ييييييان ييييي نسفىصيييييكالناى بيييييانا  ييييير نفهيييييانسرىاييييياطناصييييي 

كالن  قييييي نفيييييەنإط قيييييا ناهييييييذ نسفإليييييرام نسفو طيييييا  نف يييييي ن وييييي نوييييي نامييييياكلن بييييييطنس كرس ن ايييييرن اباييييي نسفصييييييكلن

ن."و نسفصكر  نا ا نإاها نسفرأ نسف ا  نكى بالنسفيال

كأ يييييافنسف طيييييكسي ن"ي كفهيييييانا  يييييرنكس ىييييي س انف ييييي ن ييييييانعييييي نطبا ييييي نسفوصيييييكىا ن بيييييةن يييييوا نم يييييك نسفإليييييرسئحن

ومركوييييييي  نكفييييييي نيى بيييييييةن ييييييييه نوهويييييييان بيييييييفنسالوييييييير نايييييييلنليييييييي ك نأكلنسفما يييييييرا نىميييييييلنقاييييييي نسفارفويييييييا نسف

ن."اليصافنسفوما را نكغاره نو نسف ئالنسفوكبكو 

ن

ن

ن

ن
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نسف اكو انساليل س نسفلاال نأ رنع نأ س نسفم كو 

عيييييي نأ س ننأقييييييّرنرئييييييالنسفييييييك رس  نوصييييييط ةنسف يييييياكو  نأوييييييلنسف   ييييييا  نايييييي  نساليليييييي س نسفلااليييييي نأ ييييييرنسفصييييييااح 

كقيييييالنسف ييييياكو  نعييييي نوييييي،ىورن.وييييي ن ايييييارنسفويييييكك ا ناىهوييييي نىليييييراةنس ليييييئب ن5سفم كوييييي  نو بييييييا نسف يييييا ن بيييييةن

ن5صيييييم  انإ ن"ىليييييراةنس ليييييئب نإلييييي  نو ايييييةنعييييي نابييييي نهيييييكنوياييييي نسف بوييييي " نوااييييييا نأييييييەن"ىييييي نسف يييييا ن بيييييةن

ا نكأ يييييييافنأ ن"ركسىييييييييةنسفوييييييييكك ."وييييييي ن اييييييييارنسفوييييييييكك ا ناىهوييييييي نىلييييييييرااهانكسفهيييييييي فن يييييييا ن بييييييييانابابيييييييي 

كسفوى ا يييييييي ا نكسفوييييييييياع نكغارهييييييييانىابييييييييجن وليييييييي نوباييييييييارسلن كالرنكهيييييييييا نوباييييييييارسن كالرنوصييييييييارافنىإليييييييي ابا ن

وبايييييييارن كالر" نالعىيييييييا نإفيييييييةنأييييييييەن" ييييييي لنن84وبايييييييارسلن كالرنكلييييييييكاا نن7فاصييييييياحنسفوابيييييييجنس اوييييييياف نسفإليييييييهر ن

صييييييلنإفييييييةنوباييييييارن كالرنكس  نكن50 يييييياوا نويييييي ن وييييييرنسفم كويييييي ن ييييييا نسمىايييييياط نسفاييييييي نسفور يييييي  نأقييييييلنويييييي ن

كميييييييييذرنوييييييييي نأ ن"ساليلييييييييي س ن."وبايييييييييارن كالرنيهااييييييييي نسف يييييييييا نسفمييييييييياف ن90وبايييييييييارن كالر نكلاصيييييييييلنإفيييييييييةنن76

سفلاالييييي ناييييي، رنعييييي نأ س نسفم كوييييي  نكهييييييا نوييييي نامييييياكلنىموابهيييييانعإليييييلنس  يييييرا  نك ورهيييييانلييييييىا نع يييييطنكالن

لييييييي " نوك ييييييمانأ ن"م كوىييييييەنيامييييييلنعيييييي ن  اييييييرنويييييي نسفوإلييييييارا نكسفييييييا  نويهييييييانامىييييييا نن17ىىموييييييلنعإلييييييلن

ك ييييي نوبيييييفنسفطاقييييي نقيييييالنسف ييييياكو انإ ن"سف هرايييييا ن اييييييلنىييييي سرناطرا ييييي ن ا اييييي نك يييييلن ايييييك نسف يييييا ن."فيييييةنكقيييييلإ

س ارسيييييي نعييييي نسفم كويييييالنسفلييييياا   نكسفم كوييييي نسفمافاييييي نفييييي نىليييييى  نكإيويييييانلييييي  لنسفيييييا  نويهيييييا نكي ويييييلن بيييييةن

نسفراطنسف هراائ نو ن كلنسفاكسر".

نا  ن و نسالى اقا نسفصايا اايهانواو النل يا ..نىكاەنم كو ن ماف نوإلارا نا 

 إليييييييي لنس واييييييييي نسف اويييييييي نفوابييييييييلنسفييييييييك رس  نسف   ييييييييا  ن يييييييي نإمافيييييييي نوإلييييييييارا ننك افيييييييي نسالياييييييييا نسف رسقايييييييي  

سليييييىرساىاا نا اييييي  ن يييييو نسالى اقاييييي نسفصيييييايا نوييييي ناايهييييياناييييييا نواو يييييالنلييييي يا  نعاويييييانمييييي  لنيليييييا نساليايييييا ن

كقييييييالنسفوىميييييي انااليييييي نس واييييييي نمايييييي رنواايييييي نإ ن"ساىوا ييييييالنسفباييييييي نسف باييييييان.(اكليييييي ا ن-عيييييي نطراييييييان)سفيييييي كر 

فى  ايييييييلنسالى اقاييييييي نسفصيييييييايا نوليييييييىور نك كراييييييي  نمايييييييانكاهيييييييلنعييييييي نس يييييييرنساىوييييييياعنفهيييييييانا مافييييييي نسفوإليييييييارا ن

سال ييييييير نسفا اييييييي  نااليييييييى يا نوطيييييييارنسفياصيييييييرا نكسفوييييييي سرلنف ى اقاييييييي " نوااييييييييانأ ن"ك سر نسفى طييييييياطنااإليييييييرلن

سىااا نويهيييييييييانسفطييييييييير نكسفاليييييييييكرنكسفواو يييييييييالنسفلييييييييي يا نكوإليييييييييارا نسفطاقييييييييي نااال ييييييييي س نفوإليييييييييارا نسليييييييييىر

ن."كسفصما  نااال اع نسفةنوإلارا نسفايةنسفىمىا نفبواار نكىمبا نسفواا 

كأ ييييييياف نأ ن"سفى طييييييياطنى ويييييييلنعييييييي نسفكقيييييييلنسفمييييييياف ن بيييييييةنس رس نىبييييييي نسفوإليييييييارا نىاا يييييييان يييييييو نسالى اقاييييييي ن

ن."سف رسقا نسفصايا 

 ا ( نأ يييييي نواايييييي نأ ن"يلييييييا نسالياييييييا نعيييييي نوإلييييييركعنطراييييييان)سفيييييي كر ناكليييييين-كمييييييكلنوإلييييييركعنطراييييييان)سفيييييي كر 

%" نواايييييييانأ ن"سفوإلييييييركعني ييييييذنويييييي نقاييييييلن يييييي انإليييييير النهيييييي نموييييييكرسا نكسإلييييييكرن73اكليييييي ا (نىايييييياك لنن–

نكسفصا  ن و نكىار ن افا نىىاا هانس واي نسف او ".

ن
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نأكفكا نسفى اا نفبوبىم ا نااف  و نس ف سوا 

فب يييييييكسلنسفوليييييييبم نأ نأكفكاييييييي نسفى ايييييييا نعييييييي نو،لليييييييالنسف كفييييييي نليييييييى ك نأ ييييييي نو ىيييييييةنسف ائييييييي نسف يييييييا ننسفوييييييي   

كقيييييييالنسفوىمييييييي اناالييييييي نسفو ىيييييييةنامايييييييةنرليييييييكل نإ ن.فبوبىم يييييييا نااف  وييييييي نسف لييييييي را نا ييييييي نإقيييييييرسرنقايكيهيييييييا

كأ يييييييافن.«ك سر نسفييييييي عاعنوليييييييى   نفىي ايييييييذنقيييييييايك نسف  وييييييي نس ف سواييييييي نا ييييييي نإقيييييييرسر نوييييييي نوابيييييييلنسفييييييييكسة»

ولييييييييىب والنسفىيييييييي راةنويييييييي نو ليييييييي رسلنكغارهييييييييانويييييييي نسفو يييييييي سلننساللييييييييى  س سلنىإلييييييييولنىييييييييكعار»رلييييييييكل نأ ن

س يييييي س نوإلييييييركعنسف ييييييايك نسفو ييييييرك نمافاييييييا نأوييييييا نوابييييييلن» نواايييييييا نأ ن«كىييييييكعارنركسىييييييةنفبوبىم ييييييا نااف  ويييييي 

كأإلييييييار ن.«سفيييييييكسةن ييييييا نويييييي نفاييييييي نعيييييي نك سر نسفيييييي عاعنى سرلييييييلناوايييييي نسفوىطباييييييالنك وبييييييلن بييييييةنىكعارهييييييا

ا نلييييييى ك نفييييييەنس كفكايييييي نعيييييي نسفى اييييييا نعيييييي نو ىبييييييفنك سرسلنسفإليييييياةنسفييييييذ نا وييييييلنسف  ويييييي نسف ليييييي ر»إفييييييةنأ ن

سفىايايييييييي ن»كإليييييييي   ن بييييييييةنأ ن.«سف كفيييييييي نك ييييييييذف نسفوك ييييييييكعنإذسنوييييييييانأرس نسفىطييييييييكعنعيييييييي نسف ييييييييكسلنسفولييييييييبم 

سالف سوييييي نوهييييي ناييييي س نعييييي ن ييييي نسفويككوييييي نسف لييييي را ناافييييي وا نسفإلييييياا  ن ويييييانأييييييەناإلييييي لنفب يييييرس نقيييييك نسمىاييييياطن

ن«.إذسنوانى ر ن  نس ى س ن ارا 

ن

ن

نإف ىركيا نفذك نس  اق ن  وال

ىليييييي ةنك سر نسف وييييييلنكسفإليييييي،ك نسالاىوا ايييييي نإفييييييةنىييييييكعارنسف يييييي والنس ف ىركيايييييي نكسفى باوايييييي نف ئىيييييي ننسفصييييييااح 

سفصييييييي نكسفيييييييا  نكعاقييييييي  نسفاصييييييير ناافىيلييييييياانوييييييي نسفيييييييك سرسلنسفو ياييييييي نفوكساهييييييي نسف  ايييييييالنأ ييييييييا نويييييييرسا ىه ن

ن . سف كسئرنسفم كوا 

اييييييالنسف اصيييييي نعيييييي نسفييييييك سر نأمويييييي نهييييييا  نايايييييي نفييييييع"سفصااح"انإ نكقييييييالنرئييييييالنهائيييييي نذك نس  اقيييييي نكسالمىاا

س إلييييييييي اصنوييييييييي نذك نس  اقييييييييي نسفليييييييييو ا نكسفاصيييييييييرا ناكساهيييييييييك نأ ييييييييييا نويييييييييرسا ىه نو،لليييييييييالنسف كفييييييييي ن

سفو ىب يييييي ن  اييييييالن  اييييييي  نىمييييييكلن ك نإيايييييييا نو يييييياو ىه  نفييييييذف نقاويييييييلنسفهائيييييي نناو اطاييييييي نو ارايييييي نسفويييييييركرن

كعيييييييانسالى اقايييييييالنسف كفاييييييي  نع ييييييي ن ييييييي نو اىمييييييي نك سر نسف اوييييييي نكسفبايييييييا نسفطااييييييي نفوييييييييمه نإايييييييا سلنليييييييك ن

نسفى با نسف اف نفبيكرنع نإو ايا نعىحنأقلا نكىهائ نو  النا ا  نفى با نف  نس إلار .

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن
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نس طارنك   نكنسالىما نا،  ك نأهوا نىيلاانسفوكسقف

سف ر ليييييييىاي  نسهواييييييي نأ ييييييي نس طيييييييارنسفىيليييييييا  نكىمييييييياففنسف ييييييي  نكسالىميييييييا نسفيييييييكطي نن ك افييييييي نساليايييييييا نسف رسقاييييييي 

ىيلييييييياانسفوكسقيييييييفنفوكساهييييييي نسفو ططييييييياىكذ رناايييييييا نف طيييييييارنسفىيليييييييا  نأ ن"سالطيييييييارنسفىيليييييييا  ن  ييييييي نوليييييييا ن

سفاييييييك نسف   ييييييا نساىوا ييييييانوييييييي نىميييييياففنسف يييييي  نارئالييييييي نسفيائييييييةنو يييييييةنسفلييييييياورسئ نكميييييي ةنسالىمييييييا نسفيييييييكطي ن

االييييييي نسفيييييييرسه نكليييييييالننسف ر ليييييييىاي نارئالييييييي نااعيييييييلنطافاييييييياي ن نكىييييييي ن ييييييي لنسفب يييييييا نسليييييييى رس نسفك ييييييي نسفل

كنطافيييييةنسفواىو يييييك  نامليييييةنسفاايييييا  ن . "ساليى يييييالنايييييەنسفيييييةنسالع يييييلناوإليييييار  ناييييياق نسف يييييك نسفكطياييييي 

 . ا يييييركر نقايييييا نسفم كوييييي ناكساااىهيييييانىايييييا نسفويييييكسط نكسفلييييي  نفىمليييييا نسف ييييي والنعييييي ن ويييييك نسفيييييا  

لنسفىييييي نىهييييي  نكسى  يييييلنسالطيييييرسفنسفواىو ييييي ن بيييييةنسهواييييي نىيلييييياانسفوكسقيييييفنوييييي نسايييييلنوكساهييييي ن يييييلنسفو ططيييييا

كإلييييي  نسفاواييييي ن بيييييةن يييييركر نوكسصيييييب ن . سليييييى رسرنسف وباييييي نسفلااليييييا نكسفىاراييييي نسف او رسطاييييي نعييييي نسفيييييا  

سفوليييييييا  نفىم ايييييييانسالكفكايييييييالنعييييييي نىإلييييييي النم كوييييييي نقكاييييييي نقيييييييا ر ن بيييييييةنإايييييييرس نإصييييييي مالنإلييييييياوب نعييييييي ن

نو،للالنسف كف  نك وا نم ك ناوا نسايا نسفإل ةنسف رسق نكعانسف ايك نكسف لىكرن.

 

نو اا ن اب نع نا  س نكو ىرمالنا ا  نفى بالنسف   ن4و ننأ  ر

ن4قييييييّ رلنو ارايييييي نسفوييييييركرنسف اويييييي نسفىاا يييييي نفييييييك سر نسف س بايييييي نوييييييانوكاييييييك نعيييييي نسف اصييييييو نايييييي   رنويييييي ننسفويييييي   

و ايييييييا نور اييييييي  نك إلييييييي لن ييييييي نو ىرميييييييالنالوىصييييييياصنسفييييييي   نويهيييييييانإيإليييييييا نواليييييييرسلنكطرايييييييان سئييييييير ن

كقيييييييالنوييييييي ارنسال ييييييي  ن. نوييييييي نىيكيييييييا ن وباييييييي نسالليييييييىارس كىكلييييييي  نسفإليييييييكسرعناى يييييييااانسفاييييييي رسلنسفكليييييييطا 

سفيييييي   نسفوييييييركر نوكاييييييك نكالناو يييييي نسي ييييييار  ن“كسف  قييييييالنعيييييي نو ارايييييي نسفوييييييركرنسف وايييييي ن اييييييا نسف اليييييي  نأ ن

كفيييييەنألييييياااەنأكفهيييييانأ نسفإليييييكسرعنعييييي نا ييييي س ن بيييييةنكايييييەنسف صيييييكصنق اوييييي  نكقايييييلنأايييييا نسمى بييييييان بيييييةنلييييياالن

كىيييييياا ن.”فرإلييييييا نسفييييييذ نفيييييي ناإلييييييه نىطييييييكارس نويييييييذنإيإلييييييائەلييييييي ن بييييييةنى لييييييالنإلييييييارعنسن102سفو ييييييالناوييييييركرن

ن4 نكسفاييييييك نأصييييياملنفييييي ايانأ  يييييرنويييييي ن2003أفييييييفنور اييييي نقايييييلنسف يييييا نن225ا ييييي س ن اييييييلنعاهيييييان“سف الييييي  نأ ن

قليييييوا نوييييي نسفإليييييكسرعنغايييييرنو اييييي نأكنس ن“كأإليييييار نإفيييييةنأ ن.”و ايييييا نور اييييي نوييييي نا يييييا نسفإليييييكسرعن بيييييةنمافهيييييا

و ارايييييي نسفوييييييركرنغاييييييرنوليييييي،كف ن يييييي ن“العىييييييا نإفييييييةنأ نن ”أ لييييييا  نفيييييي نامصييييييلنايمييييييكنيكيييييياو نكغاييييييرنو، ييييييا

ىبيييييي نسف وبايييييي نويييييي نوهييييييا ن“كأك ييييييحنسف اليييييي  نأ ن.”ى  اييييييانسفطيييييير ناا إلييييييارسلنكسف  وييييييالنسفوركرايييييي نكى اايييييي ها

 نوإليييييييي  س ن بييييييييةنأ ن” سئيييييييير نسفوإلييييييييارا نكسفطيييييييير نكسفالييييييييكرنكأواييييييييي نا يييييييي س نع يييييييي  ن يييييييي نسفيييييييي كسئرنسفاب ايييييييي 

كصييييييا نعيييييي نسقلييييييا نسفىليييييياالناالييييييى االنسفوييييييكسطيا نكمييييييلنىكااهييييييالنصيييييي رلنإفييييييةن سئيييييير نسفوييييييركرن اعيييييي نك ص“

 كرييييييانعييييي نسفإليييييارعنهيييييكنىيكيييييا نمر ييييي نسفليييييارنكسفويييييركرنعييييي ن“كاييييياّ  نأ ن.”وإلييييي  ىه ناويييييانا يييييصنو ييييياو ىه 

أوايييييييي نا ييييييي س نايييييييذفلنوييييييي، رس ناهييييييي س ن“ نوإلييييييي  س ن بيييييييةنأ ن” اعييييييي نسفإليييييييكسرعنسفرئالييييييي نكسفى اط يييييييالنكسفليييييييامال

فاييييييي نفبلييييييي و نسفوركراييييييي ن“كىمييييييي انسف اليييييي  ن ييييييي ن.” يييييييالاىإليييييي النس إليييييييارسلنسف ييييييكئا نعييييييي نا يييييي نسفى اط

ارئاليييييي نك اييييييلنك سر نسف س بايييييي نفإليييييي،ك نسفإلييييييرط ن وييييييا نومويييييي نوموييييييك نكى يييييي ن  ييييييكاىهانو ارايييييي نسفوييييييركرن

هييييييذ نسفباييييييي نو يايييييي ناىطييييييكارن“ نواايييييييا نأ ن”كأواييييييي نا يييييي س نكابيييييي االنسفوماعكييييييالنك سئيييييير نسفطيييييير نكسفالييييييكر

 نالعىيييييا ن”كرنى طييييي نسفيييييرأ نسف يييييي نوييييي ن ييييي لنهيييييذ نسفبايييييي و اراييييي نسفوييييير“كإلييييي   ن بيييييةنأ ن.”كإ ليييييا نسفطييييير 

واليييييرس  نكليييييى ك ن يييييكس رنأوايييييي نا ييييي س نايييييافطراانسفييييي سئر  نأويييييانوماعكييييي نا ييييي س نن13و ىرميييييالنا يإليييييا ن“إفيييييةن

ن”.ع يهانلى ك نول،كف ن  نسف طارنسفو با

ن
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ن

نىكاهرسلنع نا  س نكوماعكىا نفبوطافا ناافى اا نكىملا نسف  وال

 ييييييي س نكوميييييياعكى ناااييييييلنكسفو ييييييية نأويييييييلنسف   ييييييا  نىكيييييياهرسلنفبوطافايييييي نايييييييافى اا نإلييييييه لنان صييييييكلنسف ييييييرس 

كأقيييييي  نسف إلييييييرسلنويييييي نسف ييييييرااا نسفىراييييييكاا  نأوييييييلنسف   ييييييا  ن بييييييةنقطيييييي ن.كسالمىاييييييا ن بييييييةنىيييييير  نسف يييييي وال

سفطرايييييانسفييييي كف نسفيييييرساطنايييييا نااايييييلنكا ييييي س نسمىااايييييان بيييييةن ييييي  نىبااييييي نوطيييييافاه نسف اصييييي ناإليييييوكفه نايييييافى اا ن

سفومىايييييا نأقييييي وكسن بيييييةنقطييييي ن“كقيييييالنوو يييييلنسفوىكييييياهرا نأموييييي ن اييييي نسفموييييي  نإ ن.سر نسفىرااييييي  بيييييةنوييييي  نك 

 ن″130سفطرايييييانسفييييي كف نعييييي نوماكفييييي نفب يييييلنيكيييييرنسفم كوييييي نفوطيييييافاه نأليييييك ناييييي قرسيه نووييييي نإليييييوبكسناييييياف رسرن

سف طيييييك نسف ا ويييييي نلىإلييييييه نيصيييييةن ييييييا نس ىصييييييا ن بيييييةني ييييييلنسفطراييييييانكقطييييي نمر يييييي نسفوييييييركرن“العىيييييانإفييييييةنأ ن

وطافييييييةنسف ييييييرااا نسفىراييييييكا نىىو ييييييلنا ييييييركر نإقييييييرسرنسفوكس ييييييي نكى ييييييوا ن“كأإلييييييارنإفييييييةنأ ن.” اإليييييي لنيهييييييائ

ن”.ع ر نىيصن بةنإلوكفه ناافى اق نأكنسفى اا نك   نسفىلكافنأكنسفوواطب نو نوطافةنسف رااا 

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن
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ن

ن اطنإلا النفلرق نسفي طنع نلا نوماعكال

سفىم ا ييييييييالنسالىما ايييييييي نعيييييييي نك سر نسف س بايييييييي  ن صييييييييااالنى  اييييييييلنو ييييييييار نك افيييييييي نساللييييييييى اارسلنكنسفصييييييييااح 

سفاراويييييي ناو ىبييييييفنولييييييوااىهان ييييييو ن وباييييييالنسلييييييىااقا نوىكسصييييييب  نووييييييانأليييييي رن يييييي ن يييييياطنإلييييييا النفلييييييرق ن

كذ ييييييرنااييييييا نصييييييا رن يييييي ن بايييييي نس  يييييي  نس وييييييي  نأ نسف وباييييييالن .كىهراييييييةنسفييييييي طنعيييييي نلييييييا نوماعكييييييال

لييييييي رلن ييييييي نإماييييييياطن وبايييييييالنفليييييييرق نويىكايييييييالنسالليييييييىااقا نسفىييييييي ني يييييييذىهانو يييييييار نك افييييييي نسالليييييييى اارسل نأ

كأإلييييييارن.(نوكسقيييييي ني طايييييي نىلييييييى   نفبوىيييييياار نكىييييي كارنسفييييييي طنكوإلييييييى اىەناصييييييكر نغاييييييرنرلييييييوا 5ي طاييييي نويييييي ن)

سفااييييييا نإفييييييةنأ نسف وباييييييالن يييييياطلنايييييي س لنهييييييذ نسفوكسقيييييي ن ايييييي لنك  سيييييييالني طايييييي نو ىب يييييي نس ماييييييا نىمىييييييك ن

ا يييييي س نك اييييييافةنك ر ييييييك نكسفاصيييييير  ن وييييييان بييييييةنويىييييييك ني طيييييي نواهييييييكلنسف وايييييي نكسفيك ايييييي ن ييييييو نوماعكييييييالن

ن.(نومطالنوىي ب نا ك نوكسع النرلوا نكغارنقايكيا ن و نوماعك نص حنسف ا 4 اطلن)

ن

ناها نو اعم نس رهاةنا ىلنإرهاااا نكا  رن بةنألبم نع نااالنقر ناك 

 بييييييةنألييييييبم ننأ بيييييي ناهييييييا نو اعمييييي نسالرهيييييياة نسف   ييييييا  ن ييييي نقىييييييلنإرهيييييياا نكا  يييييرنك افييييي نسالياييييييا نسف رسقاييييي  

كذ يييييرنسفيييييياطاناالييييي نسف ائييييي نسف يييييا نفب يييييكسلنسفوليييييبم نسفبيييييكس نامايييييةنرليييييكلنعييييي ناايييييا ن ن.عييييي ناايييييالنقييييير نايييييك 

ى اييييييرسلنكس  ىيييييي  ن س ييييييلن "قييييييك نأويايييييي نويييييي ناهييييييا نو اعميييييي نسالرهيييييياةن  ييييييرلن بييييييةن يييييي  نويييييي نس لييييييبم نكسفو 

"هيييييذ نسف وباييييي نىييييي ى نأمييييي  نس ك يييييارنسفرئاليييييا نا ييييي نقىيييييلنس رهييييياا نسفيييييذ ن يييييا نا يييييك نامرسليييييىها" نوااييييييانأ ن

نف وبايييييالنىطهايييييرناايييييالنقييييير نايييييك  ن بيييييةنىكااهيييييالنسف ائييييي نسف يييييا نفب يييييكسلنسفوليييييبم نكسليييييى واال  كسإليييييارن."اييييييا  

إفييييييةنأيييييييەن"ىيييييي نسف  ييييييكرن بييييييةنا  ييييييع نايييييياف رةنويييييي نسفييييييك ر" نويكهيييييياناييييييا ن"سف ييييييكسلنوا سفييييييلنىيييييي قانفو رعيييييي ن

نصاماها".

ن

ن

ن

ن

ن

ن
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نو ىلنإل صنوىه ناافو  رسلنا  نوطار  نغرا نا  س 

أعييييييا نوصيييييي رنأويييييييي  نسف   ييييييا  ناو ىييييييلنإليييييي صنويييييييىه ناافو يييييي رسلنا يييييي نوطييييييار  نغراييييييي ننلييييييكورا نياييييييك  سف

كقيييييالنسفوصييييي رن نإييييييەن"ا ييييي نى  يييييةنوييييي نقايييييلنو يييييار نسفاييييياانفإلييييي صناىهوييييي نسفو ييييي رسلن يييييو نويط ييييي ن.ا ييييي س 

كأ يييييافن"سقييييي  نسفإلييييي صن بيييييةن."سفيصيييييرنكسفلييييي  نعييييي نق يييييا نسايييييكنغرايييييةنىييييي نوطار ىيييييەنوييييي نقايييييلنسفو يييييار 

نباه نكقاولنسف ك ناافر ن باەنكى نسصااىەناطبانيار نعار نسفماا ن بةنسف كر".سط  نسفيارن 

ن

نوم و نىم اانسفيافانىكقافنوىهوا ناوا ك نسفيكا نسفلااا

أصيييييي رلنوم ويييييي نىم اييييييانسفياييييييفنقييييييرسرسناىكقاييييييفن   يييييي نوىهوييييييا نوايييييي كسنسفيكييييييا نسفليييييياااننن سف ييييييرسلنياييييييك  

 بيييييية نعيييييي نااييييييا نس ن"سفوىهوييييييا نىيييييي نىييييييكقا ه نكعييييييانكذ ييييييرنسفور يييييي نسال  ويييييي نفوابييييييلنسف  ييييييا نسال.سفو بييييييكع

ك ييييييا ناهييييييا نس ويييييي نسفييييييكطي  ن."٢٠١٦فليييييي نن٣٢(نويييييي نقييييييايك نمكييييييرنمييييي ةنسفا ييييييانسفويمييييييلنرقيييييي ن٨سفويييييا  ن)

أ بييييييي نعييييييي نكقيييييييلنليييييييااانسفايييييييك نإف يييييييا نسف يييييييا ن بيييييييةنوىهويييييييا نأ ييييييييا نعييييييي نسفيايييييييفنس إليييييييرفنا ييييييي نكرك ن

اافيييييي  ك نفىواايييييي نسفيكييييييا نسفاائيييييي نكننسفو بكوييييييالنسفو، يييييي  نكسفورع يييييي نويييييي نو طيييييي نعايييييي اكن يييييي نقاييييييا نإل صييييييا 

مييييييي ةنسفا يييييييانسفصييييييي سو نسفومكيييييييكرنأ ييييييييا نىاوييييييي ن ييييييي  نوييييييي نأهييييييياف نو ايييييييي نسفوإلييييييي اةنعييييييي نكق ييييييي نليييييييبوا ن

نفبوطافا نااف  وال.
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 سف رس  انقرسرنعىحنساللىارس نىلاةناكهكرنإصااالنأي بكي سنسفطاكر

ويييييير نسي بييييييكي سنسفطاييييييكرنعيييييي نأميييييي نم ييييييكلنأ يييييي لنك سر نسف رس يييييي نأ نايييييي،رنس صيييييياا نسفىيييييي نكهييييييرلنانسفصييييييااح 

سفييييييي كسا  ن ايييييييييلنوميييييييي ك  نكىويييييييلنسفليييييييياطر ن باهييييييييا نكالنكايييييييك ن صييييييييااالنا ايييييييي   نوموبييييييي نقييييييييرسرنعييييييييىحن

كقييييييالنسفوىميييييي انسفرلييييييو نااليييييي نك اييييييرن."سلييييييىارس نسفيييييي كسا نكويىااىهييييييا نوليييييي،كفا نكهييييييكرنىبيييييي نس صييييييااال

اييييي ن  يييييةنعمصيييييهانف صيييييااالنسفىييييي نسف رس ييييي نسفييييي  ىكرنهيييييا  نهاإلييييي نسفاالييييير نإييييييەن"ىايييييا نفييييي  نسف ييييير نسفااطر

كهيييييرلنعييييي نأمييييي نم يييييكلنىرااييييي نسفييييي كسا ناوماعكييييي نكسليييييطنقايييييلنأايييييا  نأيهيييييانفاليييييلنوصييييياا ناوييييير نسي بيييييكي سن

 نكأيهييييانويييي نسفيييييكعنسال ىاييييا   نسفييييذ ناكهييييرن ييييا  ناييييا ن(H5N8) سفطاييييكرنسفا ايييي نلييييرا نسف يييي ك نويييي نيييييكع

و ييييييا نعيييييي ن ايييييي  نفبويييييير نايييييي  عىييييييرسلنطكابيييييي " نو، يييييي سن"إاييييييا  نسف طايييييي نكطويييييير  نكالنىكايييييي نأ نايييييي،رنا 

 ."سفا  

كاييييييا نسفاالييييييير نأ ن"سف يييييي ك نا ايييييييركلنسي بييييييكي نسفطايييييييكرنقيييييي نىي بهيييييييانسفطاييييييكرنسفوهييييييياار " نومويييييي ن"قيييييييرسرن

وابييييييلنسفيييييييك رس نسفييييييذ نىم كيييييييلن باييييييەننك سر نسف رس ييييييي نكسف يييييياصنا يييييييىحنساللييييييىارس ناييييييي ك نقايييييي نأكنإليييييييرط ن

س نقيييييي نى ييييييك نوكاييييييك  نا ااركلييييييالنوليييييي،كفا ن  ييييييكلنسفويييييير نإفييييييةنسفييييييا   ن كيييييييەنعييييييىحنساللييييييىارس نويييييي نابيييييي 

ن."سفماكسيا نفبا   و ىب  نويهانسي بكي سنسفطاكر نواناإل لن طرسن بةنسف رك 

 

 وصرفنسفرسع ا نام  نعائ  نعىحنملااالنسفىكعارنفبوكسطيا 

كذ يييييرن.مييييي  نوصيييييرفنسفرسعييييي ا  نسف   يييييا ن نعائييييي  نعيييييىحنمليييييااالنسفىيييييكعارنفبويييييكسطيا ن ك افييييي نساليايييييا نسف رسقاييييي 

كأ يييييافنأ ن"عائييييي  نعيييييىحن." عييييي ناايييييا نأييييييەن"ىييييي نىم اييييي نعائييييي  نعيييييىحنمليييييااالنسفىيييييكعارنفبويييييكسطيا سفوصيييييرفن

اافوئييييي نو اايييييلنساييييي سعنسويييييكسلنسفويييييكسطيا نعييييي نعيييييركعنسفوصيييييرفنسفويىإلييييير نعييييي نن4مليييييااالنسفىيييييكعارنىصيييييلنسفيييييةن

 ."ا  س نكسفوماعكال
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 اوبلنا ااااا ن  وانفبملنك ارنس    نسفاوي انسفم كو ني ذلنسفى سواىهانع نايك نسفه ي نكى

نسفلبو 

فلييييييياام نسفاويييييييي نو ويييييييرنس راييييييياي  نأ نم كوييييييي ناييييييي   نىراويييييييلنأ ييييييي نك ايييييييرنس  ييييييي  نكسف  اعييييييي نكسنسالهيييييييرس  

سفى سوهييييييييانسف ااييييييييلنكسفرسليييييييي نايييييييي   نسفمييييييييلنسفلييييييييبو نفو ويييييييي نكإيايييييييياحناهييييييييك نسفوا ييييييييكانسف يييييييياصنفبيييييييياو  ن

كأك يييييحنس راييييياي نكع يييييانفك افييييي ن.س وواييييي نكمرصيييييهان بيييييةنإيهيييييا نو اييييييا نسفاويايييييا  ن ايييييرنىي ايييييذناييييييك نسفه يييييي 

س يايييييا نسفاوياييييي نأ نسفم كوييييي نى اوبيييييلنا اااااييييي نوييييي نإ ييييي  نسفه يييييي نس وواييييي ن ايييييرنليييييراا نكقيييييفنإطييييي  نسفييييييارن

عييييي نو ىبييييييفنسفااهيييييال نكىلييييييهالنكصييييييكلنلييييي  نسفوإلييييييى النسفي طاييييي نفوايييييييا نسفم ايييييي   نكإ يييييا  نىإليييييي النوطييييييارن

ويييييييي نسفى سواىهييييييييانسفىيييييييي نيييييييييصن باهييييييييانسى ييييييييا نصييييييييي ا  نعيييييييي نو ااييييييييلنرعيييييييي ناوا يييييييي نسفمييييييييك  نىي اييييييييذنأ ن

كأإليييييييارنسالراييييييياي نإفيييييييةنأ ناوا ييييييي نسفميييييييك  نكسصيييييييبلن ركقاىهيييييييان ييييييي لنإليييييييهر نسفه يييييييي  نا اوييييييياف ن.سفه يييييييي 

عييييييي نوماعكيييييييالن"وييييييي رة نى ييييييي  نسفايييييييكف نن2022ويييييييااكنن31أارايييييييلنكمىيييييييةنن2(ن رقيييييييانفب ىييييييير نوييييييي ن3243)

سفو ع اييييييييي  نكس ليييييييييبم نماييييييييي " نىيك يييييييييلنايييييييييا نهاويييييييييالنايييييييييافطارس نسفوليييييييييار نكسفصيييييييييكسرا نسفاافليييييييييىا نك

ن.سفوىكلط نكسف  ا   نكسفى  ا سلنسف ل را  نكسلىم سانسفوكسق نك رس  نس ف ا 

ن

نق ا نىكيلناكسصبك ن"إلل"نسفوما  نرع انف رسرسلنل اّ 

اافوئيييييي نعيييييي نن99أ بيييييييلناو اييييي نسف  ييييييا نعيييييي نىيييييكيل نسف   ييييييا  نأ نسف  يييييا ن ب ييييييكسنسف وييييييلنايليييييا نن 21 راييييي 

ورنفوييييي  نألييييياكعنقاايييييلنفبىا اييييي  نرع يييييانف يييييرسرنسفيييييرئالنقيييييالنلييييي ا نإقافييييي نسفايييييك نسف ييييياي نوييييي نإ يييييرسةناليييييى

كقافيييييلناو اييييي نسف  يييييا  نعييييي ناايييييا ان"ي يييييذن ويييييك نسف  يييييا نسف ييييي فاك نكسفويييييافاك نكس  سرايييييك نقيييييرسرن.قا ييييياان57

ك  يييييييلنإفييييييةن"و اييييييي نويييييي نسفى ائييييييي ن."اافوئيييييي ن99ى باييييييانسف وييييييلنايليييييييا ناب ييييييلنعييييييي نسفاييييييك نسف ييييييياي نسف   ييييييا ن

نمر النسف ا و ".كسالمىإلا ن يااحنسفى
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ن

نسالمى لناىكغلنإلر ناالنمايك نإلوالنغ  

ىكغبيييييييلنقيييييييكسلنسالميييييييى لنس ليييييييرسئاب  ن صيييييييرنسف   يييييييا  ن إليييييييرسلنس وىيييييييارنعييييييي نأرس ييييييي نسفويييييييكسطيا نناىيييييييرس 

كقافييييييلنوصييييييا رنعبلييييييطايا نإ نقييييييكسلنسالمييييييى لنو يييييي   ناافارسعييييييالن.إليييييير نااييييييلنمييييييايك نإلييييييوالنقطيييييياعنغيييييي  

لنس وىييييييارنعيييييي نأرس يييييي نسفوييييييكسطيا نإلييييييرق نابيييييي  نااييييييلنمييييييايك  نكقاوييييييلنكس فاييييييالنسف ليييييي را نىكغبييييييلن إلييييييرس

نا  والنىارافنع نسفويط  .

ن
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ك ار نسف  سي نس ورا ا انس ورا اك نلاصامك نىملنرمو نإلر النسفي طن  لنعصلن

نسفصاف

امك نىميييييييلنقافيييييييلنك اييييييير نسف  سيييييييي نس ورا اييييييي ناايايييييييلنابيييييييا نإ نسفوليييييييىهب ا نس ويييييييرا اا نلاصييييييينسالهيييييييرس  

كأ يييييياعلنابيييييا نأيييييييەنكع يييييانفىمباييييييلنيإليييييرىەنو،لليييييي ن"ن.رموييييي نإليييييير النسفيييييي طن يييييي لنعصيييييلنسفصييييييافنسفايييييار 

اييييييا نذفيييييي ن. كالرسنفبارواييييييلن135اكفيييييي وا نلييييييا لن"نع يييييييەنويييييي نسفوىكقيييييي نأ ناصييييييلنليييييي رنسفييييييي طنسف ييييييا نإفييييييةن

كليييييي لننعيييييي ن بويييييي نفييييييك ار نسف  سييييييي نس ورا ايييييي نأوييييييا نسفباييييييي نسفوافايييييي ناوابييييييلنسفإليييييياكرنس ورا يييييي نسفاييييييك  

  فهيييييانفبييييير ن بيييييةنويييييانذ ييييير نأ  يييييا ناوهكرايييييك ناييييي  نو ييييي لنسفى ييييي  نعييييي نسفيييييا  نا ىيييييرةنوييييي نوليييييىك نفييييي ن

%ن بييييييييةنويييييييي سرنسف ييييييييا ن50لييييييييي نويييييييي نسقىييييييييرسةنسفاييييييييا كفا نويييييييي نسرى يييييييياعنايلييييييييا نن40اصييييييييبەنويييييييييذنيمييييييييكن

كأ يييييياعلنسفييييييك ار نأيييييييەنالايييييي نويييييي نس  ييييييذنعيييييي نسال ىاييييييارنسفطاا يييييي نسف افوايييييي نفهييييييذ نس لييييييكس  نعويييييي ن.سفوا يييييي 

مالناافيلييييييا نفيييييييانأ ني صييييييلنأي ليييييييان يييييي نصيييييي والن ىبيييييي نسفىيييييي نىميييييي انعيييييي نركليييييياانكىميييييير نأليييييي ارنسفولييييييى

ن.سفي طنسف افو 

ن

ن«ول ف نكقل»سفك اف نسفذرا انق ر نإارس ن بةنصي نقياب نيككا نااىلن

ذ يييييييرلنسفك افييييييي نسف كفاييييييي نفبطاقييييييي نسفذراييييييي  نأ نمصيييييييكلنإايييييييرس ن بيييييييةنسف ييييييي رسلنسف  وييييييي ننن سف ليييييييىكرنسالر ياييييييي 

 نمليييييةنويييييانأكر نس ويييييا نسف يييييا نفبك افييييي  نرسعائايييييلنغركلييييي  نعيييييي ن«ولييييي ف نكقيييييل»يككاييييي نهيييييكنفصيييييي نقيابييييي ن

كسي  ييييييي ن.سالاىوييييييياعنسفييييييي كر نسفرساييييييي نسفلييييييييك نفوابيييييييلنومييييييياعك نسفك افييييييي نعييييييي نسف اصيييييييو نسفيولييييييياكا نعااييييييييا

سويييييييى  نإايييييييرس ن»سالاىويييييياعنفاميييييييانوبيييييييفنإايييييييرس نسفييييييييكك نإفيييييييةنااييييييييةنسفوبيييييييفنس ك رسيييييييي .نكقيييييييالنغركلييييييي ن

«نىطوييييييح»كأ ييييييافنأ نسفك افيييييي ن.«ويييييي نسفاكرسياييييييك نفصييييييي نقيابيييييي نيككايييييي نهييييييكنوليييييي ف نكقييييييلنسف واييييييالنسف اعايييييي 

اايييييييةنأ نىك يييييييحنإايييييييرس ن»كىييييييياا ن.الليييييييىورسرن وبهيييييييانوييييييي نإايييييييرس نفبىكصيييييييلنإفيييييييةنميييييييلنفارياواهيييييييانسفييييييييكك 

سف  يييييييااانسفوى ب ييييييي ناارياواهيييييييانسفييييييييكك  نك باييييييييانسالليييييييىورسرنعييييييي نومييييييياكاللنإاايييييييا نميييييييلن  وييييييي نسفاريييييييياو ن

أإلييييييارنغركليييييي نإفييييييةنأ نسفك افيييييي نسف كفايييييي نفبطاقيييييي نسفذرايييييي نفيييييي نىمصييييييلن بييييييةنسفيىاايييييي نك«.نسفيييييييكك نس ارسييييييي 

سفىييييي ن اييييييلنىىكق هيييييانوييييي نسفوما  يييييالنوييييي نطهيييييرس .نااييييي نأييييييەنعييييي نسفو اايييييلنف يييييلنإفيييييةنىرمايييييةنطهيييييرس ناهيييييذ ن

ايييييي كرها نرع ييييييلنطهييييييرس نىصييييييرامالنس وييييييا نسف ييييييا نفبك افيييييي نسف كفايييييي نفبطاقيييييي ن.سفوما  ييييييالنكسلييييييى  س هانفهييييييا

كقييييييالنوىميييييي ان«.نغاييييييرنم ا يييييي نكغاييييييرن قاييييييا» رايييييير نأوييييييا نوابييييييلنسفوميييييياعكا نا يييييييەنسفذرايييييي  نككصيييييي لنى

نسف اراا نس ارسيا  نل ا ن طاةن س   نع نىصراما


