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السوووووووااحلبوال يتوسوووووولبذليلوووووواتبايووووووفبلووووووالذابالالتووووووا با ووووووا بال يو ووووووذ ب  وووووو ا باحل اتووووووا ب  ووووووال ب  

 (وكال باألحتا بالا اقذ (..)6ص.) ال  افظا 

اتوووووواابذاوووووابالاااوووووو  باللي ذوووووو بالاو ووووو بوذيللوووووولبفووووووو ببواتەحائوووووسب ئووووووذ ب  يوووووو بالحوووووواسبا. ووووووا   

 (  ي بالحواسب وقع(..)6ص.) واولەبت ئاس ب  ي بال و ىباللي ي

7ص.)  ئذ بالت ل اتبذاابالاو  بحائس  (..) األحتا بالا اقذ بوكال) 

الحذاتذوووووووووووووو بلالوووووووووووووول باسل وووووووووووووواف ب سوووووووووووووو ولذتبتال كو وووووووووووووو بل حاق وووووووووووووو با الوووووووووووووواا ا ببالووووووووووووووحيي  

 ( ال ايو  بوكال (..)7ص.)الكوذلذ 

 بل ايوووووووسبج احووووووو ب  يووووووو بالوووووووول ا بت ووووووو تب ا ا بل تذووووووو بال  ا ووووووو ذتبوا اا ذوووووووذتبالحذاتذوووووووبالل تذووووووو  

 (حذولب والذت(..)8ص.)تال والح 

ا  ووووووووووابالاووووووووووال لبذةووووووووووا  بمال ووووووووووو اك بالويحذوووووووووو مبفوووووووووولبالاوووووووووو ا ..ب ووووووووووتبذوووووووووووااذةاببالحائووووووووووس  

  (حذولب يق(..)8ص.)كااس

9ص.)دمحمباللا يبذ اابالذ بللسذ ب ئاس بالي اتبالحذاتذ بالحائس  (..) ال ايو  بوكال) 
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10ص.) ا  باوائابال ةاا بوا سبويحل ئذ بال  ةو ذ :ب  (..) وكال باألحتا بالا اقذ) 

10ص.)السوااحلبذو ەبتاسلك ااب لييتا بل تذ بال لااقاذت  (..) وكال باألحتا بالا اقذ) 

الوووووووووووو بف اوووووووووووو بب٠٤٤ا سووووووووووووايب:بقوووووووووووواحوتبال وووووووووووو اتبا  ل وووووووووووواالبسووووووووووووذوف باك وووووووووووو ب ووووووووووووتب  

 وكال با حتا بالا اقذ (..)11ص.)ا ا

11ص.)الوووووواوللبفوووووولبت وووووواااالتحووووووكبال  كووووووليبذ ل ووووووتبا ل ااووووووا بتا وووووو باووووووحاو بالحلوووووواب  (..)وكالوووووو ب

 (األحتا بالا اقذ 

  كووووولبا اوووووي بال ق ووووولبذ وووووا ب وووووتبلا وووووابتاوووووخب ووووو كا با حل حذووووو با لليوووووا بايوووووفبقووووو ا بل يوووووذخب 

 (وكال باألحتا بالا اقذ (..)12ص.) األساا 

الحلاهووووووووووووو بلوووووووووووووااوب يوووووووووووووي بل اذاوووووووووووووا ب اذ ذووووووووووووو بال ووووووووووووو و بل ووووووووووووو اتب سوووووووووووووتبسوووووووووووووذ ب  

 (وكال باألحتا بالا اقذ (..)12ص.)ا يةا

14ص.)ابلوووووووولو بال ل وووووووو بالووووووووويحلبالا اقوووووووولوفوووووووووابولا ذوووووووو ب ووووووووتبلسووووووووعباو  (..)وكالوووووووو باألحتووووووووا ب

 (الا اقذ 

15ص.)الاذحذ بفلبال ذاخب-الا ا بذايتب  ا كلەبتالل  بالا تذ ب  (..)يقبحذول ) 

15ص.)"ائووووووووولي بال وووووووووالكلبذيالوووووووووسبك اسووووووووولاتبت  ا اووووووووو بسذاسووووووووو بم وووووووووتەبالاولووووووووو   (..)وكالووووووووو ب

 (ال ايو  
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ولذوووووووووو بالاا يذوووووووووو بذ وووووووووواابايووووووووووفب وووووووووو و  ب حووووووووووعبا  هوووووووووواسب ووووووووووتباووووووووووحاا بجسووووووووووي  ب ذوووووووووو ب  

 (وكال بال ايو  (..)16ص.)لليذاذ 

16ص.)قا باا و لبق سب  ذ ب   و   (..)السو  ذ بحذول) 

17ص.)ال ذشبالا اقلبذاالجبل  اابلاحاا باااشبتإ اىبق ىب   و   (..)والذتبحذول ) 

 

 

 

.)التحوووووووكبال  كوووووووليبذلووووووو  بلذووووووواا بسووووووول بال تذاوووووووا بلي سووووووواف ذتبوال وظووووووو بال وفوووووووا  وكالووووووو ب(..)18ص

 (األحتا بالا اقذ 

18ص.)  و ذ بولذ بالحييبالا اقلبذايقبايفبق ا بجوتك+ب:ب   ا ا   (..)يقبحذول ) 
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قذووووووواابايووووووفبالي ئووووووذتبالسوووووووو ذذتبب12الوتوووووو ب  اليلةووووووابالل  ذوووووواباليوووووووو ي..بتيووووووا بلتحاحذوووووو بليوووووو خب  

 ( وسذابالذو (..)19ص.)تذحةاب ظ بالل وا

 

 

 

 

 

هوووووووووووووووايبلحووووووووووووولجبسووووووووووووواا باكذووووووووووووو ب تلكووووووووووووو  ببت كووووووووووووواتبلل ووووووووووووولذتبالسووووووووووووو ااا باليسووووووووووووويكذ ب  

 (سكايبحذول(..)21ص.)ليةال 

حذوووووووووووبسوووووووووولا  مبوا ووووووووووحيت:ب سوووووووووولااوتب  وووووووووو ا ب  اا ووووووووووا ب ووووووووووعب وسووووووووووكوب ووووووووووواب ااهووووووووووا بم  

 (٢٠ف اح ب(..)21ص.)الحووذ 
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ايفبلالذابالالتا با ا بال يو ذ ب   ا باحل اتا ب  ال بالسوااحلبوال يتوسلبذليلاتب

بال  افظا ب
و ئووووووذ ب  يوووووو بالحووووووواسبدمحمبجكوووووواب ئووووووذ ب  يوووووو بالووووووول ا بدمحمب ووووووذا بالسوووووووااحلب  /وكالوووووو باألحتووووووا بالا اقذوووووو 

ال يتوسووووووول بالذوووووووو باأل وووووووا بايوووووووفبلوووووووالذابالالتوووووووا بج وووووووا ب يو وووووووذ با حل اتوووووووا ب  ووووووو ا باحل اتوووووووا ب  وووووووال ب

 ال  افظا .

)وا ( ب تبم ئووووووذ ب  يوووووو بالووووووول ا بوقوووووواابال كلووووووسبا اي وووووولبلوووووو ئذ ب  يوووووو بالووووووول ا بفوووووولبتذوووووواتبليللووووووەب

الذووووووو  با ل ااووووووا ب  وووووول كا ب ووووووعب ئووووووذ ب  يوووووو بالحووووووواسبدمحمب ذكوووووواتبال يتوسوووووول بدمحمب ووووووذا بالسوووووووااحلبالووووووا ب

  ووووووو اب ئوووووووذ بال يو وووووووذ بالايذوووووووابال سوووووووللي بليحل اتوووووووا ب يذووووووواباووووووواحات بو ووووووواذ ب كلوووووووسب ئوووووووذ ب  يووووووو ب

 الوووووووووووووووووووول ا  بو ئوووووووووووووووووووذ بهذئووووووووووووووووووو بال سل وووووووووووووووووووا ذتبفووووووووووووووووووولب كلوووووووووووووووووووسب ئوووووووووووووووووووذ بالوووووووووووووووووووول ا م.

ال يو ووووووذ بوا سوووووولااااا ب  وووووو ا بوج ووووووا  بجتبما  ل ووووووا ب اووووووصبلت وووووولبال اوقووووووا باللوووووولبلوا ووووووەبا وووووواب

احل اتووووووا ب  ووووووال بال  افظووووووا بك وووووواب لوووووو  بلةووووووابفوووووولبالت حووووووا جبال كووووووو لب وووووويابالاووووووا بال لتووووووابوال لييتووووووا ب

 لي  ووووووووووووووولبتةووووووووووووووواابا سوووووووووووووووول لا بالاسووووووووووووووولو يبو ك وووووووووووووووااباللسوووووووووووووووو ذابالتووووووووووووووواذو ل يبليحووووووووووووووووا تذتم.

فبوج وووووووا  بجحوووووووەبم ووووووو ىب ووووووويابا  ل وووووووا باسووووووولا اخب وووووووابللييتوووووووەبال يو وووووووذ ب وووووووتبااووووووو بو سوووووووحاابايووووووو

ال سوووووولوذذتبالل وووووو ذالبواللحيذووووووايب ووووووتبج وووووواب وااووووووي با يةووووووابايووووووفبجك ووووووابو ووووووەم ب  ووووووذ اب لووووووفبجحووووووەبملوووووو ب

ا ليوووووا بايوووووفب وااوووووي باللحسوووووذقبتوووووذتبال كو ووووو بو  يووووو بالحوووووواسبلكووووواب ووووواب وووووتب ووووو حەبلوووووالذابالالتوووووا بج وووووا ب

بال يو ذ م.

فو بحائسب ئذ ب  ي بالحواسبا. ا ەواتباتاابذاابالااا  باللي ذ بالاو  بوذيلللب

 بواولەبت ئاس ب  ي بال و ىباللي ي

ليتذوووووو بليووووووااو بال و ةوووووو ب ووووووتب ئاسوووووو ب  يوووووو بال ووووووو ىبالليوووووو ي بحائووووووسب ئووووووذ بب /  يوووووو بالحووووووواس وقووووووعب

  يووووووو بالحوووووووواسبالا اقووووووولبا. وووووووا ەواتباتووووووواابج  وووووووابذاوووووووابالاااووووووو  باللي ذووووووو بالاو ووووووو بو لللوووووووفبفوووووووو ب

وحائتوووووەبا.  وووووا بتحووووو بواوووووولەبتسوووووااا بالسوووووذاب سوووووتبتوووووتباتووووواابال ووووواح ب ئوووووذ ب  يووووو بال وووووو ىبالليووووو يب

 سوووووووتبالسووووووويذيل بو ووووووو ىب وووووووياباليلوووووووا بت ووووووولبو حاق ووووووو بال و وووووووواا بوالل ووووووواذاباا با هل وووووووا بال  ووووووول كب

وفووووووولب لوووووووا لةابالسوووووووتابالكيذيووووووو بللالذووووووولبلفوووووووا باللاووووووواوتبواللحسوووووووذقبال  ووووووول كبتوووووووذتبالتيووووووواذتبايوووووووفبكافووووووو ب

حظوووووذ بهووووواابال وووووالبال سووووولوذا  بوت حاسوووووت بال وحووووواذاابالوووووايبذسل وووووذيەباولووووو بقيووووو بج ووووواابسوووووذاالەبت سووووولوىبل

ال ذا ووووولبالكتذووووو بلكووووو  بالاوووووال بلكوووووو  باللوووووا بال لوووووا ب الذوووووا بفووووولبقيوووووو  بولووووو بااووووووا بحائوووووسب ئوووووذ بال  يوووووو ب

 ل  و ب  اىبال تا ذا بالللبللا بالذو ب  تبلايذا بالتيول .

ب

ب

https://iq.parliament.iq/blog/2022/12/04/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-65/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/12/04/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-65/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/12/04/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-65/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/12/04/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-65/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/12/04/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-65/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/12/04/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-65/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/12/04/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-65/
https://iq.parliament.iq/blog/2022/12/04/%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%db%95%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84-65/
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ب

بحائسب ئذ بالت ل اتبذاابالاو  ب

األ وووووواب بالووووووفببواووووووابحائووووووسب ئووووووذ ب  يوووووو بالحووووووواسب ووووووا ةواتباتوووووواباب بالذووووووو ب/ وكالوووووو باألحتووووووا بالا اقذوووووو 

 الااا  باللي ذ بالاو  .

)بوا (ب بجتبماللذوووووا  بلووووو للبليتذووووو بواكووووو بال كلوووووسبا اي ووووولبلحائوووووسب ئوووووذ ب  يووووو بالحوووووواسبفووووولبتذووووواتبليللوووووەب

ليووووووااو بال و ةوووووو بلووووووەب ووووووتب  يوووووو بال ووووووو ىبالليوووووو يم ب تذحوووووواب بجتبماتووووووابابالللووووووفبفووووووو بواووووووولەب سووووووتب

  يووووو بال وووووو ىبالليووووو يبوحائتوووووەب  وووووا بتحووووو ب سوووووتبالسووووويذيلب بو ووووو ىب وووووياببتوووووتباتووووواابال ووووواح ب ئوووووذ 

اليلووووووا بت وووووولبال و ووووووواا بوالل وووووواذاباا با هل ووووووا بال  وووووول ك بوفوووووولب لووووووا لةابالسووووووتابالكيذيوووووو بللالذوووووولبلفووووووا ب

 اللاووووووووووووووووووواوتبواللحسوووووووووووووووووووذقبال  ووووووووووووووووووول كبتوووووووووووووووووووذتبالتيووووووووووووووووووواذتبايوووووووووووووووووووفبكافووووووووووووووووووو بال سووووووووووووووووووولوذا م.

سووووولوىبلحظوووووذ بتيولووووو بكووووو  بالاوووووال بلكووووو  باللوووووا بوج وووووا بالتذووووواتب بجتبمحائوووووسب ئوووووذ ب  يووووو بالحوووووواسبج ووووواابت 

اللوووووولبلسل ووووووذيةابقيوووووو ب الذووووووا ب بفذ ووووووابل وووووو بااولووووووەبل  ووووووو ب  وووووواىبال تا ذووووووا باللوووووولبللووووووا بالذووووووو ب وووووو تب

بلايذا بالتيول م.

ب

 الحييبالحذاتذ بلالل باسل اف ب س ولذتبتال كو  بل حاق  با الاا ا بالكوذلذ 

الحذاتذوووووو  باأل ووووووا بال ةوووووواباسل وووووواف ب سوووووو ولذتبتال كو وووووو ببجايحوووووو بل حوووووو بالووووووحييبوال ووووووال ال ايو وووووو ب/بوكالوووووو ب

 ل حاق  با الاا ا بال لك   ب تبقتابال احسبالكوذللبايفبالسذاا بالا اقذ .

وقووووووواابا ووووووووبالي حووووووو بتاسووووووو بح وووووووذ شبال  ذتووووووواويبفووووووولب ووووووواذلبلوكالووووووو ب/بال ايو ووووووو ب/ بجتبمالكوذووووووو بلسووووووو  ب

 م.ك ذا ب تبالحييبالا اقلب تبال لوابالللبللعبتذتبالتياذت

واالتوووووو بالووووووكبمسوووووويوكابذ ووووووال با لياقذووووووا بالاولذوووووو م ب  كوووووواابجتبملياوووووو ا بال ووووووقبفوووووولبال يالتوووووو بتوووووواللاوذخب

 ال اللب تبال احسبالكوذللباتبالس ق بالللبلا خبلةابم.

وج ووووووا  بجتبمالي حوووووو بلالوووووول باسل وووووواف بكتووووووا بال سوووووو ولذتبفوووووولبال كو وووووو بل حاق وووووو بل وووووواولبالكوذوووووو بايووووووفب

 الحييبالا اقلم.

فوووووولب ووووواذلبسوووووواتقبلوكالووووو ب/بال ايو وووووو /ببلوووووابا سووووووتقبوالحائوووووسبال وووووواللباوووووا  باتووووووابال توووووا بوالةووووو بولذوووووو بالح

الكوذوووووو بتاسوووووول يابالياقذوووووو ب ووووووو باتووووووابابللحيذووووووابا الوووووواا ا بايووووووفبالاوووووو ا ب وووووو تبال  وووووو بال ي وووووولب بب ب

و ااذحوووووووو بال لذوووووووو  باللوووووووولبب2012واووووووووا بب2010 يالتووووووووابال كو وووووووو بتسوووووووو سب  ذووووووووعبال وووووووو ائيبفوووووووولباووووووووا ب

ببول بلكتبيتذاذ ب.باايحاةابالكوذلذوت

ب

ب
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الل تذ بالحذاتذ بل ايسبج اح ب  ي بالول ا بت  تب ا ا بل تذ بال  ا  ذتبوا اا ذذتب

 تال والح 

/  وووووووالذتبحذووووووول ايتوووووو بل حوووووو بالل تذوووووو بالحذاتذووووووو  باأل احوووووو بالاا وووووو بل  يوووووو بالووووووول ا بلل تذوووووو بال  ا ووووووو ذتب

ب.2023 والح ببال يكبالاائ بو ا ا ة ب  تبوا اا ذذتبايفب

ب

ب

ب

 الاال لبذةا  بمال  اك بالويحذ مبفلبالا ا ..ب تبذااذةابكااسا  ابالحائسب

 ووووويقبحذوووووولب/ب جىب ئوووووذ بالكليووووو بالل ك احذووووو بفووووولبالت ل ووووواتبالا اقووووول بج  وووووابالاوووووال ل بذوووووو باأل وووووا بجتب وووووتب

ذوووووواالبو وووووووابم وووووو اك بويحذوووووو مبفوووووولبالووووووتيابفةوووووووبكووووووااس ب لسووووووائي باووووووتبسووووووتسباووووووا با لذووووووا بقائووووووابج حوووووولب

بأليب حاسبج حل.ل ك احلب

وكلووووووسبالاووووووال ل بفوووووولبل  ذووووووا بح وووووو هابايووووووفب سوووووواتەبال  اوووووولبفوووووولبلوووووووذل :بمذ كوووووواسب ووووووتبذوووووواالبو ووووووواب

لحيوووووووا بوال   وووووووك ي ب ال وووووو اك بالويحذووووووو بفووووووولبالاووووووو ا م ب  وووووووذ ا ب لوووووووفبجتبمال ووووووو اك ب  اوووووووو  بتوووووووذتبالكلوووووووابال  

لەم.  لي كو   بوالللبل ساو ب اظ ةابايفب اي  بال اسبل االحبسذاسذ بت  

مالل ذذوووووو ا باأل حذوووووو باللوووووولب اووووووي ب وووووو   ا بفوووووولب  افظوووووو بك كوووووووك بالذووووووابايووووووفباووووووا بو ووووووواببوج ووووووا بجت

 ال  اك بالللبذاالبتةابالتاخم.

ولسووووووا ابالاووووووال ل:بمهوووووواب ووووووتبال الوووووووابجتب بذوووووول با لذووووووا بقائوووووواباسووووووك يبل ك وووووواحلبذلووووووولفب ةووووووا بقذوووووواا ب

ت ا بجوبا سوووووول تا ا  ب..بال لوووووو بال للووووووا بليا يذووووووا بال  وووووول ك بجوب وووووواذ بل  ووووووتبالووووووويحلبفوووووولبت ووووووااابجوبال  ووووووا

بلسا   بت ا  ب لفب  ات ب ياف بووا   ب تب ئذ بالول ا بواللاا باأل حذذتم.

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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 ذ اابالذ بللسذ ب ئاس بالي اتبالحذاتذ بدمحمباللا يالحائسب

ك ووووو با ووووووب  يووووو بالحوووووواس بدمحمب سوووووتباللوووووا ي بالذوووووو با  وووووا باوووووتبالذووووو بللسوووووذ بالي ووووواتب ال ايو ووووو /بوكالووووو ب

 السذاسذ  بفذ ابجكابجتباألذا بالليذي بال لتي بسل ةاب س ب ييةا.الحذاتذ بتذتباللوىب

وقوووووااباللوووووا يبفووووولب ووووواذلبلوكالووووو ب/بال ايو ووووو ب/ ب تبمالي ووووواتبالحذاتذووووو بلووووو بل سووووو ب ئاسووووولةابالوووووفبا تبتسوووووتسب

الل ذذووووو ا باللووووولبيووووو ج بحلذ ووووو باحسووووو اسبحوووووواسبالكليووووو بالاوووووا ذ بال سوووووللذي  بوالووووواذتبلووووو باسووووولتاالة بت ا وووووا ب

  اام.

مسووووووولكوتبهحووووووواكبل ذذووووووو ا بكتذووووووو  بفووووووولبالي ووووووواتبالحذاتذووووووو م ب فلوووووووابالوووووووفبجتبماأل ووووووووا با تب ةذووووووو  ببوج وووووووا :

 ل س بهاابال ي م.

وت وووووو تبالذوووووو بللسووووووذ بالي ووووووات بجو ووووووحباللووووووا ي بجتبمللسووووووذ بالي وووووواتبسووووووذال ابايووووووفبا سوووووول لاقا با حل اتذوووووو  ب

حل بتا  ووووواف بالوووووفبايبسووووولكوتبهحووووواكبل ووووواتبت ئاسووووو باللووووووىبالك اذووووو بوج ووووو ىبل ووووواتب وووووتب اووووو بال كووووووتبالسووووو

 ل اتبت ئاس بال ذا م.

وتووووووذتبا وووووووب  يوووووو بالحووووووواس بجحووووووەبم ووووووياباألذووووووا بالليذيوووووو بال لتيوووووو بسل ووووووةاب سوووووو ب ئاسوووووو بالي وووووواتبالحذاتذوووووو ب

 ت كابحةائلبولل واب تبكتذ  بالستبالفبال ئذ بال حل سم.

حةوووووائلببوفووووولبوقووووو بسووووواتق بجكوووووابالحائوووووسباوووووتبل وووووال باليووووولحب فذوووووقبالاوووووال ل باتب  يووووو بالحوووووواسباك وووووابت وووووكا

لولذووووووعبالحووووووواسبالتووووووا  بايووووووفبالي وووووواتبالحذاتذوووووو  ب تذحووووووا بجتبلوووووو  ذ بلسوووووو ذ ب  سووووووا بالي وووووواتبالحذاتذوووووو بلوووووو بذكووووووتب

 حلذ  ب حاكيا بسذاسذ  بتابكاتبفحذابتستسباسللال بحواسبالكلي بالاا ذ بواسلتاالة بتحواسب اا.

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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باوائابال ةاا بوا سبويحل ئذ بال  ةو ذ :ب ا  ب

جكوووووواب ئووووووذ بال  ةو ذوووووو باتووووووابالييذوووووو ب  ووووووااب  ووووووذا بالذووووووو باأل ووووووا بجتب ا وووووو بب/ وكالوووووو باألحتووووووا بالا اقذوووووو 

)وا ( ب تبوقووووووواابال كلووووووسبا اي وووووولبل ئاسوووووو بال  ةو ذووووووو بفوووووولبتذوووووواتبليللوووووووەباوائووووووابال ووووووةاا بوا ووووووسبويحل.

م ئوووووذ بال  ةو ذووووو باتوووووابالييذووووو ب  وووووااب  وووووذا باسوووووللتابفووووولبقاووووو بت وووووااا ب ئوووووذ ب  سسووووو بال وووووةاا باتووووواب

ايوووووفب ووووو و  بجتبلكووووووتبل ااذووووو باويبا لوووووەبالحوووووائيلم ب فلوووووابالوووووفب حوووووەبم وووووياباليلوووووا بجكووووواب ئوووووذ بال  ةو ذووووو ب

ال وووووووةاا بوجاا ب لووووووووقة باللاحوحذووووووو بجولوذووووووو بقاووووووووى بوجتب بذوووووووا  بجيب ةووووووواب وووووووتبج ووووووواب كووووووو ا بو حاوووووووا ب

وج وووووووا باوذةووووووو بوليتذووووووو با لذا وووووووالة بو لييتوووووووالة  ب  وووووووذ ا ب لوووووووفبجتب ا ووووووو باوائوووووووابال وووووووةاا بوا وووووووسبويحلم.

اب ح وووووا ب ووووواائقباا ووووو بذاووووو خباتوووووابالييذووووو بت سوووووسبالتذوووووات ب لوووووفبم ووووو و  باسووووولاكا بال وووووةاا ب وووووتب وووووي

فذةوووووابلوووووو ا ة بواووووووو ه  بتا  ووووواف ب لووووووفب ح ووووووا ب وووووواا ذا بل  وووووابجسوووووو ا ه  بللوووووواذ ا بل وووووابقووووووا واب ووووووتبج وووووواب

 الووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويتم.

وووووابايوووووفبم وووووو و  بجتبللوااوووووابال  سسووووو ب ووووووعبولا  ب ووووو وتبال وووووةاا بوال وووووو حييذتبفووووولب قيوووووذ بك اسوووووولاتب وجك 

وجاا ب لوووووووو باوائووووووواب وووووووةاا باألحيووووووواابتا  ووووووواف ب لوووووووفبال حظ وووووووا بال احذووووووو بليلاووووووواوتبفووووووولبهووووووواابال سوووووووا ب

وووووتباتوووووابا لوووووەبالحوووووائيلبلو ذةوووووا ب ئوووووذ بال  ةو ذووووو  بوقوووووا  ب ووووو  ا باوووووتبسوووووذ با وووووابو يت ووووو م.  تب احتوووووە ب   

   سسووووووو بال وووووووةاا  ب  كووووووواا بمتووووووواابجقاوووووووفبال ةوووووووواب وووووووتبج ووووووواباللذوووووووا بتا يةوووووووابو ااذووووووو باويبال وووووووةاا م.

 حوووووووايقبالاووووووو ا بت لوووووووو بوج وووووووا  بجتبمال  سسووووووو بلا وووووووابايوووووووفب ووووووو واب  ذوووووووعبال وووووووةاا بفووووووولب  ذوووووووعب

ب لساوذ م.

ب لييتا بل تذ بال لااقاذتالسوااحلبذو ەبتاسلك ااب

وووووووەب ئوووووووذ ب  يووووووو بالوووووووول ا بدمحمب وووووووذا بالسووووووووااحل بالذوووووووو باأل وووووووا بت  وووووووابب/ و   وكالووووووو باألحتوووووووا بالا اقذووووووو 

ا  وووووووو ا ا باليل وووووووو ب سوووووووولك ااب لييتووووووووا بولا  بال الذوووووووو  بت وووووووو تبل تذوووووووو بال لااقوووووووواذتبالوووووووواذتبللذوووووووواب ووووووووا ب

)وا (:بجتبمالسووووووووااحلبواك  باأل احووووووو بالاا ووووووو بل  يووووووو بالوووووووول ا بفووووووولبتذووووووواتبليللوووووووەب وووووووا لة باوووووووتبسوووووووحلذت.

ووووووووەبالووووووووولا ا بوال ةووووووووا ب ذوووووووو بال  لتيوووووووو بتووووووووولا  بوال  افظووووووووا بكافوووووووو  بت  ووووووووابا  وووووووو ا ا باليل وووووووو ب و  

ذت ب سووووووولك ااب لييتوووووووا بولا  بال الذووووووو  بت ووووووو تبل تذووووووو بال لااقووووووواذتبالووووووواذتبللذووووووواب وووووووا ب وووووووا لة باوووووووتبسوووووووحل

( بو  سوووووووالةاب2019لسوووووووح بب337 بو315واوووووووا  بجوا ووووووو باللااقووووووواب اةووووووو بوفلوووووووا بللووووووو ا يب  يووووووو بالوووووووول ا ب)

وحوه بتووووووو تبمهوووووووااباللووووووو ا بذووووووو لل ب حاوووووووافا ب لوووووووفبولا  بال الذووووووو  بليلووووووواقذقبوالل تذووووووو بايوووووووفبال ووووووويكبالووووووواائ م.

ب م.ل  ذ  بالالوابواأل  ا بالذو ذذت بول  خبالحةوخبت سلواه بال اذ لبوا لساسب ا الة

ب

ب

ب

ب
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ب

بال بف ا با ابب٠٤٤سذوف باك  ب تبا سايب:بقاحوتبال  اتبا  ل االب

جكوووووووابولذووووووو بالا وووووووابوال ووووووو وتبا  ل ااذووووووو بج  ووووووواباألسووووووواي بجتبقووووووواحوتبالللااووووووواب  /وكالووووووو با حتوووووووا بالا اقذووووووو 

 جل بف ا با ابلي تاسبالتا  ذتباتبالا اب.ب400وال  اتبا  ل االبليا اابسذوف بجك  ب تب

)وا ( باتبمقووووواحوتبالللااوووووابوال ووووو اتبا  ل ووووواالبليا ووووواابسوووووذوف باك ووووو ب وووووتبقوووووااباألسوووووايبفووووولبتذووووواتبليللوووووەب

الوووووو بف اوووووو با ووووووابلي ووووووتاسبالتووووووا  ذتباووووووتبالا ووووووابفوووووولب ووووووااباللاوووووووذ بايذووووووەبواقوووووو ا اب ووووووتبقتووووووابب400

-12-4 ووووووابال وافووووووقبالت ل ووووووات ب ووووووا بالووووووكب وووووويابللووووووا اب  ووووووافظبكوووووو تي بحاووووووذ ب اسوووووو بال يوووووواتلبذووووووو با 

 م.2022

وج وووووا  بجحوووووەبم ووووو ىب وووووياباليلوووووا باللتا ووووولبت ووووو تبال واحوووووسبال لايلووووو بتا ووووواباقسوووووا بالوووووولا  بفووووولبال  افظووووو ب

وا كاحذوووووو بااوووووواا بل هذيةووووووام ب  كوووووواابجحووووووەبملوووووو با ليووووووا بايووووووفبفوووووولحب  كوووووولبل هذووووووابال لاووووووافذتب ووووووتبا ا وووووواتب

 وا  ةوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولبال  ل ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعم.

لاووووواذيةاب ووووو تبللذوووووەب حاسوووووت بل وووووا ب ووووو ذ  باليلووووو ا بوالوووووكبواو وووووحبالوووووولذ  باتبمحسوووووت ب ووووويباليلووووو بسوووووذل ب

 ووووووتب وووووويابل حوووووو با وووووواب  ووووووكي ب ووووووتبولا لوووووولبالا ووووووابوالل يووووووذيم ب  ووووووااابايووووووفب وووووو و  بلحظووووووذ بو ووووووعب

الا الووووو با  حتذووووو بفووووولبال  افظووووو بوليتذوووووقبقووووواحوتبالا وووووابول ووووو ذعبالليوووووا بال ووووواصبت ذووووو بلووووووفذ بفووووو صبا ووووواب

بلي تاسبالتا  ذتباتبالا ا.

ب

بالتحكبال  كليبذ ل تبا ل ااا بتا  باحاو بالحلابالاوللبفلبت اااب

جايوووووتبالتحوووووكبال  كوووووليبالا اقووووول بالذوووووو باأل وووووا باوووووتبالوووووابا ل ااوووووا بتا ووووو باوووووحاو ب  /وكالووووو باألحتوووووا بالا اقذووووو 

بالحلابالاوللبفلبالااا  بالا اقذ بت ااابذو لباأل تاا بوال  ذ بال لتيذت.

)وا ( ب تببـليبالا اقووووووول با ووووووو باااووووووو  بفووووووولبلاووووووو ذحبلووووووووقوووووووااب ووووووواذ بال كلوووووووسبا اي ووووووولبليتحوووووووكبال  كووووووو

ما  ل ووووووا بسووووووذحالاباأل تاووووووا بوال  ووووووذ ب ووووووتباألسووووووتو بال وووووواللبت  ووووووو ب  ووووووافظبالتحووووووكبال  كووووووليب اووووووييفب

 الووووووسب  ذوووووو بوولذوووووو  بال الذوووووو بيذوووووو بسووووووا لبوف ذووووووقبتا وووووو باووووووحاو بالحلووووووابالوووووواوللب ووووووعبااووووووو ب   يوووووولب

لا ووووووابوال وووووووا ابال ائذوووووو بوالتذئوووووو بفوووووولبا  ل ووووووا م ب تذحووووووا بجتبما  ل وووووووا بالووووووولا ا بالل يووووووذيبوالكة تووووووا بوا

بفلبذو ەباألوابسذل  و ب وابل اذا بالسذاسا بال ئذسذ م.

وج ووووووا باااوووووو  بجحووووووەبمايووووووفبهووووووا شباللذووووووا  بسوووووولالابالتا وووووو با ل ااةووووووابفوووووولبالذووووووو بال وووووواحلب ووووووعبال وووووو ك ب

وكوووووواا ب ووووووتباائوووووو  ب  اقتوووووو بالاووووووذ ف بب(vitasالا اقذوووووو بلل وذووووووابال  ووووووا ذعبالاوووووو ذ  بوال لوسووووووي بو وووووو ك ب)

بفلبالتحكبال  كليبالا اقلم.

وجكوووووا بجتبما ل وووووا بالتا ووووو ب وووووعبالتحوووووكبال  كوووووليبالا اقووووولبذةوووووا ب لوووووفبليووووووذ بالا وووووابتالليوووووا بال اووووو فلبفووووولب

الاووووو ا ب اواوووووا باحوووووەباكلسوووووسبال لووووو بالاولذووووو بولالذووووولبال ووووو وابال ووووواللبف وووووي باوووووتبلالذووووولباللاووووواوتبالحلوووووايب

بل ا بال اللم.الاال لبو  اتبا سل

ب
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ب

ب

ايفبق ا بل يذخبب ابتاخب  كا با حل حذ با لليا  تبلاذ ا بب  كلبا اي بال ق ل

باألساا ب

ااووووواب  كووووولبا اوووووي بال ق ووووول بالذوووووو باأل وووووا بولا  با لاوووووا  ب لوووووفب ذلوووووا بلياوووووسب  /وكالووووو باألحتوووووا بالا اقذووووو 

 ال  كا بت ساا با حل ح  بفذ اب اابايفب  و  بالليتذقباليو يبلل ا ب  ي بالول ا .

)وا ( ب تبم ووووووو كا با حل حووووووو ب يل ووووووو بتليتذوووووووقبقووووووو ا ب  يووووووو بالوووووووول ا بوقووووووواابال  كووووووولبفووووووولبتذووووووواتبليللوووووووەب

م ب تذحووووواباتبمالك ذووووو ب وووووتب2015ال ووووواصبتإل وووووا ب ووووو ذت با حل حووووو بوا لاوووووا  باللووووولبلووووو بف  وووووةابفووووولباوووووا ب

ال وووو كا ب اولوووو باللحاوووواب ووووتبلحيذوووواباللوووو ا  بفوووولب ووووذتبا ووووابالووووتاخبا  وووو ب لووووفب  وووو ا ب ل وووو بل ذذوووو ا بلوووو ب

 ابالووووووووووووووووووووووووووفبل سووووووووووووووووووووووووووذتبال ا وووووووووووووووووووووووووو باوبلليذوووووووووووووووووووووووووواباألسوووووووووووووووووووووووووواا ب ييلووووووووووووووووووووووووووام.لوووووووووووووووووووووووووو 

بكتذووووووو بفووووووولبل  ووووووواب سووووووو ولذلةابالل  ذ ذووووووو باتووووووو ب لووووووولا بال ووووووو كا ب وجكوووووووابجتبمولا  با لاوووووووا  بج وووووووا بل ووووووواأ

تووووووالليتذقباليووووووو يبول يووووووذخباألسوووووواا بلي  وووووول كذتبوا للوووووولا بتلووووووواحذتبالتيووووووام ب  ووووووا اب ووووووتبملا ووووووابتاووووووخب

اتوووووو باسوووووول االبفئووووووا با وووووول اكب اذووووووا بو ل ووووووا بج وووووو ى باوب وووووو كا با حل حوووووو بالووووووفبا لليووووووا بايووووووفباللوووووو ا ب

اللياوووووووسبتالسووووووو ا بال  حو ووووووو ب ووووووو تبا  ووووووول اكا باللاذ ووووووو ب  توووووووا بال  ووووووول كذتبايوووووووفبا حللووووووواابالوووووووفبفئووووووو ب

 جايوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووفم.

وااووووووابال  كوووووولبولا  با لاووووووا  بالووووووفبمل ووووووكذابفوووووو  ب والوووووو بل  ووووووابايووووووفبااللةووووووابالووووووا وابالووووووفبسووووووذ ف ا ب

 بال سووووووول ا  بليتاقوووووووا بال الذووووووو بو لا حلةوووووووابتالتاقوووووووا بواألسووووووواا ب ووووووو كا با حل حووووووو بوالل لوووووووقب وووووووتبال  وووووووااا

السووووووواتل م ب ا وووووووابمالوووووووولا  بايوووووووفبل اوووووووذصب قووووووو ب  ووووووواحلبو وقوووووووعبالكل وحووووووولبلليلووووووولبال وووووووكاوىبال ااووووووو ب

بت ا ا با حل ح بل سااالةابفلبقيعبالي ذقبج ا بلياسبتاخبال  كا بجوبوكيئةابالي اذذتم.

بسذ با يةاببال  و بل  اتب ست اذ ذ ببالحلاه بلااوب يي بل اذاا 

ااوووووو بهذئوووووو بالحلاهوووووو با ل ااذىوووووو  بالذووووووو باأل ووووووا ب لووووووفباووووووا با وووووول ايبييووووووسبالالووووووابب/ وكالوووووو باألحتووووووا بالا اقذوووووو 

ال وووووووو و يبالووووووووو قلبفوووووووولب اا يوووووووو بل وذووووووووابال  كتووووووووا  بواال وووووووواابالالووووووووابا لكل وحوووووووول بول يووووووووذخبال سووووووووو ب

وووووووووووووووووووووووووووايحذت.  ال ي و وووووووووووووووووووووووووو باللوووووووووووووووووووووووووولبل ووووووووووووووووووووووووووكاباتئووووووووووووووووووووووووووا بايووووووووووووووووووووووووووفبكاهووووووووووووووووووووووووووابال  

 

بلةووووواباوووووتباللذوووووا ا بفووووولبالةذئووووو بفووووولبتذووووواتبليللوووووەبوقالووووو باائووووو  بالوقاذووووو ب )وا ( ب حةوووووابماقل  ووووو  بفووووولبلل ذووووو أ

ووووووو بوال   اوووووووا بوال واقوووووووعباللاتاووووووو بلةوووووووابفووووووولبت ووووووواااب اذ ذىووووووو بال ووووووو و بالاا ى اللووووووولبقوووووووا بتةوووووووابف ذلةووووووواب لوووووووفب  

يب لووووووفبلاووووووايلبال  ووووووف باق اذ ذىوووووو بوال   افظووووووا  بل اووووووابالظووووووواه بالسيتذىووووووـ باللوووووولبقووووووابل وووووو ا   ل  وووووو بقذووووووا ب  

وووووو بتلو ذووووووەب واقووووووعباللسوووووو ذابتاال وووووواابتاوووووو  بالاووووووذتباحووووووابلاووووووا  بظةووووووو بتاوووووو  باألاوووووواتعبفوووووولب ال وووووو و بالاا ى

 حظووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا بلسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ذابال  كتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا م

ووووووايتبت  ا اووووو باائووووو  ب بال   وج وووووا باللل ذووووو بت سوووووسبالتذوووووات ب لوووووفبجحىوووووەبمفووووولب وووووااباوووووا بظةوووووو بالتاووووو  بذ تيىووووو  

بقاحو بل ووووووو بلظةووووووو بتاووووووو  بجاووووووواتاە بل ووووووو خب ح وووووووالبكالوووووووسبالاووووووواا بل ووووووو خب اووووووواا بوكالووووووو أ بل ووووووو صأ حذىووووووو أ

قذتبالوووووواذتبذ و وووووووتب اوووووووى اا يوووووو م ب  ووووووااابايووووووفبماووووووذاح بوليوووووووذ بحظووووووا باللسوووووو ذابال ووووووالل بوالسوووووو ا بلي   ال  

 ال اوووووووووووووووووابايووووووووووووووووفب  اوووووووووووووووو بقذوووووووووووووووواا أبتإا وووووووووووووووواابا يلةوووووووووووووووو ب لووووووووووووووووفب واقووووووووووووووووعبالي ووووووووووووووووصم.
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ووووو بوجواووووو  بالووووواائ  بفووووولباللل ذووووو بال   سوووووابحسووووو   ب حوووووەب لوووووفب كلوووووسب ئوووووذ ب  يووووو ب الوووووول ا  بواأل احووووو بالاا ى

اال وووووووا  بل ووووووو اتب ل  يووووووو بالوووووووول ا  بول حووووووو بالحلاهووووووو بالحذاتذىووووووو  بوولا لووووووولبالاا يذىووووووو بوالاووووووواا بتوووووووـم ذ اابال  

وووووايتب بفوووولبافووووعبال  ا وووو باللوووولبلظةوووو بفوووولبالحظووووا ب ذوووو ب افواوووو أ ب  وووو بافاةوووواب ووووتبقتووووابال   اووووا ب وووواولبلكوووو ا أ

لكا يووووو  ببالوووووايبلووووو ىبل  ذ وووووە بولحظوووووذ با وووووابالي ووووواتباليتذىووووو  فووووولب واقوووووعباللسووووو ذا بوجتبلكووووووتب واقوووووعبال ووووو و ب  

ووووووايتب لوووووفب وقوووووعأبل ووووو بولكيذيوووووەب  وووووتب ووووويابل تذووووو باليو وووووا بال  و ذىووووو بفووووولبكووووواب وقوووووعأ بتوووووا  ب وووووتب  سووووواابال  

 احووووووووووووووووووووووووووووووا با حللوووووووووووووووووووووووووووووواابواللوووووووووووووووووووووووووووووو  ذ بول  ذيووووووووووووووووووووووووووووووەبلكووووووووووووووووووووووووووووووالذ ب  افذىووووووووووووووووووووووووووووووـ م.

 

ال وووووا ب وووووتبقتووووواباائووووو  ب الك لىووووواسبالاووووواوابفووووولبولا  بالاووووواابفووووولبو ووووواا بايوووووفبمجه ذووووو ب اووووواا بالحظووووو بتا لذىووووو بال  

خب  اوووووواا باوووووو ى بالوكووووووا  بو  كاحذىوووووو ب  سووووووالةاباتوووووو بالت ذووووووابا لكل وحوووووول بللسووووووةذابا  وووووو ا ا بواووووووا بلاوووووو  

وووووووايتبليتلوووووولال بف ووووووي باووووووتبلياذوووووواباو باللوووووووى بال اسووووووك بلوووووو  خبفوووووولب واقووووووعبلسوووووو ذابال  كتووووووا ب لالوووووو ب ال  

ب ووووووتبظوووووواه  باللياووووووسبوالل اذوووووواباألك وووووواكب ذوووووو بال س ذىووووووـ باللوووووولبل ووووووا  بجا ووووووا ابلالذووووووسبال اووووووا ي  بلي ووووووا  

وووووو ا اذتب ووووووتبتاووووووخب وووووواا بالحيووووووو بفوووووولب واقووووووعبلسوووووو ذابت ووووووااابوتاتووووووابواألحتووووووا بواللااسووووووذى بوايب ايووووووفبال  

 قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا م.

 

ووووووو  ب اذ ذىووووووو بال ووووووو و بالاا ى ووووووواباللل ذووووووو بم ووووووو و  بقذوووووووا بولا  بال الذىووووووو بتوووووووإيي بالل اذاوووووووا باليل ووووووو بل   وجكى

باا يووووو ب ال ووووواابالحوافوووووابا لكل وحذىووووو بفووووولبل ووووو اتب سوووووتبسوووووذ ا  يةا ب  ووووواف ب لوووووفبال ووووواابالوووووولا  ب  ووووو ا ا أ

اذ ذىوووووو بال وووووو و م ب حوهووووووابتووووووـمجه ذى بلياذوووووواب للوووووو  ب لذتبلي وووووو ائسبوال" ووووووا كب ووووووعب   ا ووووووابالةذئلووووووذتبالاووووووا ى

وووووو بالسووووووذىا ا با حلا ذىوووووو بوال  وووووواباا ووووووابال واقووووووعبا وووووو بلي وووووو ائسبتووووووإ  ا بتوووووو ا  با ى لوووووووا ا بفوووووولبالةذئوووووو بالاا ى

 (م.20/3/2022كلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووسبولا  بالاا يذىوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووـ بفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولب)

 

لسووووووح بب8و اوووووواباللل ذوووووو بماووووووا بلوووووووف  بالالوووووووابال  و ذىوووووو بللسوووووو ذابال  كتوووووو بت سووووووسبقوووووواحوتبال وووووو و ب قوووووو ب)

بسووووووا اب)2019 ب500000( ب  وووووو بجتى بجيى ووووووص  بذوووووواهسبحاوووووويەب لووووووفبولا  بال الذىوووووو باللوووووولبلوووووو بل  ا   (بجلوووووو باذحووووووا أ

أب ووووويابالاوووووا با ووووو ب لوووووفباسووووولذيا ب تيووووو ب تيووووو أب وووووالل  اذ ذىووووو بال ووووو و بالاا ى وووووابا وووووي ب   ل ووووواللبليتااووووو بالالووووووا ب  ى

بذوووووول  ب وووووو ا اب ووووووتبقتووووووابجاوووووو اسبال كالووووووسبال   ووووووال  ب فلووووووا ب لووووووفباحليووووووا ب160000) (باووووووتبكووووووابافلوووووو بالووووووواأ

بال ااى ب) ب/ احذا (ب تبقاحوتبال  و بال اكو بلحيا م.1ال ا  بليالابال  و ي  بتحص  

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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ب

بتبلسعباوابللو بال ل  بالويحلبالا اقلبوفوابولا ذ ب 

جكووووووا بالةذئوووووو بالاا وووووو بلم ووووووا بواللوووووو ال بالذووووووو باأل ووووووا بلذووووووا  بوفوووووووابلسووووووعباوابب/ الا اقذوووووو وكالوووووو باألحتووووووا ب

 ال ل  بالويحلبالا اقلب  تبفاالذا ب حلاىبال  ا ا بالا ذل بفلباو لەبالسااس .

)وا ( ب تبمال ل وووووو بالا اقوووووولبل وووووو  بت  ووووووو ببـوقووووووااب ئووووووذ بالةذئوووووو  بلذوووووولب  ذوووووواب سووووووذتبفوووووولبلاوووووو ذحبلوووووو

وفووووووابولا ذووووو ب وووووتبلسوووووعباوابل  ووووواب حلووووواىبال  وووووا ا بالا ذلووووو بف ووووويباوووووتبالاووووو ا ب ووووو )ب ذووووو اتبوالذوحووووواتب

بوالاذتبو ذيالذابوتذ وبوتولذيذابوج  ذحذابوال كسذكبو ا (م.

فلم ب تذحووووووابجتبوج ووووووا  بجتبمالاوووووو ا باسل ووووووا بهوووووواابال حلوووووواىبال ةوووووو بل ووووووابلووووووەب ووووووتبيوووووواتعبسذاسوووووولبو لووووووا

 مالوفوووووووابجتووووووواىب ا اتوووووووەبال ووووووواذابفووووووولب  لوذوووووووا بال ل ووووووو بالا اقووووووولبوهووووووووب وووووووتبجهووووووو ب لوووووووا  بالاوووووووال م.

وجكووووووابجتبمتاووووووخبالوفوووووووابسوووووولاهسب ووووووااب لووووووفبتاتووووووابللذووووووا  بال واقووووووعباأل  ذوووووو م ب فلووووووابالووووووفبجتبمال حلوووووواىب

الا اقذووووو ببسوووووذكوتبفال ووووو ب ذووووو بلل سوووووذ بايقوووووا ب وووووعبالووووواوابك ووووواباتبهحووووواكب يالوووووسباولذووووو بتاسووووول ااابا  وووووا 

فوووووولبال ووووووا  بوهحوووووواكب لاتاوووووو ب ووووووتبالذوحسووووووكوبوا حل تووووووواب اوووووواا با  ووووووا بال سوووووو وق بوسووووووذكوتبالا وووووواب وووووواااب

ب سلااا بل  بقيا م.

واحييلووووووو بفووووووولبالاااووووووو  بت وووووووااا بالذوووووووو باأل وووووووا بجا وووووووااب حلووووووواىبال  وووووووا ا بالا ذلووووووو بتحسووووووو لەبالسااسووووووو ب

 جلوووووو بقياوووووو بج  ذوووووو ب ة توووووو .ب18ت  ووووووو باولوووووول بفذ ووووووابجايووووووتبولذوووووو بال ا  ذوووووو بفوووووو ااب سووووووذتباووووووتب اوووووواا ب

وقوووووووااب سوووووووذت بفووووووولبكي لوووووووەب ووووووويابافللوووووووا بال حلووووووواىب  ووووووو اب  اسوووووووابوكالووووووو باألحتوووووووا بالا اقذووووووو ب)وا ( بجتب

مالاووووووال بذوا ووووووەبل وووووواذا بكتذوووووو  بتسووووووتسباألل ووووووا بوا وووووولي بال اووووووالحم ب تذحووووووا  بجتبمال وووووووا بال لووووووافلبذ  وووووواب

ب  يا بللالذلباللياه م.

للةاذوووووواا ب  لييوووووو  بوا  هوووووواسبكاحوووووو بلووووووەبذووووووابفوووووولبلووووووا ذ ببوج ووووووا  بجتبمج يووووووسب  ووووووا ا بالاوووووو ا بلا  وووووو 

 ال اووووووووووووووووال بال  ووووووووووووووووا ذ  ب  ب تبليووووووووووووووووكباألا وووووووووووووووواابا  هاتذوووووووووووووووو ب ذ كحةووووووووووووووووابي وووووووووووووووو باللووووووووووووووووا ذ م.

وج وووووووا  بجتبمالاووووووو ا بذحووووووولةجب  ذووووووو بل وووووووا كذ  بوهحووووووواكب سووووووو ولذ بج ا وووووووەبفووووووولبال سوووووووللتابل  وووووووابتل وووووووا ب

 لااوحوووووووووووا ب  ووووووووووول كا م.باللاووووووووووواوتبال  ووووووووووول كم ب حوهوووووووووووابتووووووووووو تبمل ووووووووووواذا بالل ذذووووووووووو بال حوووووووووووا لبللييوووووووووووس

  ووووووذيا  بجتبم حلوووووواىبال  ووووووا ا بذاووووووابحة ووووووا باتيو اسووووووذا بلوووووواا بال ةوووووووابالاال ذوووووو بفوووووولب وا ةوووووو بالل وووووواذا م ب

ب تذحا  بجتبمالا ا بلا خبفلبفل ا ب  ليي بلس ق ب  حة  بللة ذسبل ا ەبال لافلم.

ووووو ب اووووواا بوليووووو  ب لوووووفبجتبمال كو ووووو بالا اقذووووو بتوووووال ب ةوووووواا بلوقووووو بالا يذوووووا بالل  ذتذووووو ب وووووابا   وووووا  ب ابل  

جلووووو بقياووووو بج  ذووووو ب ة تووووو م ب ا توووووا باوووووتبمج يوووووەبتلالذووووولباللاووووواوتبال حوووووائلبواللحسوووووذقب اووووواا بب18جك ووووو ب وووووتب

 ا  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا بال سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وق بكافوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو م.

بولاتع بجتبمال حلاىبال  ا يبف ا بليلوااابالحوالم.

ب

ب

ب
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 الاذحذ بفلبال ذاخب-الا ا بذايتب  ا كلەبتالل  بالا تذ ب

الوووووول ا بالا اقووووولبدمحمب وووووذا بالسووووووااحل بذوووووو با  وووووا ب  وووووا ك بالاووووو ا بفووووولبالل ووووو ببجايوووووتب ئوووووذ   ووووويقبحذوووووول/ب

وقووووووااب كلووووووسبالسوووووووااحلبفوووووولبتذوووووواتبو ابالا تذوووووو بالاووووووذحذ بال ل ووووووعبالوووووواهابفوووووولبالاااوووووو  بالسوووووواواذ بال ذاخ.

الوووووفبوكالووووو ب ووووويقبحذوووووول ب تبا  ذووووو باسوووووللتا بالذوووووو  بسووووويذ ب  ةو ذووووو بالاوووووذتبال ووووواتذ بلووووواىبالاووووو ا بلسوووووويب

 ووووووياباليلووووووا باللتا وووووولبفوووووولبلويذووووووابالايقووووووا بال حائذوووووو بتووووووذتبالتيوووووواذت بولح ذلةووووووا بفوووووولبال  ووووووا  بوي بو وووووو ىب

وتووووووذ تبالسوووووووااحلبجتبالاوووووو ا باال وووووواب توووووواجببا قلاووووووااذ بوال لافذوووووو  بكووووووالكبفوووووولب  وووووواللبالياقوووووو بوا سوووووول  ا .

ابج وووووا باللووووووالتبفووووولبالايقوووووا بال ا  ذووووو  بت وووووابذاوووووللباسووووولل ا ابول لذوووووقب اوووووالحب ووووواتەبوج وووووتبال حيلووووو  بك ووووو

وجكووووووواب لوووووووفب  تووووووو بال كو ووووووو بفووووووولبلوسوووووووذعبلفوووووووا باللاووووووواوتبال حوووووووائلب وووووووعبالاوووووووذتبفووووووولب  ليووووووو بالليااا .

السوووووووااحل ب ووووووياباليلووووووا ب  ووووووا ك بالاوووووو ا بفوووووولبالل وووووو بالا تذوووووو بالاووووووذحذ بال ل ووووووعبالوووووواهابفوووووولبالاااوووووو  ب

ا  ب وووووتب احتوووووە بحلوووووابالسووووويذ بالاوووووذحلبل ذوووووا باللذووووواا بالاوووووذحذ بلووووو ئذ ب  يووووو بالوووووول بالسووووواواذ بال ذووووواخ.

 و  اةابايفب اا  بايقا باللااوتبوال  اك ب عبالا ا  بوفقبتذاتبال كلسبا اي لبليسوااحل.

 ائلي بال الكلبذيالسبك اسلاتبت  ا ا بسذاس بم تەبالاول م

يالوووووسبائووووولي باولووووو باللووووواحوت بالذوووووو با  وووووا باقيوووووذ بك اسووووولاتبت  ا اووووو بسذاسووووولەبو واتلوووووەب ال ايو ووووو /بوكالووووو ب

ايوووووفبجحوووووەبااوووووتحبم وووووتەباولووووو م بوفذ وووووابتوووووذتبجتب كو وووووا با قيوووووذ بل حوووووعبفووووو خبب2003اللووووولبو ووووواةابتاووووواب

حيووووووابالاولووووو بالا اقذووووو باا وووووابا ا وووووذةا باالتووووو بح ووووو بقووووووا با اقذووووو ب سوووووي  بايوووووفب ووووواوابال ووووو الذ ب وووووعباواب

 ب تبوقووووووااباللذوووووواايبفوووووولبا ئوووووولي  باتووووووا بال ووووووالكل بفوووووولب وووووواذلبال وووووووا بتاحووووووەبمال ووووووامبل يووووووظبا ووووووتبالتيا

م كو ووووووا با قيووووووذ بيووووووواابهوووووواابالسووووووحوا بجكووووووا بايووووووفبجحةوووووواب ووووووتەباولوووووو بول حووووووعبولاووووووابكوووووواب  اولوووووو ب ووووووتب

ال كو ووووو با ل ااذووووو بلتسووووويبحيووووووابالاولووووو بفووووولبك اسووووولاتبسووووووا ب وووووتب ووووويابا  وووووتباتووووو بح ووووو باللووووووا بال سوووووي  ب

افووووووووابجوبا  وووووووو ا بايووووووووفبال  ووووووووا ذعبا قلاووووووووااذ بوال وووووووو و بالويحذوووووووو بكووووووووالحييبوال ووووووووالبتا  وووووووواف بالووووووووفبال ح

وج وووووووا  بجتبمال   يووووووو باللووووووولبواووووووويحابالذةووووووواب يذووووووو  ب ووووووواا بو ساسووووووو  بتالحسوووووووت بليقيوووووووذ بقتوووووووابال اواذ م.

 ذووووووو ابوهووووووولبجتباذووووووو اتبول كذوووووووابذ وووووووا اتبا تباتبك اسووووووولاتبذةووووووواابا وووووووحة باللوووووووو لم ب تذحوووووووابجتبمهوووووووالذتب

الووووووواوللذتب بذسووووووووليذعبالاووووووو ا بتكيووووووووەباتبذلووووووو بتو ةة ووووووووا بل وووووووا بلسوووووووويذ ەبوال وووووووذشبلووووووووذ بتال سوووووووولوىب

وجو وووووحباللذووووواايبفووووولباولووووو باللووووواحوت:بم تووووواب وووووتبو ووووووابلي ذئحوووووا ب وووووتبهووووواابالووووواوابتاوووووا بلةاذوووووابييوسم.ال 

ا  وووووتبالا اقووووولبواللووووولبلل  وووووابتح ووووو بقووووووا با اقذووووو بايوووووفبيووووووابال ووووواواب وووووعباوابال ووووووا م ب يالتووووواب كو ووووو ب

اباقيووووووذ بك اسوووووولاتبتووووووـم  ا ا بسذاسوووووولەبوال واتوووووو باللوووووولبو ووووووااهابلحيسووووووەب وووووويابالسووووووحوا بال ا ووووووذ ب سووووووذ 

وذ لووووووويباقيووووووذ بك اسوووووولاتبايووووووفبالك ذوووووو ب ووووووتبا  وووووولاسبالك اذوووووو بال اا  وووووو بالووووووفبالذو م.ب2003تاوووووواباووووووا ب

 حظ ووووو بال كووووو بفووووولبل كذوووووابواذووووو ات بوهووووووب وووووابذ اوووووابالاووووو ا بسوووووا  بلاووووويذ بوقلووووواابوذاووووو خبا حوووووەباللوووووو لب

  بالوووووفبال يووووو  بحلذ ووووو باوووووا بال وافلووووو بسوووووييا بك اسووووولاتبايوووووفبح ووووو باللووووووا بالا اقذووووو بفووووولبال ووووواوابال ووووو الذ

 ل سكبا  ا لبوليةذ هاب تبال  ااا با  هاتذ .

ب

ب
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 ولذ بالاا يذ بذ اابايفب  و  ب حعبا  هاسب تباحاا بجسي  ب ذ بلليذاذ 

ال ايو وووووو /بوكالووووو ب وووووواابولذوووووو بالاا يذوووووو باتوووووواباأل ذوووووو بال وووووو  ي باأل ووووووا بايووووووفب وووووو و  ب حووووووعبا  هوووووواسب ووووووتب

 بلليذاذ .ال اوابايفب واابلا ابفلباحاا بجسي  ب ذ ب

واكووووو  بالوووووولا  بفووووولبتذووووواتبليللوووووەب/ال ايو ووووو / ب تبمولذووووو بالاا يذووووو باتووووواباأل ذووووو بال ووووو  ي بلووووو ج بال يسووووو ب

ا فللا ذوووووو بلي وووووو ل  بالاي وووووولبالسوووووواتعبليسووووووي  بواأل ووووووتبالكذ ذووووووائلبوالتذولووووووو لبوا  ووووووااالبوالحوووووووويبالووووووايب

 اللو لم. ا بل  ب اا ب)حا اب  ذاا ب تبج ابا ا بل ت(بت ااذ ب سل ا ذ باأل تب

وج ووووواف  بجحوووووەبمفووووولبتااذووووو بال ووووو ل   ب  وووووسبالوووووولذ بتال  وووووو بوحلوووووابلةووووو بل ذوووووا بو تا كووووو ب ئوووووذ ب  يووووو ب

 الول ا باللائابالاا بليلوا بال سي  م.

وجكووووووابال وووووو  يبت سووووووسبالتذووووووات بايووووووفبمل وووووواف بال ةووووووواب ووووووتبج وووووواب حووووووعبا  هوووووواسب ووووووتبال اوووووووابايووووووفبجيب

 يووووو ابايوووووفبال  ل اوووووا م ب تذحوووووابجتبمباأل وووووتبب وووووواابلوووووا ابفووووولباوووووحاا بجسوووووي  ب ذووووو بلليذاذووووو بكووووولب بل وووووكا

 سووووو ولذ بال  ذوووووعبوذ وووووسبجتبذكووووووتبالا ووووواب وووووتبج وووووابلا وووووذاب تةووووو بال وا ةووووو بول كذحةوووووابفووووولبسوووووتذابال يووووواظب

 ايفبالسي بواأل تم.

ذوووووواك بجتبهوووووواابال وووووو ل  ب ووووووةاب  ووووووو ا بواسوووووواا ب ووووووتب احووووووسب   يووووووذتباووووووتباواباوووووواذل بو حظ ووووووا باال ذوووووو  ب

بال  اذا .ف ي باتب  و باااب تبال  لاذتبو

ب

بقا باا و لبق سب  ذ ب   و 

جفوووووااب اوووووا بج حووووول باأل وووووا بتوقوووووو بقاووووو باوووووا و لبقووووو سب  وووووذ ب   وووووو بفووووولب  افظووووو ب / السوووووو  ذ بحذوووووول

 حذحوى.

وقووووووواابال اوووووووا بفووووووولب ووووووواذلبلوووووووـبالسوووووووو  ذ بحذوووووووول ب تبمقاوووووووياباوووووووا و ذابوقوووووووعبقتوووووووابقيذوووووووابقووووووو سب  وووووووذ ب

     و م.

 وج ا بال اا بجحەبمل بذا  ب لفبا تبليااذاباك  باتباللا م.

ب

ب

ب

https://www.alsumaria.tv/source-details/1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2
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 ال ذشبالا اقلبذاالجبل  اابلاحاا باااشبتإ اىبق ىب   و 

ل  اووووووابلاحااوووووو باااووووووشبا  هوووووواتلبفوووووولب  وووووواىباال وووووو ب افاذوووووو بال ووووووذشبالا اقوووووول باأل ووووووا ب /  وووووووالذتبحذووووووول

 قووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ىبق وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا ب   وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بتحذحووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى.

اقذلوووووو ب سووووووا بالذووووووو  ب اووووووا بب8:40وقووووووااب اووووووا بج حوووووولبفوووووولب وووووواذلبلووووووـ/ والذتبحذووووووول/ ب حووووووەمفلبالسوووووواا ب

 الكووووووووا ذ ابال  ا ذوووووووو بل  اووووووووابلاحااوووووووو باااووووووووشبا  هوووووووواتلبفوووووووولبق ذوووووووو ب)ل وووووووولبكحووووووووا(بتل ووووووووا ب   ووووووووو م.

باال  بالل  عبوال ل بتەب سائ بكتذ  م.ب14 بوج ا  بجتم افاذ بال ذشبالا اقلبفلباليوا

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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بال وفاببلي ساف ذتبوال وظ ب تذاا سل بالالتحكبال  كليبذل  بلذاا ب

قوووووو  بالتحووووووكبال  كووووووليبالا اقووووول بالذووووووو باأل ووووووا بلذوووووواا بسوووووول بال تذاووووووا بلي سوووووواف ذتب  /وكالووووو باألحتووووووا بالا اقذوووووو 

و ا بفووووووولبكلووووووواسبالتحوووووووكبوال وظووووووو بال وفوووووووا بتاوووووووابلو ذوووووووەب ئوووووووذ ب  يووووووو بالوووووووول ا بدمحمب وووووووذا بالسووووووووااحل.

)وا ( بجحووووووەبمحلذ وووووو ب  ليووووووا ب سوووووولوىبالل وووووو  بالاووووووال لبال  كووووووليبال و ووووووەب لووووووفبكافوووووو بال اووووووا   بوليللووووووەب

و وووووابسوووووتتەب وووووتبا ليوووووا بفووووولبلكوووووالذ بالسوووووي بوال اذ ووووو بايوووووفب سووووولوىبالاوووووال  بولليتذووووو بييتوووووا بال ووووووايحذتب

 حتذوووووو بج حووووووا بالسووووووي  بقوووووو  بالتحووووووكبلذوووووواا بسوووووول ب تذاووووووا بال سوووووواف ذتبت ووووووابذحاسووووووسب ا ووووووالة ب ووووووتبالا يوووووو باأل

(باو  ب5000(ب وووووووتبال وووووووواتيبال  وووووووا ب لذةوووووووابجحيوووووووا بلذاوووووووتحب)13الووووووواو  بال و وووووووحبفووووووولباليلووووووو  ب) اتاوووووووا /

بلي وايتبال ساف بجوبال وظ بال وفاب يابال ة بالوا ام.

 

 ولذ بالحييبالا اقلبذايقبايفبق ا بجوتك+ب:ب   ا ا ب  و ذ 

حائوووووسب ئوووووذ بالوووووول ا بالا اقووووولبل ووووو وتبالياقووووو بولذووووو بالوووووحييب ذووووواتباتوووووابال حووووول بذوووووو ببجكوووووا  ووووويقبحذوووووول/ب

األ ووووووا بل سووووووكبل ووووووال بمجوتووووووكبتيوووووو مبتإليووووووا با حلووووووا بال لوووووو  بسوووووواتلا بت اوووووواابال يووووووخب لووووووفبحةاذوووووو بالاووووووا ب

وقااباتوووووابال حووووولبتاووووواب  وووووا كلەبفووووولبا  ل وووووا ب وووووعب  ااوووووا بال ل ذووووو ا بوالليوووووو ا باليا ئووووو .ب2023ال لتووووواب

ل ووووووال بمجوتوووووووكبتيوووووو م بت سوووووووسبتذوووووواتبليووووووولا  بو ابلوكالووووووو ب وووووويقبحذوووووووول ب تبما  ل ووووووا بجكوووووووابالووووووولا يبل

ايووووووفبال وووووواابال لذوووووواب ووووووتبا  وووووو ا ا بال وووووو و ذ ب لا بليووووووو ا بالسووووووو بالحييذوووووو ب تبلييووووووسبالووووووك ب ووووووتبج وووووواب

ال يووووواظبايوووووفباللووووووالتبال ييووووووسبول لذوووووقب لذووووواب وووووتبا سووووولل ا بفووووولبظوووووابالظووووو و بوالل ووووواذا باللووووولبلوا وووووەب

وج ووووووا باتووووووابال حوووووولبالووووووفبما ليوووووووا بايووووووفب   ووووووابال وا ووووووذعباللوووووولب وووووو ىب حاق ووووووولةاب بال ذ م.األسوووووووا بالا

و حةووووواب وووووابذلايوووووقبتالي حووووو بالولا ذووووو بل  اقتووووو با حلوووووا بوالوووووااو بالوووووفبالوووووابا  ل ااوووووا باليا ئووووو بوال ووووو و ذ ب

 بواو ووووووحبالتذوووووواتباتبما  ل ووووووا ب  وووووو ابكوووووواب ووووووتب وووووواذ وجه ذوووووو با للوووووولا باللووووووا بتا ليووووووا بوللذوووووو باللاوذخم.

اوووووووووا ب ووووووووو ك بلسووووووووووذقبالوووووووووحييبالا اقذووووووووو بمسوووووووووو ومباوووووووووي بالذاسووووووووو يبو   وووووووووابالاووووووووو ا بفووووووووولب حظ ووووووووو ب

وق   ب   واووووووو بمجوتوووووووك+م بالذوووووووو باأل وووووووا بل اذوووووووابالا وووووووابتسذاسووووووو ب حلوووووووا بالوووووووحييبال الذووووووو باوتبمجوتوووووووكم.

ل ذذووووو  بت سوووووسبلاووووو ذ ا بح ووووو لةاب وذلووووو ل بوالوووووكبتاوووووا اباليلووووو ب   واووووو بالسوووووتعبايوووووفبفووووو خب وووووابجقاوووووفب

واليل باواب   واووووووو بالسوووووووتعبوجسووووووول الذا باوابا ووووووو بال  اووووووو  بايوووووووفبفووووووو خب ووووووواب وسووووووول.ألسووووووواا بالوووووووحييبال

او  ابفووووولب يوووووو بلةوووووا ب لوووووفبال وووووابب60جقاوووووفبلسوووووا بت  ذوووووابالوووووحييبال وووووا بال وسووووولبال حلووووووابت ووووو ابذتيووووو ب

  تب ذ ااا ب وسكوب عبال ياظبايفبلافقبالحييبال وسلب لفباألسوا بالاال ذ .

ب

ب

ب
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ب

قذاابايفبالي ئذتبالسو ذذتبتذحةابب12..بتيا بلتحاحذ بلي خبالوت ب  اليلةابالل  ذاباليو ي

ب ظ بالل وا

تيووووووا بكيوووووو ب  وووووواتباليتحاحذوووووو بل وووووووابالسووووووو ذذتبفذةوووووواب حووووووابالسوووووواتا ب سووووووا بو لووووووفب  وووووو  ب  وسووووووذابالذووووووو /ب

بالسااس باتا ا بفلب يا ب ل  ب تباللذوابف  لةابايذة بل  بيائي بالل  ذا.

مفذسووووووتوكمبت وووووو تبم ذوووووو باليتحوووووواحذذتبفوووووولبالتيووووووا مبو ووووووا بالتياذوووووو بوفوووووولبتذوووووواتبح وووووو لەباتوووووو باووووووي لةابفوووووولب

 قذواابايفب  ك بالسو ذذت بهل:

 ـبذ حعبل وابال ذ بلتحاحذذتب ابتذتبالساا بالساتا ب سا بوالساا بالسااس باتا ا ب

 ـباا بالس ا بل  احسبال اابا قا  بفلبالتيا .

 ةاب  ااا بـباا بالس ا بلياائي بالللب اا  بالتيا بالاوا بالذ

سووووووح (بال لذ ووووووذتبفوووووولبالتيووووووا  بقذوووووواا بالسووووووذا ا بجوبالووووووا ا ا بب18ـووووووبذ حووووووعبايووووووفباأل احووووووسباللااوووووو ذتب)اوتب

 الحا ذ .

فووووولبالتياذووووو بو   وووووا بلاةووووواب يووووولبتل  ووووواب deliveryـوووووبايوووووفبكووووواب سبا وووووابلسووووو ذابالا ا ووووو بالحا ذووووو بليوووووـب

  س ولذ بجيب االبجوب   بذاذسباأل  ذت.

  ب ذاابال ي بو تك بالكة تا  بسذل بل  ذيەبفو ا.ـبكاب تبذلو بتاللاايبايفب تك

ـوووووبتاوووووابالك ووووو بالوووووايبج  لوووووەبالتياذووووو بايوووووفباووووواابكتذووووو ب وووووتب حوووووالاب ذووووووا بالحوووووال ذت بلتوووووذتبجحةوووووابت ا ووووو ب لوووووفب

ذو ووووواب اوووووي ةابب15اوووووذاح ب وووووتك بالاووووو  بالاووووو لبوال ذووووواا بوايذوووووەبل ةوووووابالتياذووووو ب  ذوووووعبسوووووكاحةاب ةيووووو ب

ياذووووو بالك ووووو بايوووووفبال ووووولقبتاوووووابهووووواابال ة يووووو بوالوووووكبتةوووووا ب  اذووووو بل ووووو بيائيووووو بال  ا ووووو  بايوووووفباتبلاووووواوابالت

 الا  بوالسي  بالاا  .

ـوووووبذ حوووووعبل وذوووووابال ووووول بالسوووووكحذ بالوا وووووا بالوووووفب   وووووعبسوووووكحلبلاوووووا باوووووائي  بفلووووويبذسووووو حبتالسوووووكتباا ووووواب

 ال ل بلاائي بوا ا .

 ـبذ حعبسكتبالاا ابوالاائي بفلبال  اابالل ا ذ .

 ا ذ بألك  ب تب  اذتبل  بيائي ب  لبالا ا  .ـبذ حعباللحلابايفبالا ا  بالح

  ب حعبو عبل ا بااكتبمفذ ذەمبايفبل ا بالسذا ا .
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ـوووووبكوووووابسوووووذا  بذلواهووووواب ذووووو باليتحووووواحذذتبذ وووووسبجتبلكووووووتب سووووو ي بوقاحوحذووووو بوجيبسوووووذا  ب ذووووو ب سووووو ي بسوووووذل ب

 لسيذ ب    بظتيبو  لها.

ايذ وووووا بالووووووا ا بجاووووويابسوووووذل بل  ذيوووووەبفوووووو ابو ل ووووو بالتياذووووو بتتذاحةوووووابتالل كذوووووابايوووووفبجتبمكووووواب وووووتب بذيلووووول بتالل

  تبالتيا م.

 

جذوووووا ب وووووتبفلوووووابالوووووويتبواأل ..بالييوووووابال لائووووو يبالاوووووالقبفووووولب يوووووا باسووووويحتوابذاوووووواب لوووووفبتوووووياابا  حوووووذتبب4تاووووواب

ب)فذاذو(

جايحووووو بال الذوووو بال لائ ذووووو بفووووولبل كذوووواباللواووووواب لووووفب وووووابلل وووووذ بالييووووابا وووووا بلاووووو  بالوووووايبفلووووواب وسووووذابالذو /

ب سيحتوا بوتللبفلبال يا بااللاب عبوالااب حاباأل تاا بال ا ل.والالەبفلب

وكووووواتبلاوووووو بظةووووو بفووووولبلسووووو ذاب اوووووو  بوهووووووبذل وووووالبكذووووو بج تووووو وابجتبوالالوووووەب الووووو  بالوووووسباوالوووووەب وووووعب

 والاذەب تبالساواذ ب ذلبجاواب حاسكبالا    بو الباللس ذاباحل ا ابولاايياب اتذابكتذ ا:

 

 يووووووا باسوووووويحتوا بوهوووووووب وووووواب اوووووواباألسوووووو  بلل يوووووو باووووووتب  يوووووو ببلوووووواهو  بال الوووووو بالاوووووو ذ بليوالووووووا  بفوووووول

الاووووووا  بلحليةووووواب لوووووفبال سل ووووويف ب  بجحةوووووابق ووووو بهحووووواك بوكووووواتبايوووووفبلاوووووو بجتبذاووووواحلب ووووو ا  بفلووووواها ب  وووووافاب

  لذةاب  ا  بالتااباتبتياا ب ابتللبااللاب عبوالاابا  بفلب يا باسيحتواب حاباأل تاا بال ا ل.

 كذوووووا باكووووو ب سوووووا بالذوووووو باأل وووووا بجتبلاوووووو بووالووووواابسوووووذ اا اتب لوووووفبال لائووووو ب حلووووواىبال الذووووو بال لائ ذووووو بفووووولبل

 ذو ب ابا  حذت.

ب

ب

ب

ب

ب

ب

 

ب

ب



 

  1211-21-5/  نثين اال

 241العدد / 

21 
 

ب

بليةال ت كاتبلل لذتبالس ااا باليسيكذ ببهووايبلحلجبساا باكذ ب تلك  ب

ك وووووي بللوووووا ذ باووووو يذ  بجتب ووووو ك بمهوووووواويمبالاوووووذحذ بجحل ووووو بسووووواا باكذووووو بلل ووووو تب كاحووووواب / سوووووكايبحذوووووول

 Watchوذل وووووو تبلاوووووو ذ بسوووووواا بمبال ااوووووو بتالةووووووال بالوووووواكل.باليسوووووويكذ بلوووووو اتبلل وووووولذتبالسوووووو ااا ب

Buds" اللاا وووووو بمهووووووواويم ب كاحووووووابلل وووووولذتبالسوووووو ااا باليسوووووويكذ بوكووووووالكب وووووو حةابتالياقوووووو  بوفلووووووابل وووووواب

و   بالاووووووواا بجتبذووووووول ب  وووووووابالسووووووو ااا باليسووووووويكذ ب اوووووووابايذوووووووەب وقوووووووعبمهوووووووواويبسوووووووحل اامب وووووووتباوووووووو .

لل لذحةووووووابو وووووو حةا ب  بجتبللاووووووابسوووووو ااا باألاتبتسوووووواا بمهووووووواويمباا ووووووابايتوووووو ب "Ear Budsم

ولذ ب ووووووتبال  كوووووواب لووووووفبسوووووولايتب وووووو ك بمهووووووواويمب سوووووو ذاباووووووتبسوووووواالةابال اذووووووا ب ووووووتب وووووويابال  حووووووايذ .

وسووووولوف بسووووواا بك وووووابجحوووووەبلوووووذ ب وووووتبالوا وووووحبالووووواواباللووووولبسوووووذل ب ووووو حةاب لذةا.  "Watch Budsم

Watch Buds  ال وسوووووذلفبج حوووووا باللذوووووا بفووووولبحلهووووو بايوووووفب وووووتبمهوووووواويمبسوووووةول با سووووول ا ب لوووووفب

باألقاا  باوتب  ابايت ب اا بتس ااا باألاتباليسيكذ .

ب

 وا حيت:ب سلااوتب   ا ب  اا ا ب عب وسكوب واب ااها بمحذوبسلا  مبالحووذ 

جتوووووووا بالو ذوووووووا بال ل وووووووا باسووووووولااااهاب  ووووووو ا ب  اا وووووووا ب وووووووعب وسوووووووذابت ووووووو تب ااهوووووووا بمحذووووووووب٢٠فووووووو اح ب   /

ايووووووفبالوووووو   ب ووووووتبلو ذووووووەباأل ذوووووو  بالةا ووووووابلوا ووووووحيتبتاحلةووووووا بسوووووويوكبمسووووووا مب حوووووواهخبسوووووولا  مبالحووذوووووو ب

ب29فووووولباللووووواه  بذوووووو ببالووووواهاب وووووتبالتيووووواذتبكووووواتب لووووو  بتوووووذتب سووووو ولذتب  اا وووووا بلةووووواباسووووولحا ب لذوووووەب   وووووا 

ل وووووو ذتبال وووووواحل/حوف ت بل حاق وووووو بالل وووووواذابال لايلوووووو بتال ااهووووووا .بوالة وووووو ب وسووووووكوبوا ووووووحيتبت  اولوووووو بل ذذوووووو ب

قال بولا  بت و ووووووسبال ااهووووووا بتي ذلوووووو بم ذوووووو ب وووووو اذ بل ا ووووووامب ووووووتب وووووويابلاوووووواذاباألسووووووي  . ذوووووولاتباللوووووووىب

ال ا  ذووووووو باأل  ذكذووووووو ب تبالو ذوووووووا بال ل وووووووا ب وووووووابلالووووووو ب سووووووولاا بليلوووووووا ب وسوووووووذاب  ووووووو ا ب  اا وووووووا بت ووووووو تب

محذووووووبسووووولا  مبالحووذووووو  بايوووووفبالووووو   ب وووووتبالةوووووا ب وسوووووكوبلوا وووووحيتبتاحلةوووووا بسووووويوكبسوووووا ب حووووواهخبب ااهوووووا 

 ااهوووووا بمحذووووووببل  ذووووواب  اا وووووا بوكاحووووو ب وسوووووذابقوووووابجايحووووو ال ياو وووووا بقتوووووابجذا .بلذوووووەب   وووووا اسووووولحا ب بلةوووووا

سووووووووولا  مبالحووذووووووووو ب وووووووووعبال سووووووووو ولذتباأل ووووووووو ذكذذتبفووووووووولباللووووووووواه  بهوووووووووااباألسوووووووووتو  ب لوووووووووفبج ووووووووواب ذووووووووو ب

وتاالتا هابل ووووو بالياقذووووو بقائ ووووو ب وووووتبحواةوووووابتوووووذتبجكتووووو بقوووووولذتبحوووووووذلذتبفووووولبالاوووووال بت ووووو تباألسوووووي  ب سووووو ف.

ل ووووواب وووووتباووووواابالووووو  و بال  تذووووو بالحووذووووو باللووووولبذ كوووووتبلكووووواب احوووووسبالحووذووووو  بفوووووإتب ااهوووووا بمحذووووووبسووووولا  مب

وقاابال ل ووووووووالبتاسوووووووو بولا  بال ا  ذوووووووو بحذووووووووابتوووووووو اذ بح وووووووو ها بك ووووووووابجتبلةووووووووابجه ذوووووووو ب  لذوووووووو بوا يذوووووووو .

ح ووووووووتب يلل وووووووووتبتووووووووـ)حذوببلياوووووووو افذذتبال  اوووووووو بمحظووووووووابايووووووووفباسوووووووولاااابليلووووووووا ب وسووووووووذابت وووووووو تبال ااهووووووووا 

ا بال ل ووووووا ب لووووووفبجك وووووو بحلووووووايبال وا ةوووووو بتذحة وووووواب وووووويابولاهو  بالايقووووووا بتووووووذتب وسووووووذابوالو ذووووووسوووووولا  (م.

اا وووووواب حووووووابال وووووو سبال وسووووووذ بايووووووفبجوك احذووووووابفوووووولب ووووووتاي/فت اذ بالووووووايبجاىب لووووووفبسيسووووووي ب ووووووتبالالوتووووووا بب60

األ  ذكذووووووو بايوووووووفب وسوووووووكوبوللووووووواذ بوا وووووووحيتب سووووووواااا باقلاوووووووااذ بواسوووووووك ذ بتا ووووووو ا بال يذوووووووا ا ب وووووووتب

ل وووووو ذتبب29 ولوتب ووووووتبالتيوووووواذتبفوووووولب اوووووو بذووووووو بوكوووووواتب ووووووتبال لوووووو  بجتبذ ل ووووووعب سووووووالوووووواو  ا ب لووووووفبكذذ .

ال ووووووواحل/حوف ت بل حاق ووووووو بالل ووووووواذابال لايلووووووو بتال ااهوووووووا  بو ووووووووتبتذحةووووووواب  كاحذووووووو باسووووووولئحا بالليلوووووووذشبايووووووووفب

 .19-الل ساحا بالحووذ بلكاب تبالتياذت بوهلبا يذ بل بلايذلةابتستسب ائ  بكوفذا
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