
 

ااا2022-11-16/ااربعاءالا

 135العددا/ا

1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ااا2022-11-16/ااربعاءالا

 135العددا/ا

2 
 

 

خالالالالقائه نقالالالالألئب ءالالالالرئقيينالالالالنمئقهوالالالالعق ءءى  ئقهةبالالالالم الئءالالالالمصائ هالالالال ئ صالالالالنم ئ  ءالالالالء ئقهب الالالالن ئقه الالالال  ئ الالالال ئ ❖

 (  )ةا عئةجلسئقهباقر(6 )صئقهنقمئااضعئعؤءةئشنةلةئه  سءىئقهاق عئقه نه 

ةجالالالالن نئقهالالالالبعيئاقهيالالالالن ئا عوءالالالالائقهةبالالالالم الئءن الالالالفئةالالالالعئقهسالالالالعءعئقهععبسالالالال ئ اسالالالالءعئق سالالالال  ةنعئ الالالال ئ ❖

 (  )ةا عئةجلسئقهباقر(6 )صئةذكعقنئقه عنه 

قهةبالالالالالالم الئءؤكالالالالالالمئهالالالالالالعقءسئشالالالالالالنكةئق صالالالالالالق ئاهةءالالالالالالةئقمقةالالالالالالةئقه بسالالالالالالء ئةالالالالالالعئقهلجالالالالالالنىئقهنعهةنبءالالالالالالةئ ❖

 (اكنهةئقيبننمئقهوعق ءة(  )7 )صقهةوبءة

نئقهبنقالالالالرئقياائهالالالالعقءسئةجلالالالالسئقهبالالالالاقرئة سالالالالىئقهةبالالالالم الئءؤكالالالالمئضالالالالعاع ئ هيالالالالنمئضالالالالعءنةئنين الالالالن ❖

 (  )ةا عئةجلسئقهباقر(7 )صئ٢٠١٥ش ىئقههن فئقهب نائقه  ئا عنئ  ئ

بنقالالالالرئعقالالالالءسئةجلالالالالسئقهبالالالالاقرئم شالالالالنخألاقىئصنالالالالمائءن الالالالفئةالالالالعئةك الالالالرئ  الالالالا ئق بسالالالالنىئ الالالال ئنو الالالالةئ ❖

قيةالالالال ئقهة  الالالالم ئع الالالالعئةسالالالال اءئقه والالالالناىائا جالالالالعقمقنئصةالالالالائهجبالالالالةئقهخنالالالالعقمئ الالالال ئ خ ءالالالالنعئقيصضالالالالنمئ

   )ةا عئةجلسئقهباقر((8 )صئقهجممئهلةعاضءةئقهولءنئه  ا ئق بسنى

(  )اكنهالالالالالةئ9ص )قه نبابءالالالالالةئقهبءننءالالالالالةلئ نبابالالالالالنئقهضالالالالالةنىئاقه  نصالالالالالمئ ئء  نجالالالالالنىئقهالالالالال ئق عالالالالالن ئسءنسالالالالال  ❖

 (قهةولاةة

(  )اكنهالالالالالالةئ9 )صقهالالالالالالم نائقهبءننءالالالالالالةئلئاةعءكالالالالالالنئ وع الالالالالالائمخالالالالالالاائقيسالالالالالالل ةئقهة يالالالالالالاع ئقهالالالالالال ئقهوالالالالالالعق  ❖

 قهةولاةة(

(  )اكنهالالالالةئ10 )ص هالالالال ئقهجمصالالالالة  الالالالعائبءالالالالنن ئ ء الالالالنفئصالالالالام ئصاققالالالالائ مقصالالالال  ئةالالالالىئةخالالالالء ئقههالالالالاائ ❖

 (قهةولاةةئئ

 (قهةولاةة(  )اكنهةئئ10 )صص  ئبءنن ئصل ئ  حئةلعننئ قنائعغءف  ❖

(  )اكنهالالالالالالةئ11 )صءينهالالالالالالرئنمب الالالالالالنفئةءسالالالالالالنىئ الالالالالال ئقهةاق بالالالالالالةئق   نمءالالالالالالةئصلءالالالالالالالئقهبنقالالالالالرئكالالالالالالعء  ❖

 (قهةولاةة

 كلءعالالالالالألئقهشالالالالالةعللئقهسالالالالالامقب ئاصالالالالالمئنعالالالالال حئةلالالالالالفئق ص الالالالالمقمقنئقه عكءالالالالالةئ نالالالالالائقهبنقالالالالالرئصنالالالالالمقهع ء ئ ❖

 (قهةولاةة(  )اكنهةئئ11 )صنعقنسةئقه كاةة

ء الالالالععئ صالالالالنم ئجةءالالالالعئةشالالالالنعءعئقه الالالالاقبءىئقهةعسالالالاللةئةالالالالىئقه كاةالالالالةئئقهبنقالالالالرئة ةالالالالمئقه الالالالهءاملئقهنعهةالالالالنىئ ❖

 (قهةولاةةئئ(  )اكنهةئئ12 )صقهسنن ة
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عشالالالالالالالالالالءمئانالالالالالالالالالالنع قب ئءؤكالالالالالالالالالالمقىئصلالالالالالالالالالال ئ سالالالالالالالالالال ئقهةسالالالالالالالالالالنقائقهونه الالالالالالالالالالةئنالالالالالالالالالالءىئقهةعكالالالالالالالالالال ئ ❖

 (  )قهساةعءةئبءا (13 )صاق  لء 

(  )قهسالالالالالاةعءةئ13ص )نءبهالالالالالنئء ولالالالالال ئننه جبءالالالالالمئق ه قةالالالالال   ئقه الالالالالعقعقنئقهكنةلالالالالالةئهةجلالالالالالسئقهالالالالالا عقم ❖

 بءا ئ(

قهوالالالالالالالالالالالنةعلئهلسالالالالالالالالالالالعءع ئقهسالالالالالالالالالالالاءمءةلئقهوالالالالالالالالالالالعق ئءوالالالالالالالالالالالء ئاسالالالالالالالالالالاليئ  الالالالالالالالالالالمءننئمقخلءالالالالالالالالالالالةئ ❖

 (  )قهساةعءةئبءا (16 )صاخنعجءة

اكنهالالالالةئ(  )16 )صا ءالالالالع ئقههجالالالالع ئ اضالالالالحئاسالالالالننرئ ولءالالالال ئ صالالالالنم ئبالالالالن   ئةخالالالالء ئقههالالالالاائقهسالالالالاعلئ ❖

 (قيبننمئقهوعق ءة

ةعاضالالالالالالالالءةئق ب خننالالالالالالالالننئ الالالالالالالالع الئب الالالالالالالالنقيئةالالالالالالالالؤ ةعئقه عكالالالالالالالالةئق سالالالالالالالالقةءةئا والالالالالالالالمهنئ غءالالالالالالالالعئ ❖

 (شع ئبءا (  )17 )ص نبابءة 
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 (قهععقنئبءا (  )18 )صق جعقمقنئقهق ةةنن خنذئئئا ءعئقهمقخلءةئء ائةينعئنيمقمئاءاجأل ❖

ةئءخالالالالصئقهنين الالالالةئقهايبءالالالالةئا كشالالالالفئاسالالالالننرئ  خعهالالالالن ❖ (  )قهسالالالالاةعءةئ18 )صقهمقخلءالالالالةئ  الالالالمعئ اجءهالالالالن

 بءا (

 

 

 

ةقءالالالالالالءىئةالالالالالالاقيىئمقخالالالالالالائاخالالالالالالنع ئقهنلالالالالالالمئئ٥ اجالالالالالالألئه جالالالالالالرئقهنين الالالالالالةئقه ةاءبءالالالالالالةئ ك الالالالالالعئةالالالالالالىئ ❖

 (اكنهةئقيبننمئقهوعق ءة(  )19 )ص

ةلءالالالالالالالاىئبسالالالالالالالةةئبهنءالالالالالالالةئئ42قه خيالالالالالالالءيلئقهبةالالالالالالالائقهسالالالالالالالكنب ئء عقجالالالالالالالعئاب ا الالالالالالالعئقها الالالالالالالاائهالالالالالالالال ❖

 (شع ئبءا (  )19ص )قهون 
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قه ضالالالالالالنمئصلالالالالالال ئصبن الالالالالالعئسالالالالالالاعءن  ئقهسالالالالالالءيع ئصلالالالالالال ئ الالالالالال ئيعءالالالالالال ئقهسالالالالالالمئجبالالالالالالارئمعصالالالالالالنئنوالالالالالالمئ ❖

 (  )عاسءنئقهءا ئ(20 )ص مقص 

 (AP(  )20 )ص ا نا ئ يل ئابشيةئقس كشن ءةئنومئق  عن ئقهلنبنب ئق سعققءل  ❖

 

 

 

ةلءالالالالنعقنئبسالالالالةةئا  الالالالذءعقنئةالالالالىئق بعجالالالالنعئئ8صالالالالممئسالالالالكنىئقهوالالالالنه ئء خيالالالال ئعسالالالالةءنئقيةالالالال ئقهة  الالالالم لئ ❖

 (٢٤ عقبس(  )21ص )قهمءةاغعق  

سالالالالالكنلئبءالالالالالا ئ(  )21 )صء الالالالاللحئةالالالالالنئا سالالالالالم ألئ قهةلعالالالالالننئقهشالالالالالنقكة  ه الالالالالنمئننءالالالالالمىئاشالالالالال   ئهالالالالالائ ❖

 (صعنءة

 

ئقه  نعءعئ

 قه  ء ة((  )22ص )قهنعهةنىئء  عائه مئقه ةممئقهكاء  ئصل ئق عقض ئقهوعق ءة ❖

ق  الالالالالائقهةعيالالالالال ئقهخالالالالالنةسئصلةءالالالالالن  ئخنالالالالالعقمئبعيءالالالالالاىلئقهوالالالالالعق ئةينهءالالالالالرئننصالالالالالنم ئقهب الالالالالعئن  الالالالال ألئ ❖

ئقه ننح((  )23ص )ق ب نجءةئ  ئقانا
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خقائه نقألئب ءرئقييننمئقهوعق ءءى  ئقهةبم الئءمصائ ه ئ صنم ئ  ءء ئقهب ن ئقه   ئ  ئقهنقمئئ

 ئااضعئعؤءةئشنةلةئه  سءىئقهاق عئقه نه 
قه  الال ئقهسالالءمئة سالالىئقهةبالالم الائقهبنقالالرئقياائهالالعقءسئةجلالالسئقهبالالاقرائنةك نالالألئقهءالالا ئقه ق الالنمئئةا الالعئةجلالالسئقهبالالاقر 

ك اعئ)جنسالالال ئقهوالالال قال(ئب ءالالالرئقيينالالالنمئقهوالالالعق ءءىلئهن الالالفئقهاق الالالعئقه الالال  ئ الالال ئ(ائقهالالالم2022 شالالالعءىئقه الالالنب ئئ-15)

 صةا ئقهنقم 

اشالالممئقهةبالالم الئصلالال ئضالالعاع ئ صالالنم ئ  ءالالء ئقهب الالن ئقه الال  ئ الال ئقهوالالعق ائااضالالعئعؤءالالةئشالالنةلةئةالالىئ نالالائقهةخ  الالءىئ

ه  الالمء ئا ضالالائخمةالالةئئهب الالن ئ الال  ئجمءالالمئءحلنالال ئق  ءنجالالننئقهنلالالمائاقهوةالالائةالالعئقهجهالالننئقهةوبءالالةئه يالالاءعئهالالذقئقهجنبالالرئقهةهالال 

   ءةئهلةاقيبءى 

اجالالعءئخالالقائقهل الالنمئةبن شالالةئ الالنباىئ)قهضالالةنىئقه الال  (ئا ةكنبءالالةئ جالالعقمئنوالالالئقه والالمءقنئصلالال ئ  عق الالألئهلا الالاائ هالال ئ

 الالنباىئع الالءىئ الالنمعئصلالال ئ  سالالءىئقهاق الالعئقه الال  ائاقه  كءالالمئصلالال ئماعئقهب ننالالننئاقهةخ  الالءىئ الال ئع الالمئةجلالالسئقهبالالاقرئ

 وننئقهةهةة ننهة  ع ننئاقهعؤءئ بضن ئقه شعء

قهةبم الئءن فئةعئقهسعءعئقهععبس ئ اسءعئق س  ةنعئ  ئةجن نئقهبعيئاقهين ئا عوءائئ

 ئةذكعقنئقه عنه 

قسالال  نائقهسالالءمئة سالالىئقهةبالالم الائقهبنقالالرئقياائهالالعقءسئةجلالالسئقهبالالاقرائنةك نالالألئقهءالالا ئقه ق الالنمئئةا الالعئةجلالالسئقهبالالاقر 

قهوالالعق ئقهسالالءمئ) عءالالائشالالا نهءءأل(ائهن الالفئصالالممئةالالىئقهةلعالالننئذقنئ(ائقهسالالعءعئقهععبسالال ئهالالمءئ2022 شالالعءىئقه الالنب ئئ-15)

 ق ه ةن ئقهة ننما 

اقكالالمئقهةبالالم الائصلالال ئقهةءالالةئ ا ءالال ئقاق الالعئقه والالالناىئقهةشالال عائنالالءىئقهنلالالمءىئقه الالمء ءىائا اسالالءعئصةالالائقهشالالالعكننئ

 ئا ءالالنم ئقه نالالنمائق سالال  ةنعءةئقهععبسالالءةئ ئسالالءةنئ الال ئةجالالن نئقهالالبعيئاقهيالالن ئاقهين الالةائ ضالالقئصالالىئ عوءالالائةالالذكعقنئقه عالالنه

 قه  ن  ائاقهوةائقهةش عائه   ء ئة نهحئقهشونءى 

ةالالىئجنبنالالألائب الالائقهسالالءمئقهسالالعءعئعغنالالةئقه كاةالالةئقهععبسالالءةئ الال ئمصالال ئقسالال  عقعئقهوالالعق ائا ع الالهنئصلالال ئ  سالالءسئصق الالةئ

 اءالالالةئةالالالعئةجلالالالسئقهبالالالاقرئاقه كاةالالالةئقهوعق ءالالالةائا و ءالالال ئقه والالالناىئةوهالالالنئ الالال ئكن الالالةئقهةجالالالن نئه   ءالالال ئقهة الالالنهحئ

ئة قهةش عك

ئ

ئ
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ئشنكةئق صق ئاهةءةئقمقةةئقه بسء ئةعئقهلجنىئقهنعهةنبءةئقهةوبءةقهةبم الئءؤكمئهعقءسئ

اكالالمئقهبنقالالرئقياائهالالعقءسئةجلالالسئقهبالالاقرئة سالالىئقهةبالالم الئهالالعقءسئشالالنكةئق صالالق ئقهوعق الال ئئ اكنهالالةئقيبنالالنمئقهوعق ءالالة

ئ.قهلجنىئقهنعهةنبءةئقهةوبءةقهمك اعئبنءائجنس ائقهءا ئقه ق نمائاهةءةئ مقةةئقه بسء ئةعئ

ا الالنائةك الالرئقهةبالالم الئ الال ئنءالالنىئ ل  الالألئ)اقا(ائ ىئ قهبنقالالرئقياائهالالعقءسئةجلالالسئقهبالالاقرئة سالالىئقهةبالالم الئقسالال  نائ

ئنةك نألئقهءا ائعقءسئشنكةئق صق ئقهوعق  ئقهمك اعئبنءائجنس   

نائئااضالالالنفائاىئ قهةبالالالم الئن الالالفئةالالالعئقهالالالمك اعئبنءالالالائجنسالالال ئاق الالالعئصةالالالائقهشالالالنكةئاقهةؤسسالالالنن قه ننوالالالةئههالالالنائاقهسالالالح

ئقهة ن ةئهمصةهنئا ياءعهنئنةنئءاق لئة يلنننئقهةع لةئقهعقهبة  

ئااكمئقهةبم الائ اهةءةئ مقةةئقه بسء ئقهعنصائةعئةجلسئقهباقرئاهجنبألئقهةوبءة  

ئ

 

قهبنقرئقياائهعقءسئةجلسئقهباقرئة سىئقهةبم الئءؤكمئضعاع ئ هينمئضعءنةئنين ننئئ

 ئ٢٠١٥قهب نائقه  ئا عنئ  ئئش ىئقههن فئ

اكالالالمئقهبنقالالالرئقياائهالالالعقءسئةجلالالالسئقهبالالالاقرئقهسالالالءمئة سالالالىئقهةبالالالم الئصلالالال ئضالالالعاع ئ هيالالالنمئئةا الالالعئةجلالالالسئقهبالالالاقر 

قهضالالعءنةئقهةععاضالالةئصلالال ئنين الالننئقهع الالءمئهلهاق الالفئقهب نهالالةئاقه الال ئ سالالنننئننع عالالنائكلعالالةئق   الالن نئصلالال ئقهةالالاقيبءىئ

 خقائقيصاق ئقهةنضءة”

 الال ئخيالالنرئةاجالالألئ هالال ئا ءالالع ئقهةنهءالالةئائابالالألئ”ئسالالن ئا الالمئ عضالالنئقه كاةالالةئ الال ئةاق بالالةئصالالن ئاذكالالعئقهبنقالالرئقياائ

ضالالالعءنةئصلالالال ئنين الالالننئشالالال ىئقههالالالن فئقهب الالالنائنسالالالنرئصجالالال ئقهةاق بالالالةئلبالالالذقائاب ءجالالالةئقبخعالالالنالئاسالالالونعئقهالالالبعيئئ٢٠١٥

 ئقها الالنئا عنبالالنئضالالمئق عهالالنرئائاب الالعقةئ ع عالالنائاسالالونعئقهالالبعيئائا ب عالالنمئقيسالالننرئقهةاجنالالةئهعالالعالئهالالذ ئقهضالالعءنةئ الالئ

 قهعقهىئ قئنمئةىئ هينقهنئ”

ةئ اقص نالالالعئقهةبالالالم الئنالالال ىئائ”ئقهضالالالعءنةئقهةععاضالالالةئصلالالال ئنين الالالننئشالالال ىئقههالالالن فئاا  لالالالنئكنهالالالائقهةالالالاقيبءىئخ ا الالالن

 ا  نرئقهمخائقهة مام”

ا الال ئسالالءن ئة  الالائائخنينالالنئا قع ئق   الالن نئائاةنبالالةئةجلالالسئقهالالا عقمئائنيلالالرئوع الالعئقهضالالعءنةئقهةععاضالالةئصلالال ئ

 فئ”ئاااكالالمنئا ءالالع ئق   الالن نئهءالالن ئقهءنسالالعلئائنالال ىئةجلالالسئقهبالالاقرئصالالن  ئصلالال ئ هيالالنمئضالالعءنةئنين الالننئشالال ىئقههالالن

نين الالننئقهشالال ىئائةؤكالالم ئصلالال ئضالالعاع ئصعضالالهنئصلالال ئةجلالالسئقهالالا عقمئهيالالعالئقه  الالاءنئصلالال ئ معق ئ هينقهالالنئ الال ئ

ئ٢٠٢٣ةاق بةئ
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ةئماعئقهوشالالنقعئقي الالءلةئم شالالنخألاقىئصنالالمائخالالقائ سالال  ننهألئا الالمقةئةالالىئشالالءاتئااجهالالنمئقهعالالعقنئقياسالاليائءالال ةىئ صنهءالالن

 ئا   ءعه ئق ءجنن ئ  ئقه عن ئصل ئقيةىئاق س  عقع

 سالال  نائبنقالالرئعقالالءسئةجلالالسئقهبالالاقرئقهوعق الال ئم شالالنخألاقىئصنالالمائا ةالالمئ الال ئةك نالالألئقهعسالالة ئننيالالمقمئقهءالالا ئقه ق الالنمئ

سالالالعاعه ئئا الالالمقةئةالالالىئشالالالءاتئااجهالالالنمئة ن  الالالننئقهعالالالعقنئقياسالالاليائقهالالالذءىئاصعنالالالاقئ الالال ئقهنمقءالالالةئصالالالىئ15 11 2022

ه سالالىئقهضالالءن ةئا عالالنا ئق سالال  ننائا ص الال ق ه ئنشالالخصئبنقالالرئقهالالعقءسائ ءةالالنئجالالعءئقه الالمءفئصالالىئضالالعاع ئ سالال ةعقعئ

 قه اق ائنءىئةكابننئقهشورئا و ء ئقهل ةةئقهايبءةئا عسءخئقه ء ئقهبنءلةئاقه  نهءمئقهةاعا ة 

ةئقهالالماعئقهكنءالالعئهلوشالالنقعئقهوع نءالالةئقي الالءلةئا الال  ءعه ئق ءجالالنن ئ الال ئبنقالالرئعقالالءسئقهةجلالالسئا الال ئسالالءن ئ مء الالألائ ةالالىئصنهءالالن

قه عالالن ئصلالال ئقيةالالىئاق سالال  عقعئ الال ئقهةج ةالالعئاقه اجءالالألئه الالائقهةشالالنكائاقهةبن صالالننئنشالالكائسالاللة ائ ءةالالنئاصالالمئسالالءنم ألئ

ن ءالالنع ئة ن  الالننئقهوالالعق ئاة ننوالالةئقياضالالنائقيةبءالالةئاقهونةالالةئاةلالالفئ  الالمء ئقهخالالمةننئهلةالالاقيبءىائاةالالىئجنبالالرئلخالالعئ

ةئنالالءىئقهوشالالنقعئقهوعنءالالةئقي الالءلةئاشالالورئكاعمسالال نىئاهبالالنائبضالالنائا الالنعءخئةشالال عائاشالالنعئ هالال ئصةالال ئقهوق الالننئقهة ءبالالئ

 ءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعنيئنءبهةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن 

ا الالال ئبهنءالالالةئقهل الالالنمئ الالالم ئقها الالالمئقهضالالالءفئهسالالالءنم ئبنقالالالرئعقالالالءسئقهةجلالالالسئ)قهونالالالنم ئقهوعنءالالالةئاقهسالالالءف(ئكعةالالال ئهلا الالالنمئ

 اقي نهةئاقيخا ئقهوعنءةئقهكاعمءة 

 

صنمائءن فئةعئةك رئ  ا ئق بسنىئ  ئنو ةئقية ئئبنقرئعقءسئةجلسئقهباقرئم شنخألاقىئئ

قهة  م ئع عئةس اءئقه وناىائا جعقمقنئصةائهجبةئقهخنعقمئ  ئ خ ءنعئقيصضنمئقهجممئئ

 ئهلةعاضءةئقهولءنئه  ا ئق بسنى

 سالال  نائبنقالالرئعقالالءسئةجلالالسئقهبالالاقرئقهوعق الال ئم شالالنخألاقىئصنالالمائا ةالالمئ الال ئةك نالالألئقهعسالالة ئئةا الالعئةجلالالسئقهبالالاقر 

قهسالالالء م ئمقبءءالالالائنءالالالائةالالالمءعئةك الالالرئ  الالالا ئق بسالالالنىئ الالال ئنو الالالةئقيةالالال ئقهة  الالالم ئئ15 11 2022قهءالالالا ئقه ق الالالنمئئننيالالالمقم

اجالالالعءئخالالالقائقهل الالالنمئةبن شالالالةئقهةاضالالالاصننئاقه ضالالالنءنئقه الالال ئ  ولالالال ئنةلالالالفئ  الالالا ئ ا(UNAMIهةسالالالنصم ئقهوالالالعق ئ)

اقه الالمئةالالىئق ب هنكالالننائ ضالالقةئق بسالالنىئااهةءالالةئ بعءالالذئق  عن ءالالننئقهماهءالالةئقيسنسالالءةئقهةوبءالالةئه ةنءالالةئ  الالا ئق بسالالنىئ

صالالىئن الالفئقهسالالنائقهكعءلالالةئهع الالعئةسالال اءئقه والالناىئاقه بسالالء ئنالالءىئقهةؤسسالالةئقه شالالعءوءةئانو الالةئقيةالال ئقهة  الالم ئهةاق الاللةئ

 قهجهامئقهةش عكةئةىئاجائ و ء ئةننمئئ  ا ئق بسنىئنةعهاةهنئقهشنةا 

نعقنسالالال ألئاقهةوبءالالالةئنمخ ءالالالنعئقيصضالالالنمئقهجالالالممئبنقالالالرئعقالالالءسئقهةجلالالالسائاكالالالمئصلالالال ئاىئهجبالالالةئقهخنالالالعقمئقه الالال ئ شالالالكلنئ

هلةعاضالالءةئقهولءالالنئه  الالا ئق بسالالنىئ الال ئقهوالالعق ائس ةضالال ئن صةنههالالنئاسالال و مئسلسالاللةئةالالىئق ج ةنصالالننئ الال ئقيسالالناائ

ةئنالال ىئ خ ءالالنعئقيصضالالنمئسالالءكاىئصلالال ئاسالالنسئقه  ءالالء ئهلةالالؤهقنئاقهخنالالعقنئ الال ئةجالالنائ  الالا ئق بسالالنىئ قه الالنم ائةضالالءعن

 اهءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة ا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ئقهةوالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنءءعئقه نبابءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةئاقهم

ةالالىئجنبنهالالنئاصعنالالنئقهسالالءم ئمقبءءالالائنءالالائصالالىئشالالكعهنئا  الالمءعهنئ  ن الالةئقهعع الالةئنهالالذقئقهل الالنمئاةبن شالالةئةلالالفئ  الالا ئ

ق بسالالنىئا سالال ةعقعئقهوةالالائاقه بسالالء ئنالالءىئنو الالةئقيةالال ئقهة  الالم ئاةجلالالسئقهبالالاقرئه  الالمء ئقهةسالالنصم ئاقهةشالالاعقنئامصالال ئ

ءعئقهنالالعقةيئقه   ءعءالالةئا اصءالالةئقهةج ةالالعئاقهالالعالئقيبشالاليةئاقهةسالالنص ئقهعقةءالالةئه عسالالءخئةنالالنمئئ  الالا ئق بسالالنىائا يالالا

ئقهون ئنةنئءضةىئ ءنبةئقه  ا ئاقه عءنن 

ئ
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ئ

ئ

 قه نبابءةئقهبءننءةلئ نبابنئقهضةنىئاقه  نصمئ ئء  نجنىئقه ئق عن ئسءنس 

اكالالمنئقهلجبالالةئقه نبابءالالةئ الال ئةجلالالالسئقهبالالاقرائقه ق الالنمائاىئ الالنباىئقهضالالةنىئق ج ةالالنص ائصلالالال ئعاسئئقهةولاةالالة اكنهالالةئ

 ئئقه الالالالالالالالالاقبءىئقه الالالالالالالالال ئ ب  الالالالالالالالالعئقه شالالالالالالالالالعءعائخن الالالالالالالالالةئاابالالالالالالالالالألئنوءالالالالالالالالالمئصالالالالالالالالالىئقهجنبالالالالالالالالالرئقهسءنسالالالالالالالالال  ئ

ا الالنائصضالالائقهلجبالالةئصالالنعفئقه ةالالنة ئ الال ئ الالاقعئقيلوالالنئصلءالالألئ قهةولاةالالة ائ ىئ قهك ءالالعئةالالىئقه الالاقبءىئ ب  الالعئقه شالالعءعئ

قه الال ئئخالالقائهالالذ ئقهالالماع ئا سالالرئق اهاءالالننائاصلالال ئعاسالالهنئ الالنباىئقهضالالةنىئق ج ةالالنص ئقهالالذلئءوالالمئةالالىئقه الالاقبءىئقهةهةالالة

 ئ ةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالسئ ءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن ئقهةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاقيىئقهاقجنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةئقه شالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعءع  

ااشالالنعئقه ةالالنة ئ هالال ئاىئ قه الالاقبءىئقهةهةالالةئقه الال ئ ةالالسئ ءالالن ئقهةالالاقيىئهالال ئقيهالال ائنضالالةبهنئقه والالمءقنئصلالال ئ الالنباىئ

 ئقه  نصالالالالمئا الالالالنباىئقهضالالالالةنىئق ج ةالالالالنص ئاهالالالالذ ئ ئ   الالالالن ئ هالالالال ئ اق الالالال ئسءنسالالالال ئصكالالالالسئ الالالالنباىئقهالالالالبعيئاقهيالالالالن   

ذقنئقه الالالعقم ئق اهالالال ئهالالال ئ  خالالالذئيعء هالالالنئ هالالال ئقه الالالعقم ئقه نبءالالالةائنسالالالنرئ نجالالالةئئاااضالالالحائاىئ قهومءالالالمئةالالالىئقه الالالاقبءى

ةئاىئ قهنعبالالنةيئقه كالالاة ئهالالعقءسئقهالالا عقمئبالالصئصلالال ئ شالالعءعئ الالاقبءىئ قهةسالالامقنئ هالال ئةعقجوالالةئاك الالعئةالالىئهجبالالة ائةنءبالالن

هنعبالالنةيئةهةالالةئ الال ئ  الالع ئنالالءىئ ق الالةئ هالال ئسالال ةئاشالالهعئا ئنالالمئةالالىئقعسالالنههنئةالالىئ نالالائقه كاةالالةئهةسنسالالهنئقهةننشالالعئن ينءالال ئق

ئئقه كاة ئاننهةع لةئقه عجةئ  ئصةعئقه كاةة  

ئ

 قهم نائقهبءننءةئلئاةعءكنئ وع ائمخاائقيسل ةئقهة ياع ئقه ئقهوعق 

ق هالالال ئصضالالالائهجبالالالةئق ةالالالىئاقهالالالم نائقهبءننءالالالةئءنسالالالعئ سالالالكبمعائقهءالالالا ئقه ق الالالنمئقها ءالالالننئقهة  الالالم ئقهةولاةالالالةئ ئاكنهالالالةئ

 قه ئقهوعق ئائة ةقئ ءنهنئن كعقعئق ص مقمقنئقه عكءةئشةنائقهوعق  ق ةعءكءةئنوع لةئقمخنائاسل ةئة ياع ئ

ا الالنائ سالالكبمعئ الال ئ الالمءفئ ىئ اقشالالبيىئ   ةالالائةسالالؤاهءةئق ص الالمقمقنئقه عكءالالةئقهة كالالعع ئصلالال ئشالالةنائقهوالالعق ئةالالىئخالالقائ

 ا ا هنئخلفئةبعئقمخنائقيسل ةئقهة ياع ئقه ئقهنقم  

صمءالالم ئا شالاللنئقه ون الالمئةالالعئماهالالةئصالالم ئهجلالالرئاسالالل ةئة يالالاع ئا و ءالال ئااضالالنفائاىئ اةعءكالالنئ الالمخلنئ الال ئةبنسالالنننئ

  مع ئقه اقنئقهوعق ءةئ ضقئصىئقيسل ةئقهجاءةئقهةضنم   

اكالالنىئقهبنقالالرئصالالىئققالال قفئماهالالةئقه الالنباىئجالالاقمئقهي قهالال ائ الالمئ  الالمفئ الال ئا الالنئسالالنن ئهالالال قهةولاةة ائاىئ اةعءكالالنئ  الالفئ

 ءائاصم ئقه   ءعئصل ئبعاذهنئ  ئقهةبي ة   جع ئص ع ئاةن ئ سلءحئقهجء ئقهوعق  ئه ةنءةئقسعقق

ا ع الالنئقها ءالالننئقهة  الالم ئق ةعءكءالالةئ الال ئقهسالالباقنئقهةنضالالءةئصلالال ئصالالم ئقةالال قائقهوالالعق ئق سالالل ةئقهة يالالاع ئاقه مء الالةئ

ئصنعئةبوألئشعقمئهكذقئقباقائةىئق سل ة 

ئ

ئ

ئ
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ئ

 

   عائبءنن ئ ء نفئصام ئصاققائ مقص  ئةىئةخء ئقههاائ ه ئقهجمصةئ

كشالالعنئقهبنقنالالةئصالالىئقهةكالالاىئق ء ءالالملئ ءالالنىئمخءالالاائقهءالالا ئقه ق الالنمائصالالىئ  الالعائبءالالنن ئصنجالالائ ء الالنفئةئ ئقهةولاةالالئاكنهالالةئ

ا نهالالنئمخءالالائ الال ئ الالمءفئئ صالالنم ئصاققالالائةسالالل  ئمقصالال ئةالالىئةخالالء ئقههالالاائ هالال ئةخالالء ئقهجمصالالةئجبالالارئة ن  الالةئبءبالالاء 

نالالنه عرئةالالىئقهبالالنع ائةنءبالالةئقىئاىئ قصالالنم ئصاققالالائ ب الالء ئمقصالال ئ هالال ئة ن  الالةئبءبالالاءئ شالالنألئاضالالعئخالال قىئةالالىئقها الالامئ

 قه ب الالالء ئق عهالالالنن ئبعالالالذئا  الالالعئقهجالالالعقق ئن الالال ئقهةكالالالاىئق ء ءمل  ااضالالالن نئاىئ قه كاةالالالةئقهوعق ءالالالةئهالالالءسئهالالالمءهنئقلئ

نالالالعقةيئ اصاءالالالةئ صالالالنم ئق بالالالمةن ئاقه  هءالالالا ائةؤكالالالم ئاىئ خيالالالا ئ عجالالالنائهالالالذ ئقهوالالالنققنئماىئ  هءالالالائنة ننالالالةئقه بنلالالالةئ

ةئصالالنجقةئ ء الالنفئ صالالنم ئصاققالالائةسالالل  ئمقصالال ئنن ضالالن ةئ هالال ئ  الالعئااشالالنعنئ هالال ئاىئ هبالالنائ  ئقهةا ا الالة   ةئبءننءالالن عكالالن

هالالذ ئقهواققالالائ الال ئاةالالنكىئلةبالالةئاقه   الال ئةالالبه ئاىئكالالنباقئةشالالنعكءىئ الال ئقهوةلءالالننئق عهننءالالةئق ئ ئ  اكالالنىئقهبنقالالرئصالالىئ

لالالةئةا ا الالةئقهةكالالاىئق ء ءالالملئة ةالالنئخلءالالاائ الالمئا الالفئ الال ئ الالمءفئسالالنن ئهاكنهالالةئ ئقهةولاةالالة ئائةخالالء ئقهجمصالالةئن بالالألئ بن

ئقذقئقبعجعنئ نبهنئس هممئقيةىئقه اة ئقهوعق   

ئ

ئ

 ص  ئبءنن ئصل ئ  حئةلعننئ قنائعغءف 

هجبالالةئقهب قهالالةئقهبءننءالالةئائقهءالالا ئق  بالالءىائص ةهالالنئصلالال ئ الال حئجةءالالعئقهةلعالالننئقهة ول الالةئنلجبالالالةئئنقكالالمئقهةولاةالالة اكنهالالةئ

 ئائاقهةوعا ةئننس ئ هجبةئانائعغءف ئسءقةئقه ءن 29ق ةعئقهمءاقب ئع  ئ

ا الالنائ عكالال ئ الال ئ  الالعءحئهاكنهالالةئ قهةولاةالالة ائقىئ هبالالنائقهك ءالالعئةالالىئقهةلعالالننئقه الال ئ  ةالالائشالالنهننئ سالالنمئجالالعنئ الال ئ الالائ

ائ29ق صةالالالنائنعقنسالالالةئة الالاليع ئقهكالالالن ة ئاةالالالىئنءبهالالالنئةالالالنئء ولالالال ئنلجبالالالةئق ةالالالعئقهالالالمءاقب ئع الالال ئئ كاةالالالةئ  الالالعءف

اقضالالنفائقىئ ئهجبالالةئقهب قهالالةئقهبءننءالالةئصن ةالالةئصلالال ئة نسالالنةئهجبالالةئقنالالائعغءالالفئئاقهةوعا الالةئننسالال ئ هجبالالةئانالالائعغءالالف  

 ائقهالالال ئقىئاقشالالالنعئ عكالالالئئب الالالعقئه ءنةهالالالنئننصةالالالنائةشالالالناصةئاغءالالالعئمسالالال اعءةئخالالالقائ  الالالع ئ كاةالالالةئ  الالالعءفئق صةالالالنا  

 هبالالنائشالالنهننئ سالالنمئ يالالنائهجبالالةئقنالالائعغءالالفئسالالءقةئقه الالءنئقه الال ئن ءالالنئ الال قاائقصةنههالالنئعغالال ئ الالماعئ الالعقعئ ضالالنق ئةالالىئ

 نالالائقهة كةالالةئق   نمءالالةئقهولءالالنئنوالالم ئمسالال اعء هن  اقكمئقهبنقالالرئصالالىئ  الالنهفئقهعالال حئع ءالال ئقه الالنه  ائقهءالالا ئق  بالالءىائقىئ

 ةئن يءءعقنئقهةبن رئس شةائاكءائق س خننعقنئ  ئخييئعقءسئقها عقمئقهجمءمئة ةمئشءنائقهسامقب ئقهخن 

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ
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ئ

ئ

 ءينهرئنمب نفئةءسنىئ  ئقهةاق بةئق   نمءةئئصلءالئقهبنقرئكعء 

ينهالالرئصضالالائةجلالالسئقهبالالاقرئكالالعء ئصلءالالالائقهءالالا ئق  بالالءىائقه كاةالالةئقهةعك ءالالةئقب الالنفئة ن  الالةئقهةولاةالالة ئاكنهالالةئ

 قهة ن  ةئ ة هنهكة ئان نجةئ صنم ئ  هءا ةءسنىئ  ئقهةاق بةئقهةنهءةائ ءةنئصمئنب ئ

ا الالنائصلءالالالئ ىئ ةءسالالنىئة ن  الالةئبعيءالالةئا مامءالالةئماىئنبالال ئ   ءالالةائا والالمئقغبالال ئةمءبالالةئ الال ئقهوالالنه ئانبء هالالنئقه   ءالالةئ

 ة هنهكة ائةنءبنئاىئ قهعسنمئا  خعئقهةاق بننئسنرئن هنهائقهنب ئقه   ءةئقك عئةىئقهسنن   

ن نجالالةئقهالال ئ صالالنم ئ  هءالالائقهةبن الالذئقه مامءالالةئه كالالاىئ ق الالةئناقجهالالةئقهوالالعق ئاقءضالالنئ ع الالمئااضالالنفائاىئ ة ن  الالةئةءسالالنىئ

 قهوعق ئننهةاق بةئقهونةةئةىئخقائ  مءعئقهبعي  

اينهالالرئصضالالائةجلالالسئقهبالالاقرائقه كاةالالةئقهةعك ءالالةئنالالال قب نفئة ن  الالةئةءسالالنىئ الال ئةاق بالالةئقهوالالن ئقهة نلالالةائااىئ ئقىئ

  كاىئكنهسباقنئقهسنن ة  

ةءسالالنىئقهاق والالةئ الال ئجبالالارئقهوالالعق ئةالالىئق ةالالننئصمءالالم ئا لالالةئننه خ  الالننئقهةنهءالالةئاصالالم ئقه ةالالن ئئا والالنب ئة ن  الالة

 قه كاةةئقهةعك ءةئعغ ئع مئقهةاق بةئق   نمءةئنبسرئةنهءةئكنءع ئةىئخقائ  مءعئقهبعي 

ئ

قهشةعللئقهسامقب ئاصمئنع حئةلفئق ص مقمقنئقه عكءةئ نائ كلءعألئنعقنسةئئقهبنقرئصنمقهع ء ئ

 قه كاةةئ

ئ

قكالالمئقهبنقالالرئصالالىئة ن  الالةئبءبالالاءئصنالالمئقهالالع ء ئقهشالالةعلائقىئعقالالءسئقهالالا عقمئة ةالالمئشالالءنائقهسالالامقب ئقهةولاةالالة ئاكنهالالةئ

ئ22 الالمئاصالالمئبالالاقرئبءبالالاءئ نالالائ كلءعالالألئنعقنسالالةئقه كاةالالةئنعالال حئةلالالفئق ص الالمقمقنئقه عكءالالةائ   الالنئا قع ئقهالالم نائسالالجلنئ

 ئقهفئقص مقمئاهائقةعئه ئء  ائ  ئالئماهةئة  لة 

قهشالالةعلئهالالالئ قهةولاةالالة ائقىئ ةجلالالسئقهبالالاقرئمصالالنئ نالالائقشالالهعئعقنسالالةئقعكالالنىئقهجالالء ئاقيجهالال  ئقيةبءالالةئاا ءالالعئئا الالنا

قهالالم نائ ءبهالالنئجةوالالةئصبالالنمئهلجلالالاسئصلالال ئيناهالالةئاق الالم ئهةبن شالالةئةلالالفئق ص الالمقمقنئقه عكءالالةائ ءالالفئقكالالمئقهالالا ءعئقىئ

 ئقهفئقص مقمائاهائقةعئه ئء  ائ   ئ  ئقهماائقهة  لة  ئ22هبنائ

ىئ بالالاقرئة ن  الالةئبءبالالاءئ  الالم اقئقهالال ئعقالالءسئقهالالا عقمئة ةالالمئشالالءنائقهسالالامقب ئ نالالائقىئءكلالالفئنةهالالن ئعقنسالالةئااضالالنفئق

 ئقه كاةةئةىئقجائ  حئةلفئق ص مقمقنئقه عكءةئاق خنذئقه عقعقنئ  قمئهذقئقهةاضاا  

قجالالائئانالالءىئقىئ عقالالءسئقهالالا عقمئة ةالالمئشالالءنائقهسالالامقب ئ الالمئاصالالمئبالالاقرئبءبالالاءئن الالائةاضالالاائق ص الالمقمقنئقه عكءالالةئةالالى

 ئ ء نفئهذ ئق ب هنكننئاضةنىئصم ئ كعقعهن  

ئ
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ئ

 

ء ععئ صنم ئجةءعئةشنعءعئقه اقبءىئقهةعسلةئةىئقه كاةةئئئقه هءاملئقهنعهةنىئئقهبنقرئة ةمئ

ئقهسنن ة

قكالالمئقهبنقالالرئصالالىئك لالالةئققالال قفئماهالالةئقه الالنباىئة ةالالمئقه الالهءامائقه ق الالنمائاىئةجلالالسئقهبالالاقرئسالالءوءمئقهةولاةالالةئ ئاكنهالالةئ

قهةشالالنعءعئقه الال ئاعسالاللنئةالالىئقه كاةالالةئقهسالالنن ةئنةالالنئ ءهالالنئ الالنباىئقهخمةالالةئق ه قةءالالةئقهالال ئقه كاةالالةئقه نهءالالةائةنءبالالنئقىئكن الالةئ

 ئقه كاةالالالةئقه نهءالالالةئسالالالافئ ب الالالعئنهالالالنئاهالالال ئ الالالن نةئقه الالال ئن عسالالالنههنئةالالالىئصالالالمةهنئقهالالال ئقهنعهةالالالنىئةالالالىئجمءالالالمئ 

 الال  ئصالالىئيعءالال ئقعسالالنههنئةالالىئقه كاةالالةئا الالنائقه الالءهامئ الال ئ  الالعءحئهالالال قهةولاةة ائ ىئ  شالالعءوننئقه الالاقبءىئءجالالرئقىئ

قهالال ئقهنعهةالالنىئهلالالماع ئذق هالالنئاقىئةشالالنعءعئقه الالاقبءىئقه الال ئ الال ئقعسالالنههنئةالالىئ كاةالالةئسالالنن ةئسالالافئ والالامئةجالالممقئقهالال ئ

 قه كاةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةئقه نهءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةئاةبهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنئ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنباىئقهخمةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةئق ه قةءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  

ةالالالنىئانالالالذهائسالالالافئااضالالالنفائقىئ  الالالعقم ئ الالالنباىئقهخمةالالالةئق ه قةءالالالةئ الالالعقم ئااهالالال ئكالالالنىئةخنهعالالالنئهلب الالالن ئقهالالالمقخل ئهلنعه

 ئءعسالالالالالالالالائقهالالالالالالالال ئقه كاةالالالالالالالالةئقه نهءالالالالالالالالةئاهالالالالالالالال ئةالالالالالالالالىئ  ععننعسالالالالالالالالنهألئقائ ومءلالالالالالالالالةئقائقه عءالالالالالالالالفئنالالالالالالالالألئ  ئ

اااضالالحئقه الالءهامائاىئ ةشالالنعءعئقه الالاقبءىئةالالىئقه كاةالالةئقهسالالنن ةئقه الال ئسالال ونمئقهالال ئ كاةالالةئقهسالالامقب ئس خضالالعئقهالال ئ

 ئمعقسالالالالالةئا صالالالالالنم ئقهب الالالالالعئنهالالالالالنئةالالالالالىئ نالالالالالائقه كاةالالالالالةئقه نهءالالالالالةئاهالالالالال ئةالالالالالىئ  الالالالالععئننعسالالالالالنههنئةالالالالالىئصمةالالالالالأل  

ءالالالذكعئقىئةجلالالالسئقهبالالالاقرئهلالالالماع ئقه نهءالالالةئيالالالعحئةشالالالعاائ الالالنباىئقهخمةالالالةئق ه قةءالالالةئهل الالالعقم ئقياهالالال ئاقجالالالألئقب  الالالنمقنئ

ئئصمءم ئمقخائةجلسئقهباقرئاكذهائقهعقلئقهون ئ 

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ
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ئ

ئعشءمئاننع قب ئءؤكمقىئصل ئ س ئقهةسنقائقهونه ةئنءىئقهةعك ئاق  لء 

قهجةهاعءالالالةائصنالالالمئقهليءالالالفئجةالالالنائعشالالالءمائاعقالالالءسئقه الالال رئقهالالالمءة عقي ئقهكعمسالالال نب ئاكالالالمئعقالالالءسئئقهسالالالاةعءةئبءالالالا  

ةئ ةسالالوامئنالالنع قب ائقهءالالا ئقه ق الالنمائصلالال ئضالالعاع ئ سالال ئقهةسالالالنقائقهونه الالةئنالالءىئقهةعكالال ئاق  لالالء ئصنالالعئقه الالاقعئاا  الالالن

 هلمس اعئاقه نباى 

اعنءالالالائعقالالالءسئقه الالال رئاذكالالالعئنءالالالنىئهعقنسالالالةئقهجةهاعءالالالةئاعمئهالالالالئقهسالالالاةعءةئبءالالالا ائ ىئعشالالالءمئقه  الالال ئ الالال ئةمءبالالالةئ

قهالالمءة عقي ئقهكعمسالال نب ئقسالالءمئةسالالوامئنالالنع قب لئ هن الالفئقه يالالاعقنئقهونةالالةئ الال ئقهالالنقمئ هالال ئجنبالالرئقياضالالنائقهسءنسالالءةئ

صلالالال ئقه الالالوءمءىئق  لءةالالال ئاقهالالالماه ائا الالال ئقه  كءالالالمئصلالالال ئضالالالعاع ئ سالالال ئقهةسالالالنقائقهونه الالالةئنالالالءىئقه كاةالالالةئق   نمءالالالةئ

 ةعئا  الالالنئهلمسالالال اعئاقه الالالنباىئهلا الالالاائ هالالال ئ لالالالاائ عسالالالخئا كاةالالالةئ  لالالالء ئكعمسالالال نىئصنالالالعئقه الالالاقعئقه الالالعءصئاقهةسالالالئ

 قه عنه ئقهنبنم  

ااكالالمئقهجنبنالالنىائ اهةءالالةئنالالذائكالالائقهجهالالامئقهةشالال عكةئاقه والالناىئقهةسالال ةعئ الال ئسالالنءائقهالالم نائصالالىئسالالءنم ئقهوالالعق ئااةبالالألئ

ئا   ء ئاةنب ئايةا ننئشونألئ  ئقهوء ئقهكعء ئا  مء ئقهخمةنن  

ئ عقعقنئقهكنةلةئهةجلسئقها عقمئنءبهنئء ول ئننه جبءمئق ه قة   ئقهئ

ةجلالالسئقهالالا عقمائقهءالالا ئقه ق الالنمائجلسالال ألئق ص ءنمءالالةئقهعقنوالالةئنعقنسالالةئعقالالءسئقهةجلالالسئة ةالالمئص الالمئقهسالالاةعءةئبءالالا ئ ئ

  الالالالالالاقبءى ئ9شالالالالالالءنائقهسالالالالالالامقب ائا ءةالالالالالالنئا الالالالالالمعئجةلالالالالالالةئ الالالالالالعقعقنائاا الالالالالال ئةجلالالالالالالسئقهبالالالالالالاقرئنسالالالالالال رئ

قيخءالالالعئ  الالالعاسئقهجلسالالالةئق ص ءنمءالالالةئقهعقنوالالالةئهةجلالالالسئاذكالالالعئنءالالالنىئهةك الالالرئقهسالالالامقب ئاعمئهالالالالئقهسالالالاةعءةئبءالالالا ائ ىئ

قهالالا عقمائاشالالهمنئةبن شالالةئةجةالالائق اضالالنائقهونةالالةئ الال ئقهالالنقمائاقه الالمقاائ الال ئصالالممئةالالىئقهةلعالالننئق سنسالالءةئذقنئقه الاللةئ

ن ءالالالالن ئقهةالالالالاقيبءى ئكةالالالالنئجالالالالعءئقهن الالالالفئ الالالال ئقهةاضالالالالاصننئقهةمعجالالالالةئصلالالالال ئجالالالالماائقيصةالالالالنائا  الالالالمقعئقه الالالالعقعقنئ

 الال ئة ن  الالةئقهن الالع ئةيلالالعئقهوالالن ئقهة نالالاائئ25اة ئ س ضالالن ةئقهوالالعق ئنياهالالةئخلءجالال ئ ع ئ يالالنعئقهالالمص ئقه كالالئنشالال بهن  

 ا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعئةجلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالسئقهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا عقمائا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ئقهنءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنىائق  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ل

ةلءالالالاىئما عائاءالالال  ئئ33ةنلالالال ئ ا(TBIق  الالالعقالئق   الالالنمئقهوعق الالال ئهكالالالع ئقه الالالم ئةالالالىئقهة الالالعفئقهوعق الالال ئهل جالالالنع ئ)ئ-

ائهسالالمئة يلنالالننئنياهالالةئكالال سئ2023هلسالالبةئقهةنهءالالة ئ ضالالةءىئقهةنلالال ئ الال ئةشالالعاائ الالنباىئقهةاق بالالةئقهونةالالةئق   نمءالالة

 (ائاهق  نمئقهةذكاعئاىئء ون مئننهيعء ةئقه  ئءعقهنئةبنسنة 25قهخلءيئقهوعن ئ)

ااضالالنفئقهنءالالنىائابالالألئ  الال ئةجالالنائقهجهالالامئقه كاةءالالةئقهعقةءالالةئقهالال ئقه الالم ء ئقهةالالنه ئهقةنبالالننئقهضالالعءنءةئاقهكةعكءالالةائنوالالمئ

ءنءةئقه الال ئ الالم نئ نالالائقك الالعئةالالىئشالالهعائاق الال ئةجلالالسئقهالالا عقمئصلالال ئ خاءالالائكشالالفئجعءةالالةئسالالع ةئةنالالنه ئقه  ةءبالالننئقهضالالع

ةك الالرئعقالالءسئةجلالالسئقهالالا عقمئ الالق ءةئقه ون الالمئةالالعئ  الالمءئقهشالالعكننئقهماهءالالةئقهكنالالعءئ الال ئقه الالم ء ئقهةالالنه ائيغالالعقالئ

ةالالىئ ولءةالالننئ بعءالالذئقهو الالامئقه كاةءالالة ئا الالاه ئا قع ئئ3 الالم ء ئقهضالالةنبننئقهضالالعءنءةئاقهكةعكءالالةئقسالال  بنمةئةالالىئقهةالالنم ئ

ىئصلالالالال ئا الالالالمئقهةشالالالالنعءعئضالالالالةىئقهةاق بالالالالةئق سالالالال  ةنعءةئهلوالالالالن      2022قه خيالالالالءيئ معق ئقهةشالالالالعاائنشالالالالكائةكالالالالا 

ا الال ئقهةلالالفئقه الال  ائا الال ئضالالامئ اجءهالالننئعقالالءسئةجلالالسئقهالالا عقمئهالالا قع ئقه الال ةئنمءجالالنمئ لالالاائ اعءالالةئهلةشالالنكائ

 شالالع ائانن ضالالن ةئقهالال ئقه الال ئ والالنب ئةبهالالنئةس شالالع ئقهكن ةءالالةائقه الال ئشخ الالهنئقهسالالامقب ئص الالرئقه ءالالنع ئقهةعنجقالالةئهلةس
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ةالالنئاجالالألئنالالألئا قع ئقهةنهءالالةئن ةاءالالائسالالعءعئهالالا قع ئقه الال ةئه الالائقهةشالالنكائقه الال ئ والالنب ئةبهالالنئن ءالالةئقهةس شالالعءننائاق الال ئ

 ةجلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالسئقهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا عقمئصلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ئق  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ل

ةلءالالنعقنئهالالمققع ئئ3ةلءالالنعقنئمءبالالنعائهكالالائةالالىئمققالالع ئ الال ةئنيالالمقمائائئ3 خاءالالائة ن  الالةئنيالالمقمئ الالق ءةئ الال ةءىئةنلالال ئئ-

سالالمئة يلنالالننئ  هءالالائقهةس شالالعءننئقه الال ئ  الالممهنئا قع ئقه الال ةئةالالىئق الالائ خ ء الالننئقهن الالعاما عائ الال ةئقهع الالن ةائه

(ائاقسالال  بنمةئةالالىئقهع الالع ئ2022هسالالبةئ2اائقهةبن الالذئقه مامءالالةئةالالىئقهنالالعقةيئقهخن الالةئةالالىئ الالنباىئقهالالمص ئقهيالالنعئئع الال ئ)

اءالالائ ئء والالمءئصشالالع ئ(ائةالالعئ  مءالالمئسالال فئ ةبالال ئهل ة2014هسالالبةئئ2(ئةالالىئ ولءةالالننئ بعءالالذئقهو الالامئقه كاةءالالةئع الال ئ)3)

 اءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن ئصةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 

ااق الالائةجلالالسئقهالالا عقمئةبن شالالةئقهةاضالالاصننئقيخالالعءئقهةمعجالالةئصلالال ئجالالماائقيصةالالناائاق الالمعئن الالممهنئقه الالعقعقنئ

 ق  ءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةل

 

 قا ة ئقه ا الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالءةئقهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ئةجلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالسئقهبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاقرئن سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرئق  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ل

 

ئهسالالالبةئ288سالالال رئةشالالالعاائ الالالنباىئةونهجالالالننئقه جالالالنا قنئقهسالالالكبءةئقه الالالنمعئنةاجالالالرئ الالالعقعئةجلالالالسئقهالالالا عقمئئ-1

2017  

 

  2019هسالالالالبةئئ377سالالالال رئةشالالالالعاائ الالالالنباىئةجلالالالالسئق صةالالالالنعئقه الالالالنمعئنةاجالالالالرئ الالالالعقعئةجلالالالالسئقهالالالالا عقمئئ-2

 

 سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال رئ نقةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةئقهسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالععقم ئ-3

 

  خاءالالالالالالائعقالالالالالالءسئةجلالالالالالالسئقهالالالالالالا عقمئ الالالالالالق ءةئسالالالالالال رئةشالالالالالالنعءعئقه الالالالالالاقبءىئةالالالالالالىئةجلالالالالالالسئقهبالالالالالالاقر ئ-4

 

  1997هسالالالالالالالالالالالبةئئ21سالالالالالالالالالالال رئةشالالالالالالالالالالالعاائ الالالالالالالالالالالنباىئ والالالالالالالالالالالمءائ الالالالالالالالالالالنباىئقهشالالالالالالالالالالالعكننئع الالالالالالالالالالال ئئ-5

 

  2018هسالالالالالالبةئئ4قه والالالالالالمءائقياائه الالالالالالنباىئشالالالالالالعكةئقهالالالالالالبعيئقهايبءالالالالالالةئقهوعق ءالالالالالالةئع الالالالالال ئسالالالالالال رئ الالالالالالنباىئئ-6

 

 سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال رئ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنباىئخمةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةئقهولالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ئ-7

 

  2002هسالالالالالالالبةئئ35سالالالالالالال رئةشالالالالالالالعاائ الالالالالالالنباىئقه والالالالالالالمءائقه الالالالالالالنب ئه الالالالالالالنباىئقهيالالالالالالالع ئقهونةالالالالالالالةئع الالالالالالال ئئ-8

 

 سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال رئةشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعاائ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنباىئقهخمةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةئقهةمبءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةئق   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنملئ-9

 

ة ئقهةاق  الالالةئصلالالال ئةشالالالعاائ الالالنباىئقه والالالمءائقياا ائ2017(ائهسالالالبة52ه الالالنباىئقهشالالالعكننئقيةبءالالالةئقهخن الالالةئع الالال ئ)ئ نبءالالالن

قرائقسالال بنمقةئقهالالال ئا كالالالن ئقهةالالنم ءىئ)  قهنبالالالمئ80 قهنبالالالمئاا ةائا61قهالالذلئم  الالالألئةجلالالسئقهماهالالالةائاا نهالالالألئقهالال ئةجلالالالسئقهبالالالا 

ة(ئةالالىئقهمسالال اعائةالالعئقيخالالذئنوالالءىئق ه ةالالن ئعالئقهالالمققع ئقه نبابءالالةئ الال ئقيةنبالالةئقهونةالالةئهةجلالالسئقهالالا عقمئقهة نالالئ نئ نبءالالن

ائاةق  الالالالننئ2020كالالالالنباىئقياائئ28ائ (ئقهةؤعخالالالالةئ الالالال ئئ477 12 2 2نةاجالالالالرئةالالالالذكعق هنئذقنئقهوالالالالممئ) ئم   

نوالالالالئاصضالالالنمئةجلالالالسئقهالالالا عقمئخالالالقائجلسالالالةئق ج ةالالالنائقه الالال ئ ن هالالالنئعقالالالءسئقهالالالمققع ئقه نبابءالالالةئ الالال ئقيةنبالالالةئقهونةالالالةئ

 هةجلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالسئقهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا عقم 
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ة ئقهةاق  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةئصلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ئةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنئءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   ل   نه الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن

 

ىئهةشالالالالعاائةالالالالنمئقهخضالالالالعئاقهالالالالمعقج ئههالالالالذ ئقهسالالالالبةئضالالالالةىئقهةاق بالالالالةئ الالالالاه  ئا قع ئقه خيالالالالءيئقئ-1 سالالالال  مقفئةكالالالالا 

 ق سالالالالالالالالالالالالالال  ةنعءةئهالالالالالالالالالالالالالالا قع ئق صةالالالالالالالالالالالالالالنعئاق سالالالالالالالالالالالالالالكنىئاقهنلالالالالالالالالالالالالالالمءننئاقيشالالالالالالالالالالالالالالينائقهونةالالالالالالالالالالالالالالة 

 

 ا ءالالعئا قع ئقهةنهءالالةئق عن ءالالةئقه ةاءالالائنالالءىئنبالالائقه بةءالالةئق هةالالنب ئاقه كاةالالةئقهوعق ءالالةئننهسالالعصةئقهةةكبالالةائا الال ةءىئئ-2

ةئنةالالالالنئءوالالالالنمائ1ةسالالالالنهةةئقه كاةالالالالةئقهوعق ءالالالالةئهلةشالالالالعاائقهةالالالالذكاعئ الالالال ئقهع الالالالع )ئقهجهالالالالننئذقنئقهوق الالالالةئةنلالالالال  (ئلبعالالالالن

 (ئءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاعاائ  الالالالالالالالالالالالالالالالالالاليئخةسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةئصشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعئةلءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاىئءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاعا 15000000)

 

ة ئقهةاق  الالةئصلالال ئ  الالمقعئقهب الالن ئ)ئهسالالبةئ هسالالبةئئ5(ائب الالن ئقه والالمءائق اائهب الالن ئ جةءالالمئاةالالاقائق عهالالننءءىئ)2022عقنوالالن

(ئةالالىئ الالنباىئةكن  الالةئغسالالائ22(ئةالالىئقهمسالال اعائاقهةالالنم ئ)80(ئةالالىئقهةالالنم )(ائقسالال بنمقةئقهالال ئا كالالن ئقهنبالالمئ) نه الالنةئ2016

(ائةالالعئقيخالالذئنوالالءىئق ه ةالالن ئةق  الالننئنوالالالئاصضالالنمئةجلالالسئقهالالا عقمئ2015هسالالبةئئ39قيةالالاقائا ةاءالالائق عهالالنرئ)

 خالالالقائجلسالالالةئق ج ةالالالناائاقه الالال ئ ن هالالالنئقهسالالالءمئعقالالالءسئقهالالالمققع ئقه نبابءالالالةئ الالال ئقيةنبالالالةئقهونةالالالةئهةجلالالالسئقهالالالا عقم 

ة ئ  قهةاق  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةئصلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ئةالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنئءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   لخنةسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن

(ئةعكنالالةئةسالال اعم ئه الالنهحئمءالالاقىئ32ق صعالالنمئاقه بالالن ائصالالىئقس   الالنائاجالالاعئقهلا الالننئقهةعاعءالالةئهلةعكنالالننئصالالمم)ئ-

ةئ قها الالفئقهشالالءو  ئقهو نالالةئقهوننسالالءةئقهة مسالالةئقهة ن الالةئ عن الالءلهنئ الال ئقهجالالماائقهةعق الال ئعنالاليئك الالنرئقهو نالالةئقهةالالذكاع ئلبعالالن

هسالالالبةئئ237ائا68ائقهةالالالذكاع ئ الالال ئ الالالعقعلئةجلالالالسئقهالالالا عقمئ)2022رئلئ14(ائقهةالالالؤعتئ الالال ئ635قهةالالالع  ئننهوالالالممئ)

ائا الالالعقعئ2019(ئهسالالالبةئ6(ئةالالالىئ الالالنباىئق مقع ئقهةنهءالالالةئق   نمءالالالةئع الالال )46(ائقسالالال بنمقئقهالالال ئق كالالالن ئقهةالالالنم ئ)2016

 ( 2020هسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبةئئ28ةجلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالسئقهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا عقمئ)

ة ئقهةاق  الالةئصلالال ئ والالالمءائقهع الالع ئ)  ىئ ا الالءننئهجبالالالةئ(ئنشالالئ2021هسالالالبةئئ345(ئةالالىئ الالالعقعئةجلالالسئقهالالا عقمئ)1سنمسالالن

اضالالالعئةوالالالنءءعئالهءالالالننئ  الالالعئقهةسالالالن ننئقه عقصءالالالةئقهة ضالالالعع ئةالالالىئجالالالعقمئقيةيالالالنعئقهي ءالالالع ئاقهسالالالءاائاقهعءضالالالنبننائ

 هء الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنحئن سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرئق  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ل

  الالعقعئة نضالالعئاضالالعقعئقهسالالءاائاقيةيالالنعئ الال ئة ن  الالننئ)قهن الالع ائاقهة بالال ائامءالالنه ائاقيبنالالنعائااقسالالي(ائقهةنليالالةئئ-

ائصلالال ئاىئ   ةالالائقهلجالالنىئقهععصءالالةئ2021لرئئ18(ئقهةالالؤعتئ الال ئ20945نهوالالممئ)عنالاليئك الالنرئا قع ئقه عقصالالةئقهةالالع  ئن

 الال ئقهة ن  الالننئقهةالالذكاع ئلبعالالنةئ الال ةئقهةولاةالالننئقهة ن الالةئنة نضالالعئا الالاقق ئقيضالالعقعائا خ الالصئقيةالالاقائ الال ئضالالةىئ

ائنة نضالالعئا الالاهءةئة الالنم ئصلءهالالنئةالالىئ نالالائةالالمءعئ2023ةشالالعاائ الالنباىئقهةاق بالالةئقهونةالالةئق   نمءالالةئهلسالالبةئقهةنهءالالة 

ءعءالالةئ عقصالالةئقهة ن  الالةئقهةوبءالالةائاةالالمءعئقه سالال ئقهةالالنه ائاةالالمءعئقه الالم ء ئ الال ئقهة ن  الالةئاةالالنئم  الالألئقهة الالن  ئ)ق سالال ئةم

 قه ق الالالالالالالالالالالالالالالالالالال ائابالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاائقهضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالععائاقهةق  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالنن(ئةم  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالةئاةيناصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

ة(ئةالالىئ ا الالءننئهجبالالةئقيةالالعئقهالالمءاقب ئ) ة ئقه عءالالفئ الال ئ بعءالالذئقهع الالع ئ)خنةسالالن (ائقهة ول الالةئن  الالمء ئ2020هسالالبةئئ26سالالننون

لة ن الالءائقه عقصءالالةئ)قه بيالالةئاقهشالالوءعئاقهشالاللرئاقهالالذع ئقه الالععقم(ئهلةاسالال ئقه عقصالال ئقه الالنه ئنشالال ىئقسالال خمق ئقهالالمص ئه

%ئهلةنءالالالالمقنائ100%ئهلنالالالالذاعائا70%ئهقسالالالالةم ائا50  نبالالالالننئقهالالالالعلئقه مء الالالالةئن  الالالالمء ئقهالالالالمص ئقه عقصالالالال ئنة الالالالمقعئ

ةيلانالالالةئه عقصالالالةئن سالالالرئيلالالالرئا قع ئقه عقصالالالةلئهوالالالم ئاجالالالامئةب اةالالالننئعلئنالالالنهع ئكن ءالالالةئه ييءالالالةئقهةسالالالن ننئقه

ئقهة ن ءائقهس عق ءجءة 

ئ

ئ

ئ
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ئ

ئ

ئقهونةعلئهلسعءع ئقهساءمءةلئقهوعق ئءوء ئاسيئ  مءننئمقخلءةئاخنعجءةئ

اكالالمئ صالالء ئ  الالنهفئقهعالال حئهالالنملئقهوالالنةعلائقهءالالا ئق  بالالءىائاىئقهوالالعق ئءوالالء ئاسالاليئ  الالمءننئمقخلءالالةئئقهسالالاةعءةئبءالالا  

 هلبجنح اخنعجءةائ ءةنئاشنعئ ه ئابألئءةلائة اةننئصمءم ئئ

جءسالالءكنئ نيالالمقمئائاىئقيخءالالعئ قسالال  نائقهسالالعءع ئقهسالالاءمءةئ الال قهسالالاةعءةئبءالالا ئاذكالالعئةك الالرئقهوالالنةعلئ الال ئنءالالنىئاعمئهالالال

  الالنئقهومءالالمئةالالىئقهةلعالالننئانع هالالنئقهوق الالننئقه بنقءالالةئنالالءىئقهنلالالمءىئال الالن ئ ياءعهالالنائ ضالالقةئصالالىئااضالالنائائان سعنعمسالال عا 

 ."قهسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاءمئقهجنهءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةئقهوعق ءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةئ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 

ل كاةالالالةئقهسالالالاءمءةئه ونةلهالالالنئقه سالالالىئا ه ةنةهالالالنئنالالالنهقجقءىئاصنالالالعئقهوالالالنةعلائا الالال ئقهنءالالالنىائصالالالىئ شالالالكع ئقهكنءالالالعئه

قهوالالالعق ءءىئا  الالالمء ئكنةالالالائقهالالالمص ئاقه ةنءالالالةئههالالال ائةشالالالممقئصلالالال ئاهةءالالالةئ و ءالالال ئقه والالالناىئقهةشالالال عائ سالالالءةنئ الالال ئقهجنبالالالرئ

 ق    الالالالالالنملئا يالالالالالالاءعئقهوق الالالالالالننئنةالالالالالالنئءخالالالالالالم ئقهة الالالالالالنهحئقهةشالالالالالال عكةئاءوالالالالالال  ئ الالالالالالعصئقه  الالالالالالم ئاقهنبالالالالالالنم  

ءوالالء ئاسالاليئ  الالمءننئمقخلءالالةئاخنعجءالالةئهكبالالألئءةلالالائة اةالالننئصمءالالم ئهلبجالالنحئا ةكالالىئ قهوالالعق اااضالالحئقهوالالنةعلائاىئ 

ئةىئقس ونم ئماع ئقه الئ  ئقهةبي ة  

ئقةبءنئاسءنسءنئا مص ئسءنم ألئقهايبءة قهوعق ئننس  عقعةىئجه هنائ نهنئقهسعءع ئقهساءمءةائ ىئ نقمهنئةه ةةئ

ئ

ئ صنم ئبن   ئةخء ئقههاائقهساعلئئئاسننرئ ولء ئ اضحئا ءع ئقههجع 

 ءعالالنىئ الالنق ئجالالننعاائقهءالالالا ئق  بالالءىائاسالالننرئ ولءالال ئ صالالنم ئبالالالن   ئااضالال نئا ءالالالعئقههجالالع ئئ اكنهالالةئقيبنالالنمئقهوعق ءالالة

 ةخالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالء ئقههالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاائقهسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاعل 

ا نهالالالنئا قع ئقههجالالالع ئ الالال ئنءالالالنىئ ل  الالالألئ)اقا(ائ ىئ ا ءالالالعئقههجالالالع ئاقهةهجالالالعءىئ ءعالالالنىئ الالالنق ئجالالالننعائبن شالالالنئخالالالقائ

 ئنشالالكائصالالن ئاصالالم ئقس ضالالن  هنئهجبالالةئق ةالالىئاقهالالم نائقهبءننءالالةئ الال ئةنبالال ئقهنعهةالالنىائقهءالالا ئق  بالالءىائصةالالائا قع ئقههجالالع

  الالالالالالالالالالالمقخائقيماقعئةالالالالالالالالالالالىئ نالالالالالالالالالالالائقهجهالالالالالالالالالالالننئقيخالالالالالالالالالالالعءئ ءةالالالالالالالالالالالنئء ولالالالالالالالالالالال ئنةلالالالالالالالالالالالفئقهبالالالالالالالالالالال اح  

اااضالالال نئجالالالننعائخالالالقائق س ضالالالن ةئاسالالالننرئق خالالالنذئ الالالعقعئ ولءالالال ئصالالالام ئقهبالالالن  ءىئةالالالىئةخالالالء ئقههالالالاائقهسالالالاعلئ هالالال ئ

نةئهوالالام ه ئقيعقضالال ئقهوعق ءالالةائةشالالءع ئ هالال ئاىئ ا قع ئقههجالالع ئةسالال ةع ئن ينءالال ئهالالذقئقه الالعقعئه الالءىئ ءجالالنمئلهءالالةئةبنسالالئ

 ا هءقالالةئجةءالالعئقه الالعافئقهةبنسالالنةئهالالذهائا  سالالء ئقيماقعئننه والالناىئةالالعئقهجهالالننئقهةخ  الالةئاكالالائ سالالرئقخ  ن الالهن  

ااكالالمنئاىئ صةلءالالننئقه الالم ء ئقيةبالال ئهلبالالن  ءىئ كالالاىئصنالالعئقهجهالالننئقيةبءالالةئ  الالي ائةاضالال ةئاىئ ا قع ئقههجالالع ئهالال ئ

عئة ن  الالننئقهالالنقمئاكالالائةالالنئء ولالال ئنالالذهائةالالىئ ءالالاقمئقهجهالالةئقه ينصءالالةئقهةسالالؤاهةئصالالىئةلالالفئقهبالال احئنشالالكائصالالن ئا الال ئجةءالالئ

 ا غن الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالةئاب الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالائا صالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنم ئ  هءالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالائانالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعقةيئاةشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالنعءع  

اشالالالممنئجالالالننعائ صلالالال ئضالالالعاع ئاىئءكالالالاىئصةالالالائقهةب ةالالالننئقهماهءالالالةئمقخالالالائةخءةالالالننئقهبالالالن  ءىئننه بسالالالء ئةالالالعئا قع ئ

نولالال ئقهالالا قع ئيىئ لالالائقههجالالع ئ  الالعق ائ   الالةئقهالال ئابالالألئ  ئء الال ئيلئجهالالةئةهةالالنئكنبالالنئننهالالمخاائ هالال ئقهةخءةالالننئ  ئ

ئقي ونائ كاىئضمئةونءءعئ  ا ئق بسنى  

ئ

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/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/864653261/%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%83%D8%A7%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/864653261/%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%83%D8%A7%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/46965/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF/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/
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ئ

ئ

 ةعاضءةئق ب خننننئ ع الئب نقيئةؤ ةعئقه عكةئق سقةءةئا ومهنئ غءعئ نبابءة 

قصلبالالالنئقهةعاضالالالءةئقهولءالالالنئقهةسالالال  لةئهقب خننالالالننائءالالالا ئق  بالالالءىائع ضالالالهنئهب الالالنقيئقهةالالالؤ ةعئقه الالالنب ئصشالالالعئشالالالع ئبءالالالا  ئ

 ق سقةءةئقهكاعمس نبءةئاصم هنئ غءعئ نبابءة  هل عكةئئ

ا الالالنائقهة  الالالمفئقهعسالالالة ئننسالالال ئقه عكالالالةئة ةالالالمئنن ءالالالنب ئخالالالقائةالالالؤ ةعئ الالال ع ئ ضالالالع ألئاكنهالالالةئشالالالع ئبءالالالا ائ ىئ

 قهةعاضالالالءةئقهولءالالالنئهقب خننالالالننئع ضالالالنئب الالالنقيئقهةالالالؤ ةعئقه الالالنب ئصشالالالعئهل عكالالالةئق سالالالقةءة ائةنءبالالالنائاىئ ةجلالالالسئ

هةبن شالالةئ الالعقعئقهةعاضالالءةئا  الالععئ كلءالالفئقهلجبالالةئقهولءالالنئهلةالالؤ ةعئق سالال ومقمئهو الالمئقهشالالاعءئهل عكالالةئص الالمئقهءالالا ئقج ةنصالالنئ

 قهةؤ ةعئقه نب ئصشعئن سعائا ن  

اااضالالحئاىئ ق ج ةالالنائينهالالرئجةءالالعئقيصضالالنمئنن   الالنائننهلجبالالةئقهولءالالنئهلةالالؤ ةعئخ ا الالنئقهالالذءىئقن والالماقئصالالىئقه الال رئ

 نسنرئةنئ  ائخقائقهةؤ ةعئقهسنن   

 ئصشالالعئهل عكالالةئق سالالقةءةائ نةالالنئهجبالالةئقهةالالؤ ةعئقه الالنب ئصشالالعئهل الال رئنم ق الالةئصع الالنىئصنالالمئانوالالمئص الالمئقهةالالؤ ةعئقه الالنب

 قهو ء ئةىئ ءنم ئقه  رئاصءبنئكنةائ نج ئصل ئةعشمئجمءمقةئهل عكةئ 

ااصالالنمئقهةالالؤ ةعئقه الالنب ئصشالالعئقب خالالنرئصع الالنىئصلالال ئصنالالمئقهو ءالال ئ صءةالالنئهالالألئهلةالالع ئقه نه الالةائةةالالنئ سالالنرئ الال ئق  جنجالالننئ

 الالا نئهل ءالالنم ئائئ1+ئئ50هالال ئءكالالىئصع الالنىئةالالؤهقئهل عشالالحئةالالع ئاخالالعءئائا  الالععئ الالا ئقهةالالؤ ةعئنالالالئيبالالألئا  الالنئهل اقصالالمائ

 هكىئكنةائ شائان  ئقه صء ئقهسنن ئ  ئةب نأل 

ئ12ةالالىئ نالالائقهةالالقئص ةالالنىئصنالالمئقهو ءالال ئ الال ئ ءالالعقىئاص الالمنئئ1987ا  سسالالنئقه عكالالةئق سالالقةءةئقهكعمسالال نبءةئ الال ئصالالن ئ

ائقبع الالائصلالال ئنالالننءعئاصالالممئةالالىئ الالنم ئقه عكالالةئق خالالعءىئااصلبالالاقئصالالىئئ2001ةالالؤ ةعقةئ  الال ئق ىائا الال ئةالالنءا ئلءالالنعئ

 قهجةنصةئق سقةءةئقهكعمس نبءة 

ائشالالالنعكنئقه عكالالالةئق سالالالقةءةئ الالال ئ2018ا الالال ئق ب خننالالالننئقهنعهةنبءالالالةئقهكعمسالالال نبءةئقيخءالالالع ئقه الالال ئاجعءالالالنئ الالال ئاءلالالالاائ

بعالالسئقهوالالن ئقهالالذلئاجعءالالنئ ءالالألئ نقةالالةئةشالال عكةئةالالعئق   الالنمئق سالالقة ئاهالال ئءعالال ئالئةالالىئةعشالال ءهنئننهنعهةالالنىائا الال ئ

 ق ب خننننئقهةنكع ئ نيونئقه عكةئق سقةءةئق ب خنننن 

ئ

ئ

ئ

ئ
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 ط

 نن خنذئق جعقمقنئقهق ةةئئا ءعئقهمقخلءةئء ائةينعئنيمقمئاءاجأل

ةئصلالال ئقسالالننرئ الالنمفئ عءالال ئقبالالمهعئ الال ئ الالنهةئةيالالنمع ئنةيالالنعئنيالالمقمئقهالالماه ائا الالائئ قهعالالعقنئبءالالا  نهالالمفئق يالالقائةءالالمقبءن

 ئصنمئق ةءعئقهشةعلئقه ئةكنىئقه نمفئهةوع ةئق سننرئقهةننشع  ئقهمقخلءةا ءعئ

ةئصلالال ئ جالالعقمقنئ الالع ئقهالالم نائقهةالالمب ئقه الال ئ ةكبالالنئةالالىئقخةالالنمئهالالذقئ اذكالالعئنءالالنىئهةك نالالألائائل كةالالنئقيلالالعئقهشالالةعلئاءضالالن

 قه عءالالالالالالال ئاصةلالالالالالالالنئصلالالالالالالال ئ سالالالالالالالونفئ ق الالالالالالالةئصةالالالالالالالنائا الالالالالالالءناقئن الالالالالالالن نئقخ بالالالالالالالن ئجالالالالالالالعقمئقه الالالالالالالنمف  

 قهجهننئقهةخ  ةئنال ق خنذئق جعقمقنئقهق ةة  ااجألئقهشةعلئئ

ئ

ةئءخصئقهنين ةئقهايبءةئا كشفئاسننرئ  خعهنئ ئقهمقخلءةئ  معئ اجءهن

ةئءخالالالصئقهنين الالالةئقهايبءالالالةائ ءةالالالنئكشالالالعنئاسالالالننرئقهسالالالاةعءةئبءالالالا  ئ ا الالالمعنئا قع ئقهمقخلءالالالةائقهءالالالا ئقه ق الالالنمائ اجءهالالالن

   خعهن 

اشالالالعفئ  سالالالءىئقهوالالالاقملئي الالالم ئهالالالا قع ئقهمقخلءالالالةقهاكءقائاىئ قهسالالالاةعءةئبءالالالا ئاذكالالالعنئقهالالالا قع ئ الالال ئنءالالالنىئاعمئهالالالال

 سالال ئقهيننصالالةئشخ الالءنئ  الال ئسالالنصننئة الال خع ئةالالىئقهلءالالائصلالال ئيننصالالةئقهنين الالننئقهايبءالالةائااجالالعءئجاهالالةئ ع مءالالةئصلالال ئ

ئ٨ةالالىئقهسالالنصةئائااجالالألئةالالقائقه سالال ئصلالال ئنالالذائا  الال ئقهجهالالامئااىئءكالالاىئقهوةالالائنالال قفئاجنالالننئةيالالنعئنيالالمقمئقهالالماه ئ الال 

ةئ   ئقهسنصةئئ ئهءقة  ئئ١٢ نن ن

 ااضالالالنفئقهنءالالالنىائقبالالالألئ سالالالء  ئخالالالقائق ءالالالن ئقهة نلالالالةئيننصالالالةئاك الالالعئةالالالىئ ق الالالةئةقءالالالءىئنين الالالةئا سالالاللءةهنئهلةالالالاقيبءى  

اااضالالحئ ىئ سالالنرئ الال خعئيننصالالةئقهنين الالننئقهايبءالالةئ الال ئقهع الالع ئقهةنضالالءةئصالالم ئ الالا عئقه خ ء الالننئقهةنهءالالةئب ءجالالةئ الال خعئ

جهالالامئخن الالةئا ةكالالىئةالالىئ الالا ءعئخةسالالةئةقءالالءىئئ٢٠٢١ الال ئصالالن ئ قهاكءالالائسالالن ئاىئنالالذائقهسالالءمائ٢٠٢٢  الالعقعئةاق بالالةئ

ئنين ةئ ةنئيننص هنئا سلةءبهنئهلةاقيبءى  

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

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/1286804947/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/120339287/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3615316008/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84/ar/
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ئ

ئئئئئئئئئئئئئةقءءىئةاقيىئمقخائاخنع ئقهنلمئئئ٥ ك عئةىئ اجألئه جرئقهنين ةئقه ةاءبءةئ

ئ5اصلبالالالنئا قع ئقه جالالالنع ائقهءالالالا ئقه ق الالالنمائقه اجالالالألئه جالالالرئقهنين الالالةئقه ةاءبءالالالةئيك الالالعئةالالالىئئ اكنهالالالةئقيبنالالالنمئقهوعق ءالالالة

ئهلجةءعئعغ ئصم ئ ا عئ نصم ئنءنبنن ةقءءىئةاقيىئخنع ئقهنلمائ ءةنئاشنعنئقه ئابهنئ  عفئةععمقنئ ةاءبءةئ

)اقا(لئ ىئ قهالالا قع ئهالالالءسئهالالمءهنئ نصالالم ئنءنبالالننئع الالالءبةئالئا الالنائقهاكءالالائق مقعلئهالالا قع ئقه جالالنع ائسالالال نعئقهجالالننعلائهالالئ

ةئكنءالالعقةئا الالمقخقةئ الال ئقه الالق ءننائ ضالالن ةئ ةئاىئ هبالالنائ  نيوالالن ا  ء ءالالةئءةكالالىئقص ةنمهالالنئ الال ئةؤسسالالننئقهماهالالة ائةنءبالالن

نئهلةالالالالاقيبءىائقيةالالالالعئقهالالالالذلئاعنالالالالائصةالالالالائقهةؤسسالالالالننئاقهالالالالا قعقنئنةالالالالنئ ءهالالالالنئا قع ئ هالالالال ئغءالالالالنرئ نصالالالالم ئنءنبالالالالن

ةلءالالاىئةالالاقيىئصعق الال ائهكالالىئهبنهالالائئ40قه جنع   ااضالالنفئاىئ قهالالا قع ئ  الالعفئ  الالةئ ةاءبءالالةئاسالاللةئغذققءالالةئقهالال ئ

ةئهالال ئخالالنع ئقهالالنقمائ ضالالن ةئ هالال ئقهة الالا ءىئاقهةشالالةاهءىئن الالعقعئقه جالالرئقهالالذلئءنلالال ئئ5 ةقءالالءىئةالالاقيىئصعق الال ئ  عءنالالن

صالالممه ئنالالنهةقءءىائاةالالبه ئا الال نرئقهشالالعكننئاذاائقهالالمخاائقهونهءالالةائاننه الالنه ئ ئ اجالالمئ نصالالم ئنءنبالالننئهلا الالاائ هالال ئ

هالالذ ئقيسالالةنمئا جنهالالن ائةشالالءعقةئقهالال ئاىئ ا قع ئقه جالالنع ئةضالاليع ئ هالال ئ الالعفئقه  الالةئقه ةاءبءالالةئهلجةءالالعائهوالالم ئ الالا عئ

 اءالالالمبنئننيسالالالةنمئقهةاجالالالام ئخالالالنع ئقهوالالالعق ائ نصالالالم ئنءنبنن  ا الالالننعلئ  ةالالالنئةخنينالالالةئا قع الالال ئقهخنعجءالالالةئاقههجالالالع ئه 

ةئاىئ قه الالاقق ئقه الال ئا الالل بنئ ضالال ئاسالالةنمئ هكالالىئهالال ئبالال امئ  الال ئهالالذ ئقهل  الالةئن الالاقق ئ  ء ءالالةئءةكالالىئقص ةنمهالالن ائةاضالال ن

ااكالالمئقهجالالننعلئ اجالالامئخلالالائكنءالالعئ الال ئئ ق ءالالةئ  الاليائا الال ئقهوالالعق ئهبالالنائ شالالننألئننيسالالةنمئقه ق ءالالةئ ئءةكالالىئقص ةنمهالالن  

ا قع الالال ئقه الالال ةئاقه جالالالنع ائ ءالالالفئ ئءاجالالالمئعنالالاليئشالالالنك ئنالالالءىئةؤسسالالالننئقهماهالالالة ائةشالالالممقةئئاسالالالةنمئقهة الالالا ءىئنالالالءى

 قه نجالالةئقهالالال ئ كاةالالالةئقهك عابءالالةئع ةءالالالةائةالالالىئاجالالائا ة الالالةئقهةولاةالالالننائءةكالالىئقص ةنمهالالالنئنوالالالمئقه  الالاائصلالالال ئ نصالالالم ئ

ئنءنبننئة كنةلةائاقه  ئس كاىئقبيق ةئ  ء ءةئهنبنمئقهماهة  

 ةلءاىئبسةةئبهنءةئقهون ئئئ42 ا عئقها اائهالقه خيءيلئقهبةائقهسكنب ئء عقجعئاب

كشالالعنئا قع ئقه خيالالءيئائقهءالالا ئقه ق الالنمائصالالىئ عقجالالعئبسالالنةئقهبةالالائقهسالالكنب ئ الال ئقهوالالعق ائ ءةالالنئ ا والالنئاىئشالالع ئبءالالا ئ ئ

ةلءالالاىئبسالالةة ا نائقهة  الالمفئننسالال ئقهالالا قع ئصنالالمئقه هالالالع ئئ42ء الالائاصالالمقمئقهسالالكنىئخالالقائبهنءالالةئقهوالالن ئقه الالنه ئ هالال ئ

ةئائ41نلالال ئئ2021كنهالالةئشالالع ئبءالالا ئ ىئ صالالممئسالالكنىئقهوالالعق ئ الال ئبهنءالالةئقهوالالن ئقههبالالمقالئ الال ئ الالمءفئها ئ150ةلءابالالن

ةلءالالالاىئبسةة  ااضالالالنفئئ42ناق الالالعئئ2022اهالالالفئبسالالالةة ائاةالالالىئقهة ا الالالعئاىئ ء الالالائسالالالكنىئقهوالالالعق ئ الالال ئبهنءالالالةئ

سالالباقنئئ10ننهةقالالةئنوالالمئاىئكالالنىئ نالالائئ5 2قههبالالمقالئاىئ قهبةالالائقهسالالكنب ئنالالمائءالالبخعالئ الال ئقهوالالعق ئ ءالالفئءنلالال ئ نهءالالنئ

ةئاىئ  ءالالالنم ئقهسالالالكنىئقه عقكةءالالالةئةالالالنئ قهالالالنئةع عوالالالة  ئ3بسالالالنةئاك الالالعئةالالالىئن اقشالالالنعئقههبالالالمقالئقهالالال ئقىئئننهةقالالالة ائةنءبالالالن

  عقجالالعئةوالالم نئقهبةالالائقهسالالكنب ئجالالنمئب ءجالالةئ ءالالنم ئقهالالاص ئهالالمءئقيسالالعئب ءجالالةئ  سالالىئةسالال اءئقه ولالالء ئه سالالع ئةةالالنئ

ةا الالعئاةعءكالال ئقهالالذلئءوبالال ئننه والالمقمئاكشالالفئئخلالال ئ هالال ئهة يلنالالننئقه ءالالن ئاقبوكالالسئذهالالائصلالال ئصالالممئق الالعقمئق سالالع   

ةلءابالالالنئبسالالالةة ائةشالالالءعقئ هالالال ئاىئقهبةالالالائئ856 44قهسالالالكنب ئابالالالألئةالالالىئ قهة ا الالالعئاىئءكالالالاىئصالالالممئسالالالكنىئقهوالالالعق ئ نهءالالالنئ

 ةقءءىئبسةة  ئ107قهسكنب ئ  ئقهوعق ئسءس ةعئهء جنا ئبهنءةئقه عىئصممئقهسكنىئاك عئةىئ

ئ
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ئ

ئمعصنئنومئقه ضنمئصل ئصبن عئ مقص ئساعءن  ئقهسءيع ئصل ئ  ئيعء ئقهسمئجبارئ

 نهالالنئاسالالنقائ صالالق ئسالالاعءةئ ىئقهجالالء ئاقه الالاقنئقيةبءالالةئقهسالالاعءةئسالالءيعنئصلالال ئكنةالالائ الال ئيعءالال ئعاسالالءنئقهءالالا ئ ئ

ا نهالالنئة الالنمعلئ  بالالألئ ةالالنئقهسالالءيع ئقهسالالمئجبالالارئةمءبالالةئمعصالالنئنوالالمئقه ضالالنمئصلالال ئصشالالعقنئقهوبن الالعئةالالىئ مقص   

نوالالمئقه ضالالنمئصلالال ئصشالالعقنئق عهالالننءءىئةالالىئ ءالالنملئمقص   ا  الالا ئصلالال ئكنةالالائ الال ئيعءالال ئقهسالالمئجبالالارئةمءبالالةئمعصالالنئ

ا الالمقنئقههبمسالالةئن ةءشالاليئقهةبي الالةئةالالىئقهونالالاقنئقهبنسالالعةئاقيهيالالن ئقه الال ئ عصهالالنئ ب الالء ئ مقصالال  ئ الال ئة عق الالألئا الال ئ

نوالالالالئةبالالالن ائقهةاقيبءى كةالالالنئ الالال ئقهو الالالاعئصلالالال ئصنالالالاقنئة الالالةةةئصلالالال ئشالالالكائ ضالالالننىئةالالالىئقه مءالالالمئاضالالالةىئاماقنئ

مقصالال ئ ئنالالءىئقهةبالالن اائ ضالالن ةئ هالال ئابالالألئخالالقائصةلءالالننئقه ةشالالءيئ الال ئقهو الالاعئصلالال ئقهومءالالمئكهعننقءالالةئبشالالعهنئصبن الالعئ ئ

 ةىئقهج فئقه  ئصج ئصبن عئ مقص  ئصىئس نهنئاه ئء  ئقه وعفئصل ئهاءةئةو ةه  

ئ

ئ ا نا ئ يل ئابشيةئقس كشن ءةئنومئق  عن ئقهلنبنب ئق سعققءل 

AP ابشالاليةئق س كشالالنفئهلن الالفئصالالىئقهيالالن ئ الال ئقهن الالعئقينالالءالئئاصلبالالنئشالالعكةئ  ا الالنا ئقهععبسالالءةئابهالالنئسالال نمائ عءنالالنئ

ئقهة اسيئ ننهةئساق ائهنبنىائنومئق  عن ئقهلنبنب ئق سعققءل ئه عسء ئقه مامئقهن عءة 

ا نهالالنئشالالعكةئقهالالبعيئقهوةق الالةئ الال ئنءالالنىلئ ا والالنئشالالعكةئ ا الالنائ بعجءالال ئاشالالعءك هنئق ءينهءالالةائ ءبالال ائق عن الالنئةالالعئ سالالعققءائ

قهوةالالائه بعءالالذئق عن ءالالةئقه الالمامئقه الال ئ الال ئقه ا الالائ هءهالالنئناسالالنيةئاةعءكءالالةئقهشالالهعئقهةنضالال  ائةشالالءع ئءسالالة ئنن عالالن ئ يالالنعئ

 ائهكالالىئ سالالعققءائس   الالائصلالال ئ9 هالال ئاىئ  ب الالن ئقهيالالن ئسالالءكاىئ الال ئقهجنبالالرئقهلنبالالنب ئ الال ئقهةبي الالةئقهةوعا الالةئننهع والالةئ

 سعققءا اااضالالحئنءالالنىئ والالاءالئصالالىئقهيالالن ئقهةسالال خع ئةالالىئجنبنهالالنئةالالىئقهخالاليائنةاجالالرئق عالالن ئةبع الالائنالالءىئ ا الالنائا

ننهةنقالالةئةالالىئقهوةلءالالةئاسالال ة لائ ءبالال ئقهبسالالنةئقهة ن ءالالة  ا نائنن عءالالائئ60قهشالالعكةئاىئ  ا الالنائ بعجءالال ئسالال ة لائ  الالةئ

ئ9ناءالالالنب ائقهالالالعقءسئقه بعءالالالذلئهشالالالعكةئ  ا الالالنائ بعجءالالال  لئ  عخالالالعئشالالالعكةئ ا الالالنائ بعجءالالال ائن الالالع هنئقهةشالالاليائهنلالالالاائ

 سالالعققءائاهنبالالنى ائةضالالءعنلئ سالالب ةكىئصنالالعئخنع بالالنئ الال ئقه ب ءالالرئنن  عقبهالالنئنالالنه وعءفئقهسالاللة ئهل الالمامئقهن عءالالةئنالالءىئ

قهن الالعلائةالالىئ لنءالالةئةينهالالرئكالالقئقهنلالالمءىئه  ءالالء ئقيهةءالالةئقهةنمءالالةئهلةالالاقعمئقههءمعاكعنابءالالةئا ةكنبالالننئق ب الالن ئ الال ئهالالذقئ

ةئاىئقهةجالالنا  اةىئقهة ا الالعئاىئ نالالمائاصةالالنائقه ب ءالالرئقهوالالن ئقهة نالالا ئاء ةالالائهنبالالنىئقهالالذلئءوالالنب ئةالالىئا ةالالةئةنهءالالةئخنب الالئ

 سالالاله ئقك شالالالن ننئقهيالالالن ئقهةسالالال  نلءةئ الالال ئقب شالالالنائقهماهالالالةئقه الالاليءع ئةالالالىئاسالالالاائا ةالالالةئق   الالالنمءةئاةنهءالالالةئ الالال ئ نعءخهالالالنئ

قه الالالمءف ا نائةسالالالؤاهاىئهنبالالالنبءاىئ ىئق عالالالن ئ عسالالالء ئقه الالالمامئقهن عءالالالةئةالالالعئ سالالالعققءائ ئءة الالالائالئشالالالكائةالالالىئاشالالالكنائ

 نالالعصئاءضالالنئةعناضالالننئةننشالالع ئنءالالبه ئنشالال ىئ ينءالالعئقهوق الالننئنالالءىئقهنلمءى اةبالالذئذهالالائقه الالءىائنالالمائهنبالالنىئاسالالاعءنئا

  مامه ئقهن عءةئقهشةنهءةئاقهيعنءة 

ئ

ئ

ئ
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ئ

ةلءنعقنئبسةةئا  ذءعقنئةىئق بعجنعئئئئ8صممئسكنىئقهونه ئء خي ئعسةءنئقية ئقهة  م لئئ

 قهمءةاغعق  ئ

ئ

شالالالونةئقهسالالالكنىئقه ننوالالالةئه ةالالال ئقهة  الالالم ئنالالال ىئصالالالممئسالالالكنىئقهوالالالنه ئ خيالالال ئقه ق الالالنمئئا الالالنمنئ  الالالمءعقنئ ئ٢٤ الالالعقبسئ

قيةالالءىئقهوالالن ئه ةالال ئقهة  الالم ئنالال ىئ جالالنا ئهالالذ ئقهو نالالةئقهعة ءالالةئءو نالالعئ  ع الالةئئ ةنبءالالةئةلءالالنعقنئبسالالةة ئا الالعحئص نالالة

عئةالالالعئةعقصالالالن ئقهةسالالالؤاهءةئقهةشالالال عكةئهلنشالالالعءةئ جالالالن ئقهكاكالالالر   ئا سالالالامئةخالالالنافئةالالالىئاىئهق  عالالالنائنالالالنه باائاقه يالالالا 

ءسالال ب فئصالالممئسالالكنىئقهكاكالالرئةالالاقعمئقيعالئخ ا الالنئ الال ئ الالائقسالال هقائقيك الالعئ الالعقمئهلةالالاقعمئقهة ا ع  ا عجالالعئقيةالال ئ

عاىئاك الالعئنعضالالائ  سالالىئخالالمةننئقه الال ةئقهونةالالةئ قهة  الالم ئقهبةالالائقهسالالكنب ئ هالال ئ يالالاعئقهنشالالعءةئ ذئاىئقهبالالنسئنالالن اقئءوةالال 

ىئقيةالالالعئءالالال   ئ ةالالع ئ ع عالالالنائةوالالالم نئقهخ الالانةائخ ا الالالنئ الالال ئنلالالالمقىئاقه يذءالالةئاقهب ن الالالةئقهشخ الالالءةئاقيماءالالة كةنئا

الئاهالالمقفئقه بةءالالةئ هالال ئقهخيالالع  ا الالن  ئئقهوالالنه ئقيك الالعئ  الالعقائاةو ةهالالنئ الال ئةبي الالةئا عء ءالالنئجبالالارئقه الال عقمائةالالنئءوالالع 

عقنئهكالالىئ ءةالالنئءخشالال ئقهالالنوالئةالالىئاىئء جالالنا ئصالالممئ ةنبءالالةئةلءالالنئقهبةالالائقهسالالكنب ئقه الالمقصءننئقهنءقءالالةئهل بةءالالةئق    الالنمءة 

بسالالةةئ ةكنبءالالننئقهكاكالالرائءشالالءعئةو الال ئقهخنالالعقمئ هالال ئاىئقهةشالالكلةئقيكنالالعئ كةالالىئ الال ئق سالال هقائقهةعالالعيئهلةالالاقعمئةالالىئ نالالائ

ئقيشخنصئقيك عئ عقم 

 ه نمئننءمىئاش   ئهائء لحئةنئا سم ألئ قهةلعننئقهشنقكة  

ئ3جالالءىئنءبالال ئقهالالذلئمق ئهالالالئاذقرئه الالنمئقهالالعقءسئقيةءعكالال ئجالالائننءالالمىئةالالعئب ءالالع ئقه الالءب ئشالال ئئ سالالكنلئبءالالا ئصعنءالالة

سالالنصننائجلءالالمئقهوق الالننئنالالالءىئاقشالالبيىئانكالالءىائاقه الالال ئشالالهمنئ الالا عقنئصمءالالم ئصلالالال ئةالالمقعئقهشالالهاعئقهةنضالالالءة اجنمئ

لخالالعئئسالالباقنائنوالالمةنئكنبالالنئ3ةبالالذئ اكنالالعئق   الالنمءىئ الال ئقهوالالنه ئقهل الالنمئكالال اائقج ةالالنائ ضالالاعلئاجهالالنئهاجالالألئنالالءىئ صءةالال 

اصاق  اق  لالالنئئ3 الال ئقهنءالالنئقينالالءالئ نالالائ مابنهالالمئ عقةالالرئةالالع ئ الالن حئ ءهالالنئعقالالءسئاةءعكالال ائ صالالء ئقه الالءىئ الالءىئكالالنى

ةالالةئ الالنءاقىئ ءالال قئهالالءسئنالالنههءىئخالالقائقج ةالالنائقه ةالالةئنالالءىئننءالالمىئاشالال ائ ذئاكالالمئقهالالعقءسئقه الالءب ئهب ءالالع ئقيةءعكالال ئاىئا 

اب لالالنئاكنهالالةئقيبنالالنمئ. الالنءاقىئهبالالنائة الالنهحئك ءالالع ئ جةالالعئنلالالمءهةنائهكبالالألئ الالذعئةالالىئ جالالنا ئ قهخالاليئقي ةالالع ئنشالال ى

قهجاهعءالالالةئهل الالالءىائئ  ىئةسالالال هةئ الالالنءاقىئهالالال ئ الالال ئ الالالةء ئقهة الالالنهحهننءالالالمىئقه الالالءبءةئ شالالالءبخاق ائصالالالىئشالالال ئ اهالالالأل

اقه نصالالم ئه سالالنسئقهسءنسالال ئهلوق الالننئقه الالءبءةئقيةءعكءالالةائاقهخالاليئقي ةالالعئقياائقهالالذلئ ئءجالالرئ جالالنا  ئ الال ئقهوق الالننئ

نالالءىئقهنلالالمءى  ا  ئقهة ننالالاائبالالالممئننءالالمىئنةالالنئا الالعألئنالالالال ق جعقمقنئقه سالالعءة ئهل الالءىئ جالالن ئ الالالنءاقىائهكبالالألئ الالنائ الالال ئ

  الالالالمئاىئهبالالالالنائالئة ناهالالالالةئاشالالالالءكةئةالالالالىئجنبالالالالرئقه الالالالءىئهيالالالال ائقهةالالالالؤ ةعئقه الالالال ع ئقهالالالالذلئاص الالالالرئقهل الالالالنملئ  ئاص

 يالالق ائاجالالعنئةبالالناعقنئ الال ئقهةءالالن ئقهة ءيالالةئن الالنءاقىائا الالمعءنننئصسالالكعءةئهالال ئقيكنالالعئصلالال ئق قه الالءىئ نءاقى  اكنبالالن

ئائخالالقائاغسالاليسئقهةنضالال ائاقه الال ئ سالالنننئ الال ئا ةالالةبنبسالال ئنءلاسالال ئعمقئصلالال ئ ءالالنع ئعقءسالالةئةجلالالسئقهبالالاقرئقيةءعكالال 

 منلاةنسءةئنءىئنكءىئااقشبيى 

ئ
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