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الونبببب لركلاعزبببب ل ببببابلوابببببللالنببببراول ببببب ل  ببببسا لالنائببببولالرئللببببسئاللوابببببللالنببببراولو  بببب ل ❖

 (..)ورق لواللالنراو(6ص.)قانر لاهاالاألو لالرطنيلل   ا لراابا ه

النائبببببولالرئللبببببسئاللواببببببللالنبببببراولو  ببببب لالونببببب لركلارابببببهلب  بببببزائللانببببب ل   بببببيل  بببببائ ل ❖

 (رزال لاألنباءلالعساقا (..)6ص.)ب أ لالا ل وئلهائ لال  ثواسلل

النائبببببولالرئللبببببسئاللواببببببللالنبببببراولو  ببببب لالونببببب لركل لالبببببسر ا لاونببببب لالنهبببببر لبراقببببب ل ❖

 (رزال لاألنباءلالعساقا (..)7ص.)ال نا  لالو با لل

الرفبببب لالعساقببببيلبسئا بببب ل . ببببامهرا ل ببببب رلاب بببب لوبببب لنقاببببس لال طببببسكلو ببببان  لالبببب رئلاأل بببب اءل ❖

فبببببببيل ببببببب رائلقعبببببببا لت ببببببب وساسلار  ببببببب اءا لالو زبببببببسس للببببببب رئلالابببببببراسل بببببببب ل ساعبببببببانال

 (..)ورق لوابللالنراو(7ص.)ر ارائنا

و ا ثببببا لب ببببأ لالع قببببا لالرفبببب لالعساقببببيلبسئا بببب ل . ببببامهرا ل ببببب رلااببببسكلوبببب لنقاببببس لاألس نببببيل ❖

الثنائابببب لبببببا لالبببببب ا لالابببباسا هلر بببببئل ر ابببب لالاهببببر لرالو ببببا يللورااهبببب لال  بببب اا لر اببببارال

 (..)ورق لوابللالنراو(8ص.)للاألاوا 

ال بببببروسا ل(..)8ص.)ال ببببباا  لاز ببببب لورق بببببهلوببببب لاب ببببب ل ال  بببببب لل  وببببب لالاببببببرسكالنائبببببول ❖

 (نارا

مببببب ئلالبسلوبببببا لالعسببببببي..ل رعبببببا لنابببببابيلب بببببأ لال  بببببرا ل بببببب لا انببببب لال  ببببب اءا لب ببببب ل ❖

 (ال روسا لنارال(..)9ص.)العساق

البببببب لورقبببببب ل  بببببب لفببببببيلرااس لل100از بببببب ل  ببببببباول ببببببأمسل ثبابببببب للالنائببببببول بببببب كل ببببببرا  ❖

 (   لنارا(..)9ص.) ساقا 

الماسااببببب لالعساقاببببب ل ز ببببب لبال   بببببائلتاساءا هبببببالوببببب ل سزابببببالرتابببببسا لب بببببأ لنهبببببسكل ابببببب ل ❖

 (   لنارا(..)10ص.)رال سا 

ابببببب هبل زروببببب لالزببببباقويلبعسقبببببب ل ن ابببببب لو ببببباسا ل  باببببب لالوابببببا لفببببببيللالنائبببببول ببببب كل بببببرا  ❖

 (الوعبرو رزال لل(..)10ص.)الب س 
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رالع بببببببببزسكلببببببببببا لالعبببببببببساقللاألونبببببببببي طبببببببببراسلال عبببببببببارنا لل هواببببببببب الزببببببببباقويلاعزببببببببب ل ❖

 (رزال لاألنباءلالعساقا (..)11ص.)رلبنا 

رزالببببب لاألنبببببباءل(..)11ص.)البببببرطنيلالزس  ببببب اني لببببببسهبل بببببال لوس ببببب ناللسئا ببببب لالاوهرساببببب ل ❖

 (العساقا 

العببببببابللوابببببببللالببببببراساءلا بببببب  لور بببببب لا بببببب زوائل  راببببببئلالاببببببساءلالبببببب لقببببببساسللاألوببببببا  ❖

 (رزال لاألنباءلالعساقا (..)12ص.)٣١٥

 (الوعبرو للرزال ل(..)12ص.) ا قر ل عب ل ب ل نااحلالزاقوي  لرهويلرغاسلورار  ❖

رزالبببب لاألنببببباءل(..)13ص.)لارقبببببابالزرس  بببب انيلا ببببسسلالن بببب اولوبببب لبسلوببببا للار بببب ويال  ببببا ل ❖

 (العساقا 

رزالببببب ل(..)13ص.) سزببببب لاو ببببب ا ل عبببببب لو اطعببببب لنرابهببببباللاب ببببب لان مببببباولسئببببباللالاوهرساببببب ل ❖

 (األنباءلالعساقا 

رالونط ببببببببب لرالوا وببببببببب لال سابببببببببي لب ببببببببباءلومبببببببببابلالهبببببببببرئلا بببببببببزئل  ببببببببب االلبعبببببببببساقل ❖

 (رزال لاألنباءلالعساقا (..)14ص.)ال رلي

ائبببب   لالوببببالزيلاثنببببيل ببببب لوبببببا س للببببب او ساطيلب بببب ولوس بببب هلر  بببببللطابببب لس ببببا للسئا بببب ل ❖

 (   لنارا(..)14ص.)الاوهرسا 

 (ورااا لنارا(..)15ص.)ال  كلرطالبانيلاناق ا ل  بلون ولسئا  لالاوهرسا  ❖
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 (لال روسا لنارا(..)16ص.)   ه  ل   ًلغااااًل واليلالعساقيزا ار ا لل ❖

 (   لنارا(..)16ص.)تط قلمط ل ونا لو    لفيلالعا و لبغ ا لو ل  س لو ارس ❖

 

 

 

 

 (ال سا لنارا(..)17ص.)وبار للبو ائلال ااسا ل٢٥ون لقسر للالساف ا لاعب لا  وساس ❖

 (ورااا لنارا(..)17ص.)البنكلالوسزاك ل غااسل عسلال س ل ا وسلالق  ا  ❖
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 (ال سا لنارا(..)18ص.) ر  للبنا ل اب  لفيلت ا  لال ائا لال رساا  ❖

سر بببباال(..)19ص.)بببببال اسلرونبببب لالبابببب لبعبببب لقهببببرسلبببببعس لألن بببببرناالالطاببببرسالااائببببس..ل راوببببسل ❖

 (الارب

راابببببببسلالماسااببببببب لال بببببببعر كللبعسباببببببب  لو بببببببا يل و اببببببب لاله نببببببب لفبببببببيلالببببببباو للل ببببببباائل ❖

 (..)ال   (19ص.)قائو 

 

 

 

 

 

 

ابببببببرلبااببببببب  لاع ببببببببسلال  ببببببباقلببببببببا لت بببببببسائائلرلبنبببببببا لب بببببببأ ل س بببببببابلال ببببببب ر لالب ساببببببب ل ❖

 (BBC(..)20ص.)  اسامااً 

 (األهساب(..)20ص.)لسر اال س ل ب ل  سا ا ل وسازالب أ ل او لالغ اء ❖
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الون لركلاعز ل ابلوابللالنراول ب ل  سا للالنائولالرئللسئاللوابللالنراولو   ل

 قانر لاهاالاألو لالرطنيلل   ا لراابا ه
لببببسئاللوابببببللالنببببراوهلالاببببربل زبببب لال ببببا لمو  بببب لالونبببب لرك هلالنائببببولاألرئللورقبببب لواببببللالنببببراو 

(هل بببببابلالواببببببلل بببببب ل  بببببسا لقبببببانر لماهببببباالاألوببببب لالبببببرطني هل2022  بببببسا لاألرئلل-11الث ثببببباءل)

رب  لالونببببب لركهلمببببب ئلا ببببب  بالهلسئببببباللاهببببباالاألوببببب لل   اببببب لراابا بببببههلرعبببببوا ل  بببببرقلون  بببببباه.

ابابببب لال ببببا لممالبببب لالببببرطنيلال ببببا لم وابببب لال ببببطسك لهلب عببببرسلسئبببباللال بببب للبانبببب لاألوبببب لرالبببب فا لالنا

العبابببب ك هلر بببب  لوبببب ل  عبببباءلالبانبببب لرال ببببا  لالنببببراوهلال  بببب اا لال ببببيل رااببببهل وببببئلالاهببببااهلر بببببسال

ا  اااا بببببهلل عاابببببال رس لروهاوبببببهلفبببببيل ع بببببول ببببببزا لالب بببببااالر اببببباس لالومببببب سا لرالابببببسائبلالونقوببببب ل

انبببب لاألوبببب لرالبببب فا لرغاسها.ر  ببببالالنائببببولاألرئلتلبببب لال ن ببببا لالو بببب وسلبببببا لاهبببباالاألوبببب لالببببرطنيلرل

 الناابا لل رفاسلال  اااا لال او لل عااال رس لروهاوهلبوالا اهبلفيل  قل و لرو ال لالب  .

ل

الون لركلاراهلب  زائللان ل   يل  ائ لب أ للالنائولالرئللسئاللوابللالنراولو   ل

لهائ لال  ثواسلللالا ل وئل

األرئللببببسئاللوابببببللالنببببراولو  بببب لالونبببب لركهلالاببببربلاألسبعبببباءهلراببببهلالنائببببولل رزالبببب لاألنببببباءلالعساقابببب 

 ب  ببببببببببببزائللانبببببببببببب ل   ببببببببببببيل  ببببببببببببائ لب ببببببببببببأ ل لابببببببببببب ل وببببببببببببئلهائبببببببببببب لال بببببببببببب ثواس.

رقبببببائلالوز بببببولار  وبببببيللبنائبببببولاألرئلفبببببيلبابببببا ل ب  بببببهل)را (هلت ل الونببببب لركل بببببس للاا وا ببببباًلور بببببعاًل

ال بببب ثواسلالرطنابببب ل ببببه لالنابببباسلرراببببهلفاببببهللبانبببب لالنااهبببب لالناابابببب لا  عبببباف لم لببببهلسئبببباللهائبببب ل

ب  ببببزائللانبببب ل   ببببيل  ببببائ لناابابببب لوبببب للان ببببيل)النااهبببب هلرال بببب ثواسلرال نوابببب (لب بببب لالهائبببب هلل   ابببب ل

 لابببب لون هببببالاراببببااا لرال ببببسزا لالو بببب ثوس لرالاهببببا لالو بببب  ا  لرن ببببولارنابببباالالو    بببب لرالمطببببرا ل

ن  لتاببباا لرلببببلا ببببلبال ببب  ثواسلونببب لا ببب  بلالناببباسللو بببعرلا هال  بببن لالابببربهل بببب ل  لالو مببب  لب ببب لوببب لوبببل

 ال ببببب نبلال  سابببببسلاأل ببببببر لالو ببببببئلرال بببببس لفبببببيلاب ببببب لواببببببللالنبببببراولل مبببببا لقبببببساسلب بببببأ لالن بببببائ  .

لو ببببب  ل ل ال  ببببا لالوراببببر لفببببيلهائبببب لال بببب ثواسلللوثاببببئللببببههلر  ن رن ببببئلالباببببا ل بببب لالونبببب لركلقرلببببههلت ن

 وببببابلر ببببرئلال بببب ثواسا لتلبببب ل ابببب كلال ا بببب ا لزرنهبببباللبببب ل ببببنعزلللالبببببب ل  بببب بل بانببببالقطبببب لالطسابببب 

لبال    ل ب ل اا لالوراط لال  اس .

ل
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ل

ل

براق لللنهر الالون لركل لالسر ا لاون لالنائولالرئللسئاللوابللالنراولو   ل

لال نا  لالو با لل

الونبببب لركهلالاببببربلاألسبعبببباءهلا ل زبببب لالنائببببولاألرئللببببسئاللوابببببللالنببببراولو  بببب لل رزالبببب لاألنببببباءلالعساقابببب 

الببببسر ا لاونبببب لالنهببببر لبراقبببب لال ببببنا  لالو بابببب .ر زسلالوز ببببولار  وببببيللبنائببببولاألرئلفببببيلباببببا ل ب  ببببهل

)را (هلا ل الونببببب لركهل بببببس للاا وا ببببباًلور بببببعاًللبانببببب لالق  بببببا لرال بببببنا  لرال اببببباس لالنااباببببب لب عبببببرسل

لرااس  .ر بببب سلالونبببب لركل وبببب لزاسثبببب ل  ا ابببب لفببببيلرااببببسلال ببببنا  لونهببببئلالمببببباالرالوبببب كلالو  بببب بلفببببيلا

 بببببائلا ببببب وساسل سااببببب لتن ببببباالال طبببببا ا لال بببببنا يلرالاسا بببببيلب ببببببول اا بببببا لارهوبببببائلال بببببيلا بعهبببببال

البببببع لبهبببب  ل مساببببولالق  ببببا  هلونرهببببالا ل   بببب ل  ببببباول رقبببب لالو ببببان لالو بابببب لروببببالساف هببببالوبببب ل

و بابببب لرال  وببببا لالزبببببيل ببببب لال بببب اسا لرهببببسرولانعزا ببببا ل ببببببا ل ببببب ل ساابببب ل  ببببغائلاألابببب كلالعاوببببب لال

العوببببببب لال ببببببعب هلهببببببرلب بببببباءل ا لاللاببببببا لالسر انابببببب لالو بعبببببب لل  بببببب ثواس .رطالوهل رااس لال ببببببنا  ل

بإ بببب   ا لر ببببائئل زثببببسل  اثبببب لرس ببببان لل  بببباا لالو بببب ثوسا ل ببببب لال بببب ثواسلفببببيلال طببببا لال ببببنا يل

الا ل وابببببللالنببببراول ا بببببلب ببببزئلزاوببببئللو ببببا يلرال سزاببببال ببببب ل أهاببببئلر  ببببغائلاوابببب لالو ببببان  هلوعزبببب 

النهببببر لبراقبببب لال ببببنا  لالو بابببب لفببببيلال طببببا ا لالعببببابلرالمبببباصهلر عبببب ائلال  ببببساعا لال اوبببب لرالعوببببئل

 ببببب لااببببا  لال م ا ببببا لالوالابببب للبرااس  .ر  بببباهل الببببرااس لالوعنابببب لرببببب اءلال عببببار لال ببببابلوبببب لالنببببراول

  ساعا  .بوالا هبلفيل  هائلوهاوهبلالسقابا لرال 

 

الرف لالعساقيلبسئا  ل . امهرا ل ب رلاب  لو لنقاس لال طسكلو ان  لال رئلاأل  اءلفيلل

ل  رائلقعا لت  وساسلار   اءا لالو زسس لل رئلالاراسل ب ل ساعانالر ارائنا

ال رلابببب لفببببيلعببببو لابببب رئل  والببببهلالاروابببب لربهبببب  لارس  بببباءلبو بببب ر لالو بببباسز لورقبببب لوابببببللالنببببراو ل

تا وا ببببا لار  ببببا لالبسلوببببانيلالبببب رليلالونع بببب لفببببيلالعا ببببو لزاغبببباليللاوهرسابببب لسارنبببب اهلالرفبببب لالعساقببببيل

بسئا بببب ل . ببببامهرا ل ببببب رلب بببب لوبببب لنقاببببس لال طببببسكلبسئا بببب ل . وبببب  لبنبببب ل  بببب لال ببببباطيل بببب  اًلوبببب ل

وببببب ل ابببببئل رثاببببب للالوب ببببا لرال عبببببااالال بببببيل  عبببببب لبأهواببببب ل عاابببببال فببببباقلال عبببببار لرال ن بببببا لالو ببببب سك

الع قببببا لالثنائابببب لر ر بببباعهالفببببيلالواببببائلارق  ببببا كلرال ابببباسكلرالث ببببافيلر  عاببببئللاببببا لال بببب اق لالناابابببب ل

بببببا لالبسلوبببباناا هلبوببببالامبببب بلالو ببببال لالو بببب سز لرالببببببيل طبعببببا لال ببببعبا هلوبببب لاانبببببهل زبببب لسئبببباللالرفبببب ل

ل رلابببب هلر هوابببب ل رسل رئلاأل بببب اءل ببببب لعببببسرس ل ن ببببا لالوراقبببب ل اببببا لال عببببااالالرطنابببب لرارقباوابببب لرا

لو ببببان  لوطبببببولالعببببساقلفببببيل بببب رائلقعببببا لت بببب وساسلار  بببب اءا لرال ابببباراا لالو زببببسس لوبببب لقبببببئل رئل

 سزابببببا(ل بببببب ل ساعبببببانالر ارائنببببباهلرورا بببببب لالاهبببببر للعبببببوا لال  بببببرئل بببببب ل  ببببببل-الابببببراسل)تابببببسا 

طببببسكلوبببب ل اببببئلتنابببباحلبطرلبببب لالوا وبببب لالبببب رليهلفعبببب ًل بببب لوناق بببب ل  بببب ابلالبببب  بلالسااعببببيللباانببببولال 

 .2022زأللالعالبللزس لال  بلنهاا له الالعابلل

 

https://iq.parliament.iq/blog/2022/10/12/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-21/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/10/12/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-21/
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الرف لالعساقيلبسئا  ل . امهرا ل ب رلااسكلو لنقاس لاألس نيلو ا ثا لب أ لالع قا لل

الثنائا لبا لالبب ا لالااسا هلر بئل ر ا لالاهر لرالو ا يللورااه لال   اا لر اارالل

لللاألاوا 

ل

 بببببب لهببببباوتلال عالابببببا لرارا وا بببببا لالو ببببب وس لل   بببببا لالبسلوبببببانيلالببببب رليلورقببببب لواببببببللالنبببببراو ل

زاغبببباليهلالرفبببب لالناببببابيلالعساقببببيلبسئا بببب ل . ببببامهرا ل ببببب رلل–الونع بببب ل الابببباًلفببببيلالعا ببببو لالسارن ابببب ل

ب ببببأ ل  وبببب ل اببببس لوبببب لالرفبببب لاألس نببببيلالبببب كل س  ببببهل ببببعا  لالوهنبببب للهاببببثبلالااببببا ا لو ا ثببببا لس ببببوا ل

الع قبببببا لالثنائاببببب لببببببا لالببببببب ا لالاببببباسا هلرب ببببب لال ببببببئلالز ابببببب لل ر اببببب لالاهبببببر لر  ببببببلالو بببببا يل

لورااهبببب لال  بببب اا لر اببببارالاألاوببببا لل   ابببب لاألوبببب لرار بببب  ساسلفببببيل وببببربلالونط بببب لرال م ابببب لوبببب ل بببب  ل

 ال ر سا هل اوالهناكل  ر لو  سز لر  قا ل اساما لرث افا ل سبطلبا لال عبا .

 

 

لال اا  لاز  لورق هلو لاب  ل ال  ب للل  و لالابرسكنائولال

الوم  بببب لل وساببببسلز بببب ل  ببببال لال بببباا  هلاألسبعبببباءهلورق ببببهلوبببب لاب بببب لاببببربلغبببب لل ال ببببروسا لناببببرا

 سئاللالاوهرسا .

هلت ل اب بببب لاببببربلغبببب للل بببباائلقائوبببب هلرفس بببب لال  ببببا لل  وبببب لالابببببرسكلرقببببائلالنائببببول بببب لال  ببببال ه

 و ساطي .البببببببرطنيلالزس  ببببببب انيلببببببببالق سلبون بببببببولسئا ببببببب لالاوهرساببببببب ل قبببببببر لوببببببب لنقابببببببس لالببببببب ا

 

 هللف بببباًلتلبببب ل نببببهل ت السفعبببب لهبببب  لبببببسهبل ببببال لربببببا هل  ل   بببب  لسئا بببب لالاوهرسابببب ل الابببباًلهببببرل س ببببا 

ل." ب لالبطا لس ا لالع   لفإ لالباس يل ا هولن رل س ا 

ر عببببا لالابببببرسكهل  ل األطببببسا لال ببببنا ل   بببباسكلفببببيلاب بببب لالغبببب  هلونرهبببباًلتلبببب ل  ل   ببببال لال بببباا  ل

 الببببببببببببببببببببب او ساطيلراببببببببببببببببببببب  بلوس ببببببببببببببببببببب ه .ا ببببببببببببببببببببب لوببببببببببببببببببببب لال ببببببببببببببببببببباول

 

 ر ببببببببببب  ل بببببببببببب ل  ل ابببببببببببربلغببببببببببب ل ا بببببببببببه ل  ببببببببببببلوبببببببببببب لسئا ببببببببببب لالاوهرساببببببببببب  .

هلفببببيلالزببببسابوهبببب كل ببببب ل هال بببباولالبببب او ساطيلالزس  بببب انيلرفببببيلرقبببب ل بببباب لوبببب لالاببببربهل  بببباسل عببببر

هلتلبببب ل  ل البببب او ساطيلرال  ببببا ل بببب بالوس بببب اهواللسئا بببب لالاوهرسابببب ل)سابببببسلال ببببروسا لناببببرال بببب ا للببببب

لزوس  ل  را للبون و .  ب لالبطا لس ا ل(هلرا   ال ب بسهبل ال   و لر

ل

https://www.alsumaria.tv/Entity/1255735915/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1255735915/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133262/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3865145090/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133505/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1223198920/%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85/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/133262/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3865145090/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF/ar/
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ل

ل

لم ئلالبسلوا لالعسبي..ل رعا لناابيلب أ لال  را ل ب لا ان لال   اءا لب  لالعساق

 زببب لنائببببولسئبببباللالبسلوبببا لالعسبببببيلرسئبببباللز بببب لال بببباا  لالناابابببب ل بببع  لزببببسابهلالاببببربلل ال بببروسا لناببببرال

البسلوبببببا لالعساقبببببيلالسبعببببب ل بببببر رالبالوراف ببببب ل بببببب لا انببببب لال  ببببب اءا لال سزاببببب لالسبعببببباءهل  لووثببببببيل

رالاسانابببب ل ببببب لالساعببببيلالعساقابببب لفببببيلالبسلوببببا لالعسبببببيهلفاوببببال  بببباسلالبببب لا لقببببساسا لالبسلوببببا لالعسبببببيل

هلت لال ببببروسا لناببببرالب ببببأ لالعببببساقل ن ببببابل واوببببالوبببب لالثراببببب لالرطنابببب .رقائلزببببسابلفببببيلباببببا لرس للببببب

وهببببببلرفعبببببائلفبببببيلالبسلوبببببا لالعسببببببيلالببببب كلاع ببببببسلوع  ببببب لوهوببببب لوببببب ل واببببببللالنبببببراولالعساقبببببيل  رس

وع  ببببا لالعوببببئلالعسبببببيلالو بببب سك هلوبانببببال  ل البببب رسلالو ببببرسكللبعببببساقلا ببببزئل اببببسلا بببباللفببببيلالعوببببئل

وهوببب ل بببب لزبببئلالو ببب راا لالببب لاانبببولاو  زبببهلزبببئلالعسببببيلالو ببب سكلروس زببباالوهوبببالفبببيلزافببب لالوب بببا لال

ر عببببا هل  لو روببببا لالبببب فا ل بببب لاوبببب لر بببب و لرر بببب  لاساعبببباهلفببببيلزافبببب لالو افببببئلالعسبابببب لرال رلا  .

فببببيلاا وا ببببا لالبسلوببببا لالعسبببببيلال ببببيل  بببب  لوببببعمسالفببببيلالعا ببببو ل وابببببللالنببببراولالعساقببببيل و بببباسز 

 ببببيلال ببروا ببببا لالبسلوانابببب لال ببببيل وثببببئلا بببب لالعساقلالو ببببسا لال بببباهس ل ا بببب ل س ببببالبالغببببال ببببب ل  عاببببئل رس

فببببيلو اطببببهلالعسبببببيلوبببب لمبببب ئل عااببببالر رطابببب لالببببسرابطلبببببا ل العببببساقلاقببببر لال ببببالاولال ببببيل عابببب لانبببب واا

يلفببببيلاوابببب لالبببب رئلالعسبابببب  .ربا هل  ل ام ابببباسكللون ببببولنائببببولسئبببباللالبسلوببببا لووثبببببيلال ببببعولالعسبببببل

فبببيلهببب الالو  بببئلالعسببببيلالوهببببلرهبببرلام اببباسلابببب رلانبببهللببببل العبببساقلالعسببببيلاعببببسل ببب لقبببر لر عبببرسلر ببباثاس

لببببببع لووببببال فعهبببببلالبببب ل بببب ل وببببب ل ببببب رلونقوبببب للب غطابببب ل ببببب لهبببب الالنابببباالالوهبببببلوبببب لمبببب ئلاببببسقل

لبسلوببببا لالعسبببببيلمبببب ئلالاب بببب لالعاوبببب للببسلوببببا لرالبنبببباءل عببببرلا  نببببا لال بببب  ركلال ببببسرا للببببس كلالنائببببب 

 ببببب لهبببب الالورقبببب لر س ببببافلانطبببببا لبببببا لالرفبببب لالناببببابيلالعساقببببيللبببببلا ببببر ل ببببب لف ببببس ل بببب ا لال  بببب اءل

 الاسانيل ب لالساعيلالعساقا لبانوالال  ا  ل زلل لكل واوال .

 ال لورق ل   لفيلرااس ل ساقا لل100از  ل  باول أمسل ثبا للالنائول  كل را 

ز بببب لالنائببببول بببب لز ببببب ل  ببببا قر  لالناابابببب ل بببب كل ببببرا هلاألسبعبببباءهل  ببببباول ببببأمسل ثبابببب ل بببب  لناببببرا ل

  بببببر لرااس لالزهسبببببباءل بببببب لالوببببب كلالببببب ائبهلونرهبببببالتلببببب ل  لتابببببساءا ل ثباببببب هبل ببببب ن هيلفبببببيلال بببببهسل

ابببببساءا ل ثباببببب ل  بببببر لال بببببسزا لالوورلببببب ل ا ابببببالوببببب لرااس لرقبببببائل بببببرا لهل ن ببببب لن ببببباب لتلالاببببباسك.

الوالاببببب  هلوبانبببببال  ل هنببببباكلت بببببزالا لوالاببببب لرل  بببببابا لهبببببيلوببببب ل مبببببس ل ثباببببب ل  بببببر لرااس لالزهسبببببباءل

ر عببببا لا ل رااس لالزهسببببباءلفببببيل مببببسلز بببباول س ببببب هلتلبببب لل لبببب ل  بببب  .ل100رالبببببالدل بببب  هبل زثببببسلوبببب ل

 سزبببب ل بببببراول مببببس  هلوس فببببالبببببال رئلا ل رااس لالوالابببب لالوالابببب لرفببببس لال م بببباصلالوبببباليلوبببب ل بببببراولر

  اابببأ لبببببأ لرااس لالزهسبببباءللبببببل  ببب سلال م بببباصلالوبببباليللبع بببر هل ببببب لا  بببباسلانببببهل بببا بل ثبابببب هبل ببببب ل

ربببببا ل ببببرا هل نببببهل للارابببب ل كلوبببببسسللراببببر لهبببب  لالوبببببالدلرهبببب الاعطببببيلانطبا بببباللببببرااس للالوبببب كلالبببب ائب .

الزهسببببباءلبعبببب لا لابببب بل ثبابببب لالع ببببر ل ببببب لالوبببب كلفإنهببببال بببب  ربلب عاببببا للالوالابببب لبببببأ لهنبببباكلنابببب للببببرااس 

  بببببر لا اببببب  لرفببببب لال م ببببباصلالوببببباليلالو ب ي .ر ببببباب هلببببببال رئلا ل رااس لالوالاببببب لطببببببب لوببببب لرااس ل

الزهسبببببباءل  ببببب اسلوببببببالدلالع بببببر لوببببب لوراانبببببا لال بببببسزا لفبببببيلرااس لالزهسبببببباء هللف بببببالتلببببب لا ل رااس ل

 لبببب ل  بببب لمبببب ئلال ببببهسلالاببباسكلبعبببب لتااببببب لرااس لالزهسببببباءل ببببب لل100ازثببببسلوببب للالوالاببب ل بببب  ربلب ثبابببب 

ز بببببباولالوالابببببب لر  بببببب اسلوراانبببببب لال ببببببسزا  .ماطب لرااس لالزهسببببببباءلالعساقابببببب هلفببببببيل ببببببهسل ااببببببسا 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/1488748421/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1488748421/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/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/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1277561456/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A/ar/
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الواعببببيلوابببببللالنببببراوهلب ببببأ ل ثبابببب لوببببرق يلالع ببببر لبببببالرااس ل ببببب لالوبببب كلالبببب ائب.ر ببدلو بببب سلفببببيل

  ل رااس لالزهسبببببباءل س بببببب لز اببببببالتلببببب لواببببببللالنبببببراولا عبببببو ل ببببب  ل انهبببببالرزالببببب ل ببببب  لنابببببراهل

ورقبببببب لل583البببببب لرل100الوببببببرق ا لالع ببببببر لفببببببيلالببببببرااس لرفبببببب لابببببب ارئهل ابببببب لاببببببببدل بببببب  هبل

و ابببببا ل انببببباسلل8وباببببباسالرل636    .ر عبببببا لالو ببببب سهل  ل الوبببببرق ا لالع بببببر لفبببببيلالبببببرااس لا  اعبببببر ل

وبابببباسالل685وبببب كلالبببب ائبلفإنببببهلسرا بببببهبل   ببببب ل ببببنرااهلرفببببيل ببببائل بببببل ثبابببب لهببببعلءلالع ببببر ل ببببب لال

وباببببر ل انبببباسل ببببنرااً.ربا لالو بببب سهل  ل فببببسقلالسرا ببببوللبوببببرق ا لالع ببببر لبعبببب ل  لا ببببب رال ببببب لل611ر

وبابببباسل انبببباسل ببببنرااًلبالن ببببب للماانبببب لال رلبببب  .رل  لتلبببب ل  ل تس ببببائلز بببباولوبببب لرااس لل50الوبببب كلهببببرل

الرعببببب لالوببببباليلرار اسكللبع بببببر لر ثباببببب هبل بببببب للالزهسبببببباءلتلببببب لواببببببللالنبببببراوهلهبببببرللغبببببس ل سا ببببب 

لالو كلال ائب .

 

لالماساا لالعساقا ل ز  لبال   ائلتاساءا هالو ل سزاالرتاسا لب أ لنهسكل اب لرال سا ل

ز بببب لالنائببببولا وبببب لواابببب لال ببببسوانيهلالاببببربلاألسبعبببباءهل  ببببرلهال ببببب ل  ا ببببائلااببببساءا ل بببب  لناببببرا ل

 بورعر لال  صلالوائا للبعساقلو ل رئلالونب لرهوال سزاالرتاسا .رااس لالماساا لفاوالا عب لل

ر ااببببب لالببببرااس لفببببيل  ساببببسلو  ببببئلالنائببببول بببب لاراببببساءا لالو مبببب  لوبببب لقببهببببالوبببب ل رئلالونببببب للنهببببسكل

 اببببب لرال ببببسا لرسرافبببب هوالب بببببولالا ببببا لالبببب كلاهبببب  لو ببببا ا لرا ببببع لوبببب لاألساعببببيلالاسا ابببب لرالثببببسر ل

سلرزالبببب ل بببب  لناببببرالال  ساببببسلالو  ببببئلرااببببب لالببببرااس لوبببب ائلب رقابببب لرزابهببببالال ارانابببب لفببببيلالبب .ر ن ببببل

  وسلالبساناي 

 ا هبل زرو لالزاقويلبعسقب ل ن ا لو اسا ل  با لالواا لفيلالب س للالنائول  كل را 

ا هبببببلالنائببببول بببب لو افقبببب لالب ببببس ل بببب كل ببببرا هلالاببببربلاألسبعبببباءهل زروبببب ل  ببببسا للالوعبروبببب  رزالبببب ل

اوابببب لالو بببباسا لال ببببيل مبببب بلالب ببببس لهلو بببباسالالبببب لانهببببال سقببببب لو ببببسر ل  بابببب لالواببببا لال وببببائلبزب هببببال

فببببيلالو افقبببب .رقائل ببببرا لفببببيل بببب ا لهلت ل  زروبببب ل  ببببسا لال وببببائلال الابببب ل زببببب لاوابببب لالو بببباسا ل

رال عاقبببب ا لال ببببيل مبببب بلو افقبببب لالب ببببس  هلوعببببا ال  ل الب ببببس ل  ببببزئلابببباءال  ا ببببااًلفببببيلسفبببب لالماانبببب ل

ق  بببببا لالعساقبببببيلوببببب لمببببب ئل  ببببب اسلالبببببن طلرالغاا .ر عبببببا هل  ل ال زروببببب لال الاببببب ل ائوبببببالالوسزااببببب لرال

رببببا للنقس هبببالقا بببس ل ابببا لالب بببس لفبببيلال عاوبببئلوببب لاألوبببرسلال بببيلا ببب  ا لونهبببالالوبببراط لفبببيلالو افقببب  .

  ل ا بببب ساطلسئببببالل زروبببب ل  ببببسا لال وببببائلو ببببط  لالزبببباقويلبببببأ لال رقابببب لوبببب لال ببببسز لال ببببانا ل

ا لهببببيلا  اقاببببا لااببببولا ل بببب بلبوراف بببب لوابببببللالببببراساءلرهبببب ال ببببأماسلر عطاببببئل ببببا  رئلتلبببب لل  بابببب لالواببببل

ال زروبببببب لال ا و  .ر زبببببب ل ببببببرا ل  ل ال زروبببببب لالو بابببببب لااببببببول  ل رقبببببب لالع ببببببر لرال  اقببببببا للو ببببببا   ل

الوببببراطنا لالبببب ا لللاابببب ر لواببببا ل ببببال  للب ببببسوهلروبببب لاع ببببس لفببببأ لالو زوبببب لال  ا ابببب ل بببب زر لهببببيل

 ل  ل ال زروبببب لالو باببببب لفببببيلالب بببببس لو ببببأمس لابببب الفبببببيلان قاسهببببالالعبببببرءلاألمعببببسلوببببب لال ا ببببئ .رنر

ال زروبببب لالوسزاابببب لفببببيلبغ ا  .ران  بببب لالنائببببول بببب لو افقبببب لالب ببببس ل بببببيل ببببب لال بببب اسلفببببيل بببب ا ل بببباب ل

لبببببل الوعبروبببب  هل  زروبببب ل  ببببسا لاأل وببببائلل   بببباسهالبوببببب لواببببا لالو افقبببب هلو وبببب لرااس ببببيلالوببببراس ل

لا ل بببببأماسل ن اببببب لالو بببببسر ا لال ببببب سا ااا لرال بببببيل مبببببصل  باببببب لوابببببا لالب بببببسلفبببببيلرار بببببزا لو بببببعر

 الو افق .
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لرالع زسكلبا لالعساقلرلبنا لاألوني طراسلال عارنا لل هوا الزاقويلاعز ل
 زبببب لسئبببباللوابببببللالببببراساءلو ببببط  لالزبببباقويهلالاببببربلالسبعبببباءهل هوابببب ل طببببراسلل رزالبببب لاألنببببباءلالعساقابببب 

 ال عبببببببببببببببببببببارنا لاألونبببببببببببببببببببببيلرالع بببببببببببببببببببببزسكلببببببببببببببببببببببا لالعبببببببببببببببببببببساقلرلبنبببببببببببببببببببببا .

رقببببائلالوز ببببولار  وببببيللببببسئاللوابببببللالببببراساءلفببببيلباببببا ل ب  ببببهل)را (هلت ل سئبببباللوابببببللالببببراساءل

 و ببببببببببط  لالزبببببببببباقويلا بببببببببب  بئلقائبببببببببب لالابببببببببباتلالببنببببببببببانيلالعوببببببببببا لاببببببببببراا ل ببببببببببر  .

هلر بببببئل عااببببالال عببببار لر عببببا لالباببببا هل نببببهل اببببس لمبببب ئلالب بببباءلب بببب لالع قببببا لالثنائابببب لبببببا لالبببببب ا 

 الو بببببببب سكهلروناق بببببببب ل لاببببببببا ل  بببببببببلالوع  بببببببب لالع ببببببببزسا لبوببببببببالاس  ببببببببيلبو بببببببب ر ل  ائهببببببببا .

ر  ببببباسلتلببببب ل  ل الب ببببباءلا ببببب عس لاهبببببر لال بببببرا لالعساقاببببب لفبببببيلوزاف ببببب لارسهببببباولرو   ببببب لفبرلبببببههل

فببببيلالعببببساقلرار ببببا  لبالناا ببببا لال ببببيل    بببب لوابببب انااًهلرانعز بببب لتاااببببباًل ببببب ل س ببببافلاألوبببب لرال بببب  ساسل

رالونط   .ر زبببب لالزبببباقويلب  ببببولالباببببا هل هوابببب ل طببببراسلال عببببارنا لاألونببببيلرالع ببببزسكلبببببا لالبببببب ا هلبوببببال

لاعو لا   ساساًل ونااًللب عبا لال  ا ا  .

ل

ل

لوس  ناللسئا  لالاوهرسا لللالرطنيلالزس   اني لبسهبل ال 

الزرس  بببب انيهلالاببببربلاألسبعبببباءهل  لبببببسهبل ببببال لهببببرلوس بببب ل زبببب لال  ببببا لالببببرطنيلل رزالبببب لاألنببببباءلالعساقابببب 

 لال ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباوللسئا ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب لالاوهرساببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب .

رقببببائلالو  بببب  لبا بببببلال  ببببا لالببببرطنيلالزس  بببب انيل ببببرسا لاوببببائلطبببباهسلفببببيلباببببا ل ب  ببببهل)را ( ل نرعبببب ل

لباوابببب لبببببأ لالوس بببب لالس ببببويلل   ببببا لالببببرطنيلالزرس  بببب انيللون ببببولسئبببباللالاوهرسابببب لهببببرلبببببسهبل

  ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببال  .

  ل ال  ببببا لالببببرطنيلاسابببب ل  لامبببب بلالاوابببب لرا ببببويلوس بببب اًلونببببهللسئا بببب لالاوهرسابببب لا وببببيللر عببببا ه

لال   رسلرال  رقلال روا  .

ل

ل

ل
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ل

ل

ل

ل٣١٥ال لقساسلا   لور  لا  زوائل  رائلالاساءللالعابللوابللالراساءللاألوا 

ل

الاببببربلاألسبعبببباءهل  ل غبببببول زبببب لاألوببببا لالعببببابللوابببببللالببببراساءل وابببب لالغبببباكهلل رزالبببب لاألنببببباءلالعساقابببب 

)را (لت ل لانبببب لوبببب لبل.رقببببائلالغبببباكللببببل315الببببرااسا لا بببب زوب لتاببببساءا ل  راببببئلاألاببببرسلتلبببب لقببببساسل

ر عبببب ائلسرا بببببهبلل315الو ببببزب ل عوببببئل ببببب ل  راببببئلاألاببببساءلر زاببببا هبلعببببو لال ببببساسلل35األوببببسلالبببب ارانيل

وبانببببباًل  ل  غببببببولالبببببرااسا لا ببببب زوب لبعببببب لا ل ببببببل م ببببباصلالوببببببالدلعبببببو لقبببببانر لاألوببببب لالغببببب ائي هل

تاساءا هببببالرما بببب لال سبابببب لرسفعبببب لاأل ببببواءلر ق   .ر عببببا ل  ل البانبببب ل عوببببئلوبببب لالببببرااسا لاألمببببس ل

 هللف بببباًلالبببب ل نببببهل مبببب ئل315ال ببببيل ناببببا لتاساءا هببببالرببببب   لبوببببئءلال بببب واسا لر  ببببرابهبلتلبببب لقببببساسل

راساءلو ببببط  لالزبببباقويل ببببب ل  ببببزائل ببببهسل ببببا بلتنابببباالاوابببب لاراساءا  .ر ببببا قلسئبببباللوابببببللالببببل

هلالو عببببببون لتطبببببب قلالوبببببببالدلالوالابببببب للبو اعببببببسا لل2022ل ببببببن لل35لانبببببب لالوببببببسلالبببببب ارانيلسقبببببببل

رال اسابببببا لرو ببببباهوا لالعوبببببئلرالعبببببوا لالا وبببببا يللبو افقبببببا هلالو بببببورلا لب بببببانر لالببببب  بلالطببببباس ل

ل .2022ل ن للل2لألو لالغ ائيلسقبل

ل

 ي  لرهويلرغاسلورار ل ا قر ل عب ل ب ل نااحلالزاقو

ا  ببببببسلالنائبببببول ببببب لز بببببب ل بببببا قر لالنااباببببب هلالابببببربلاألسبعببببباءهل  ل زروببببب لسئببببباللالوعبروببببب ل لرزالببببب ل

  بببسا لال وبببائلو بببط  لالزببباقويلا  وببب  ل بببب لفبببائ لالبببن طلل  بببرقلن  بببهالفبببيلناببباحلرهوبببيلرغابببسل

يلرااه هببببالمبببب ئلورار .رقببببائل سزببببيلفببببيل بببب ا لهلت ل ال زروبببب لال الابببب للبببببل ناببببال كلوبببب لالوب ببببا لال ببببل

ف بببببس لت اسا هببببباللب رلببببب  هلوعزببببب ال  ل ال زروببببب لال الاببببب لاببببب  زبلفاهبببببال)ال ببببباللببببببرك(هلرلببببببلن ببببباه ل كل

قببببساسا ل سفبببب لالعببببوءل بببب لزاهببببئلالوراطنا  .ر عببببا هل  ل النوببببرلالق  ببببا كلالبببب كل   بببب  لبببببهل زروبببب ل

بانبببال نهبببال لببببل عوبببئلالزببباقويلهبببرلنوبببرل  بببرائيلررق بببيلابببساءلاس  بببا لوعببب ئلاأل بببعاسلالعالواببب للببببن ط هلو

 ببببب لا بببب ثواسلهبببب  لالببببرفس لفببببيلسفبببب لالق  ببببا لالعساقببببيلبوببببراس لب اببببب ل بببب لالن ط .ر بببباب هل  ل ال زروبببب ل

ال الابببب لف ببببب لفببببيلت اس لاوابببب لالوب ببببا لاألونابببب لرال اا ببببا لرالق  ببببا ا لبببببئل بببباهو لفببببيل  بببباقبلاألاوببببا ل

سفاببب لال بببال يلهبببباابلفبببيل  ببببسا لل زبببللالعوبببئل ببببب ل بها .رزبببا لالنائبببول بببب لز بببب لال بببا قر لالناابابببب 

 ببباب هل زروببب ل  بببسا لاأل وبببائهلو هوبببالتابببا لبانهببباللببببل  ببب بل بببائاللب بببعولالعبببساقهلفاوبببال زببب ل  لتنابببااا ل

الزببببباقويلرهواببببب لرللرابببببر للهبببببالاط قبببببال بببببب ل س لالراقببببب .رامسلالمسرقبببببا لال بببببيلواس ببببب هال زروببببب ل

 بابببب لالواببببا لفببببيلو افقبببب لالب ببببس هل  ببببسا لال وببببائلهببببيلالغبببباءلابببببسابلالع بببب لوبببب لال ببببسز لال ببببانا لل 

 رابول سز ل س نا للل رفسلن للال  س لفيلارن االربأ عاسلوعا   ل  ل   لال سز لال انا .

ل
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ل

ل

ل

للارقبابو لبسلوا لالزرس   انيلا سسلالن  اولللار  ويلال  ا ل

األسبعببببباءهلالن ببببب اولوببببب لقبببببسسل ببببباولال  بببببا لار ببببب ويلالزس  ببببب انيهلالابببببربلل رزالببببب لاألنبببببباءلالعساقاببببب 

بسلوببببا لارقباب.ر زببببسلباببببا للب بببباول ب  ببببهل)را (هل  ل قاببببا  لال بببباولقببببسس ل بببب ولا عببببائهلوبببب لبسلوببببا ل

  ببببسا لالثاني .ر عببببا لالباببببا هل  ل ال بببببولالوبا ببببسلهببببرل  ل وببببسلالبسلوببببا لال بببباليلل6زس  بببب ا لاببببربل

 زبببببب ل  بببببب رساا . بببببان هيلبهبببببب الال بببببباسافلر و ابببببب ل وبببببئلالبسلوببببببا لب ببببببساسلفببببببيلرقببببب ل بببببباب للبببببببلا

الابببباسكل وببببس لال  ببببساعيلل2022  ببببسا لاألرئلل9رزببببا لبسلوببببا لزس  بببب ا لقبببب لوبببب  لمبببب ئلاب بببب هلفببببيل

 عببببراًلوعزبببب اًل  لالهبببب  لوبببب لال و ابببب لال رافبببب لبببببا لز بببببهلبم ببببرصلل80ب  ببببرا لل2023لنهاابببب ل ببببابل

لقانر لالن مابا لرو رعا ها.

ل

ل

للاوهرسا للنرابهاللاب  لان ماولسئاللا سز لاو  ا ل عب لو اطع ل

  بنبببب ل سزبببب لاو بببب ا هلالاببببربلاألسبعبببباءهلو اطعبببب لنرابهبببباللاب بببب لان مبببباولسئبببباللل رزالبببب لاألنببببباءلالعساقابببب 

 لالاوهرساببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب .

ر زبببببس لال سزببببب لفبببببيلبابببببا ل ب  بببببهل)را ( ل نبببببهل بعببببب ل  لبانببببب لو وببببب لال  اقبببببا لرال راف بببببا لل  بببببزائل

او بببب ا لو اطع هبببباللاب بببب لان مبببباولسئبببباللال زروبببب لال ا وبببب لبببببن لل  بببببرولال ابببباسولال بببباب  هل عببببب ل سزبببب ل

 الاوهرسابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب  .

 ر عبببببباف هل نببببببهل  ببببببا بلت بببببب  لاأل ببببببباولفببببببيلوببببببع وسل بببببب  يلو  ببببببئل ببببببائلانع ببببببا لالاب بببببب  .

ر  ببببب لسئبببباللوابببببللالنببببراولو وبببب لال ببر ببببيهلفببببيلم ببببابلاب بببب ل وببببللالث ثبببباءهل   ابببب لاببببربلغبببب ل

ساببببب لرف ببببباللبن بببببرصلالموببببباللور ببببب اًللع ببببب لاب ببببب لب  بببببس لرا ببببب  لوم  ببببب للن مببببباولسئببببباللالاوهر

لال   رسا هلوراهاًلب راا لال اسلال ا ا للبوس  ا ل ب لالنراو.

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

ل

لرالوا و لال رليللل   االلبعساقلرالونط  ال ساي لب اءلومابلالهرئلا زئل

 زبببب لو   بببباسلاألوبببب لال ببببرويلقا بببببلاأل ساببببيهلالاببببربلاألسبعبببباءهل  لب بببباءلومببببابلل رزالبببب لاألنببببباءلالعساقابببب 

 لا ببببببببببببببببزئل  بببببببببببببببب ااًللبعببببببببببببببببساقلرالونط بببببببببببببببب لرالوا وبببببببببببببببب لالبببببببببببببببب رلي.الهببببببببببببببببرئل

ر زببببسلالوز ببببولار  وببببيللو   بببباسلاألوبببب لال ببببرويلفببببيلباببببا ل ب  ببببهل)را (هل  ل األ ساببببيلا بببب  بئلبوز بببببهل

الاببببربهلال ببببائبلباأل وببببائلاأل بببب ساليلفببببيلبغبببب ا ل بببب ا  لاببببا لهلرب ثببببالالع قببببا لالثنائابببب لبببببا لالبببببب ا لر بببببئل

فعبببب ًل بببب لب بببب لوببببب لومببببابلالهببببرئلال ببببرسكلر عببببار لالوا وبببب لالبببب رليهل طراسهببببالفببببيلالواببببال لزافبببب هل

 ل  زابببببببكلرتنهببببببباءلالومبببببببابهلر ا اببببببب لونببببببباب ل  بببببببابا ل ا بببببببتلارسهاباببببببب لالوالاببببببب لرالب بببببببسا  .

ر بببب  لاأل ساببببيهلب  ببببولالباببببا هل ببببب ل  ل ب بببباءلومببببابلالهببببرئلا ببببزئل  بببب االلبعببببساقلرالونط بببب لرالوا وبببب ل

س اااهببببالوبببب لالومبببباب هلوعزبببب اًل ا بببب وساسل  وببببائلومببببابلالبببب رليهلرااببببول  بببباا لالبببب رئل ببببب لت ببببا  ل

 الا  بببببببببببببببب لب أهاببببببببببببببببئلالعرائببببببببببببببببئلن  ببببببببببببببببااًلرت ببببببببببببببببا  هبلتلبببببببببببببببب لونبببببببببببببببباط هب .

وبببب لاانبببببههل زبببب لال ببببائبلباأل وببببائلاأل بببب ساليهل  بببببلاهببببر لالعببببساقلفببببيلت ببببا  لالعرائببببئلوبببب لومببببابلالهببببرئل

لال رسكهلوا  اًلال أزا ل ب لا  وساسل  بلب   لل اا  لالعساق.

ل

ائ   لالوالزيلاثنيل ب لوبا س للب او ساطيلب  ولوس  هلر  بللطا لس ا للسئا  لل

 الاوهرسا ل

اثنببببب لز بببببب ل رلببببب لال بببببانر لالنااباببببب هلابببببربلاألسبعببببباءهل بببببب لوببببببا س للب ببببباولالببببب او ساطيل ببببب  لنابببببرا ل

الزرس  ببببب انيلب ببببب ولوس ببببب هلساببببببسل  وببببب لوببببب لال بببببباقلال ناف بببببيل بببببب لون بببببولسئببببباللالاوهرساببببب ل

ال  بببا لالبببرطنيل بببب لالبطاببب لس بببا ل بببساط ل ببب بلت بببا  لان مببباولالبببسئاللالون هاببب لرلا بببهللل بببال لوس ببب 

بببببسهبل  وبببب ل ببببال .رقال لالز بببببب لفببببيلباببببا لالاببببربهل نس بببببولبوبببببا س لال بببباولالبببب او ساطيلالزس  ببببب انيل

ل ب ببببب لالاوبببب لال اا ببببا ل بببببسل بببب ولوس بببب هلالسئا ببببيلر  بببببل ببببب لالبطابببب لس ببببا لزوس بببب ل ببببراف يل

راعببببا لالباببببا ل تننببببالت لن بببب سل الابببباًلهبببب  لالوبببببا س لال ببببيل عبببببسل بببب ل غباببببوللس ك . امببببئلالبابببب لالزببببل

الو ببببب  لالعاوبببب ل ببببب لالو ببببال لال ابابببب لبوببببالا  بببب لال رافبببب لالببببرطنيلالون ببببر لر بببب زوائلال بببب   اقا ل

ال  بببب رسا لرفببببيلو بببب و هالان مبببباولسئبببباللالاوهرسابببب لفببببيلاب بببب لالبسلوببببا لالو ببببسس لغبببب الالموبببباللهلنعزبببب ل

اوببببئللهبببب  لالمطر  .ر  بببب لالز ببببب لفببببيلباانهبببباهلالاوابببب لالبببب لال عبببباطيلوبببب ل)وبببببا س لالبببب او ساطيل  ونببببالالز

الزرس  ببببب اني(هلوع ببببببس لتااهبببببال ال ببببببائلالر اببببب للنهببببباءل الببببب لالن ببببب ا لال اا بببببيلال بببببيل مبببببس ل  بببببزائل

ل33ال زروبببب لر  مببببب لالببببب  لبونالقببببا لمطاببببس  .ر  ب لوابببببللالنببببراولالعساقببببيهل وببببللالث ثبببباءهل بببب ل

واًلوس بببب اًللون ببببولسئبببباللالاوهرسابببب لفببببيلالببببب  هلر لببببكل  ببببول   ابببب  لاب بببب لاببببربلغبببب لالموبببباللت ببببل

لن مبببباولسئبببباللالاوهرسابببب لالا ابببب لفببببيلقببببئلا  بببب ابلالم فببببا ل ببببب لهبببب الالون ببببولوبببب لقبببببئلال ببببابا ل

 الزرس اا لالسئا اا ل)ال او ساطيلالزرس   انيهلرال  ا لالرطنيلالزرس   اني(.

ل
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ل

ل

ل

 ناق ا ل  بلون ولسئا  لالاوهرسا لال  كلرطالبانيلا

ا بببب  بئلسئببببالل اوبببب لال ببببن لالببببرطنيلالنائببببولا وبببب لال بببب كهلالسبعبببباءهلسئبببباللال  ببببا لل وببببرااا لناببببرا

البببببرطنيلالزس  ببببب انيلبافبببببائلالطالببببببانيلاساف بببببهلرفببببب لوببببب لقابببببا  لال  بببببا لالبببببرطنيلفبببببيلوز ببببببهلالس بببببويل

 الاببببانبا لب ثببببال بببب  الوبببب لال عببببااالالرطنابببب لالساهنبببب لبالعا ببببو لبغبببب ا .ر زسلباببببا للوز ببببولال بببب كلهلا ل

رال س ابببببببا لال اا ببببببا لالااسابببببب للع بببببب لاب بببببب لاببببببربلالموبببببباللالما بببببب لبان مبببببباولسئبببببباللالاوهرسابببببب ل

 لرا  زوائلزاف لال    اقا لال   رسا  .

راعبببببا هلا ل راهبببببا لنقبببببسلالاببببببانبا لزانببببب لو طاب ببببب لاااءلال عببببببااال ا لال بببببب لبالعوباببببب لال اا ببببببا ل

 لالوس ب لال اساما لال اعس  .لرعسرسا 
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 زا ار ا ل   ه  ل   ًلغااااًل واليلالعساقيل

 فببببا لو بببب سل ونببببيهلالاببببربلاألسبعبببباءهلب عببببس ل  ببببئل زرسوببببرس لالغببببااكلالراقبببب لفببببيلل لال ببببروسا لناببببرا

ه ا لب ببببببراسافلزا ار ببببببا.رقائلالو بببببب سللبببببببلعببببببرا يلو افقبببببب لال ببببببباوانا ل ببببببواليلالعببببببساقهلل بببببب 

ال ببببروسا لناببببراهلت ل  ببببراسافلزا ار بببباهل بببب ط لعببببو لو بببباطل  ببببئلزرسوببببرسلفببببيلقعبببباءلاواوببببائلفببببيل

و افقبببب لال ببببباوانا  .ر عس لال  ببببئهل بببب  لوببببسا للعببببسبا ل بببباسرما هلفاوبببباللبببببل  بببب  لالاهببببا لال ببببيل

   بببببببببببببببببببببببببببببببببببببب لمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ل وباببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا لال بببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ه ا .

زببببسبهلفبببيلقعبببباءلاواوبببائلبو افقبببب لال بببباوانا هلرال ببببيل عببب لوبببب لزرسوبببرسلرا ببب  لوبببب لقبببس لنا ابببب لقبببا سل

 الونببببباط لالغناببببب لببببببالثسرا لالطباعاببببب هل اببببب ل عوبببببئلفاهبببببال بببببسز ال انببببب لغببببباالرالهببببب ئلاروببببباسا ا ا .

ر  ببببئلزرسوببببرسلول بببباطلبببببث  ل رائببببسل واابببب ل ونابببب ل البببب ائس لاألرلبببب لرالثانابببب ل ببببسزا ل ونابببب لما بببب هل

 ا لالبا بببببببببببببببببوسز  .رالببببببببببببببببب ائس لالثالثببببببببببببببببب لهبببببببببببببببببيلوببببببببببببببببب لو بببببببببببببببببعرلا لقبببببببببببببببببر

هلوببببب ل ببببببطا لتقببببببابلزس  ببببب ا هلبإن ببببباال2007ر  بببببربل بببببسز ل  انببببب لغببببباا لرفببببب لا  ببببباقلوببببببسبل بببببابل

لر  را لربا لالب سرئلرالغاالالطباعيلو ل  بيلزرسورسلراواوائلفيلارقباب.

 تط قلمط ل ونا لو    لفيلالعا و لبغ ا لو ل  س لو ارسل

 لتطببب قلمطببب ل وناببب لو ببب   لفبببيلالعا بببو لبغببب ا هلوببب لز ببب لو ببب سل ونبببيهلابببربلاألسبعببباءهل بببل ببب  لنابببرا ل

بعبببب لون  بببب لالباببببئهل  عببببو ل قببببساًلل اببببرائلروببببسرسل ابببب  لو بببب   هلوبببب لقطبببب للطببببسقلرا رس.ر  بببباسل

الو ببب سلفبببيل ببب ا للرزالببب ل ببب  لنابببراهلالببب ل   بببرئلوراف ببب لالوسااببب لالعبابببال بببب ل ن اببب لوواس ببب لاوناببب ل

وبببب لالطببببسقلالسئا ببببا للاببببانبيلالزببببس لرالس بببباف هللا مببهببببالان  بببباسلال ببببرا لاألونابببب ل ببببب لالا ببببرسلر بببب  

اعبببببباف لالبببببب لقطبببببب لاائببببببيللبببببببع لالا ببببببرسلرالطببببببسقلالسئا ببببببا ل   بببببببالوبببببب لرقببببببر لاكلطبببببباس ل

و   ب  .رارعببببب لا ل الوواس ببببب ل بببببا بل ن اببببب هالال بببببا  لالثاناببببب ل  بببببسللا  .ر ببببباب لالو ببببب سلا ل قائببببب ل

ولبعبببب بلال ببببواح ب سزبببب ل ن ببببئلالوعبببب ا لالث اببببب لوم ببببب للالو ببببسلالو  بببب بلل اببببا  ل وباببببا لبغبببب ا  لالزببببس لن ببببن

انرا هببببالرال ببببكل ببببكلرالبببب سااا لالناسابببب هلرال سزاببببال ببببب لونبببباط لاطبببب قلالناببببسا لغاببببسلالوبا ببببس لر سزبببب ل

الطببببائسا لالو بببباس لرال ببببا ا لال اسغبببب لرال راابببب لفاها .رراببببهلال ائبببب هلبببببب ن سلالو بببباسالرن ببببولالزوببببائ ل

ال ببببيل ن ببببئلالو قبببباهسا لرونبببب ل مرلهببببالالبببب لب ببببزئل ببببسكلر بببب بلال ببببواحلببببب مرئلالبا ببببا لرالون بببب  ل

بغ ا  .ر بببب  ل ببببب لونبببب ل  مببببرئلالس ببببائلالع ببببزسا لغاببببسلال ا ببببب ل ببببب ل سزبببب لوبببب لقبببببئلقاببببا  ل وباببببا ل

بغببببب ا لوببببب لمببببب ئلالطبببببسقلالسئا بببببا لرال س اببببب  هلوراهببببباًلببببببب ال اابلبعوبابببببا ل   ببببباتلرال ابببببابلببببببامساال

وسل اعبببببالببببببب ااساءلابببببرل ل   ا بببببا ل بببببب لال ببببب   لرالوعببببب ا لالث ابببببب لمببببباسالقراطببببب لالو بببببعرلا  .ر 

الو ببببابسلر ابببب  لال وببببئلرالبببببرسكلرال ببببيل  وببببئلغطبببباءل)اببببا س(لر بببب بلال ببببواحللبعابببب  لال ببببيل  وببببئل

 المابلبال مرئلال لبغ ا  .

https://www.alsumaria.tv/source-details/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
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 وبار للبو ائلال ااسا لل٢٥ون لقسر للالساف ا لاعب لا  وساسل

 
فسر ببببهلفببببيلبغبببب ا لرالو افقببببا لبوببببن لقببببسر لا ببببب لو ببببس لالسافبببب ا ل بببب لا بببب وساسلل ال ببببسا لناببببرا

 لوبار ل اناسلأل  اولالو ائلال ااسا لرالرستلالمس ل.ل25الو اسا لال غاس لالبالغ لل

رارعببببب لالو بببببس لفبببببيلبابببببا هل ب ببببب لنال بببببسا لنابببببرا لن بببببم لونبببببههلا ل  ال ببببب  لالوببببباليلل بببببسر ل

 ببببنرا  .لرا بببباسهلالبببب لا ل فائبببب  لل6وباببببر ل انبببباسلرب  ببببس ل  بببب ا لل25الو بببباسا لال ببببغاس لا ببببئلالبببب ل

 بالوئ  .ل6ال س ل

ل

 البنكلالوسزاك ل غااسل عسلال س ل ا وسلالق  ا 

ل

ن ببب لالبنبببكلالوسزببباكلالعساقبببيهلاألسبعببباءهلرابببر لو بببا لل غاابببسل بببعسل بببس لالببب رلسهلفاوبببالل وبببرااا لنابببرا

  بببببببببببببببببببببب سلوبببببببببببببببببببببب ل وبابببببببببببببببببببببب ل بببببببببببببببببببببب واسلالق  ببببببببببببببببببببببا لرا بببببببببببببببببببببب  ساس .

ت  ببببا ل ببببوسا لالاا ببببسكللرزالبببب لاألنببببباءلالس ببببوا هلت ل البنببببكلالوسزبببباكلرقببببائلو   بببباسلالبنببببكلالوسزبببباكل

العساقبببببيلاهببببب لو ببببب  ب لر عببببب ائل بببببعسلال بببببس لاببببب بلبال  ببببباقلوببببب لال زروببببب لرلل راببببب لال لو بببببا ل

 ل غاابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببس  .

ر عببببا لهل  ل العببببغرطلال ببببيل وبببباسللل غااببببسل ببببعسلال ببببس ل ببببعبرا هلرفببببيل ببببائل بببببلال غااببببسل ببببا وسل

ال عببببباو  لالوالاببببب لرالق  بببببا ا لرالو ببببب ثوسا لبنبببببرالو ببببباساعهبل بببببب لال بببببعسلالق  بببببا لرال ببببب  ساسهلأل ل

 الا ابببببببببببب هلروبببببببببببب لغاببببببببببببسلال بببببببببببب ا لال ببببببببببببعيلتلبببببببببببب ل غااببببببببببببسل ببببببببببببعسلال ببببببببببببس  .

ر بببباب لالاا ببببسكهل  ل  غااببببسل ببببعسلال ببببس لسفبببب ل ناف ببببا لالونبببب  لالو بببببيلرسغبببببل  لهنبببباكلبعبببب لالوعبببباسل

سرا ببببولالوببببرق ا لبعبببب ل  لزانبببب لوااانابببب ل ببببب لالو بببب هبكلالل  ل وبابببب لال غااببببسلوزنبببب لال زروبببب لوبببب ل فبببب ل

لال رل لفاسغ  .
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  ر  للبنا ل اب  لفيلت ا  لال ائا لال رساا ل

 
قببببائلالبببسئاللالببنببببانيلوا بببائل ببببر هلاألسبعببباءهلت لبببب   ل بببب ب  لفبببيلنهاابببب لاأل ببببر لالو بببببئلل ال بببسا لنابببرا

 بببببب  هالاوا بببببا ل  رقاببببب لب بببببأ لت بببببا  لال بببببرساا لتلببببب لب  هببببببل بببببب ل فعبببببا هلر لبببببكلسغببببببلومبببببار ل

 ل  و هب.

 را  عا للبنا ل زبسل   لو لال ائا لفيلالعالبلقاا التل ل   لال زا .

وبابببر للاببب لل1.5و ابببا لا بببوئلوبببالا بببسولوببب لل6ر  ببب سلال زروببب ل  ل ببب  ل بببزا لالبببب  لالببببالدل زثبببسلوببب ل

ل بببباوا للألوببببلالو  بببب  لوببب ل بببرساالالواببببارس هلرهبببرل بببب  ل قبببئلبزثابببسلوبببب ل لبببكلالو ببببائللببب  لالو رعبببا لا

 ل عر لال ائا لرالبالدلوبار للا .

 لبببب لل15ر  ببببب لرااببببسلالوهاببببسا لالببنببببانيل  ببببابل ببببس لالبببب ا لفببببيلارلاببببرل بببب لمطبببب لر ببببا  ل ببببراليل

لاببب لتلببب ل بببرساال بببهسااهلو ببب ن الفبببيل لبببكلتلببب ل  ل بببرساال  بببب  ل ونببب لتلببب ل ببب لزبابببسلبعببب ل زثبببسلوببب ل  ببب ل

  ب لن رولال سو

كل رسللبو رعببببا لال بببباوا للألوبببببلالو  بببب  لل ببببعر لال ائببببا هلرال ببببيل  ببببسل ببببب لرلبببب ل  عببببو لالمطبببب ل 

   لالقسر لفيل رسااللل  و لبعر  لال ائا ل ب لنطاقلرا  .

ر زببببس لونقوبببب لهاروببببا لساابببب للرر ببببتلرو سهببببالناراببببرسكلفببببيلارلاببببرل  ل  ببببرساال بعبببب لوببببال زببببر ل بببب ل

  رفاسلاألو لرال  و للبعائ ا  .

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

ل

 الااائس..ل راوسلبال اسلرون لالبا لبع لقهرسلبعس لألن برناالالطارسل

 وبببس لال ببببطا لفبببيلرلاببب لالو اببب لالااائساببب لب ن اببب ل ببب  لوببب لارابببساءا لونهبببالونببب لباببب للسر ببباالالابببربل 

 الطارسهلبع لقهرسلبعس لألن برناالالطارسلفيلبب ا لال بولالزباس.

لبالااائسلب بولتن براناالالطارس ل ل ااا لفيل ا لفزسر لل50ن رقل

رن ببببب ل بببب ا  ل المبببببس لالااائسابببب ل بببب لباببببا للببب ابببب لالراقعبببب ل ببببسقلرلابببب لالو ابببب هل نببببهل  بببببل  بببباائل

بببببببعس للبببببب اءل ن بببببببرناالالطاببببببرسلفببببببيلو بببببب ثوس ل سبابببببب لالبببببب ااالالباببببببر للبببببببا لال بببببب ه كلب سقبببببب ل

 الزساو ا  .

سلال ابببب لفببببيلاأل ببببراقلالعوروابببب لرغببببب لزببببئلر  بببب س لالبب ابببب ل وببببسالا عببببيلبببببالون لال بببباسبللبابببب لالطاببببر

ل  راقلال راا لو لرع لزئلال راا لالونالا ل   لال اسلفيل واز لوغب  

ل

 رااسلالماساا لال عر كللبعسبا  لو ا يل و ا لاله ن لفيلالاو للل اائلقائو ل

لببببب العسبا  لر ال بببب   لفببببيل بببب ا للفا ببببئلببببب لفس ببببا لقببببائلرااببببسلالماساابببب لال ببببعر كلاألواببببسال بببب  ل ل

 ت ل كلا  اقلو لتاسا لااول  لاسا يلاألو لارقباويلفيلالونط  .

ر عببببا لرااببببسلالماساابببب لال ببببعر كل  ل كلا  بببباقلنببببرركلوبببب لتاببببسا لااببببول  لاسا ببببيلال  ببببرسلبال  بببباقل

ال اب .ربم بببببرصلالوبببببب لالاونبببببيهل زببببب لفا بببببئلبببببب لفس بببببا ل  لالووبزببببب لرال  بببببال لر زروببببب لالببببباو ل

و ابببب لاله نبببب هلر  لو ببببا يل و ابببب لاله نبببب لفببببيلالبببباو للل بببباائلقائوبببب .رفيل ببببااقل مببببسهل سا ببببر ل ببببب ل 

 زببببسلرااببببسلالماساابببب لال ببببعر كل  لهنبببباكل بعببببا لاق  ببببا ا لزباببببس للب ببببسولفببببيل رزساناببببال ببببب لالعببببالبهل

و بببب  ال ببببب لعببببسرس لتااببببا ل بببببئلرا ببببا لال سو.رفببببيلال بببب لالق  ببببا كهل ببببسحلاألواببببسلفا ببببئلببببب ل

ببببببللاق  ببببا كلب بببب هلر بببببلا مببببا  لبإاوببببا لالبببب رئلاأل عبببباء .لر عببببا  ل  رئلفس ببببا ل  ل قببببساسل ربببببكل

ل ربكلببلل  سف لبو عرلا لرا م  لال ساسلالونا و .
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 ارلباا  لاع بسلال  اقلبا لت سائائلرلبنا لب أ ل س ابلال  ر لالب سا ل  اسامااً 

BBC ت بببببسائائلرلبنبببببا لب بببببأ ل س بببببابلال ببببب ر ل  بببببا لالبببببسئاللاألوسازبببببيلابببببرلبااببببب  لبال  ببببباقلببببببا لل

الب ساببببب لببببببا لالببببببب ا هلرا ببببب التابببببا لبأنبببببهل  ببببباسامي .رو لالون قبببببسل  لا بببببو لال  ببببباقلببببببا لالببببب رل ا ل

با ببببب غ ئل  بببببرئلغببببباالطباعبببببيلفبببببيلالب بببببسلالو ر بببببط.رقائلسئببببباللالبببببراساءلار بببببسائابيلابببببائاسللباببببب لت ل

ار سائابي.رر ببببب لالبببببسئاللالببنبببببانيللال  ببببباقل ببببباعاال وببببب لببببببب  هلر اعبببببفلالوباببببباسا لفبببببيلالق  بببببا 

 وا ائل ر لبنر لال  اقلبأنهال وسعا  .

 زببلوسب لو لواا لالب سلالو ر ط.ل860رلبلاعب لبع ل  ل  ا ائلال  اقلال كلاغطيلو ا  لل

ل

 لسر اال س ل ب ل  سا ا ل وسازالب أ ل او لالغ اء

السبعبببباءل ببببب ل  ببببسا ا لالووثببببئلارقباوببببيللببببرااس ل ب بببب لال بببب اس لالسر ببببا لفببببيلال بببباهس هلالاببببربلل األهببببساب

الماسااببببب لاألوسازاببببب لفبببببيل ببببب ا  ل األهبببببساب لالو بببببسا ل بببببرئلاألاوببببب لببببببا لسر ببببباالر رزساناا.رقالببببب ل

ال ببب اس لفبببيلبابببا للهبببا ل ل  نبببالالن ببببا لتلببب لن بببسل  بببسا لالووثبببئلارقباوبببيللبببرااس لالماسااببب لاألوسازاببب ل ل

 رزسانابببباهل ببببب لل اهبلوعبروببببا ل بببب ل غطابببب لاأل بببب ا ل ببببرئالبببب كلقببببائلفاببببهلت لال ببببزا لالببببسرلللببببالللببببل

الببببسغبلوبببب ل  لالببببسرللا  بببببر ل ببببب لالوعبروببببا لوبببب لزببببئلوبببب لر ببببائئلار بببب بلالسر ببببا لروبببب لالبببب رئل

األانباببب هل بببب ل زبببللالببب رئلالغسباببب هل اببب لاببب بلرعببب لال قبببسلفاهبببال بببب لااببب لراهببب لالنقبببسلالب ابببب هلبوبببال

ف  ل وببببس ل مببببس هلزبببب ول  ل اوبببب لالغبببب اءلن ابببب ل بببب لفببببيل لببببكلا قببببسلببببب لقنرا نببببالال ب اارنا  .ر عببببا

ور ببببزرهلسغبببببل  لالع ربببببا لالغسبابببب لهببببيلال ببببيل عابببب ل رسابببب لالون اببببا لالاسا ابببب لالسر ببببا لتلبببب لل  ببببسفا 

ال ببببرقلالعالوابببب  .ر ابع  ل رر بببب لالووثببببئلاألوسازببببيلبورا ببببب لتوبببب ا لنقببببابلاابان ببببزيلارسهببببابيهلالبببب كل

تطالبببب لتساقبببب لالبببب واءلقبببب سلاروزببببا لرق ببببئلالواابببب لوببببب لا  ببببئلالببببسرلهلباأل ببببب  لاألوسازابببب لوبببب ل اببببئل

فببببيللت ببببسائائلالنال .ر  بببباس لال بببب اس لتلبببب ل  لالو ببببعرئلاألوسازببببيلفببببيلالرقبببب لن  ببببههل ابببب لبن بببباطل بببب 

 اوببببباهلزوبببببال رعببببب ل  لل75البببب فا ل ببببب لالبببببن لهلرهببببرلوبببببالزبببببا لال ب ببببطانار لا بببببه ر ل   ا بببببهلونبببب ل

ئلالععببببرا لفببببيلاألوبببببلالو  بببب  هلرهببببرلوببببالالرلاببببا لالو  بببب  ل عبببباس ل  ل  ببببب لفب ببببطا ل عببببرالزاوببببل

 ون لف س لطراب .ل  س ل باهلال رئلالعسبا لرسر اا

ل

 


