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خالالالالقائه رئالالالاللئيئالالالالوطئيه وئالالالالائيهكالوالالالالائهقدالالالاليدعريئكىرهالالالالائللئيهعلالالالال  ك ئوالالالال  كئ هالالالال ئ  الالالالر  ئيهل الالالاليئ ❖

برهعشالالالالالالالالالالالريوةئي دالالالالالالالالالالاليدعريوائيهعيمىئالالالالالالالالالالالائكي دالالالالالالالالالالاليي ئب دالالالالالالالالالالاليىعرائعشالالالالالالالالالالاليك ئ بدالالالالالالالالالالالعروا ئ

 عكقةئعجمطئيهلكيب  لل 6ل صئيهدىلي

يهعلالالالالالالالال  ك ئائيهعتددالالالالالالالالرةئي يدر والالالالالالالالائعدالالالالالالالاليك  ئهي الالالالالالالال و ئيهالالالالالالالال   ئي  الالالالالالالالرديئيهالالالالالالالال ئىيىالالالالالالالالك ئ ❖

   لل كىرهائيأللبرءئيهكييقوا6صل 

لرئالالالالبئيئالالالالوطئعجمالالالالطئيهلالالالالكيبئ لشالالالالرخلكيمئ بالالالال  ئوبدالالالالتئعالالالالةئيه الالالالرئ ئبرأل عالالالالرائيأليعولالالالاليئيك والالالال ئ ❖

يهكققالالالالالالالالالرةئيهدلرئوالالالالالالالالالاوئكيكدالالالالالالالالالوةئدجالالالالالالالالال ئيهيكالالالالالالالالالركمئبعالالالالالالالالالرئيخالالالالالالالالال  ئيهع الالالالالالالالالره ئيهعشالالالالالالالالالييىائ

 عكقةئعجمطئيهلكيب  لل 7ل صئهمبم وم

لرئالالالالالبئيئالالالالالوطئعجمالالالالالطئيهلالالالالالكيبئ لشالالالالالرخلكيمئ بالالالالال  ئائيهماالالالالالائيهكيبوالالالالالائكيهىكي والالالالالائ عالالالالالرئيهمايالالالالالرمئ ❖

يهيدالالالالعويرمئهمكالالالالييدئكوالالالالسئيه دالالالاليكيوئكدالالالاللكجلئ قالالالاليييئيك الالالالورةئيهمجلالالالالائيهكموالالالالرئهعيربكالالالالائيل والالالال ئقالالالالرلكمئ

 عكقةئعجمطئيهلكيب  لل 7ل صئيهمارةئيهيدعوا

دالالالالالالالالالال ييءئ كائيهجالالالالالالالالالالكييئهبدالالالالالالالالالالتئعمالالالالالالالالالال ئيه  الالالالالالالالالال ئيديضالالالالالالالالالالروائئيهخييجوالالالالالالالالالالائيهلوربوالالالالالالالالالالاا ❖

   لل كىرهائيأللبرءئيهكييقوا8ل صيهعيىيي

 لل كىرهالالالالالائ8ل ص٢٠٢٣ ك يئهمبيعوالالالالالائوالالالالاليئعكي لالالالالالائئ٧٥يهعرهوالالالالالائيهلوربوالالالالالائي يالالالالالي ئي يعالالالالالر ئدالالالالالكي ❖

  يأللبرءئيهكييقوا

   لل ش سئلوك 9صل آ  ئع يدائ ل رءئيه كي ئيهع  كجئ8يهييبوائيهلوربواائيهكييدئوديرجئ ❖

ائ هاالالالالالالالرءئيهضالالالالالالاليوبائ مالالالالالالال ئبارقالالالالالالالرةئيهعكبروالالالالالالالائكي لييلالالالالالالالةئ والالالالالالاليئي ي الالالالالالالر ةئيهلوربوالالالالالالالاهجلالالالالالالائ ❖

   لل ش سئلوك 9ل صقرلكلي

ئ4يهل ي الالالالائيهلوربوالالالالاائيدكوالالالالائك يئالالالالةئيهكالالالالييقوومئعالالالالمئيهع الالالالري ئيهمبلرلوالالالالائجالالالاليةئ مالالالال ئعالالالالييومئبعبمالالالال ئ ❖

   لل ش سئلوك 10ل صعقوومئ ك ي

   لل ش سئلوك 11ل صمئيهعدىعائي يدر وايه رلكلوائيهلوربواائل ايرمئيكيققمئيشيوةئقرلك ❖

ويدالالالالالالال تئ الالالالالالالالمئ ودالالالالالالالر ئيهييوالالالالالالال وم ئكو الالالالالالالي ئعم الالالالالالالرةئعىرودالالالالالالالالائئدالالالالالالالل يهلرئالالالالالالالبئع الالالالالالالا  ئ ❖

 لوك  ئئ لل يهدكعيوا11ل صي ي رب

كىرهالالالالالالائ لل 12ل صيىشالالالالالال ئيهوالالالالالالائج والالالالالال  ئهيكوالالالالالالومئدعمالالالالالالائيهشالالالالالال ر يةئيهدالالالالالالمارلييهلرئبالالالالالالائدالالالالالال ومائ ❖

  يهعكمكعا
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كىرهالالالالائ لل 13صل قوعي الالالالرئيعالالالالكيائ دالالالاليقائيه الالالاليم ائيه ضالالالالرءئكضالالالالةئوالالالال فئ مالالالال ئيعالالالالق ئي الالالالكدئل الالالالو  ❖

  يهعكمكعا

كىرهالالالالائ لل 13ل صائيهدالالالالك يليئشالالالالىائهجلالالالالائهعيربكالالالالائكيدالالالاليي ي ئيألعالالالالكيائيهع يبالالالالاىالالالالر  يهلرئالالالالبئبالالالالرقيئ ❖

  يهعكمكعا

 

يئالالالالالوطئيهجع كيوالالالالالائوالالالالال  كئهياالالالالالكويئيهيشالالالالاليوكرةئ  عالالالالالرئهد روالالالالالائيهيكالالالالالرو ئبالالالالالومئيهيجالالالالالائكيهعالالالالاليي ئ ❖

  كىرهائيأللبرءئيهكييقوا لل 14ل ص

يهدالالالالكعيوائ لل 14ل صيهدالالالالك يليئوالالالالكج ئوبالالالالي ئوكهكوالالالالرةئقالالالالرلكمئيهعكي لالالالالائكوكجالالالاللئبدالالالالي ائ لجالالالالر ف ❖

  لوك 

كيهك والالالالالالالالرةئيهدالالالالالالالك يليئوبدالالالالالالالالتئعالالالالالالالالةئكوالالالالالالال ئوعيوىالالالالالالالالي ئيهكققالالالالالالالالرةئيهدلرئوالالالالالالالائبالالالالالالالالومئيهكالالالالالالالالييدئ ❖

  يهدكعيوائلوك ئ لل 15ل صيهعيد  

 يهدكعيوائلوك   لل 15ل صيهكييدئئي  يجيئكيهكبر  ئوتى يمئ م ئد  ئدور   ❖

كىرهالالالالائ لل 16ل صئيهدالالالالو ئيهدىالالالالو ئوالالالال  كئهك الالالال ئجمدالالالالائعجمالالالالطئيهالالالالك ييءئشالالالال يورئوالالالاليئىالالالالائعدرو الالالالا ❖

  ي لبرءئيهكييقوا

كىرهالالالالائ لل 16ل ص الالالالت ءئيهعدالالالالرو ومبالالالال وةئ عم الالالالرئعلالالالال ئوالالالالكعومللئهجلالالالالائك ييوالالالالائيدضالالالاليئهياووالالالاليئ ❖

  يهعكمكعائئ

يهك الالالال ئ لل 17صل دوردالالالاليئوي الالالال ئيدالالالالي ئيعيوىالالالاليئ وشالالالالرائيدوالالالالرءئي ي رقوالالالالائيه الالالالولوائعالالالالةئيهكالالالالييد ❖

  لوك 

كىرهالالالالالالائ لل 17ل صبالالالالالالومئي دالالالالالاليد ردئكيهالالالالالاليكيومللئعكرلالالالالالالر ئعدالالالالالاليعي ئهدعمالالالالالالائيهشالالالالالال ر يةئيهكموالالالالالالر ❖

  يهعكمكعا

كىرهالالالالائ لل 18ل صيهعكي لالالالالائكوخالالالالينئ مالالالال ئيهالالالالل ا والالالالرييةئىي والالالالائعىكىوالالالالائ هالالالال ئباالالالال ي للئ الالالالومئ مالالالال ئ ❖

  يهعكمكعا
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يهب الالالالالالي للئيشالالالالالاليبر ئعدالالالالالالم ئبالالالالالالومئعامالالالالالالكبئب ضالالالالالالرورئعخالالالالالال ييةئكقالالالالالالك ئوعلوالالالالالالائولي الالالالالاليئب  الالالالالالربائ ❖

  ش سئلوك  لل 20ل صضربا

  كىرهائيهعكمكعا لل 20صل  بكائج و ئهارئييةئشدمئوعيوىوائيه ئقر   ئ ومئي د  ❖

 

 

 

 

 

 

 

  عكي ومئلوك  لل 21ل صبكعمورةئل ائوعكيائعك  ائه نئبلك ئهبلرلوايهيشو ئول يئقورعلئ ❖

كىرهالالالالالالائيأللبالالالالالالرءئ لل 21ل ص يهييوالالالالالال ومئو  ييكضالالالالالالودرئدالالالالالالكائيألي الالالالالال  ئيهعرهوالالالالالالائوالالالالالاليئبوالالالالالاليكة ❖

  يهكييقوا
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ع الالالالالالاليللئعديشالالالالالالالريئيهدودالالالالالالاليئوكمالالالالالالالسئ مالالالالالالال ئ  الالالالالالالربرةئيه والالالالالالاليكطئيهعخمالالالالالالالك ئيهيل دالالالالالالاليئوالالالالالالاليئ ❖

   يهكام لل 22ل صيهبق 

وشالالالالاليب ئعالالالالالةئع الالالالاليبومئيدالالالالالممكيئعالالالالالمئدالالالالالكيورئكوكمالالالالالمئضالالالالالبائىعوالالالالالائىبوالالالالالي ئعالالالالالمئيهجالالالالالو ئيألي لالالالالاليئ ❖

   قئوخبري لل 23ل صيهعخ يية

 

 

 

 

بكهويوىالالالالالالالالالالكائل الالالالالالالالالال ئبروالالالالالالالالالال مئ ديالالالالالالالالالالكيءئيه الالالالالالالالالالومئودىالالالالالالالالالال ئ مالالالالالالالالالال ئوكيكبالالالالالالالالالالرئبىريدالالالالالالالالالالائ ❖

  لكوكديي لل 24ل صيقي ر وا

ئ200يهالالالال ور ئيهيكدالالالالواائ دبالالالالرائعدالالالالرك ةئ جكعوالالالالائوكىييلوالالالالائ مالالالال ئ الالالال  ئعدالالالالركيئكي الالالال وائلدالالالالكئ ❖

ئ يكدورئيهوك  لل 25ل صعدم 
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خقائه رئلئيئوطئيه وئائيهكالوائهقديدعريئكىرهائللئيهعل  ك ئو  كئ ه ئ  ر  ئيهل يئئ

 ئبرهعشريوةئي ديدعريوائيهعيمىئائكي ديي ئب ديىعرائعشيك ئ بدعروا ئيهدىلي

يهلالالالالالكيبئةئ وئالالالالالائ  الالالالالرئيهدالالالالالو ئعددالالالالالمئيهعلالالالالال  ك ئيهلرئالالالالالبئي كائهالالالالاليئوطئعجمالالالالالطئعكقالالالالالةئعجمالالالالالطئيهلالالالالالكيب ئ

ي دالالالاليدعريئ هالالالال ئ  الالالالر  ئيهل الالالاليئبرهعشالالالالريوةئيهعيمىئالالالالائكيهعيكق الالالالائوئكعيربكالالالالائيهشالالالاليىرةئيهكرعمالالالالائوالالالاليئيهكالالالالييدئ

 كددبئيخ ائ ويئيهي ولائعل رئل

ةئيئالالالالوطئيه وئالالالالائيهكالوالالالالائئ2022يشالالالاليومئيهدالالالالرليئئ-23جالالالالرءئ هالالالال ئخالالالالقائيدالالالالي برهلئبعىيبالالالاللئيهوالالالالك ئي يبكالالالالرءئ

يعالالالالوم ئكيهكوالالالال ئيهعييوالالالالسئهالالالاللئوئبدضالالالالكيئ الالالال  ئعالالالالمئيهدالالالالر  ئيهلالالالالكيبئهإلدالالالاليدعريئكىرهالالالالائيهدالالالالو ئ دالالالالر يئعدعالالالال ئ

ي ضالالالالرءئهجلالالالالائي دالالالاليدعريئيهلوربوالالالالائةئهبدالالالالتئيهعككقالالالالرةئيهيالالالاليئيكيجالالالاللئيهكعموالالالالائي دالالالاليدعريوائكوالالالاليصئيلعوي الالالالرئ

 بعرئود  ئبخمسئبوئائجر بائهمعديدعيومل

كيدالالالاليكر  ئئكشالالالال  ئيهعلالالالال  ك ئ مالالالال ئضالالالاليكي ئي دالالالاليي ئوالالالاليئعكرهجالالالالائي شالالالالىر ةئعالالالالةئشالالالاليىائ  الالالالرلكي ئيهىكيوالالالالا

يهكعالالالالائبعشالالالاليك ئع ولالالالالائ بدالالالالعروا ئيهدالالالالىليئةئعتىالالالال يائيعالالالاليق ئيهكالالالالييدئىروالالالالائع كعالالالالرةئ لجالالالالر ئي دالالالاليدعريئكوالالالاليئ

عخيمالالالالال ئيه ار الالالالالرةةئوضالالالالالر ئه الالالالالرئيددالالالالالمئيألعالالالالالمئكيالالالالالكيويئي عىرلالالالالالرةئكيهخبالالالالالييةئيهكمعوالالالالالائةئدوالالالالالتئوعىالالالالالمئ

ئيدياقائ  فئيهعييى يةئهيد وسئيلعوائعدي يعائ ويئعدبكقائويئبم لرئل

ئ

ئيه ئىيىك ئئعديك  ئهي  و ئيه   ئي  رديئيهعل  ك ئائيهعتددرةئي يدر وائ

وىالالالالال ئيهلرئالالالالالبئيألكائهالالالالاليئوطئيهبيهعالالالالالرموئعددالالالالالمئيهعلالالالالال  ك وئيهوالالالالالك ئيهجعكالالالالالاوئومئئ كىرهالالالالالائيأللبالالالالالرءئيهكييقوالالالالالا

 يهعتددالالالالالالالالالالرةئي يدر والالالالالالالالالالائعدالالالالالالالالالاليك  ئهي الالالالالالالالالال و ئيهالالالالالالالالالال   ئي  الالالالالالالالالالرديئ هالالالالالالالالالال ئعدرو الالالالالالالالالالائىيىالالالالالالالالالالك ل

ي  وئ مئ يهلرئالالالالالبئيألكائعددالالالالالمئيهعلالالالالال  ك ئواعالالالالالئمئ بالالالالاليئيي الالالالالرائكقالالالالالرائيهعلالالالالال  ك ئوالالالالاليئبوالالالالالرمئيم يالالالالاللئ ك

 الالالالري يئبعدالالالالرو ئىيىالالالالك ئييىالالالالرمئيهجبالالالالكي وئ الالالالمئيألكضالالالالر ئبكالالالال ئعكجالالالالائيهدالالالالوكائيهيالالالاليئد الالالالمةئوالالالاليئبكالالالال ئ

علالالالالراسئيهعدرو الالالالا وئعكبالالالالييائ الالالالمئ عكيدالالالالريلئهمعالالالالكيالومئوالالالاليئقيوالالالالائشالالالالكيمئيهكيقكالالالالائقالالالاليبئيهيالالالالكمئىبالالالالي ئ

 والالالالالالالالالالالالالالا لبدالالالالالالالالالالالالالالببئو الالالالالالالالالالالالالال يمئا مالالالالالالالالالالالالالالومئب كالالالالالالالالالالالالالالائيهدالالالالالالالالالالالالالالوكائيهيالالالالالالالالالالالالالاليئضالالالالالالالالالالالالالاليبةئيه ي

كوكضالالالالال ئيهعلالالالالال  ك وئبددالالالالالبئيهبوالالالالالرموئومئ يهعتددالالالالالرةئي يدر والالالالالائعدالالالالاليك  ئهي الالالالال و ئيهالالالالال   ئي  الالالالالرديئ هالالالالال ئ

ئعدرو ائىيىك ئبك ئيكيض رئ ه ئعكجائدوكائ ديئيدرقائوعاريئ  وي  ل

ئ

ئ

ئ
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لرئبئيئوطئعجمطئيهلكيبئ لشرخلكيمئ ب  ئوبدتئعةئيه رئ ئبرأل عرائيأليعوليئيك و ئ

 ئيهدلرئواوئكيكدوةئدج ئيهيكركمئبعرئيخ  ئيهع ره ئيهعشييىائهمبم وميهكققرةئ

 دالالالالي بائلرئالالالالبئيئالالالالوطئعجمالالالالطئيهلالالالالكيبئيهكييقالالالاليئ لشالالالالرخلكيمئ بالالالال  ئودعالالالال ئوالالالاليئعكقالالالالةئعجمالالالالطئيهلالالالالكيب ئ

عىيبالالالاللئيهيدالالالالعيئبباالالالال ي ئيه الالالالرئ ئبرأل عالالالالرائوالالالاليئدالالالال ري ئجع كيوالالالالائويعولوالالالالرئيهدالالالالو ئآهوالالالال ئ ريووالالالالرمئبدضالالالالكيئ

كجالالالالالينئخالالالالالقائيهم الالالالالرءئبدالالالالالتئكعلرقشالالالالالائيهعكضالالالالالك رةئكيه ضالالالالالرورئ يةئيهلرئالالالالالبئعدعالالالالال ئ الالالالال وسئخكشالالالالاللركوئ

ي  يعالالالالر ئيهعشالالالاليي ئكعريشالالالال  فئيهدالالالالردائيألقموعوالالالالائكيه كهوالالالالاوئكوىالالالال ئدالالالالور يلئ مالالالال ئومئيهكالالالالييدئويامالالالالةئ هالالالال ئ

يك والالالالال ئيهكققالالالالالرةئيهدلرئوالالالالالائكيهيكالالالالالركمئيهعشالالالالاليي ئعالالالالالةئيهالالالالال كائيأل الالالالال قرءئوالالالالاليئىروالالالالالائيهعجالالالالالر ةئيهد رووالالالالالائ

 مئبعرئيخ  ئيهع ره ئيهعشييىائهمبم ومئيه  و وملكي قي ر واوئكيكدوةئدج ئيهيكرك

 

لرئبئيئوطئعجمطئيهلكيبئ لشرخلكيمئ ب  ئائيهماائيهكيبوائكيهىكي وائ عرئيهمايرمئئ

يهيدعويرمئهمكييدئكوسئيه ديكيوئكدلكجلئ قيييئيك ورةئيهمجلائيهكمورئهعيربكائيل و ئقرلكمئئ

 ئيهمارةئيهيدعوا

 دالالالالي بائلرئالالالالبئيئالالالالوطئعجمالالالالطئيهلالالالالكيبئيهكييقالالالاليئ لشالالالالرخلكيمئ بالالالال  ئودعالالالال ئوالالالاليئعكقالالالالةئعجمالالالالطئيهلالالالالكيب ئ

وئكبدضالالالالكيئ الالالال  ئعالالالالمئيهلالالالالكيبوئيئالالالالوطئكو ضالالالالرءئ24 11 2022عىيبالالالاللئيهيدالالالالعيئبباالالالال ي ئيهوالالالالك ئيهخعالالالالوطئ

كو ضالالالالرءئيهمجلالالالائ الالالال ئىالالالائعالالالالمئئ2014 ئهدالالاللائ7يهمجلالالالائيهكموالالالالرئهعيربكالالالائيل والالالال ئقالالالرلكمئيهماالالالالرةئيهيدالالالعوائيقالالالال ئ 

ععدالالالالائئ–يئالالالالوطئيهمجلالالالالائععدالالالالائعجمالالالالطئيهالالالالك ييءوئلئ لكهوالالالال ئ بالالالال  ئوالالالالي ئ ئئ–دالالالالو ئددالالالالومئ موالالالالك ئائ  لي

ع الالالالييئئ–ععدالالالالائدىكعالالالالائوقمالالالالو ئىكي دالالالاليرموئ دالالالالعر وائج والالالال ئجكوالالالال ئئ–عجمالالالالطئيهلالالالالكيبوئ لكيوالالالالرئ عالالالاليئوعالالالالومئ

ائيهمجلالالالالا وئكجالالالالينئعلرقشالالالالائو عالالالالرائيهمجلالالالالائكي جالالالالييءيةئيه رلكلوالالالالائكي  ييوالالالالائ  يعالالالالر ئيهماالالالالائيهكيبوالالالالائكيهماالالالالئ

يهىكي والالالالائوالالالاليئيهعخرابالالالالرةئيهيدالالالالعوائبالالالالومئيهالالالالك يييةئكيهالالالال كيئيئيهدىكعوالالالالاوئكيهماالالالالائيهكيبوالالالالائبجرلالالالالبئيهماالالالالائ

يهىكي والالالالالائوالالالالاليئوقمالالالالالو ئىكي دالالالالاليرموئكو عوالالالالالائعيي الالالالالر ئيهماالالالالالرةئيألخالالالالالينئهمعىكلالالالالالرةئ مالالالالال ئعدالالالالاليكنئيهعلالالالالالراسئ

 كيهدىكعرةئيهعدموال

ي والالالالالائ عالالالالالرئيهمايالالالالالرمئلرئالالالالالبئيئالالالالالوطئيهعجمالالالالالطئكوالالالالاليئدالالالالالوردئد ودالالالالاللئوىالالالالال ئ مالالالالال ئومئ يهماالالالالالائيهكيبوالالالالالائكيهىك

 ئوك اوئكدالالالاللكجلئ قالالالاليييئيك الالالالورةئيهمجلالالالالائيهكموالالالالرئهعيربكالالالالائ4يهيدالالالالعويرمئهمكالالالالييدئكوالالالالسئيه دالالالاليكيئوالالالاليئيهعالالالالر  ئ 

يل والالالال ئقالالالالرلكمئيهماالالالالرةئيهيدالالالالعواووئعشالالالالوييائ هالالالال ئضالالالاليكي ئ دالالالاليعيييئ عالالالالائيهمجلالالالالائكيهيلدالالالالوسئيهعبرشالالالاليئعالالالالةئ

مايوموئوضالالالالالقائ الالالالالمئيالالالالالكوويئدىكعالالالالالائوقمالالالالالو ئىكي دالالالالاليرمئهيدبوالالالالالةئيه كيعالالالالالرةئوالالالالاليئيهعخرابالالالالالرةئيهيدالالالالالعوائبالالالالالره

يهىالالالالالكي يئيهي يودالالالالالوائبرهماالالالالالائيهىكي والالالالالائكيهعيالالالالاليجعومئيهعخي الالالالالومئوالالالالاليئعجالالالالالرائل الالالالالكصئيه الالالالالرلكمئهييجعالالالالالائ

ل الالالالالكصئيهيشالالالالاليوكورةئكيه الالالالالكيلومئيهلروالالالالال  وئكيكعالالالالالو ئيهماالالالالالائيهىكي والالالالالائبجلالالالالالبئيهماالالالالالائيهكيبوالالالالالائوالالالالاليئ عالالالالالك ئ

ئيهكييدل

ئ

ئ
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ئيهعيىييئئد ييءئ كائيهجكييئهبدتئعم ئيه   ئيديضروائيهخييجوائيهلوربواا

قالالالال عةئهجلالالالالائيهكققالالالالرةئيهخريجوالالالالائوالالالاليئعجمالالالالطئيهلالالالالكيبوئيهوالالالالك ئيهدالالالالبةوئع ييدالالالالرةئئ كىرهالالالالائيأللبالالالالرءئيهكييقوالالالالا

هعكرهجالالالالالائعمالالالالال ئي  يالالالالال يءيةئيهعدالالالالاليعي ئ مالالالالال ئيألييضالالالالاليئيهكييقوالالالالالاوئووعالالالالالرئىشالالالالال ةئ الالالالالمئيديضالالالالالروائعيي بالالالالالائ

 كي  وئ مئ عكضالالالالالك ئالئيهعم لكقالالالالالرائيئالالالالالوطئيهمجلالالالالالاوئ الالالالالرعيئيه الالالالالرو ئهالالالالالئهدالالالالال ييءئ كائيهجالالالالالكييئهبدالالالالالتئ الالالالال يئ

ي دالالالالاليلىريئكيهشالالالالالجبئو الالالالالب ئ والالالالاليئعجالالالالال ئعالالالالالةئيىالالالالاليييئي  يالالالالال يءيةوئك لرهالالالالال ئع يالالالالالي ئبر دالالالالاليكرلائبالالالالالرهعم ئ

ي قي الالالالالر  ئهمضالالالالالاائ مالالالالال ئيهالالالالال كائيهيالالالالاليئيشالالالالالمئضالالالالاليبرةئ يخالالالالالائيألييضالالالالاليئيهكييقوا لكوضالالالالالر ئومئ  ل الالالالالرءئ

يهكالالالالييدئوعالالالاليئدردالالالال ئكل يالالالالي ئجكمالالالاللئوكهكوالالالالائعالالالالمئقبالالالالائئيكيجالالالال ئيهجعر الالالالرةئيهعكريضالالالالائهالالالال كائيهجالالالالكييئوالالالالي

كيالالالالربةئومئ يهعل الالالالرجئيهالالالالك يي ئيهالالالال  ئو ملالالالاللئيئالالالالوطئيهالالالالك ييءئعدعالالالال ئشالالالالور ئيهدالالالالك يليئوتىالالالال ئئيهدىكعالالالالا ل

 مالالال ئي ل يالالالر ئيجالالالرفئ كائيهكالالالره وئدوالالالتئ مئيهدالالالكييئيهعبرشالالاليئوكالالال ئيوضالالالائكدالالالومائهدالالالائيهعشالالالرىاوئك الالاليئووضالالالائ

وئومئ يهمجلالالالالالائب الالالالال  ئيديضالالالالالروائدالالالالال ييءئ كائيهجالالالالالكييئبىدوالالالالاليئعالالالالالمئيهدالالالالالكيييةئ والالالالاليئيهعبرشالالالالالي  لكه ةئ هالالالالال 

هبدالالالالتئعمالالالال ئيه  الالالال ئكيهيلدالالالالوسئعالالالالةئيهدىكعالالالالائهكضالالالالةئيهعكرهجرة لكوشالالالال  ئشالالالالعرائيهكالالالالييدئ عموالالالالرةئق الالالال ئ

عيىالالالاليي ئعالالالالمئقبالالالالائييىوالالالالرئك والالالالييمئبالالالال  كنئيدالالالالي  ي ئج الالالالرةئعكريضالالالالائهمبمالالالال ومئي الالالال  ئوعل عالالالالروئووعالالالالرئيشالالالال  ئ

ائيهدىكعالالالالائ مالالالال ئكجالالالالكبئبدالالالالتئ الالالال يئيهعمالالالال ئ بالالالاليئيه لالالالالكيةئيه بمك عردالالالالوائهعكرهجيالالالاللئعكيبالالالالي ئيه  الالالال ئيلي رىالالالالر

همدالالالالالور  ئك الالالالال  ئي يالالالالاليي ئبالالالالالرهعكيدوسئيه كهوالالالالالالكقييئيهعجمالالالالالطئيهالالالالالك يي ئه عالالالالالمئيهالالالالالكاليئخالالالالالقائيجيعر الالالالاللئ

يهالالال  ئ  الالال ئيألدالالالبك ئيهعرضالالاليئبيئردالالالائيه رئالالال ئيهكالالالالر ئهم الالالكيةئيهعدالالالمدائعدعالالال ئشالالالور ئيهدالالالك يليوئكضالالالةئخاالالالالائ

 مالالالال ئاالالالالكائيهدالالالال ك ئعالالالالةئ والالالالييمئكييىورلكوىالالالال ئئ  الالالالر  ئلشالالالاليئقالالالالكيةئيهدالالالال ك ئيهكييقوالالالالائهعدالالالال ئيهخالالالالائيه الالالال ي 

يهعجمالالالالطئكو الالالالرئهبوالالالالرمئيدالالالالعيئيالالالالدعومئجعوالالالالةئعيامبالالالالرةئيهالالالال   ئيهمكجدالالالالييئه والالالالر  ئقالالالالكيةئيهدالالالال ك ئكيك والالالال ئ

يه الالالال ييةئيهبشالالالاليوائكيألعالالالالكيائيهق عالالالالائك دالالالاللر  رئبرهعكالالالال يةئك وي الالالالروئبعالالالالرئوعى ل الالالالرئعالالالالمئ لجالالالالر ئع رع ر لىعالالالالرئ

دالالالالالائهالالالالالك يي ئيه يخموالالالالالائهيك والالالالال ئيهعخالالالالالرويئيهد ك والالالالالاوئوك الالالالال ئيهعجمالالالالالطئبرهعلالالالالالركي ئبالالالالالرهعكيي ئيهبشالالالالاليوائيهعير

كيهيلدالالالالوسئعالالالالةئدىكعالالالالائ قمالالالالو ئىي دالالالاليرمئيهكالالالالييدئكك يي ئيهبوشالالالالعيىائ لجالالالالر ئيه  الالالالييةئو الالالالقفئب الالالال  ئيكدوالالالال ئ

ئيهج  ئيهكاليئهدعروائيهد ك ئيهكييقوا ل

ئ٢٠٢٣ ك يئهمبيعوائويئعكي لائئ٧٥يهعرهوائيهلوربوائي يي ئي يعر ئدكي

وكضالالالالالدةئيهمجلالالالالالائيهعرهوالالالالالائيهلوربوالالالالالاوئعدالالالالالرءئيهوالالالالالك ئيهخعالالالالالوطوئوكهكوالالالالالرةئعكي لالالالالالائئ يهكييقوالالالالالاكىرهالالالالالائيأللبالالالالالرءئ

ئ150وئكووعالالالالرئيكقكالالالالةئك الالالالكه رئ هالالالال ئيهبيهعالالالالرمئب يوالالالالائيهكالالالالر ئيهع بالالالالاوئيجدالالالالةئومئي الالالالائقوعي الالالالرئ هالالالال ئ2023

 ك ييائهمبيعوالكقالالالالالرائ ضالالالالالكئيهمجلالالالالالائعكالالالالالومئيهىالالالالالر عيئئ75ييوموالالالالالكمئ ولالالالالالريوئووعالالالالالرئيقييدالالالالالةئيدبوالالالالالةئدالالالالالكيئ

خبريوالالالالالالائكيربكيالالالالالاللئ كي  وئ مئ ج والالالالالالائهالالالالالال نئك يييالالالالالاليئيهعرهوالالالالالالائكيهيخاالالالالالالوائ دالالالالالاليىعرائىيربالالالالالالائهمكييقوالالالالالالائي 

ك لرهالالالالال ئدالالالالالوي ئيدالالالالاليىعرائيهل الالالالالر ئدكه الالالالالرئوالالالالاليئعجمالالالالالطئيهالالالالالك ييءئكلكي الالالالال ئول الالالالالرئئ2023عشالالالالاليك ئعكي لالالالالالائ

دييدالالالالائ هالالالالال ئعجمالالالالالطئيهلالالالالكيبئعامالالالالالةئيهكالالالالالر ئيهع با لكوضالالالالر وئ والالالالاليئيهمجلالالالالالائيهعرهوالالالالائلكي الالالالال ئومئيهعكي لالالالالالائ

عواركياالالالالالرئئ30هدىالالالالالكعيئوالالالالاليئعم الالالالالرةئيه الالالالالدائكيهى يبالالالالالرءئكعدركهالالالالالائيهك الالالالالكائ ليالالالالالرجئدالالالالاليييج ئيهبيلالالالالالرع ئي

ائك  الالالالال ئعمالالالالال ئيهدعروالالالالالائي جيعر والالالالالائكيهجالالالالالرلبومئي دالالالالاليدعري ئكيهكعييلالالالالاليئكياالالالالالكويئيهبلوالالالالالائيهيديوالالالالالائ وكعوالالالالالر

ائبالالالالدمئيىالالالالكمئقوعي الالالالرئ ييوموالالالالكمئ ولالالالالريئخر الالالالائعالالالالةئييي الالالالر ئودالالالالكريئيهل ا لكشالالالال  ئئ150ك لرهالالالال ئيكقكالالالالرةئووضالالالالر

بئي يعالالالالر ئدالالالالكيئعك الالالالكائهبيعوالالالالائيهالالالالل ائودخالالالال ئبر  يبالالالالريئيديعرهوالالالالائ بالالالالكائيألدالالالالكريئيهىالالالالر عيئ مالالالال ئكجالالالالك

ائىالالالالالدمئوىالالالالالكمئ ييوموالالالالالكمئئ127 ك ييائك موالالالالاللئدالالالالاليىكمئقوعالالالالالائي والالالالاليي يةئيهل اوالالالالالائو الالالالالائبدالالالالال ك ئئ75 رهعوالالالالالر

ييوموالالالالكمئ ولري لكوىالالالالال ئومئئ20 ولالالالالريوئووعالالالالرئدالالالاليىكمئ لالالالالالر ئ والالالاليي يةئوخالالالالينئ والالالاليئل اوالالالالالائب وعالالالالائييجالالالالرك ئ

وهالالالال ئبيعوالالالالائكوجالالالالبئومئي والالالال ئيه الالالالر ييةئكويي الالالال ئئ250ل3والالالالائوالالالاليئوكبالالالال ئي الالالالائ هالالالال ئ د الالالالائيهكالالالالييدئيهدره

ائلدالالالالبائد الالالاليلئبدكبالالالال ئيالالالال ئي موم الالالالرئليوجالالالالائ كضالالالالةئيهكالالالالييدئبر يبالالالالريفئدرهالالالالتئيهعليجالالالالومئدالالالالكائيهكالالالالره ئكووضالالالالر
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يهدالالالاليكبئككضالالالالكلئيهدالالالالرهيئوخيم  لكه الالالالةئ هالالالال ئومئ   الالالال ي ئيهعكي لالالالالائهالالالالمئوديالالالالرجئه الالالاليك ئعالالالالةئكجالالالالك ئكوالالالالي ئ

ئييوموكلرةئ ولري لئ10د تئ ج ئهمئو و ئ مئعرهوائهىللئبرهع ربائق ئو

 آ  ئع يدائ ل رءئيه كي ئيهع  كجئئ8يهييبوائيهلوربواائيهكييدئوديرجئ

وىالالالال ةئهجلالالالالائيهييبوالالالالائيهلوربوالالالالاوئوالالالالك ئيهدالالالالبةوئدرجالالالالائيهكالالالالييدئ هالالالال ئدعرلوالالالالائآ  ئع يدالالالالائهم ضالالالالرءئشالالالال سئلوالالالالك  ئ

عالالالالكيائوالالالاليئيهعكي لالالالالائيهع بمالالالالائ مالالالال ئ الالالالر ي ئيهالالالال كي ئيهعالالالال  كجوئووعالالالالرئارهبالالالالةئعجمالالالالطئيهالالالالك ييءئبيخ الالالالوصئيأل

هبلالالالالرءئيهعالالالال ييطلكقرائ ضالالالالكئيهمجلالالالالائجالالالالكي ئيها يهالالالاليئهكىرهالالالالائشالالالال سئلوالالالالك وئيمئ هجلالالالالائيهييبوالالالالائيهلوربوالالالالائييالالالالربةئ

وئكهالالالال ئيلجالالالال ئي ئع يدالالالالائ هالالالال ئ الالالال يئ2011عمالالالال ئيهعالالالال ييطئيهع  عالالالالائكعشالالالاليك ئيهعالالالال ييطئيهجالالالالر   ئبدالالالاللائ

  عالالالالالريئكي دالالالالالىرمئكيه الالالالاللر اوئ  ئيمئيهوك  لكيشالالالالالريئ هالالالالال ئيمئ ك يي ئيهييبوالالالالالائيم الالالالاليئيهمالالالالالك ئ مالالالالال ئك يييالالالالالي ئي

 يهييبوائ يئعمئييدعائعدتكهوائوشائيهعشيك  ل

كوضالالالالر ئ يممئكعالالالالةئبالالالال ءئيهكالالالالر ئيه ييدالالالاليئوالالالال مئيهالالالال كي ئوالالالاليئيهىدوالالالاليئعالالالالمئيهعالالالال ييطئدلالالالالرئيئوكئدقدالالالاليوئكيمئ

ائعالالالمئيهعالالال ييطئو الالالائ الالال  ئيهاالالالقبئوالالاليئيه الالال ئيهكيدالالال ئ هالالال ئ ي بي يئوالالالائارهبالالالرئوالالاليئيهعييدالالالائيهالالالدقتئئ80قدالالالعر

كيهعيكدالالالالاائكي   ي والالالالا ئعتىالالالال يئيمئ يهكالالالالييدئوديالالالالرجئ هالالالال ئيىدالالالاليئعالالالالمئدعرلوالالالالائآ  ئع يدالالالالائهم ضالالالالرءئ مالالالال ئ

 الالالالالر ي ئيهالالالالال كي ئيهعالالالالال  كجئوالالالالاليئيهع يدالالالالالائيهكيدالالالالال   لكارهبئيها يهالالالالاليئعجمالالالالالطئيهالالالالالك ييءئ بيخ الالالالالوصئوعالالالالالكيائ

يهل الالالالك ئوالالالاليئعشالالالاليك ئقالالالالرلكمئيهعكي لالالالالائ  الالالالر  ئبلالالالالرءئيهعالالالال ييطئيهع  عالالالالائوالالالاليئ  الالالال ئيهدىكعالالالالرةئيهدالالالالرب ائك

 بكيقةئيهييبك ئبرهبق  ل

 ائ هارءئيهضيوبائ م ئبارقرةئيهعكبروائكي لييلةئ ويئقرلكليي ي ر ةئيهلوربواهجلائ

ي يبالالالالاليةئهجلالالالالالائي ي الالالالالر ةئيهلوربوالالالالالاوئوالالالالالك ئيهدالالالالالبةوئيمئ هاالالالالالرءئيهضالالالالاليوبائيهع يكضالالالالالائ مالالالالال ئشالالالالال سئلوالالالالالك  ئ

وطئيهمجلالالالالائ  الالالالي ئيهبجالالالالري وئبارقالالالالرةئيه الالالالري ئيهل الالالالرائعالالالالمئقبالالالالائعجمالالالالطئيهالالالالك ييءئ  والالالاليئقرلكلي لكقرهالالالالةئيئالالالالئ

%ئ مالالالال ئىرييالالالالرةئيه الالالالري ئيهل الالالالرائعالالالالمئقبالالالالائعجمالالالالطئيهالالالالك ييءئ20هكىرهالالالالائشالالالال سئلوالالالالك وئيمئ يهاالالالالرءئضالالالاليوبائيهالالالالال

 والالالاليئقالالالالرلكليوئىالالالالكمئ الالالال فئيهضالالالاليوبائويضالالالالةئكوالالالالسئقالالالالرلكمئيهعكي لالالالالائك هارئ الالالالرئوجالالالالبئومئوىالالالالكمئكوالالالالسئيه الالالالرلكمئ

 كهوطئب ييي ل

يهدالالالاللائيهج والالالال  ئكهالالالالوطئعالالالالمئيهشالالالال يئيهع بالالالالاوئئكبولالالالةئولالالالاللئ ىالالالالرمئ مالالالال ئيهدىكعالالالالائ هاالالالالرءئ الالالال فئيهضالالاليوبائعامالالالالة

ديالالالال ئوىالالالالكمئ الالالال يئي هاالالالالرءئضالالالالعمئقالالالالرلكمئعكي لالالالالائيهكالالالالر ئيهع بالالالالاوئكه الالالال يئيهاالالالالرءئ الالالال فئيهضالالالاليوبائعالالالالمئيهشالالالال يئ

ةئعجمالالالالطئيهالالالالك ييءئوالالالاليئجمدالالالاليلئي  يور والالالالائيهيالالالاليئ  الالالال  رئوالالالالك ئ يهع بالالالالائ والالالاليئ دالالالاليكي ئك والالالاليئقرلكلي لك الالالالك 

دمئيه الالالالري ئيهل الالالالرائكي لييلالالالالةئ مالالالال ئومئ%ئ مالالالال ئبارقالالالالرةئشالالالالئ20يهدقدالالالالرءئيهعرضالالالاليوئ مالالالال ئ هاالالالالرءئضالالالاليوبائ

ئ ودعبيلئئ يألكاول  ئ  يئيه يييئويئيألكائعمئش يئىرلكمئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ
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ئ

ئ4يهل ي ائيهلوربواائيدكوائك يئةئيهكييقوومئعمئيهع ري ئيهمبلرلوائجيةئ م ئعييومئبعبم ئ

 عقوومئ ك يئ

يهدالالالالبةوئيهالالالال ئىشالالالال ئجعوالالالالةئ  الالالالرئ ضالالالالكئهجلالالالالائيهل ي الالالالائيهلوربوالالالالائودعالالالال ئاالالالاللئيهيبوكالالالالي وئوالالالالك ئشالالالال سئلوالالالالك  ئ

عقبدالالالالرةئشالالالالب رةئيه دالالالالر ئوالالالاليئل الالالالائيي الالالال ئيهكالالالالييقوومئعالالالالمئيهع الالالالري ئيهمبلرلوالالالالائيهالالالال ئع الالالالري ئ ييقوالالالالائ

 ئ يهييو ومئكيهيشو  ل

كقالالالالرائيهيبوكالالالاليئوالالالاليئبوالالالالرمئ الالالالد يئ مئ لتىالالالال ئعالالالالرئوالالالالي ئي يكهالالالاللئعالالالالمئعدركهالالالالائل الالالالائيي الالالال  ئيهكالالالالييقوومئعالالالالمئ

قوالالالالائيكالالالالكو ئك يئالالالالةئيهكالالالالييقوومئبالالالال  ائعالالالالمئع الالالالري ئهبلرلوالالالالائيهالالالال ئع الالالالي ئيهييوالالالال ومئكييالالالالكه ئيهع الالالالري ئيهكيي

ئ4كيضالالالالر ئ يمئ عموالالالالائيهيدكوالالالالائكهعالالالالييومئبعبمالالالال ئو الالالالريبئئيهع الالالالري ئيهمبلرلوالالالالائبكالالالال ئ ج  الالالالرئ الالالالمئيهدالالالال ي  ل

عقوالالالالومئ ك يئيدالالالالك ئدكه الالالالرئشالالالالب رةئودالالالالر ئخاوالالالالي ئيدالالالالي  يئ وئالالالالائيهل ي الالالالائي يدر والالالالائكيهج الالالالرةئيهيقربوالالالالائ

ائكع  الالالالي ئيهييوالالالال وموئكبرهدالالالالي ائيه  الالالالكنئهىشالالالال ئ جالالالالييءئيد و الالالالرةئ رجمالالالالائعالالالالةئيهبلالالالال ئيهعيىالالالال  ئخ ك الالالالر

ك  الالالالرئيهيبوكالالالاليئيئالالالالوطئعجمالالالالطئيهالالالالك ييءئعدعالالالال ئشالالالالور ئيهدالالالالك يليئ هميالالالال خائيهعبرشالالالاليئئعالالالالمئو الالالال ئكييء الالالالرئ ل

هىشالالالالال ئعقبدالالالالالرةئ الالالالال فئيه ضالالالالالوائيعالالالالالر ئيهالالالالاليو ئيهكالالالالالر ئيهكييقالالالالاليئكبوالالالالالرمئيهج الالالالالرةئيهعشالالالالالبك ائكيهعخااالالالالالرةئ

بئيهكييقالالاليوئىعالالالرئد الالالائوالالاليئدالالاليقائيهشالالالوارلوائيهيالالاليئيالالاليك ئ دالالالوائوعالالالكيائيهدالالالييدئ مالالال ئددالالالربئوعالالالكيائيهشالالالك

يألعرلالالالرةئيهضالالاليوبوائعالالالمئع الالالي ئيهييوالالال وموئدوالالالتئ لالالالر ئيدالالالكائلالالالك يئوالالاليئاالالاليدئيه دالالالر ئيهالالال  ئىالالالرمئوالالالي ئعالالالمئ

خالالالالقائعشالالالالريوةئك عوالالالالائيكئورشالالالالمائيكئ عالالالالك ةئ مو الالالالرئوئيهالالالال ئايو الالالالائي دالالالاليدكي ئكي دالالالاليوقءئيهعبرشالالالاليئ مالالالال ئ

هدقدالالالالرءئيهعرضالالالاليئعبرشالالالالي ئيه وئالالالالائيهكموالالالالرئيهعالالالالرائيهكر  لكىرلالالالالةئ وئالالالالائيهل ي الالالالائي يدر والالالالائقالالالال ئو ملالالالالةئوالالالالك ئي

ائ هالالالال ئع الالالالي ئيهييوالالالال ومئوالالالاليئ ائل الالالالائيألي الالالال  ئيهعك  الالالالائوالالالاليئيهبلالالالالك ئيهمبلرلوالالالالم يهيد والالالالسئوو الالالالرئ الالالاليئ عموالالالالم

 بويكةل

يه وئالالالائيهكموالالالالرئهميد والالالسئوالالالاليئقضالالالالرورئيه دالالالر ئيهىبالالالالينوئكوالالالاليئعكالالالي ئدالالالال ود رئ الالالالمئوكائيهعم الالالرةئيهيالالالاليئيدالالالالي مةئ

ائل الالالالائوي الالالال  ئ عم الالالالرئبالالالالرهيد وسئوو الالالالروئوشالالالالريةئ هالالالال ئول الالالالرئي جالالالالي ئيهيد والالالالسئوالالالاليئشالالالالب رةئودالالالالر ئبكعموالالالالم

ائيهعيمىئالالالالائهع الالالالي ئيهييوالالالال ومئ والالالالي ئبوالالالاليكةوئوضالالالالقائ الالالالمئيهددالالالالربئئ-يهكالالالالييقوومئيهعك  الالالالائوالالالاليئيهبلالالالالك ئيهمبلرلوالالالالم

يهع الالالالاليويئهع الالالالالي ئيهيشالالالالالو ئوالالالالاليئيهبلالالالالال ئيهعيىالالالالال  ئيهمبلرليلكيربكالالالالالةئعكضالالالالالدائومئقرضالالالالاليئيد والالالالالسئعدىعالالالالالائ

ائو الالالال ي ئ بلالالالالرءائ مالالالال ئيد و ري الالالالرئوالالالاليئيه ضالالالالوماوئوكيعالالالاليئبردالالالالي  ي ئيهعالالالال ويئجلروالالالالرةئعىرودالالالالائيه دالالالالر ئيهعيى والالالالم

يهكالالالالر ئهع الالالالي ئيهييوالالالال ومئيهدالالالالربسئكعكركلالالالالل ئ مالالالال ئخم والالالالائكجالالالالك ئشالالالالب رةئودالالالالر ئوالالالاليئ عموالالالالائل الالالالائيألي الالالال  ئ

يهعك  الالالالائوالالالاليئيهبلالالالالك ئيهمبلرلوالالالالاوئووعالالالالرئقالالالالييئيدالالالالي  رءئعدالالالالتكهومئيخالالالاليومئوالالالاليئيهبلالالالال ئيهعيىالالالال  ئلكه يالالالالةئ هالالالال ئ

 ئعالالالالمئقالالالالرلكمئيهك كبالالالالرةوئيبكالالالاللئ الالالال كيئوعالالالاليئب و الالالالر ئ340دىالالالالر ئيهعالالالالر  ئ ومئوعالالالاليئي دالالالالي  ي ئيه الالالالر يئكوالالالالسئو

ل الالالالائيألي الالالال  ئ هالالالال ئع الالالاليويئيهييوالالالال ومئكيهيشالالالالو وئعتىالالالال  ئول الالالالرئدالالالاليكيويئيهجع الالالالكيئبياالالالالكييةئدالالالالويئيهيد والالالالسئ

والالالاليئيه ضالالالالومائكقالالالالييييةئيألدىالالالالر ئيه الالالالر ي ئ الالالالمئيه ضالالالالرءئبدالالالالسئيهعي عالالالالوموئبعالالالالرئودالالالالع ئبالالالاللئيه الالالالرلكمئك ئوخالالالالائ

 ئعالالالالمئقالالالالرلكمئيهك كبالالالالرةئيهكييقالالالاليئ مالالالال ئولالالالاللائ وكرقالالالالبئبرهدالالالالجمئعالالالال  ئ340ر  ئ بدالالالاليومائيهيد والالالالسلكيلصئيهعالالالالئ

 ئي والالالال ئ مالالالال ئدالالالالبةئدالالالاللكيةئوكئبالالالالرهدبطئىالالالالائعك الالالال ئوكئعىمالالالال ئبخ عالالالالائ رعالالالالائودالالالال تئ عالالالال يائضالالالاليييائبالالالالدعكيائ

وكئع الالالالره ئيهج الالالالائيهيالالالاليئوكعالالالالائوو الالالالرئوكئوي الالالالائب الالالالرئبدىالالالال ئك و يالالالاللئوكئبالالالالدعكيائيألشالالالالخرصئيهعك الالالالك ئب الالالالرئ

ئ هول ل

ئ
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ئيهلوربواائل ايرمئيكيققمئيشيوةئقرلكمئيهعدىعائي يدر وائيه رلكلوائ

ىشالالالال ةئيهمجلالالالالائيه رلكلوالالالالائيهلوربوالالالالاوئيهوالالالالك ئيهدالالالالبةوئ الالالالمئيدالالالالي ئ يخالالالالائعجمالالالالطئيهلالالالالكيبئهيشالالالاليوةئشالالال سئلوالالالالك ئ ئ

كقالالالالرائ ضالالالالكئيهمجلالالالالائييئالالالال ئئقالالالالرلكمئيهعدىعالالالالائي يدر والالالالاوئووعالالالالرئبولالالالالةئيمئل ايالالالالومئيئودالالالاليومئيكالالالاليققمئيشالالالاليوكلل

ائ يخالالالالائعجمالالالالطئيهلالالالالكيبئهيشالالالاليوةئقالالالالرلكمئيهعدىعالالالالائي يدر والالالالاوئيهعالالالالرهىيئهكىرهالالالالائشالالالال سئلوالالالالك  وئ مئ  لالالالالر ئيديىالالالالر

كهالالالالوطئيشالالالاليوكرا وئعشالالالالوييئ هالالالال ئئ2005هدالالالاللائئ30كعالالالالرئدالالالال تئوالالالاليئيهالالالال كي ئيهدالالالالرب ائ الالالالكئيكالالالال وائهم الالالالرلكمئيقالالالال ئ

ائبشالالالالي وائيهعدىعالالالالائي يدر والالالالائوالالالاليئدالالالالرائي الالالال يةئقالالالالييييئوعالالالالطئودالالالال ئيألاالالالاليي ئيهدوردالالالالوائ ومئ  لالالالالر ئيشالالالالىوىر

كمئخالالالالرصئب ر لك الالالالكةئعجمالالالالطئيهلالالالالكيبئ يهبيهعالالالالرم ئيهكييقالالالاليئب كييالالالاللئيهدالالالالرب اوئبدالالالالببئ الالالال  ئيشالالالاليوةئقالالالالرل

 مالالالال ئيكالالالال وائقالالالالرلكمئيهعدىعالالالالائي يدر والالالالائبد مبوالالالالائ الالالال  ئو ضالالالالرئلئئ2021والالالاليئشالالالال يئآ يي عالالالالريطئعالالالالمئيهكالالالالر ئ

بكالالالال عرئوشالالالالائوالالالاليئدشالالالال ئيهالالالال   ئيهالالالالق  ئهيعيوالالالاليئقالالالالرلكمئج والالالال ئهمعدىعالكوضالالالالر وئيهعالالالالرهىيئوم ئ لالالالالر ئل ايالالالالومئ

قالالالالرلكمئج والالالال ئهمعدىعالالالالائي يدر والالالالاوئيألكهالالالال ئييكمالالالالسئبالالالال كيئخبالالالالييءئيه  الالالاللئي دالالالالقعيئئيئودالالالالويومئيالالالالتخييمئيشالالالاليوة

كايو الالالالالائ عم الالالالال وئكيهل االالالالالائيهدرلوالالالالالائيهي الالالالالكوةئ مالالالالال ئيه الالالالالييييةئ يخالالالالالائيهعدىعالالالالالائبر جعالالالالالر ئو كئبد مبوالالالالالائ

يهدمدوم لكبالالالالالالو موئيمئ ي دالالالالالال يبئيهىكي والالالالالالائيارهالالالالالالبئيمئوىالالالالالالكمئيهي الالالالالالكوةئ مالالالالالال ئيه الالالالالالييييةئبر جعالالالالالالر وئي ئيمئ

ينئيالالالاليو ئ هالالالال ئكييوالالالال ئ ب الالالالرءئيهي الالالالكوةئيهالالالال يخميئىعالالالالرئ الالالالكئ موالالالاللئيمم لكييىالالالال ةئيهخقوالالالالرةئي دالالالال يبئيألخالالالالئ

بالالالالومئيهىيالالالالائيهدوردالالالالوائاومالالالالائيهعالالالال  ئيهعرضالالالالوائبعالالالالرئويكمالالالالسئب الالالالرلكمئيهعدىعالالالالائي يدر والالالالائدالالالالكائعالالالالل ئع ر الالالال ئ

ه   الالالالرءئيهشالالالاليوكائي دالالالالقعوائعالالالالمئيهعالالالال  بومئيهشالالالالوكيئكيهدالالالالليئع ر الالالال ئوالالالاليئيهعدىعالالالالائي يدر والالالالائك  االالالالرئ  ئ

هي الالالالالكوةئ مالالالالال ئيه ييييةلىعالالالالالرئ ييةئيهخقوالالالالالرةئدالالالالالكائآهوالالالالالائيهي الالالالالكوةئوالالالالاليئيهعدىعالالالالالائي يدر والالالالالائ الالالالالقدوائي

ائهيعيوالالالاليئيه الالالالالييييةئوكئيأل مبوالالالالائيهبدالالالالواالكىرلةئدىكعالالالالائ قمالالالالو ئىكي دالالالالاليرمئ ووعالالالالرئ  يئىالالالالرمئي جعالالالالر ئعامكبالالالالر

 ئقالالالال ئو ملالالالالةئعامالالالالةئشالالالال يئيشالالالاليومئيهدالالالالرليئيهجالالالالري وئومئي ي الالالالردئيهعبالالالالي ئبالالالالومئيهىيالالالالائيهدوردالالالالوائيهكييقوالالالالائيهالالالال 

يعخالالالالال ئ لالالالالاللئيشالالالالالىوائيهدىكعالالالالالائي يدر والالالالالائيهدرهوالالالالالائبيئردالالالالالائيئالالالالالوطئعجمالالالالالطئيهالالالالالك ييءئعدعالالالالال ئشالالالالالور ئ

يهدالالالالك يليئوالالالاللصئ مالالالال ئيشالالالاليوةئدقدالالالالائقالالالالكيلومئع عالالالالائك الالالاليائقالالالالرلكمئيهالالالالل ائكيهاالالالالر وئكقالالالالرلكمئيهعدىعالالالالائ

 وش يلئ6ي يدر واوئكقرلكمئعجمطئيهخ عائي يدر  وئك ه ئخقائع  ئوق ر رئ

ئ

ئويد تئ مئ ودر ئيهييو وم ئكو ي ئعم رةئعىرودائي ي ربئئدل يهلرئبئع ا  ئ

وىالالالال ئ ضالالالالكئعجمالالالالطئيهلالالالالكيبوئع الالالالا  ئدالالالالل وئيهوالالالالك ئيهدالالالالبةوئومئي مالالالالبئيهدالالالاليقرةئيهيالالالاليئئ ئلوالالالالك ئيهدالالالالكعيوا

دالالالاليقائوالالالالي ئئيقد الالالالةئىرلالالالالةئيالالالال كيئدالالالالكائع الالالالي ئيهييوالالالال وموئكووعالالالالرئيدالالالال تئ الالالالمئيهشخ الالالالورةئيهيالالالاليئدركهالالالالة

يهع الالالالي ئوالالالالاليئبوالالالاليكةوئىشالالالالال ئعم الالالالرةئيه دالالالالالر ئيهعيكم الالالالالائبج الالالالر ئعىرودالالالالالائي ي ربلكقالالالالرائدالالالالالل وئهبيلالالالالالرع ئ

بالالالالرهعخي ائيهالالالال  ئيبدالالالاللئوضالالالالرئوائيهدالالالالكعيواوئ مئ دقدالالالالائعم الالالالرةئودالالالالر ئىبالالالالينئدالالالال دةئوالالالاليئيهييوالالالال وموئيألكهالالالال ئ

كوشالالالالريئ هالالالال ئ."بوالالالاليكةئوئكيهدرلوالالالالائدالالالاليقائيه الالالاليموئكيهدرهدالالالالائدالالالاليقائوالالالالي شالالالاليىائبكيبالالالالائ شالالالاليريئييعدالالالالائب ضالالالالوا

ائ مولالالالالرئهميكجالالالاللئيهالالالال ئيه ضالالالالرءئبعم الالالالرةئيه دالالالالر ئكهالالالالوطئيهالالالال ئي  الالالالق  وئومئ  قالالالالكنئدوردالالالالوائيعالالالالريطئضالالالالاكار

كوكضالالالال وئومئ يهكالالالالييقوومئيهالالالال ومئئعكيبالالالالييائومئ كدالالالالرئائي  الالالالق ئهالالالاللئ كيئىبوالالالاليئكعالالالالتديئوالالالاليئىشالالالال ئيه دالالالالر  ل

ائومئ يكييالالالالبئيهدالالالال رييةئ وك  الالالالكمئوالالالاليئهبلالالالالرموئ ئويج الالالالكمئه الالالالي ئيهييوالالالال ومئبالالالالائهع الالالالري ئوخالالالالين وئعبولالالالالر

كدالالالرةئيهيكموعوالالالائكشالالالبىائي  الالالق ئيهكييقالالاليئكشالالاليىائيهخاالالالالكائيهجكوالالالائ الالاليئو الالالائعالالالمئيالالالك  ئوالالاليئيهييوالالالال وموئكيهب

و ئيهج الالالالالرةئيهدىكعوالالالالالائيهيدعوا لكوضالالالالالر ئدالالالالالل وئومئ شخ الالالالالورةئ الالالالال  ئبوالالالالالل  ئدالالالالال ويئ ييقالالالالاليئكعدالالالالاليدعيئ

https://www.alsumaria.tv/source-details/2/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.alsumaria.tv/Entity/2516843562/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%B9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47782/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA/ar/
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كيالالالالربةوئ هالالالال ئيىالالالالمئهالالالال ولرئد الالالالائ."بوالالالاليكةئك دالالالال نئيهشخ الالالالورةئيهد بوالالالالائدالالالالركهكيئدالالالاليقائوعالالالالكيائيهييوالالالال ومئوالالالالي

ائ هالالالال ئومئ يجالالالالالائيأل عالالالالرا  مالالالالاليئئبك يهالالالالائيهدىكعالالالالائيهدالالالالالرب ائوالالالاليئعقد الالالالالائيهعجالالالاليعومئكيهدالالالالريقوم وئعلك الالالالالر

ىالالالرمئودالالالرويئ هالالال ئ الالال  ئ كائكوعالالاليئ بالالاليئيهعاالالالرييةئبىالالالائدقدالالالائي الالال ئولالالاللئعامالالالكبئب ضالالالوائع رعالالالائضالالال فئ  الالالق 

ائ هالالالال ئومئضالالالالربائيهعخالالالالربييةئعدعالالالال ئشالالالالور ئيهدالالالالك يليئعلالالالال ئدالالالالليوموئكي ي الالالالائوالالالاليئوكائووالالالالر ئدىكعالالالالا وئ ويالالالالر

ئالالالالالبئيهعدالالالالالي اوئه ئودالالالالاليبك وئيهلرضالالالالالورءئيهعكدالالالالالك ئىالالالالالرمئوكبالالالالاليئبل دالالالالاللئ الالالالالق ئك والالالالاليفئعالالالالالمئيهشخ الالالالالورة ل

ب كهالالالالالائيهوعم لكووعالالالالالرئويكمالالالالالسئبج الالالالالر ئعىرودالالالالالائ ع الالالالالي ئيهييوالالالالال ومئ دالالالالال كتئدالالالالاليقرةئج والالالالال  ئوالالالالاليئوالالالالالي 

ائ هالالالالال ئومئ  يك ئعليدالالالالالبيئج الالالالالر ئي ي الالالالالربوئبالالالالالومئول الالالالالرئ يخالالالالالصئيهيج  والالالالال ئكيهعكالالالالال يةئكيهاكالالالالالر  وئعلك الالالالالر

عىرودالالالالائي ي الالالالربئقربمالالالالائ خيالالالالييدئيهي الالالالرصئبدالالالالببئ الالالال  ائودالالالالر  وئعشالالالالوييائ هالالالال ئومئ ع مالالالالائىشالالالال ئعم الالالالرةئ

ئودر ئيهج ر ئعرئ يهةئقرئعا ل

 يىش ئيهوائج و  ئهيكوومئدعمائيهش ر يةئئيهدمارلييهلرئبائد ومائ

عجمالالالالطئيهلالالالالكيبئدالالالال ومائيهدالالالالمارليوئيهوالالالالك ئيهدالالالالبةوئ الالالالمئيخالالالاليئياالالالالكييةئىشالالالال ةئ ضالالالالكئئيهعكمكعالالالالا كىرهالالالالائ

ي الالالال ييئيدالالالاليعري ئيكوالالالالومئدعمالالالالائيهشالالالال ر يةئيهكموالالالالروئكي هوالالالالائيهج والالالال  ئيهيالالالاليئدالالالالوي ئيهعضالالالاليئب الالالالرئوالالالاليئيهعالالالال  ئ

 ئيهع بمال

كقرهالالالالالةئيهدالالالالالمارليئوالالالالاليئدالالالالال وتئهالالالالالالئ يهعكمكعالالالالالائ وئ مئ عجمالالالالالطئيهخ عالالالالالائي يدالالالالالر  ئكبرهيلدالالالالالوسئعالالالالالةئك يي ئ

ياالالالالقدئيدالالالاليعري ئيكوالالالالومئدعمالالالالائيهشالالالال ر يةئيهكموالالالالر وئعشالالالالوي ئ هالالالال ئومئ ياالالالالقدئيهيخاالالالالوائدالالالالويكه ئعكضالالالالك ئ

 ئي ديعري ئدوىكمئددبئدرجائيهجرعكرةئهميخ  رةئيهعيردائعمئيهع  عوم ل

كيربكالالالالالةوئيمئ ك يي ئيهيخاالالالالالوائدالالالالال  ةئيهيخ  الالالالالرةئيهيالالالالاليئيديرج الالالالالرئيهجرعكالالالالالرةئعالالالالالمئيجالالالالالائجكالالالالالائيألكهكوالالالالالائ

دالالالسئىالالالائعالالالمئيىعالالالائيهشالالال ر  ئيهكموالالالرئيمئود الالالائ مالالال ئئهدالالال ئيه الالالييقئوالالاليئع  عالالالائيهيكوولالالالرة وئعبولالالالائيلالالاللئ عالالالم

 ئوي ائيكوومئويئيه ار ئيهدىكعي ل

كوضالالالالالروةوئيمئ ل الالالالالر ئيهيكمالالالالالو ئوالالالالاليئيهجرعكالالالالالرةئي  موالالالالالائيدالالالالاليك بئي   ئعالالالالالل  وئك ئوكجالالالالال ئيخالالالالاليق ئ الالالالالمئ

 ئيهدىكعائعمئدوتئيهييووكرةئكعل ئيه يجرةئيهكمعوائه   ل

قالالالال ئيدالالالال دةئوالالالاليئكقالالالالةئدالالالالربسئهالالالالالئ يهعكمكعالالالالا وئ مئئكىرلالالالالةئععدمالالالالائدعمالالالالائيهشالالالال ر يةئوالالالاليئيهكالالالالييدئيكيءئدعالالالال  

 يالالالالالدخيئي الالالالال ييئيدالالالالاليعري ئيكوالالالالالومئيهشالالالالال ر يةئيهكموالالالالالرئود الالالالالائبدالالالالالببئ والالالالالر  ئي جالالالالالييءيةئي  ييوالالالالالائهالالالالالك وي ئ

يهعرهوالالالالالائاوالالالالال ئدالالالالالرعي وئعتىالالالالال  ئومئ يهععدموالالالالالائيع مالالالالالةئيهالالالالالك يي ئيهالالالالال ئل روالالالالالائيألدالالالالالبك ئ  الالالالال ييئيدالالالالاليعري ئ

 ئيهيكوومئوكئيهكك  ئيه ئيهي ر يية ل

خ عالالالالائيهكرعالالالالائي يدالالالالر  ئقالالالال ئي مالالالالمئوالالاليئكقالالالالةئدالالالالربسوئقالالالاليبئ ىعالالالالرائعمالالالال ئيهيكوولالالالالرةئه كيئالالالالائكىالالالرمئعجمالالالالطئيه

ئكدعمائيهش ر يةوئووعرئوى ئقيبئ اقدئيديعري ئيهيك و ل

ئ

ئ

ئ

ئ

https://www.alsumaria.tv/Entity/47782/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/741435730/%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/741435730/%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/802179488/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2821242527/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86/ar/


 

اا2022-11-27/ااحدالا

 143العددا/ا

13 
 

ئ

 ائيه ضرءئكضةئو فئ م ئيعق ئي كدئقوعي رئيعكيائ ديقائيه يم ل و 

 رهوالالالالائل الالالالو ةئيهدالالالالبةئةئ الالالالمئقوالالالالر ئيه ضالالالالرءئىشالالالال ةئلرئبالالالالائيئودالالالالائهجلالالالالائيهل ي الالالالائيهلوربوالالالالائئيهعكمكعالالالالا كىرهالالالالائ

يهكييقالالاليئبكضالالالةئوالالال فئ مالالال ئيعالالالق ئكئ  الالالرييةئوالالاليئباالالال ي ئوعيمى الالالرئشالالالخصئكيدالالال ئي الالالكدئقوعي الالالرئدالالاليقائيه الالاليمئ

وئعبولالالالالائيمئيهعالالالالك  ومئوالالالاليئك يي ئيهعرهوالالالالائىشالالالال كيئ الالالالمئيهدالالالاليقائك ئكجالالالالك ئ  ئ كيئهالالالالك ويئيهالالالالل ائكيهعرهوالالالالائ

 يهدالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالربسئيددالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرمئ بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ئيهجبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالريل

هالالالالالئ ئيهعكمكعالالالالائ ئةئيلالالالاللئ ئبكالالالال ئعييجكيالالالاليئهم ضالالالالرءئيهكييقالالالاليئهاالالالالي ئعيربكالالالالائكقرهالالالالةئل الالالالو ئوالالالاليئي الالالاليو ئ

قضالالالالوائدالالالاليقائيه الالالاليمئيهلالالالاليئيكالالالالك ئه وئالالالالائيهضالالالالييئبئيهكرعالالالالائيىالالالال ئهالالالاليئقضالالالالريلرئيهشالالالالجكرمئبالالالالرل  ئكضالالالالككيئيهوالالالال ئ

كل الالالال ئعموالالالالريئ ك يئ2 مالالالال ئ  الالالالرييةئكيعالالالالكيائهشالالالالخصئكيدالالالال ئي الالالالكدئوعالالالالكيائيهضالالالالييئبئيهعدالالالاليكقائكيهبرهاالالالالائ

 ئيعيوىالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليئ ئل

هيد والالالالسئبره ضالالالالوائعالالالالر يائعدالالالاليعييئكبىالالالالائج والالالالائكيمئيألعالالالالكيائدالالالالوي ئييجر  الالالالرئبرهىرعالالالالائةئبالالالالائكوضالالالالروةئيمئ ي

دالالالالي كدئ الالالالمئي الالالالائيهعبمالالالال ئيهد و الالالاليئليوجالالالالائقوعالالالالائيهك الالالالرييةئيهج والالالال  ئكيألعالالالالكيائ ئةئعشالالالالوي ئيهالالالال ئيمئ عالالالالمئ

ىشالالال ئ الالالمئجيوعالالالائدالالاليقائوعالالالكيائيهضالالاليئبئ الالال ئعك  الالالكمئكهالالالوطئك والالاليئيهالالالل ائيهدالالالربسئيددالالالرمئ بالالال ئيهجبالالالريئ

 ئقي الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر ئلىعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرئيشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوةئوالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليئك

كيشالالالالرييةئل الالالالو ئيهالالالالال ئيمئ يهعالالالالك  ومئيهالالالالال ومئي ييوالالالالكيئهم ضالالالالرءئ الالالالالمئيهجيوعالالالالائيكيضالالالالالكيئيهالالالال ئ جالالالالالييءيةئ

ئئ  ربوائعمئقبائع ويئ وئائيهضييئبئبدببئعييجكي  ئهم ضرء ل

 ائيهدك يليئشىائهجلائهعيربكائكيديي ي ئيألعكيائيهع يبائىر  يهلرئبئبرقيئ

يئالالاليق ئ كهالالالائيه الالالرلكمئبالالالرقيئىالالالر  وئيهوالالالك ئيهدالالالبةوئ الالالمئيشالالالىوائيئالالالوطئىشالالال ئيهلرئالالالبئ الالالمئيهعكمكعالالالا ئكىرهالالالائ

ال  ئيهك ييءئعدع ئشور ئيهدك يليئهجلائهعيربكائكيديي ي ئجعوةئيألعكيائيهييئي ئي يوب رئدرب ر

كقالالالالرائىالالالالر  ئوالالالاليئدالالالال وتئهالالالالالئ يهعكمكعالالالالا وئ لالالالاللئ والالالاليئخضالالالال ئدالالالالكيئيهدالالالالك يليئهمدالالالالواي ئ مالالالال ئعمالالالال ئيه دالالالالر وئ

كيدالالالاليي ي ئيألعالالالالكيائيهيالالالاليئيالالالال ئي يوب الالالالرئوالالالاليئدىكعالالالالائي الالالاليو ئيأل عالالالالرائئشالالالىائي خوالالالاليئهجلالالالالائعالالالالمئيجالالالالائعيربكالالالالا

 ئيهدرب ا ل

كبالالالوموئيلالالاللئ عالالالمئيخاالالاليئيهعم الالالرةئيهيالالاليئويد الالالرئيهدالالالك يليئ الالالكئيه دالالالر ئيهالالال  ئودالالالك ئعالالالمئخقهالالاللئيهالالال ئيمئوىالالالكمئ

ب يوالالالائيهعدالالالريئيه الالالالدو  وئعبولالالالرئيمئ عقعالالال ئيهدالالالالواي ئ مالالال ئعم الالالرةئيه دالالالالر ئبالالال وةئي  الالاليئعالالالالمئخالالالقائىشالالالال  رئ

 ئر ئكييخر ئي جييءيةئيهخره ائب ر لئيه ئيهيو ئيهك

كيالالالالربةوئومئ يهمجلالالالالائكوالالالاليئعدالالالالي ائ عم الالالالرئيه الالالالةئيه الالالالب ئ مالالالال ئ الالالال  ئعالالالالمئيهع الالالاليبوموئودالالالالي ئيهيد والالالالسئعك الالالال ئ

 ئي مئعمئيجائىش ئيهج رةئيهيربكومئه ر ل

كىالالالرمئع الالالال يئدوردالالاليئعامالالالالةئقالالال ئيدالالالال تئوالالاليئكقالالالالةئيدالالال تئهالالالالال يهعكمكعا وئيمئ يئالالالوطئيهالالالالك ييءئعدعالالال ئشالالالالور ئ

 ئيهكر الالالالعائي ي لوالالالالائ و الالالالر ئي يوالالالالبئيعالالالالكيائعدالالالاليكقائعالالالالمئيهكالالالالييدوئوضالالالالقئ الالالالمئاالالالالي ئيهدالالالالك يليئاالالالالريئيهالالالالئ

 قضوائيديي ي ئي عكيائك كئبرلي ريئيهي ئعمئيهععمىا ل

ئ
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ئ

ئ

ئ

اهياكويئيهيشيوكرةئ  عرئهد روائيهيكرو ئبومئيهيجائكيهعيي ئئئيئوطئيهجع كيوائو  كئ

يهماوالالالال ئجعالالالالرائيشالالالالو وئيهوالالالالك ئيهجعكالالالالاوئهياالالالالكويئ  الالالالرئيئالالالالوطئيهجع كيوالالالالائ بالالالال ئئ كىرهالالالالائيأللبالالالالرءئيهكييقوالالالالا

ائهد روالالالالالالالالالالالالالالالالالائيهيكالالالالالالالالالالالالالالالالالرو ئبالالالالالالالالالالالالالالالالالومئيهيجالالالالالالالالالالالالالالالالالائكيهعالالالالالالالالالالالالالالالالاليو ل  يهيشالالالالالالالالالالالالالالالالاليوكرةئ  عالالالالالالالالالالالالالالالالالر

كقالالالالرائيئالالالالوطئيهجع كيوالالالالالائوالالالاليئيايوالالالالال  ئ مالالالال ئددالالالالربلئبعكقالالالالالةئيالالالالكوييئكيربكي الالالالالرئ كي  ئ مئ يهوالالالالك ئيهالالالالال كهيئ

 هم ضالالالالالالرءئ مالالالالالال ئيهكلالالالالالال ئضالالالالالال ئيهعالالالالالاليو ئيالالالالالالال ىويئكدالالالالالالتئهقلي الالالالالالرءئعالالالالالالمئ الالالالالال يئيهدالالالالالالمك ئيهكدشالالالالالالالي ل

 هالالالالالوىمئياالالالالالكويئيهيشالالالالاليوكرةئكيهكعالالالالالائبره الالالالالرلكمئكيلعوالالالالالائد روالالالالالائيهيكالالالالالرو ئبدالالالالالق ئكي الالالالالر  ئ عالالالالالقائكوضالالالالالر ئ

عيكي الالالقائعالالالمئوجالالالائديوالالالائكىييعالالالائيهعالالاليو ئكيهيجالالالائ مالالال ئدالالال ئدالالالكيءوئكهالالاليىمئىالالالائوورعلالالالرئشالالالييىاائوالالاليئيهدوالالالر ئ

ئكيهكو ئكيهعدبائكيهدق  ل

ئ

ئ لجر فئيهدك يليئوكج ئوبي ئوكهكورةئقرلكمئيهعكي لائكوكجلئبدي ائ

شالالالال  ئيئالالالالوطئعجمالالالالطئيهالالالالك ييءئعدعالالالال ئشالالالالور ئيهدالالالالك يليوئيهوالالالالك ئيهدالالالالبةوئ مالالالال ئضالالالاليكي ئئ ئيهدالالالالكعيوائلوالالالالك 

يبل لجر ئعشيك ئقرلكمئيهعكي لائبرهدي ائي  هععىلائكي  وعلئ ه ئعجمطئيهلك 

هالالالاليئوطئعجمالالالالطئيهالالالالك ييءئوالالالاليئبوالالالالرمئكي ئهمدالالالالكعيوائلوالالالالك وئيمئيألخوالالالاليئ يالالالاليوطئ يهعىيالالالالبئي  قعالالالاليئكقالالالالرا

  ل2023رلكمئيهعكي لائيهكرعائي يدر وائهمدلائئيجيعر رائُخ صئهعلرقشائعشيك ئق

كبددالالالالبئيهبوالالالالرموئشالالالال  ئيهدالالالالك يليوئ مالالالال ئ ضالالالاليكي ئ لجالالالالر ئعشالالالاليك ئقالالالالرلكمئيهعكي لالالالالائبرهدالالالالي ائيهععىلالالالالاوئ 

يبوئىيئو خائدو ئيهيل و ئعمئ كمئيدخوي ل  كي  وعلئ ه ئعجمطئيهلك 

يهعل الالالالالرجئيهالالالالالك يي وئئكوىالالالالال ئيهدالالالالالك يليئومئ يه الالالالالرلكمئودالالالالالي   ئوالالالالاليئيخ و الالالالالريلوئيألكهكوالالالالالرةئيهيالالالالاليئيبلر الالالالالر

ك الالالاليئعىرودالالالالائيهبارهالالالالاوئكي موالالالالائلدالالالالبئيه  الالالاليوئكعىرودالالالالائيه دالالالالر وئكي يي الالالالرءئبرهخالالالال عرةوئوضالالالالقائ الالالالمئ  الالالالق ئ

 ئي قي ر  وئكو رئهمبورمل

لئومئ ويي الالالاليئعشالالالاليك ئيه الالالالرلكمئو عوالالالالائي الالالال و ئعشالالالالريوةئيهبلالالالال ئيهيديوالالالالائ مالالالال ئ وي الالالالرئعالالالالمئيهعشالالالالريوةوئ  ككجالالالال 

 الالالالر ئيهالالالال يخميئهيد والالالالسئعيبل والالالالرةئيهعل الالالالرجئيهالالالالك يي وئكي الالالال و ئعالالالالمئوجالالالالائي وئالالالالائيهبوئالالالالائيهعقئعالالالالائوالالالاليئي قي

ئيهخ عائك لةئيه ريدئيه  ئومعدلئيهعكياموئويئقار ئيهخ عرةئكيه ار رةئي قي ر وائيألخين ل

ئ

ئ

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
https://www.alsumaria.tv/Entity/3826319905/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/ar/
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ئيهكققرةئيهدلرئوائبومئيهكييدئكيهك ورةئيهعيد  ئ ئيهدك يليئوبدتئعةئكو ئوعيوىي 

يهالالالالك ييءئعدعالالالال ئشالالالالور ئيهدالالالالك يليوئيهوالالالالك ئيهجعكالالالالاوئيمئيهكالالالالييدئودالالالالك ئوىالالالال ئيئالالالالوطئعجمالالالالطئئ يهدالالالالكعيوائلوالالالالك ئ

  ه ئيدىو ئ ققائعيكي لائعةئعدوالئي قموعيئكيه كهيل

هالالالاليئوطئعجمالالالالطئيهالالالالك ييءئوالالالاليئبوالالالالرمئكي ئهمدالالالالكعيوائلوالالالالك وئيمئي خوالالالاليئ يدالالالالي بائ يهعىيالالالالبئي  قعالالالاليئكقالالالالرا

وئك ضالالالالكوائ الالالال  ئعالالالالمئو ضالالالالرءئيهىالالالالكلايطوئيرىالالالالرلكئعالالالالري ئكوالالالال يائهمىالالالالكلايطئيألعيوىالالالاليئبيئردالالالالائيهدالالالالولريكي

 ."يهكييدئبدضكيئيهد وي ئيألعيوىوائه ن

يهىالالالالكلايطوئكبددالالالالبئيهبوالالالالرموئقالالالال   ئيهدالالالالولريكيئيرىالالالالرلكوئيهالالالال  ئوالالالاليوطئهجلالالالالائشالالالالتكمئيهعدالالالالريبومئيه الالالال يع ئوالالالاليئ

ائكوالالالالال ئ يبوئبك الالالالال لئوك  لئكلوالالالالالائيهدىكعالالالالالائد الالالالالائعجمالالالالالطئيهلالالالالالك  ي رلوالالالالاللئهمدالالالالالك يليئبعلردالالالالالبائعبرشالالالالالييلئع رعالالالالال 

ئبك ئيشىوائيهدىكعا ل يهكييدئو كي يهىكلايطئيألعيوىيئوعدا

كيهك والالالالرةئيهعيدالالالال  وئ يهكالالالالييدئكوضالالالالر ئيهبوالالالالرمئيلالالالاللئ جالالالالينئخالالالالقائيهم الالالالرءئيدالالالاليكيي ئيهكققالالالالرةئيهدلرئوالالالالائبالالالالوم

  ربئكو يءئيه كيةئيهكييقوائويئعقد ائومكائ ي  كدويئعجيورةئيهديبئ م ئي ي

ىعالالالالالرئجالالالالالينئيهبدالالالالالتئوالالالالاليئيك والالالالال ئيهكققالالالالالرةئكيهشالالالالالييىائكوالالالالالسئيي رقوالالالالالائي االالالالالريئيهدالالالالالييييوجيئوالالالالاليئعخيمالالالالال ئ

ائيهعوالالالالرفوئكو الالالالرئ يهعجالالالالر ةوئك مالالالال ئيودالالالال رئيهيكالالالالركمئوالالالاليئعكيج الالالالائيهياوالالالالييةئيهعلرخوالالالالائكج الالالالك ئعكيج الالالالائشالالالالد 

 همبورمل

رءئيهالالالالالال ئ و عوالالالالالالائيهكققالالالالالالائعالالالالالالةئيهك والالالالالالرةئيهعيدالالالالالال  وئكوشالالالالالالريئيئالالالالالالوطئعجمالالالالالالطئيهالالالالالالك ييءئخالالالالالالقائيهم الالالالالالئ 

 هالالالال ئيدىوالالالال ئ ققالالالالائعيكي لالالالالائعالالالالةئعدواالالالاللئي قموعالالالاليئكيهالالالال كهيوئبعالالالالرئود الالالال ئيهدالالالالور  ئيهكالوالالالالائ يهكالالالالييدئكدالالالالكي

 كوعل ر لهمكييدوئكو   ئيدي يييئيهعلا ائئ

ئ

ئيهكييدئئئي  يجيئكيهكبر  ئوتى يمئ م ئد  ئدور  

عديشالالالالريئيألعالالالالمئيه الالالالكعيوئقردالالالال ئي  يجالالالاليوئك  الالالالو ئيئالالالاليق ئيهل الالالاليئدوالالالال يئيهكبالالالالر  وئيىالالالال ئيهدالالالالكعيوائلوالالالالك  ئ

 يهوك ئيهدبةوئ م ئضيكي ئد  ئدور  ئيهكييدل

دوالالالال يئ ،يئالالاليق ئيهل الالاليئوئ يهي ولالالالرئيئالالالوطيهدالالالكعيوائلوالالالك ئكقالالالرائي  يجالالاليئوالالاليئيايوالالال  ئ بالالاليئيالالالكوييوئيربكي الالالالر

وئكبددلالالالالالالالرئعجعالالالالالالالائيألكضالالالالالالالر ئيهدوردالالالالالالالوائكيألعلوالالالالالالالائوالالالالالالاليئيهالالالالالالالبق وئكو عوالالالالالالالائيهد الالالالالالالر ئ مالالالالالالال ئيهكبالالالالالالالر  

 كعرئيد سئعمئعلج يةئوعلوا ل يهكييدئدور  

ئكيديكي ئيهم رءوئ يتوائيهدىكعائهمل ك ئبكيقةئيه كهائكيهعكيام ل

ئ

ئ

https://www.alsumaria.tv/Entity/1975307627/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/135431/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%20%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88/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/44100/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%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/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/3456709747/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133291/%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133291/%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
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ئ

ئ

ئئيهدو ئيهدىو ئو  كئهك  ئجمدائعجمطئيهك ييءئش يورئويئىائعدرو ا

يهدىعالالالائيهالالالكاليئيهدالالالو ئ عالالالريئيهدىالالالو وئ هالالال ئ  الالال ئجمدالالالائعجمالالالطئ  الالالرئيئالالالوطئيوالالالريئئ كىرهالالالائي لبالالالرءئيهكييقوالالالا

يهالالالالك ييءئشالالالال يورئوالالالاليئىالالالالائعدرو الالالالالكقرائيهدالالالالو ئيهدىالالالالو ئوالالالاليئبوالالالالرمئهعىيبالالالاللئيم يالالالاللئ كي  وئولالالالاللئيهي الالالال ئشالالالالوك ئ

ككج الالالالرءئ شالالالالوي ئيهدالالالالييكمئيهعليعوالالالالائ هالالالال ئ عالالالالري ئبلالالالاليئددالالالالمئوالالالاليئيه الالالالييةئيألكدالالالالاوئعبولالالالالرئ يدالالالالي ىيلرئخالالالالقائ

كيدالالالالالي ىيلرئووضالالالالالرئئئكلالالالالالرئبشالالالالالوك ئككج الالالالالرءئ الالالالال فئيهكشالالالالالوي ئيهىيوعالالالالالاويهم الالالالالرءئيهيالالالالالريوائيهعشالالالالاليي ئيهالالالالال  ئجع

 يريوخ الالالالرئيهباالالالالكهيئوالالالاليئيهعييدالالالالائيهع الالالالويوائعالالالالمئيالالالالريوائيهكالالالالييدئوالالالاليئعكيج الالالالائيه ىيريكيوالالالالائكي ي الالالالرب ل

كوضالالالالر وئ جالالالال  لرئيتويلالالالالرئهمالالالال  رئ ئيهيالالالاليئد  الالالالةئيه كوالالالالائي دالالالالقعوائكد  الالالالةئيهكالالالالييدئيهعيعدمالالالالائبرهعيجكوالالالالائ

كشالالالالالرئيئيهكييقوالالالالالاوئكبو لالالالالالرئومئيه  الالالالال ئ مالالالالال ئو ئعالالالالالمئويىالالالالالرمئ الالالالال فئيهعكر هالالالالالائيه ولوالالالالالائكيهشالالالالالكرئيئيهددالالالالالولوائكيه

دويدالالالالببئب ييبالالالالر ئيهعشالالالال  ئيهكييقالالالاليئكيهشالالالالكي  ئ مالالالال ئ هالالالال ئىدوالالالالي  وئعتىالالالال يئيلالالالاللئ يشالالالالريئخالالالالقائيهم الالالالرءئ هالالالال ئ

يهكيقالالالالةئيهدوردالالالاليئيه الالالالكبئيهالالالال  ئعالالالاليئ مالالالال ئيهكالالالالييدئوالالالاليئيهدالالالاللائيهعرضالالالالواوئدوالالالالتئي لدالالالال ي ئيهدوردالالالاليئيهالالالال  ئ

 والالالاليئيهعيكي لالالالالائيهيالالالاليئووي ي الالالالرئي ليخربالالالالرةئوئووعالالالالرئوشالالالاليلرئ هالالالال ئ كيعالالالالائلجالالالالر ئئ رشالالالاللئيهكالالالالييدئبدالالالالببئيهليالالالالرئ 

دىكعالالالالالائيهدالالالالالو ئيهدالالالالالك يليئيهعيعدمالالالالالائبرهالالالالال   ئي قموعالالالالاليئكيهالالالالال كهيئكيهالالالالالكوي ئيهعرهوالالالالالائيهلدالالالالالبوائكي دالالالالالي يييئ

يألعلالالاليئوضالالالقئ الالالمئيهيالالال يجئيهالالالك و يئهمدالالالو ئيئالالالوطئيهالالالك ييءئععالالالرئجكمالالاللئ الالالردبئ ييوالالالائبرأل عالالالرةئكيهعشالالالرىائ

وئ جالالالال  لرئ  كيلالالالالرئهإل يعالالالالر ئبرهعدرو الالالالرةئك  الالالال ئجمدالالالالائعجمالالالالطئيهالالالالك ييءئشالالالال يورئوالالالاليئىالالالالائكدمكه رلكيالالالالربة

عدرو الالالالاوئىعالالالالالرئدالالالالال يلرئعالالالالالمئ جعالالالالائعكج الالالالالائيدالالالالالي   ئيضالالالالالخو ئيهدالالالالمبورةئكيدجالالالالالو ئكيدالالالالال ولئي وجربوالالالالالرةوئ

كدددلالالالالرئيهجعوالالالالالةئ مالالالالال ئيهل الالالالاليئبكيقكوالالالالالائكيهيدمالالالالاليئبره الالالالالبيئكومئ ئيىالالالالالكمئيهاعكدالالالالالرةئوىبالالالالاليئعالالالالالمئي عىرلالالالالالرةئ

 يهعيردا ل

ئ

ئ رئعل ئوكعومللئهجلائك ييوائيدضيئهياوويئ ت ءئيهعدرو ومئب وةئ عم

وىالالالال ئيه والالالالر  ئوالالالاليئي االالالالريئيهيلدالالالالو يئييىالالالاليئجالالالال  رموئيهدالالالالبةوئبالالالالرمئهجلالالالالائي والالالالو ئي يءئيهعكمكعالالالالائ ئكىرهالالالالائ

يهعدالالالالرو ومئبالالالال وةئ عم الالالالرئيه كمالالالاليوئعبولالالالالرئومئقييييي الالالالرئدي الالالال يئيهشالالالال يئيهع بالكقالالالالرائجالالالال  رمئوالالالاليئدالالالال وتئهالالالالال ئ

عمالالالالال ئيهخالالالالال عرةئوالالالالاليئبكالالالالال ئيهعدرو الالالالالرةئبدالالالالالببئي  يءئيهضالالالالالكو ئهمعدالالالالالرو ومئعالالالالالةئيهعكمكعالالالالالائ وئ مئ يالالالالالي  ئ

يالالالالييى ئعم الالالالرةئي شالالالاليبرفئبره دالالالالر ئيهعالالالالرهيئكي  يي ئكيدالالالالياقائيهل الالالالك  وئ ويالالالالرئيهالالالال ئيمئ  لالالالالر ئعم الالالالرةئ الالالال  ئ

عكيكضالالالالالائ مالالالالال ئيهمجالالالالالرمئيهيقربوالالالالالائكيه ضالالالالالرئوائبرلي الالالالالريئيهدد  لكيضالالالالالر وئيمئ يئالالالالالوطئيهالالالالالك ييءئعدعالالالالال ئ

جالالالالك ئعدالالالالرو ومئ والالالاليئى الالالالتومئوالالالاليئي يءئع الالالالرع  ئك عالالالال ئيهالالالال ئيشالالالالىوائهجلالالالالائ موالالالالرئيهدالالالالك يليئو ي ئددردالالالالوائك

همي والالالالالو ئكيهيالالالالاليئبالالالالال وةئ عم الالالالالرئقبالالالالالائوالالالالالكعوم وئعتىالالالالال يئيمئ قالالالالالييييةئيهياووالالالالاليئدالالالالاليكممئوالالالالاليئىالالالالالرلكمئي كائ

يهع با لكيشالالالالريئيهالالالال ئيمئ ياووالالالاليئيهعدالالالالرو ومئععالالالالمئهالالالال ئولجدالالالالكيئوالالالاليئي يءئع الالالالرع  ئك مالالالالو  ئعتشالالالالييةئدالالالالمبوائ

 ئدىكعالالالالائيهدالالالالك يليئوالالالاليئيهياووالالالاليئي وجالالالالربيئيهالالالال  ئوكيعالالالال ئيدالالالالطئكيضالالالالدائضالالالاليكي ئعالالالالمئيجالالالالائيلجالالالالر ئبيلالالالالرع

يمبالالالاليئاعالالالالك ئي  رهي لكىالالالالرمئيئالالالالوطئيهالالالالك ييءئ  الالالال ئعالالالالتخييئدمدالالالالمائه الالالالرءيةئعالالالالةئعدالالالالرو ومئعالالالالمئيجالالالالائ

ئي اق ئ مئابوكائيهيد ورةئكاي ئيتوائيهدىكعائي يءئعم رةئع عال

ئ
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ئ

 يهكييدئدورديئوي  ئيدي ئيعيوىيئ وشرائيدورءئي ي رقوائيه ولوائعةئ

ىشالالالال ئيهعدمالالالالائيهدوردالالالاليئجردالالالال ئيهعكدالالالالك وئيهوالالالالك ئيهدالالالالبةوئ الالالالمئيدالالالالي ئيعيوىالالالاليئ ج الالالالر ئئ يهك الالالال ئلوالالالالك 

 دكيئدىكعائيئوطئيهك ييءئعدع ئشور ئيهدك يليئعمئيدورءئي ي رقوائيه ولوال

كوشالالالالري ئبالالالاللئيهكالالالالييدئئئكقالالالالرائيهعكدالالالالك ئوالالالاليئي الالالاليو ئ مئ   الالالال ئعالالالالتيعيئوجعالالالالةئيهالالالال كائيهكيبوالالالالائعالالالالةئيه الالالالوم

بكوالالالال  ئيهعالالالال نئعالالالالةئيه الالالالومووئ ويالالالالرئيهالالالال ئ مئ   الالالال ئيهعالالالالتيعييةئ ئوشالالالالىائئمالالالال ئبدي رقوالالالالائوخيمالالالال ئ الالالالمئ  الالالالربئيهب

خاالالالاليئيكئولالالالالي ئ لالالالاللئعشالالالالىمائهالالالال نئيهجرلالالالالبئي عيوىالالالاليوئي ئيمئ   الالالال ئي ي رقالالالالرةئدالالالالوكه ئعشالالالالرىائىبوالالالالي ئىعالالالالرئ

 د تئعةئيهدىكعرةئيهدرب اول

يهعيي قالالالالالائي ئشالالالالالكيئبكجالالالالالك ئكيضالالالالالر ئومئ يهجرلالالالالالبئي عيوىالالالالاليئودالالالالالركائيديوالالالالال ئي  ي ئيهخر الالالالالائبالالالالاللئعالالالالالمئ

عكيضالالالالالوةئييكمالالالالالسئبعمالالالالال ئيهارقالالالالالائيكئيهعكيضالالالالالوةئي دالالالالاليييوجوائبالالالالالومئيهكالالالالالييدئكيه الالالالالومووئعشالالالالالوييئيهالالالالال ئومئ

 يهدىكعالالالالائيهدرهوالالالالائديالالالال ئيمئد  الالالالةئيليرجالالالالرئكخاالالالالكيةئلرجدالالالالائو لرهالالالال ئعالالالالمئويالالالاليبصئه الالالالرئدوردالالالالورئ مالالالال ئ

 يهعديكنئيه يخميئكيهخريجيول

 هدعمائيهش ر يةئيهكمورئبومئي ديد ردئكيهيكيومللئعكرلر ئعديعي ئ

يدالالالاليعيئخيكقالالالالرةئقالالالالرلكمئي عالالالالمئيهاالالالال يئيئديالالالال ئبكالالالال ئيل ضالالالالرءئدىكعالالالالائي الالالاليو ئي  عالالالالرائئيهعكمكعالالالالا كىرهالالالالائ

كعل الالالالرئو الالالالي ئيكوالالالالومئدعمالالالالائيهشالالالال ر يةئيهيالالالاليئ الالالالكةئ مو الالالالرئيهبيهعالالالالرمئكهالالالال ئيابالالالالسئهاروالالالالائي مئبالالالالرهي  ئعالالالالمئ

 ئكجك ئيهيخ و رةئيهعرهوائه رئضعمئيه رلكمل

يهشالالالال ر يةئخلالالالال دئيهعكالالالاليققةئي  ييوالالالالائعلالالالال ئويالالالالي ئاكومالالالالائكيد والالالال يئوالالالاليئئك خمالالالالةئيدالالالاليعري ئيكوالالالالومئدعمالالالالا

ك يي ئيهعرهوالالالائيهالالال ئيمئك الالالمةئيهالالال ئيهعكيقالالالائيهدوردالالاليئيهالالال  ئهالالال ئوىالالالمئوالالاليئي  يبالالالريوئعالالالمئخالالالقائيكجالالاللئضالالالاائ

هعلالالالالةئياالالالالقدئيدالالالاليعري ئيهيكوالالالالومئخكوالالالالرئعالالالالمئخمالالالالكئيهجرعكالالالالرةئي  موالالالالائيهي يودالالالالوومئبكالالالال ئيدبوالالالالي  ئ مالالالال ئيه االالالالر ئ

كبرهدالالالال وتئ عالالالالرئوكيقالالالالائي الالالال ييئيدالالالاليعري ئيكوالالالالومئدعمالالالالائيهشالالالال ر يةئي الالالالكائععدمالالالالائئئيققة*يبالالالالي ئيهعكالالالالئئيهكالالالالر لئ

دعمالالالالائيهشالالالال ر يةئيهكموالالالالرئوالالالاليئيهكالالالالييدئيكيءئدعالالالال  ئوالالالاليئدالالالال وتئهالالالالالئ يهعكمكعالالالالا وئ مئ يالالالالدخيئي الالالال ييئيدالالالاليعري ئ

يكوالالالالومئيهشالالالال ر يةئيهكموالالالالرئود الالالالائبدالالالالببئ والالالالر  ئي جالالالالييءيةئي  ييوالالالالائهالالالالك وي ئيهعرهوالالالالائاوالالالال ئدالالالالرعي وئعتىالالالال  ئ

موالالالالالالائيع مالالالالالالةئيهالالالالالالك يي ئيهالالالالالال ئل روالالالالالالائيألدالالالالالالبك ئ  الالالالالال ييئيدالالالالالاليعري ئيهيكوالالالالالالومئوكئيهكالالالالالالك  ئيهالالالالالال ئومئ يهععد

كيضالالالالو وئومئ يهكالالالالرئسئيهدوردالالالاليئوعدالالالالائيهدالالالالببئيألىبالالالاليئيهالالالال  ئو الالالال ئيعالالالالر ئي الالالال ييئيدالالالاليعري ئئيهي الالالالر يية لئ

يهيكولالالالرةئددالالالبئعالالالرئيالالال ئيهي الالالكوةئ موالالاللئوالالاليئو الالالييةئقالالالرلكمئي عالالالمئيهاالالال يئي وئ ويالالالائيهالالال ئومئ ي مالالالبئيتدالالالرءئ

  موالالالالائ الالالال ئعالالالالمئيهدوردالالالالوومئيهالالالال  ئوخشالالالالكمئوالالالالييقئجرعكالالالالري  ئعالالالالمئدعمالالالالائيهشالالالال ر يةئبكالالالال ئيكوالالالالل  ئيهجرعكالالالالرةئي

كييالالالالربةئدعالالالال  ئدالالالال ود روئولالالالاللئ ويدالالالالي ئ مالالالال ئك يي ئيهعرهوالالالالائددالالالال ئعمالالالال ئيكوالالالالومئيهشالالالال ر يةئيهكموالالالالرئئيهدىالالالالكعي لئ

 ئ  يئيهش يئو ائك   ئيىيييئدولريوكئيهكر ئيهعرضيئبك ئيلي رءئيهدلائيهعرهوا ل

 ئ*ي هوائيهج و  ئئ

عالالالالمئجرلب الالالالرئىشالالالال ةئ ضالالالالكئعجمالالالالطئيهلالالالالكيبئدالالالال ومائيهدالالالالمارليوئ الالالالمئيخالالالاليئياالالالالكييةئي الالالال ييئيدالالالاليعري ئيكوالالالالومئ

 ئدعمائيهش ر يةئيهكموروئكي هوائيهج و  ئيهييئدوي ئيهعضيئب رئويئيه يي ئيهع بمالئئ
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كي الالالالالكائيهدالالالالالمارليئوالالالالاليئدالالالالال وتئهالالالالالالئ يهعكمكعالالالالالا وئ مئ عجمالالالالالطئيهخ عالالالالالائي يدالالالالالر  ئكبرهيلدالالالالالوسئعالالالالالةئك يي ئ

ه ئعكضالالالالك ئياالالالالقدئيدالالالاليعري ئيكوالالالالومئدعمالالالالائيهشالالالال ر يةئيهكموالالالالر وئعشالالالالوي ئ هالالالال ئومئ ياالالالالقدئيهيخاالالالالوائدالالالالويك

 ئي ديعري ئدوىكمئددبئدرجائيهجرعكرةئهميخ  رةئيهعيردائعمئيهع  عوم لئئ

كيربكالالالالالةوئيمئ ك يي ئيهيخاالالالالالوائدالالالالال  ةئيهيخ  الالالالالرةئيهيالالالالاليئيديرج الالالالالرئيهجرعكالالالالالرةئعالالالالالمئيجالالالالالائجكالالالالالائيألكهكوالالالالالائ

لالالالائيلالالاللئ عالالالمئدالالالسئىالالالائعالالالمئيىعالالالائيهشالالال ر  ئيهكموالالالرئيمئود الالالائ مالالال ئهدالالال ئيه الالالييقئوالالاليئع  عالالالائيهيكوولالالالرة وئعبو

 ئوي ائيكوومئويئيه ار ئيهدىكعي لئئ

 ئ*ئي عمئيها يئي؟

يهالالال ئ هالالالال ئوتىالالالال ئيهلرئالالالالبئيهعدالالالالي ائبردالالال ئخشالالالالرموئوالالالاليئدالالالال وتئهالالالالال ئيهعكمكعالالالائ وئ مئ  لرهالالالال ئو الالالالييةئ جالالالالةئوالالالاليئ

 ئييد لقرلكمئي عمئيها يئيئىرمئيه   ئعل رئ كئديقائعبره ئىبوي ئعمئوعكيائيهك

كعالالالةئىالالالائعالالالرئيالالال ئ ىالالاليفئولي الالاليئدعمالالالائيهشالالال ر يةئوالالاليئيهكالالالييدئيمئو ا الالالكيئدعالالالي ئ لالالالرئ  وئيعمالالالومئعالالالمئيهدىكعالالالائ

يهج والالالال  ئيمئيكعالالالالائ مالالالال ئيابوالالالالسئو الالالالييةئقالالالالرلكمئي عالالالالمئيهاالالالال يئيئقبالالالالائيلي الالالالرءئيهدالالالاللائيهعرهوالالالالائكيالالالالدخوي  ئهدالالالاللائ

ئ ضرووال

 يهل ائ ورييةئىي وائعىكىوائ ه ئبا ي للئ ومئ م ئيهعكي لائكوخينئ م ئ

بولعالالالالرئوجالالالالي ئ  الالالال ي ئقالالالالرلكمئيهعكي لالالالالائيهكرعالالالالائوالالالاليئىالالالالائ الالالالر ئيبالالالال وئعدالالالالرك ةئدىكعالالالالائيقمالالالالو ئيهعكمكعالالالالا ئكىرهالالالائ

ىي دالالالاليرمئبر  الالالالريئل دالالالال رئيعالالالالر ئيهدىكعالالالالائيهعيى والالالالاوئوالالالاليئعدركهالالالالائهمد الالالالكائ مالالالال ئوىبالالالاليئقالالالال يئععىالالالالمئعالالالالمئ

 يهد صئيهعرهوائكي عيور يةئعمئخقائيكيو ئيهيتدرءئكيهمجرمئبشىائ كي ئ م ئبا ي ل

دالالالاليكيئبالالالالري يليئقالالالالر ئدعمالالالالائعالالالالمئيه والالالالرييةئبالالالال وةئبر جيعالالالالر ئعالالالالةئيئالالالالوطئعجمالالالالطئيهالالالالك ييءئعدعالالالال ئشالالالالور ئع

 يهدك يليئهبدتئعديج يةئيهكضةئيهدورديئكي عليئويئيهبق ئوكيئك كهلئيه ئبا ي ل

بكالالالال  رئك الالالالائيهالالالال ئعىيالالالالبئيئالالالالوطئيه ضالالالالرءئي  مالالالال وئوالالالالرئسئ والالالال يموئكيجيعالالالالةئبالالالالرألخويئكلرقشالالالالرئعم الالالالرةئقضالالالالرئوائ

 كدوردوائ  و  ل

 كخي ئ ورييلئبم رءئيهعرهىيئهعلرقشائل طئيهعم رةئكيهييئيك ئي مب رئويئ ره ئي قمو ل

ائيدلالالالالرءئيشالالالالىوائيهدىكعالالالالرةئيهكييقوالالالالائ الالالالمئع الالالالرهد  ئيهيالالالاليئ ك ئوخ الالالال ئ مالالالال ئيدالالالال وئومئيهىالالالالي ئوبددالالالالكمئ يئعالالالالر

ئيعىالالالالمئوالالالاليئعم الالالالرةئ  والالالال  ئكيهيالالالاليئ ئيبيكالالالال ئ الالالالمئقالالالالرلكليئيهعكي لالالالالائكيهالالالالل ائكيهاالالالالر وئبر ضالالالالروائيهالالالال ئيهعلالالالالراس

بره دالالالاليكيوئوضالالالالقئ الالالالمئعم الالالالرةئوخالالالالينئيىشالالالال ئ مالالالال ئيهدالالالالردائبكالالالال ئئ140يهعيلر  الالالالائ مو الالالالرئكيهعكيكوالالالالائبعالالالالر  ئ

 ع  ئعمئيد وسئيهعم رةئي ىديئو عوائوئبددبئعييقبومل

عالالالمئجرلبالالاللوئىشالالال ئيهلرئالالالبئ الالالمئيهدالالال بئيهالالال وع ييايئيهىي دالالاليرليئشالالاليو ئدالالالموعرموئ الالالمئوبالالالي ئيهعم الالالرةئيهيالالاليئ

 ئوكي  ئ وري ئبا ي ئهميبردتئبشدمئيهعم رةئيهكره ائلدودعم رئيهكو ئيهدىكعيئيهىي  ئيه  ئئ

كو الالالالكائدالالالالموعرمئوالالالالاليئدالالالال وتئهكىرهالالالالائ ئيهعكمكعالالالالالا وئ مئ وبالالالالي ئيهعم الالالالرةئيهيالالالالاليئدولرقشالالالال رئيهكوالالالال ئيهدىالالالالالكعيئ

يهعيكم الالالالائبرهعلالالالالراسئيهعيلالالالالر  ئ مو الالالالرئكيىالالالالروتئيه الالالاليصوئوضالالالالقئ الالالالمئعدالالالالدهائئ140ويعدالالالالائوالالالاليئيهعالالالالر  ئئيهىالالالالي  ئ

  ه ئجرلبئعددهائيهل ائكيهار ئ ليهعكي لائكيهيكييبئكعم ئيهش  يءئئ
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كوضالالالالو ئومئ ي قمالالالالو ئعلالالالال ئيشالالالالىوائيئالالالاليق ئي يي ئيه كهالالالالائيم الالالال ئ شالالالالرييةئ وجربوالالالالائدالالالالكائ والالالالر  ئلدالالالالبائي قمالالالالو ئ

 وئعشالالالالوييئيهالالالال ئيمئ ئكوالالالال يئىي والالالالرئيووكالالالالرئدو الالالالائ هالالالال ئيهكر الالالالعائباالالالال ي ئقيوبالالالالرئكدالالالالوبدتئ2023والالالاليئعكي لالالالالائ

ردالالالالوائيهعم الالالالرةئيهكره الالالالائبالالالالومئي قمالالالالو ئكيهعيىالالالال ئعالالالالةئيئالالالالوطئيهالالالالك ييءئعدعالالالال ئشالالالالور ئيهدالالالالك يليئكيه  رعالالالالرةئيهدو

 كعل رئعم ئدد ئد وبييئيهبوئائكيأل عريئيهدىكعويوم ل

يهكر الالالعائباالالال ي ئوبالالال كئول الالالرئو عالالالةئ هكبالالالا ئي قمالالالو ئجوالالال ياوئكقالالالييةئومئيىالالالكمئد الالالائيهىالالالي ئعالالالمئيهعكي لالالالائ الالاليئ

 ئل طئعرئىرلةئ مو رئدرب اروئددبئيهلرئبئ مئىيمائ ر قكمئيهلوربوائ ميئييىي ل

 ىيئييىالالاليئوالالاليئدالالال وتئهالالالالئ يهعكمكعالالالا وئ مئ يهيدره الالالرةئيألخوالالالي ئيهيالالاليئجالالاليةئودلالالالرءئدالالاليي ئيشالالالىوائيهدىكعالالالائكوالالالئ

يهج والالالال  ئدالالالال دةئكوالالالالسئيهدالالالال  ئيه الالالالرلكلي وئعضالالالالو رئول الالالالرئ هالالالالمئيالالالالتديئ مالالالال ئ والالالالر  ئوكئخ الالالال ئ الالالال فئيهد الالالالائ

 برهلدبائهمعىكمئيهىي   ل

شالالالالريئومئي ي رقالالالالرةئيألخوالالالالي ئ%وئووعالالالالرئو12كوشالالالالويئيهالالالال ئومئ لدالالالالبائيهعىالالالالكمئيهىالالالالي  ئعالالالالمئيهعكي لالالالالائ  يهالالالالةئ

 همئياويئعمئ  فئيهلدبا ل

كوضالالالالو وئومئ يهلدالالالالبائيهيالالالاليئودخالالالال  رئيهعىالالالالكمئيهىالالالالي  ئي مئيالالالال ئيديدالالالالرب رئ الالالالمئايوالالالالسئيهيكالالالال ي ئيهدالالالالىرليئكهالالالالمئ

 وي ئيك وم رئ  ئويئدرهائوجييءئيك ي ئدرليئويئيهدلكيةئيهع بما ل

يهعكي لالالالالائ والالالاليئ الالالالدو ئكعجالالالالي ئيشالالالالر رة وئكويالالالالربةوئومئ عروشالالالالر ئبشالالالالدمئ والالالالر  ئلدالالالالبائيهعىالالالالكمئيهىالالالالي  ئعالالالالمئ

عشالالالوييئ هالالال ئومئ يهيدره الالالرةئيألخوالالالي ئجالالاليةئعالالالمئوجالالالائيشالالالىوائيهدىكعالالالائكهالالال ئوالالالي ئيهياالالاليدئ هالالال ئوعالالالكيئ ئيل الالالةئ

 ويئ ىعرائيشىوائيهدىكعائيهج و   ل

كيليشالالالاليةئوالالالاليئيمكلالالالالائيألخوالالالاليئيلبالالالالرءئي والالالال ئبالالالالدمئلدالالالالبائي ىالالالاليي ئدالالالالييي ةئبكالالالال ئيهي ركضالالالالرةئيألخوالالالالي ئيهيالالالاليئئ

ائيهدوردالالالالوائهيشالالالالىوائيهدىكعالالالالائيهج والالالال  وئكبددالالالالبئيه الالالالرلكمئوالالالالدمئلدالالالالبائىالالالالائعىالالالالكمئو الالالالكةئوجيوالالالالةئعالالالالةئيهىيالالالالئ

 مو الالالالرئيهبيهعالالالالرمئيديدالالالالبئ الالالالمئايوالالالالسئوجالالالالييءئعدالالالال ئدالالالالىرليئك مالالالال ئ الالالال يئيألدالالالالرطئوالالالالي ئيد والالالال ئلدالالالالبائىالالالالائ

 عىكمئكيديد رقريلئعمئىائعكي لال

ي ئقالالالال ئيىالالالالكمئخاالالالالائي قمالالالالو ئكعيكي يالالالاللئيهيالالالاليئوعريدالالالال رئيدلالالالالرءئيقالالالاليييئىالالالالائعكي لالالالالائعرهوالالالالاوئيبعالالالالرئ الالالال فئيهعالالالالئ

عكيكوالالالائهالالال نئيهدىكعالالالائيهج والالال  وئكقالالال ئيالالاللج ئعالالالي ئوخالالالينئوالالاليئيدالالاليخ ي ئل الالالطئ يهدوالالالا ئكي الالالائيهالالال ئعالالالرئييوالالال ئ

ع ربالالالالائ الالالال  ئي الالالال و ئي ئيهي يعالالالالرةئيالالالال ىيئهدىكعالالالالائباالالالال ي ئكيبدالالالالا رئيهالالالالكيي يةئيهل اوالالالالاوئهىالالالالمئي عالالالاليئيهالالالال  ئقالالالال ئ

 ع مدوا ئعمئجرلبئكيد لوي سئ مولئيهيئودومئيمئي قمو ئهمئويلر ائيه ئبا ي ئكيهكققائيهدلرئوائ 

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ
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ئ

 يهب ي للئيشيبر ئعدم ئبومئعامكبئب ضرورئعخ ييةئكقك ئوعلوائولي يئب  ربائضربا

ئ

ووالالالالر ئع الالالال يئوعلالالالاليوئوالالالالك ئيهدالالالالبةوئبرلالالالال   ئيشالالالاليبر ئعدالالالالم ئبالالالالومئعامالالالالكبئكقالالالالك ئوعلوالالالالائوالالالاليئشالالالال سئلوالالالالك  ئ

 عدرو ائيهب ي ئوق  ئجلكبيئيهكييدل

ائبييبالالالالائعالالالالالق  ئيكائو الالالالوبئودلالالالالرءئل الالالالالبئىعالالالالومئألدالالالالال ئكقالالالالرائيهع الالالال يئهكىرهالالالالالائشالالالال سئلوالالالالك وئ مئ  ضالالالالالربار

يهعامالالالكبومئب ضالالالرورئعخالالال ييةئبكالالال ئد الالالكائيبالالالر ائ االالالقدئلالالالريئبالالالومئيهعالالالي  ئكبالالالومئيه الالالك ئي علوالالالائضالالالعمئقضالالالرءئ

 وبيئيهخ وبئويئيهب ي  ل

  بكائج و ئهارئييةئشدمئوعيوىوائيه ئقر   ئ ومئي د 

االالالالرئي ئيعيوىوالالالالائ باالالالالةئوالالالاليئعاالالالالريئقر الالالال  ئ الالالالومئي دالالالال ئىشالالالال ئع الالالال يئوعلالالالاليوئيهدالالالالبةوئومئيهعكمكعالالالالا ئكىرهالالالالائ

 يهجكوائ يبيئي لبريئل

كقالالالالرائيهع الالالال يئوالالالاليئي الالالاليو ئيمئ االالالالرئييةئيعيوىوالالالالائديبوالالالالائكعدالالالالوي ئىد الالالالةئعالالالالمئ عموري الالالالرئي دالالالالياق وائ

والالالكدئقر الالالال  ئ الالالالومئي دالالالال ئيهجكوالالالالائبلردوالالالالائيهباالالالال ي  ئب ضالالالرءئ والالالالةئ يبالالالاليئي لبالالالالريوئقبوالالالالائ بالالالالكائاالالالالرئي ئل الالالالائ

    ليعيوىوائيه ئعبل ئيه ر 

كيضالالالالر وئومئ قر الالالال  ئ الالالالومئي دالالالال ئشالالالال  ةئديىالالالالائ والالالاليئي يور والالالالائهماالالالالرئييةئيهيالالالاليئ باالالالالةئ يخالالالالائعبلالالالال ئ

يه ر الالالال  ئكدالالالالائيجالالالالييءيةئيدييي والالالالا وئعكضالالالالدرئيمئ يهاوالالالالييمئيهديبالالالاليئي عيوىالالالاليئدمالالالالسئوالالالالكدئعبلالالالال ئيه ر الالالال  ئ

 هيكوويئيهدعروائي علوا ل

ائ مالالالال ئعبلالالالال ئيه ر الالالال  ئكيهعلالالالالراسئكوشالالالالريئيهالالالال ئومئ يه الالالالكيةئي عيوىوالالالالائشالالالال  ةئعالالالالمئيجالالالالييءيةئيهدعروالالالالائي علوالالالالئ

يه يوبالالالالائعل الالالالر وئعتىالالالال يئيمئ يه والالالالر يةئي علوالالالالائيهعيعيىالالالال  ئ يخالالالالائعبلالالالال ئيه ر الالالال  ئهالالالالوطئهالالالال و رئعكمكعالالالالرةئ الالالالمئ

 دعكهائ  فئيهارئيية ل

وشالالالالريئيهالالالال ئيمئقر الالالال  ئ الالالالومئي دالالالال ئيهجكوالالالالائ يبالالالاليئي لبالالالالريئيشالالالال  ئبالالالالومئيهدالالالالومئكي خالالالاليئ عموالالالالرةئ بالالالالكائ

ئهارئييةئيهدعائ كمئعكيوائدعكهي رل

ئ

ئ

ئ

ئ
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ئ

ئ

 يهيشو ئول يئقورعلئبكعمورةئل ائوعكيائعك  ائه نئبلك ئهبلرلوائ

ل الالالال ئع الالالالي ئيهيشالالالالو وئقورعالالالاللئبكعموالالالالائل الالالالائي عالالالالكيائكيي الالالال  ئيهكالالالالييقوومئيهعك  الالالالائوالالالاليئئ عالالالالكي ومئلوالالالالك 

 يهبلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالك ئيهمبلرلوالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

ك ىالالالاليئيهع الالالالي ئوالالالاليئبوالالالالرمئيم الالالالة عكي ومئلوك  لدالالالالخائعلالالالاللوئولالالالالل ول يئ الالالالدائيهعكمكعالالالالرةئيهعي يكهالالالالائوالالالاليئ

كدالالالالرئائي  الالالالق ئكيهيالالالاليئيالالالال  يئ ئقوالالالالر ئع الالالالي ئيهيشالالالالو ئبكعموالالالالائل الالالالائيألعالالالالكيائيهعك  الالالالائهالالالال نئيهبلالالالالك ئبكالالالال ئ

 يهمبلرلوالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا ل

كوىالالالال وئ م   الالالال  ئيعيقىالالالاللئي ئددالالالالربرةئع الالالاليووائيكئيعالالالالكيائيكالالالالك ئ شالالالالخرصئيكئبلالالالالك ئي موالالالالائعك  الالالالائه والالالاللئ

ل الالالالالائئيجالالالالالييءئ عموالالالالالرةئئوالالالالاليئهبلالالالالالرموئكيمئعالالالالالرعكجك ئعالالالالالمئيعالالالالالكيائيكالالالالالك ئهمع الالالالالي ئوئك ئد و الالالالالائ   الالالالالرءية

ئهقعكيائعمئخقائع ي ئيهيشو ئ ل

ئ

ئيهييو ومئو  ييكضودرئدكائيألي   ئيهعرهوائويئبويكةئئ

ائدالالالالكائيألي الالالال  ئيهعرهوالالالالائوالالالاليئئ كىرهالالالالائيأللبالالالالرءئيهكييقوالالالالا و الالالال يئع الالالالي ئيهييوالالالال وموئيهوالالالالك ئيهدالالالالبةوئيكضالالالالودر

 بوالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليكةل

كدالالالالرئائي  الالالالق ئكقالالالالرائيهع الالالالي ئوالالالاليئبوالالالالرمئيم يالالالاللئ كي  و لالالالاللئ يك وبالالالالرئ مالالالال ئعالالالالرئيالالالال ئي يكهالالالاللئوالالالاليئبكالالالال ئ

بخ الالالالكصئيي الالالال  ئيهكالالالالييقوومئيهعك  الالالالائوالالالاليئيهبلالالالالك ئيهمبلرلوالالالالائكيدكوم الالالالرئقوالالالال ورئيهالالالال ئوالالالالي ئع الالالالي ئيهييوالالالال ومئ

 ئوالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليئبوالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليكة ل

كوضالالالالر ئيهبوالالالالرمائ لاعالالالالئمئيهجع الالالالكيئكجعوالالالالةئيهديو الالالالومئ مالالالال ئيهعالالالالرائيهكالالالالر ئبكالالالال  ئقوالالالالر ئع الالالاليولرئب الالالالي ئئ

عيكم الالالالائبل الالالالائي ي الالالال  ئعالالالالمئقبالالالالائي ئعبمالالالال ئعالالالالمئيهدالالالالكي ةئيهعالالالال ىكي وئدوالالالالتئيالالالال ئيو الالالالر ئجعوالالالالةئي جالالالالييءيةئيه

 ئئيه ضالالالالالالالالالالالالالالالرءئيهالالالالالالالالالالالالالالال  ئىالالالالالالالالالالالالالالالرمئدردالالالالالالالالالالالالالالالعرئوالالالالالالالالالالالالالالاليئدعروالالالالالالالالالالالالالالالائيهعالالالالالالالالالالالالالالالرائيهكالالالالالالالالالالالالالالالر  ل

كوشالالالريئيهالالال ئولالالاللئ والالاليئيهكقالالالةئيهالالال  ئلالالالدعمئووالالاللئدالالاليصئيهجعوالالالةئ مالالال ئيعالالالكيائيهع الالالي ئل والالالبئبرهج الالالرةئيهيالالاليئ

يكجالالالالةئه الالالال يئيهخبالالالاليئبر يعالالالالر ئي دالالالالرهوبئيهع لوالالالالائكيالالالالكخيئيه قالالالالائوالالالاليئل الالالالائيهعكمكعالالالالرةئكيديدالالالال رئ رئعالالالالمئ

ئا لع ر ي رئيهيدعو

ئ

ئ

ئ

ئ
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ئ

ئ

 ع يللئعديشريئيهدوديئوكمسئ م ئ  ربرةئيه ويكطئيهعخمك ئيهيل ديئويئيهبق ئ

ئ

وىالالالالال ئعدعالالالالال ئ الالالالالك ئيالالالالالرجئيهالالالالال وموئعديشالالالالالرييهيئوطئيهع الالالالالي ئ بالالالالال ئيه يالالالالالر ئيهدودالالالالاليئهمشالالالالالتكمئئيهالالالالالكامئ 

 يه دواوئوللئدي ئيممئه ئوي ئي  ئو ئدرهائكور ئبره ويكطئيهعخمك ئيهيل ديئويئيهبق ل

كوالالالاليئع يخمالالالالالائ ري والالالالالائببيلالالالالالرع ئ دالالالالال وتئيه الالالالالر ي  وئوكضالالالالال ئعدعالالالالال ئ الالالالالك ئيالالالالالرجئيهالالالالال وموئومئ يه والالالالاليكطئ

ضالالالالعمئعجعك الالالالائىبوالالالالي ئعالالالالمئيه ويكدالالالالرةئيهيالالالاليئيكالالالالي ئبردالالالال ئيه ويكدالالالالرةئيهعخمالالالالك ئيهيل دالالالاليئوكالالالال ئعالالالالمئ

ئيهيل دواوئيهييئيتديئكي وبئيهج ر ومئيهيل ديئيهكمك ئكيهد مي ل

كوشالالالريئ هالالال ئومئ  الالال يئيه والالاليكطئعكالالاليك ئعلالالال ئ عالالالمئاكوالالالائكهالالالوطئج والالال يئ مالالال ئي االالالقدوئىعالالالرئولالالاللئووالالاليكطئ

ئعيىيي وئعتى يئوللئ ه ئوي ئي  ئو ئدرهائكور ئبره ويكط ل

يالالالالرجئيهالالالال ومئ مئ و الالالاليي ئيه والالالاليكطئيهيل دالالالاليئيهعخمالالالالك ئييشالالالالربلئىدوالالالالييئعالالالالةئي ل مالالالالكل يئكىكيكلالالالالالروئئكقالالالالرا

كهالالالال ه ئيدالالالالع ئوويكدالالالالرةئيل دالالالالواوئك مئوبالالالالي ئي  الالالالربرةئيىالالالالكمئبل هالالالالائبالالالالي ئك ىالالالالر ئكييي الالالالر ئوالالالاليئيهدالالالالييي ئ

ئكيهىدائيهبدواائكيىدويئويئيهجد ئككجةئويئيه كي ل

كوىدي الالالالالرئيليشالالالالالرييئ الالالالالكئ  ل مالالالالالكل يئو وئيهالالالالال  ئئوويكدالالالالالرةئيل دالالالالالوائو ع الالالالالرئكوخاي الالالالالرئ4كوضالالالالالر ائ يكجالالالالال ئ

ئوش  ئيدكييةئىائدلاوئكول يجئيديلئولكي ئىدوي ئع  ي رئي ىمولوىيئوعر ئيهجعوةئ ىر  ل

كبالالالالو مئيالالالالرجئيهالالالال ومئومئ  لالالالالر ئ الالالالككبائوالالالاليئي الالالال ئو الالالال ي ئيهدالالالالر ةئيهع الالالالربائبالالالالره ويكطئيهيل دالالالاليئيهعخمالالالالك وئ

ائكييدالالالالائهمعكرعالالالالائيهعيى والالالالائهيدموالالالالائكومئعالالالالرئوالالالالي ئي الالالال فئ الالالاليئيهدالالالالر ةئيهيالالالاليئيي الالالال ئوالالالاليئك يي ئيه الالالالد

ئيه ويكط ل

كوي  ائ  الالالالالكئوالالالالاليئابوكيالالالالاللئ يه والالالالاليكطئيهعخمالالالالالك  ئ ئوالالالالالت  ئهمكوالالالالالر ئكهىالالالالالمئعضالالالالالر  ريلئ الالالالاليئعالالالالالرئيدالالالالالببئ

يهكوالالالالر وئكيهكووالالالالرةئيىالالالالكمئبدالالالالببئي  الالالالربائبالالالالدعيي ئوخالالالالينئدالالالالكيءئوعالالالاليي ئع علالالالالائوكئيل دالالالالوائوكئ الالالالاريئ

ويكدالالالالرةئيهيل دالالالالوائيهعخمكوالالالالائيديالالالالرجئ%ئعالالالالمئيهع الالالالربومئبره 2%ئ هالالالال ئ1كىبالالالالريئيهدالالالالموئك لالالالالر ئدالالالالر ةئعالالالالمئ

ئه خكائيهعديش ورةئو ا ل

ئ

ئ

ئ
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ئ

ئ

ئيهجو ئيألي ليئوشيب ئعةئع يبومئيدممكيئعمئدكيورئكوكممئضبائىعوائىبوي ئعمئيهعخ ييةئ

ودالالالبائيهجالالالو ئيألي لالالاليوئوجالالاليئيهوالالالك ئيهدالالالبةوئعدركهالالالائيدالالالمائكي يوالالالبئىعوالالالرةئىبوالالالي ئعالالالمئيهعالالالكي ئئ  الالالقئوخبالالالري

ئوه ئدبائىبير كملئ20ى ئدشو ئكئ564يألييضيئيهدكيواوئكي ئيهكدكيئ م ئئيهعخ ي ئقر عائعمئ

كيالالالالدييئ الالالال فئيهكعموالالالالائيدالالالاليعييييئهمج الالالالك ئيهيالالالاليئيبالالالال ه رئيه الالالالكيةئيهعدالالالالمدائيألي لوالالالالائوالالالاليئيهد الالالالر ئ مالالالال ئيألعالالالالمئ

ئيهعدميئكي قموعيئعمئآوائيهعخ ييةوئبددبعرئ ىيفئعكقةئ  قئوخبري ئيهعدم يل

ر  ئيهكرعالالالالالائهمجالالالالالو ئيألي لالالالالاليوئومئقالالالالالكيةئدالالالالاليطئيهدالالالالال ك ئك ىالالالالاليئع الالالالال يئ دالالالالالىي ئعدالالالالالتكائوالالالالاليئيه والالالالالئ

كبرهيلدالالالالوسئعالالالالةئيألج الالالال  ئيألعلوالالالالاوئي الالالال ةئعالالالالمئخالالالالقائيهعييقبالالالالرةئيألعرعوالالالالائقوالالالالر ئعجعك الالالالائعدالالالالم دائعالالالالمئ

 يهع يبومئبرجيور ئيهد ك ئبايو ائ ويئعشيك ائعمئيألييضيئيهدكيوائ ه ئيألييضيئيألي لوال

يهدالالالاليوةئكيابوالالالالسئقكي الالالال ئي شالالالاليبر ئبرهيعروالالالالائيهعبرشالالالالي ئك مالالالال ئودالالالاليئ هالالالال وئ يالالالال ئيديوالالالال ئ كيوالالالالرةئي ئيه كالالالالائ

  مو  وئععرئو نئ ه ئ  ربائود   ئكويييئيمخيومئ ه ئ يخائيهكعسئيهدكي  وئبددبئيهع  يل

ىالالال ئدشالالالالو ئكئئ564كبالالالو مئيهع الالال يئولالالاللئبكالالال ئيىدوالالال ئ عموالالالرةئيهبدالالالالتئكيهي يالالالو ئهمعلا الالالائيالالال ئيهكدالالالكيئ مالالال ئ

وائ هالالالالال ئىعوالالالالالائعالالالالالمئيهالالالالال خرئيوئكيالالالالال ئيدكوالالالالالائوهالالالالال ئدبالالالالالائىبيالالالالالر كموئكدالالالالالق ئىقشالالالالالولىك ئبر ضالالالالالرئ20

 يهعضبكارةئ ه ئيهج رةئيهعخي ال

وهالالالال ئدبالالالالائئ237وُشالالالالريئ هالالالال ئولالالالاللئقبالالالالائووالالالالر ئقمومالالالالائو الالالالاوئو ملالالالالةئيهجعالالالالري ئيألي لوالالالالائ دبالالالالرائعدركهالالالالائهي يوالالالالبئ

ئىومك ييعروئىرلةئقر عائعمئدكيورلئ42ىبير كمئعخ ي ئبم ئك ل رئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ
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ئ

ئ

  ديكيءئيه ومئودى ئ م ئوكيكبرئبىريدائيقي ر وابكهويوىكائل  ئبرو مئ

ووالالالالر ةئ الالالالدو ائ بكهويوىالالالالك وئبالالالالدمئدوردالالالالائيهالالالاليئوطئيألعيوىالالالاليئجالالالالكئبروالالالال مئوالالالاليئيديالالالالكيءئيه الالالالومئلكوكدالالالالييئ ئ

 ييكري ئعةئع ره ئيهدم رءئيألكيكبووموئيه ومئق ئوكيج كمئ  كيقبئععويا ئبدبب رل

ي لدالالالالالدربئيهع الالالالرج ئهكيشالالالاللامئهم الالالالكيةئعالالالالالمئكىيالالالالبئيه الالالالد يئلوىالالالالك طئوولكىالالالالالكيئوالالالاليئيه الالالالدو اائ عالالالالمئ

ووارلدالالالاليرموئ هالالالالال ئيه الالالالاليي ئ بالالالالاليئيهعدالالالالوائيألامدالالالالاليئبشالالالالالدمئبوالالالالالةئ كي الالالالرةئ هالالالالال ئودالالالالاليييهوروئكيممئيهخالالالالالق ئ

يهعي يوالالالالال ئدالالالالالكائقالالالالالرلكمئخ الالالالال ئيهيضالالالالالخ وئيهالالالالال  ئو الالالالال  ئ   الالالالالرءيةئضالالالالاليوبوائك  عالالالالالرئهمشالالالالاليىرةئيألعيوىوالالالالالائ

ئبي ليه  و ائهمبوئاوئ  يي ئبرو مئعي ئوخينئورجدةئي يدر ئيألكيك

كوضالالالالالر ئيهع الالالالالراوئيألكيكبوالالالالالكمئقم الالالالالكمئبشالالالالالدمئدالالالالالمك ئيهك والالالالالرةئيهعيدالالالالال  وئيهيالالالالاليئ ئييشالالالالالركيئعالالالالالةئدم رئ الالالالالرئ

وددالالالالبوئكهىل الالالالرئوالالالاليئبكالالالال ئيألدوالالالالرمئ ئيالالالالبما  ئبخاا الالالالروئجالالالالك يئدوردالالالالائيهبوالالالالةئيألبالالالالو ئ الالالالكئ يهقعبالالالالر  ئ

ئيهع  با ئيهييئوب  ئ  و رئيهيئوديئعكريضائيه ومل

يألكيكبالالالالاليئوكي الالالالال ئومئيهك والالالالالرةئيهعيدالالالالال  ئييخالالالالال ةئعكق الالالالالرئعدرهوالالالالالرئ عي الالالالالرصئككو الالالالالرئهم الالالالالدو اوئ ي يدالالالالالر ئ

ي دالالالالاليدعرييةئعالالالالالمئوكيكبالالالالالر وئكوشالالالالالريةئ هالالالالال ئومئبروالالالالال مئو الالالالالي ئد الالالالاليورئبرهع الالالالالره ئيألعيوىوالالالالالاوئكوعىالالالالالمئومئ

ئيكرليئبيكىدائو ائ بدببئي شرييةئيهضرئكائكيه م  ل

عالالالالمئي قي الالالالر وئكيهالالالال  ئعالالالالمئئكوىالالالال ةئيه الالالالدو اوئومئعشالالالاليك ئيه الالالالرلكمئيهالالالال  ئيالالالال ئياالالالالكويفئ  يهالالالالائيهىيبالالالالكم

شالالالالدللئومئودالالالالع ئهكيشالالالاللامئبر ل  الالالالرائ الالالالمئبىالالالالوموئوعىالالالالمئومئويدالالالالكائ هالالالال ئىريدالالالالائ مالالالال ئوكيكبالالالالروئك مالالالال ئ

ئخم وائو عائيهارقاوئو مئيقي ر يةئبك ئيه كائيألكيكبوائ م ئكش ئي ل وريئبره كال

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ

ئ
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ئ

ئ200لدكئئيه ور ئيهيكدواائ دبرائعدرك ةئ جكعوائوكىييلوائ م ئ   ئعدركيئكي  وا

 عدم ئ

ئ

ووالالالالر ةئك يي ئيهالالالال ور ئيهيكدالالالالوائب دبالالالالرائعدالالالالرك ةئ جكعوالالالالائهم الالالالكيةئيألكىييلوالالالالائ مالالالال ئ الالالال  ئيكدالالالالورئيهوالالالالك  ئ

عدالالالالم وئ ضالالالالروائ هالالالال ئيالالالال عويئيهك والالالال ئعالالالالمئيهعكيقالالالالةئيهكدالالالالىيوائيألكىييلوالالالالائئ200عدالالالالركيئكيه ضالالالالرءئ مالالالال ئلدالالالالكئ

 عدوييةلئ3ك د رائئ

ئئيهكدىيوائيهيكدوائيهخر ائويئوكىييلوراكجرءئويئيهبورمئيهوكعيئهدويئيهكعموائئ

 دبالالالالرائعدركهالالالالائ جكعوالالالالائهم الالالالكيةئيألكىييلوالالالالائوالالالاليئييجالالالالرفئلكوكدومكودالالالالىك ئوالالالاليئئوالالالاليئييجالالالالرفئىكبورلدالالالال ئيالالالال 

 دالالالالىيورئوكىييلوالالالالالرئك يالالالالر   ئيهكدالالالالالىي لويئئ30جع كيوالالالالائهك رلدالالالال ئيهشالالالالالكبوالئكيعالالالالةئي الالالال وائوىدالالالالاليئعالالالالمئ

عالالالالمئيه الالالالكيةئيألكىييلوالالالالائئيومئيىيوىويالالالالومييجالالالالرفئىييدالالالالليئهوعرلدالالالال وئيالالالال ئ دبالالالالرائعدركهالالالالائ جكعوالالالالائهعجعالالالالك 

بالالالالومئئ40والالالاليئجع كيوالالالالائهك رلدالالالال وئكيىبالالالال ئيهجالالالالو ئيألكىييلالالالاليئوىدالالالاليئعالالالالمئئىكهكعكشالالالالوخرئكبكهشالالالالرلىرئبريجالالالالرف

يالالالالال عويئ يالالالالالر فئيهكدالالالالالىي لويئييجالالالالالرفئ كلويدالالالالال وئ الالالالال ةئقكييلالالالالالرئيه جعالالالالالرةئيهعضالالالالالر  ئئقيوالالالالالائكجالالالالاليو وئكيالالالالال 

عالالالالالرئئئو ىالالالالالرئكىموشالالالالالو ىروئكيعالالالالالةئي الالالالال وابومك كيكوىالالالالالرئكورىكومئئهم الالالالالكيةئيهعدالالالالالمدائيألكىييلوالالالالالائوالالالالاليئعلالالالالالراس

جلالالالالالال ورئوكىييلوالالالالالالروئكيالالالالالال عويئدالالالالالالقتئ بربالالالالالالرةوئكعالالالالالال ي يومئقيالالالالالالرهويوملويئييجالالالالالالرفئجلالالالالالالكبئئ70و الالالالالالائ هالالالالالال ئ

يالالالالالال ئ دبالالالالالالرائعدالالالالالالرك ةئيه الالالالالالكيةئيألكىييلوالالالالالالائهيد والالالالالالسئي الالالالالال  ئوالالالالالاليئعلالالالالالالراسئلكوكعوىرومكوىالالالالالالرئئ كلويدالالالالالال و

كىييلوالالالالالائهع رجعالالالالالائكلوىكهدالالالالالىك ئوالالالالاليئجع كيوالالالالالائ كلويدالالالالال ئيهشالالالالالكبواوئىعالالالالالرئيالالالالال ئ الالالالال ئعدركهالالالالالائيه الالالالالكيةئيأل

بالالالالومئقيوالالالالائئ40يألكىييلالالالاليئخدالالالالرئيئوالالاليئ الالالال كولئئعكيقالالالةئيكدالالالالوائوالالالاليئعلا الالالائقيوالالالالائويوعو ىالالالالرلئكيىبالالالال ئيهجالالالو 

كجالالالالاليو ئوكىييلالالالالاليلئىعالالالالالرئيالالالالال ئيالالالالال عويئ بربالالالالالائكعيىبالالالالالةئقيالالالالالرائعشالالالالالر ئكخعالالالالالطئشالالالالالردلرةئبوالالالالال ئوبل عالالالالاليةئ

كو ئخعدالالالالائعكيقالالالالةئقوالالالالر  ئهم الالالالكيةئيهعدالالالالمدائيألكىييلوالالالالائوالالالاليئعلا الالالالائخالالالالريىك ئكوالالالاليئعلالالالالراسئيشالالالالك ئقكييلالالالالر

كد ويدالالالالال ئكىييعريكيدالالالالال ئكوالالالالالرعبكائكيوالالالالال ىك كبئوالالالالاليئجع كيوالالالالالائ كلويدالالالالال ئيهشالالالالالكبواوئكل االالالالالائيليشالالالالالريئ

كدالالالالال  ئئ56بعلا الالالالالائ يبكيكجوالالالالاللوئكيالالالالال ئيالالالالال عويئئيومولكىكلدالالالالاليرليولكورئعياالالالالالي ئوالالالالاليئعلا الالالالالائعتقيالالالالالائهيشالالالالالىوا

ع وكوالالالالائوالالالاليئعكيقالالالالةئ االالالالقدئيهلالالالالريئبعلالالالالراسئعخيم الالالالالويئقيوالالالالائىكشالالالالكجك وئبعلا الالالالائ يبكيكجوالالالاللوئيالالالال ئيالالالال عويئ

ليدالالالالالي  وةئقكييلالالالالالرئآهويالالالالالومئوكىالالالالالييلويومئهل الالالالالر ئHIMARSك  ئ خوالالالالالي ئهل الالالالالر ئي االالالالالقدئيه الالالالالريكخيئعدالالالالالي

 االالالالالالقدئ الالالالالالكييوائ الالالالالاليي ئيهعيكالالالالالال  ئوالالالالالاليئعكقالالالالالالةئ االالالالالالقدئلالالالالالالريئبالالالالالالره يبئعالالالالالالمئقيوالالالالالالائهوبيدالالالالالاليوئعلا الالالالالالائ

 ور ريلالالالالرئيهجكوالالالالائدالالالالقتئاالالالالرئييةئبالالالال كمئاوالالالالريئوالالالاليئقيوالالالالائيشالالالالويوكليئشالالالالربرمئوالالالاليئئخريىك لودالالالال اةئول عالالالالا

بالالالالره يبئعالالالالمئقيوالالالالائئHIMARSي يالالالاليي ئويبالالالالةئ الالالالكييوائعيكالالالال   ئعالالالالمئاالالالاليي ئعلا الالالالائخويدالالالالكموئىعالالالالرئيالالالال ئ

ئعويلكنئبعلا ائخويدكمل

ئ


