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 المنددددديترأس ودددددنياسراددددديا سن ود دددددو سلائدددددو سالددددددريانرس  سالنو ددددد سا ر س  ددددديي س اددددد س دددددنرن سا ددددددنا سادددددرس

(  )مرلددددددد س4ص )سوئدددددددي  سلدددددددونرعسالمرالنددددددداسرا  ومدددددددويس اددددددد سال  دددددددو ا سال ام ددددددداسادددددددرس يان ساليرلدددددددا

 (مجااسالنرا س

 الدنلمددددددددوعسرالف رمدددددددداس و ئددددددددوعس ادددددددد سونددددددددد السال مدددددددد سد ن مددددددددوسل دددددددددنا سددددددددد لنانسالمرالندددددددداسراتيان س

 ((  )  السن رل4 )ص"ال ام ا"سلايرلا

 جن ددددددي س(  )7ص )المول دددددداسالن ود دددددداسودددددددود يس  دددددداسددددددد نسالدددددديرتن سلدددددد س و ددددددمن سالمن ددددددو سالددددددرلانأ

 الميىس(

 طولددددددددد سالف رمددددددددداسد نزدددددددددومسم ددددددددددوعسادددددددددرسالمرالندددددددددا سوددددددددد عسن ددددددددد سس دددددددددن  سالفمددددددددديارأسنو ددددددددد ال 

 ((  )الدرمن اسن رلس8 )ص نوهو

 (الم ارمار ولاس(  )8 )صجم سورال  سن ود اسد أعسالومييسال ر ورسارسم وهسال ناقسا لا م ا 

 دددددددددد سيا دددددددددد سال ددددددددددناقسمددددددددددعسيرعسا عسس583الئددددددددددير سالئددددددددددرا سالون  دددددددددداسور ادددددددددد سالنو دددددددددد سر دددددددددديس 

 (الم ارمار ولاس(  )9ص )الف رما

 سمفواظدددددددددداس أسلددددددددددونسو ددددددددددونرسمددددددددددعسنئددددددددددصس د ددددددددددنساددددددددددرسا دن دددددددددداسالنو دددددددددد سمفدددددددددددعسالددددددددددد  يأس 

 ال  يسن رل((  )9 )صالميند ا
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 ن دددددددد اسالجم رن دددددددداس ا دددددددديسيهم دددددددداسورف دددددددديسالزددددددددمسالددددددددرطنرسرال مدددددددد سل ددددددددموعسمزددددددددول سالدادددددددديس

 ((  )ر ولاسا ندو سال نال ا51 )صرالمراطن عس

 ((  )الدرمن اسن رل51 )صالودا  سدرلان سالياو الدريانرس زينسورج  و س  صس 

 الدددددددريانرسلامددددددن سال ون دددددداس وناجدددددد س ددددددعساتنو ودددددددو سالمد ددددددن سرالاجندددددداسالئونرن دددددداسوددددددي رس لدددددد سوئادددددد صس

 (جن ي سالميىس(  )55 )صي يايسالنرا 

 رل دددددددددنسالمول دددددددددا سالمنفاددددددددداسالمئداددددددددداسووطاددددددددد سم دددددددددو  اسالج دددددددددريسسلون  ددددددددد سالدنندددددددددوم سالف دددددددددرمرس

 (ا ندو سال نال ا(  )ر ولاس51 )ص

 الددددددددرمن اس(  )51 )صال دددددددناقس دددددددنيس اددددددد سالئزدددددددمسات ناندددددددر سددددددددنو  ساجدددددددنا ا س ول ددددددداسالمددددددددورى

 (ن رل

 ال ددددددددددو  سدددددددددددراينسات جددددددددددو سراتنجددددددددددولسرا ددددددددددفاساددددددددددرسف رمدددددددددداسالدددددددددددريانرسر ادددددددددد سالجم دددددددددد س

 (الم ارمار ولاس(  )52 )صي م 

 ال ددددددددددد نسيمدددددددددددنسلدددددددددددداسراددددددددددددوئيا سدفدددددددددددالس ددددددددددددونسالمددددددددددددارل عس ددددددددددد  سس24النلاهدددددددددددا سزددددددددددديرن

 ((  )مرال عسن رل52 )صالمو ر

 ن ج نادددددددوعسددددددددونلانرسد ددددددددأعسهجمدددددددو س  دددددددناعسا   ددددددددن  سلددددددد اسل دددددددوسمدددددددددننسر اددددددد سد ددددددديايسر دددددددد س

 (  نوسر ولا(  )53 )صفي

 الزدوح(54 )صال ري سال سال نق  سافومو سلو  سليىسال نال  ع(  ) 
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 (ر ولاسا ندو سال نال اس(  )57 )صال وفز عس جنا ا رل نساليا ا اس رااالس ا سا مو س 

 ددددددددددددددددنال  عسدون جددددددددددددددددونسس2الئنزددددددددددددددددا اسال نال دددددددددددددددداساددددددددددددددددرس دددددددددددددددددطندر سو اددددددددددددددددعس زددددددددددددددددوداس 

 الدرمن اسن رل((  )57 )صا ما

 

 

 

 ((  )ال نا سن رل58 )صمزنمسالنااي عس  اعسمن سرجداسجي ي سمعسالدام 

 ما ددددددددددددونسيرتنسمدددددددددددددنرلاسي ادددددددددددد ساددددددددددددرسالوزددددددددددددوي و سير سا ددددددددددددنىسس111 د ددددددددددددنسالوزددددددددددددويأ س

 المدوئد سال نالر((  )58 )ص
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 ((  )نرد وسال ر س59 )صسدرن و  س فدوطسهجر سانوفونأسارسين و 

 د وأسن رل((  )59 )صدمحمسدعسلا يسرن  اس نيرن د وس  ووفوعسمدجيسال  خسلا يسددرلر 

 

 

 

 

 

 

 ددددددد وأس(  )01 )صدو دددددديعس اوئددددددرسنظ ددددددنهسالزدددددد نرسلو   ددددددمسالوددددددرونسالمولا دددددديسددددددد عسرا ددددددنطعسرد دددددد ع

 (ن رل
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المنيترأس ونياسرايا سن ود و سلائو سالدريانرس  سالنو  سا ر س  يي س ا س نرن سا دنا سارس

 سوئي  سلونرعسالمرالناسرا  ومويس ا سال  و ا سال ام اسارس يان ساليرلا
   

س-52ات ندددد عسوددددنياسالددددد يسمفدددددعسالمندددديترأسالنو دددد سا ر سلددددن  اسمجادددداسالنددددرا  سال ددددر سمرلدددد سمجادددداسالنددددرا س 
 سراددديا سن ود دددو س  ددد سا  دددو سوفدددولمسال دددناقسالمددددوئ سلائدددو سن ددد اسمجاددداسالدددرلنا سالدددد يسدمحمس0100و دددن عسال دددونرس

 دددد و سالدددددريانرساددددرسمئددددنسالف رمددددا رجنىس دددد  سالائددددو سالوأ  دددديس ادددد س ددددنرن سو  دددد يسالونددددد السددددد عسالددددداطو عس
 دددو سالمدددراطن عسرالوزدددويسالداددديسرو   ددد سالئدددران عسالم طادددا سالو دددن   اسرالون    ددداس لدددنانسالئدددران عسال ومددداسالودددرسومددداسف

ا ددد  س دددعسا طدددو سالدددداطو سرا ج دددل سالنلود ددداسيرنسا ددددنسلائ دددو سدمددددارل وو وسادددرسالف دددوظس اددد سالمدددو سال دددو سرالفددديسمدددعس
سال ددددوي را يسالمجوم دددرعس اددد س دددنرن سا ددددنا سادددرسوئدددي  سر لدددنانسم دددنر سلدددونرعسالمرالنددداسال ومددداس سرات ومدددويس اددد 
ال  دددو ا سال ام ددداسادددرسايان سم وزددد ساليرلددداسلوئدددي  سنودددو  سمامردددداس اددد ساناسالرالددد سروفئ دددالسونم ددداسالوزدددوي اسر ادددالس
اددددددنصس مدددددد سجي ددددددي  سا ددددددوااسلددددددي  سالئطددددددو  عسالزددددددنو رسراللنا ددددددرسرو ددددددج  ساتدددددددو مونسلو   دددددد سالئطددددددو س

ن ددد اسمجاددداسالدددرلنا سسالمرالنددداسا ددديلدددونرعسا ددددنا سادددرسوئدددي  سالددددريانرسرالمنددديترأس  ددديياعس اددد س دددنرن سال وص 
دمحمس ددد و سالددددريانرسرالنو ددد سا ر سلدددن  اسمجاددداسالندددرا سمفددددعسالمنددديترأ سال دددر سات نددد ع س اددد س دددنرن سا ددددنا س

ر  دددنسالم وددد سا   مدددرسلانو ددد سا ر سلدددن  اسمجاددداسالندددرا سادددرسسادددرسوئدددي  سر لدددنانسم دددنر سلدددونرعسالمرالنددداسال ومدددا 
رادددديا سن ود ددددو س  دددد سا  ددددو سوفددددولمسال ددددناقسالمدددددوئ سلائددددو سالدددددريانر سال ددددر ساددددرسمئددددنسد ددددوع سيعس"المندددديترأسوددددنياس

الف رمدددا سرجدددنىس ددد  سالائدددو سالوأ  ددديس اددد س دددنرن سو  ددد يسالوندددد السدددد عسالدددداطو عسالو دددن   اسرالون    ددداس لدددنانس
 دددعسا طدددو سالدددداطو سسالئدددران عسال ومددداسالودددرسومددداسف دددو سالمدددراطن عسرالوزدددويسالداددديسرو   ددد سالئدددران عسالم طادددا سا ددد  س

 را ج ددددددل سالنلود دددددداسيرناسا دددددددنسلائ ددددددو سدمدددددددارل وو وساددددددرسالف ددددددوظس ادددددد سالمددددددو سال ددددددو سرالفدددددديسمددددددعسال دددددددوي" 
ري دددديسالمجوم ددددرع سدفددددد سالد ددددوع س ادددد س" ددددنرن سا دددددنا ساددددرسوئددددي  سر لددددنانسم ددددنر سلددددونرعسالمرالندددداسال ومددددا س

لوئدددي  سنودددو  سمامردددداس اددد ساناسالرالددد سروفئ دددالسونم ددداسرات ومدددويس اددد سال  دددو ا سال ام ددداسادددرسايان سم وزددد ساليرلددداس
الوزدددوي اسر ادددالسادددنصس مددد سجي دددي  سا دددوااسلدددي  سالئطدددو  عسالزدددنو رسراللنا دددرسرو دددج  ساتددددو مونسلو   ددد سالئطدددو س

سال وص" 
س

الدنلموعسرالف رماس و ئوعس ا سوند السال م سد ن موسل دنا سد لنانسالمرالناسراتيان س

 "ال ام ا"سلايرلا

او ددددالسمجاددداسالنددددرا سال نالددددرسرن وددددداسالدددرلنا  س ددددر سات ندددد ع س ادددد س دددنرن سوئددددي  سلددددونرعسالمرالندددداسن ددددرل س ددد الس
 سرات ومدددويس اددد سال  دددو ا سال ام ددداسادددرسايان ساليرلدددا سا مدددوس ددديياس اددد س"و  ددد ي"سال  لددداسدددد عس0101اتوفوي ددداسلددددناس

الم وددددد سا   مدددددرسلانو ددددد ساتر سلدددددن  اسمجاددددداسالدددددداطو عسالو دددددن   اسرالون    ددددداستلدددددنانسالئدددددران عسالم طادددددا رلو س
الندددرا سمفددددعسالمنددديترأ سادددرسد دددوعسرنيسلر ولددداس ددد السن دددرل س عسات  دددنسودددنياسراددديا سن ود دددو س  ددد سا  دددو سوفدددولمس
ال ددددناقسالمدددددوئ سلائددددو سن دددد اسمجادددداسالددددرلنا سدمحمس دددد و سالدددددريانرساددددرسمئددددنسالف رمددددا سلاودوفدددد ساددددرس ددددييسمددددعس

نىس دددد  سالائددددو سالوأ  دددديس ادددد س ددددنرن سو  دددد يسالونددددد السددددد عسالددددداطو عسالو ددددن   اسالما و  ري دددومسالد ددددوعسيندددد س"جدددد
رالون    ددداس لدددنانسالئدددران عسال ومددداسالودددرسومددداسف دددو سالمدددراطن عسرالوزدددويسالداددديسرو   ددد سالئدددران عسالم طادددا سا ددد  س دددعس

س سال و سرالفيسمعسال دوي" ا طو سالداطو سرا ج ل سالنلود اسيرنا سا دنسلائ و سدمدارل وو وسارسالف وظس ا سالمو
س
س



 

  2222-55-55/  ثالثاءال
 534العدد / 

7 
 

 

 المول اسالن ود اسودود يس  اسد نساليرتن سل س و من سالمن و سالرلانأ

س
ادددددود ي سالاجندددداسالمول دددداساددددرسمجادددداسالنددددرا  سيمدددداسا فددددي سالاجددددر س لدددد سو  دددد اسددددد نسالدددديرتنسجن ددددي سالمدددديىس س

المن دددو سالدددرلانأس  ادددرسممدددوس  ددد نس لددد سهددد هسر  ويوددد س لددد سل موددد سالددددودئاسمئوننددداسدولدددي نونسال نالدددر ستاوددداس لددد سيعس
ال ئدددن  سما دددي سيعسالمرالنددداسادددرس  دددي سلجنددداسف رم ددداسمزددد ن سوودددرل س  ددديايسالزددد و و سالن و  دددا سم ندددداس دددعسيما دددوس

 دأعس و سالوزر  س ا سالئونرعس   سال و سالفولر 
مجادددداسالددددرلنا  سرلدددد س ددددو سرلددددو س  ددددرسالاجندددداسالنو دددد سجمددددو س ددددرجن س عس"م ددددنر سلددددونرعسالمرالندددداسمددددوسلا سلدددديىس

 الوزر  س ا  سل و اسالرل سالفو ن" 
رودددود س دددرجن سيعس"الف رمددداس ددد ا سلجنددداسمزددد ن  سددددوو وم سمددد سمددددري سوددد س  ددديايهوسمدددددئو سمدددعسرلانودددرسالمول ددداس

 رالو ط ط سروئر سدر  سالز و و سالن و  اسوم  يا سل ن  وس ا سمجااسالرلنا " 
 سالو دددن  رس ددد نا سرافددديا سرهدددرسو ر ددد س منفددد سلندددوساليددددورنسلمدددن سرافدددي سرائدددط سري دددون س لددد سيعس"الدنلمدددوعسمدددي يسال زددد

 دأم سيعسوز سالمرالناس ل نوسمعسالف رماس   سه هسا  و " 
ري ددوس ددرجن س"الف رمددداس لدد ساتددددو وي سمددعسهددد اسالومي ددي سرال مدد س اددد سا دددنا سادددرس ندددو سم دددنر سلددونرعسالمرالندددا س

ل دددو سالفدددولر" سرتس ورلددد سيعس"وودددأ نسالف رمددداسد نددددو سهددد اسالئدددونرعس دددرعسيعسفوددد سندددوم عسمدددعسو دددن   سلدددد سن و ددداسا
الجونددد سالو ددد  ارسهدددرسم ددديسمدددددئو سرلدددعس  ددد يسو   دددنا  سرال مددد سددددرمس نزددد س اددد سالجونددد ساتددددو مونأسف ددد سرني س

 ا  سي ا سائنا سالمن و سالرلانأ" 
ال" سمر دددفو ساعس"ن ددد اسمجاددداسالدددرلنا سدمحمسردددد ع سيعس"المرالنددداسلددد سو ددد يسو   دددنا سادددرسدددد نسزدددنمسالددديرتنسددددولمطا

 دد و سالدددريانرسلددرس ددوعساددرسن ودد سو   ددنسددد نسالدديرتن سل ددوعسلدديسيين س لددصساددرسالمن ددو سالددرلانأسالمزددر س ا دد سمددعس
 لد سالدنلموعس نيموسو سمن سال ئاس ل سف رمو " 

لدد سيجددديسا دد سمدددوس  دد نسدنفدددرسر رازدد س ددرجن ساعس"المن دددو سالددرلانأسلددديسيطا دد س ا دد سد ددد  س ومدد سردجم ددد سال ئددنا  سر
 مدو نسيرس  نسمدو نس ل سو   نسد نسزنمساليرتن" 

رادددددوطني سيعس"يفدددديسالزددددف   عسرجدددد سددددداات سرا ددددفو س لدددد سالدددددريانرس ددددعس م ون دددداسو   ددددنسددددد نسالزددددنم سرودنددددرس
 الف رماسل  اسالورج  سرجو سالجرا سدأعس لصسز ف اسفزن اسلادنصسالمن لأ سرتس أعسلاف رماسد " 

  ساعس"الدندددصسالمن دددلأسدددددالسريعسي ددديس دددي سالئدددين س اددد سو   دددنسدددد نسالزدددنمس اددد سا لددد س ددد  سال دددو سالمئدددد  سرير ددد
 رل اساأعسجم  سالوزن فو سالورسوزينسد  اسال أعسارسالرل سالفولرسل اسل سيأسوأ  ن" 

تنا  سرنفدددعسيرس81 لددد سس71رانو ددد س دددرجن س لددد سيعس"دددد نسدنم ددد سالدددن طسادددرسالمرالنددداسمدددعسالمورلددد سيعس  دددرعسدددد عس
 يرتنا " س49يرتنا  سيموساتمونا سائيسلينو سدـسس74يرتنا  ساولد ري اسلين سالد نسدـسس73نئونحسيعس  رعس

ر دددوعسالمدو دددونسالمدددولرسالف دددرمرسمظ دددنسدمحمسزدددول  سلددديسوفدددي سادددرسرلددد سددددودالس دددعس  دددونس"ل دددوي سوين ج ددداسلئ مددداس
نمسالدددي نونس جددد ساعس دددو سون  ددد هس اددد سنفدددرسودددين جرسرد ودددن سالدددي نون" سرلدددو سزدددول  س عس"يأسو دددي  سمددددوئدارسلم دددي سزددد

 لمن اسودو نقسي  نسمعس و سر لصسمعساج سورا نسجرسم   سلاو ي  سالمولر" 
مدددعسجوند دددو س  دددن سن  دددداسالاجنددداسمفوددددعسفمددديرع سيعس"الدنلمدددوعسمدددوسلا س نوظدددنسيعس دددنيسم دددنر سلدددونرعسالمرالنددداس

 الناهعسف  سيعس لصسمعسا وزوصسالف رما" رتس م عسالفي  س عسو وز ا سارسالرل س
روود ددد سفمددديرع ساعس"الف رمددداسي دددي س لم دددوسا ددددنا سادددرس لدددنانسالئدددونرع سرددددو رعسلندددوسزددد ف ووعسيمدددوسالو  ددد اسادددرس

 المدولغسيرسالمنولااسد عسا درا " 
 ما ددد سسري دددون  س لددد سيعس"الم دددنر س ند دددرسيعس و دددمعسائدددنا سووفدددي س دددعسو  ددد عسيزدددفو سال ئدددريسالددد  عسم ددد س اددد 

 ي  نسمعسدنو ع" 
ر ددديي سفمددديرع س اددد س"مرل  دددوسالددددودالسد دددنرن سيتس و دددمعسالم دددنر سنلمدددو سمفدددييا سلدددد نسدنم ددد سالدددن طسالددد أس دددو س

سر   سدوليرتن س عسالمدولغسهرسدولي نونسال نالرسروفي يسد نسالن طسليس رزانوس ل سال جل" 
س
س
س
س
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س طول سالف رماسد نزومسم دوعسارسالمرالنا سو عسن  س نوهوس ن  سالفميارأسنو  ال

ي ددديس  دددرسمجاددداسالندددرا  س دددن  سالددددمحمارأ سال دددر سات نددد ع ساعسمفواظددداسم ددددوعسو ددديسمدددعسا نددد سمددديعس سالددددرمن اسن دددرلس
 ال ددددددددددددددددددددددددددددول  سرن دددددددددددددددددددددددددددد س لددددددددددددددددددددددددددددصسادددددددددددددددددددددددددددد عسدن و ددددددددددددددددددددددددددددوسالوفو دددددددددددددددددددددددددددداسمو ول ددددددددددددددددددددددددددددا 

 
 س عس"ال ددددويسرودددأ نسالمرالندددو سددددد سو ولدددصسالدنددد سالوفو ددداسي  دددنسمدددعسالددددرمن اسن دددرلسرلدددو سالددددمحمارأسادددرسفدددي  سلدددـ

دفوجددددددداسالددددددد سا دددددددوي سوأه ددددددد سالمنواددددددد سالفيري ددددددداسلو دددددددرعست ئددددددداس م ددددددددوعسالددددددددودال" ستاودددددددو س لددددددد سيعس"مفواظدددددددا
سالمرالناسال وماسمعس   سوزي نسالن ط" را  وسونايس ال ناقسدراج ا

ادددرسمرالنددداسال دددو سالمئدددد ستساعسو دددرعس ولددددنرا س م ددددوعسري دددومسالددددمحمارأ سيعس"الف رمددداسمطولدددداسد نزدددومسمفواظدددا
 الدودئا" 

س
س

 د أعسالومييسال ر ورسارسم وهسال ناقسا لا م اسجم سورال  سن ود ا

  دددمس  دددرسمجاددداسالندددرا س دددينوعسالجدددودنأ سال دددر سات نددد ع س دددعسجمددد سورال ددد سن ود ددداستدو دددوااسالم ارمدددا سر ولددداس
رل دددنسال ونج ددداسرالدددرلنا سالم ن ددد عسد دددأعسات وددديا ا سال ر و ددداسرومدددييهوسادددرسم دددوهسال دددناقسا لا م دددا سا مدددوسي ددديسيعس

 اوفويأسرل اسمعسمدارل اسف رماسالدزن سالمفا ا مامسالم وهس
رلدددو سالجدددودنأسادددرسفدددي  سلر ولددداس سالم ارمددداس  س عس"مادددمسالم دددوهسا لا م دددا ساوفدددويأسرلددد اسمفادددرسلددد لصسلددد اسمدددعس

 م و سف رماسالدزن سارسمدارل و وسالوي  سد  اسالمام سانموس ئ س ا س ووالسالف رماسالمن ل اسارسد ياي" 
ن دددوسن ود دددوس جدددنأساتع سروددد سجمددد سورال ددد سدنلمون ددداسلطدددنحسالمر دددر سيا ددد سمجاددداسالندددرا سري دددوم سيعس"هندددوصسوف

 رادو وااسرل نسال ونج اسرالرلانا سالم ن اسلمنول اسات ويا ا سال ر و اس ا سالم وهسال نال ا" 
ر ددد  سسرير ددد س  دددرسمجاددداسالندددرا  س"ل دددعسالددد ساتعسلددد س دددين سالطاددد سادددرسجدددير سات مدددو سرنونظدددنسا دددددر سالمئدددد  

جاددددو سالدنلمدددوعس دددناسالمادددمسامدددو سن ودددداسالدنلمدددوعستو دددو سمرلدددمسم ددد عسد ددديسادو دددوااسالدددرلنا سالم ن ددد عسد ددد اس
 المر ر سرالودوف سدمامسومييسال ر  سدولم وهسا لا م ا سالم ون اسم سال ناق" 

سرادددرسرلددد سددددودال سي ددديسالنو ددد س دددعسا دددو مسيرلددداسالئدددونرعس دددو نسالجددددرنأ سيعسالف رمددداسالجي دددي  سدددد  رعسل دددوسمرلدددم 
  لا سالوجورلا سال ر و اس ا سمرانئسالن طسال نالرسارسالم وهسالم ون ا 

منزدددداسالف ددددنسسر فدددد نسنددددرا سرم وزددددرعسمددددعسو ددددناسالمددددرانئساتلوزددددوي اسرالن ط دددداس لدددد سا  دددد قسددددددد سمرلدددد س
م ولجدددداسهدددد اسال ر و دددداس ددددمعسالممددددنسالم فددددرسرالورددددد و سالفوزددددااسا  ددددو سيا دددد عس لدددد سوفددددنصسيدارمودددددرس وجدددد سل

سسالمام 
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س

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/133553/%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86/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/133553/%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86/ar/


 

  2222-55-55/  ثالثاءال
 534العدد / 

9 
 

س
س

   سيا  سال ناقسمعسيرعسا عسالف رماس583الئير سالئرا سالون  اسور ا سالنو  سر يس

ا دديس  دددرسلجندداساتمددعسرالددياو سالن ود ددداسر دديسلددير ساعسالئددرا سالون  ددداسورازدد سالور دد ساددرسا نا دددرسالم ارمددا سر ولدداس
م دددد ناسيا ددد سال دددناقسرووراجددديسس13الددد ساعسون  دددوسلدددي  وسا  دددنسمدددعس ددد  ستاودددوسس583ال نال ددداسردا ددد سمددددوااسول ددديس دددعس

 س ادددددددددد سينا دددددددددد  سدفجدددددددددداسم فئدددددددددداس نوزددددددددددنسفددددددددددل سال مددددددددددو سال نيدددددددددددوونرسرمددددددددددعسيرعسا عسالف رمددددددددددا 
رلدددو سالئددديرسلدددـس الم ارمدددا  ساعس"ون  دددوسون دددلسهجموو دددوس اددد سددددنجونسدو ودونهدددوسمنطئددداسر دددن سووفدددنصسا  دددوسال نوزدددنس

 سرا سالون  دددددددددددداسلئزددددددددددددمسواددددددددددددصسالمنددددددددددددوطالسد دددددددددددد هسال ن  ددددددددددددا" المنوه دددددددددددداستنئددددددددددددن  سمو دددددددددددديا سالئدددددددددددد
ري دددومساعس"ون  دددوسوئزدددمسد ددد  سمو دددننسمندددوطالسيا ددد سالفددديريسال نال ددداس دددمعسمفدددواظورسيهدددرصسراند ددد  سروددددو ا وس

  ادددرسمودددنسيا ددد سال ددددناقسدفجددداسم فئددداس نوزدددنسفدددل سال مددددو سس583الئدددرا سالون  ددداسدولور ددد سلمددددواو سوزدددد سالددد س
 سال نيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوونر" 

م دددد ناسا دد س دددعسس13  ددوسوفوددد سينا ددرس نال دداسرورازددد سالور دد س دددمعسفدديريسالددد يسرلدددي  وسا  ددنسمددعسرددد عساعس"ون
نئطدددداس ددددد ن اسمنو ددددن سيا دددد سا نا ددددرسالوددددرسوفوا ددددوساددددرسال ددددناقس ددددمعسفدددديريس لادددد  سس511رجددددريسا  ددددنسمددددعس

 س نيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددووع" 
لمددددوعسروئددددر سدئزددددمسالمددددين  عسرا دددديساعس"الئددددرا سالون  دددداسووراجدددديساددددرسال ددددناقسمددددعسيرعسا عسالف رمدددداسال نال دددداسرالدن

سرالو يأس ا سمموا وو  سدفجاسم فئاسررجريس نوزنسفل سال مو " 
س
س
س

  سمفواظاس أسلونسو ونرسمعسنئصس د نسارسا دن اسالميند االد  يأسالنو  سمفدعس

الن دددراسطولددد سالنو ددد س دددعسمفواظددداس أسلدددونسمفددددعسالدددد  يأ سال دددر سات نددد عس سالف رمددداسالمن ل ددداس لددد سال  ددديسن دددرل س
دددددولرال سالوندددددرأساددددرسالمفواظددددا سم دددديياس ادددد س ددددنرن س طدددد قسفمادددداسرطن دددداسلدنددددو سالمددددياناسلوددددوم عسالماددددددو س

 الوندر اسارس أسلونسمعس  ل وسم ولجاسات وظوظسارسالمياناسرالنئصسالفويسارسا دن اسالميند ا 
 “ اسرل عسارسه اسال و ساليايسا منس سيعسالمفواظاسو ونرسمعسنئصسارسا دن اسالميند “رلو سالد  يأسارسفي  س

الددددد سالن  ددددرسادددرسهددد هسالم ددد ااس  مدددعساددددرسلاددداساتهومدددو سدولجونددد سالونددددرأسرال امدددرسادددرسال ددددناقس”سري دددومسيعس
 سري دددونس لددد سيعسهندددوصساهمدددو سرا ددد سل ددد اسالم زددد سالم ددد سو ومددديس ا ددد سالمدددد ن سال ام ددداس“ مرمدددوسر أسلدددونس زرزدددوس

 “ 
طولددد سادددرسالزدددمسالرافددديسس71 لددد سس41وندر ددداسمو ول ددداسرمدددوسن دددوهيهسال دددر سمدددعسوراجددديسي اددد سالمادددددو سال”سردددد ع سيع

  “مموس دوي رسمعسالف رماس ط قسفمااسرطن اسلدنو سالمياناسارس أسلونسدولدن اسالمم ناس
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سل موعسمزول سالدايسرالمراطن عس ا يسيهم اسورف يسالزمسالرطنرسرال م سن  اسالجم رن اس
سس ال نال دددداسر ولدددداسا ندددددو  ي دددديسن دددد اسالجم رن دددداس ددددديسالاط ددددمسجمددددو سن دددد ي سال ددددر سات ندددد ع سيهم دددداسورف دددديسالزددددم 

سالرطنرسرال م سل موعسمزول سالدايسرالمراطن ع 
ر  دددنسد دددوعسلن ودددداسالجم رن ددداس وائوددد س)را ( سيعس"ن ددد اسالجم رن ددداس دددديسالاط دددمسجمدددو سن ددد ي ساددددوئد سال دددر سادددرس

فئدددرقسالن ود ددداسفدددد عسمددداناسالددددمحمارأ" سمد ندددو  سيعس"الددددمحمارأسلدددي  س ددد  سالائدددو سلزدددنسالدددد  سدد دددياي سن ددد اس واددداس
الو دددونرسرالودن  دددو س لددد سالدددن  اس دددديسالاط دددمسجمدددو سن ددد يسدمنوددددداسانو ودددد سن  ددددو سلاجم رن دددا سمومن دددو سلددد سالورا دددالس

سرالنجوحسارسييا سم و سمنزد " 
ن ود ددداسفدددد عسمددداناسالددددمحمارأس اددد سم دددو نهسالط ددددا" سري دددن سالدددن  اس دددعس ددد نهسروئدددي نهس"لدددن  اس واددداسفئدددرقسال

ما ددديا سيعس"المنفاددداسالناهنددداسووطاددد سورف ددديسالزدددمسالدددرطنرسرال مددد سالم دددونصسمدددعسيجددد سفمو ددداسالداددديسر دددموعسمزدددول س
سال   " 

ري دددونسالددد س"ي ددد سج دددريسالف رمددداسادددرسون  ددد سدننومج دددوسدمدددوس عاد دددرسموطاددددو سالمدددراطن عسالم   ددد اسرال يم ددداسر فئدددالس
سو  سارسالف و سال ن ما سر ع للساليرنسالف رأسلادايسارسالمنطئا" طمرفو
س

سالدريانرس زينسورج  و س  صسالودا  سدرلان سالياو 

يزدددينسالئو ددديسال دددو سلائدددرا سالمددددافاسدمحمس ددد و سالددددريانر سال دددر سات نددد ع سورج  دددوس  دددصسالوددددا  سس الددددرمن اسن دددرل
 ارسرلان سالياو  

 سيعس"ن ددد اسمجاددداسالدددرلنا سالئو ددديسال دددو سلائدددرا سالددددرمن اسن دددرلسر  دددنسالم وددد سا   مدددرسلاددددريانرسادددرسد دددوعسرنيسلدددـ
  ساجومدددددددددد سدددددددددددن  اسري  ددددددددددو سلجندددددددددداسالودددددددددددا  ساددددددددددرسرلان سالددددددددددياو " دمحمس دددددددددد و سالدددددددددددريانرسالمدددددددددددافا

اوندددوسالمددددافاسادددرس ددد ر سالو ي ددديا سرالوفدددي  و سري دددومسالد دددوعسينددد س"جدددنىس ددد  ساتجومدددو سمنول ددداسرالددد سوددددا  سلر 
 الئو ما سم اموسجنىسوئ   ساتفو وجو سرا مرا سالم ززاسلواد و و" 

ري ددددونسالدددد ساعس"اتجومددددو س دددد يسادددددو نااسال طددددطسالودددددا ف اسالم ومددددي س دددد  سالدددددنرا سالدددددودئاسدددددي ا سمددددعس ددددو س
  سرالددددددددددددددددد س و ددددددددددددددددداسال دددددددددددددددددر  سمددددددددددددددددد س  دددددددددددددددددوي سنظدددددددددددددددددنس دددددددددددددددددومااسادددددددددددددددددرسمددددددددددددددددددوناو و" 0112

ددد سالددددريانرسددددـ" س جدددنأسوئدددي  سالدددياو سالجدددرأسررج    وي سالنظدددنسدال دددو سالو ولددديسادددرس دددر سا رلر دددو سالمينرددددا سريعل
 اددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرسجوندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد سالودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  سرالوج  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل" 

ددد سن ددد اسالدددرلنا سددددـ"الوند السالددديل السمددد  ددداسالوددددا ف اسرلان سالمول ددداس مددوسرج  معسيجددد سنزددديسالمددددولغسالودددرسووطاد دددوسال ط 
سلائرا سالمدا فا" 
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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/3172448392/%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/3238106360/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/ar/
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الدريانرسلامن سال ون اس وناج س عساتنو ودو سالمد ن سرالاجناسالئونرن اسوي رس ل سوئا صس

سي يايسالنرا 

جي دددي سيا ددد سا طدددونسالوندددد ئرسدددددد سل ددد اساتنو وددددو سالمد دددن  سرالددددد سهدددرسو دددريسال  ادددو سمدددن س سجن دددي سالمددديىس
ددددوعسمئوددديىسالزدددينسل ددد  سالو دددونسالزدددينأس”سا طدددون“مرالدددمسالو دددونسالزدددينأ سررزدددا سدفدددد سم ارمدددو سا دددونا سالددد س

 لعس ن  سدو   نا س ا سم ر  اسرلونرعساتنو ودو  
انو ودددددو سمد ددددن س ددد  س ددددو  سن دددد ساعسدمحمسالدددددريانرسن دددد اسدولمئودددد ساعسالف رمدددداس وندددد سلدددديسيللمددد سن ددددد وسدوفئ ددددالس

 الرلنا س ديرسوناج س عس لصسالو  يسي  نسمعسمن  
ادددرسفدددو سوددد س”سمفددديري “ دددأورس لدددصسادددرسرلددد سطولدددد سا ددد سالاجنددداسالئونرن ددداسادددرسالدنلمدددوعسددددوجنا سو دددي   سيددددورن اس

 و ي  سلونرعساتنو ودو سلوئا صسا يايسالنرا  
ن ددداسرجدددريساأسفدددناصسمدددعسالف رمددداسلو دددي  سلدددونرعستنو وددددو سالدنلمدددوعسفوددد ساتع سا مدددوسا دددون سالددد سرن ددد سالاجنددداسالئونر

 رجريس  او سفر سنظو سافودو ساتزرا سارسلونرعساتنو ودو سالمفا اسال أس ديرسيلن سلاو ن   
نو وددددو سالمد دددن سيطدددنامسا طدددونسالوندددد ئرسمنئددددمرعسد دددأعساجدددنا سات“روئدددر سمزدددوينسد ودددد اسمطا ددداسلدددـ)الميى(ساعسس

 ” د عسمعس ن يسادومنانسالف رماسليرن س ومااسرد عسمعس    س   سالزين  ع
وو ددد  سالف رمددداسدددديرعسم دددون اسالو دددونسالزدددينأسالددد أساددددوئو سنرادددد سد ددد  سن دددو رسس0113رلامدددن ساترلددد سمنددد س دددو س

 معسالدنلموعسارسفل ناعسالمو ر 
جندددوحسندددرنأسالمدددول رسن ددد اسالدددرلنا ساتدددددالسرد ددداس“هر و دددوساعسروا ددديسالمزدددوينسالودددرسطادددد س دددي سات دددون سالددد س

 ” دنرا سمئدااس1الما ي عسل س   ارعسدئو سالف رماسال س
  وئددديساعسمدددعساتا ددد سودددنصسالف رمددداسو مددد سددددي سالدددي ر سادددرسالمدددو سوو ادددالسدئدددونرعس“رال ن دددالسات  دددنسرادددالسالمزدددوين س
 ” اتنو ودو سرالم ر  اسالجي ي 
ىسالزددددينسلدددديسطولدددد سددددد جنا سانو ودددددو سمد ددددن  سم ددددونطوس ددددي سو   ددددنسلددددونرعسرم ر دددد اسر ددددوعسل دددد  سالو ددددونسمئوددددي

ن و ددداسا سالمو دددر سر ئدددننسالزدددينسد ددديهوس دددي سالودددي  س”سا دددودو و سال  دددنا “اتنو وددددو  سلدددد ساعس ودددرنطساودو ددد سددددـس
 دولد وداسمن سا نى 

زددددينسلددددعس ن دددد سدو   ددددنسلددددونرعسهنددددوصسا ددددونا سرزددددا سالدددد سالئددددرىسال دددد   اسدددددوعسال“روا دددديسالمزددددوينسال ا مدددداساعس
اتنو وددددو سرالم ر ددد ا س زرزدددوسمددد سال ددد  س دددعسا و دددونسددددون سل  دددرسالم دددي س نظدددو ستفوددددو ساتزدددرا سادددرساتلودددنا س

 ” المئد سرال أسليس ط  سدامو سالئرىسالز  ن 
انزدددونهسسلددديس وددددد سهددد اساتمدددنسدوف ددد يسالو دددونسالزدددينأ“رودددنج سالمزدددوينسنئددد س مدددوس ددديرنسادددرسال دددنمسالم ائددداسانددد س

 ” مجيياسارسال ون سلنااسه هسالو ي    سرليس ف يه سا  وسارسفو سوم سالمموطااسدمر يساتنو ودو سالمد ن 
 وناج سالدريانر!

رردددددطسف ددددن سا طددددونسالونددددد ئرساددددوعسوزددددن فو سم  ددددن سلدددديسايلدددد سد ددددوسمددددا ناسن دددد اسالددددرلنا سدمحمسالدددددريانرسلامددددن س
 افومو سادومنانسالف رماس   نسمعس و  ال ون اسارس  رعساددر  عسو  نسال س

موفددددي وس ددددعس«سا طددددون»رلددددو سالدددددريانرساددددرسلئددددو سجددددنىس ددددر سالدددددد سمدددد سمفاادددد عسد وددددد  عسا اددددد  سمئندددددرعسمددددعس
لدددي نوسددددئمسلمندددرسل ددد سمددددونسمدددعسددددناسارسددددنو عسارس   دددا سالم  دددونسهدددرس  دددمسندددنج سرنفئدددالساونلدددو س اددد س»دننومجددد  س

 « المدورىسال يمرسرالم و ر
اجدددنا ساتنو وددددو سالمد دددن سلددد اسلدددناناس «اعسسعس  دددنسن ددد اسالف رمددداسادددرسالمددداومنسالزدددف رسمدددوسلدددد سات  دددنردددددالسا

 « معسالف رماسائطسرانموسمعسمجااسالنرا 
الف رمددداسمدددعسجوند دددوسر دددمعسو  دددياو وسدوددددو م س ددد سموطاددددو س جدددنا ساتنو وددددو سر دئددد سالئدددنانسلائدددرىس»را دددوم س

 « الد ود اسراالساتو وقسالد ودر
اتنو وددددو سالو دددن   اسالمئداددداسددددو رعسادددرس»ادددرسرلددد سددددودالس  دددمسل دددويأسادددرسيفددديساتفدددلا سال ددد   اسلدددـ)الميى(ساعسر
 « 0105دنرا سوئر م اسمن ساتنو ودو سات  ن سارسو ن عساتر سس2 سف  سو وم س0103ا س

وفددددي س»رهددددرساعسرا ودددددنسالئ ددددويأسال دددد  رساندددد اصساعسهنددددوصسفولدددداسرافددددي س م ددددعسا  ددددوساجددددنا سانو ودددددو سمد ددددن  س
 « ا طنادو سارسال ون سر  ريسينزونسو ن عسلامطولداسدوتنو ودو 
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ر ونددد سم ارمدددو سمو دددونداسلددديسوفدددي  س دددعسرجدددريسندددد و عس دددعسالدنندددوم سالف دددرمرسالددد أسليمددد سالددددريانرسلادنلمدددوعس
 « اتنو ودو سالمد ن »ال  نسالمو ر سد زرصسدنيس

وم سراتدو و ددداسد ددد  س دددو  س دددعسي ددد ساتنو وددددو سرالم ر ددد اسروددددند سم ارمدددو س دددعسال دددو سهددد هسال ئدددن سادددرسالدننددد
 يرعسوفي يسدئرمسلمن ا 

ر دددوعسالددددريانرسلددديسو  ددديسامدددو سالدنلمدددوعسدونددد سدددد  يستنو وددددو س ددد  س دددو سمدددعسوددددام سالمنزددد  سر جدددنا سو دددي  س اددد س
 ي  ن س1الئونرعسارس  رعسار س

لس ادددد ساعساجددددنا سانو ودددددو سمد ددددن سمددددنودطسدولر دددد سددددديرنهس و ددددالسن دددد اسالاجندددداسالئونرن دددداساددددرسالدنلمددددوعسدمحمس نددددر
 الد ودر 

 سا مدددوس«رجددريسفدددناصسفوددد ساتعسد زددرصسو دددي  سلدددونرعساتنو ودددو سالو دددن   ا»رن دد س ندددرلسادددرسفددي  سمددد س)المددديى( س
 « هنوصسرنشس م سرنئو و سفر سلونرعسمجولاسالمفواظو سال أس ديرساتلن سلاو ن  »د عساعس

منسالزددددف رساتر سلدددد سد دددديسودددددام سالمنزدددد سال دددد نسالمو ددددر سموفمدددددوس جددددنا سردددددياسن دددد اسالف رمدددداساددددرسالمدددداو
دددددنرا  سد دددديموسا مدددد سوزددددن فوو سدون ددددوسوناجدددد س ددددعساجددددنا سس3اتنو ودددددو سالمفا دددداسالوددددرسو طدددد سون  دددد هوسي  ددددنسمددددعس

 انو ودو سو ن   اسمد ن  
 سادددرسمر ددديستس وجدددورلس ددد نسنفدددعسمو   دددرعس جدددنا سانو وددددو سمجدددولاسالمفواظدددو»رلدددو سالددددريانرسلازدددف   عسانددد اص س

 « و ن عسا ر سمعسال و سالمئد 
رجدددريسانا سم وا ددداسادددرسا ومدددويسنظدددو سددددون سل  دددرسالم دددي سارس»ر وفدددي سن ددد اسالاجنددداسالئونرن ددداسادددرسالدنلمدددوعس دددعس

 ددي  سنظددو ساتنو ددو سال ددنيأساددرسانو ودددو سمجددولاس» سا مددوس ا دديس نددرلسدوندد س«انظمدداسا ددنىسفددر ساتنو ودددو سالمفا ددا
واظدددو سا ومدددوياس اددد سطد  ددداس مددد سالمجاددداسال ددديمرسراد دددويس ماددد س دددعسالمددددورمو سراتدودددلال سا ددد س دددعسوئاددد صسالمف

 «   را سس50رس51ا  و سالمجولاسد عس
(سلزدددول سلدددونرعسالددديرا نس0105 دددوعسلددديسوددد سالوناجددد س نددد سادددرساتنو وددددو سات  دددن س)الو دددن   اس«سددددون سل  دددرسالم دددي «ر

 المو يي  
ممددوس ددايأسالدد سو ددد نسنوددو  سالئددرىسالزدد  ن سالوددرسوطمدد سس9 5 سوئددد  سازددرا سال ددو ل عس ادد سر  ومدديسهدد اسالنظددو س ادد

 لا رل 
ر ونددد سد ددداساانا سيا ددد سا طدددونسالوندددد ئر سدفدددد سم ارمدددو سرزدددا سلدددـس)المددديى(سلددديسي مددد ساعسو دددرعساتنو وددددو س

 المفا اسل  سمفواظاسيا ن سرافي 
مئونفدددو س س»0158جنددداسالئونرن ددداس ا ددديسدونددد سلددديسطدددنحسمنددد س دددو سامدددوسد زدددرصساتنو وددددو سالو دددن   اسادددوعسن ددد اسالا

ددددوعس  دددرعسال دددناقسيا دددن سرافدددي ستعسطد  ددداس مددد سالمجاددداسهدددرسد ودددد اسر اددد ساتفدددلا ساعسووندددوااسا ومدددوياس اددد س
 « الدنام سالد ود ا

ال  ا دددا سم ددد سو دددي  سلدددونرعساتنو وددددو سالو دددن   اسدو دددي   سيددددورن اسادددرسالئ دددو وس  دددنسس ودددلامع» مدددوسي دددوس ندددرلساعس
وئاددد صسا ددديايسالندددرا  سراعسو دددرعسال واددداسال دددو ل سادددرساتنو وددددو سهدددرسالودددرسو ددد  سالف رمددداسر  اسا دددا سا ندددو سال ودددن س
اليددددورن اسادددرسو ددد   سالف رمددداسونوئددد سالددد سال واددداسال دددو ل سال ون دددا سرانو دددو سالمفدددواظسمدو دددن سمدددعسالجم دددرنسرلددد اس

 «  عسطن السمجولاسالمفواظو 
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س



 

  2222-55-55/  ثالثاءال
 534العدد / 

53 
 

س

سرل نسالمول ا سالمنفااسالمئدااسووطا سم و  اسالج ريسسلون   سالدننوم سالف رمرس

ي دددي سرل دددنسالمول ددداسط دددمسددددومرسدمحم سال دددر سات نددد ع سيعسالمنفاددداسالمئداددداسووطاددد سم دددو  اسس ر ولددداسا نددددو سال نال دددا
 الج دددددددددددددددددددددددددددددددريسلوفئ دددددددددددددددددددددددددددددددالسموطاددددددددددددددددددددددددددددددددو سون  ددددددددددددددددددددددددددددددد سالدنندددددددددددددددددددددددددددددددوم سالف دددددددددددددددددددددددددددددددرمر 

ا ( س عس"رل دددنسالمول ددداسط دددمسددددومرسدمحم سونيدددد ساجومو دددوسلموود ددداسون  ددد سم دددنر سرلولددد سالدددرلان سادددرسد دددوعسوائوددد س)ر
ازدددد حسنظددددومرسال مددددونصسرال ددددنا   سدف ددددرنسال ددددوينسالموئددددي ساددددرسه  وددددرسال مددددونصسرال ددددنا  سرالمدو ددددونسالمددددولرس
 رمدددددددددددددددددددددددي نس ددددددددددددددددددددددددو سالدددددددددددددددددددددددديا ن سالئونرن دددددددددددددددددددددددداسريرا ددددددددددددددددددددددددنسالمرالندددددددددددددددددددددددداسرالمفوددددددددددددددددددددددددددا" 

فدددد سالد دددوع س"اهم ددداسالم دددرسدوطد دددالسالدنندددوم سالم ددديسلوطدددر نس مددد سلطدددو رسرد نددد سرل دددنسالمول ددداس ددد  ساتجومدددو  سد
ال مددددونصسرال ددددنا   سدو ودونهددددوسمددددعسالئطو ددددو سالف ر دددداسالمدددددوهماساددددرسي دددد سن ددددو لساتلوزددددويسالددددرطنرسالدددد سجوندددد س
 الئطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو سالن طدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرسرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددولرسالئطو دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو سات دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنى" 

ه سادددرسوطدددر نسروفدددد عسايا  مدددوسمدددعس ددد  سرير دددف  س" دددنرن ساددددو مو سم دددنر ساتوموددداسادددرسال   وددد عسرالددد أسد ددددو
فلمددداسمدددعساال دددو سم ددد سوفدددي  سانظمددداسالجدو ددداسروطد دددالسالدددنل سال دددن در سا ددد س دددعسودددرا نسلو دددي سد وندددو سنزددد ناس
 دددددددددددددددددددددددددددددددوفئالسددددددددددددددددددددددددددددددديرنهوس يان سا ولدددددددددددددددددددددددددددددداسلمددددددددددددددددددددددددددددددرانيساليرلدددددددددددددددددددددددددددددداسالمول ددددددددددددددددددددددددددددددا" 

 لمدددداسلوفئ ددددالسموطادددددو سري ددددون سالددددرل نسالدددد سيعس"المنفادددداسالمئدادددداسووطادددد سم ددددو  اسالج ددددريسروددددرا نسا م ونددددو سال
ون  ددد سالدنندددوم سالف دددرمر سادددرس دددر ساهومدددو سرلان سالمول ددداسددددي  سرون  ددد سدنندددوم ساددددوناو ج اسومر ددد سيهددديامسالونم ددداس

سالمدوياما" 
س
س
س
س

سال ناقس نيس ا سالئزمسات نانر سدنو  ساجنا ا س ول اسالمدورى

ا  نانددددرس ادددد س ددددمو سال ددددناق سمور ددددي سدوو ددددو ساياندددد سرلان سال ونج ددددا سال ددددر سات ندددد ع سالئزددددمسالدددددرمن اسن ددددرل س
  جنا ا سيدارمود َّاس ول اسالمدورى 

ن  سمدددوسيلدددي   س ا ددد س دددنَّ س دددي ي عسرمع   سرلان سال ونج ددداسرد ددددونا ع رلولددد سالدددرلان سادددرسد دددوعسرنيسلدددـسالددددرمن اسن دددرل س"وعدددي عع
ددددد َّن  س ادددد عسردولطددددو نا سالمع سمدددديا ر  سزدددددوحسال ددددر  سمددددعسلزددددمع سالجوندددد سا  نانددددر  س عنيدددددووع  سمددددعسمنددددوطالس لادددد     س ددددييع

سرجن  "  ساامن عسد عس   يع سال ناق سرالورسيرل  سال ي يسمعسالمراطن ع 
سوع  ددددرسل دددددوئنان سردددددد ئ  سمرال نددددوس س ددددوم  سلادددديا  سدفاددددر ع فددددويأ  سال دددديا ر  سلددددعس  ددددرع 

سهدددد اسالددددن   سا ع ري ددددوم س" عَّ
دددنس طدددنسهددد اسالوجدددورلسالددددوانس اددد سدددد وي سال دددناقس نسد وددددد سلوا    ددددو م  سمع ريمدددعسمراطن ددد  سرمدددوس   دددد سمدددعسو ي ددديع

سالمنطئددددددددددددددددددددددددددددددددداسر ناددددددددددددددددددددددددددددددددد سمددددددددددددددددددددددددددددددددددورىسالودددددددددددددددددددددددددددددددددرونسا  دددددددددددددددددددددددددددددددددو"   د نددددددددددددددددددددددددددددددددددوص 
س"رلان سال ونج َّددداسددددوو   س جدددنا ا سيدارمودددد َّاس ول ددداسالمددددورىسادددرسهددد اسالجونددد  س  دددنسموران ددداس ري دددونسالد دددوعسالددد س عَّ

لسيمعس  د "  س عسف ظسرزرعسد وي سال ناق سردموس ع  ل  
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س



 

  2222-55-55/  ثالثاءال
 534العدد / 

54 
 

س

 ال و  سدراينسات جو سراتنجولسرا فاسارسف رماسالدريانرسر ا سالجم  سي م 

رزددددمسوفددددولمسال ددددو  سات ندددد ع س طددددرا سف رمدددداسن دددد اسالددددرلنا سدمحمس دددد و سالدددددريانرساترل دددداسسسالم ارمددددا ر ولدددداس
 دولرا ئا سمد نوساعسالدريانرسمطول سدون و سف ووعسال دويسمعسالرجريسالد ودر 

الئ دددويأسدولوفدددولمساو ددد سال دددو رأسادددرسوزدددن  سلدددـ الم ارما  س عس"ددددراينسف رمددداسدمحمس ددد و سالددددريانرساترل ددداسرلدددو سس
 وا دددددنسالددددد سا جود ددددداس د دددددن سدددددد موسمددددد سال ددددد سال و ددددد سمدددددعساتلمدددددو سالودددددرس ا و دددددوسف رمددددداسوزدددددن مسات مدددددو " 

 جدددويسالفددد سلجم ددد سات  ولدددو سالم يان ددداسالودددرس جن  دددوسن ددد اسالدددرلنا سهدددرسمفورلددداسجدددوي ستسرا دددومساعس"الجدددرت سس
الدددددودئاسدددددرا ساددددرسالئطددددو سالزددددفرسارسال دددديمرسارساتمنددددرس" سمد نددددوساعس"اادددداسال دددددويسهددددرسا دددددنسالم ظدددد  سامددددو س
 الدددددددددددددددريانرسر ا دددددددددددددد سان ددددددددددددددو سرجددددددددددددددريسال ودددددددددددددددي عسره منددددددددددددددو  س ادددددددددددددد سال ما دددددددددددددداسالد وددددددددددددددد ا" 

 وو ددددوس رن ددددوسم ددددون اسا  ددددوسراأسري ددددونسال ددددو رأسالدددد ساعس"جم دددد سالئددددرىسالد وددددد اسمطولددددداسدددددي  سالف رمدددداسورجس
سا  وقسفوز سد ايأسال سالماسد ود اسجي ي ستس م عسفا و" 

س
س
س
س
 

 يمنسلداسرادوئيا سدفالس دونسالمدارل عس   سال  نسالمو رس24النلاها سزيرن

رالمن ددد  سي انددد سه  ددداسالنلاهددداساتوفوي دددا سات نددد ع س دددعسمجمدددر سيرامدددنسالئدددداسراتددددوئيا سالزدددوين س سمدددرال عسن دددرل
 دفددددددددددددددددالس دددددددددددددددددونسالمدددددددددددددددددارل عسر رأسالددددددددددددددددينجو سال ا ددددددددددددددددوسل دددددددددددددددد نسو ددددددددددددددددن عسا ر سالمنزددددددددددددددددن  

يمدددنسلدددداسراددددوئيا يس اددد س ا  ددداسل دددو وسس24رلولددد سيا دددن سالوفئ ئدددو سادددرسال   دددا س عس"الج دددو سالئ دددو  اسيزدددين س
دددددأعس"واددددصسفئئدددد سا  ددددوسمددددي ن و سرم وودددد سوفئ ددددالسال   دددداساددددرسد دددديايسرالمفواظددددو سريفولو ددددوس لدددد سالئ ددددو " سمنرهدددداس

 س0100 س51 سس15س-5مددددعس دددددونسالمدددددارل عسمددددعس رأسالددددينجو سال ا ددددوسلامددددي سمددددعسس25ا رامددددنسالوددددرسزددددين سدفددددالس
 يمدددددددددددددددددددددددددددددددنساددددددددددددددددددددددددددددددددوئيا " س17يرامدددددددددددددددددددددددددددددددنسلددددددددددددددددددددددددددددددددا سرس9ورل ددددددددددددددددددددددددددددددد سدددددددددددددددددددددددددددددددد عس

س0ري دددوا سالددديا ن سادددرسد دددوعسوائوددد س مدددرال عسن دددرل  سيعس"يرامدددنسالئدددداسراتددددوئيا سالزدددوين سرالمن ددد  سزدددين سدفدددالس
 رلنا سيددددددددددئ ع سرر  دددددددد سرل ددددددددنسفددددددددولر" س1لنددددددددرا سالفددددددددولر سررل ددددددددنسفددددددددولرسرمددددددددعسي  ددددددددو سمجادددددددداسا

ي  دددو سمجدددولاسمفواظددداسددددودئ ع سس2مفدددواظ عسيدددددئ ع سرسس3رير دددف  سيعس"ا رامدددنس دددما سي  دددو سمفواظدددو سفول دددو  سر
سمي ن عس وم عسيددئ ع" س3دودئ ع سرس9مي ن عس وم عسفول  ع سرس51ا   س عس

س
س
س
س
س
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س
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 دونلانرسد أعسهجمو س  ناعسا   ن  سل اسل وسمدننسر ا سد يايسر  سفين ج ناوعس

لدددو سن ددد اس لاددد  س نيددددووع سن ج نادددوعسددددونلانر س نددد سلددد اسهندددوصس"يأسمددددنن"سلئزدددمس لاددد  س نيددددووعس س  ندددواسر ولدددا
   دولزددددددددددددددددددران خسرالمددددددددددددددددددد  نا  سرطولدددددددددددددددددد سد دددددددددددددددددديايس"در دددددددددددددددددد سفددددددددددددددددددي"سلواددددددددددددددددددصسال جمددددددددددددددددددو  

م  ددديس نيددددووعسل دددديا  سي دددونسن ددد اس لاددد  س نيددددووع سن ج نادددوعسددددونلانر سرادددرس امددداسيلئوهدددوسدمنادددد سا  ددد عس دددعس
  لدددددددددددددددددددددددد سال جمددددددددددددددددددددددددو سالوددددددددددددددددددددددددرسادددددددددددددددددددددددددو يا سمنددددددددددددددددددددددددوطالس ر دددددددددددددددددددددددددنجالسرلن ددددددددددددددددددددددددر ل 
ري ددديسن ج نادددوعسددددونلانرسيعس" لاددد  س نيددددووعس ن ددديسيعس  دددرعس ومددد ساددددوئنانسادددرسالمنطئددداسريعس دددنودطسد  لدددو سط دددداس

 ددي سمدد س  ددناع" سم دد نا س لدد سين دد س"ددد لراس دد سمددوس م ددن  ساددرسهدد اسمدد س دد سالج ددناع سراددرسهدد اسالددد وقس ن دديس  لددو سج
 سسالمجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو سرد رازددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارعس لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددص" 
ر دددييسن ددد اس لاددد  س نيددددووعس اددد سينددد س"تس ند دددرسيعس وفدددر س لاددد  س نيددددووعس لددد سمزدددينسو ي ددديسلادددير سالمجدددورن  سل دددعس

   يدووع"م س لص سي ونس ل سين ستس جيسمدننا سلائزمسالزونر رسر ط قسالمد نا سل ن س ن
ري دددوسن ددد اس لاددد  س نيددددووعس لددد س"ر ددد سفددديسل ددد هسال جمدددو سريعسوو ومددد سم  دددوسد ددديايس ئ ددد اسومددداسدددد وي سا نا دددرس

   سسال نال ا" 
(س"ودددي عسالرت دددو سالموفدددي سد دددي سال جدددر س0100و دددن عسال دددونرسس52)س٬ر  دددن سالدددد ون سادددرسوير نددد سوود  دددوس"ندددوا"

   سسسس نيدووعسال ناقسال ر " دولزران خسرالمد نا سا  نان اس ا سالا  س
   سسسسري   س  ناعس ل س"الورلمس عسم وجماسجونو وسال ناقسرال   سال نالر" 

سسسسسرا وا س"نئمسم سلوي سالف رماسال نال اسارسد يايسراتلا  سرني عسه هساتنو و و سلاد وي سال نال ا" 
س
س
س
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سال وفز عس جنا ا  رااالس ا سا مو سرل نساليا ا اس

راادددالسرل دددنساليا ا دددا س دددديساتم دددنسال دددمنأ سال دددر سات نددد ع س اددد س  مدددو س جدددنا ا سال وفزددد عس سر ولددداسا نددددو سال نال ددداس
  0158-0157الدددددددددددددددددددددد  عسلددددددددددددددددددددددي   سماددددددددددددددددددددددمساددددددددددددددددددددددرسمي ن دددددددددددددددددددددداسالوطددددددددددددددددددددددر سلادددددددددددددددددددددددنرا س
اليا ا ددداسد دددن فاسسر  دددن سرلان ساليا ا دددا سادددرسد دددوعسوائوددد س)را ( سينددد س"ادددرس طدددونساتهومدددو سال د دددنسالددد أسورل ددد سرلان 

س اددد سمدددوس ن ددد سر  ددد سالدددرلان سا لدددي  سفدددد عسال دددرايأسرد  دددنامسرموود ددداسمدددي نس دددو س يان سالمدددرانيس ال وفزددد عسردندددو  
الد دددن اسالادددرا سالفئدددرلرسفدددد عسددددد وعسالددددو يأ سفزدددا سمراائددداسرل دددنساليا ا دددا س دددديسا م دددنس ومددد سال دددمنأس اددد س

ر(سالددد  عسدددددالسيعسي مادددراسا جدددنا ا سرلدددي   سمادددمسادددرسمي ن ددداسالوطدددر س  مدددو س جدددنا ا سال وفزددد عس)الوئدددي  سا ل ونرنددد
 " 0158-0157لادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنرا س

ري دددوا  سينددد س"دددد و سا  ددد عس دددعسمرا  ددديسال فدددصسمدددعس ددد  س نددددو سالنددددو  سالنزددد اسرالن دددنسادددرسمرلددد سمي ن ددداس
سسسر ا س   سرجدو "الوطر س

س
س
س

سدون جونسا ما نال  عسس2الئنزا اسال نال اسارس دطندر سو اعس زوداس

ي انددد سالئنزدددا اسال نال ددداسادددرس ددددطندر  س زددددوداسيند ددداس دددنال  عسدون جدددونس دددر سيمددداسادددرس ددددون سالددددرمن اسن دددرل س
 اتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوئ  سد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددطندر  

 ددددون سس سيعس"يند دددداس ددددنال  عسجنفددددراسجددددنا ساتن جددددونساددددرالدددددرمن اسن ددددرلسر  ددددن سالئنزددددا اساددددرسد ددددوعسرنيسلددددـ
 دوئددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  س دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  س زددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددودو سط   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا"   اتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوئ 

 
 روود   س"اموسالناد سا    سفول و س ل س ما اسجناف اسنو جاس زودو سارسالن ا" 

س
س
س
س
س
س

س
س
س
س

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/3082036907/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3082036907/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3082036907/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84/ar/
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 مزنمسالنااي عس  اعسمن سرجداسجي ي سمعسالدام

س
 سا اعسمزنمسالنااي ع سات ن ع س عسمن سرجداسجي ي سمعسالدامسلامرظ  عسرالمنودد ع س ال نا سن رل

ر  دددنسا ددد  سالمزدددنمسادددر سد دددوعساعس"مزدددنمسالناادددي عسا ادددعسمدددن سرجدددداسجي دددي سمدددعسالددددامسلامدددرظ  عسرمنودددددرس
الددددياو سراليا ا دددداسرالموئو ددددي عسد دددديسادددددو مو سانجددددولسم ددددوم و  سالدددد  عسلدددديمراس ا  ددددوساددددرسرلدددد سدددددودالسمددددعساددددنر س

 المزنم" 
  
س

س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
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 سدرن و  س فدوطسهجر سانوفونأسارسين و

س
يفدطدددد سالئددددرىسا من دددداسالدددددرن اسرالمجمر ددددو سالمفا ددددا سهجرمددددوسانوفون ددددوسدددددد ون سم   دددداسفددددور سنرددددد وسال ددددر س س

 دو ئ وسالرزر س ل سيفيسالمرال سارسفرس"طن السالدي"سالمفو أسلافيريسالدرن اسا نين اسدجنر سين و 
س

يفددديسالوفزددد نو سالموئيمددداسالودددرسسردفدددد سر ولددداس"دددددرون ص" سنئددد س دددعسمزدددوين ساددد عس"اتنوفدددونأسفدددور سالرزدددر س لددد 
ين دددأو وسالئدددرىسا من ددداسرالمجمر دددو سالمددددافاسالمفا ددداسادددرسدددد وقسال ما ددداسالم دددون اسالمددددومن س ددديسمندددوطالسدددد طن س

 ين و"سونظ  سيا شسيا  سفرسالدي سدجنر سمي نا
س

 سالرزدددر س لددد سراددددوطو  سالئدددرىسالم دددون اساددددو يامسالدددد ون سالم   ددداسمددد ساتنوفدددونأسالددد أس ئريهدددوسي ندددو سمفورلوددد
يفددديسالمرالددد سالموئيمددداسادددرسالفدددر سما دددي سمئوددد ساتنوفدددونأسرو دددظرسالدددد ون  سر دددي سرلدددر سيأس زدددودو سدددد عس نوزدددنس

 الئرىسا من اسرالمجمر و سالمفا اسالني  اسالم ون اسارسال ما ا سدفد سددرون ص 
س

اسلفظددداس نرج دددوسمدددعس فددديىس مدددوسل وددد سدددددرون صسنئددد س دددعسمزدددوين س لددد سيعسطدددو ن سمدددد ن سنزدددي سالدددد ون سالم   ددد
رن دددو سالو  ددد خسالوود ددداسلاونظددد  سادددرسالفدددر سل دددو ساتددددو يايسل دددوس ددددنسورل ددد سالئدددرىسالنون ددداسادددرسمفدددورنسوفن  دددو سلدددد س

سما  س01يعس و سو ج نهوسدودو يا سلرا مس"انسدرسجر"سالم وي سلاينر  سرن و و سمعس  ونس
 

 ا يسددرلردمحمسدعسلا يسرن  اس نيرن د وس  ووفوعسمدجيسال  خسل

س
ااودددو سن ددد اسا مدددونا سال ددد خسدمحمسددددعسلا ددديسا سن  دددوعسرالدددن  اسا نيرن ددددرسجر دددرسر ددديرير سات نددد ع سدددد وأسن دددرل س

 "جوم سال  خسلا ي"سارسمي ناسدرلرسد نيرن د و 
ادددرس جدددوم سال ددد خسلا ددديس" س"دددد ينوسدواوودددوحودددر ونرلدددو سال ددد خسدمحمسددددعسلا ددديسادددرسو ن دددي س اددد سفددددود سالنددددمرسادددرس"

الددددن  اسجر ددددرسر دددديريرس  سمدددددوين سو دددددنس ددددعسم ددددونرسالوددددنادطسدنائدددداسزددددي ئرس  نيرن ددددد وسمي ندددداسدددددرلرسالجم ادددداساددددر
رالمفدددداسرالو دددورعس اددد سال  دددنسالودددرس دددوعس جدددديهوسال ددد خسلا ددديسنفمددد س   سنددددأ س سو دددول سيعس دددي  سال  دددنسرالدددد وي س

  ا سال   سا نيرن در" 
ال  لدددو سدددد عسالدادددي عسسردفددد سال ددد خسدمحمسددددعسلا ددديسا سن  دددوعسرالدددن  اسا نيرن ددددر س اددد سهدددومشسمجمر ددداسال  دددن ع 

 ردد سو ل لهوسدموس  ي سالمزول سالم ون ا 
 دد  سالائددو سالدد أسجددنىساددرسمئددنسالددن  اسجر ددرسر دديريرساددرسمي ندداسسرالددن  اسا نيرن دددر دمحمسدددعسلا دديسرودددوي سال دد خ

ددددرلر سا فوي ددد سالري ددداسالودددرسو ددددنس دددعس مدددالسال  لدددو سالودددرسوجمددد سالدادددي عسرالفدددنصسالم دددونصس اددد سمرازدددااسالدندددو س
س ا  وسل نوئو سدو ورن موس ل سمجوت سينف سورا  سموطادو سالونم اسالمدوياماسفو ناسرمدوئد  

س
س

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1&contentId=1571260
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF&contentId=1571260
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7&contentId=1571260
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF&contentId=1571260
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  اوئرسنظ نهسالز نرسلو   مسالورونسالمولا يسد عسرا نطعسرد  عسدو يع

س
اجومددد سالدددن  اسا م ن دددرسجدددرسدو ددديعسمددد سنظ دددنهسالزددد نرس دددرسجددد عسد ندددغ س اددد سهدددومشسي مدددو سلمددداس سدددد وأسن دددرلس

 مجمر اسال  ن عسالورسدو ئيس ياسدجل ن سدولرسا نيرن د ا 
د دددد  س لددد سوفي ددديس" دددمونو "سادددرسدددد وقسالودددرونسالمولا ددديسر دددوعسالد ددد سا دددد اسلددديسي ادددعسادددرسرلددد سددددودالسيعسدو ددديعس

سد عسرا نطعسرد  ع سما ياسيعسرا نطعسود  س ل سو ل لساتوزوت سد   سجيأسم سد  ع 
س

 يل وس21دن طون و س ييسالم وجن عسال  عس دنراسلنو سالمونشس وجورلس
س

نشس لددد سينا ددد  وسهددد اسال دددو  سم ظم ددد سالمدددوسيلدددمسم دددوجنس ددددنراسلندددو س21 سي انددد سدن طون دددوسيعسي  دددنسمدددعسس02ادددناناس
الدددنل سالئ وددددرسالجي ددديسل دددييسالم دددوجن عس  دددنسال دددن   عسادددرسرلددد سودددد  سس دددأورسهددد اسا لددددوعسرا  دددنان  عسرا ا دددوع سمدددع

 ا  سالمما اسالموفي س دنا ساو وقسم سانندوسلم وافاسو ن  سالد ن 
س

ا لددددوعسس لددد سينا ددد  وسهددد اسال دددو  سم ظم ددد سمدددعسالمدددونشسيلدددمسم دددوجنس ددددنراسلندددو س21ي انددد سدن طون دددوسيعسي  دددنسمدددعس
الدددنل سالئ ودددرسالجي ددديسل دددييسالم دددوجن عس  دددنسال ددن   عسادددرسرلددد سودددد  سا ددد سالمما ددداسس دددأورسهددد اسرا  ددنان  عسرا ا دددوع 

 الموفي س دنا ساو وقسم سانندوسلم وافاسو ن  سالد ن 
س

لددواسرار ددرأ سد دديسو  ددرسا مددنااساددرسيفدديسسل ددعسجمو ددو سالددياو س ددعسفئددرقسال ج دد عسوددو  سالف رمدداسدوودددو سن دد 
 سمنا لسم ولجاسطادو سالاجر سالم وظاسارسموندورعسارسجنر س نقس ن اونا 

رلدددو سمدددددارلرعس عسالم دددوجن عساددددرسالمن ددددأ س دددو سوط دددد م  س دددديسالدددياو ن وس)ال نددددوق(سددددددد سانو دددو سفددددوت سا زددددوداس
سسد  اسالمناس ي يسال يرى 

ما دددرعسس81ل  لدددو سمددد ساننددددو سردو ددد يسال دددنا اسالجي دددي سوئدددي  سدن طون دددوسنفدددرسري دددونسج نن دددصس لددد سيهم ددداسور  دددالسا
سلدون اسمعسيج سو ل لسا جنا ا سرال ما و سالم ون اس يس زودو سا وجونسدولد ن سجن  س دونل نر

س

 


