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مويدددداله ينددددالهه١٨٠المندددد : جهوه ادددد  هالكللمدددداحهحكووددددسهكن ددددااهتك مدددد هال دددد  ان ه دددد ها ددددحلا ه ❖

 ((..) كال هاألنكاءهالعلاقي 6.)ص

نائدددديهلئدددديلهم وددددلهالندددد ايه .رددددا ق احه)كدددد  هيدددد  لهملكدددد هق دددداءه) اقدددد  (ه ال ددددل هال ن كيدددد ه ❖

م قددددلهم ودددددله(..)6.)صهاأل  دددداعهالعامددددد هلومدددد ا نيحه شتدددد الا هالمعيردددددي  دددد هكلكدددد  ه يح  ددددد ه

 الن اي(

نصددددددديوهحددددددد ) ه  يدددددددلهال ا ويددددددد هلوحت يددددددد هكرددددددد حها دددددددا اسهالردددددددلكاسهالنائكددددددد ه)اليددددددد ه ❖

 ((..)ال  ملي هني  7.)صاألمني 

انحااكدددددداسهال ددددددالهح ندددددد هالكودددددد ..ه دددددديا تهالعددددددلا هحعددددددان هكتليددددددا ه الك يددددددسهححمدددددد  هكالميددددددا ه ❖

 (المعو م  كال هه)(..8.)صال ن كي 

وها اءهال ال يدددددددددد ه ددددددددددعيوهكددددددددددالل ه)ودددددددددد ها:نحااكدددددددددداسهالنائدددددددددديه)ددددددددددامله)كدددددددددد ال كاله ❖

 (المعو م هه كال هه(..)9.)صالك يحي 

الصددددديا  هي  دددددرهكرددددد حه يدددددالته  ددددد ها:حتدددددا هالددددد هك ددددد ا ه ت يكحددددد هالكيئددددد هالنائددددديهمتمددددد ه ❖

 (المعو م  كال هه(..)10.)ص ا:)مال

متدددددا لهه3يكردددددوه)دددددحها)دددددا تهالنلدددددلهكمودددددوهح دددددويرهال دددددي ه)كدددددلههالنائددددديهم دددددلهالكدددددل ج ❖

 (المعو م  كال هه(..)10.)صلئي ي 
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لئدددددددددديلهال ما ليدددددددددد هيدددددددددد ) هل  ددددددددددله دددددددددد   ه مندددددددددد ه قددددددددددلالهال دددددددددد انيحه دددددددددد ه ❖

 ال  ملي هني  ((..)11.)صالكللماح

ال ددددددد  ان هيعودددددددحها دددددددحل ا ه ددددددد ءهمدددددددحهاألمددددددد ا هالم دددددددل ق ههمدددددددحها:مانددددددداسهال دددددددليكي ه ❖

 ((..) كال هاألنكاءهالعلاقي 11.)ص

 ((..)ر  هني  12.)صال   ان ه لئيلهإقوي هك ل  حاحهيح  احه)و ه ) هشمحهالت    ❖

ني يل دددددداحهكددددددال ان ه حتددددددالوهع)دددددد  عهيعكدددددد احه)ودددددد ه )دددددد هالتك مدددددد هالعلاقيدددددد ه ن ددددددااه ❖

 ((..)ر  هني  12.)صكلنام اا

 (نال كال هه(..)13.)صك يا  هكا  ه الكان ..ها حماعهلكا) هيكتثهمراك هك  ا ه شلكي  ❖

متددددا لهالكندددد هالملكدددد جهاالدددديهم يددددوهوهالكندددد هالملكدددد جهموحدددد  هكمكا تدددد ها دددد هاألمدددد ا ه حم يدددد ه ❖

 ((..) كال هاألنكاءهالعلاقي 14.)صا لهايهه

ال ددددددي هالتكددددددي وهنعوددددددحه )مندددددداهالكامدددددد ه  ددددددلاءاسهالتك مدددددد ه حرددددددكي سهمكا تدددددد هال  ددددددا ه ❖

 ((..) كال ها:نكاءهالعلاقي 14.)ص

لئدددديلههيئدددد هالن اهدددد وها ددددلاوهمامدددد ه دددد هالتك مدددد هال دددداك  ه دددداهمسهك ددددلق همكددددال ها:ماندددداسه ❖

 ((..) كال هاألنكاءهالعلاقي 15.)ص

 ه)ودددد هصددددياا ها  ددددحلاحي ي هال  نيدددد هلومددددلاتها:مدددديحهالعددددا هلم وددددلهالدددد  لاءهتميدددد هال دددد جوهنعمدددده ❖

 ((..) كال هاألنكاءهالعلاقي 16.)صه٢٠٣٠-٢٠٢٣العلاقي هه

األمددددددددحهال دددددددد م هحدددددددد ) هموددددددددوهان ددددددددما هالعددددددددلا هإلدددددددد هم وددددددددلهالمنلمدددددددد هال  ليدددددددد ه ❖

 ((..)ال  ملي هني  16.)صلوا لت

ه(..)ال ددددد ملي 17.)صملاقكددددد حهيردددددي  حهكددددد  لهال  ددددداءه ددددد ها دددددحل ا هعالمكدددددال هالم دددددل ق ع ❖

 (ني  

 ال  ملي هني  ((..)17.)صالعلا هيعك هلوناح ه)و هالحعا حهع   هالتا  هال  ني ع ❖

 ( لناهه كال (..)18.)صشلوه يناله450األ  جوهالت هاأل ن هلل احيهالعما ه يك حهه ❖
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 ال  ملي هني  ((..)119.)صا  ات هك لكع ه)ناصلهمحه ا) ه  هث ثهمتا لاس ❖

 ((..)ال  ملي هني  19.)صاأل  ر..ها  ات هكحا لهم  لاسه  هك  ا كع هم ال حقه)و ه ❖

 

 

 

 

مويددددددددد حهه100مكيعددددددددداسهالتددددددددد ا:سهال ال يددددددددد هلوكنددددددددد هالملكددددددددد جهالعلاقددددددددد هحح دددددددددا  ه ❖

 ((..)يله)لا 20.)ص  :ل

كددددددد  لاءاسهإ ددددددد  هالحعيينددددددداسه الح  يدددددددلهلو دددددددلي يحهاأل ائددددددد ه الرددددددداا اسههالماليددددددد هحكددددددد ش ❖

 ((..)ال لاسهني  20.)صالعويا
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 ((..)ل  ياهالي  21.)ص  ليا..هم وت حهين ذ حهه  ميحه  هإ لي ❖

 

 

 

 

 

 

 ((..)ل  ياهالي  22.)صكلي انياهحعوحهح وي هش كلانياهص اليخه  ي ت ❖

عكوددددددددد مكل عوهت ي ددددددددد هايدددددددددله دددددددددالتهلو :يددددددددداسهالمحتددددددددد تهكرددددددددد حه  لهددددددددداه ددددددددد ه ❖

 ((..)ن    ح 23.)صش كلانيا
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هموياله ينالهه١٨٠  ها حلا ههالمن : جهوه ا  هالكللماحهحكووسهكن ااهتك م هال   ان 

شكدددد هالنائدددديهاأل  هلددددلئيلهم وددددلهالندددد ايهمت ددددحهالمندددد : ج هاليدددد  هاألتدددد  هشحهه/ كالدددد هاألنكدددداءهالعلاقيدددد 

مويددددالهه180 ادددد  هالكللمدددداحهحكووددددسهكن ددددااهتك مدددد هلئدددديلهالدددد  لاءهمتمدددد هرددددياعهال دددد  ان ه دددد ها ددددحل ا ه

  يندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالهمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحهاألمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا هالمنا كددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .

 ذكددددلهالمندددد : جه دددد هح ليدددد تهحاكعحادددداه) اع(وهشحهعال ادددد  هالحدددد هكددددذلااهم وددددلهالندددد ايه دددد همحاكعدددد همدددداه

)دددددلوهك دددددلق هال دددددلحه ناددددديهشمددددد ا هاألمانددددداسهال دددددليكي  هحكوودددددسهكن دددددااهتك مددددد هاأل همتمددددد هردددددياعه

 مويددددددددددددداله يندددددددددددددالهمدددددددددددددحهاألمددددددددددددد ا هالمنا كددددددددددددد ع.ه180ال ددددددددددددد  ان ه ددددددددددددد ها دددددددددددددحل ا ه

ه ن  هك نقهعح حملهم ت  هالمح ل يحه ا حعا تهكا  هالمكال هالح هناكسهمحهاألماناسهال ليكي ع.

ه

نائيهلئيلهم ولهالن ايه .را ق احه)ك  هي  لهملك هق اءه) اق  (ه ال ل هال ن كي ه

 ه  هكلك  ه يح   هاأل  اعهالعام هلوم ا نيحه شت الا هالمعيري 

  :حدددددقهالم دددددحملته كاددددد وها  ددددد عهميددددد انيا ه)وددددد ه اقدددددلهاأل  ددددداعه دددددمحهم قدددددلهم ودددددلهالنددددد اي/ه

 ال دددددد ماس ه الهنائدددددديهلئدددددديلهم وددددددلهالندددددد ايهالعلاقدددددد ه .رددددددا ق احه)كدددددد  هشتمدددددد هاليدددددد  هاألتدددددد ه

هددددقه ح دددداله كاكددددقهج هه–ملكدددد هق دددداءه) اقدددد  (ه ال ددددل هال ن كيدددد ه دددد همتا لدددد هكلكدددد  هه2022/11/27

 الددددذيحهش)لكدددد اه)ددددحه ددددعا حا هل يددددالتهنائدددديهلئدددديلهه الح دددد هكعدددد  همددددحهالع ائدددد همددددحهم حوددددوهالمك ندددداس

الم ودددله تلصدددقهالدددد ائ ه)وددد همحاكعددد هشتدددد ا هالمددد ا نيح ه شكددد ه دددديا حقه ددد  هت يثدددقهمددددلهشهدددال هالمنددددا  ه

الم حو دددد ه)ودددد هشحهم وددددلهالندددد ايه دددد ه  لحددددقهالتاليدددد هتددددليصهلحرددددليلهال دددد انيحه الحعدددد ي سهال  مدددد ه

تهح هيدددد هالكندددد هالحتحيدددد هل ميددددلهمنددددا  هالعددددلا  ه إ ددددحملال هالحدددد هححعودددد هكح دددد ي هال دددد ماسهاأل ا ددددي ه إ)ددددا 

لو دددد :سه ال يددددالاسهالمي انيدددد هلح  دددد هشتدددد ا هالمدددد ا نيحهالمعيرددددي ه تددددثهالتك مدددد ه)ودددد هحن يددددذهالمردددداليله

ه حع ي هاألمحه ا  ح لاله ح  ي هالم ا) اسهلومح لليحه ال ك اسهال  يلته الح  يوهمحهمعاناحا .

ه

ه

ه

ه

ه

ه
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هنصيوهح ) ه  يلهال ا وي هلوحت ي هكر حها ا اسهالرلكاسهاألمني النائك ه)الي ه

النائدددديه)اليدددد هنصدددديو هاليدددد  هاألتدددد  ه  يددددلهه )ددددسهنائدددديهلئدددديلهل ندددد هالن اهدددد هالنياكيدددد ه/ال دددد ملي هنيدددد  

ال ا ويدددد ه)كدددد ها:ميددددلهالرددددملجهلوحت يدددد هكردددد حها ددددا اسهالرددددلكاسهاألمنيدددد  ه يمدددداها)حكددددلسهشحه)دددد  ه  دددد  ه

لقاكدددد ها ددددحكاقي هش  هالدددد ه ددددلق هالمددددا هالعا . قالددددسهنصدددديوه دددد هتدددد يثهلكلنددددام هع)رددددليحعهالددددذجهحكثددددقه

قهرددددكااسه  ددددا هككيددددلته نادددديهلومددددا هالعددددا ع هم  ددددت هال دددد ملي هال  ددددائي  هإحهعقددددان حهاألمددددحهال ددددذائ ه يدددده

  ددددقهل ددددال ه ا ددددت هلورددددعيهكدددداحهالتك مدددد ه ددددا ته متمدددد هرددددياعهال دددد  ان هشحهعلئدددديلهم وددددلهالدددد  لاء

 ش ددددا سهاحهعقددددان حههيئدددد همدددد ا نيحهكاددددذ هالتك مدددد ه   يحااع. دددد همكا تدددد هال  ددددا ه هدددد همدددداه)دددد  هث دددد هال

الن اهدددد هلدددد هيرددددلعه  دددد همدددداهشل ندددداه هدددد هيعددددان همددددحه ددددعوع هم  ددددت هاحهعل ندددد هالن اهدددد هالنياكيدددد هالا سه

ردددم  هالمصدددالوه دددمحهقدددان حهمتالكددد ها:ثدددلاءه)وددد هت دددايهال يدددل ه قدددان حهمدددحهايدددحهلددد ههدددذاه احهيكددد حه

 اهدددد ع. كينسهنصدددديوهانددددقهعي دددديهمعال دددد هقددددان حهالن اهدددد ه:حهكرددددك هقددددان حهمن صدددد ه)ددددحهقددددان حههيئدددد هالن

ال ا دددد يحهشصددددكت اهي دددد و حهاألمدددد ا هكا دددد هاقلكددددائا ه الحتايدددد ه)ودددد هال ددددان حه شكددددل همثددددا ه ددددلق هال ددددلحه

مويددددالهمددددحه ددددلق هال ددددلحه هددددليهالدددد هإقوددددي هكل  ددددحاحهه680 الددددذجها ددددذهت دددديحهكا هه ددددالمحا هالددددلئيل

مدددحا هك دددلق هه1990 ا:قودددي هايدددلهمحعدددا حه ددد هح دددوي ههدددذاهالمدددحا هلوع الددد  ه هندددا هاكدددحهرددديخهمدددحهم اليددد ه

مويدددداله يندددداله لكددددحه:هيمكددددحهمتا ددددكحقهك نددددقهلدددديلهم ل دددداها هل يددددقهصدددد  هتك ميدددد ه )ويندددداهه300حلليدددد حه

 شرددددالسهالدددد هانددددقهع)ندددد هال دددداءهقددددان حهنرددددلعهقددددان حهيمكددددحهال  دددداءهمددددحها ددددحل اعهشمدددد ا هال لقاسع.احه

 لكحهقددددان حهالايئدددد همكحدددديهالم ددددح هالعددددامهالم ددددح هالعددددا ه وكندددداهمددددحههيئدددد هالن اهدددد هاحهحكدددد حهكدددد ي ه)ددددح

ه يددد ه :هيمكدددحهمدددحهملاقكددد هالمدددا هالعدددا همدددث ه ددد هق دددي هردددلك هعكددد نلهانحددد عه)نددد هالحكويددد ه)ناددداه ألندددقه

:هي  دددددد هلقاكدددددد ها ددددددحكاقي ه)ودددددد ههددددددذ هاألمدددددد لهمدددددداهش  هالدددددد ه ددددددلق هالمددددددا هالعددددددا هك ا دددددد  ههكددددددذاه

وهالدددد هاحهعلئدددديلهم وددددلهالدددد  لاءهيليدددد هحرددددليلهقددددان حها ددددحل ا هامدددد ا هالعددددلا هحعاقدددد اسع. ل حسهنصددددي

 ددداللهالكوددد ه لكدددحهقكددد هذلددد هي ددديها:ح دددا همدددلهالددد   هالمعنيددد همدددحها ددد هحردددليلهقدددان حها دددحل ا هاألمددد ا ه

المالكدددد  ه:حها  ددددلاءاسهالتاليدددد هك يئدددد هتيددددثهانددددقهكعدددد هقددددلالهال  دددداءه ملا ددددو ها:نحلكدددد  همدددداهي ددددح ل ه

ي مددداهحكددد حه ددد  ههدددذاهال قدددسهقددد هحك دددلسهحوددد هاألم ا ع. كيندددسهاندددقهع)نددد هالحعاقددد همدددلهه60ها:مدددلهشكثدددلهمدددح

ه5000رددددلك ه هميدددد همح قددددلهاحهحتدددد ثهتلائدددد ه حاليدددديهشمدددد ا ه)كددددلهت ائددددي ه الع دددد همددددلهرددددلك هقيمحادددداه

مويدددد حه  :له ال  ددددا ه دددد ههددددذاهالع دددد هاككددددلهمددددحهمدددداهنح قددددلع هم  ددددت هاحهعالموددددوهه500  :لهكع دددد هيكودددد ه

ال  دددداءه ا ليندددداها ددددح )اءهلمدددد يله)ددددا ه دددد ه  التهال ا ويدددد همددددنرها ددددا اسهلورددددلكاسهاألمنيدددد ه:حهها:حهامددددا 

هنددددا هرددددلكاسهامنيدددد هحعمدددد هكا:ح ددددالهكالكرددددله لدددد يا هاليدددداسهح دددد  هتددددا حا هال عويدددد همدددداهيثيددددلهالكثيددددلهمددددحه

ألمنيدددد هالح دددداع:سهع ه كينددددسهانددددقهعحدددد هال ددددا هكحدددداكيحهلدددد  يلهال ا ويدددد ه المت ددددلهالحت ي دددد همددددلهالرددددلكاسها

 شح قدددلهاحه  يدددلهال ا ويددد هل يدددقهلاكددد ه ددد هاقالددد ههدددذاهالمددد يلهالعدددا ه الحت يددد ه ددد هال  دددا هالككيدددله ددد ههدددذ ه

الم يلي ع. ش  ددددتسهنصدددديوهاحهعمدددد ا هالعمودددد ه يددددقه  ددددا هككيددددل ه هنددددا هتمايدددد ه يا ددددي هلمدددد ا هالعمودددد ه

 لي  ع.مويدددددد حه  :لهكدددددداه250 الدددددد لي هرددددددلاءهالمصددددددالوهلكميدددددداسهككيددددددلتهمددددددحهاألمدددددد ا هحصدددددد هالدددددد ه

 شكدددد سهاحهعالمو دددداسهلدددد  هل ندددد هالن اهدددد هكثيددددلت همنادددداهل صدددد هعال دددد له دددد عهتيددددثهانددددقهلدددد يناها ددددح )اءه

لدددلئيلهرددددلك ها دددياه ددددي ه:حههنددددا هالكثيدددلهمددددحهالح ددداع:سهتدددد  ه  ددددا ههدددذاهالموددددوه لددد يناهموددددوهحاليدددديه

ينددددسهالددددن  ه لدددد يناها ددددح )اءهلمدددد يلهرددددلك هن دددد هال  دددد همدددد يلهن دددد هالكصددددلته مو دددداسهش ددددل هكثيلتع. ك

 يددددقهمو دددداسه  ددددا هكثيددددلتهملحك دددد هكددددق ه المصددددالوهاأل ددددل ه يادددداهمو دددداسه مصددددلوهاللا دددد يحنصدددديوهاحهع

ل يدددد هحتدددد ي سهماليدددد هككيددددلتهح دددد  همدددداه دددد هالمصددددالوهاأل ددددل ع ه ل حددددسه مصددددلوهاللا دددد يحه  ددددا ه لكددددح

 يددددقهموددددوه  ددددلق هال ددددلحه حتدددد ي سهالمصددددالوهالم و دددد ه دددد هكيددددل سه هنددددا ه مصددددلوهاللا دددد يحالدددد هاحهع

منددداق سهكمكدددال هككيدددلتهكددديحهك دددد ا ه كيدددل سهحعكددد هاحههندددا ه  دددا اهككيددددلاه ددد ههدددذاهالمووع. كرددد سهنصدددديوه

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/3585630396/%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/2011534510/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%87/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1794028103/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85/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/
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/
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/
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ه6 نصدددددوهمويددددد حه  :له حت يددددد همكوددددد هه2يددددد همويددددد حه نصدددددوهالمويددددد حه  :له حوحاددددداهاحهعق دددددي هحت 

مويدددالاسه  :لهكاندددسه ميدددلهإ لاءاحاددداه لقيددد ه المدددحا هالدددلئيله ددد ههدددذ هال  دددي ههددد هلئددديله ادددا هشمنددد ه

 ددداك ع همعكددد تهاندددقهعلددد هحصدددلوهشجهشمددد ا ه ددد ههدددذاهالمودددوه حددد هاي ا اددداهمدددحهقكددد هال  ددداءهالدددذجهكددداحهلدددقه

إي دددداوههددددذ هال ددددلق ع.  حمسهانددددقهعي دددديهحع يدددد هالث دددد هكدددديحهالمدددد ا حه ال ادددداسههالدددد  لهالددددلئيله دددد 

اللقاكيدددد ه حرددددليلهقددددان حهصددددال ه )  كدددد هقا ددددي ه هددددذاهمدددداه ددددي و همددددحهال  ددددا  ه ي دددديه وحددددلتهال اددددا ه

 ا  الجه  هال  الاسه احهيك حههنا هح ا) هكيحهالن اه ه ال  اءه التك م ع.

 علا هحعان هكتليا ه الك يسهححم  هكالميا هال ن كي انحااكاسهال الهح ن هالكو ..ه يا تهال

 ددددديا تهالعدددددلا هح دددددليهكالصدددددمي ه كددددديحها)حددددد اءاسهحلكيددددد هح حدددددللهالا ددددد هالكوددددد هالمعو مددددد /ه كالددددد ه

الرددددمالي  ه ح ددددا  اسهمحكددددللته)ودددد هميددددا هالعددددلا ها:قويميدددد همددددحهقكدددد هال ددددالتهالك يددددس هاصددددكرهالعددددلا ه

  ل قدددداحا هشصددددكتسهع:هحعدددد ه :هحتصدددد ع. كاذاهالصدددد   هتددددذلهندددد ايهعتدددداي هنصدددديصعهكدددديحهال يددددلاح ه

 م حصدددد حهمددددحهحعددددلقهالمدددد انفها:قحصددددا ي ه الن  يدددد هإلدددد ها ادددد  هك ددددكيهم قددددلهمنصدددد هالت ددددلهالك يحيدددد ه

 ددددمحهالممددددلهالم تدددد ه الح  ددددعاسهالتاصددددو ه ياددددا ه  )ددددد اهإلدددد هحتددددله كو ما دددد ه)ا دددد هلمعال دددد ههددددذاه

ك هح ددددا  ا ه  يددددلا ه)ودددد ه دددديا تهالعددددلا ه ت  قددددقه دددد هالميددددا هالموو. كت دددديه كددددلاءه دددد حهالمنصدددد هحردددده

ا:قحصددددا ي  هممدددداهينددددذلهكح دددد  هاأل مدددد هكدددديحهالعددددلا ه الك يددددسهالحدددد ه:هيتدددد هلادددداها ددددح   ه ا حكردددداوههددددذ ه

اح اقيدددد هاألمدددد هالمحتدددد تهل ددددان حهالكتدددددالهه(همددددحهه60 ه56 ه55المن  دددد هلوحن يدددديهش هالت ددددله   ددددا هلومدددد ا ه)

لصددددتي  هالصددددكااهالل ددددمي ه ا وعددددسه)ويددددقه/المعو مدددد / ه)ددددحه  يدددددلهالن ددددد ه. ن دددد هح ليددددلهه1982لعددددا ه

منصدددد هت ددددله ا حكردددداوهلوددددن  هكالمن  دددد ههال كددددالهق لددددق هإحهمكارددددلتهالك يددددسهإقامدددد ههال دددداك ه)ددددامله)كدددد ه

الح اليددددد هالكتليددددد  ه:كددددد همدددددحهشحهح ا دددددقهكددددد  لاءاسهقان نيددددد ه حتلكددددداسه كو ما دددددي هلل دددددلهالح دددددا  اسه

)كدددد هال كددددال هلئدددديلهالدددد  لاءهإلدددد هإل دددداءهاأل امددددلهالصددددا لته ددددد هلددددد هتك مدددد هه  )دددداهالكتليدددد .هالك يحيدددد ه

حصددددليوهاأل)مددددا هال دددداك   ه إي دددداوهمت ددددلها: حمدددداعهالم قددددلهكدددديحه  الحددددد هالن دددد هالعلاقيدددد ه الك يحيدددد ه

مدددددحهالعدددددا هالتدددددال هال اصددددد هكاألنرددددد  هالكتليددددد ه الح اليددددد هكالميدددددا ها قويميددددد ه الح اليددددد هه8ه23-كحددددداليخه

مددددحه انكددددق هقددددا هال كيددددلههلعلكدددد هلح ندددديهاأل ددددلالها:قحصددددا ي ه ال دددديا ي هالحدددد هحوتدددد هكالكودددد . دددد هال وددددي ها

 دددد هرددددع حهش)ددددال هالكتددددلهصدددد اهالكصددددلج هإحهح ددددا  اسهالك يددددسه)ودددد هممحوكدددداسه تددددد   هالعددددلا هالكتليدددد ه

:هحدددد ا هم حملت. ي دددديو هشحهعالح دددددا  اسهحمثدددد هشتددددد هشهدددد هاأل دددددكايه األ مدددددداسهالم حو ددددد هال ائمدددد هكددددديحه

كودددد يح هالحدددد هح ددددد  سهمدددد  لا هل يددددا هالك يدددددسهكالح ددددا  ه)وددددد هالميددددا ها:قحصددددا ي هلوعدددددلا ه دددد هال ودددددي هال

مدددددحهاح اقيددددد هه57العلكددددد ه المكاردددددلتهككنددددداءهمنصددددد ه منرددددد تهن  يددددد هلوت دددددله ا: حكرددددداوه   دددددا هلومدددددا ته

قدددددان حهالكتال. كادددددذاهالصددددد   هتمددددد هالنائددددديه)دددددحهمتا لددددد هالكصدددددلتها دددددع هالك  نددددد  هالتك مددددد هال ددددداك  ه

كلئا ددددد همصددددد   هالكدددددالم هم دددددع لي هالح دددددا  اسهالك يحيددددد ه)وددددد هتددددد   هالعدددددلا هالكتليددددد  ه ا)يددددداهإلددددد ه

ا ددددح  ا هكا دددد هال  ددددائ هلودددد  اعه)ددددحهتدددد   هالعلا . يددددذكلهالك  ندددد ه دددد هتدددد يثهل كالدددد ه/هالمعو مدددد /ه هاحه

اهعالتك مددددد هال ددددداك  هححتمددددد هم دددددع لي هالح دددددا  اسهالك يحيددددد ه)وددددد هالتددددد   هالكتليددددد هالعلاقيددددد ع ه اصددددد 

إ دددددلاءاسه  التهال ال يددددد هكا:)حيا ي ع. ي  دددددرهشحهعهندددددا هحتلكدددددا هنياكيدددددا هكرددددداحهإل ددددداءهاأل امدددددلها  اليددددد ه

الصدددددا لته ددددد هلددددد هتك مددددد هحصدددددليوهاأل)مدددددا هال ددددداك  هال اصددددد هكاألنرددددد  هالكتليددددد ه الح اليددددد هكالميدددددا ه

تك مدددد هال دددداك  ها قويميدددد هع همكيندددداهشحهعالح ددددا  اسهالك يحيدددد هلدددد هحدددد سه  ا دددداهكدددد هاحددددسهك عدددد هح ك دددداسهال

 اصدددد همددددحهقكدددد هالمدددد انفه   التهال ال يدددد هع.كدددد ل   هكرددددوه) دددد هم وددددلهالندددد ايه)دددد ناحهال دددداكلج ه

اليددددد  ها:ثنددددديح ه)دددددحه مدددددلهح اقيدددددلهنياكيددددد ه: ح دددددا  ه  يدددددلهال ال يددددد ه الددددد  الءهالمعنيددددديحهكرددددد حه

ا جه لدددديلهمددددحها:)حدددد اءاسهالك يحيدددد ه حمدددد  هاه دددد هميددددا هالعددددلا ها قويميدددد  ه يمدددداهشكدددد هشحهموددددوهالميددددا هاحتدددده

 م ع لي هتك م هالكصلتهالمتوي .
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 ي دددد  هال دددداكلجه دددد هتدددد يثهل كالدددد ه/هالمعو مدددد ه/ هإحهعالميددددا ها قويميدددد  ههدددد هموددددوهاحتددددا جه لدددديلهمتويددددا ه

لددددذل هتك مدددد هالكصددددلتهلدددديلهمددددحهماامادددداها هم ددددع ليحااهالحدددد   هكاددددذاهالموددددو هانمدددداهي ددددله)ودددد ه)دددداح ه

عهندددددا هحتلكددددا هنياكيددددا هي دددددلجها:ح ه حدددد ه مددددلهح اقيدددددلهالتك مدددد هالملك يدددد ه ددددد هك  ا ع. يردددديلهالدددد  هشحه

كللمانيددددد هل دددددلاهالم  ددددد عه ا ددددد هم ودددددلهالنددددد ايه ا ح دددددا  ه  يدددددلهال ال يددددد ه الددددد  الاسهالمعنيددددد ه

لمناقردددد ها:)حدددد اءاسهالك يحيدددد ه)ودددد هالميددددا هالعلاقي ع. يتددددذلهال دددداكلج همددددحه ندددد هالعددددلا هكتليددددا همددددحهقكدددد ه

 يدددد هكددددالحتل هح ددددا .ت له دددديا تهالكودددد هقدددد هيكدددد حهم وكددددا همامددددا ه  لدددد هالك يددددس ه يمدددداه الدددديهالتك مدددد ها:حتا

امددددا هالتك مدددد هال  يدددد ت ه كعدددد هرددددحاسههيكدددد هالكودددد ه دددد ه مددددحهالتك مدددد هال دددداك  ه ايددددايهالددددل   هالتك ميدددد ه

)ودددد ها:)حدددد اءاسهالمحكددددللتهمددددحهقكدددد هحلكيدددداهش هالك يددددس هحتمدددد هالتك مدددد هال  يدددد ته)ودددد ه)اقحادددداهانحرددددا ه

  .عال يا تعهال همكانااهال كيع

ه

 وها اءهال ال ي ه عيوهكالل ه)و ها:نحااكاسهالك يحي )ك ال كالههه)املهالنائي

الك يددددسهكا ددددح   ههاحادددد هالنائدددديه)ددددحهمتا لدددد هالكصددددلته)ددددامله)كدددد هال كدددداله هاألتدددد  هه/المعو مدددد ه كالدددد ه

ك ددددتيهاح اقيدددد ه دددد له)كدددد ه هلحن يددددذها:)حدددد اءاسه)ودددد هالعددددلا ه ددددمحهالممددددلهالم تدددد  هم الكدددداهالتك مدددد ه

 معايندددد هال  يددددلتهالحدددد هاصدددد نعااهالك يحيدددد حه لدددد هحكددددحهه2012 )ددددا هه2010 ميددددلهال ددددلائ ه دددد ه)ددددا ه

 ه كيعي .

 قددددا ه)كدددد هال كدددداله دددد هتدددد يثهل كالدددد ه/هالمعو مدددد / هإحهعال اندددديهالكدددد يح ها ددددح  هاح اقيدددد ه دددد له)كدددد ه ه

العددددلا ه ت ددددلهه: ددددحكما هم و دددد ها:)حدددد اءاسه)ودددد ه2013الحدددد هصدددد سه)ويادددداهم وددددلهالندددد ايه دددد هالعددددا ه

 هآ:كدددددددددددددددددددددالهالن  يددددددددددددددددددددد ه ددددددددددددددددددددد هالعمددددددددددددددددددددد ها:قحصدددددددددددددددددددددا جهالعلاقددددددددددددددددددددد ع.

 ا ددددداوهاحهعهندددددا هح ا) ددددداهمدددددحهقكددددد هال دددددو حيحهالحردددددليعي ه الحن يذيددددد ه ال قددددد وهك  دددددقهالح دددددا  اسه

 هال  يدددددددددددددلته)وددددددددددددد ه ددددددددددددديا تهالعدددددددددددددلا ه ت  قدددددددددددددقه ددددددددددددد هالميدددددددددددددا ها:قحصدددددددددددددا ي ع.

 ي هرددددك  هشمددددا هم وددددلهاألمددددحهكمدددداه ش  ددددره)كدددد هال كددددال هشحهعال ال يدددد هالعلاقيدددد هلدددد هح دددد هك ا كاحادددداهكح دددده

لدددد هح دددديه)ودددد هكحكندددداهالل ددددمي هك صدددد صهمنصدددد هالت ددددلهالك يحيدددد ه ددددمحهالممددددلهالم تدددد ه الح  ددددعاسه

 هالتاصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو ه ياددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداع.ه

 كددداحه) ددد هائدددح وه  لددد هال دددان حهثدددائلهم يدددوهشكددد ه ددد هتددد يثه ددداك هاحهالتك مددد هال  يددد ته ددديك حهلاددداه

ه هالميا هالمرحلك ه.م قوهإ اءهالح ا  اسهالك يحي ه)و هم انفهالن  ه 

ه

ه

ه

ه

ه

ه
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 الصيا  هي  رهكر حه يالته   ها:حتا هال هك  ا ه ت يكح هالكيئ ه ا:)مالهالنائيهمتم ه

ش  ددددرهالنائدددديه)ددددحهائددددح وه  لدددد هال ددددان حهمتمدددد هالصدددديا  هكردددد حه يددددالته  دددد ها:حتددددا هالمعو مدددد /ه كالدددد ه

ا:)مددداله الكيئدددد  ه: حددداهالدددد هاحهلئددديلهالدددد  لاءهالددد  ن هالدددد هك ددد ا هكلئا دددد هكا ددد ه الكددددان ه كدددذل هت يكحدددد ه

 ه)ددددددددددا  ه)ودددددددددد هت دددددددددد هالت يكحدددددددددديحهكت دددددددددديها: ددددددددددحت اقاسهال  ددددددددددح لي هلكدددددددددد همكدددددددددد ح.ه

 قددددا هالصدددديا  هلددددده/المعو مدددد / هاحهعلئدددديلهالدددد  لاءهمتمدددد هرددددياعهال دددد  ان هل يددددقهح  ددددقه حتددددل هتثيددددثه

حهل يددددقهالتليدددد هكا حيدددداله:كمددددا هالكاكيندددد هال  اليدددد ه ت دددد هالدددد  الاسهالمحك يدددد ه دددد هتك محددددق ه ص صدددداها

 همددددددددددددددددددددددحهيددددددددددددددددددددددلا همنا ددددددددددددددددددددددكاهلت يكحدددددددددددددددددددددد ها:)مدددددددددددددددددددددداله الكيئدددددددددددددددددددددد ع.ه

 ش دددداوهاحهعاتدددد  هالر صددددياسهحدددد هح دددد يمااهالدددد هلئدددديلهالدددد  لاءهمددددحها دددد هحدددد ل هت يكدددد هالكيئدددد هلكنادددداه

 هل  ددددسهمددددحهقكدددد هلئدددديلهالدددد  لاءه)ودددد هالددددلا همددددحهال ددددع ه:نادددداءههددددذاهالموددددوه اكمددددا هالكاكيندددد ع.ه

الدددد  ن هالدددد هك دددد ا هحدددد ح ه: ددددحكما ها: ددددحت اقاسهال  ددددح لي ه دددد هحرددددكي ه كدددديحهاحهع يددددالته  دددد ها:حتددددا ه

التك مدددد ه  دددد ه)ددددحهالتدددد الاسهاأل ددددل هكدددديحها قوددددي ه الملكدددد ه ص صدددداهاحههنددددا همو دددداسه)ال دددد هكدددديحه

هال انكيحه الح هحتحالهال هم ي همحهالت الاسهمحها  هت مااه)كلهال ص  هال هلعي همرحلك ع.

ه

ه

همتا لهلئي ي ه3يكروه)حها)ا تهالنللهكمووهح ويرهال ي ه)كلهههالكل جالنائيهم له

كردددوه) ددد هم ودددلهالنددد ايهم دددلهالكدددل ج ها:تددد  ه)دددحها)دددا تهالنلدددله ددد همودددوهح دددويرههالمعو مددد / كالددد ه

 متا لهلئي ي .ه3ال ي هالعلاق ه)كله

لته قددددا هالكددددل جه دددد هحصددددليرهلددددد/المعو م / هإحهعحع يدددد هقدددد لاسهالمنل مدددد هالع ددددكلي ه دددد هالعددددلا ه ددددل 

 دددددحلاحي ي هلتمايددددد ها:مدددددحهال ددددد م هلودددددك  ه ددددد هاجهحتددددد ياسع ه: حددددداهالددددد هاحهعمودددددوهالح دددددويرهيتلددددد ه

 هكاألهميدددددددددددددد هالككيددددددددددددددلتهمددددددددددددددحهقكدددددددددددددد هل ندددددددددددددد ها:مددددددددددددددحه الدددددددددددددد  اعهالنياكيدددددددددددددد ع.

متددددا لهلئي ددددي همددددحهه3 ش دددداو هاحهعهنددددا هكال عدددد ها)ددددا تهنلددددله دددد هموددددوهح ددددويرهال ددددي هالعلاقدددد ه)كددددله

اح اهدددداسهمتدددد  تهاكل هدددداهحدددد ميحها: دددد اءه)كددددلهمنل مدددداسه  دددداعه دددد جهمح دددد لته دددد  ه يددددا تهالدددد ) ه دددد ه

 هحناددددددد هاجهث دددددددلاسهحدددددددع جهالددددددد هحكدددددددلالهمودددددددوهال ل قددددددداسه ا:نحااكددددددداسهل  ددددددد اءهالعلاقيددددددد ع.

 ارددددالهالدددد هاحعهحن يددددلهمصددددا لها: ددددوت ه يدددداله:كدددد همنددددقهكا  ددددا  هالدددد هامكانيدددد هحع يدددد هال دددد لاسهال  نيدددد ه

 حصنيلهلحك حهك اك هلحت ي ها:كح اءه  هاح اهاسهمحع  تع.  هحاميحها:)ح ته)كلههيئ هال

ه

ه

ه
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ه

هلئيلهال ما لي هي ) هل  له    ه من ه قلالهال  انيحه  هالكللماحه

 )دددداهلئدددديلهال ما ليدددد  ه)كدددد هالو يددددوه مددددا هلرددددي  هاألتدددد  هل  ددددله دددد   ه مندددد هال دددد ملي هنيدددد  /ه

 هشحهاأل يددددلهعا ددددح ك هال دددد ملي هنيدددد  ه ل هلددددد قددددلالهال دددد انيحه دددد هالكللمدددداح. ذكلهمكحدددديهلرددددي ه دددد هكيدددداحه

 ه   يددددلهالثددددل اسه الاهلرددددي همتمدددد  ه  دددد هتك مدددد هإقوددددي هكل  ددددحاحهالددددذجه دددد هكدددد همددددحه  يددددلهالح  ددددي 

 ه  ددددكلحيلهم وددددلهصددددكااه ه لئدددديله يدددد احهم وددددلهالدددد  لاءهش ميدددد كمددددا همتمدددد هصددددالرهال كيعيدددد ه كالدددد 

 ح ه دددد  هالو دددداء هعحنددددا  هالع قدددد هكدددديحهع.الدددد  لاءهآمددددان هلتددددي ه )دددد  ا هآ ددددلهمددددحهالم ددددع ليحهالتكدددد مييح

التك مدددد ها:حتا يددددد ه تك مددددد هإقودددددي هكل  دددددحاح هتيدددددثهشكدددد هلئددددديلهال ما ليددددد ه دددددل لتهحع يددددد هالتددددد اله

 الح قدددد هكينامدددداهلكتددددثهالم ددددائ هالعال دددد ه   ددددله دددد   ه مندددد ه قددددلالهال دددد انيحه دددد هم وددددلهالندددد ايه

مددددحه انكددددق ههمحهت دددد  هالمدددد ا نيحع. صدددد : هإلدددد هتودددد  همإل ددددي هح ددددحن هإلدددد هال  ددددح له ال ددددان حه ح دددده

حهش) دددداءه  دددد ها قوددددي هعح  يادددداسهلئدددديلهال ما ليدددد  همعكدددد يحهشهميدددد هح ليدددديه  ادددداسهالنلددددلهكدددديحه ثمددددع

التك مددددد ها:حتا يددددد ه تك مددددد هإقودددددي هكل  دددددحاحه حدددددذلي هالمصدددددا)يه ا  دددددلاعهكددددد قلالهقدددددان حهالم ا نددددد ه

ه الم  هق ما هنت هحت ي هح وعاسهشكناءهالرعيع.

هاألم ا هالم ل ق ههمحها:ماناسهال ليكي هها حل ا ه  ءهمحال   ان هيعوحه

ش)وددددحهلئدددديلهالدددد  لاءهمتمدددد هرددددياعهال دددد  ان  هاليدددد  هاألتدددد  ها ددددحل ا ه دددد ءهمددددحهه/ كالدددد هاألنكدددداءهالعلاقيدددد 

األمدددد ا هالم ددددل ق همددددحهاألماندددداسهال ددددليكي . قا هال دددد  ان ه دددد همددددعحملهصددددت  هحاكعحددددقه) اع( هإنددددقهعحدددد ه

األمددددد ا هالم دددددل ق همدددددحهاألمانددددداسهال دددددليكي ع ه: حددددداهالددددد هشحهعال اددددداسهالم حصددددد ها دددددحل ا ه ددددد ءهمدددددحه

مويدددداله ينالع. ش دددداو هشحهعل اندددداهحت ي يدددد هه182حمكنددددسهمددددحها ددددحل ا هال  كدددد هاأل لدددد هالكال دددد هشكثددددلهمددددحه

ردددددكوسهلحددددد قي هالصدددددك  هالمصدددددل   همدددددحهاألمانددددداسهال دددددليكي ع همكينددددداهشحهعالو نددددد هالحت ي يددددد هشردددددلسه

صددددليحهكح دددداي ها: ددددحي ءه)ودددد هشمدددد ا هاألماناسع. حدددداكلهشحهعهنددددا ه ادددداسه ا دددد ههيئدددد هالم ال دددداسه الم 

ال ددددلائيه ش ددددل هلقاكيدددد ه م ددددع ل ه دددداوسه)مويدددد ه ددددلق هاألماندددداسع همعكدددد اوهع ددددنعوحه)ددددحهال ادددداسه

الحددددد ه ددددداوسه دددددلق هاألمانددددداسهكعددددد هإكمدددددا هالحت ي اسع. شكددددد وهعلدددددحهن دددددحثن هشجه اددددد همح ل ددددد هكعمويددددد ه

صددددكا هلومددددحا هندددد له هيددددلهه114شحهعالو دددداحهالحت ي يدددد هح صددددوسهلنحي دددد هكصددددلوهه ددددلق هاألماندددداسع همكينددددا

ه624صددددكا هكمكودددد هإ مددددال هقدددد ل هه37كمكودددد هإ مددددال هشكثددددلهمددددحهحليويدددد حه ينددددالع. شل وهك نددددقهعصددددلوه

مويدددداله ينددددالهلرددددلك هكا يدددد هالم ددددالع همكيندددداهشحهعالمدددد يلهالم دددد قهلرددددلك هكا يدددد هالم ددددالهيدددد ) ه)كدددد ه

صدددددكا هكمكوددددد هه66حا ه)كددددد هالدددددلتمحهمتمددددد هاكلاهي ع. حددددداكلهشندددددقهعصدددددلوهالماددددد جهح  يددددد ه مالكاددددداهالمددددده

مويددددداله يندددددالهلردددددلك هالتددددد سهاألتددددد يهلمددددد يلهاهالم ددددد قهالاددددداليه)كددددد هالماددددد جهح  يددددد هه982إ مدددددال ه

مويدددددالاسه يندددددالهه607صدددددكا هكمكوددددد هإ مدددددال هه45 مالكاددددداهالمدددددحا هقا ددددد همتمددددد ع هم دددددي اهشندددددقهعصدددددلوه

الماددددد جهح  يددددد هلمالكاددددداهالمو ددددد هال دددددكقه)ويدددددقهت ددددديحهلردددددلك هليدددددااهك ددددد ا هلمددددد يلهاهالم ددددد قه)كددددد ه

شلدددددوهه664موي نددددداه ه642مويدددددالاه ه754كا تع. شكمددددد هشحهعاألمددددد ا هالمصدددددل   هحكوددددد هث ثددددد هحليوي نددددداسه 

 يندددالع همعكددد اهشندددقهعحددد ها:ح دددا هكددديحهمتكمددد هحت يددد هالكدددل هالثانيددد همدددلهنددد له هيدددله)وددد ه   لددد ه: دددحل ا ه

حهعال ا دددد هالم ددددحصه يصدددد لهشمددددلا هكدددد    ه ددددلااهندددد له هيددددلهكامدددد هالمكودددد ه دددد هتدددد  تهالمحا ع. كدددديحهش

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/2923587301/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%20%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3803864532/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47811/%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD/ar/
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كك الددد هلح دددوي هكامددد هالمكوددد ه ددد  هش دددك )يحع همرددديلاهالددد هشحهعال  ددد هاألككدددلهمدددحهالمكوددد هلددد  هنددد له هيدددله

هدددد ه) الاسع.  )دددداهال دددد  ان هالمحامدددديحهالصددددا لتهكت ادددد هش امددددلهقددددكقهإلدددد هعح ددددوي هشن  ددددا ه ح ددددوي ه

ءهلم ددددا) حا ه  دددد هال ددددان حع همعكدددد اهشحهعالتك مدددد ه ددددححاكلهشجهالمكددددال هالم ددددل ق ه  ددددنعم همددددلهال  ددددا

مددددحا ه ح ددددحل هالمكددددال هالم ددددل ق ع. ل سهالدددد هشحهعمعيدددداله) قاحندددداهمددددله ميددددلهالدددد   هكمدددد  ها: ددددح اك ه

 دددد ها ددددحل ا هشمدددد ا هالرددددعيهالم ددددل ق ع.  )اهال دددد  ان هعمدددد يله)ددددا همصددددلوهاللا دددد يحه: ددددح  هالمكودددد ه

ه.الم حل همحهاألماناسهال ليكي ع

ه

 ال   ان ه لئيلهإقوي هك ل  حاحهيح  احه)و ه ) هشمحهالت   ه

شكدددد هلئدددديلهم وددددلهالدددد  لاءهمتمدددد هرددددياعهال دددد  ان  هيدددد  هاألتدددد  ه)ودددد هشهميدددد هحدددد )ي هردددد  هنيدددد  /ه

 ا: ح لاله األمحه  هالمنا  هالت   ي همله   هال  ال ه   هالم للاسهاأل يلت.

ل كالدددد هردددد  هنيدددد   هاحها: يددددلها ددددح ك هلئدددديلهإقوددددي ه ذكددددلهالمكحدددديها ) مدددد هلو دددد  ان ه دددد هكيدددداحه ل ه

ك ل  دددددحاحهني يل ددددداحهكدددددال ان  ه ردددددا هالو ددددداءهكتدددددثهم دددددح  اسهاأل  ددددداعهالعامددددد  هكم حودددددوه  انكاددددداه

 األمني ه ال يا ي ه ال  مي ه)و هالم ح  هال  ن .

ا قوددددي  ه ا ددددحعلقهال انكدددداحه)دددد  ا همددددحهالمو دددداسهالمامدددد  ه ش ددددلهالعمدددد هكدددديحهالتك مدددد ها:حتا يدددد ه تك مدددد ه

  محهشه اوهالمناالهال  الجهال ا)ي هإل ها:لح اءهكم ح  هال  ماسه  ه)م  هشنتاءهالعلا .

 شكدددد هال دددد  ان ه)ودددد هشهميدددد همعال دددد هالمو دددداسهاألمنيدددد  ه حدددد )ي ها: ددددح لاله األمددددحه دددد هالمنددددا  هالت   يدددد ه

ه.مله   هال  ال ه   هماهشقل هالم ولهال  الجهلألمحهال  ن ه  ه و حقهاأل يلت

 

 ني يل احهكال ان ه حتالوهع)  عهيعك احه)و ه ) هالتك م هالعلاقي ه ن ااهكلنام ااه

ه

ا حمددددلهلئدددديلهإقوددددي هك ل  ددددحاحهني يل دددداحهكددددال ان  هصددددكااهاليدددد  هاألتدددد  ه دددد هالعاصددددم هردددد  هنيدددد  /ه

 ك  ا هملهلئيلهحتالوهع)  عهمثن هال املائ .

الو ددداءه دددل هكتدددثهآ دددلهالم دددح  اسهال يا دددي ه األمنيددد ه ذكدددلهكيددداحهصدددا له)دددحهلئا ددد ها قودددي  هشندددقه ددد  ه

 دددد هالكودددد  ه حدددد هالح كيدددد ه)ودددد ه ددددل لته شهميدددد هحعددددا حهال دددد  ه األ ددددلاوهال يا ددددي هالمرددددحل هلح  دددد ه

 المصا)ي ه  ) هالتك م ها:حتا ي هال  ي تهمحهش  هإن ااهكلنام اا.

يل دددداحهكددددال ان  ه )دددد  همددددحه ش دددداوهالكيدددداحهشنددددقه دددد  هالو دددداءهالددددذجهت ددددل هال  دددد هالملا دددد هلوددددلئيلهني 

قيددددا جهحتددددالوهع)دددد  عهشكدددد هال انكدددداحه)ودددد هحل دددديخهل اهالرددددلاك  ه الم ا ندددد  ه )مدددد ه ميددددلهاأل ددددلاوه

 كال لي هال ات .
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 ي ددددلجهلئدددديلهإقوددددي هك ل  ددددحاح هني يل دددداحهكددددال ان  هاليدددد  هاألتدددد  ه يددددالتهإلدددد هك دددد ا هح ددددح ل هي مددددا ه

ا)ددددداسهاأل دددددك عهالما ددددد همدددددلهال يدددددا اسه اتددددد ا  ه ذلددددد هل دددددلقهإكمدددددا ه ددددد   هش)مدددددا هل ددددداءاسه ا حم

 ال يا ي هالعلاقي  ه   اهلماهش)ونقهكياحهصا له)حهلئا  ها قوي .

 كدددداحهني يل دددداحهكددددال ان هقدددد هق ددددله يددددالتهش لاهدددداهاأل ددددك عهالما دددد هإلدددد هك دددد ا  ه )ددددا هإلدددد هإقودددددي ه

 ددددا ه دددد هك ل  ددددحاحهلومرددددالك ه دددد هملا دددد هالعدددد اءهالم امدددد ه)ودددد هشل ااه ددددتاياهتددددا ثهان  ددددالهمنل مدددد هال

 م ين ه ه  .

 كددددداحهلئددددديلها قودددددي هقددددد ه الهالعاصدددددم هك ددددد ا هالث ثددددداءهالما ددددد  ه الح ددددد هلئددددديله ما ليددددد هالعدددددلا  ه

)كدددد الو يوهلرددددي  ه لئدددديلهم وددددلهالدددد  لاء همتمدددد هرددددياعهال دددد  ان  ه لئدددديلهم وددددلهال  دددداءهاأل)ودددد ه

 اقي . ائ ه ي اح ه )  ا همحهقيا اسه م ع ل هالكو ه ال   ه األ لاوهال يا ي هالعل

ك ددددد ا هه– كتدددددثهني يل ددددداحهكدددددال ان ه ددددد  ه يالحدددددقهاأل لددددد هش  ددددداعهالكوددددد ه ) قددددداسه مرددددداك هشلكيددددد ه

 التددد اله الم دددا) هاللاميددد هلتوادددا ه آ دددلهالح ددد لاسه ددد هالمن  ددد ه)م مدددا  هإلددد ه انددديه)ددد  همدددحهال  ددداياه

 األ ل .

ه

 ك يا  هكا  ه الكان ..ها حماعهلكا) هيكتثهمراك هك  ا ه شلكي 

) دددد هلئدددديلهتدددد يها:حتددددا هالدددد  ن هالكل  ددددحان هكا دددد ه الكددددان  هاألتدددد  ها حما)دددداه يا دددديا هه/نددددال كالدددد ه

 ذكددددلهمكحدددديه الكددددان ه دددد هالكيدددداح هحو ددددا ه  ههلكا)يدددداهلكتددددثهموددددوهالمردددداك هالعال دددد هكدددديحهشلكيدددد ه ك دددد ا .

( هشحهعاأل يدددددلها حمدددددلهمدددددلهقددددديلهال  )وددددد هاألمددددديحهالعدددددا هلتلكددددد ه2022حردددددليحهالثدددددان هه27عندددددالع ه)

التدددد ه مثندددد هال دددداملائ هلئدددديلهحتددددالوه))دددد  (ه ليدددداحهالكودددد ان هاألمدددديحهالعددددا هلتلكدددد ه)صددددائيهشهدددد ه

 ش دددداوهالكيدددداح هشحهعا: حمدددداعهكتددددثهآ ددددلهههكدددداكوي ح ه دددد همندددد  هالددددلئيلهمددددا ه دددد  هكالعاصددددم هك دددد ا ع.

م ددددح  اسهاألتدددد اثه دددد هالكودددد  ه م ددددع لي هاأل ددددلاوهال يا ددددي ه ن ددددااه حن يددددذهكلنددددام ه)مدددد هالتك مدددد ه

حددد هالح كيدددد ه)وددد ه دددل لتهالحن ددددي ه الحعدددا حهالم دددحملهكددديحهال دددد  هال  نيددد ه ن دددا هالماددددا هال  يددد ت هتيدددثه

  )دددداها: حمدددداع هكت دددديهالكيددددداح هشحهههال  ددددح لي ه ال  نيدددد ه تمايدددد هت دددد  هالمك ندددداسهالعلاقيددددد هكا دددد ع.

حكددددد حهالمصدددددوت هال  نيددددد  هالحعدددددا حهالمردددددحل  ه الردددددلاك هالت ي يددددد  هش ا ددددداهلوعمددددد ه حل ددددديخه )دددددائ ه

كمدددداها)حكددددله )دددد ه ميددددلهاأل ددددلاوه ن ددددااهكلنددددام ه)مدددد هالتك مدددد ه )مويدددد ها صدددد ا ه)ددددام همامدددداهالتكدددد  ه

لحت يدددد ها: ددددح لاله دددد هالكودددد  ه ا)يدددداهإلدددد هإي ددددا هتدددد ه ددددذلجهلومردددداك هكدددديحهإقوددددي هكل  ددددحاحه التك مدددد ه

ا:حتا يددددد  ه ا:تحكدددددا هإلددددد هال  دددددح له ددددد هتددددد هالمرددددداك  ه الح ا ددددد ه)وددددد هالن دددددا هالحددددد ههندددددا ه ددددد وه

 شكدددد ه الكددددان ه دددد  ها: حمدددداع هلاكدددد ها قوددددي ه  مدددداهيلهرددددعيهكل  ددددحاح ه دددد هالح صدددد هإلدددد هههت لاددددا.

اح دددا ه تددد هالمرددداك  هقدددائ هعهددد  ناههددد هالت ددداله)وددد هالحددد ا حه  دددماحهت ددد  هردددعيهكل  دددحاحه ددد هإ ددداله

العددددلا ها:حتددددا ج ه نليدددد هشحهن عدددد همددددحهال ئددددا ه الحعدددداي هالمرددددحل هش ا دددداهلوعمدددد ه ال ددددع ه: ددددححكايه

: دددددح لاله  دددددماحهالل اهيددددد هلم ا نيندددددا ه نتدددددحه)وددددد هي ددددديحهشننددددداه كالحعدددددا حهمدددددلهإ  حنددددداهاألمدددددحه ا

 شصدددد قائنا هقددددا ل حه)ودددد هالح دددد  هكالكودددد هنتدددد هال دددد  ه ا: ددددح لاله الم ددددا ات ه شحهنكدددد حه دددد هم ددددح  ه

 هههذ هالم ع لي هالحالي ي .
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ه

ه

الكن هالملك جهموح  هكمكا ت ها  هاألم ا ه حم ي ههم يوهوهمتا لهالكن هالملك جهااليهه

 ا لهايهه

شكدددد همتددددا لهالكندددد هالملكدددد جهالعلاقدددد همصدددد   هاالدددديهم يددددو هاليدددد  هاألتدددد  هه/ كالدددد هاألنكدددداءهالعلاقيدددد 

 ا:لحددددد ا هك ميدددددلهال ددددد انيحه الحعويمددددداسهال  ليددددد  ه ددددد همودددددوهمكا تددددد ها ددددد هاألمددددد ا ه حم يددددد ها لهددددداي.

العلاقدددد ه دددد هكيدددداحهحو حددددقه) اع(وهشحهعم يددددوها ددددح ك هاليدددد  هم ددددا) هنائدددديه  يددددله ذكددددلهالكندددد هالملكدددد جه

ال  اندددد هاألمليكيدددد هلرددددع حها لهددددايه ال ددددلائ هالماليدددد ه ي دددد هكيكددددله ال  دددد هالملا دددد هلددددق ه  ددددل ه دددد  ه

الو دددداء هكتددددثهالحعددددا حهالثنددددائ هكدددديحهالمع  ددددحيحه مناقردددد هح كيدددد هالمعدددداييلهال  ليدددد ه دددد همكا تدددد ها دددد ه

ا لهدددداي ه الحدددد ا هالكندددد هالملكدددد جهكاددددا هكا  ددددا  هإلدددد هح كيدددد هالعنايدددد هال ا كدددد همددددحههاألمدددد ا ه حم يدددد 

المع  دددداسهالتك ميدددد هاأل ددددل ه دددد ههددددذاهالموددددو هإ ددددا  هإلدددد ه ادددد  هحع يدددد هالرددددم  هالمددددال ه م اككدددد ه

 ال  ددددددددددددددددددددددددددددددددددداعهالمصدددددددددددددددددددددددددددددددددددل  هلوح ددددددددددددددددددددددددددددددددددد لاسهالعالميددددددددددددددددددددددددددددددددددد ع.

 دددد انيحه الحعويمدددداسهال  ليدددد  ه قددددا هم يددددو هكت دددديهالكيدددداح هإحهعالكندددد هالملكدددد جهالعلاقدددد هموحدددد  هك ميددددلهال

 ددد همودددوهمكا تددد ها ددد هاألمددد ا ه حم يددد ها لهددداي ه حمكدددحهمدددحهن ددد هالعدددلا همدددحه  دددلهالمحاكعددد هالمعددد  ته

الدددد هالمحاكعدددد ها:)حيا يدددد ه دددد همع  دددد هالعمدددد هالمددددال ه) دددداحو( هكا  ددددا  هإلدددد ها لا ددددقهمددددحهقائمدددد ها:حتددددا ه

 األ لكددددددددددددددددددددددددددددددددددددد هلوددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ه)اليددددددددددددددددددددددددددددددددددددد هالم دددددددددددددددددددددددددددددددددددددا لع.

ال  اندددد ها:مليكيدددد  هكددددا  لاءاسهالحدددد هين ددددذهاهالكندددد هالملكدددد جه دددد همكا تدددد همددددحه ادددد هش ددددل  هشرددددا ه  دددد ه

ها  هاألم ا ه حم ي ها لهاي همحه   ها ح  امقهشت ثهاألنلم ه  ههذاهالموو.

هالكام ه  لاءاسهالتك م ه حركي سهمكا ت هال  ا هههال ي هالتكي وهنعوحه )منا

التكمدددد هال ددددي ه)مددددالهالتكددددي ه هاليدددد  ها:تدددد  ه )مددددقهالكامدددد هاكدددد هلئدددديلهحيددددالهه/ كالدددد ها:نكدددداءهالعلاقيدددد 

   دددددددددددددددددددددددددلاءاسهالتك مددددددددددددددددددددددددد ه حرددددددددددددددددددددددددددكي سهمكا تددددددددددددددددددددددددد هال  ددددددددددددددددددددددددددا .

 اردددددالهال دددددي هالتكدددددي ه ددددد هكيددددداحهحو حدددددقه)ه اع(ه هالددددد هع )مدددددقهالكامددددد ه  دددددلاءاسهالتك مددددد ه حردددددكي سه

ءهمددددحهمكا تدددد هال  ددددا ه آ لهدددداهمدددداهش)ونددددقهلئدددديلهم وددددلهالدددد  لاءهمتمدددد هرددددياعهال دددد  ان هكا ددددحل ا ه دددد 

 األمدددددددددددددددددددددددددد ا هالم ددددددددددددددددددددددددددل ق همددددددددددددددددددددددددددحهاألماندددددددددددددددددددددددددداسهال ددددددددددددددددددددددددددليكي ع.

 ا دددداوه هعإنندددداهإذهنددددثمحههددددذ هال  دددد ته  نندددداهنتددددثهال ادددداسهالمعنيدددد ه)ودددد ها ددددحكما ه ادددد  ها ددددحل اعه

األمدددد ا هالمنا كدددد ه إصدددد الهشتكددددا هق ددددائي هكتدددد هال ا دددد يحه المحعددددا نيحهمعادددد ه  دددد هال ددددان حع همعكدددد اه

يمدددد هالم ددددالهكت دددد  هالرددددعيهكعيدددد اه)ددددحهمحنددددا  ه ددددل لتهعشحه:هيك دددد هكدددد همددددحه دددد لسهلددددقهن  ددددقها:ث

 الع الددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ع.

 كدددداحهلئدددديلهم وددددلهالدددد  لاءها)وددددحهم دددداءهاليدددد  ه دددد همددددعحملهصددددت  ها ددددحل ا ه دددد ءهمددددحها:مدددد ا ه

هموياله ينالهك  ك ها ل ه.ه182الم ل ق همحها:ماناسهال ليكي ه الكال  هه

ه

ه
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ه

ه  هالتك م هال اك  ه اهمسهك لق همكال ها:ماناسههههلئيلههيئ هالن اه وها لاوهمام 

شكددد هلئددديلههيئدددد هالن اهددد ها:حتا يددد هتيدددد لهتنددد ح هاليددد  هاألتدددد  هشحهش لا دددا همامدددد هه/ كالددد هاألنكددداءهالعلاقيدددد 

  ددددددددددددددددد هالتك مددددددددددددددددد هال ددددددددددددددددداك  ه ددددددددددددددددداهمسهك دددددددددددددددددلق همكدددددددددددددددددال هاألمانددددددددددددددددداس.

اندددددسهم  ددددد  تهكدددددالعلا ه قدددددا هتنددددد حه ددددد هحصدددددليرهلوعلاقيددددد ها  كاليددددد هحاكعحدددددقه) اع( هإحهعاألمددددد ا هك

 كالمصدددالوهالعلاقيددد ه حددد ها ددددحعا تههدددذ هالمكدددال هك كددد  همددددحهالمدددحا هنددد له هيدددلع ه: حدددداهالددد هشندددقهعح  دددد ه

 لومددددددحا ه) ددددددالاسه رددددددلكاسه الن اهدددددد هحعمدددددد ه)ودددددد هح دددددد يلهاه شاوكادددددداه ددددددمحهاألمدددددد ا هالم ددددددل ق ع.

 ددددالهل ددددلقهه ش دددداو هشحهعهنالدددد همكددددال هكثيددددلتهمالكدددد ه دددداللهالعددددلا همددددحهقكدددد هالمحامدددديحه الكتددددث

ا دددددحل ا)ااع همكينددددداهشحهعحاليددددديهشمددددد ا هاألمانددددداسهال دددددليكي ه ددددداللهالعدددددلا هلددددد هيكدددددحه دددددا  ه هنالددددد ه

 مصدددددددددددددددددددل احهشهويددددددددددددددددددداحه ر صدددددددددددددددددددياسهردددددددددددددددددددالك اهكواددددددددددددددددددد هكحاليكاددددددددددددددددددداع.

 حدددداكلهشحهعمرددددل عهالتك مدددد هت ي دددد هكمكا تدددد هال  ددددا ه : دددديماهكمرددددالك هال  دددداءه  دددديع جهذلدددد هإلدددد ه

امدددديحه ددددحك حهت دددديهال لي دددد هالحدددد هيردددد و نااه  دددديت  هذلدددد هنحددددائ همثمددددلتع همعكدددد اهشحهع)  كدددد هالمح

 ال  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداءه)وددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ه  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد هال دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان حع.

 شرددددالهالدددد هشحهعح  ددددقهالتك مدددد ه هيئدددد هالن اهدددد هكاددددذاهالصدددد  ههدددد ها ددددحل اعهاألمدددد ا ه المحامدددديحهكعدددد ه

ذلدددد ع هم  ددددتاهشحهعهنالدددد هحعا ندددداهمددددلهالع يدددد همددددحهالدددد   هالحدددد هيح ا دددد ه يادددداهمحامدددد حه ددددلق اهشمدددد ا ه

  التك مدددددددددد هح ددددددددددع ه)كددددددددددله ميددددددددددلهال ندددددددددد اسه: ددددددددددحعا تهاألمدددددددددد ا ع.الرددددددددددعيهالعلاقدددددددددد ه

 شل ووهعن دددددع هككددددد هال دددددك ه: دددددحعا تهشمددددد ا هالردددددعيهالعلاقددددد ع ه: حددددداهالددددد هشحهعالحعدددددا حه الح ددددداه ه

هي لياحهكنت ه ي هملهإقوي هكل  حاحهكم  ل ها حل ا هاألم ا هالم ل ق ه المحاميحع.

لوملاتههال  جوهنعم ه)و هصياا ها  حلاحي ي هال  ني ها:ميحهالعا هلم ولهال  لاءهتمي ه

ههه٢٠٣٠-٢٠٢٣العلاقي ه

ردددد  هاألمدددديحهالعددددا هلم وددددلهالدددد  لاءهتميدددد هال دددد ج هاليدددد  هاألتدددد  ه)ودددد ه ددددل لتهه/ كالدددد هاألنكدددداءهالعلاقيدددد 

شرددددالهإلدددد هشحهاألماندددد هالعامدددد ه  ددددلها  ددددلاءاسهالك يودددد هلوحصدددد جهالدددد هلدددداهلتهالعنددددوه دددد هالمددددلات ه يمدددداه

 .2030ه–ه2023لم ولهال  لاءهحعكوهاآلحه)و هصياا ها: حلاحي ي هال  ني هلوملشتهالعلاقي هه

(هي مددددا هلمناه دددد هالعنددددوه دددد هالمددددلشته هت ددددل هملا دددد ه) اع( ه16 قددددا هال دددد جه دددد همددددعحملها دددد  هالددددد)

الحدددد هحكدددد شه هالعنددددوه دددد هالمددددلشته ي مددددا هلمناه ددددهه16عإنندددداهنتح دددد ههددددذاهاليدددد  هكددددان   ه عاليدددداسهتمودددد هالددددد

حرددددليحهالثددددان همددددحهكدددد ه)ددددا ه حنحادددد ه دددد هالعارددددلهمددددحهرددددالهكددددان حهاأل  ع همكينددددا  هشحهعهددددذاهه25كحدددداليخه

هالي  هه ه)الم هيا وهلو  اءه)و هالعنوه  هالملشتع.

 ش ددددداوهشحهعلددددداهلتهالعندددددوهقائمددددد ه)وددددد هالنددددد عها: حمدددددا) ه هددددد هلددددداهلتهمحعددددد  تهاألكعدددددا ه محن )ددددد ه

ع ه ا)يدددددا هإلددددد هعح دددددا لهال اددددد  هالل دددددمي ه ايدددددلهالل دددددمي همدددددحهش ددددد هالعمددددد ه)وددددد ه  دددددلهالم دددددح ياس

ا  دددددلاءاسه ال  دددددائ هالك يوددددد هلوحصددددد جهلاددددداه معال ددددد هآثالهددددداه كردددددك هيحنا ددددديهمدددددلهحنددددد عهم دددددح ياحااه

ه حع  هملاهلهاه ص لهاع.

كينادددداهحدددد  يله حددداكلهشحهعالكلنددددام هالتكدددد م هحكنددد هموددددوهحمكدددديحهالمددددلشتهالعلاقيددد ه دددد هالم ددددا:سهكا ددد ه مددددحه

التمايددددد هال ان نيددددد ه ا: حما)يددددد ه م ا اددددد هالعندددددوهالدددددذجهححعدددددلقهلدددددقهالمدددددلشته ددددد ه ا ددددد هاأل دددددلته
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من دددد ما همددددلهالحرددددليعاسهال  ددددح لي ه ال ان نيدددد ه الم حمددددلع هم  ددددتا  هشحهعهددددذاها:لحدددد ا هالتكدددد م هيدددد ح ه

ندددددوع. كيح هشحهالحددددد ه  دددددلسهال دددددماناسهال ان نيددددد ه ا: حما)يددددد هلتمايددددد هالمدددددلشتهمدددددحه ميدددددلهشردددددكا هالع

عال  دددددح لهالعلاقددددد هك ددددد هالم دددددا اتهال ان نيددددد ه تمايددددد هاأل دددددلته المدددددلشته ال   لددددد  هكمددددداه دددددل هقدددددان حه

الع  كدددددداسهالعلاقدددددد ه ميددددددلهممال دددددداسهالعنددددددوه ا:)حدددددد اء ه ت ددددددلسهالحرددددددليعاسهالعلاقيدددددد ها:ح دددددداله

 إنصدددداوهكالكرددددلع ه: حددددا هإلدددد هشحهعالتك مدددد هالعلاقيدددد هتلصددددسه)ودددد هحدددد  يلهكيئدددد ه)مدددد هآمندددد هلومددددلشته

الن دددداءه ال حيددددداسهمددددحه دددددتاياه ددددلائ ه)صددددداكاسه ا)دددد ها:لهاكيددددد  هكمدددداهحددددد هحرددددليلهقدددددان حهالنا يددددداسه

ع. ذكدددددل هشحهعالتك مددددد هاح دددددذسهالع يددددد همدددددحهال يا ددددداسه ا  دددددلاءاسه2021ل دددددن هه8ا:ي يددددد ياسهلقددددد ه

ذهقددددلالهلم ا ادددد هالعنددددوهال ددددائ ه)ودددد هالندددد عها: حمددددا) ه دددد هم دددد محااهإ دددد  هال  دددد هال  نيدددد هالثانيدددد هلحن يدددده

إلددددد هه2021المعنددددد هكدددددالملشته ا:مدددددحه ال ددددد  هلو حدددددلتهمددددداهكددددديحهه1325م ودددددلهاألمدددددحهالددددد  ل هالمددددد ق ه

 هدددد هقيدددد هالحن يددددذه المحاكعدددد  هكمدددداهش و ددددسه ن ددددذسه  دددد هالدددد ) ه مرددددالك هالمددددلشته دددد هانح اكدددداسهه2024

اكيدددد ه تم حاددددحها:نح  الحدددد هكدددداحهمددددحهكدددديحهشهدددد ا ااهاللئي دددد هتمايدددد هالملرددددتاسهه2021م وددددلهالندددد ايه

  قددددايحاحهمدددددحهكددددد هشندددد اعهالعندددددوهال دددددائ ه)ودددد هالنددددد عها: حما) ع. كردددددوهال دددد جهشحهعاألمانددددد هالعامددددد ه

لم وددددلهالددددد  لاءه )كدددددله ائدددددلتهحمكدددديحهالمدددددلشتهالعلاقيددددد ه كمعيددددد هل ندددد هح ددددد هممثوددددديحه)دددددحهالددددد  الاسه

ه–ه2023 المع  دددددداسهالل ددددددمي  هحعكددددددوهاآلحه)ودددددد هصددددددياا ها: ددددددحلاحي ي هال  نيدددددد هلومددددددلشتهالعلاقيدددددد ه

ع هم  دددددتا  هشحهعهددددددذ ها: دددددحلاحي ي هحادددددد وه)ودددددد هحمكددددديحهالمددددددلشته حددددد  يلهالتمايدددددد هال ان نيدددددد ه2030

 ا: حما)يدددد ه الحدددد همددددحهالمعمدددد هشحهيددددح هإ  قادددداهالعددددا هال ددددا  هكعدددد هالمصددددا ق ه)ويادددداع. كيحهشحهعهدددددذ ه

ا: دددددحلاحي ي ه ددددداءسهمن ددددد م همدددددلهالمكدددددا وهال  دددددح لي هلت ددددد  ها ن ددددداحه مدددددلهش ل يددددداسهالمناددددداله

هم ه  هحمكيحهالملشتهالعلاقي ع.التك 

هاألمحهال  م هح ) همووهان ما هالعلا هإل هم ولهالمنلم هال  لي هلوا لته

م حرددددالهاألمددددحهال دددد م  هقا دددد هاأل)ل دددد  هاليدددد  هاألتدددد  همددددلهالمدددد يلها قويمدددد هكتددددثهه/هال دددد ملي هنيدددد  

لومنلمدددد هال  ليدددد هلوا ددددلته دددد هالرددددل هاأل  دددد ه رددددما هإ لي يددددا هال ددددي ه)ثمدددداحهكوكي دددد هموددددوهان ددددما ه

 دددد هكيدددداحه م حرددددالهاألمددددحهال دددد م لهالعددددلا هإلدددد هم وددددلهالمنلمدددد هال  ليدددد هلوا لت. قددددا هالمكحدددديها ) مدددد 

 هاندددددقهع دددددل ه ددددد  هالو ددددداء ها دددددحعلاقه)مددددد هالمنلمددددد هال  ليددددد هلوا دددددلتهال ددددد ملي هنيددددد  ه ل هلدددددد

رددددددلاك ه دددددد هالكددددددلام هالحدددددد هح يمادددددداهالمنلمدددددد ه ه الح كيدددددد ه)ودددددد ها ددددددحملالهالحعددددددا حه الالعددددددلا ه دددددد 

 ش دددداوهاحهعالمددددد يلها قويمدددد هلومنلمددددد هال  ليدددد هلوا دددددلتهشكدددد  ه )ددددد هالمنلمدددد هلومرددددداليله."العدددددلا ه دددد 

 ا:هحمدددددا هكردددددليت هالمعددددداقيح همدددددحه ددددد  هكدددددلام هح هيويددددد هح يماددددداهالمنلمددددد ه العدددددلا هالصددددد يلته ددددد 

كحدددديهالدددد هاحهعاأل)ل دددد همددددحه انكددددقهردددد   ه)ودددد هشهميدددد هشحهيرددددم هالدددد ) هالددددذجه شرددددالهالم."العددددلا ه ا دددد 

ح  مددددقهالمنلمدددد هالمنددددا  هالمتل مدددد ه المح ددددللتهمددددحهال  دددداو همددددحه دددد  همردددداليلهح ددددحا وهالرددددلائره

 ال ئددددداسهالم حت  ع. ش  دددددرهاحهعالو ددددداءهحندددددا   هكتدددددثه دددددك ه )ددددد هم حردددددالي هاألمدددددحهال ددددد م هلمودددددوه

هلوا لتع. م ولهالمنلم هال  لي هإل  العلا هان ما 

ه

ه

ه

ه

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/897689631/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A/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/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/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/2253901297/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/ar/
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هملاقك حهيري  حهك  لهال  اءه  ها حل ا هعالمكال هالم ل ق عه

شرددددا هملاقكدددد حهلوردددد حهال يا دددد  هاليدددد  هاألتدددد  هكدددد  لهال  دددداءهالعلاقدددد ه دددد ها ددددحل ا هه/ال دددد ملي هنيدددد  

 هال دددد ملي هنيدددد  هليكي ع. قا هالملاقكدددد حه دددد هشتا يددددثهلدددددالمكددددال هالم ددددل ق همددددحهشمدددد ا هعاألماندددداسهال دددده

مدددد ا هاألماندددداسهال ددددليكي هإحهعال  دددداءهالعلاقدددد هكدددداحهلددددقه  لهكددددال ه دددد ها ددددحل ا هالمكددددال هالم ددددل ق همددددحهش

ع هالعددددلا ه ش ددددا  اهشحهعهددددذاهالدددد  له دددداه هكرددددك هككيددددله دددد ه)دددد  ه ددددياعهشمدددد ا  )كددددلهإ لاءاحددددقهال عالدددد ع.

 معك يحهع ل لته ) هال  اءهالعلاق ه  هك ه ا   هاللامي هلتماي هشم ا هالعلاقييحع.

) ددددالاسهم حو دددد ه حدددداكع اهشحهعالدددد  لهاألكددددل هكدددداحهلو  دددداءه دددد ها ددددحل ا هشمدددد ا هاألماندددداسهال ددددليكي ه ت دددد ه

تدددد  ها ددددحل ا ه هاليدددد  هاألمتمدددد هرددددياعهال دددد  ان ه ش)وددددحهلئدددديلهم وددددلهالدددد  لاء ح دددد لهكمئدددداسهالمويددددالاسع.

مويدددداله ينددددالهمددددحهشمدددد ا هعاألماندددداسهال ددددليكي ع ه يمدددداه )دددداهالمحامدددديحهلح ددددوي هشن  ددددا هه182شكثددددلهمددددحه

  المكال هالم ل ق .

حكودددد ه مصددددلوهاللا دددد يحه  دددد  هاألرددددالهالما ددددي  هحدددد هالكرددددوه)ددددحه ددددلق هشماندددداسه ددددليكي همإ  )دددد ه دددد  

ه(هحللي ناسه يناله)لاق  هكت يه ثائ ه حصليتاسهأل) اءه  هم ولهالن اي.3.7)

ه

 العلا هيعك هلوناح ه)و هالحعا حهع   هالتا  هال  ني ع

الم ددددوت  همتمدددد هرددددياعهال دددد  ان  هل ائدددد هكعثدددد هالندددداح ه دددد هشكدددد هال ائدددد هالعددددا هلو دددد اسهال دددد ملي هنيدددد  /ه

العددددلا هال ليدددد ه ي  ددددان هشيان حردددد  هاليدددد  هاألتدددد  ه)ودددد هشهميدددد هالحعددددا حه الحن ددددي هالعددددال ه  دددد همدددداه

 هإحهاأل يددددلهعا ددددح ك هال دددد ملي هنيدددد  هح ح دددديقهالتا دددد هال  نيدددد . قا همكحدددديهال دددد  ان  ه دددد هكيدددداحه ل هلددددد

ال ليدددد ه ي  ددددان هشيان حردددد  ه ال  دددد ه هالعددددلا هلئدددديلهقائدددد هكعثدددد هتوددددوهرددددما هاأل و دددد ه)الندددداح (ه دددد 

 الملا ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد هلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددقع

 هالدددذجهين ددد جهالعدددلا ه ردددا هالو ددداءهعا دددحعلاقهمادددا هالكعثددد  ه ددد هإ دددالهالحعدددا حهاألمنددد ه الع دددكلجهمدددل

ح ددددد يلهقددددد لاسهال ددددد اسهاألمنيددددد هالعلاقيددددد  ه ل دددددلهم دددددح  هش ائادددددا ه)وددددد هح ددددد ي هالمرددددد لته الحددددد ليي ه 

 شكدددددد هال دددددد  ان ه حمكينادددددداهلم ا ادددددد هم حوددددددوهالحتدددددد ياسهاألمنيدددددد  ه  دددددد هم دددددد محااهمكا تدددددد ها لهايع.

عشهميدددد هالحعددددا حه الحن ددددي هالعددددال همددددلهالكعثدددد  ه  دددد همدددداهح ح دددديقهالتا دددد هال  نيدددد  ه  دددد هإ ددددالهمح وكدددداسه

  يعدددددددد  هشمنددددددددقه ا ددددددددح لال ع. العددددددددلا هذجهيت ددددددددله دددددددديا تالتك مدددددددد هالعلاقيدددددددد  ه كالرددددددددك هالدددددددده

ح اصدددد هحعا نادددداه حن ددددي ااهمددددلهم حوددددوهالعلاقهمددددحه انكددددق هشكدددد هشيان حردددد هشحهعكعثدددد هتوددددوهالندددداح ه دددد 

ااه  ا كاحاا ه  هح  يلهال  عاعهاألمن  ه.العلا كهاأل ا تهاألمني  ه محهن ا هماامع

ه

ه

ه

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/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/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1199849658/%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/
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/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/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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ه

ه

 شلوه ينالهه450الت هاأل ن هلل احيهالعما ه يك حههاأل  جوه

ه

تدددد  ه  يددددلهالعمدددد ه الرددددع حها: حما)يدددد  هشتمدددد هاأل دددد ج هاألتدددد  هالتدددد هاأل ندددد هلل احدددديهه/ لندددداه كالدددد 

     شلوه ينال.ه450العما  همعك ا هشنقه يك حهه

( هإحهع ميددددله2022حرددددليحهالثددددان هه27 قددددا هاأل دددد ج ه دددد هتدددد يثهلو كالدددد هالل ددددمي ه حاكعددددقهعنددددالع ه)

 ههالعما همرم ل حهك )ا تهالنلله  هالت هاأل ن هلل احكا ع.

شلددددوه ينددددالهمددددلهه350شلددددوه ينددددال هكعدددد ماهكانددددسهه450 ش دددداوهشحهعالتدددد هاأل ندددد هلل احدددديهالعمددددا ه دددديك حه

 ههإقلالهقان حهال ماحها: حما) ع.

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه
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ه

ه

همتا لاسا  ات هك لكع ه)ناصلهمحه ا) ه  هث ثه

ش)وددددحهالنددددا  هكا دددد هال ائدددد هالعددددا هلو دددد اسهالم ددددوت  هالودددد اءهيتيدددد هل دددد   هاألتدددد  هإل دددداءهال دددد ملي هنيدددد  /ه

 ال دددددكقه)وددددد هشلكعددددد ه)ناصدددددلهمدددددحهحنلدددددي ه ا)ددددد ه ددددد همتا لددددداسهك ددددد ا ه صددددد اهالددددد يحه كلكددددد  .

 

 هإنددددقهعت دددديهح  يادددداسهال ائدددد هالعددددا هلو دددد اسهالم ددددوت  هال دددد ملي هنيدددد  ه قددددا هل دددد  ه دددد هكيدددداحه ل هلددددد

كا تدددد ها لهدددددايهمددددحهحن يددددذهثدددد ثه)مويدددداسهن )يدددد هش دددد لسه  ك ادددد ها ددددح كالجهمح اصدددد  هحمكددددحه اددددا همإ

صدددد اه / ك دددد ا اصددددله)صاكددددداسه ا)ددددد ها لهاكيددددد ه دددد همإتا لدددداسه)(همددددحه)نه٤)ددددحهإل دددداءهال ددددكقه)ودددد ه)ه

 ."(كلك   / ال يح

ه

هكع هم ال حقه)و هاأل  ر..ها  ات هكحا لهم  لاسه  هك  ا ه

رددددل  هحمكنددددسه كالدددد ه  التهال ا ويدددد هلرددددع حهالرددددل  /ه دددد لهال دددد الوهالحا ددددله دددد هه/ال دددد ملي هنيدددد  

 الكل  هالي  هاألت  همحها  ات هكحا لهم  لاسهكت  حقهش وت ه م ا هم  لت.

قهعكندددداء ه)وددد همعو مددداسه قي دددد هحددد  لسهلددد  ه دددد له هشندددهال دددد ملي هنيددد  ه ذكدددلسهال كالددد ه دددد هكيددداحه ل هلدددد

ال دددد الوهالحا ددددلهالحدددداكلهالدددد هقيددددا تهرددددل  هالكددددل هتدددد  ه  دددد  هاتدددد هح ددددالهالم دددد لاسه ددددمحهقددددا له

م دددددع لي هال ددددد له كالحعددددددا حهمدددددلهم ددددددال همكا تددددد هالم ددددد لاس ه  ددددددقهقائددددد هرددددددل  هالكدددددل هالعميدددددد ه

كحرددددكي ه ليدددد ه)مدددد همح صددددصهكلئا دددد هامددددلهال دددد لهالمددددذك له كا:رددددحلا همددددلهمتمدددد هلرددددي هصالتهالددددلكح

م ددددال همكا تدددد هالم دددد لاسهلمحاكعدددد هالمعو مدددداسه حدددد قي ااه كال عدددد هحمكددددحه ليدددد هالعمدددد همددددحهال صدددد  هالدددد ه

 الددددذجه:ذهكددددال لالهتيددددثهحدددد هح  يدددد هالمن  دددد هكالكامدددد ه م ال حددددقهش)ودددد ه دددد  اهالمنددددا  هالدددد هاحههالمددددحا 

 ح هال اءهال كقه)ويقع.

ك هكتدددد  تهالمددددحا هكميدددد همددددحهمددددا تهالكلي ددددحا هالم دددد لتهمددددلهكن قيدددد   )حددددا ه ك رددددنك وه ش دددا س هشنددددقهع ددددإ

تيددددثهحدددد هح ددددوي هالمددددحا همددددلهالمدددد ا هه٢مددددلهش  اسهحعددددا  ه ميدددد احهالكحل ندددد همددددلهقنكودددد هي  يدددد ه)دددد  ه

لاءاسهال ان نيدددد هال  مدددد هكت ددددقه  دددد هالم ددددك   ه األ ددددوت هالدددد هرددددعك همكا تدددد هالم دددد لاسه:ح دددداذها  دددده

هال ان حع.

ه

ه

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/2149013646/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2149013646/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47589/%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133473/%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/451696679/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/19633/%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%83%D9%88%D9%81/ar/
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ه

ه

 موي حه  :لهه100مكيعاسهالت ا:سهال ال ي هلوكن هالملك جهالعلاق هحح ا  ه

الح عددددسهمكيعدددداسهالكندددد هالملكدددد جهالعلاقدددد همددددحهالتدددد ا:سهال ال يدددد  هيدددد  هاألتدددد  هألكثددددلهمددددحهه/يددددله)ددددلا 

 .مصل اه33موي حه  :لهملهمرالك ههه100

ال دددداهه991موي ندددداه ه124الملكدددد جهكدددداعهاليدددد  ه دددد  همدددد ا  هلكيددددله رددددلاءهالدددد  :لها:مليكدددد  ه كدددداعهالكندددد ه

 . ينالا هلك ه  :له1460  :لا ها اهاهك علهصلوها الهكو هه651 

 ذهكددددسهمعلدددد ههددددذ هالمكيعدددداسهلحع يدددد ها:لصدددد ته دددد هال ددددالله)ودددد هرددددك هتدددد ا:سه ا)حمددددا اسهتيددددثهكو ددددسه

موي ندددداهه20 يمدددداهذهكددددسهالك يدددد ه)ودددد هرددددك همكيعدددداسهن  يدددد هكو ددددسهه  :لا ه651شل دددداه ه141م يدددديحه ه104

 .شلوه  :له850 

مصدددددل اهلحوكيددددد هال وكددددداسهه13مصدددددل اهقامدددددسهكحوكيددددد ه وكددددداسهحع يددددد ها:لصددددد ته ددددد هال دددددالل ه ه20 قدددددا ه

 .رلك ه  ا  همالي ه111الن  ي  هإ ا  هال ه

ه

  ه الراا اسهالعوياك  لاءاسهإ   هالحعييناسه الح  يلهلو لي يحهاأل ائهالمالي هحك ش

ش)وندددددسه  التهالماليددددد  ه)دددددحهالكددددد ءهكددددد  لاءاسهإ ددددد  هالحعيينددددداسه الح  يدددددلهلو دددددلي يحهه/ال دددددلاسهنيددددد   

 .األ ائ ه تمو هالراا اسهالعويا

همددددحهش دددد ها ددددحكما هح  يددددلها: حصاصدددداسهاأل ددددل ه)ودددد هكعددددقه  ائددددلهه قالددددس الماليدددد هاحهعالعمدددد ه ددددالك

 ."الم كويحالحم ي هالملك جه   هالي ميحهه

شحهع)دددد  هه كددداحهلئدددديلهم ودددلهال  مدددد ها:حتدددا جهمتمدددد  هالحميمدددد هش)ودددحهاليدددد  ه ددد  هل ائددددقه  يدددلهالحعوددددي 

ه74األ ائدددد ه تمودددد هالردددداا اسهالعويدددداهالمصددددا  ه)ودددد هقددددلالها ددددحت اثه ل دددداسه لي يدددد هلادددد هكودددد هماي دددداليه

 ."شلوهمح   هلوحعييح

ه

ه

ه

ه
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ه

ه

ه

ه  ليا..هم وت حهين ذ حهه  ميحه  هإ ليه

ش)ودددددحهنائددددديهلئددددديلهالملكددددد هالل  ددددد هلومصدددددالت هكددددديحهاأل دددددلاوهالمحتالكددددد هش ليددددد هه/هل  دددددياهاليددددد  

   دددد ه  ددددقهالحصددددعي ه دددد هإ لددددي.إي دددد ل و هشحهم ددددوت هحنلددددي هع كادددد هالنصددددلتع هن ددددذ اهه دددد ميحه دددد همن

 

 قددددا هإي دددد ل وه دددد هإ ددددا تهصددددت ي وهع دددد  هال ددددا)اسهاأللكددددله العرددددليحهالما ددددي  ه دددد وسه)مويحدددداهقصددددوه

   همتا ل هإ ليع.  كا هالنصلته  همن   ه  قهالحصعي هك  ليهمحهم اقلهحاكع هلحنلي 

  

 إي  ل وهالم ي همحهالح اصي .ه ل هيذكل

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

 

ه

https://www.alsumaria.tv/source-details/29/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.alsumaria.tv/Entity/137432/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A9/ar/
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 كلي انياهحعوحهح وي هش كلانياهص اليخه  ي ت

ال قي دددد ه Brimstone-2شكدددد سه  التهالدددد  اعهالكلي انيدددد هإل ددددا هرددددتن همددددحهصدددد اليخهه/هل  ددددياهاليدددد  

مددداهلددد هيدددح هحت يددد ه)ددد  هالصددد اليخهالحددد هحددد هإلددد هش كلانيددداهمرددديلتهإلددد هشناددداهحددد ح ه ددد هإ دددالهالم دددا) اس هك

 ح  يددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد هكييدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوهكادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا.

 

عوندددد ه صدددد  هالرددددتن  ه شل  ددددسه دددد همنردددد لهاهم  ددددله يدددد ي ه  اددددلع سهالدددد  اعهالكلي انيدددد ه)كددددلهعحدددد يحلع همإ

عه)ودددد ه ددددائلتهحاكعدددد هل دددد اهال دددد هالموكدددد هالكلي ددددان .ه مددددلهذلدددد  ه2-يلاددددلهحتميدددد هصدددد اليخهعكليم ددددح ح

 ح هن واا.ههل هيح هحت ي ه)  هالص اليخهالح 

 ددددحكم هقليكدددداهح ددددوي هنتدددد ه لندددد حهشح   التهالدددد  اعهالكلي انيدددد هيرددددالهإلدددد هشنددددقه دددد ه قددددسه دددداك  هش)ونددددس

.همكيندددد هشنادددداه ددددحن  همنصدددداسهإ دددد  ه صدددد اليخهقددددا لتهش كلانيدددداهصددددال  هم ددددا هلو ددددائلاسهإلدددد ه1000

 )وددددددددد هإ ددددددددد ا هشهددددددددد اوه  يددددددددد همدددددددددحهكيناددددددددداه دددددددددائلاسهم ددددددددديعلته صددددددددد اليخهكددددددددددل  .

قكدددد هتدددد ال ه ددددح هشرددددال ه ش كلانيدددداهشل ددددوسهإلدددد  كلي انيدددداه ذكددددلسهصددددتي  هعحو ددددلاوعهقكدددد هشيددددا  هشح

 عهذاحيددددددددددددددددددددددد هالح  يدددددددددددددددددددددددق.2-شلقعهعكليم دددددددددددددددددددددددح ح-صددددددددددددددددددددددد اليخهع ددددددددددددددددددددددد 

 ن هددددسهالصددددتي  هكدددد حههددددذ هالصدددد اليخهح ودددد ه)ددددا تهمددددحهال دددد  هلكددددحهال دددد اسهاأل كلانيدددد هقامددددسهكح ايدددد ه

هراتناسه حت يوااهلمنصاسهإ   .

 قدددد هحدددد هحصددددمي هصدددد اليخهكليم ددددح ح ه الحدددد هحعندددد هعالككليددددسعهكالو دددد هالعلكيدددد  هش ا دددداهلحكدددد حهم ددددا ته

  او.لوددددددددد ل ع ه مدددددددددلهال قدددددددددسهح ددددددددد لسهلح دددددددددح يلهحددددددددد ميله ائ ددددددددد ه ا دددددددددع همدددددددددحهاألهددددددددده

ك دددددكيه النددددداح همدددددحه احادددددا هكاندددددسهل  دددددياها:حتا يددددد هقددددد هشل دددددوسه ددددد ه قدددددسه ددددداك همدددددذكلتهإلددددد ه   

 عحوعددددددددددددددديهكالندددددددددددددددالع. النددددددددددددددداح هكاأل دددددددددددددددوت  ه قالدددددددددددددددسهإحه    ش كلانيددددددددددددددداهإمددددددددددددددد ا 

إلدددددددد هشحهشجهرددددددددتن هحتحدددددددد جه)ودددددددد ه  دددددددديلا ه: ددددددددل وه شردددددددداله  يددددددددلهال ال يدددددددد هالل  دددددددد 

ه حك حهه  اهمرل )اهلل  يا.   كلانيالهش وت 

ه

ه

ه

ه

ه

ه

https://www.alsumaria.tv/source-details/29/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://magnetrack.klangoo.com/v1.1/track.ashx?e=AP_ITE_CLK&p=439373_1&d=519836466&c=087f73ce-9cc0-4b7a-8f94-863bed009347&u=7f120afb-aab4-4bb9-b772-1c094286e81a&l=https%3A%2F%2Fwww.alsumaria.tv%2Fnews%2F%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%2F439373%2F%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&redir=https%3A%2F%2Fwww.alsumaria.tv%2FEntity%2F519836466%2F%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%2Far%2F%3Futm_campaign%3Dmagnet%26utm_source%3Darticle_page%26utm_medium%3Dintext_entity
https://www.alsumaria.tv/Entity/47386/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48048/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47376/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48048/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/44156/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48048/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/44156/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/126381/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%8A%20%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48048/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/ar/
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هعكو مكل عوهت ي  هايله التهلو :ياسهالمحت تهكر حه  لهاه  هش كلانيا

الصددددلاعه دددد هش كلانيدددداهايددددلهم يدددد هل ارددددن ح همكيندددد هشحهحكالي ددددقهشكدددد سهكودددد مكل هشحهإ الدددد هشمدددد هه/هن    ددددح 

 دددد ها  يددددا  ه لددددحهحكدددد حه ارددددن حهقددددا لته)ودددد هإيدددد ءها:هحمددددا هلومنددددا  هاأل ددددل  ه ص صدددداهمددددلهن ددددا ه

هم   ناسهالذ يلت.

 قددددا هالكاحدددديههددددا هكلاندددد  وهعكدددد شها:)ح ددددا هي دددد  ه)ندددد هالم ددددع ليحهاألمددددليكييحهشحهك  هدددد هقدددد هحو ددددسهكال عدددد ه

مكندددد همددددحهاأل مدددد هاأل كلانيدددد ع همردددديلاهإلدددد هشنددددقهكمددددل لهال قددددس هع ددددح  ا هحكو دددد هإ ددددلاءهكدددد هالثمدددداله المإ

األ)مددددا هال حاليدددد ع ه  دددد ههددددذاهال صدددد ص هعلددددحهحكددددد حه ارددددن حهقددددا لته)ودددد هإيدددد ءها:هحمددددا هالددددد   ه

 لومنا  هاأل ل  ه  حنحا هم   ناسهالذ يلتع.

لدددده  ه حكرددددوهالمردددداك هالملحك دددد هكال ا)دددد ته كرددددوهالكاحدددديهشنددددقهكا  ددددا  هإلدددد هذلدددد  ه دددد حهاأل مدددد هالم  ع

الصددددنا)ي هال  ا)يدددد هاألمليكيدددد  هم ددددي اهشحهح دددداق هال  ددددلهتدددد  هحدددداي احه ددددي ي همددددحهمصددددوت هإ التهكايدددد حه

   هإنااءهاأل)ما هالع ائي ه  هش ل كا.

  وددددصهالملاقددددي هإلدددد هشنددددقهي دددديه)ودددد هش كلانيدددداهشحهحإلاددددلهان حاتادددداه)ودددد هالم ا  دددداسهمددددحهش دددد هإنادددداءه

لاله دددد هحو دددد هالدددد ) همددددحهال ددددلي ه إ:ه  دددد هحكدددد حهال :يدددداسهالمحتدددد ته دددد ه  ددددلهايددددلهالصددددلاعهل  ددددحم

 معاس.

 


