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 ل  الالالالالالال لؤ الالالالالالالللبل لالو  الالالالالالاللله بالالالالالالالعله تتله ال الالالالالالالل    لال  الالالالالالالمله  الالالالالالال ه ل الالالالالالالشل   خالالالالالالالقباله الالالالالالالؤسسة الشهالالالالالالاللما

لل ال قالالالالالالالال لال  الالالالالالالالمل(تت)6 ت)قالالالالالالالالة  ةله الو  الالالالالالالالللتتل  الالالالالالالالل  للهاؤالةالالالالالالالالالة له الالالالالالالالؤ  ةهلة لسة بالالالالالالالالشهه له ال الالالالالالالال  

 (ه   ه 

 ه ال الالالالالالل   للس الالالالالال لالالالالالالال لال ؤبالالالالالالةش لال  الالالالالالمله  الالالالالال ه لل لالالالالالالة ل الالالالالالالبله  الالالالالال  لله ؤبالالالالالالشل لللخالالالالالالقبله الش  الالالالالاللل

 (ال ق لال  مله   ه (تت)6 ت)ه السس ل

  (ه ال   الل كة لل(تت)7 ت) له  له لؤ ة بلهب ةبلفؤ للسة     شفلقله صة  لل ةه ه 

 (ه ال   اللل كة لل(تت)7 ت) ةه للكبفل ةلأسشزله س ه لةله ؤلل ل ةقبعةله سش الةة 
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 (ه فشه ل ل ز(تت)8 ت)سال ة سلله  للله    للصة  للؤ   ملسشقلللؤع هللالةلال كلسشل ة لة 

 (ه   الشللل ل ز(تت)8 ت)صة  للس  لال ل فلشلالصشله  ققة له   ةهلللسلةله س للة 

 (ه   الشللل ل زل(تت)9 ت)ال  مله  زشه لل سلل   ؤاله  ؤلةللللسشهة لله كةظالل 

 ه كالالالالالالالالةظالل لك الالالالالالالالةل  الالالالالالالال ل ةفالالالالالالالاللل الالالالالالالالش لأا لالالالالالالالالللتتل ه صالالالالالالالاللشل الالالالالالالالاله  الالالالالالالالقلسؤبالالالالالالالالكلبله  ك الالالالالالالالاللل  ك الالالالالالالالال

 (بفقل ل ز(تت)9 ت)هخ أ

 (ه   الشللل ل ز(تت)11 ت)ال قفل للللالةله ال كاللله ؤ ةللللسبأةله  ال للله  ؤخةسلل 

 ه ؤلالالالالالالالالالةشله صالالالالالالالالاللش للؤ الالالالالالالالالشكل  ؤ ة الالالالالالالالالة ل للالالالالالالالالالل  ل الالالالالالالالال س  له  شلالالالالالالالالالقل  الالالالالالالالال له  الالالالالالالالال له لل شهة الالالالالالالالاللل

 ل(بفقل ل ز)(تت12ت) ه  ك الل

 ه لهخ لالالالالالالالاللله الالالالالالالال له الالالالالالالالالقكله الالالالالالالالالل لل الالالالالالالالالةلقالالالالالالالالة  ةله الالالالالالالالالةللال ؤ الالالالالالالالسلل زهش له الة لالالالالالالالالللؤ فالالالالالالالالللؤ  لالالالالالالالالب

 (ه فشه ل ل ز(تت)12 ت)ه غذههل

 كة الالالالالالالاللل(تت)13 ت)ههالالالالالالالالؤقفله الالالالالالالالالة كلللكبالالالالالالالالفله  عالالالالالالالالة له  هقفالالالالالالالاللل شه لؤ  لالالالالالالالالبله  ال لالالالالالالالاللله  لة الالالالالالالاللل 

 (ه ال   الل

 سبالالالالالالأةلالالالالالالال ه  للسةك الالالالالالؤةةله  الالالالالالة سلةله غالالالالالالز للصالالالالالاللشلؤ  لعالالالالالالة له قالالالالالالاللةله  الالالالالالةمل ال  الالالالالالمله الالالالالال زشه ل اللالالالالالاللل

 (ه   الشللل ل زل(تت)13 ت)فلله  شهق

 سق الالالالالالالالالالالالالخةش لؤ الالالالالالالالالالالالالل لال  الالالالالالالالالالالالالمله الالالالالالالالالالالالالالة له خقفالالالالالالالالالالالالالة لؤ الالالالالالالالالالالالال لل  الالالالالالالالالالالالال ل غالالالالالالالالالالالالاللله  الالالالالالالالالالالالال هشلفالالالالالالالالالالالالاللل

 (بفقل ل ز(تت)14 ت)ه  شهق

 زلالالالالالالالالالالالالالشله الالالالالالالالالالالالالال هشلللالالالالالالالالالالالالالل  له الالالالالالالالالالالالال لؤس الالالالالالالالالالالالاللةله  الالالالالالالالالالالالالؤعقك ل لؤخصلصالالالالالالالالالالالالالة ل ال ه عالالالالالالالالالالالالاللله بالالالالالالالالالالالالال ل 

 (ه فشه ل ل ز(تت)14 ت)ه الةهل

 هألالالالالالالالالةلؤالالالالالالالللةله سصالالالالالالالفله لشه الالالالالالالللألشه الالالالالالالللك شل الالالالالالالؤةةل ؤوكالالالالالالاللل  الالالالالالال له ؤالالالالالالالشهملأشسالالالالالالال لل بلسال  الالالالالالالمل

 (بفقل ل ز(تت)15 ت) لةل له  شهق
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 ال  الالالالالالالمل كالالالالالالالق لهألالالالالالالالالةله الالالالالالال   للل الالالالالالالةق لال  الالالالالالال  لؤ الالالالالالال بلهأل ة الالالالالالال ل سالالالالالالالشله  الالالالالالالل للسبالالالالالالالكبل لالالالالالالالالشل

 (ه فشه ل ل ز(تت)16 ت)ش الل

 الالالالالالالالالشلسلله  زهاالالالالالالالالالللؤ فالالالالالالالالالذل ال لالالالالالالالالاللل الالالالالالالالالس ل صالالالالالالالالالل شلأالالالالالالالالالالش له الالالالالالالالالؤسلهمل قالالالالالالالالالس ل ال الالالالالالالالالو  لةلفالالالالالالالالاللل 

 (ه فشه ل ل ز(تت)17 ت)كشك ك

 ( كة للهأل سة له  شهقلل(تت)17 ت)لةشلهللال ه بالش للصقةله  له سصش ل 

 

 

 

 (تت) كة لله  سة له  شهقلل(18 ت)ه  شهقللبةشكلسال ش لل  للفلله ل  ةةل 

 كة الالالالالالالالللهأل سالالالالالالالالة ل(تت)18 ت)سلالالالالالالالالةةل للالالالالالالالاللل الالالالالالالال بلقالالالالالالالالش ل له شهفالالالالالالالالللةله خةصالالالالالالالالللسبالالالالالالالالشه للهشلل الالالالالالالالكة 

 (ه  شهقلل

 (تت) كة لله  سة له  شهقللل(19 ت)ل  شل  سشاللبلل٩٠ه  ف لؤسؤش لالةل ة زلهبلأ  ةش 
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 ال الالالالالالالةال ة ل  الالالالالالاللله  عالالالالالالاللله  الالالالالالال  ل للؤالؤالالالالالالال لس صالالالالالالالة للفالالالالالالاللله   لالالالالالالالة له الؤ الالالالالالالل لس الالالالالالالللؤ لل الالالالالالالالشهل الالالالالالالةل

 (٢٤فشه مل(تت)20 ت)   زشه 

 ه الس الالالالالالالالالال  لهألالالالالالالالالالالالاللل  الالالالالالالالالاللالةللالالالالالالالالالالل  لأ الالالالالالالالالالشهفله  الالالالالالالالالالزه ل  الالالالالالالالالال لؤ  الالالالالالالالالال له ؤصالالالالالالالالالال لللس الالالالالالالالالاللله س الالالالالالالالالالة ل

 (24فشه م(تت)20 ت)ه عل ل

 

 

 

 

 

 

 

 ألفل(تت)21 ت)ؤشهالالالالالالال للؤسالالالالالاللملسبالالالالالالك ةل الالالالالاللل الالالالالالللهةلهةلسؤعالالالالالالاللله ؤبالالالالالالعلشل ل ة الالالالالال لسؤ الالالالالال ل لكسلالالالالالالش

 ) 
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ل   لؤ للبلقة  ةل لالو  لله بعله تتله ال ل    لال  مله   ه ل شل   له ؤسسة الشهلما خقبا

لل  ه الو  للتتل  ل  للهاؤالةالة له ؤ  ةهلة لسة بشهه له ال   

،له  ةهالالالالالالالال لهأل بل الالالالالالالالشهلملال  الالالالالالالالمله  الالالالالالالال ه ،لأةل”ال  الالالالالالالالةله ال الالالالالالالالل   “أك الالالالالالالاللله  الالالالالالالاللللال قالالالالالالالال لال  الالالالالالالالمله  الالالالالالالال ه  ل

ه الش  الالالالالاللله السس الالالالالالللؤؤ  الالالالالال ل عالالالالالال له لال الالالالالالة فل لالالالالالالالةلقسالالالالالالبلشهة الالالالالاللل أ  الالالالالالة لال  الالالالالالمله  الالالالالال ه ل قالالالالالالشهشله سالالالالالال ه لةل

لة لبشل لله ال     .ه العاللله ؤللؤخلمل ة لله ال ه ة،ل   لالةله ؤبشل ة له ؤللؤخ  

 سالالالالالالاللله  الالالالالالالال“،له  الالالالالالالللال2022ؤبالالالالالالالشلةلهأل بلل4خالالالالالالالقبله الالالالالالالؤسسة السالكؤسالالالالالالالا،له لالالالالالالال مله  ق الالالالالالالة لل س الالالالالالال له ال الالالالالالالل   

له الو  الالالالالالاللل ه ؤ الالالالالالالللة ل”له  الالالالالالالةه ل شهالالالالالالاللملالو  الالالالالالاللله بالالالالالالالعله ،لس  الالالالالالال شل الالالالالالاللللالالالالالالالالةله  الالالالالالالةل له  الالالالالالال ه ل،ل الالالالالالالالبا

ه ؤالالالالالالالللؤ ه ععالالالالالالالة،لال شسالالالالالالالة ل الالالالالالالةل شصالالالالالالالاله بالالالالالالاللللل  الالالالالالال لل الالالالالالالمله ؤبالالالالالالالشل ة ل ه سالالالالالالالشهشه له ؤالالالالالالالللؤ الالالالالالالالةل سالالالالالالال قل

لة،ل  فالالالالالالالللالسالالالالالالاللالؤعمله بالالالالالالالعله لفالالالالالالالللزالالالالالالالالةله  ظالالالالالالالةمله س  الالالالالالاللله الالالالالالاللال  ،ل  الالالالالالال ةلةله  ال لالالالالالالالة له بالالالالالالالعله ل ه ال الالالالالالال  

 .ه شاةسلل

لل،ل”ل ه الالالالالالالالةفله  ةهالالالالالالالال لهأل بل ل  ةله الالالالالالالالل ش له  لةسلالالالالالالالاللله  ة لالالالالالالالاللل الالالالالالالالؤ  للهاؤالةالالالالالالالالالة لكسلالالالالالالالالشه ل  بالالالالالالالالشهه له ال الالالالالالالال  

  الالالالالؤ البل  الالالالال لؤ الالالالالللبلقالالالالالة  ةلالو  الالالالاللله بالالالالالعله ،ل  الالالالالؤشك زل ع لاالالالالالةل  الالالالال لؤسالالالالالللمله خلالالالالالاللل الخؤ الالالالالفله بالالالالالشهه ل

 .”لالؤعةلؤ كله ؤلل    لالةلأ بله   ة فللالس

ه ال ل   للس  لال لال ؤبةش لال  مله   ه لل لة ل البله    لله ؤبشل لللخقبله الش  لل

 ه السس ل

،له  ةهالالالالالال لهأل بل الالالالالالشهلملال  الالالالالالمله  الالالالالال ه ،له لالالالالالال مل”ال  الالالالالالةله ال الالالالالالل   “ؤالالالالالالشأمله  الالالالالاللللال قالالالالالال لال  الالالالالالمله  الالالالالال ه  ل

ال ؤبالالالالالالةشلةلال  الالالالالالمله  الالالالالال ه ل،ل س الالالالالال لل لالالالالالالة ل الالالالالالالبل،له ؤالة الالالالالالة لال  الالالالالال ة لالالالالالالال ل2022ؤبالالالالالالشلةلهأل بلل4ه  ق الالالالالالة ل

   الالالالالالالاله  ةهالالالالالالال لهأل بله  الالالالالالالةل له ال ؤبالالالالالالالةشلةلس  الالالالالالاللهللؤسالالالالالالالةشلشل.ه  الالالالالالال  لله ؤبالالالالالالالشل لللخالالالالالالالقبله الش  الالالالالالاللله السس الالالالالالالل

الفصالالالالال للكالالالالالق ل  الالالالال لهخؤصةصالالالالالال  ال الالالالالال ؤ الالالالال لشله  الالالالالالبله ؤبالالالالالشل لل ه شقالالالالالةسلل ه ؤ فلالالالالالذ ل،لف الالالالالقل الالالالالةل  الالالالال ل

،ل ه ؤأكلالالالالالالاللل  الالالالالالال لؤسالالالالالالالللمله قؤشه الالالالالالالة له قزالالالالالالالالللله ال ة  الالالالالالالة ل  البالالالالالالالةكبله ؤالالالالالالالللؤخالالالالالالال ل لالالالالالالالة ل قالالالالالالال  له الالالالالالالال ه  لة

 هكالالالالاللله ال الالالالالل   لهةله  ه الالالالال له بالالالالالش لل ه سالالالالالة   لل. ه ؤالالالالالللالالالالالالةلبالالالالالأ عةله  الالالالالةلل لهقالالالالالشهشله سالالالالال ه لةله شصالالالالالل ل

 ه خققالالالالالللل  الالالالال ل  الالالالالال لال  الالالالالمله  الالالالال ه ل ه  الالالالالالة  لؤسالالالالالللمله خلالالالالالاللل  بالالالالالال  ل الالالالالالةله الالالالالةشلالالالالالالالةللالؤ ك  الالالالالالالالالالالالالةل

فللل سالالالالالالالش  له فشلالالالالالالالقله  ه الالالالالالالل،ل ه سؤ الالالالالالالةلل الالالالالالالةلصالالالالالالالق لة ل لةسلالالالالالالالل،لفلالالالالالالالالةلل الالالالالالالةله الالالالالالال له  الالالالالالالالبلس  الالالالالالال  ل بالالالالالالالفة

 .ه ؤأ لشه له  لة للل ه  زسللل ؤك ةلالصة  له ب  لالله عمله  ةمله ذ لل ؤفل   اله  الل 
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  له  له لؤ ة بلهب ةبلفؤ للسة     شفلقله صة  لل ةه ه 

 له سالالالالالال ةللل الالالالالالةل  الالالالالال لال  الالالالالالمله  الالالالالال ه ل الالالالالالةلال ةفظالالالالالاللله سصالالالالالالش لشفلالالالالالالقله صالالالالالالة  لل له  ق الالالالالالة ل ه ال   الالالالالالالل كة الالالالالاللل

ه  لة الالالالالالالللل شهة الالالالالالاللله سش الالالالالالالالةةله الالالالالالال ل قفالالالالالالاللل سلسلالالالالالالاللل  الالالالالالالبله الالالالالالالؤكالةبله ال الالالالالالاللش ل ؤبالالالالالالالكلبله  ك الالالالالالالاللل ؤ فلالالالالالالال ل

ه فشصالالالالالاللل  الالالالالال لالالالالالالالةلؤخ  الالالالالالاله   الالالالالالله له خةش لالالالالالاللل ه لهخ لالالالالالاللل بالالالالالال ةبله فؤ الالالالالالللفالالالالالاللله   الالالالالال   لال الالالالالالالقل ك الالالالالالاللل

 لؤصشلفله  الةبلال و  للله ؤعلهفله سص شله شهة للل خ قلف   لفلله ال ةفظللت

صالالالالالالة  للفالالالالالالللؤصالالالالالالشل  لهةللله الالالالالالؤعلهفله سصالالالالالال شله شهة الالالالالاللللفالالالالالالللال ةفظالالالالالاللله سصالالالالالالش ل هفؤ الالالالالالةبله الالالالالالالةبل قالالالالالالةبله 

 له   فل ه بغ لفللال ةفظللذ لقةشلؤسفلخ فعةله  له لؤشللله ؤالشهشلؤ  لبله  ال للله  لة لللت

ه  لة الالالالالالالللل شهة الالالالالالاللله سش الالالالالالالالةةل   قالالالالالالال فل قفالالالالالالاللل سلسلالالالالالالالللالالالالالالالالةله الالالالالالالبلل أ الالالالالالالةفله الالالالالالالالل الالالالالالالةةله  قالالالالالالال ل  سالالالالالالال ةل

 ؤبالالالالالالكلبله  ك الالالالالالاللل ؤ فلالالالالالال له فشصالالالالالاللل  الالالالالال لالالالالالالالةلؤخ  الالالالالالاله   الالالالالالله له خةش لالالالالالاللل ه لهخ لالالالالالالللله الالالالالالؤكالةبله ال الالالالالاللش 

  ب ةبله فؤ للفلله     لت

  الالالالالالالبله صالالالالالالة  لل ك الالالالالالالللؤصالالالالالالشلفله  الالالالالالالةبللال الالالالالالو  للله الالالالالالؤعلهفله سصالالالالالال شله شهة الالالالالالللل خ الالالالالالقلف  الالالالالال لفالالالالالاللل

 ال ةفظة له     ل ؤ لللهلال ةفظؤلله سصش ل ذ لقةشلت

  الالالالاللةله فالالالالالؤق  له ؤسالالالالالشلفالالالالالللؤصالالالالالشل ل الالالالالةسقل،له الالالالالله له   الالالالالفله ؤالالالالاللل كالالالالالةةله سلالالالالالةل لفالالالالالللؤ الالالالالة فله فالالالالالؤ ل  الالالالاللل

بالالالالالالعلؤعةله سصالالالالالالش ل ذ لقالالالالالالةشلخالالالالالالقبله  الالالالالالة ة له الة الالالالالاللللسة عالالالالالالةلالسصالالالالالال ل ل اللف  الالالالالالللالالالالالالالةلقسالالالالالالبلهلالالالالالالةل لخةش لالالالالالاللل

لخسل لل لهخ للل هلالل

  ةه للكبفل ةلأسشزله س ه لةله ؤلل ل ةقبعةله سش الةةل

ه  ق الالالالالالة ل،لأةله ؤبالالالالالالشل ة لله  لةسلالالالالالالللشفلالالالالالالقله صالالالالالالة  ل،لأكالالالالالاللله  ةهالالالالالال ل الالالالالالةلكؤ الالالالالالللصالالالالالالةلق ةلل ه ال   الالالالالالاللل كة الالالالالاللل

 له قؤصةلللل ه  ؤالة للل ه خلالللل ؤك ةلفللالسلالللهأل  ل له ؤبشل للل ال  مله   ه ت

 قالالالالالالةبله صالالالالالالة  للفالالالالالاللل الالالالالاللل ل،ل ةلله ال  الالالالالالملسصالالالالالالفؤاله ؤبالالالالالالشل للل الالالالالاللك ةلبالالالالالالشلكةلفالالالالالالللاالالالالالالذهله ؤ  الالالالالالال سالالالالالالالشل

 ل ة له ك لشلالةله ال ه  لةلتهقشهشله الزلللالةله س ه لةله ؤلللالكةلأةلؤ سلله ؤلة

 أ الالالالالالةفلأةللاالالالالالالذ له الالالالالالل ش ل ؤبالالالالالالعلل  الالالالالالالةل  سالالالالالال ه لةله ال  سالالالالالاللله ؤالالالالالاللل الالالالالالسقل ش عالالالالالالةله ال  الالالالالالمل،لالبالالالالالاللشهل  الالالالالال ل

 للأةلله الص  لله  ةالللؤؤ   لالةله  الل لؤظةفشله  ع للالةلأ بلؤالشلشله س ه لةله العالللتل

ملقالالالالالالالة  ةله  الالالالالالالالةةل  فالالالالالالال له صالالالالالالالة  لل  الالالالالالال لأةللالالالالالالالالةلسالالالالالالاللةله ؤبالالالالالالالشل ة له ؤالالالالالالالللؤسالالالالالالال ل الالالالالالالالةلأ   لالالالالالالالة له ال  الالالالالالال

ه  ؤالالالالالالالة لل قالالالالالالة  ةله ؤصالالالالالال شل ه خلالالالالالالاللله  زهاللالالالالالاللل ه  بالالالالالال ههلة ،لف الالالالالالقل الالالالالالةلقالالالالالال ه لةلأخالالالالالالشةلؤخالالالالالال له  هقالالالالالال ل

 الالالالالالةلال  الالالالالاللللةسلالالالالالالللال الالالالالالاللل  الالالالالال زلكبالالالالالالفلفالالالالالاللل الالالالالاللل ل الالالالالالةسق كالالالالالالةةلشهالالالالالاللمله    الالالالالاللله سة   لالالالالالاللله  لله زشه الالالالالالللتل

 ل سلله    لله ؤالة عةلسغلللؤشؤل له س ه لةل   لهأل   للت
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 سال ة سلله  للله    للسشقلللؤع هللالةلال كلسشل ة لةصة  للؤ   مل

سالالالالالالشاملصالالالالالالة  لسشقلالالالالالالللؤع هالالالالالالللالالالالالالالةلال الالالالالالكلسشل ة لالالالالالالةلؤبالالالالالالةش زله  ة الالالالالال للؤ الالالالالال ملشهالالالالالاللمله  الع شلالالالالالاللل ه فالالالالالالشه ل لالالالالالال ز

 لسال ة سلله  للله    لله  شهقلت

كالالالالالالالةلؤ الالالالالال ملصالالالالالالة  ،لسشقلالالالالالالللؤع هالالالالالالللالالالالالالالةله الالالالالالشهلمله فش  الالالالالاللل لالة  لالالالالالالبلالالالالالالالةكش ةلسة ال ة الالالالالال ،لأكالالالالالالللفلعالالالالالالةلل الالالالالالمل

لألالةل ه ؤسشهشله  شهق،ل ه  البل   لؤ زلزله  ققة له   ةهللل سالةللخلمله ب سلةله صللسلةتفش  ةل

لل

ل

لصة  للس  لال ل فلشلالصشله  ققة له   ةهلللسلةله س للة

س الالالالالال لشهالالالالالاللمله  الع شلالالالالالالللسالالالالالالشاملصالالالالالالة  ،لالالالالالالال ل الالالالالالفلشلالصالالالالالالشلفالالالالالاللله  الالالالالالشهقل  لالالالالالالللال الالالالالالالللل ه  الالالالالال الشللل لالالالالالال ز

 ه ؤ  الالالالالالالاللقلفالالالالالالالللالخؤ الالالالالالالفله ال الالالالالالالالة  له  لة الالالالالالالللل ه قؤصالالالالالالالالةلللل  الالالالالالالالة لب،له لالالالالالالال مله  ق الالالالالالالالة ،لؤ زلالالالالالالالزله ؤ الالالالالالالة ةل

  ه سلهلللسلةله س للةت

،لهةللصالالالالالالالة  لأ الالالالالالالؤسسب،له  الالالالالالال الشللل لالالالالالالال زل ذكالالالالالالالشله الكؤالالالالالالال له  قالالالالالالالاللل الالالالالالالشهلمله  الع شلالالالالالالالللفالالالالالالالللسلالالالالالالالةةل شلل الالالالالالال 

 ."  لالالالالالالالالالالالللال الالالالالالالالالالالاللل  الالالالالالالالالالالالة لب ه  الالالالالالالالالالالشهقل الالالالالالالالالالاللة  الع شلالالالالالالالالالالالللالصالالالالالالالالالالالشله  شسلالالالالالالالالالالاللله لالالالالالالالالالال مله  ق الالالالالالالالالالالة ل،ل الالالالالالالالالالالفلش

 

 أ الالالالالالةف،لهةلله  سالالالالالالة لس الالالالالال له  ققالالالالالالة له   ةهلالالالالالاللله   لسالالالالالاللله ؤالالالالالالللؤ الالالالالالال له س الالالالالالللةل ه بالالالالالال سلةله بالالالالالالسلسلة،ل ه  الالالالالالالبل

  الالالالالالال لؤ زلالالالالالالالزله ؤ الالالالالالالة ةل ه ؤ  الالالالالالاللقلفالالالالالالالللالخؤ الالالالالالالفله ال الالالالالالالة  له  لة الالالالالالالللل ه قؤصالالالالالالالةلللل ه سلهلالالالالالالالل،ل سالالالالالالالالةلل سالالالالالالالقل

 ته الصة  له الؤسةل لل ل ززلهألالةل ه  ؤسشهشلفللشس  له ال  سلل

ل

ل

ل

ل

ل

https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47507/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47507/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B5%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1610455725/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1610455725/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84/ar/
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ل

ل

لال  مله  زشه لل سلل   ؤاله  ؤلةللللسشهة لله كةظالل

 سالالالالالالالللال  الالالالالالالمله الالالالالالال زشه ،له لالالالالالالال مله  ق الالالالالالالة ،ل   الالالالالالالؤاله  ؤلةللالالالالالالالللسشهة الالالالالالالللشهالالالالالالاللملال  الالالالالالالملل ه  الالالالالالال الشللل لالالالالالالال زل

 ه  زشه لالص ف له كةظاللت

ال  الالالالالالالالالملفالالالالالالالالالللسلالالالالالالالالالةةل شلل   الالالالالالالالال الشللل لالالالالالالالالال ز،ل ةلل ال  الالالالالالالالالمله الالالالالالالالال زشه ل قالالالالالالالالالةبله الكؤالالالالالالالالال له  قالالالالالالالالالاللل الالالالالالالالالشهلم

 ."الص ف له كةظالل ال  مله  زشه ل سلل   ؤاله  ؤلةللللسشهة للشهلم ه  زشه 

لل

له كةظالل لك ةل   ل ةفلل ش لأا لللتتل ه صلشل اله  قلسؤبكلبله  ك اللل  ك الهخ أ

ه  شهقالالالالالللالصالالالالال ف له كالالالالالةظالل،لأةله الالالالالسقللكة الالالالال ل  الالالالال ل ةفالالالالاللل الالالالالش لذكالالالالالشلشهالالالالاللملال  الالالالالمله الالالالال زشه لبالالالالالفقل لالالالالال ز ل

أا لالالالالالاللل  الالالالالالشله ال ه عالالالالالالة له لهاللالالالالالالللفالالالالالاللله ال  سالالالالالاللله خ الالالالالالشه له ال صالالالالالال لل  الالالالالال له  ةصالالالالالالالللسغالالالالالاللهللسالالالالالاللةلال ةصالالالالالالش ل

ه ؤلالالالالالةشله صالالالالاللش لالالالالالالةل عالالالالالل،ل ه سالالالالال ه لهألال لالالالالاللل ه فصالالالالالةهبله ال الالالالال  للالالالالالالةل عالالالالالللأخالالالالالشةل  لأ الالالالالالأكالالالالالللأةل  صالالالالاللشل

 السس الالالالاللل لالالالالالشلأ الالالالالالهخ الالالالالأل ه الالالالالة له فشصالالالالالللس الالالالاللله  الالالالال ة لكؤ ؤالالالالالالالالالالالالةله  الالالالالقلفالالالالالللؤبالالالالالكلبله  ك الالالالالاللله ؤ ةللالالالالاللله

 ه سش الةةل ه  ال للله  لة للت

 الالالالالة لذ الالالالالكلفالالالالالللالسةس الالالالاللله ؤالالالالالللأ شهاالالالالالةله صالالالالال فلل ه كةؤالالالالال له فش  الالالالاللل الالالالال شللالالالالالالة سش   ،لكسلالالالالالشلال الالالالالشش لصالالالالال لفلل

 ل  لفلغةش لله فش  لللال له كةظاللت

 لهاللالالالالالللفالالالالاللله ال  سالالالالاللله خ الالالالالشه ،ل أ الالالالالة له كالالالالالةظاللل الالالالالةل الالالالالوهبل  عؤالالالالالال الالالالالاله صالالالالال لفلل الالالالالةللالالالالال مله ال ه عالالالالالة له

قالالالالالةهق ل  الالالالالملك الالالالالةل  الالالالال ل ةفالالالالاللل الالالالالش لأا لالالالالالل،ل  كالالالالالةله  ك الالالالالاللل ال الالالالال لسكالالالالالبل كالالالالالاللل ؤالالالالاللسلشلكالالالالاللل ل   الالالالالشل الالالالالذ ك،ل

ل الشلفالالالالالالةلسالالالالالالة س بل  الالالالالالالكالالالالالالةةلشاالالالالالالةةله  الالالالالالشفلةل  الالالالالال لأةله  ك الالالالالالالللؤكالالالالالال ةلالالالالالالال ل الالالالالالشف،ل  ك الالالالالالللأخالالالالالالذ له سالالالالالالشهشلأ  

 لأك ةل شفةت

ظفالالالالالالال ل اللالالالالالالال لهالكة لالالالالالالالةؤلل  ال الالالالالالال ل اللالالالالالالال ل الالالالالالالة للالالالالالالالالةله صالالالالالالالشه له ال ؤالالالالالالاللم،لقالالالالالالاللل ل24 أ الالالالالالالةفلأ الالالالالالالالخالالالالالالالقبل

ه ؤ هصالالالالالالالالق له الالك الالالالالالالاللل ه  لالالالالالالالال لؤ  لعالالالالالالالالة ل ه الالالالالالالال لل صالالالالالالالالشل لل  ةزالالالالالالالالاللل  سالالالالالالالال ه لهألال لالالالالالالالاللل س الالالالالالالالةللبالالالالالالالالس ل

لأكالالالالال ةل شفالالالالالةلفالالالالاللل ه  الالالالالش لهألا لالالالالالل،ل    الالالالال لسالالالالالذ كتل االالالالالذهلقالالالالالشهش لالالالالالالةلأ بللالالالالال ملالالالالالالةل الالالالالالبل كالالالالال الؤللاالالالالال لأ  

ع الالالالالالةفظل  الالالالالال له  ؤالالالالالاللهبل ه ؤالالالالالال هزةتلأ ؤسالالالالالالللس لالالالالالالالةةلشه الالالالالال لأ الالالالالال الل الالالالالال ل  ل الالالالالالةلأةل سؤ الالالالالالللالالالالالالالةلأ لصالالالالالالشه ،ل أةلأ

 له   شهشل    فت

ل له الة الالالالالاللل الالالالالالشه لهأل الالالالالالله لفالالالالالاللله ال  سالالالالالاللله خ الالالالالالشه ،لقالالالالالالةبلل29  الالالالالالهبل الالالالالالةلاالالالالالاللفله الؤظالالالالالالةاشلةلفالالالالالاللللالالالالالال مل

ه كالالالالالالةظالللكالالالالالالةةلا الالالالالالةك،لفالالالالالالللذ الالالالالالكله لالالالالالال م،لف  الالالالالال ل الالالالالاللةل اللالالالالالال لهأل الالالالالالشهفله الؤ ش الالالالالاللتلكالالالالالالةةل الالالالالاللةله  الالالالالالالشفلةل

 لقشهشه لالس للل   لال  لة لخة هلل شؤعمله  ل ة لله ال ه علت

  الالالالالالال  ل  الالالالالالال لأةلكالالالالالالالبلهأل الالالالالالالشهفل ة  الالالالالالال لأةلؤ الالالالالالالؤ ش ل  الالالالالالالقؤعة،ل  ة  الالالالالالال لس الالالالالالال لهأل الالالالالالالشهفلأةلؤ سالالالالالالالشل الالالالالالالةل

  الالالالالسعة،ل  ك عالالالالالةلأخ الالالالالأ لفالالالالالللهخؤلالالالالالةشل شلسالالالالاللل  ؤ سلالالالالالشل  عالالالالالة،لالسل الالالالالةلأةله سالالالالاللهلة لكة الالالالال ل ف لالالالالالل،ل قالالالالاللل    الالالالالةل

https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1267304981/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1267304981/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A/ar/
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فالالالالالالاللل خالالالالالالالشهلله الؤظالالالالالالالالةاشلةلالالالالالالالالةله سصالالالالالالالالشله  كالالالالالالال الللسبالالالالالالالكبل الالالالالالالال الل،ل كالالالالالالالةةله الؤظالالالالالالالالةاش ةلالصالالالالالالالالاللةل  الالالالالالالال ل

ش لهألالالالالالالال شلسالالالالالاللةله  الالالالالالشفلةلف الالالالالالأ ل ه ؤعالالالالالال لهألالالالالالالالشلسل عالالالالالالالةله الالالالالال له خالالالالالالش للالالالالالالالةله  سش الالالالالالالةةلهل الالالالالالة،ل  كالالالالالالةلؤ الالالالالال  

ال ه عالالالالالالللال الالالالالال  للخ لالالالالالالش تل  عالالالالالالذهلأوكالالالالالاللللههالالالالالالالةل  الالالالالال ل الالالالالالش ش لؤش الالالالالالل لقالالالالالاللمله للالسشه لالالالالالاللل ه  ؤالالالالالالزهملس  لالالالالالالة ل

 له ل  لله الل للله  لل لل ه ؤخلهملللس  الة للله   هشل ه ؤفةامل فقلال  قله ل  لله الل للله  لل لت

ةلاالالالالاللفله صالالالالاللشللةلاالالالالالبلكالالالالالةةله سقسالالالالالةله ل الالالالالزبلقلالالالالالةله لالالالالالالةلخالالالالالقبلال ه عالالالالالة له خ الالالالالشه ،لقالالالالالةبله كالالالالالةظالل،ل سبالالالالالأ

  الالالالالال الالالالالملؤكالالالالالةلا الالالالالةكل لالالالالاللله سالالالالالق له لالالالالالالةلبالالالالالةسالذ الالالالالكلهسالالالالاللهتلكالالالالالةةلا الالالالالةكل  الالالالال لبالالالالال سللؤالالالالالمله ؤ سلالالالالالشل  الالالالالاله لة الالالالالةل

س الالالالالشقل لالالالالالشل الالالالال لالل،ل قالالالالالللصالالالالالة  لذ الالالالالكلأل الالالالالةله الالالالالؤخلهمل لالالالالالشلالسسالالالالال بل   الالالالالق ل ه   الالالالالف،ل فالالالالاللله  عةلالالالالالللهخ الالالالالأل

 لله  شفةةله ؤسللشل ؤ ش  هلس شهقلله لالة تكق

 ذكالالالالالشلأ الالالالالالقالالالالاللل الالالالالةاملفالالالالالللذ الالالالالكلأل الالالالالةلؤصالالالالالشل ة ل الالالالاللللالالالالالالةله سالالالالالةل له  لة الالالالالللةلالالالالالالالةلخ الالالالالقلؤصالالالالال للهلخ لالالالالالشهل

 الالالالالةاملفالالالالالللهبالالالالال ةبلفؤلالالالالالبله   الالالالالفلسالالالالاللةله  الالالالالشفلةتلا الالالالالةكلسة  سلسالالالالاللل الالالالالش ل ف الالالالاللللق لالالالالالللؤ الالالالالش لسالالالالاللةله  الالالالالشفلة،ل

 لل  لأةللك ةله سةل له  لة للةل   ل ذشلال ات

بل الالالالالةل سلسالالالالالللش سالالالالاللله صالالالالاللشللةلس  ؤخةسالالالالالة لالسكالالالالالش لقالالالالالةبلشهالالالالاللملال  الالالالالمله الالالالال زشه ،ل  الالالالالال الالالالالملؤؤ ةالالالالالالبل اللالالالالال ل  عالالالالاله

هأل الالالالالالالشهفله  لة الالالالالالاللللس كالالالالالالالاللل  سق لالالالالالالالل،ل ه  الالالالالالالس لاالالالالالالال ل الالالالالالاللمله ش الالالالالالال  ل  سالالالالالالالة  ةتل الالالالالالاللل ةلل الالالالالالالؤ شل قالالالالالالال ه لةل

 ل ؤ قلؤة لل ؤ شللل ه  لل له،ل  كةل مللؤمله  ؤزهملسعةل أل فت

ه  لة الالالالالالللل لؤالالالالالالوالةلسالالالالالالة سلمله للالسشه لالالالالالاللله  سلسالالالالالالل،لسالالالالالالبللوال الالالالالال ةلسالالالالالالة س  ل أ  الالالالالال لأةله  الالالالالالس لاالالالالالال لأةله سالالالالالال ةل

 ه  الالالالال  للفسالالالالال تلقالالالالالاللمله للالسشه لالالالالاللل للالالالالالل ل  الالالالالال له س الالالالالل،ل سة ؤالالالالالة للاالالالالالالذ له سالالالالاللمل شلسالالالالاللل  الالالالالال له  سسالالالالاللله  لة الالالالالالللل

 ل س لل ل ةل   كعمت

 ل  الالالالالال بله ؤعةالالالالالالالة له ال  عالالالالالاللله الالالالالال له كالالالالالالةظالللسة  الالالالالالالة ل  صالالالالالاللشللةلسة الالالالالاللخ بله الالالالالال له ال  سالالالالالاللله خ الالالالالالشه ،لأ الالالالالالة

قالالالالةهق ل الالالالملأ الالالالال ل عالالالالم،لسالالالالبل قفالالالال له سالالالال ه لهألال لالالالالللسؤ  لالالالالالال الالالالللسكالالالالبلقالالالال  لأالالالالالةالعمل قالالالالللقالالالاللال لق هؤ الالالالةله  للالالالالاللل

 لالةله  ش  ل ال  عملالةله لخ بل هقؤ ةملالو  ة له ل  لت

 ه الالالالالؤلشكله سالالالالال ب ل كالالالالالةلكالالالالالةةلزخالالالالالمله الؤظالالالالالةاشلةلكسلالالالالالشل  الالالالالملؤ الالالالالؤ  له سالالالالال ه لهألال لالالالالالللالالالالالالةلهلسالالالالالةفعم،ل ك الالالالال لقالالالالاللل

 شصالالالالالة له  الالالالللفالالالالالللكالالالالبلهأل الالالال هبلال  الالالالالةلالالالالالةله   الالالالالشهشل  الالالال له   الالالالالف،ل  كالالالالةلس الالالالال ل  عالالالال ل عالالالالملس الالالالاللمله الالالالؤخلهمله

ه سالالالالالالالال ةلالالالالالالالالالةلزه الالالالالالالال لؤالالالالالالالالوالةلسة الالالالالالالالؤخلهملهأل الالالالالالالالة ل له للكؤةؤ شلالالالالالالالاللل    الالالالالالالالفل ه سالالالالالالالالال ،ل لشلالالالالالالالالل ةلال الالالالالالالاللل  الالالالالالالالققل

ل  الالالالالال له الالالالالالال ه  لة،ل االالالالالالذهلأالالالالالالالشلالشفالالالالالال  ل ؤ الالالالالالةش لؤالةالالالالالالالةلالالالالالالال ل لالالالالالالالة للسالالالالالالة سلمله للالسشه لالالالالالاللل ه شصالالالالالالة له  الالالالالالل 

 ل شت  س قله   ةةل ه  ة مله الؤ 

 الالالالالالالةللؤ  الالالالالالقلفالالالالالاللل لسالالالالالالةفله صالالالالالاللشله ال ه عالالالالالاللله لهاللالالالالالالللذكالالالالالالشلشهالالالالالاللمله  ك الالالالالالاللله  شهقلالالالالالالل،لأةل الالالالالالغ  لالخؤ الالالالالالفل

ه  عالالالالالالة ل الالالالالالةاال لفالالالالالالللهألالالالالالالالشتلالبالالالالالالةالل شهقالالالالالاللله الالالالالاللالة ل ه  الالالالالال ةلةلأل الالالالالالةل ه ؤالالالالالالله لة له ال ؤال الالالالالاللل الالالالالالذ كل  الالالالالال ل

الالالالالبله صالالالالاللشل  ف الالالالالاله البالالالالالعلله  شهقالالالالاللله الؤالالالالالأزملالالالالالالةلهأل الالالالالةملأل الالالالالةلألةلسة صالالالالاللشله الالالالال لقالالالالالشهشله   الالالالال ة ،ل قالالالالاللل ال 

 ل الل لهأل شهفلسالةلفلال الة ؤالال و  لللهأل له ت

  الالالالالالالالةل الالالالالالالالش ش له  ؤخةسالالالالالالالالة له السكالالالالالالالالش لقالالالالالالالالةبله كالالالالالالالالةظاللل ةله  اللالالالالالالالال لالؤفسالالالالالالالال ةل  الالالالالالالال له  ؤخةسالالالالالالالالة له السكالالالالالالالالش تل

ه  ؤخةسالالالالالالة لهألخلالالالالالالش لش الالالالالالمل زهاؤعالالالالالالةله  ة لالالالالالاللله البالالالالالالع لل  لالالالالالالالالالالالالالالةلال  الالالالالالملهألالالالالالالالةل هألالالالالالالالمله الؤ الالالالالالل ل ه ؤ الالالالالالةلل

ه ؤالالالالالللبالالالالالةشك لسالشهقسؤعالالالالالة،ل الالالالالملؤالالالالالولله الالالالال لؤبالالالالالكلبل ك الالالالالالللس الالالالالس لفبالالالالالبله  شسالالالالاللل ه ال ظالالالالالالة له ل  لالالالالالللهألخالالالالالشةل
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ه سالالالالال ةله  لة الالالالاللللالالالالالالةله ؤفالالالالالةق،ل ه ؤكة الالالالال ل  الالالالال له  الالالالال  لل  الالالالال ل  الالالالالة له الالالالالال ه ةل  شكالالالالالللس الالالالالة له س الالالالاللتل   لالالالالالا،ل

 كالةلا لفلل الل لهأل ظاللله سش الة لللهألخشة،لل  لأةلؤك ةله ؤخةسة لأخشةل  بلهألزاللله  لة للت

فله  لة الالالالالالالللل  الالالالالالال لأةلؤ ؤالالالالالالالال لهالةل ؤ الالالالالالال لل لالالالالالالالة ل  الالالالالالالشه له  ؤخةسالالالالالالالة ،لالالالالالالالال ل ل الالالالالالالةله كالالالالالالالةظاللل اللالالالالالالال لهأل الالالالالالالشه

 ؤ فلشله الؤ  سة له سة   للل ه لهشللل ه الة للل  شه له  ؤخةسة ت

 أكالالالالالللأةله س الالالالالللس ة الالالالالللالة الالالالاللله الالالالال له ؤفالالالالالةقل  الالالالال ل سالالالالاللله ؤالالالالالالة لل للالالالالالل،ل ؤش الالالالالل ل سةفالالالالاللله سالالالالاللمله للالسشه لالالالالاللل

ةسالالالالالالة ل ه ؤ ةالالالالالالالبلال عالالالالالالةلس سق لالالالالالالللس لالالالالالاللهل الالالالالالةله زل ه لالالالالالالللفالالالالالالللالالالالالالالةله ؤالالالالالالشهمله ل الالالالالالؤ شل ؤ قلؤةؤالالالالالالال  ؤالالالالالالةه له  ؤخ

 له  ظشله لعة،ل ل للسس  ةلس ؤةه عةل لةلؤول له  لف زل لشف  ةلذ كل لةلؤول له  لخ ةش ل عمت

  الالالالالةلفالالالالال زله صالالالالاللشلفالالالالاللله  ؤخةسالالالالالة ل  سالالالالالالفالالالالالللؤبالالالالالكلبله  ك الالالالالالل،ل فالالالالال له كالالالالالةظاللل  الالالالال لأةله صالالالالاللشلقالالالالاللل صالالالالالبل

لالالالالالالش ،ل  س الالالالالالةلل الالالالالال لأةلؤؤالالالالالالة ل الالالالالالاله فشصالالالالالالللفالالالالالالللؤبالالالالالالكلبله  ك الالالالالالالل،ل  الالالالالال لأك الالالالالالشله السة الالالالالالللفالالالالالاللله  ؤخةسالالالالالالة لهألخ

 ل  كةلفلل فمله  ق ل   له صلشله س  ل ةلبشكة للخشلةل لؤالكةلالةلؤبكلبله  ك اللت

 قالالالالالةبلهل الالالالالةل  الالالالالالقالالالالالللأخ الالالالالأله صالالالالاللشلأل الالالالالةلفالالالالالللقالالالالالشهش لسة   الالالالال ة لالالالالالالةله سش الالالالالالةةلالالالالالالةلأؤالالالالالة له فشصالالالالاللل ال ةف الالالالاللال

ه سش الالالالالالالةةتل اللالالالالالال له سالالالالالال ةله  لة الالالالالالللله  شهقلالالالالالالللالالالالالالالةلزه الالالالالال لأةللال الالالالالالو هلفشه الالالالالالال لؤ   الالالالالال هله الالالالالال لأكسالالالالالالشلكؤ الالالالالالللفالالالالالاللل

لفؤللل   له سلمله للالسشه للل  لؤ للل  سلله  لة لله للالسشه للله  لل لت

لل

لال قفل للللالةله ال كاللله ؤ ةللللسبأةله  ال للله  ؤخةسلل

  ال لالالالالالالالالللأسالالالالالالالالل له ال كالالالالالالالالاللله ؤ ةللالالالالالالالاللله   لالالالالالالالالة،له لالالالالالالالال مله  ق الالالالالالالالة ،لال قفالالالالالالالالة ل للالالالالالالالالله لسبالالالالالالالالأةلهه  الالالالالالالال الشللل لالالالالالالالال ز ل

 ه  ؤخةسللت

 ذكالالالالالش له ال كالالالالالالللفالالالالالللسلالالالالالةةل شلل الالالالال له  الالالالال الشللل لالالالالال ز،لأةلله السالالالالالةل له خةصالالالالالللسالالالالالة  كمله صالالالالالةلشلالالالالالالةله ال كالالالالالاللل

 (،لؤالالالالالالالالالالالالالالالشةله ال كالالالالالالالالالالالالالالالالللهة2022 لهؤ ةللالالالالالالالالالالالالالالالل لل160 ال  الالالالالالالالالالالالالالاللؤعةلل156ه ؤ ةللالالالالالالالالالالالالالالاللله   لالالالالالالالالالالالالالالالةلسة  الالالالالالالالالالالالالالالللل)

 

ه  الالالالالالال  ة لتلهةل الالالالالالالقله ؤصالالالالالالال ل ل ه  ؤخالالالالالالالة ل ه ؤشبالالالالالالال لالالالالالالالالةله  سالالالالالالال قله الكف  الالالالالالالللسال  الالالالالالال له ل الالالالالالالؤ شل   الالالالالالال ل1

كةفالالالالالالالللؤالالالالالالال فلشله  الالالالالالالسبله قزالالالالالالالاللل  الالالالالالالالةةلؤالؤالالالالالالال له الالالالالالالال ه ةلسعالالالالالالالةل سخقفالالالالالالالالؤفسالالالالالالاللله  ال لالالالالالالاللله  ؤخةسلالالالالالالالللقلالؤعالالالالالالالةل

ه للالسشه لالالالالالالاللل لال الالالالالالالبلذ الالالالالالالكلخش  الالالالالالالة ل  الالالالالالال له ل الالالالالالالؤ شل ؤفسالالالالالالاللله  الالالالالالال  ة لبالالالالالالالشل لل   لاالالالالالالالةله ؤالالالالالالالللؤ الالالالالالالؤالللالالالالالالالالةل

 ت2005  ةمل  الع شللله  شهقل(لالةلل ؤ ش5ه ب  له ؤ ةله لأل كةمله الةل ل)

تلهةلالالالالالالالالةلهاالالالالالالالمله  الالالالالالالسبل ؤ سلالالالالالالالقله للالسشه لالالالالالالالللاالالالالالالال لهل الالالالالالالةللالهالالالالالالالللال الالالالالالالؤس للؤؤالالالالالالال   لهلهش له  ال لالالالالالالاللله  ؤخةسلالالالالالالاللل2

ه له كؤالالالالالبله  لة الالالالالللل هةل  الالالالالبلالش  لالالالالالللؤ الالالالالكله علهالالالالاللل   عالالالالالة لل  الالالالالمله ؤالالالالاللخبلسبالالالالالأ عةلالالالالالالةلقسالالالالالبل الالالالال  ة له ل  الالالالالل

 ه  لة للله البةشكللفلله  ال للله  لة للللفسلاةل لةللؤعةل ه ؤسق عةلت

تلهةل الالالالالاللمل الالالالالالالةةل الالالالالالقله بالالالالالال  لفالالالالالاللله ؤصالالالالالال ل ل ه  ؤخالالالالالالة ل ه ؤشبالالالالالال للفسالالالالالاللله  ال لالالالالالاللله  لة الالالالالاللللالس الةؤعالالالالالالةل3

ل لالةل لالاته ل ؤ شللل لو شل   لاللةلالبةشكلله ال ه  لةلفلله  ؤخةسة

ل

https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
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ل

لل

له ؤلةشله صلش للؤ شكل  ؤ ة ة ل للل  ل  س  له  شلقل   له   له لل شهة لله  ك الل

أكالالالالالالللقلالالالالالالةل لفالالالالالاللله ؤلالالالالالالةشله صالالالالالاللش ،لسز ةالالالالالالالللالسؤالالالالالاللةله صالالالالالاللش،له لالالالالالال مله  ق الالالالالالة ،لقالالالالالالش ل الالالالالال ل لبالالالالالالفقل لالالالالالال ز ل

س الالالالال لال ةفظالالالالالة له  ؤ ة الالالالالة له بالالالالال سلللفالالالالاللله  ةصالالالالالالللسغالالالالاللهللخالالالالالقبلهأللالالالالالةمله س ل الالالالاللله السس الالالالاللتلالالالالالال لؤ  الالالالالل عةلفالالالالاللل

ه   الالالالالال ل ه   الالالالالال  ت سال شللأةلأ  الالالالالالةله  الالالالالالةشله ؤ  الالالالالاللسلل عةلالالالالالالالللؤالالالالالالال زله الة الالالالالاللل الالالالالالةلؤشبالالالالالالل لال الالالالالالالللبالالالالالالاللة ل

ه  الالالالالال له لل شهة الالالالالاللله  ك الالالالالالالل،لؤالكالالالالالالةلالؤظالالالالالالةاش ةلالالالالالالالةلأ صالالالالالالةشله ؤلالالالالالالةشله صالالالالالاللش لالالالالالالالةلهقؤ الالالالالالةملالس الالالالالال له سش الالالالالالالةةل

  سلالالالالالالل،له  شهقالالالالالالللسة ال  سالالالالالاللله خ الالالالالالشه له ال صالالالالالال لل  الالالالالال لسغالالالالالاللهلل ه ؤالالالالالالللؤ الالالالالالملالو  الالالالالالة ل ك اللالالالالالاللل  الالالالالالفةشه لأ

   سالالالالالةل س الالالالالللهبالالالالالؤسةكلال الالالالال  لالالالالالال ل  ةصالالالالالشلؤ ؤالالالالالاللللفلالالالالالالةلؤؤخالالالالالس له الالالالالسقللفالالالالالللأزالالالالالاللل لة الالالالاللللال سالالالالالل لال الالالالالذلأبالالالالالعشت

ألالالالالالالالةله  بالالالالالالالللفالالالالالاللله خ الالالالالالالشه ،لبالالالالالالش لأؤسالالالالالالالة له صالالالالالاللشلفالالالالالالاللله   الالالالالال ة له الالالالالالالؤ ةسلل الالالالالالل   لالالالالالالالالةلز لالعمت قالالالالالالالةبل

صالالالالالاللش له سلالالالالالالةل له صالالالالالاللش ل  كة الالالالالالللبالالالالالالفقل لالالالالالال ز،له الالالالالالذ ل  الالالالالال ل الالالالالاللمله بالالالالالالةش ل  الالالالالال له الالالالالالالال ةللقلالالالالالالةل له ؤلالالالالالالةشله 

ؤس الالالالال لسبالالالالالالكبل الالالالالل ل  الالالالالالةل له  ؤ ة الالالالالالة له بالالالالال سلللفالالالالالاللله  ةصالالالالالالالللسغالالالالاللهللالالالالالالال لؤ  الالالالالالل عةلفالالالالالللس الالالالالال لال ةفظالالالالالالة ل

ه   الالالالال ل ه   الالالالال  ،لخالالالالالقبلهأللالالالالالةمله س ل الالالالاللله السس الالالالالل،لخص صالالالالالة لالالالالالال لقالالالالالش ل)أشس الالالالاللة(لبالالالالالعله لؤظالالالالالةاشه له ال  سالالالالاللل

شله خ شه لت أ الالالالالالالةفلهةلله ؤلالالالالالالالةشله صالالالالالالاللش ل الالالالالالال فللصالالالالالالال  للالالالالالالالالةل الالالالالالالل له  ؤ ة الالالالالالالة له بالالالالالالال سلل،ل ال الالالالالالال له  الالالالالالالة

ه ؤ  الالالالالاللسللالالالالالالالالةلؤبالالالالالالكلبل ك الالالالالالالالللال الالالالالالالللبالالالالالالاللة له  الالالالالال له ل،لفة ؤلالالالالالالالةشل الالالالالالةلل الالالالالالالال لسالالالالالالذ ك،ل  الالالالالالالز بله صالالالالالالاللشللةل

  بالالالالالالالةش لسالالالالالالالة لقشلسالالالالالالالة ،لفة  الالالالالالالالبلال الالالالالالالؤالشل   الالالالالالال له  ال الالالالالالالة لهألخلالالالالالالالش ل  الالالالالالال ل له  ؤ ة الالالالالالالة ،ل ه ؤالالالالالالاللل الالالالالالالؤك ةل

الخؤ فالالالالالللؤالةالالالالالالة ل الالالالالةله  الالالالالالةسقل،لس  الالالالال لق  ات ؤ الالالالال للخقفالالالالالالة للهخالالالالالبله  الالالالالةشله ؤ  الالالالالاللسلل الالالالال بلال ة الالالالال له صالالالالالاللشل

الشبالالالالالال له  الالالالالةشل شهة الالالالالاللله  ك الالالالالالالللال الالالالالالللبالالالالالاللة له  الالالالالال له للفالالالالاللل قالالالالالال لؤؤ الالالالالالشكلفالالالالالللأ الالالالالالشهفل لة الالالالالاللللل  الالالالال ب

  ؤ ظلمله ؤخةسة لالسكش ،ل كةله السؤش لهألخلشللص لملس ال لل سسة لقة   للل  لة للت

لل

له لهخ للله  له القكله الل لل الةلقة  ةله الةله غذههللال ؤ سلل زهش له الة لللؤ فللؤ  لب

صالالالالال لله  سالالالالالالة له الؤله  الالالالاللل  الالالالالال لال هقالالالالال له ؤ هصالالالالالالبل  زهش له الة لالالالالالاللله الكؤالالالالال له  قالالالالالالالللفالالالالاللل فالالالالالاللله فالالالالالشه ل لالالالالال ز ل

 زهش له  ؤالالالالالالالة لل ه ال  الالالالالال سلله الالالالالال ل كلالالالالالالبله الالالالالال زهش له ؤالالالالالالللؤالالالالالالل لللله ال هفسالالالالالاللل  الالالالالال لال  الالالالالالقلؤ  لالالالالالالبلال ؤ الالالالالالسلل

  ه لهخ لللالةله القكله   كش له  له الل لل هلشه ال الةلقة  ةلهألالةله غذههلل

 ذللوكالالالالاللله الكؤالالالالال له  قالالالالالاللل الالالالاللمل سلسالالالالالللاالالالالالذ لهألخسالالالالالةشله الزلفالالالالاللل ه ال الالالالال  لل  الالالالالشأ له  الالالالالةمل،ل  الالالالاللمل ل  ل كلالالالالالبل

له الالالالالال زهش لسالالالالالالالأ لؤصالالالالالالالشل لسعالالالالالالالذهله بالالالالالالأةلتت لالالالالالالالل  له الكؤالالالالالالال له  قالالالالالالالاللل  الالالالالال زهش ل،لكةفالالالالالالاللل  الالالالالالالةهبله  الالالالالالالقمله الالالالالالال 

ؤالالالالالال خلله لقالالالالالاللل الشه الالالالالالة له الصالالالالالاللهقللل  الالالالالالللؤالالالالالالله بله ال   الالالالالالالة ل ه ش الالالالالال  له الالالالالال له الصالالالالالالةلشله ش الالالالالالالللله ال   قالالالالالاللل

 الالالالالالال زهش له الة لالالالالالالاللل غالالالالالالالش له  صالالالالالالال بل  الالالالالالال لهألخسالالالالالالالةشله صالالالالالالال ل للالالالالالالالالةلخالالالالالالالقبلال ق عالالالالالالالةله  كؤش  الالالالالالاللل   الالالالالالالةسةؤعةل

له ال  سللسة  قاللله زشقة ل   له فل س كل ؤ لؤشلت

لل

ل

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWvPZjdFRmbt5TufmPEOCrn715IxTZ5xYuufOjMaez8iPLpJlslltaMrAjzRO-pvMm2QLTNnvJNUitsUhyIKBk8hFAr3EeRcLbPZbV2mjcxSKbZMYGiGPvR59C7tb5LkmOOW3JvyIyLACQDj1j9JWSUccTI6qBl9iyfE7Ao7kxOxLrCN5JhwrTXe8aYuv4hxi0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWvPZjdFRmbt5TufmPEOCrn715IxTZ5xYuufOjMaez8iPLpJlslltaMrAjzRO-pvMm2QLTNnvJNUitsUhyIKBk8hFAr3EeRcLbPZbV2mjcxSKbZMYGiGPvR59C7tb5LkmOOW3JvyIyLACQDj1j9JWSUccTI6qBl9iyfE7Ao7kxOxLrCN5JhwrTXe8aYuv4hxi0&__tn__=*NK-R
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  شه لؤ  لبله  ال للله  لة للههؤقفله الة كلللكبفله  عة له  هقفلل

كبالالالالالفلههالالالالالؤقفلل  الالالالاللله سالالالالالة  ة،له لالالالالال مله  ق الالالالالة ،له  عالالالالالة له ؤالالالالالللؤ الالالالال  ل  الالالالال لؤ  لالالالالالبله  ال لالالالالاللله ال   الالالالالالل ل كة الالالالاللل

ه  لة الالالالالللل ه  قالالالالال فلس  الالالالالال ك الالالالالاللله  الالالالالةشله ؤ  الالالالاللسلله  للالالالالالل ،لفلالالالالالالةلأكالالالالالللأةله كؤالالالالالبله  لة الالالالالللل الالالالاللملأالةالعالالالالالةل

أ لة الالالالاللة لفلالالالالالات قةبله سلالالالالالةل لفالالالالاللله هالالالالالؤقفل سالالالالالةمله الالالالالالة كل،ل لالالالالالشله  الالالالاللشلسةؤ الالالالالة ل  الالالالال للكالالالالال ةله  الالالالالةشلشك الالالالالة ل

فالالالالالالاللل الالالالالالاللل ل ةللا الالالالالالالةكلأ الالالالالالالشهفل ك اللالالالالالالالللال الالالالالالالؤفلل لالالالالالالالالةلسسالالالالالالالة له   الالالالالالال له  الالالالالالالة ل،ل كالالالالالالالذ كل  الالالالالالال للأ الالالالالالالشهفل

 لة الالالالالاللللالؤ فالالالالالالذ لفالالالالالاللله الالالالالالسقللال الالالالالالؤفلل لالالالالالالالةل  الالالالالال لله  ك الالالالالالاللله  ة لالالالالالالل،ل  الالالالالالل ش لخالالالالالالقبله  كالالالالالال الؤلةله  ة لالالالالالاللل

لل ه ال ةفالالالالالالالالالالذله  ل للالالالالالالالالاللل أالالالالالالالالالالال هبله ل  للت أ الالالالالالالالالالةف،لأةل ه  الالالالالالالالالةسسلل  الالالالالالالالالال لالفةصالالالالالالالالالبل  زهشه ل  لهشه له ل  الالالالالالالالالال

لاالالالالالذ له  عالالالالالة له  ك اللالالالالاللل ه ال الالالالالؤفلل لالالالالالالةله  ك الالالالالالللؤ الالالالال  ل  الالالالال له الالة  الالالالاللل ه ؤ الالالالال لفل ؤالالالالالأخلشل ال لالالالالاللل الالالالالبل

ه البالالالالالك لله  لة الالالالالللال ةلسسالالالالالة له   الالالالال ل  الالالالال لالالالالالالةلاالالالالال ل  لالالالالالاللصالالالالال لفالالالالالللصالالالالالة  عةلت أكلله سلالالالالالةل لفالالالالالللههالالالالالؤقفل

شلالالالالالللالالالالالالةله  الالالالالةشله ؤ  الالالالاللسللأةللكالالالالال ةل شفالالالالالةلق لالالالالالةلفالالالالاللله  ك الالالالالاللله الالالالالالة كللل  الالالالال للأ الالالالالشهفل ق لاللالالالالاللل ل  لالالالالاللل لؤ

ه السس الالالالاللال ةلا الالالالالةكلؤسة  الالالالالة ل لة الالالالالللل ل  لالالالالاللل الالالالالذ كلل صالالالالالبل الالالالالغ ل ؤالالالالاللخق لخةش لالالالالالللفالالالالاللله بالالالالالأةله الالالالاللهخ لل

ه  شهقالالالالالالل،لسة ؤسالالالالالالةشلأةله س الالالالالالللفالالالالالاللل  الالالالالال ؤاله  الالالالالالة لل الالالالالال لفل  ك الؤالالالالالالال الالالالالال لفللت ؤةس له الالالالالالالة كل لل ة لالالالالالالةل الالالالالاللمل

 له  الالالالالة لله الالالالالذ لل لبالالالالالاله س الالالالاللل لالالالالالشله ال الالالالالللسةؤ الالالالالة لأةللكالالالالال ةله  الالالالالةشلأالالالالالالةمله كؤالالالالالبله  لة الالالالاللللفالالالالالللظالالالالالبله   الالالالال

شك الالالالالالالة لأ ة الالالالالالاللةلفلالالالالالالالالس الالالالالالاللله  الالالالالالال ة له ؤلالالالالالالالةشله صلش لت ل الالالالالالال  له  الالالالالالالةشله ؤ  الالالالالالاللسلل  عالالالالالالالة لهألزالالالالالالالاللله  لة الالالالالالالللل

سبالالالالالالالؤ له  الالالالالالالشقل سالخؤ الالالالالالالفلصالالالالالالال شله الفة  الالالالالالالة ،ل كالالالالالالالةله بالالالالالالالش  له ال سالالالالالالالل له ؤالالالالالالالللؤ الالالالالالال عةله سالالالالالالال ةلهألخالالالالالالالشة،ل

بالالالالالالكلبله  ك الالالالالالاللل   صالالالالالال بل  الالالالالال لأكسالالالالالالشلقالالالالالاللشلالالكالالالالالالةلالالالالالالالةله الصالالالالالالة  ل ه  عالالالالالالة له ؤالالالالالالللؤ الالالالالالة بله  قالالالالالال فلس  الالالالالالالؤ

لل ه  ؤفةل ل قف ل ةهسة لأالةملؤبكلبله  ك اللله  للل ت

ه غز للصلشلؤ  لعة لسبأةلال ه  للسةك ؤةةله  ة سلةلفللاللةله  ةمل ال  مله  زشه ل الللله 

له  شهق

ه  ق الالالالالالة ،له الالالالالالؤ لهلله  ك الالالالالالالللأكالالالالالالللهألالالالالالالاللةله  الالالالالالةمل ال  الالالالالالمله الالالالالال زشه ل اللالالالالالاللله غالالالالالالز ،له لالالالالالال ملل ه  الالالالالال الشللل لالالالالالال زل

 ؤسالالالالالالالللمله الالالالالالالل مله   الالالالالالالة لل  بالالالالالالال  له سةك الالالالالالالؤة لل  الالالالالالالشله فل الالالالالالالة ة له ؤالالالالالالالللؤ ش الالالالالالال ل عالالالالالالالةلسقلاالالالالالالالم،لفلالالالالالالالالةلأصالالالالالالاللشل

ؤ  لعالالالالالالالالالالالالة لسبالالالالالالالالالالالالأةله الالالالالالالالالالالالال ه  لةله سةك الالالالالالالالالالالالؤة للةله  الالالالالالالالالالالالة سلةللهخالالالالالالالالالالالالبلهألشه الالالالالالالالالالالاللله  شهقلالالالالالالالالالالالاللت ذكش لهألالة الالالالالالالالالالالاللل

 اللالالالالالاللل ،ال  الالالالالالمله الالالالالال زشه  ل،لأةللهألالالالالالالاللةله  الالالالالالةملالالالالالال زه  الالالالالال الشللل لفالالالالالالللسلالالالالالالةةل شلل الالالالالال  ال  الالالالالالمله الالالالالال زشه  له  ةالالالالالالالل

،لأ الالالالالالالللأال الالالالالاللل  للت ه الالالالالالةف لهةلسغالالالالالاللهلل الالالالالاللة  الع شلالالالالالالللسةك الالالالالالؤةةله  الالالالالالقالللل،له الالالالالالؤسسبل الالالالالالفلش  الالالالالاللمله غالالالالالالز 

،ل  ك الالالالالالالالاللل بالالالالالالالال  لسةك الالالالالالالالؤةة،ل ذ  ل الالالالالالالال ةلةل الع شلالالالالالالالاللله  الالالالالالالالشهقلله غالالالالالالالالز لقالالالالالالالاللملؤ الالالالالالالالةز ل ك الالالالالالالالاللل بالالالالالالالال  

ه فل الالالالالالالة ة له ؤالالالالالالالللبالالالالالالالعلؤعةلالالالالالالالاللةلسةك الالالالالالالؤةةلالالالالالالالالوخشه ل،لالوكالالالالالالالله لله الالالالالالالؤ لهلله  ك الالالالالالالاللله  شهقلالالالالالالاللل ؤسالالالالالالالللمله الالالالالالالل مل

سبالالالالالالأةله الالالالالالال ه  لةله سةك الالالالالالؤة للةله الالالالالالذلةلبالالالالالالةشك هلفالالالالالالللزلالالالالالالةش لأشس ل لالالالالالاللله الالالالالالالةملسةك ؤة للته   الالالالالالة لل  بالالالالالال  له 

ه   الالالالالالاللةل)  لالالالالالالالاله  الالالالالالالقم(له  الالالالالالالة سلةللهخالالالالالالالبلهألشه الالالالالالاللله  شهقلالالالالالالالل،لس الالالالالالالس لهألخ الالالالالالالة له لهشلالالالالالالاللل ه ف لالالالالالالاللله ؤالالالالالالاللل

هشؤكسؤعالالالالالالالالالةله بالالالالالالالالالشكة له  الالالالالالالالاللة لل،ل ه ؤالالالالالالالالالللؤخالالالالالالالالالة فل الالالالالالالالال هس ل زهش له لهخ لالالالالالالالالاللل لههالالالالالالالالالش له قةالالالالالالالالالالل،لذكالالالالالالالالالش لهةل

،لسة ؤ  الالالالاللقلالالالالالال للههالالالالالش له قةالالالالالالل،ل ؤ ظالالالالاللملال  الالالالالمله الالالالال زشه  ل الالالالالاللههالالالالالش له الشه الالالالاللملفالالالالالللهألالة الالالالاللله  ةالالالالالاللله غالالالالالز ل 

ه بالالالالالالالالشكة له  الالالالالالالاللة لل،ل الالالالالالالالال  عملال هفسالالالالالالالاللله الغالالالالالالالالةلش لس  الالالالالالالال لله سالالالالالالالال ههمله خةصالالالالالالالالللسالالالالالالالالة زههشلة،لسة ؤ  الالالالالالالاللقلالالالالالالالالال 

له ال ةفذله  ل لللله   للل ه سشللله ؤلللش س ةلس  كعة،ل ه   ل ل   لللةشاملس قملت

ل

https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3743367855/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%20%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3743367855/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%20%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3743367855/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%20%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47868/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47868/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/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/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1122135457/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
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 سق خةش لؤ ل لال  مله الة له خقفة لؤ  لل   ل غلله   هشلفلله  شهق

ه لالالالالال مله  ق الالالالالة ،لال  الالالالالملهألالالالالالالةللأ ة الالالالال لالال  الالالالاللله الالالالالالمله الؤ الالالالالل لفالالالالاللله  الالالالالشهقل  الالالالاللةلسق الالالالالخةشه ،بالالالالالفقل لالالالالال ز ل

ه الالالالالالل  ل،لأةله خقفالالالالالالة لؤ الالالالالال لل  الالالالالال ل غالالالالالاللله  الالالالالال هشلفالالالالالاللله الالالالالالسقل،لالبالالالالالاللش له الالالالالال لهةله ال ةفظالالالالالالة له    سلالالالالالالللؤبالالالالالالعلل

لال ة بة لال   لل ه  سسلله  لة للل لشلقةلش ل   ل  مله زاللت

ل

  زلشله ال هشلللل  له  لؤس لةله  ؤعقك ل لؤخصلصة ل ال ه علله ب له الةهل

كبالالالالالالف ل زهش له الالالالالالال هشلله الةهلالالالالالالل،ل الالالالالالةلأ الالالالالالال الالالالالالمللالالالالالالؤمل ؤالالالالالال لهالةلؤخصالالالالالالل لالسالالالالالالة  ل ال ه عالالالالالالللل ه فالالالالالالشه ل لالالالالالال ز

 له ب له الةهللفلله سقل،لال سعلل   لأةلالوبشه لا  بلهألال ةشت

خالالالالالالالقبله ال ةقبالالالالالالاللله   هشلالالالالالالاللله ؤالالالالالالاللل الالالالالالالش ل  الالالالالالال لاالالالالالالالةال لالالالالالالالالوؤالشل)ه الالالالالالالال هشلله الةهلالالالالالالالللفالالالالالالالللل هكالالالالالالالل له الالالالالالال زهش 

لل)ك الالالالالالالالةش(لفالالالالالالاللله  الالالالالالال لالة لللال الالالالالالالذللالالالالالالال ملأالالالالالالالالملهأل بله  الالالالالالالشهقتتله ال ه عالالالالالالالة ل ه الخالالالالالالالة ش(له الالالالالالالذ لأقةالؤالالالالالالالال ةال الالالالالالال

ه الالالالالؤالشهشل ة الالالالاللله  فالالالالالةفل  ال  الالالالالمله شهسالالالالال ل  الالالالال له ؤالالالالال ه لل االالالالال  لالالالالالالةل الالالالالمللهأل الالالالاللل لخؤالالالالالؤملأ الة الالالالالاله لالالالالال مله  ق الالالالالة ،

 الالالالالالالةلأةلأ   لةؤعالالالالالالالةل  صالالالالالالاللفله السسالالالالالالالب،ل الالالالالالالؤك ةلؤالالالالالالالأاللةلاللالالالالالالالة له بالالالالالالالش لل،لكةبالالالالالالالفل1930ل صالالالالالالالبلال الالالالالالالذله  الالالالالالالةمل

 أل  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ت ه  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالؤخلهالة له ال ز لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللل  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ه  لةلسة لش الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللله

 قالالالالالالالةبل زلالالالالالالالشله الالالالالالالال هشللالعالالالالالالالل له  الالالالالالالالله للخالالالالالالالقبلأ الالالالالالالالةبله الالالالالالالالوؤالش،ل ةلالوبالالالالالالالشه لا الالالالالالال بلهألال الالالالالالالةش،لالةزه الالالالالالال ل

 ؤالالالالال لهالةل لؤسبالالالالالشلسخلالالالالالش،لالالالالالالةللوكالالالالاللللخالالالالال بله  الالالالالشهقلسال  الالالالالمل فالالالالالةفل   الالالالالةمله شهسالالالالال ل  الالالالال له ؤالالالالال ه لل االالالالال لالالالالالالةل الالالالالمل

 لهالة،ل،لال  االالالالالالالةلسالالالالالالالأةلكالالالالالالالبله الوبالالالالالالالشه له  ة اللالالالالالالالللؤوكالالالالالالالللأةلهألال الالالالالالالةشل ةلا  الالالالالالال1930ل صالالالالالالالبل الالالالالالالالال الالالالالالالذله  الالالالالالالةمل

 ف الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال فلؤخؤفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللله  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةمله السسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبت

أةلأ   لالالالالالالالالاللل زهشؤالالالالالالالالالال  ال  الالالالالالالالالمله صالالالالالالالالاللفلله السسالالالالالالالالالب،ل الالالالالالالالالؤك ةلؤالالالالالالالالالأاللةلاللالالالالالالالالالة له بالالالالالالالالالش لل ذكالالالالالالالالالشله  الالالالالالالالالالله ل،

 ه  الالالالالالالؤخلهالة له ال ز لالالالالالالاللل  الالالالالالالال ه  لةل الالالالالالالملؤ فلشاالالالالالالالةل  زشه الالالالالالاللل ه صالالالالالالال ة ل،لكةبالالالالالالالفة ل الالالالالالالةل  الالالالالالال للؤالالالالالالالأخلشلكسلالالالالالالالشل

  لهالةتسالالالالالالالالالالال  شه ه لال ه عالالالالالالالالالالاللله بالالالالالالالالالالال له الالالالالالالالالالالالةهل،لس الالالالالالالالالالالس ل الالالالالالالالالالاللملؤخصالالالالالالالالالالالل لألالالالالالالالالالالالللالسالالالالالالالالالالالة  ل الالالالالالالالالالالال ؤالالالالالالالالالالال

 ل الالالالالالالة،ل  الالالالالالال لؤ فلالالالالالالالذله  الالالالالالالشه ه له ؤالالالالالالالللل الالالالالالال ل عالالالالالالالةل زهشؤالالالالالالالال أاالعالالالالالالالةلؤس الالالالالالاللةله  الالالالالالالؤعقكل ؤس لالالالالالالالبله ال الالالالالالالة ة ل

له زشه للل زل  ةل ل  لله ل  ملسة ال ة ة له ال ؤالل ل  لالةل فةفلهأل عشت

ل

ل

ل

ل
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أشس لل بلسال  ملهألالةلؤللةله سصفله لشه للألشه للك شل ؤةةل ؤوكلل   له ؤشهمل لةل ل

له  شهق

أله الالالالالال لكالالالالالالبله   لالالالالالالة له الؤ الالالالالالل له اللشكلالالالالالاللل ه الال كالالالالالاللله الؤ الالالالالالل ل ه ع الالالالالاللل هلش  الالالالالالله،للالالالالالال مله  ق الالالالالالة ،لبالالالالالالفقل لالالالالالال ز ل

 ه سصفله لشه لله ذ له ؤعلفلال ة قلفللهق لملك شل ؤةةت

 الالالالالالة لذ الالالالالالكلفالالالالالالللك الالالالالالالة ل الال  الالالالالالللؤ الالالالالالكله الالالالالالل بلخالالالالالالقبل   الالالالالالللال  الالالالالالملهألالالالالالالالةله ؤالالالالالاللل سالالالالالالل لسبالالالالالالأةلؤ الالالالالال شه ل

 هأل  ة لفلله  شهقت

 ه   لة له الؤ ل لفللال  ملهألالة،ل ةلله ع الة له لشه لللؤ لله ؤعةكة ل  لةل له  شهقلت قةبلالال بل

 بالالالالالال   لالال الالالالالالبله   لالالالالالالة له الؤ الالالالالالل ل  الالالالالال لل الالالالالال ل له  الالالالالالشهقللةلالالالالالالالةلالخالالالالالاللمله عالالالالالال ب،لكالالالالالالالةلقالالالالالالةبل ةللسالالالالالالقل لؤبالالالالالال  ل

    لؤسللمله ال ة ل ل   شهقل ال ه علله ؤغلشه له ال ةخلللت

    الةلقلش له ب  ل   لال ه علله ؤ للة لت أ ةف،لل ع ئله  شهقلسل الاله    لل

سالالالالالالالل ش لقالالالالالالالالةبلالال الالالالالالالالبله الال كالالالالالالالاللله الؤ الالالالالالالل ،ل الالالالالالالالللةلسأبالالالالالالالاللله  سالالالالالالالالةشه ل  سصالالالالالالالفله لشه الالالالالالالالللفالالالالالالالالللبالالالالالالالالالةبله  الالالالالالالالشهقل

  ال ؤالش ةلسل مله  ؤسشهشلفلله  شهقلت

لالال بله الال كلله الؤ ل لقةل له  شهقل   لله ؤ صبل  بل  اللل ألزاللله  لة لللت      

 الالالالللفالالالالللال  الالالالملهألالالالالالة،ل الالالالةللق الالالالقلسالالالالقل لالالالالالةله ع الالالالالة له شاةسلالالالاللل،ل أكالالالاللل  الالالال لالالالالالةل ة سالالالالا،لأ الالالالش لالال الالالالبله ع

 ل ش ش لهةلؤؤ قفله ؤعةكة ل لةل له  شهقلت

  قةبالل ش  لس ع لله  شهقلفلله ال ةل ة لسة ال  سللت

 أبالالالالالةشلالال الالالالالبله ع الالالالاللله الالالالال لهةللهألزالالالالالاللله  لة الالالالاللللؤالالالالالو شل  الالالالال له بالالالالال  له  شهقالالالالالللسبالالالالالكبلالسةبالالالالالشل،لال شسالالالالالة ل الالالالالةل

 ه   هشله    لل  خش للالةله  ال لله  ة للتلؤش لسالسة  سةلل

لالال بلألش  لهلفللال  ملهألالةلل   له ؤشهمل لةل له  شهقلت  سل ش ل   

  قةب،ل ةلله ؤخةسة لؤبشلةلأ شل لسبكبل  لمل ه  شهقل ةلل ؤظش ةله صق ة له  ش شلللت
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 ه  ل للسبكبل لشلش اللال  مل كق لهألالةله    للل ةق لال    لؤ  بلهأل ة  ل سشل

 

،ل٢٠٢٢ سالالالالالالللال  الالالالالالمل كالالالالالق لهألالالالالالالالةله الالالالالال   ل،له لالالالالالال مله  ق الالالالالة ،له    الالالالالاللله  ةال الالالالالاللل بالالالالالالش ل  الالالالالالةملل ه فالالالالالشه ل لالالالالالال ز

 لسشهة للال ؤبةشلهألالةله س الل،له  لللقة ملهأل ش ل،ل س   شلأ  ة له ال  مت

ه قزالالالالالالالاللل  الالالالالالالةق له ال  الالالالالالالمله ال  الالالالالالال  ة له اللش الالالالالالاللل  الالالالالالال ل الالالالالالالل بلأ الة الالالالالالالال هؤخالالالالالالالذله سالالالالالالالشهشه ل ه ؤ صالالالالالالاللة ل

 لسبأ عةت

 لالالالالالال ل الالالالالالةق له ال  الالالالالالملال  الالالالالال  لؤ الالالالالال بلهأل ة الالالالالال ل سالالالالالالشله  الالالالالالل للسبالالالالالالكبل لالالالالالالشلش الالالالالالالل،ل   الالالالالالاله  عالالالالالالة لذه ل

ه  ققالالالالالالللسؤف لالالالالالالبل الؤةس الالالالالالللؤ فلالالالالالالذله ؤ صالالالالالاللة لذه له صالالالالالال للسال  الالالالالال  له س الالالالالال له ال ش  الالالالالالللفالالالالالالللاالالالالالالذ له    الالالالالالل،ل

لشه الالالالالالاللل ؤسالالالالالالالللمل الالالالالالالل بلل ش لسالالالالالالالة  شه ه له الؤخالالالالالالالذ لسصالالالالالالالللاةل،كالالالالالالالالةل الالالالالالالشةله ؤأكلالالالالالالاللل  الالالالالالال لأةللالالالالالالالؤمل  الالالالالالاللهلل

الؤكةال الالالالالاللل الالالالالالةلال  الالالالالالال  ل الةلالالالالالاللله  الالالالالالل لل الؤ  سالالالالالالالة لؤأالل عالالالالالالةل ؤ للالالالالالاللله البالالالالالالالكق ل ه ال  قالالالالالالة له ؤالالالالالالللؤ ه الالالالالالالال

 اذهله ال فلهألال لله خ لش،ل   للالةله ؤعللله ل ه الخة شله ال ؤال لت

  هفالالالالالالقله ال  الالالالالالمل  الالالالالال ل سالالالالالالشهمل)الالالالالالالذكش لؤفالالالالالالةاملفالالالالالالللال الالالالالالةبله  الةلالالالالالاللله الل لالالالالالاللل ه الالالالالاللفة له الالالالالالالل للسالالالالالاللةل زهشؤالالالالالاللل

ل ه ؤ   للته لهخ للله  شهقللل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 ه  زهاللؤ فذل ال للل س ل صل شلأالش له ؤسلهمل قس ل ال و  لةلفلل شلسللكشك ك

أ   الالالالال لالهالالالالاللله  زهاالالالالاللله ؤ ةللالالالالاللل الالالالالةلؤ فلالالالالالذل ال لالالالالاللل الالالالالس ل صالالالالالل شلأالالالالالالش لقالالالالالس ل ه الالالالالالؤسلهملل ه فالالالالالشه ل لالالالالال ز

 لس قلال و  لةلفللفش له علهلله  ةاللل   شهه لفللال ةفظللكشك كت

سؤ سالالالالالللالكؤالالالالال لؤ سلالالالالالقله علهالالالالالللفالالالالاللللفالالالالاللله علهالالالالالل،لفالالالالالللال الالالالالش ل الالالالاللل عةل الالالالالةله س الالالالالللل هفالالالالالةل للههالالالالالش له ؤ سلسالالالالالة 

فالالالالالالالش له ال ةفظالالالالالالالللل-ال ةفظالالالالالالالللكشكالالالالالالال كلال   الالالالالالالالة لؤؤ الالالالالالالالةلقلالالالالالالالةملال الالالالالالالو  لةلفالالالالالالاللله علهالالالالالالاللله  ةالالالالالالالاللل   الالالالالالالشهه ل

 سةسؤزهزله ال ه  لةلسلف لالسة  لالة للل)شب  (ال سة ل   ةزلهأل الةبله ال ك لل  لعملت

 الالالالالالالش ل ه ؤسصالالالالالالاللل الالالالالالةله ال   الالالالالالالالة ،ل ه ؤ صالالالالالالةبلأالالالالالالالالشل الالالالالالالس ل ه  الالالالالال  لأةلله الكؤالالالالالالال لأ الالالالالالفلفشلالالالالالالالقل الالالالالالالبل  ؤ

س الالالالالقله الؤعالالالالالاللة،ل س الالالالاللل صالالالالال لكالالالالالاللةل ه الشهس الالالالالللقالالالالالش لأ الالالالاللله الالالالالال   لفالالالالاللله اللل الالالالاللل ؤ الالالالال مله الؤعالالالالالاللل)ه الالالالاللةل

ه الخال الالالالالالة لفالالالالالالللفالالالالالالش له  الالالالالالشلسل(لالس الالالالالال له شبالالالالالال  له الالالالالالذ لؤالالالالالالمل  الالالالالال الفالالالالالاللل الالالالالاللةش لز  عالالالالالالةله ال ؤ الالالالالال لفالالالالالالللأ الالالالالاللل

 فلالالالالالالذل ال لالالالالالاللله  الالالالالالس ،لسلالالالالالالللأةله الؤعالالالالالالاللله الالالالالالؤ ة  لهأل عالالالالالالز لهألال لالالالالالالللفالالالالالاللله ال ةفظالالالالالالل،لسةبالالالالالالشلفشلالالالالالالقله علهالالالالالالللسؤ

 سال لللز  عةله عش  ل شالللالس  له شب  لفلله بةش له  ةملت

 أ الالالالالالةف لأةللفشلالالالالالالقل الالالالالالالبلالكؤالالالالالال لؤ سلالالالالالالقله علهالالالالالالللقالالالالالالةملسال الالالالالالةشل له الؤعالالالالالالالللفالالالالالالللهأل لالالالالالالة له  الالالالالالك للل ه بالالالالالال هش ل

ةمله الالالالالالالةل له شهل الالالالالل،ل لالالالالالال لؤالكالالالالالالةلالالالالالالةل لسالالالالالالةفله    الالالالالاللل  الالالالالس له الؤعالالالالالالالللفالالالالالالللأ الالالالالللأ لالالالالالالة له اللل الالالالالاللل فالالالالالقلأ كالالالالالال

الالالالالالالالةلقالالالالالالالة  ةله  س سالالالالالالالة له  شهقالالالالالالاللل،لالبالالالالالالاللش له الالالالالالال لأةلله الؤعالالالالالالالاللله ؤشفالالالالالالال ،لأ  الالالالالالالة له ؤ سلسالالالالالالالة لهأل  لالالالالالالالل،لل307

أ عالالالالالةلكة الالالالال لؤال الالالالالبلل شله   الالالالالل لفالالالالالللؤ الالالالال مله شبالالالالال  ،ل أةله السالالالالالة  لكة الالالالال ل الصالالالالال  للالالالالالالللشلفالالالالالش له علهالالالالاللله  ةالالالالالاللل

 ؤ الالالالالش ل ه ؤ سلالالالالالالق،ل   الالالالالشهه لفالالالالالللال ةفظالالالالالالللكشكالالالالال كل  كل الالالالالللالالالالالالالللشله فالالالالالش ،لفلالالالالالالالةله الالالالالؤكالبله فشلالالالالالقل ال لالالالالالالة له

  كبفلالقس ة له  شلاللل ه بشكة ل ه ال ةااللةلفلعةلت

ؤ عالالالالالالاللل  الالالالالال لقة الالالالالالللال كالالالالالالالللؤ سلالالالالالالقلكشكالالالالالال كال لأصالالالالالال  لل  ش الالالالالالالشفسالالالالالاللله الع    االالالالالال للسؤ ظالالالالالاللملال  الالالالالالشل الالالالالالس َّ

ه الالالالالالذ لقالالالالالالششلؤ قلفعالالالالالالةل  الالالالالال لذالالالالالالاللله ؤ سلالالالالالالق،ل  صالالالالالاللهشلأالالالالالالالش له الالالالالالؤسلملس الالالالالالقلالالالالالالالللشلفالالالالالالش ل الالالالالالشلسللكشكالالالالالال ك،ل

ل(لالةلقة  ةله  س سة لت307كةمله الةل ل) قس لس قل كل للالللشله فش ،ل فقلأ 

لل

للةشلهللال ه بالش للصقةله  له سصش ل

 صالالالالالبل فالالالالالللأال الالالالالللشفلالالالالال له ال الالالالالؤ ة،له لالالالالال مله  ق الالالالالة ،له الالالالال لال ةفظالالالالاللله سصالالالالالش ل الؤةس الالالالالللل  كة الالالالالللهأل سالالالالالة له  شهقلالالالالالل

 هأل  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة لهألال لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالللفلعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةت

لالالالالالالالةشهللال  ةهالالالالالالال لقةهالالالالالالاللل قالالالالالالالةبلالشه الالالالالالالبل) ه ( ل ةلشهالالالالالالاللملأشكالالالالالالالةةله  الالالالالالالل له فشلالالالالالالالقلأ بلشكالالالالالالالةل سالالالالالالالللهألاللالالالالالالالشل

ه  ال لالالالالالالالة له البالالالالالالالؤشكلله فشلالالالالالالالقلأ بلشكالالالالالالالةل سالالالالالالالللهألاللالالالالالالالشله بالالالالالالالالش ل صالالالالالالالقله الالالالالالال له سصالالالالالالالش ل ق الالالالالالالق ل الؤةس الالالالالالاللل

 هأل  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة لهألال لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالللفلعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةلت

  أبةشله  لأةلله  فلل ل سلله ؤالة ة لال له سلةله لهألال لللفلله ال ةفظلل

 

  50إلى أكثر من 
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لفلله ل  ةةلله  شهقللبةشكلسال ش لل  ل

 
هخؤالالالالالالؤملهؤ الالالالالالةللش الالالالالالةبلهأل الالالالالالالةبله  الالالالالالشهقللة،له لالالالالالال مله  ق الالالالالالة ،لالبالالالالالالةشكؤالفالالالالالالللال الالالالالالش ل  كة الالالالالاللله  سالالالالالالة له  شهقلالالالالالالل ل

الالالالالالةلل1  ؤس لالالالالالة له  لل الالالالاللل ه سق الالالالالؤلكل ال ةالالالالالالبله ؤ سهالالالالاللل ه ؤغ لالالالالالفله الالالالالذ له   سالالالالال لأ الة الالالالالاللالالالالال مللله ل الالالالالةله الالالالالل  ل

ه السسالالالالالبلفالالالالاللله  ةصالالالالالالللله بالالالالالعشله  الالالالالة ل،لالوكالالالالالله لالبالالالالالةشكؤالفالالالالالللال الالالالالش للخالالالالالشل  صالالالالال ة ة له غذههلالالالالالللخالالالالالقبله بالالالالالعش

ل.ه ل  ة لللأ ل ة

 قالالالالالالةبل  الالالالالال له علهالالالالالاللله لهشلالالالالالاللل قؤ الالالالالالةلل سالالالالالاللله   الالالالالالةل الالالالالالز ز،ل  كة الالالالالالللهأل سالالالالالالة له  شهقلالالالالالاللل) ه ( ل ةللالبالالالالالالةشكلل

ه ؤ الالالالالةلله الكالالالالال ةلالالالالالالةلش الالالالالةبلأ الالالالالالةبلسالخؤ الالالالالفله خؤصةصالالالالالة لالالالالالالةلهأل  الالالالالة لفالالالالالللاالالالالالذهله ال الالالالالش ل الالالالالة ل ؤ شلالالالالالفل

ه خالالالالالالالالة ل،لالوكالالالالالالالالله لأةلله   الالالالالالالالة له  شهقالالالالالالالاللل قالالالالالالالال له  العالالالالالالالال شلسة ال ؤ الالالالالالالالة له  شهقلالالالالالالالاللله ؤالالالالالالالاللللصالالالالالالالال  عةله س الالالالالالالالة ل

له ؤ  ةةله  الع شلت

 أبالالالالالةشل  الالالالال لأ الالالالالاللس الالالالاللل  الالالالالة لالبالالالالالةشكلله ؤ الالالالالةللفالالالالالللاالالالالالذ له ال الالالالالةش ،ل الالالالالؤسةمل الالالالالل لال الالالالالةش لال الالالالالؤسسق ل ال عالالالالالةل

فالالالالالاللله  ةصالالالالالالالاللله ل  ة لالالالالالالالللل2022ل–ال الالالالالالش له صالالالالالالال ة ة له غذههلالالالالالاللله الالالالالالالذ ل الالالالالالل سللفالالالالالالالللبالالالالالالالعشلؤبالالالالالالشلةله  الالالالالالالة لل

لأ ل ةلت

ل

له خةصللسبشه للهشلل كة له شهفللةللسلةةل لللل  بلقش 

ل

ل150أصالالالالالاللشلالصالالالالالالشفله شهفالالالالالالللة،له لالالالالالال مله  ق الالالالالالة ،لسلة الالالالالالة ل للالالالالالالله ل الالالالالال بلفةهالالالالالالل لقالالالالالالش لل  كة الالالالالالللهأل سالالالالالالة له  شهقلالالالالالالل

ل ت ال ل ةل بشه للهشل كة

ال لالالالالالال ةللل الالالالالالةشل بالالالالالالشه لل150 ذكالالالالالالشله الكؤالالالالالال له  قالالالالالالاللل  الصالالالالالالشفلفالالالالالالللسلالالالالالالةةلؤ سؤالالالالالالال) ه (،لأةللفةهالالالالالالل لقالالالالالالش ل

ل   ه لتل10سة الهلل،لالبلشه له  لأةللالل لؤ لللله سش لؤصبله  لل4لهشل كةلؤس  ل

ل أ ةفله سلةةلأةلله ؤسللمل   له سش للك ةلفللفش  له الصشفلكةفللفللسغلهلل ه ال ةفظة لت

لل

ل
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ل

ل

لل  شل  سشاللبلل٩٠هبه  ف لؤسؤش لالةل ة زللأ  ةش

ل

ه ؤ الالالالالالالةالق لهال الالالالالالالل للله السكالالالالالالالش ،له لالالالالالالال مل هصالالالالالالال  لأ الالالالالالال ةشله الالالالالالال ف لهشؤفة عالالالالالالالةلفالالالالالالاللل لل كة الالالالالالاللله  سالالالالالالالة له  شهقلالالالالالالالل

ه  ق الالالالالة ،ل  الالالالال لؤ ق الالالالالة لسالالالالالأةللأ سالالالالالكفللقالالالالالللؤ هفالالالالالقل  الالالالال لخفالالالالال لكسلالالالالالشلفالالالالاللل  ؤالالالالالةلله خالالالالالةمل  الالالالاللالةلؤ ؤالالالالالال ل الالالالالله ل

 هألشس ة ،ل كةله الخة فلسبأةله قؤصةلله  ة اللل ل لالةله الكة  ت

س الالالالالالالالللأةلك الالالالالالالال لل  شه ل  سشاللالالالالالالالالبلل29ت89%ل  الالالالالالالال ل5ت0 الالالالالالالال ؤة لأ لل43 هشؤف الالالالالالال له  سالالالالالالالال للهال  الالالالالالالاللل خالالالالالالالالةملسش الالالالالالالال ل

ل%لفلله    لله  ةسسلت4أك شلالةل

لل  شه ل  سشاللبتل85ت83%ل   ل3ت0  ؤة لأ لل22 زهل لكذ كله  س للهال  لل  خةملهألاللشكلل

ل%لفلله    لله  ةسسل،لال   للأكسشلالك  لل اللل عةلال ذلألةشت5 كة  لقللهشؤف  لسأك شلالةل

له الخة فلسبأةلب له ال ش  ت هشؤف  لأ  ةشله  ف ،لأالمله   لةل   لخ فلللؤ للل

ل

لل
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 ال ةال ة ل  لله  علله    ل للؤالؤ لس صة للفلله   لة له الؤ ل لس للؤ لل الشهل ةل   زشه 

 
ال الالالالالالالالللسالالالالالالةل الالالالالالال الةة،لهالؤقكالالالالالالالاله  صالالالالالالالة للالالالالالالالالةللال الالالالالالالةال ل  الالالالالالاللله  عالالالالالاللله  الالالالالالال  ل لهألاللالالالالالالالشله  الالالالالالالةلل ٢٤فالالالالالالشه مل

ه الق سالالالالالاللله س الالالالالالةهلللس الالالالالالللؤ لل الالالالالالالفالالالالالالللال صالالالالالال لشهالالالالالاللمله الالالالالال زشه تل ل ه الالالالالالالسالالالالالالةل الالالالالال الةةلق الالالالالاللللال ظالالالالالال ش لفالالالالالاللل

ه   لالالالالالالالة له الؤ الالالالالالالل ،لشف ؤعالالالالالالالةل الالالالالالالل لخ لسالالالالالالاللله صالالالالالالال ةفلل الالالالالالالالةبلخةبالالالالالالالس ل،لؤؤعالالالالالالالالالسة ال الالالالالالالو  للل الالالالالالالةلالسؤالالالالالالالبل

لت2018   س بل ةملهألخلشلفللق ص للله الال كللس 

لل

ل

ل

 ه الس   لهألالاللل  لالةللل  لأ شهفله  زه ل   لؤ   له ؤص لللس لله س ة له عل ل

فالالالالالللؤ للالالالالاللله عل الالالالاللله ؤالالالالاللله الالالالالؤالش ل الالالالالؤللأبالالالالالعشل ش ؤعالالالالالةلله  ك الالالالالاللله لال لالالالالاللل ه  الالالالال  للةلالالالالالال لفبالالالالالبل 24فالالالالالشه م

  الالالالالققله  الة الالالالالالللاالالالالالة مل ش  الالالالاللسش ل  الالالالالال للهأل الالالالالل،لؤ سالالالالالل لالعالالالالالالاللله الس الالالالال  لهألالالالالالالالالللهألالالالالالالمله الؤ الالالالالل ل ه ؤعالالالالالال 

 ش  الالالالالاللسش لأكالالالالالاللللسؤ  لالالالالالالال الالالالالالشسة ل الالالالالاللله  الالالالالال  لللل ه الالالالالالالةشه تل كالالالالالالةله الل  الالالالالالالللالالالالالالالةل لالالالالالالشهةلؤعللالالالالالالله ل للالالالالالالل 

ه الفة  الالالالالالة لال الالالالالالؤالش لله لالالالالالالةلأ الالالالالالشهفله  الالالالالالش ل  الالالالالال لله  فالالالالالالةظل  الالالالالال له عالالالالالالل  ل ه الؤ الالالالالالة ل الالالالالالةلأ لبالالالالالالكبلالالالالالالالةللأة

لأبكةبله  ؤفزهزه لأ لهأل الةبله ؤللقللؤول ل   لؤص للله   فلت
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لؤشهال للؤسلملسبك ةل لل للهةلهةلسؤعاللله ؤبعلشل ل ة  لسؤ  ل لكسلش

ؤسالالالالالالالاللمله الالالالالالالالشهلملهألاللشكالالالالالالالاللله  الالالالالالالالةسقلل  ة الالالالالالالالللؤشهالالالالالالالالال لسبالالالالالالالالك ةله   الالالالالالالاللةل الالالالالالالالللال  الالالالالالالاللل الالالالالالالالللأةلهةلل ألفل 

ال ة سالالالالالالالةلل2024ه ؤ فزل  لالالالالالالللالؤعالالالالالالالالةل لةاالالالالالالالةلسؤبالالالالالالال لالصالالالالالالال شؤالأل عالالالالالالالةلؤخبالالالالالال لهةللؤشبالالالالالالال ل   لالالالالالالاللل للالالالالالالالل لفالالالالالالاللل

ةلل  شت لالالالالالالالشةله  العالالالالالالال ش له الالالالالالالذ لسالالالالالالالة للؤ الالالالالالالة بل   الالالالالالالةلفكالالالالالالالش لأةلال لالالالالالالال ل475 لةاالالالالالالالةلس  الالالالالالالبل  الالالالالالالششلقالالالالالالاللش ل

 الالالالالال  ل  الالالالالال له الالالالالالؤخلهمل ف ذاالالالالالالةله  ه الالالالالال ل  ؤبالالالالالالعلشلسالالالالالالال الالالالالاللةل“لؤشبالالالالالال ل  سلالالالالالال لهألسالالالالالالل لال الالالالالالللهلأةل الالالالالالللهةلهةل

  الالالالال لالالالالالةل الالالالة لفالالالالاللل الالالال له بالالالالالك ةله ؤالالالالللشف الالالالال لفالالالاللل  لالالالالاللل”لالبالالالالةاللعةل ه سالالالالشه لسعالالالالاللفله ؤغ الالالال ل  لالالالالالال لة الالالاللة

 ف  شللهت

 الالالالالللهةلهةلؤالالالالالالأؤلل  الالالالال لبالالالالالكبلؤبالالالالالعلشل هفؤالالالالالالشه ل  الالالالال لالسالالالالاللمله بالالالالالالك ةلل ال الالالالالل“  الالالالالة لفالالالالاللله بالالالالالك ةلأل الالالالالالةلأةل

ؤصالالالالالالالالة ل لفالالالالالالالاللله بالالالالالالالالعشلهألخلالالالالالالالالش لألةل الالالالالالالالللهةلهةلؤخبالالالالالالالال لأةللؤشبالالالالالالالال لالسالالالالالالالاللمله بالالالالالالالالك ةلأ الالالالالالالال له  ؤخةسالالالالالالالالة ل

  الالالالالالبلاللالالالالالالزهةله  لة الالالالالاللللاللالالالالالالبل  الالالالالال ل“ هؤعالالالالالالملل  ة الالالالالالللؤشهالالالالالالال له ال  الالالالالالللسة  الالالالالال لل  الالالالالال ل”ت2024ه شهة الالالالالاللللفالالالالالاللل

 للالالالالالالالالةله   الالالالالال  له ؤبالالالالالالالعلشللله خة هالالالالالالاللل ه صالالالالالالالةلالللؤبالالالالالالال لالصالالالالالالال شؤالالالالالالالالةلخالالالالالالالقبل   الالالالالالال“سال ة  ؤعالالالالالالالةل”له ل الالالالالالةش

 أخالالالالالالذلؤشهالالالالالالال ل  الالالالالال له ال  الالالالالالللخص صالالالالالالةله الالالالالالؤخلهمل سالالالالالالةش ل”تال الالالالالالبلف  صالالالالالالش فل فخالالالالالالةلمله الالالالالالش مفل فاؤ شف

  ة لفالالالالالاللل”ت الالالالالالشق لال الالالالالالا“ل2020   الالالالالاللل ل الالالالالالةلق  الالالالالالالسالالالالالالأةله  ؤخةسالالالالالالة له شهة الالالالالالللله  الالالالالالةمل”له كذسالالالالالاللله كسلالالالالالالش “

ؤخلالالأل  الالالالالالفلاؤ الالالالالالشل ؤالالالالالالشللفالالالالالالللكؤالالالالالالة له كذسالالالالالاللله كسلالالالالالالش فلاالالالالالاللل بالالالالالالةش لالسةبالالالالالالش ل  الالالالالال لؤكؤلالالالالالالكله الالالالالال“فه بالالالالالالك ةل

ه كذسالالالالالاللله كسلالالالالالالش فله الالالالالالؤخلالعةلاؤ الالالالالالشل  ؤ الالالالالالشل ل  الالالالالال لكالالالالالالش له لعالالالالالال لل ل الالالالالال لأ لؤ الالالالالالؤخلمل“ف أ الالالالالالةفل”تلكفالالالالالالة ل

 ”تسة ؤعؤةش

ال ة  الالالالالالللالؤ الالالالالالل لالالالالالالالةل ة الالالالالال ل“ أكالالالالالللأةله الالالالالالؤخلهملاالالالالالذ له  سالالالالالالةش لسبالالالالالكبلالؤكالالالالالالششل  الالالالالال له ال  الالالالالللسبالالالالالالأةلؤشهالالالالالال ل

لمله كبالالالالالال ةل   الالالالالاللةلأك الالالالالالشلبخصالالالالالاللة له ؤالالالالالالةشل ل الالالالالالللهةلهةل قةالالالالالالالللشهسالالالالالال لفالالالالالالللأذاالالالالالالةةله البالالالالالالةاللةلسالالالالالاللةلالسالالالالالال

الالالالالالالالش لال الالالالالالالذلل7700  ة لفالالالالالالاللله بالالالالالالك ةلأةلاالالالالالالالذ له  سالالالالالالالةش له الالالالالالؤخلال لأك الالالالالالالشلالالالالالالالةل”ته  الالالالالاللل ل  الالالالالالالةش ل قبالالالالالالالهزهز

 ال ل ةلل  شتل475ت ل ة  لل  ة للؤشهال له ال  للس  بل  ششلقلش ل2021كة  ةله  ة ل ل ةلشل

الالالالالالةل”ل الالالالاللللكسلالالالالالش“ الالالالاللؤسلملسبالالالالالك ةل الالالالاللل فالالالالالللسلالالالالالةة،لأكالالالالاللله الالالالالشهلملهألاللشكالالالالاللله  الالالالالةسقلال الالالالالة له   الالالالاللةله الالالالالال

  الالالالالةهبله  الالالالالقملهألخالالالالالشةلفالالالالالللهأل الالالالالةسل ل هألبالالالالالعشله السس الالالالالللسؤعالالالالالاللله ؤبالالالالالعلشلكذ كت أكالالالالاللله الالالالالالقالالالالاللللؤخالالالالالذلؤالالالالاللهسلشل

أل الالالالةلسبالالالالالأةله    الالالالاللله سش الة لالالالالاللله ؤالالالالالللؤ سالالالالقل الالالالال بله ع الالالالال مله الالالالالذ لبالالالالال اله صالالالالةشل الالالالالال  الالالالال لالس الالالالال له كالالالالالةسلؤ بلفالالالالاللل

اله شهة الالالالاللللكالالالالالةةل ؤشهالالالالالال ل ققالالالالالة لالؤأزالالالالالاللل الالالالاللهلالالالالالال لت خالالالالالقبل  لؤالالالالال2021ه  الالالالالةلملالالالالالالةلكالالالالالة  ةله  ة ل ل الالالالالةلشل

ألخسالالالالالالالةشل“  الالالالالالالةهبله قاللالالالالالالالللشهل الالالالالالاللللال الالالالالالالبل الالالالالالالللهةلهةل  ل لالالالالالالال شكلؤالالالالالالالةلالزله ؤالالالالالالالللكالالالالالالالةةلل ؤسالالالالالالالشلأ عالالالالالالالةلؤالالالالالالالش لل

  كةةلل البل  لعةلسة ؤظةمل سشلؤ لؤشله ذ لال  ل ةله ؤخلهالالالةلذ كله  لةت”تلكةذسل

 


