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يييييييي نسّ ايييييييي نس  ييييييييا نّ يييييييي ى نسّ يييييييير نس ىليييييييي نى ييييييييو ان  رئييييييييالنوابييييييييلنسّقييييييييىسينالييييييييرق انوقل  

 (..)وىقعنوابلنسّقىسي(6ص.)نإفراقا 

ق ئييييييينرئييييييالنوابييييييلنسّقييييييىسينا إلييييييانوييييييعنرئييييييالنوابييييييلنسّ  ويييييي نس رإليييييي   نس  ييييييرنسّر ييييييرا  نفيييييي ن  

منفىر لييييييير  نفييييييي نرإلقاييييييي نرفييييييي ف نسّويييييييرصنسّىياواييييييي قنىرىلييييييي  ن يييييييوىان رااييييييي نا و ييييييي  ن قبيييييييا

 (..)وىقعنوابلنسّقىسي(6.)صنسّ  و نسّ  و نس رإل   

7.)صنسّ رّو  نسّ رسق ناصى نعبىنقىسينا  نىاق قشنلر نقىسقا نغ س..  (..)و نقاىز ) 

(..)7.)صسّقزسه نسّقا  ا نرإل  نآّا نسلر ع ءنوإل فينسّ قكنسّورفز   سّو بىو ىف ّ ن) 

سّ  قايييييي :نلييييييرقرو ن ى نقريييييي  نىقبرويييييي ن رىزاييييييعننعيييييي نسّلييييييق نسّر ييييييرا ا نع  سّىسإليييييي نلييييييرى سّق ئ يييييي ن  

 (سّلىورا نقاىزن(..)8.)صسّبا  

8.)صسّوإلالى ناقو نسقلإل  هنو نرق مسّق ئينع  ان  (..)سّلىورا نقاىز) 

سّقييييييييييىسينسّ يييييييييي يءنىسّبايييييييييي  نسّلييييييييييا  ا نا ييييييييييرقال نعوييييييييييانسّ رّويييييييييي  نسّق ئييييييييييينصيييييييييي   نصيييييييييي إل ن  

 ( و نقاىز(..)9.)صسّ رسق 

9.)صق نىإلص نفر لر  رصراحنقا   نا ا نار ب ن  ّوىسز  (..)وىسزا نقاىز) 

سّ  قيييييييي نسّقا  ايييييييي :ن ييييييييالانقييييييييى نرف ّ يييييييي نعبييييييييىنسف يييييييي انوبيييييييي نعضييييييييىنّاقيييييييي ن اقويييييييي ن ورافيييييييي ..ن  

 (سّو بىو (..)ىف ّ ن10.)صسّفور  ء

10.)صاإليييييييي  ن يييييييييالانوبوييييييييي  نفوابيييييييي ن فييييييييي حناويييييييي  نسّييييييييي ىيرندمحمنسّصييييييييياوى نق ئيييييييييسّ  ىف ّييييييييي ن(..)

 (سّو بىو 

رييييييييي  رنرليييييييييوا نسّباييييييييي  نىاإلييييييييي  نلييييييييي   ننا يييييييييرانسّوق فوييييييييي  نوييييييييي نرفاييييييييي نسّصييييييييي ّإل نق ئييييييييييسّ  

 (سّو بىو ن(..)ىف ّ ن11.)صآ ر
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ر يييييييا :نقم ييييييي ركن وقرييييييي  ن سفيييييييىلنّبر فاييييييي نعبيييييييىن هواييييييي ن وييييييي نرئيييييييالنسّاووىراييييييي نع ييييييي سّب ا ن  

 (..)سّلىورا نقاىز(12.)صىسلرقرسرنسّ رس 

12.)صسّغرار :نسّ ال نف نرإل ّ نسّلا   نو نساانسّوص ّح  )سّلىورا نقاىز(..) 

13.)صرايييييييي :نسلييييييييرقرسرنسّ ييييييييرس نهييييييييىنسلييييييييرقرسرنّبوق قيييييييي نىسّ يييييييي ّمويييييييي فغىركنّ ع  (..)سّلييييييييىورا ن

 (قاىز

:نغايييييييييييييير نسق   عيييييييييييييي  نسّ يييييييييييييي ىينسّ بااايييييييييييييي نعيييييييييييييي ن25سّإلفييييييييييييييامنالر ييييييييييييييو ن  باايييييييييييييي ن  

 (..)سّلىورا نقاىز(13.)صسّ رس 

14.)صلىالرسنر عمن" قى "ن ب  ًنعرسقا ًن ع   نفرحنلو ررو نف ن غ س   (..)و نقاىز ) 

ن5قييييييي  نصيييييييالإلا نو   ييييييير نّبوإلييييييي فيا نيإل ّييييييي نو ييييييي راعنقاوروييييييي نسّوإلفوييييييي نسيرإل  اييييييي نريييييييرف نإا  

 ( و نقاىز(..)14.)صوبا رس ن اق ر

سّلييييييييييييا   نا قيييييييييييي نسارو عيييييييييييي نّوق ق يييييييييييي نسّولييييييييييييرا س نسّلا لييييييييييييا نىس ىضيييييييييييي  نسّ  ويييييييييييي نفيييييييييييي ن  

 (وىسزا نقاىز(..)15ص.)سّ رس 

15.)صسّلوار نسيورافا نر ب ن    نّق ءنسّلى سق نىو فغىرك  (..)وىسزا نقاىز) 
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.)25ىزارنسّ س با ناص رنرىااو ًنا صنقو ئ ن باا ن  سّلىورا نقاىز(..)16ص) 

 

 

 

 

.)وىس قى نا ا ى ن  لرورسرنرىزاعنسّلب نسّغذسئا   سّلىورا نقاىز(..)17ص) 
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.)لرا "..نسّف  نع نوإل     نل ى ا نإلى ا   رىلا نسّاىم(..)18ص) 

 

 

 

.) ّمسيقرص  نسّ ىّ ..نسّف  نع ن الان زو  نرو  نسّ   عر ا (..)لف  نقاىز20ص) 

 

 ييييييال ن  يييييي  نسّو  ييييييرنسّليييييير نىسعيييييي   نوإل فويييييي نسّورووييييييا نقيييييي قى نسّ وييييييىنسّ يييييي من  قرييييييي رنسّرىسفيييييي ن 

 (..)سّص   (21.)صسّلا ل 

قييييييىسينارليييييي  قى نّبوييييييىزن  ضييييييىا نّايييييي  نسّو ّايييييي نىسّ  راايييييي نىسّييييييقو نىسّفور يييييي ءنسّقييييييىسينسّ يييييي يءن  

 .)سّوىس  ((.22.)صىسّبا  نسّلا  ا نا رقال نعوانوابلنسّقىسي
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 نرئالنوابلنسّقىسينالرق انوقل  نسّ ا نس  ا نّ  ى نسّ ر نس ىل نى و انإفراقا 

ييييييي نسّ اييييييي ن وىقييييييعنوابيييييييلنسّقيييييييىسي/نسليييييييرق انرئيييييييالنوابيييييييلنسّقييييييىسيندمحمنسّإلب ىلييييييي قنسّايييييييىمنسّ ال ييييييي ءقنوقل 

 س  ا نّ  ى نسّ ر نس ىل نى و انإفراقا نسّلا ن را نو فغىرك.

ءقن إليييييانسّ القييييي  نسّ ق ئاييييي نىلييييي انر زايييييزنسّر ييييي ى نسّو يييييرركن يييييا نسّ بييييي ا نعبيييييىنف فييييي نىاييييير قن يييييالانسّبقييييي 

 س ص   قنإض ف نإّىنوق ق  نع  نو نسّقض ا نس قباوا نىسّ ىّا نذس نسيهرو منسّو ررك.

فويييييي نقيييييي قشنسّبقيييييي ءنس ىضيييييي  نسّلا لييييييا نىس وقايييييي نفيييييي نسّيييييي ال قنىاوييييييى نوف فإليييييي نس رهيييييي يقن   ضيييييي ف نإّييييييىن

  نسّر نىر  نف نسّوقو  نسّإلفىو نىسّر نلارمنر را و ن الانسّورر نسّوق ب . هوا نسّقىسقا

يييييييي نسّرئ ليييييييي نسّ يييييييي صنّب قايييييييي نسّرإلرايييييييي نسّ  ّوايييييييي نى ويييييييي نسّ  قيييييييي نسّلييييييييا ن آوييييييييىلننىإلضييييييييرنسّبقيييييييي ءنسّوقل 

نهىفلرا قنىسّلوار نس ورافا نّ  ن غ س نسّلا  ن ّاق نرىو قىلف .

 

سّ  و نس رإل   نس  رنسّر را  نف نق ئينرئالنوابلنسّقىسينا إلانوعنرئالنوابلن

رإلقا نرف ف نسّورصنسّىياوا قنىرىل  ن وىان راا نا و   ن قبامنفىر لر  نف نسّ  و ن

 نسّ  و نس رإل   

 

إلييييييرق انق ئييييييينرئييييييالنوابييييييلنسّقييييييىسينسّ رسقيييييي ن . يييييي  هىس نع يييييي  ن إلويييييي نفيييييي نوىقييييييعنوابييييييلنسّقييييييىسي/ن

رئيييييييالنوابيييييييلنسّ  وييييييي نس رإلييييييي   نسّليييييييا نوإلويييييييى نن2023/1/17وفر يييييييهنسّرليييييييو ن  غييييييي س نسّايييييييىمنسّ ال ييييييي ءن

سّرواوييييييي قنىإلضيييييييرنسّبقييييييي ءنسّق ئ ييييييي ن .قوبييييييي نس فقييييييي  نسّق ئيييييييينس ىانّيييييييرئالنّاقييييييي نسّر بيييييييامنسّ ييييييي ّ نىسّ إليييييييان

سّ بوييييييي نسّقا  اييييييي قنىولر ييييييي رنسّوابيييييييلنّ ييييييي ى نسّقزسهييييييي نىوف فإلييييييي نسّولييييييي  نسّليييييييا نآرسمنصييييييي   قنىاييييييير ن

سّو لليييييي نسّر ييييييرا ا نىوابييييييلنسّ  ويييييي نّر ييييييىارنس  سءنىآّايييييي  نن إلييييييانسّليييييي انسّفوابيييييي نّر زاييييييزنسّر يييييي ى ن ييييييا 

سّ ويييييياقنليييييياو نى  نس  ييييييرنسّر ييييييرا  نّييييييهن ىرنف اييييييرنفيييييي نرإلقايييييي نرفيييييي ف نسّوييييييرصنسّىياوايييييي نفيييييي نسّقييييييرسرس ن

ىسّقييييييىسقا نسّق فييييييذ قنفضييييييالًنعيييييي ن هوايييييي نرقوايييييي نسّوييييييىسر نسّ  ييييييرا نفيييييي نسّ  ويييييي نسّ  ويييييي نىإعرويييييي  نسّ  سّيييييي ن

 ىسّوليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ىس نىسّفويييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ء .

الن فييييي نعبيييييىنإليييييرورسرن عيييييمنوابيييييلنسّقيييييىسينّوابيييييلنسّ  وييييي نس رإلييييي   نىريييييىفارنسّر صاصييييي  نق ئيييييينسّيييييرئ

قنىهييييي نو للييييي نف عبييييي نرلييييي ىنّرقييييييامن ييييي ى نسّىياوييييي ن2023سّو ّاييييي نفييييي نقييييي قى نسّوىسزقييييي نس رإل  اييييي نّ ييييي م

سّ  ويييييي قنى عيييييي نلييييييا  رهنإّييييييىنرىليييييي  ن ييييييوىانس ىسئييييييانىإلوبيييييي نسّ ييييييو  س نسّ بايييييي نّ راايييييي نا و يييييي  ن قبييييييامن

  نسّ  و نسّ  و نس رإل   ن لى ن  قرسقومنف ن  ق نوإل في  نسّ رس .فىر لر  نف

ن
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https://iq.parliament.iq/blog/2023/01/17/%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-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84-2/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/01/17/%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-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84-2/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/01/17/%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-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84-2/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/01/17/%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-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84-2/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/01/17/%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-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84-2/
https://iq.parliament.iq/blog/2023/01/17/%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-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d9%84-2/
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ن

   نىاق قشنلر نقىسقا نغ س..سّ رّو  نسّ رسق ناصى نعبىنقىسينا

ن عب نوابلنسّقىسينسّ رسق قنع نا ىان عو انابلرهنسّوقرر ناىمنغ نس ر   ء.  و نقاىز/ن

ىنسّاويييييييا نسّ ليييييييرىرا نّييييييي   نسّقيييييييىسيقنىىفييييييي ناييييييي ىانس عوييييييي اقنفيييييييد نسّ رّوييييييي  نسّ رسقييييييي نلا يييييييو نرييييييي  ا

ىسّرصيييييىا نعبيييييىنسّقيييييىسينسّاييييي  نفييييي نسّباييييي  نسّقا  اييييي نسّ سئوييييي قنىوييييي ن يييييمنسّقيييييرسء نسيىّيييييىنّو يييييرى نقييييي قى ن

سقضييييييو مناووىرايييييي نسّ ييييييرس نإّييييييىنسيرو قايييييي نسّ ىّايييييي نفيييييي ن يييييي  نإق يييييي ءنسّصييييييق ى نسّيييييي ىّ نّبر ييييييىا نعيييييي ن

رى نقييييييي قى نرصييييييي ا نسرو قاييييييي نراقيييييييينقن يييييييمنسّقيييييييرسء نسيىّيييييييىنّو ييييييي1992سضيييييييرسرنسّربيييييييىان  ّزاييييييي نّ ييييييي من

سيز ىس نسّضييييييرا  نفاويييييي نار بيييييي ن  ّضييييييرسئينسّوورىضيييييي نعبييييييىنسّيييييي  انىوقييييييعنسّروييييييرينويييييي ن فييييييعنسّضييييييرسئين

 يييييا نإلفىوييييي ناووىراييييي نسّ يييييرس نىإلفىوييييي نووبفييييي نهىّقييييي سنسّوقييييي منوييييي نّاقييييي نسّ القييييي  نسّ  رااييييي فو ناقييييي قشن

 نسروييييي  نسّر ييييي ى نس لييييي لن يييييا نإلفىوييييي نسّ رّوييييي  نغييييي سقنرقرايييييرنع يييييرنسّقيييييرسء نسّ  قاييييي نّو يييييرى نقييييي قى نرصييييي ا

اووىرايييييي نسّ ييييييرس نىوقيويييييي نس وييييييمنسّورإليييييي  نّبرقوايييييي نسّصييييييق عا نسّوقيييييي منويييييي نّاقيييييي نسّ القيييييي  نسّ  راايييييي .فو ن

اقييييي قشنسّ رّوييييي  قنىفييييي ناييييي ىانسيعوييييي انىسّقيييييرسء نسّ  قاييييي نّو يييييرى نقييييي قى نسقضيييييو مناووىراييييي نسّ يييييرس نسّيييييىن

قيييييي نسّ القيييييي  نسّ  راايييييي نىسّقييييييرسء نسيىّييييييىنّو ييييييرى نقييييييي منيهيييييي  نّبقيييييي قى نسّيييييي ىّ نسّ يييييي صنسّوقيييييي منويييييي نّا

قييييي قى نو وييييي نسعيييييي س نووىضييييي نسّ ييييير  نسّوقيييييي منوييييي نّاقييييي نسيويييييي نىسّييييي ف  نىرقرايييييرنّاقيييييي نرقصييييي نسّإلقيييييي ئ ن

إليييييييىانسّو بىوييييييي  نسّيييييييىسر  نفييييييي نفرييييييي ينىزسر نسّ ائييييييي نورفيييييييزنسّىق اييييييي نوييييييي نس  ييييييي   نسّيييييييذ نرقرايييييييهن يييييييرف ن

صييييييق ع نىسّرايييييي ر نىّاقيييييي نسّزرسعيييييي نىسّوايييييي  نىسيهييييييىسرقنسيلييييييو  نسّاقى ايييييي نىسّوقيييييي منويييييي نّاقيييييي نسيقرصيييييي  نىسّ

 عبىن  نر   نسّابل نعق نسّل ع نسّىسإل  ن   نسّيور.

 

 سّقزسه نسّقا  ا نرإل  نآّا نسلر ع ءنوإل فينسّ قكنسّورفز 

ف يييييو نّاقييييي نسّقزسهييييي نسّقا  اييييي قنعييييي ن  يييييرزنوإلييييي ىرنو رورهييييي نسّيييييذ نليييييا ق نضيييييو نابلييييي ن سّو بىوييييي /نىف ّييييي ن

 ر  يييييي ءقنفاويييييي نسفيييييي  نس نسليييييير ع ءنوإليييييي فينسّ قييييييكنسّورفييييييز نلييييييارمنع ييييييرنسّقضيييييي ء.ىق انسّ رّويييييي  نّاييييييىمنغيييييي نس

عضيييييىنسّباقييييي نعبييييي نررفييييي نفييييي نإلييييي اانإ ن"وإلييييي فينسّ قيييييكنسّورفيييييز نّيييييمناب ييييي ناوايييييعنسّ ب ييييي  نسّرييييي ن رليييييبرو ن

ّاقييييي نسّقزسهييييي نوييييي نسايييييانوق ق ييييي نسّ  اييييي نوييييي نسّوبوييييي  قنى زوييييي نسرروييييي  ن لييييي  رنسّييييي ىيرن اضييييي "قنو يييييارسنسّيييييىن

سّقزسهيييييي نقييييييرر نسليييييير ع ءنوإليييييي فينسّ قييييييكنسّورفييييييز نع ييييييرنسّقضيييييي ءنىليييييير ب نعيييييي نسّرو صييييييااناييييييىمنس ن"ّاقيييييي ن

غيييييي سً".ىر  عقنس ن"هق ّييييييكنسّ  ايييييي نويييييي نسّرليييييي  ي ن  صييييييىصنسزويييييي نسق ويييييي  نقاويييييي نسّيييييي اق رنوق ييييييانسّيييييي ىيرن

س ورافييييييي "قنيفرييييييي نسّيييييييىنس ن"سّ قيييييييكنسّورفيييييييز نو  ّيييييييين  ّف ييييييي نعييييييي نس ايييييييرسءس نسّرييييييي نليييييييارمنسر  عوييييييي ن

 نسررويييييي  نصيييييير نسّ ىير".ى  يييييي  نسيليييييير ع ءنعيييييي ن رايييييي نسّوإلفويييييي نا ييييييا نررفيييييي قنس ن"هييييييذ نّوىساويييييي نسزويييييي

سّ  يييييى ناييييي ء ن  ييييي نسّ  اييييي نوييييي ن ب ييييي  نّاقييييي نسّقزسهييييي نسّرييييي نّيييييمناليييييرااينّوييييي نوإلييييي فينسّ قيييييكنسّورفيييييز نفييييي ن

سّوريييييير نسّليييييي  ق ".ىاىساهنسّ قييييييكنسّورفييييييز ن ييييييالانس  ييييييورنس  ايييييير نسقرقيييييي  س نف ايييييير نىسرو ويييييي  ن  ّو ييييييانفيييييي ن

 نر نعبىنسررو  ن ل  رنصر نسّ ىيرن   نس رق منسّر نىصانسّاو نف نهذ نس ا م.سّلا 

ن

ن
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ن

ن

ع نسّلق نسّر را ا نسّ  قا :نلرقرو ن ى نقر  نىقبرو ن رىزاعننع  سّىسإل نلرى سّق ئ  ن

نسّبا  

عويييييانسقرقييييي  نرئالييييي نفربييييي نسّاايييييانسّا اييييي نسّقا  اييييي نليييييرى نع ييييي نسّىسإلييييي قنسّايييييىمنسّ ال ييييي ءقن / سّليييييىورا نقايييييىزن

 وابيييييييييلنسّقيييييييييىسينسّ رسقييييييييي قنفاوييييييييي ن اقييييييييي نس نإليييييييييانسّو ييييييييي فان إليييييييييانسّ رّوييييييييي  نىسيقر   ييييييييي  نسّو فييييييييير .

 

قن"قضيييييياق نسّلييييييق نس ىّييييييىنويييييي نسّلييييييىورا نقاييييييىزنر   رويييييي  رييييييىاررنفيييييي نرغرايييييي  نعبييييييى ع يييييي نسّىسإليييييي نىق ّيييييي 

سّ رّويييييي  ن  رفيييييي نس غب ايييييي نىسّوإل صصيييييي نىسّوفييييييى نىسيلييييييرإلق  نسّإلفييييييىو قنى  يييييي نرقيييييي زانسّفربيييييي نسّصيييييي را ن

سق  قييييييي نسّإلفىوييييييي نسّرىسفقاييييييي نسّوإل صصييييييي را قنىسّليييييييق نسّ  قاييييييي نا ييييييي ىن قوييييييي نليييييييرقرو ن ى نقرييييييي  قنىقبروييييييي ن

ن رىزاعنسّبا  قن صىص نسّبا  ن منسّ  ز ".

ن

ن

  مسّوإلالى ناقو نسقلإل  هنو نرقسّق ئينع  ان

قوييييييىنعضييييييىنوابييييييلنسّقييييييىسينعيييييي  ان وييييييالنسّوإلييييييالى قنسّاييييييىمنسّ ال يييييي ءقنسقلييييييإل  هنويييييي ن / سّلييييييىورا نقاييييييىز

 إلزينرق م.

ر   رييييييهنسّلييييييىورا نقاييييييىز:ن"ققويييييي نرصييييييراحنإلايييييي رنسّوييييييالن   ع ئييييييهنىقيييييي انسّوإلييييييالى نفيييييي نرصييييييراحنصييييييإلو قن

سقليييييإل  ق نوييييي نإليييييزينرقييييي منىقليييييرغرينوييييي نربيييييكنسّرصيييييراإل  نغايييييرنسّولييييي ىّ نىسّرييييي نيروييييي نّبإلقاقييييي ن صيييييب ن

ن".

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

https://www.alsumaria.tv/Entity/2084696167/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/81457/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133473/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/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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 سّقىسينسّ  يءنىسّبا  نسّلا  ا نا رقال نعوانسّ رّو  نسّ رسق سّق ئينص   نص إل ن

سّإليييييزينسّييييي اوقرس  نسّفىر لييييير ق نصييييي   نصييييي إل قنايييييىمنسّ ال ييييي ءقن  نف ييييي نسّق ئيييييينعييييي نفربييييي ن  يييييو نقايييييىز/ن

عييييي منسروييييي  نسّفريييييانسّلا ليييييا نعبيييييىنرىزايييييعنقىس وييييي نسّ ييييي يءنعبيييييىنسّباييييي  نسّقا  اييييي ن   نإّيييييىنر اايييييانسّابلييييي قن

ىق انصيييييي إل نّىف ّييييييي ن يييييييو نقاييييييىزقنإ ن"عييييييي منسروييييييي  نو فيييييي سًن  نسّررفايييييييزنوقصيييييييينعبييييييىنسّباييييييي  نسّليييييييا  ا .

عنسّقيييييىسينسّ ييييي يءنعبيييييىنسّباييييي  نسّقا  اييييي قنىس راييييي رنر لييييي ءنسّباييييي  قن فيييييعنرئ لييييي نسّفريييييانسّلا ليييييا نعبيييييىنرىزاييييي

وابييييييلنسّقييييييىسينإّييييييىنر ااييييييانسق قيييييي  نابليييييي نسّاييييييىمنإّييييييىناييييييىمنغيييييي نس ر   ء".ى  يييييي رنإّييييييىن  ن"هقيييييي كنضييييييغ  ًن

ف اييييييرسًنويييييي نسّقييييييىسينىسّفرييييييانسّقا  ايييييي نعبييييييىنس نافىقييييييىسنفيييييي نسّبايييييي  نسّلييييييا  ا نى  رزهيييييي نسّو ّايييييي نىسّ  راايييييي ن

سّفور  ء".ى ضيييييي  ن"ابليييييي ناييييييىمنغيييييي نس ر  يييييي ءنلييييييرفى نس  ايييييير نفيييييي نهييييييذسنس ليييييي ى نىلر ييييييو نىسّييييييقو نى

رىزايييييييعنسّقيييييييىسينسّ ييييييي يءنعبيييييييىنسّباييييييي  نسّقا  اييييييي ن  ّرلييييييي ى قن   ضييييييي ف نإّيييييييىنوق ق ييييييي نىقيييييييرسء نعييييييي  نوييييييي ن

سّقيييييىسقا ".ى ا نصييييي إل ن  ن"هقييييي كنسرو قييييي ًنو ييييي ئا ًنعبيييييىنر اايييييانس راييييي رنرئ لييييي نسّباييييي  نسّقا  اييييي نإّيييييىنإ ييييي  رن

ّإلييييييا نسيقرويييييي ءنويييييي نرىزاييييييعنسّقييييييىسينسّ يييييي يءنعبييييييىنسّبايييييي  نىوو رليييييي ن ىرهييييييمنفيييييي نسّبايييييي  نسّقا  ايييييي ننآ يييييير

سّ سئويييييي ".ىف  نوابييييييلنسّقييييييىسينسّ رسقيييييي نقيييييي نرف رييييييهنابلييييييرهناييييييىمنسّليييييي  نسّو ضيييييي قن  يييييي نسّقييييييرسء نسيىّييييييىن

نّو ييييييرى نقيييييي قى نسيرصيييييي ي نىسّو بىو راييييييي ن"سّو اييييييرنّبايييييي ا"قنىعيييييي  سًنوييييييي نسّقييييييىسقا نسي يييييير قنفاويييييي نقييييييي م

 ر ااييييييانقييييييرسء نّباقيييييي نرقصيييييي نسّإلقيييييي ئ نعيييييي نىاييييييى نإ يييييي   نفاوايييييي ئ نوليييييير  نفيييييي نلييييييو  نرقراييييييهن ييييييرف ن

سيليييييو  نسّاقى اييييي قنعبيييييىن  نالييييير ق نعقييييي نسّابلييييي نسّايييييىمنسّ ال ييييي ء.ىينايييييزسانوبييييي نر يييييفاانسّباييييي  نسّقا  اييييي ن

هنغاييييرنوإللييييىمن  صيييي نوييييعنسقلييييإل ينقييييىسينفربيييي نسّرايييي رنسّصيييي ر نىإإلييييالان يييي يءنعييييقومقنفيييي نىقيييي ناليييير  نفايييي

 سّ رّو  نّوق ق  نقىسقا نووو نو انسّوىسزق .

 رصراحنقا   نا ا نار ب ن  ّوىسزق نىإلص نفر لر  

قييييي انعضيييييىنسّباقييييي نسّو ّاييييي نسّقا  اييييي نو يييييا نسّفييييي يو قنسّ ال ييييي ءقنإ نسّإلفىوييييي نوبزوييييي ن رقييييي امن / ويييييىسزا نقايييييىز

 فييييييييييييييي ن قيييييييييييييييرينفرصييييييييييييييي نووفقيييييييييييييييي .ن2023و يييييييييييييييرى نقييييييييييييييي قى نسّوىسزقييييييييييييييي نسّو ّاييييييييييييييي نّ يييييييييييييييي من

 

 نفيييييييي نإليييييييي اانّصييييييييإلاو ن"سّصيييييييي   "نسّرلييييييييوا نىر   رييييييييهن/وييييييييىسزا نقاييييييييىز/قن  ن"هقيييييييي كنى ضيييييييي  نسّفيييييييي يو

رىسفقيييييي  نلا لييييييا نليييييي  ق نىين يييييي ن  نرصييييييان يييييي ّفر نإّييييييىنسيرويييييي  نوييييييعنسّإلفىويييييي نسيرإل  ايييييي ن  يييييي  نإلصيييييي ن

 ."%13فر لييييييييييييييييييييييييير  نسّرييييييييييييييييييييييييي نوييييييييييييييييييييييييي نسّوقيييييييييييييييييييييييييررن  نرفيييييييييييييييييييييييييى نوييييييييييييييييييييييييي ناقييييييييييييييييييييييييي رين

فر لييييير  نوييييي نسّيييييقو نسّ ييييي مقنىرييييي  عقن  ن"وييييي نسّضيييييرىر ن  نافيييييى نهقييييي كنىضيييييى ن  ييييي  نوييييي ناصييييي ر نإقبيييييامن

   ضييييييي ف نإّيييييييىنواويييييييى نىسر س نسّوق فيييييييذنسّإل ى اييييييي نىسّو ييييييي رس قنى  نرفيييييييى نهقييييييي كن رقييييييي من يييييييو ف نّ ييييييي  ن

 سّوييييييىيوا نسّ يييييي وبا نفيييييي نإلفىويييييي نس قبييييييام"قنوضيييييياو ًن  ن"س ليييييي ى نسّوق ييييييانلاوضيييييي نإّييييييىنقريييييي ئ نإاا  ايييييي ".

بإلفىوييييي نسّبايييييىءنإّيييييىنىضيييييعن رقييييي منىر  نسّفييييي يو قن قيييييهن"فييييي نإلييييي انعييييي منسّرىصيييييانإّيييييىنسروييييي  نفدقيييييهناوفييييي نّ

ننرقرا ا ن قص  نفر لر  نىإقص  نسّوإل في  نسّوقرا نّبقو نف نعوىمنسّ ال ".

ن

ن
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 سّ  ق نسّقا  ا :ن الانقى نرف ّ  نعبىنسف  انوب نسّفور  ءعضىنّاق ن اقو ن وراف ..ن

سّاييييييىمنسّ ال يييييي ءقننف ييييييو نعضييييييىنّاقيييييي نسّ  قيييييي نىسّفور يييييي ءنسّقا  ايييييي قنلييييييواب نسّلييييييب  ق ق سّو بىويييييي /نىف ّيييييي ن

 ليييييي  ين زويييييي نسّفور يييييي ءنفيييييي نسّ ييييييرس قنىفاويييييي ن فيييييي  ن  نرقواييييييذنوييييييذفر نسّرويييييي همنوييييييعنليييييياوقزنليييييياإلانو يييييي فان

سّ  قييييي قن اقييييي ن  نسّإلفىوييييي نرليييييمنسّ  يييييىس نس ىّيييييىنّإليييييانوبييييي نسّ  قييييي .ىق ّ نسّليييييب  ق نفييييي نإلييييي اانّىف ّييييي ن

منا ييييييى نّ ال يييييي ن ليييييي  ينع ويييييين20/نسّو بىويييييي ن/قنإ ن"ريييييير  نسّىضييييييعنسّفور يييييي ئ نفيييييي نسّ بيييييي نوقييييييذن ف ييييييرنويييييي ن  

ىسّريييييي نررو ييييييان فييييييانويييييي ن ورافيييييي نىس رهيييييي ينىسّول  ".ى ضيييييي ف قن  ن"رقواييييييذنسّإلفىويييييي نوييييييذفر نسّرويييييي همنوييييييعن

 يييييرف نلييييياوقزنس ّو قاييييي نقييييي  رنعبيييييىنإليييييانو ييييي فانسّ  قييييي "قنو اقييييي ن  ن"سيروييييي  نويييييعنلييييياوقزنهيييييىنسليييييرفو ان

سق نىضيييييييييعن".ى ىضيييييييييإل نعضيييييييييىنوابيييييييييلنسّقيييييييييىسيقن  ن"سّليييييييييى 2019ّرإلرفييييييييي  نع ييييييييي نسّووييييييييي  نعييييييييي من

سّر صاصييييي  نسّو ّايييييي نّرقوايييييذنوييييييذفرس نسّرويييييي همنويييييعنليييييياوقزنق يييييانزايييييي ر نسّو قايييييي نىهيييييذسنويييييي نقييييي نا وييييييانعبييييييىن

 قاييييييي  نسّويييييييذفر "قنو يييييييار نسّيييييييىن  ن"نسّإلفىوييييييي نسّا اييييييي  نى يييييييالانوييييييي  نقصيييييييا نسلييييييير  ع نرقييييييي امن ييييييي و  ن

ققييييييصننو نس نّب يييييي ي".ى اق نسّلييييييب  ق قن  ن"سّ ييييييرس نقيييييي  رنعبييييييىنسليييييير و رنسيزويييييي  نسّغر ايييييي نسّإل ّايييييي نيلييييييا

سّغييييي زنسّرىلييييي ن بييييي نسزوييييي نّب  قييييي نفييييي ن ىرى  ".ىفييييي  نرئيييييالنوابيييييلنسّيييييىزرسءقندمحمن يييييا  نسّليييييى سق قنقييييي ن

 فيييييي نفيييييي نىقيييييي نليييييي   قن قه"عقيييييي نلبلييييييب نسارو عيييييي  نىّقيييييي ءس نفيييييي نسّو قايييييي قنفبويييييي نر لييييييلنإّييييييىنعالقيييييي ن

  نسلييييييررسرااا قنور فيييييي ًن"ّيييييي اق نرار يييييي نق اإليييييي نوييييييعن ييييييرف نليييييياوقزنى ىضييييييإلق نرغ رقيييييي نفيييييي ن  ييييييىان ييييييرف

 سلر و را ن  ر نإّىنسّ رس ".س

 اإل  ن الانوبو  نفواب ن ف حناو  نسّ ىيرندمحمنسّصاوى نق ئيسّ

ىايييييهنعضيييييىنوابيييييلنسّقيييييىسيقندمحمنسّصييييياوى قنسّايييييىمنسّ ال ييييي ءقن يييييالان ب ييييي  نسّيييييىنسّإلفىوييييي ن سّو بىوييييي /نىف ّييييي ن

ّلييييييى سق نعباويييييي نسّإل ّايييييي نّبإلويييييي ينعبييييييىن لييييييرقرسرنسيليييييي  رنفيييييي نسيلييييييىس نسّوإلبايييييي قنفاويييييي ن ييييييا ن  نإلفىويييييي نس

سراييييييي  ن لييييييي  رنصييييييير نسّييييييي ىير.ىق انسّصييييييياوى نفييييييي نإلييييييي اانّىف ّييييييي ن/سّو بىوييييييي /قنإ ن"سّإلفىوييييييي نسّإل ّاييييييي ن

و  ّ يييييي ن  ر يييييي  نىرقواييييييذن  ييييييىس نف  ّيييييي نّبلييييييا ر نعبييييييىنسيلييييييىس نسّوإلبايييييي "قنيفريييييي ًنسّييييييىن  ن"سإليييييي  نهييييييذ ن

زق ".ى ضييييي  :ن"سوييييي نسّ  يييييىس نسراييييي  ن لييييي  رنصييييير نسّييييي ىيرنسّيييييىنوييييي نفييييي  نعبايييييهنلييييي  ق ًنىسّوإلييييي  نفييييي نسّوىس

سيويييييرنسّ ييييي ق نفويييييىنارو يييييان  ّوإل فيييييي نعبيييييىن لييييي  رنسّويييييىس نسّغذسئاييييي نفييييي نس ليييييىس نسّوإلباييييي "قنو يييييارسنسّيييييىن  ن

"سيوييييييرنسي ايييييييرناروإليييييييىرنإلييييييىانقييييييي ر نسّإلفىوييييييي ن إلو ايييييي نسّوقييييييير نسّوإلبييييييي نويييييي ن يييييييالانىزسررييييييي نسّزرسعييييييي ن

عبييييييىنسيلييييييىس نويييييي ن ييييييالانىسّرا ر ".ىريييييي  عنسّصيييييياوى نإل ا ييييييهقنقيييييي ئال:ن"فييييييذّكنعبييييييىنسّإلفىويييييي نسّلييييييا ر ن

سّورسق يييييي نسّصيييييي رو نعبييييييىنسّرايييييي رقنسّييييييذا ناإليييييي ىّى نسإلرفيييييي رنسّلييييييبعنىرفييييييعنسليييييي  رنسّوييييييىس نسّغذسئا ".ىسىضييييييحن

عضييييييىنوابييييييلنسّقييييييىسيقن  ن"رىاويييييي  نسّإلفىويييييي نو ضييييييا ن وىساويييييي نسّضييييييغى نسّ ىّايييييي نسّريييييي نرليييييي ىنّرفييييييعن

فييييييىو نسّ  و ".ىر ييييييو نليييييي رنصيييييير نسّيييييي ىير"قنو فيييييي سن  ن" عوقيييييي نويييييي زسانولييييييرورسنّرقواييييييذنسّ رقيييييي و نسّإل

سليييييي  رنسّوييييييىس نسّغذسئايييييي نىسّلييييييبعنسيل لييييييا نسررو عيييييي ًنوبإلىييييييي ًنفيييييي نس لييييييىس نسّوإلبايييييي نوييييييعنسررويييييي  نسليييييي  رن

سّييييذ نفيييي  نار وييييانعييييى  ننصيييير نسّيييي ىيرقنوق  ييييانسّيييي اق رنسّوإلبيييي نىهييييىنويييي نليييي ينضييييارسًنف اييييرسًنّيييي  نسّ يييي ين

ايييييىمنسّ ال ييييي ءقنسررو عييييي ًنا اييييي سًقنإلايييييانسّييييي ىيرنسّيييييىنوييييي نفييييي  نعبايييييهنل  ق ً.ى يييييو  نسلييييي  رنصييييير نسّييييي ىيرقنسّ

نن ىير.ن100 ّ ن اق رنّفانن160لاان
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 ا رانسّوق فو  نو نر  رنرلوا نسّبا  نىاإل  نل   نآ رنرفا نسّص ّإل نق ئيسّ

سفيييييي نسّق ئييييييينعيييييي نفربيييييي نسّوييييييرحنسّقا  ايييييي نرفايييييي نسّصيييييي ّإل قنسّ ال يييييي ءقن  نوابييييييلنسّقييييييىسينن /سّو بىويييييي نىف ّيييييي ن

سّقييييييىسينسّ يييييي يءنعبييييييىنسّبايييييي  نسّقا  ايييييي قنو ييييييارسنسّييييييىنس نإللييييييمنقضييييييا نر ليييييي ءنسفوييييييان  ييييييفانقويييييي ئ نرىزاييييييعن

 يييييياننىس نسّريييييي  ارنّييييييمنافيييييي نقراايييييي نوق فويييييي  نلا لييييييا ننسّبايييييي  نلرإللييييييمن ييييييالانسّابليييييي  نسّقرا يييييي نسّوق بيييييي ن

 نفقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي .

ىقيييييي انسّصيييييي ّإل نفيييييي نرصييييييراحنّييييييؤ/سّو بىو /قنإ ن"ريييييي  ارنرلييييييوا نر ليييييي ءنسّبايييييي  نسّقا  ايييييي نّييييييمنافيييييي نقراايييييي ن

 نا قن ييييييانفيييييي  نفقايييييي ن ليييييي ينسلييييييرق ّ نقييييييىسينسّفربيييييي نسّصيييييي را نىسليييييير  سّومن قييييييىسينايييييي  ".وق فويييييي  نلا ليييييي

ى ضيييييي  نس ن"وابييييييلنسّقييييييىينقيييييي نسفوييييييانرىزاييييييعناواييييييعنسّقييييييىسينسّايييييي  نعبييييييىنسّبايييييي  نسّقا  ايييييي نىنسّرصييييييىا ن

ى ييييييالانسّابلييييييي  نسّقرا ييييييي ننعبييييييىنرئ لييييييي نسّبايييييي  نسّقا  اييييييي نىفيييييي نسيّاييييييي نسّو رويييييي  نّييييييي  نوابييييييلنسّقيييييييىسين

 سّوق بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ن".

سّق ئيييييييينعييييييي نسئيييييييرال ن ىّييييييي نسّقييييييي قى ندمحمنسّ يييييييور ن فييييييي نفييييييي نرصيييييييراحنلييييييي   قن  نر لييييييي ءنسّفرييييييياننىفييييييي  

سّلا ليييييييا نلا يييييييرعى نويييييييعن ييييييي ءنسّوصيييييييانسّر يييييييرا  نسّ ييييييي ق نّوابيييييييلنسّقيييييييىسين رليييييييوا نر لييييييي ءنسّباييييييي  ن

ننسّقا  ا قنو ارسنسّىنسقهنينرىا نهق كن  نعىسئ نسىن الف  نعواق ن وذسنسّ   .

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن
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ن

ن

ر ا :نقم  ركن وقر  ن سفىلنّبر فا نعبىن هوا ن و نوىرا نع  سّب ا نرئالنسّاو

نىسلرقرسرنسّ رس 

سفييييييي نرئيييييييالنسّاووىراييييييي نع ييييييي نسّب اييييييي نر يييييييا قنسّايييييييىمنسّ ال ييييييي ءقنس نو ييييييي رفرهن وقرييييييي  ن سّليييييييىورا نقايييييييىز/ن

  سفىلنّبر فا نعبىن هوا نررلاخن و نىسلرقرسرنسّ رس نى ىر نسّإلاى .

ّبر فاييييي نعبيييييىن وقرييييي  ن سفيييييىلن:ن"قم ييييي ركنفييييي سّليييييىورا نقايييييىزنررنر   روييييي ىقييييي انر يييييا نفييييي نرغراييييي  نعبيييييىنريييييىا

 ى ىر نسّإلاييييييييييييييى نفيييييييييييييي نسّوق قيييييييييييييي نىسّ يييييييييييييي ّم". سّ ييييييييييييييرس ن هوايييييييييييييي نررليييييييييييييياخنسويييييييييييييي نىسلييييييييييييييرقرسر

 

 نسقرصيييييي  ا نرصييييييينفيييييي نوصييييييبإل نسّوييييييىس قا نىسإلرا ايييييي رومنع ييييييرنسّو يييييي راعنى ضيييييي  :ن"ىسّ وييييييانعبييييييىن ييييييرسف 

سّوووييييييييييي نىر هايييييييييييانسّ قيييييييييييىنسّرإلراييييييييييي نس ل ليييييييييييا قنىسّرقليييييييييييا نّوىساوييييييييييي نسّرغايييييييييييرس نسّوق  اييييييييييي نسّرييييييييييي ن

نع".ىسّ  ّمنساو سّ رس نرىساه

ن

نسّغرار :نسّ ال نف نرإل ّ نسّلا   نو نساانسّوص ّح

سفيييييي نسّقايييييي   نفيييييي نرإليييييي ّ نرقيييييي مقنف وييييييانقييييييىس نسّغرايييييير قنسّاييييييىمنسّ ال يييييي ءقنس نسّ ييييييال ن  سّلييييييىورا نقاييييييىز/

 سّإل صانف نرإل ّ نسّلا   نىرق امنسيلرق ي نو نق انسف رنو نق ئينو نساانسّوص ّح.

قنإ ن"سّييييييذ ناإلصييييييانفيييييي نسّلييييييىورا نسّييييييذ نر  ييييييهنفضيييييي ئا ىقيييييي انسّغرايييييير نفيييييي نإل ا ييييييهنّ رقيييييي و ن)ع ييييييرا (ن

دمحمننسّوفيييييييى نسّليييييييق نلييييييي  هنعييييييي منسرضييييييي ءنسغبيييييييينسّقييييييي  س نسّليييييييقا نوييييييي نق يييييييانرئيييييييالنسّ رّوييييييي  نسّ رسقييييييي 

قنىساضيييييي ن ليييييي ينعيييييي منقايييييي  نسغبييييييينسّييييييذا نر ييييييإلىسنسقولييييييوم"قنو ييييييارسنسّييييييىنسقييييييهن"ااييييييينرييييييركنسّإلب ىليييييي 

 سّ الف  نو نساانوصبإل نسّ  ي".

فييييي نسّ ىّييييي نىسّ يييييال نوييييي نسايييييانسّوصييييي ّح"قنو اقييييي نس ن"نسّاوايييييعننىسضييييي  نس ن"سّفيييييانا إليييييانعييييي نسّوق صيييييي

فيييييي  نوييييييعنو يييييييرى نسّإلب ىليييييي نىسّ قايييييييرنّفيييييي ن  ييييييي نرىزاييييييعنسّوق صيييييييينسغبييييييينسّور يييييييإلا نسقلييييييإل ىسنسّيييييييىن

سّليييييا   "قنوىضيييييإل ًنس ن"سّ الفييييي  نّييييي نر قيييييىنفييييي نسّوفيييييى نسّليييييق نفقييييي ن يييييانليييييرراهنسّيييييىنسّ يييييا  نىسّفييييير  ن

 ساضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ً".

سّلييييييقا نارصييييييبى ن ييييييرئالنوابييييييلنسّقييييييىسينىا  ّ ىقييييييهن ىضييييييعنسإليييييي نىّويييييي نسّييييييىنس ن"  يييييي ن يييييياى نسّ  يييييي ئرن

نسّ  صا  نىزارسنّاو انوق  قوم".

ن

ن

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/231024613/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89%20%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B3/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133473/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1178630849/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1178630849/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1178630849/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%8A/ar/
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ن

نو فغىركنّ عرا :نسلرقرسرنسّ رس نهىنسلرقرسرنّبوق ق نىسّ  ّم

سفيييييي نولر يييييي رنسيويييييي نسّقييييييىو نق لييييييمنسيعرايييييي قنسّاييييييىمنسّ ال يييييي ءنّوقليييييي نسّ ايييييي نس  ييييييا ن / سّلييييييىورا نقاييييييىز

ّ يييييي ى نسّ يييييير نس ىليييييي نى ييييييو انإفراقايييييي ن رايييييي نويييييي فغىركن هوايييييي ن قيييييي ءنسّواروييييييعنسّيييييي ىّ نورو لييييييف ًنضيييييي ن

سّ يييييييي ّم.ىذفرنسّوفرييييييييينس رهيييييييي يقنفاويييييييي نسعر ييييييييرنس  اييييييييرن  نسلييييييييرقرسرنسّ ييييييييرس نهييييييييىنسلييييييييرقرسرنّبوق قيييييييي نى

قنس ن"س عرايييييي نسلييييييرق ان وفر ييييييهقنسّلييييييىورا نقاييييييىزنفيييييي ن ايييييي  نىر نّييييييؤ ولر يييييي رنس ويييييي نسّقييييييىو ّننسيعالويييييي 

ّ ييييي ى نسّ ييييير نس ىلييييي نى يييييو انإفراقاييييي قن راييييي نوييييي فغىركقنىرقييييي ىانسّبقييييي ءقنلييييي ان سّ اييييي نس  يييييا نوقلييييي 

ىياييييييي  نسّورإلييييييي  قن وييييييي نا ييييييي منسّوصييييييي ّحنسّو يييييييررف نىسّ سّ يييييييرس نر زايييييييزنعالقييييييي  نسّر ييييييي ى نىسّ يييييييرسف ن يييييييا 

ى فييييييي نس عراييييييي ن" هواييييييي ن قييييييي ءنسّوارويييييييعنسّييييييي ىّ نورو ليييييييف نضييييييي نس رهييييييي ين فيييييييان  ف ّه"قو يييييييارسنّب ب ا ".

 وويييييييمنّقا إلوييييييي قنيلييييييياو نفييييييي نوبوييييييي نسّفور ييييييي ءنىسّ  قييييييي ". دمحمن يييييييا  نسّليييييييى سق نإّيييييييىن  ن" عيييييييمنإلفىوييييييي 

ى ييييييا ن  ن"سّإلفىويييييي نقاإليييييي نإلرييييييىنسك نفيييييي نرقواييييييذن رق واويييييي نسّإلفييييييىو نىفيييييي نسّرىقاريييييي  نسّوإليييييي   قنىهيييييي ن

  ".و ضيييييييييييييييييا ن  ّ ويييييييييييييييييانعبيييييييييييييييييىنرقوايييييييييييييييييذنو ىعييييييييييييييييي  ن يييييييييييييييييهنفييييييييييييييييي نسّوقوييييييييييييييييي  نسّإلفيييييييييييييييييىو

وييييي نا ق يييييهقن فييييي نوييييي فغىركن" عيييييمن يييييال  نّإلفىوييييي نسّليييييى سق قنىإارسءسريييييهنوقيييييذنرليييييبوهنووييييي منسّولييييي ىّا "قن

يفرييييييي نإّيييييييىن  ن"سّىياييييييي  نسّورإلييييييي  قنرييييييي عمن ىّىاييييييي نوبوييييييي نسّ ييييييي و  نىسّفور ييييييي ءقنىسقورييييييي  نرئيييييييالنوابيييييييلن

هيييييييييىنسليييييييييرقرسرنّبوق قييييييييي ن سّ يييييييييرس نىسىضيييييييييحنس ن"سليييييييييرقرسرسّيييييييييىزرسءنعبيييييييييىنوإلا يييييييييهنس قباوييييييييي نىسّ ىّ "

نهىنّرق امنسيلر  ر نىسّر راي". سّ رس نىسّ  ّم"قنو اق ن  ن"ىاى نسّقىس نس اق ا نف 

ن:نغار نسق   ع  نسّ  ىينسّ بااا نع نسّ رس 25سّإلفامنالر و ن  باا ن

ن٥٢ فييييي نرئيييييالنراييييي رنسّإلفوييييي نسّيييييى ق نعوييييي رنسّإلفيييييامقنسّايييييىمنسّ ال ييييي ءقن  ن  ىّييييي ن بااييييي ن سّليييييىورا نقايييييىز/ن

سّ رسقييييي ن  ييييي نق ا ييييي نغاييييير نسق   عييييي  نسّ ييييي ىينسّ باااييييي نىىلييييي ئانإعالووييييي نعييييي نسّىسقيييييعنسّ رسقييييي نىسّوييييير ن

قن  نس  اييييييرن"سلييييييرق انسّلييييييىورا نقاييييييىزنرايييييي ىز نعقييييييى .ىذفرنسّوفرييييييينس عالويييييي نّبإلفييييييامنفيييييي ن ايييييي  نىر نّييييييؤ

 وييييييييا نعيييييييي منسّوابل".فاويييييييي ن دمحمنع يييييييي نسّلييييييييالمنإلفويييييييي ءنسّولييييييييبوا ن رئ ليييييييي نسّولر يييييييي رىفيييييييي نوابييييييييلنسّ

عيييييي ن"ليييييي   رهن زايييييي ررومنّب ييييييرس نىس العوييييييمنعبييييييىنسّىسقييييييعنسّ رسقيييييي نىولييييييرى نسّرقيييييي من ع يييييي نسّلييييييالمنسعييييييري

ى فييييييي نسّإلفيييييييامقنسّييييييذ نا ا يييييييهنعبييييييىنسّوليييييييرى نس وقييييييي نىسيارويييييي ع نىسّلا لييييييي نىسّ قييييييي ف "قن إللييييييينسّ ا  .

فضيييييييرىر ن وييييييي ن سّ يييييييرس ن"  ا ييييييي نسّورغايييييييرس نسّلا ليييييييا نفييييييي نسّىسقيييييييعنسّ رسقييييييي قنى هواييييييي نسليييييييرقرسرنعبيييييييى

 يييييي  سنىسلييييييرقرسرنسّوق قيييييي قنولييييييرذفرسنسّرضييييييإلا  نسّريييييي نقيييييي وو نسّ يييييي ينسّ رسقيييييي نفيييييي نوىساويييييي نس رهيييييي ي"قنو

 ."سّ يييييييييييرس نعبيييييييييييىن"سّوفرليييييييييييينس هيييييييييييمنسّورو يييييييييييان  لييييييييييي ر نس رهييييييييييي ينّإلىسضيييييييييييقهنسيارو عاييييييييييي نفييييييييييي 

ىسيروييييي  نعبيييييىنسّ ىس ييييي نسّرييييي نراويييييعن سّىإلييييي  نس ليييييالوا نى ييييي  نرئيييييالنراييييي رنسّإلفوييييي نسّيييييى ق قنعبيييييىن" هواييييي 

س ويييييي "قنو اقيييييي ن  ن" هييييييمنعىسوييييييانسّىإليييييي  نهييييييىنسّر يييييي اشنىسّإلضييييييىرنسّوايييييي سق قنولر ييييييو سن   ىّيييييي ن باايييييي ن

ىفاييييييي نغاييييييير نسق   عييييييي  نسّ ييييييي ىينسّ باااييييييي نسّ يييييييقاق نىىلييييييي ئانإعالووييييييي ن سّ صييييييير نوو سّرييييييي نرلرضيييييييان٥٢

ى عييييييي نسّإلفيييييييامنإّيييييييىقنعييييييي نسّىسقيييييييعنسّ رسقييييييي نىسّوييييييير نسّ رسقييييييي ن  ييييييي نق ا ييييييي نراييييييي ىز نعقيييييييى نوييييييي نسّزو ".

  ييييييي ينسّييييييي اق ن وييييييي نارق ليييييييينويييييييعنرإلييييييي ا  نسّورإلبييييييي نى  ا ييييييي نس ااييييييي انى ىّىا روييييييي "قنو فييييييي سن"رإلييييييي اانسّ

ن"ضرىر نسيهرو من  راإل نسّ   ينىسلر و رن  ق رو نف ن  و نسّوارو   نسّ ر ا نىس لالوا ".

ن

ن

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/95733005/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/83089/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6/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/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/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/1925858979/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/2134129900/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47585/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/43465/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133541/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9/ar/
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 لىالرسنر عمن" قى "ن ب  ًنعرسقا ًن ع   نفرحنلو ررو نف ن غ س 

قناييييييىمنسّ ال يييييي ءقنن فيييييي نق ئييييييينرئييييييالنسّييييييىزرسء ىزاييييييرنسّ  رااريييييي نسّ رسقيييييي نّقيايييييير نسّلىاليييييير    ييييييو نقاييييييىز/ن

 ضرىر نسع   نفرحنسّلو ر نسّلىالرا نّ  ن غ س قنّرفى نوق بق نّاذينسيلر و رس .

ىق ّييييي نسّ  رااييييي نسّ رسقاييييي قنفييييي ن اييييي  نىر نسّيييييىنىف ّييييي ن يييييو نقايييييىزقنإ نإلليييييا نسّرقيييييىقنسّايييييىمقنسغق لييييياىلن

يييييي رورن سفييييييىلقنىايييييير نف لييييييالنىزاييييييرن  رااريييييي نس رإليييييي  نسّفىقويييييي  قنعبييييييىنهيييييي وشن عويييييي انوم نسّلىاليييييير   رسّ  

نوييييييي نسّقضييييييي ا نذس نسيهروييييييي من ق ق ييييييي نسّ القييييييي  نسّ ق ئارييييييي ن يييييييا نسّ بييييييي ا قنإضييييييي ف ًنإّيييييييىنعييييييي     يييييييالانسّبقييييييي ءنوم

ك. نسّ ييييييرس نّ ييييييين ىًرسننسّوم ييييييرر  ييييييً سن  ر ىقيييييي منسّييييييىزارقنىفيييييي نسّ ايييييي  قن ييييييرإًل نعيييييي نسّىضييييييعنفيييييي نسّوق قيييييي قنوم ف  

 قيرن ا ن   نسّ ىانس قباوار قن و  ن ب نإل ّ نو نس لرقرسرنف نسّوق ق .ف نرقراينىاو  نسّ

نوىضيييييى نإعييييي   نفيييييرحنسّليييييو ر نسّلىاليييييرار نفييييي ن ى إلليييييينسّ اييييي  نفقييييي نقييييي قشنسّيييييىزارنويييييعنقياييييير نسّلىالييييير  

ييييييي نسّيييييييىزارنعبيييييييىن  غييييييي س قنّرفيييييييى نوق بقًييييييي نّايييييييذينس لييييييير و رس نىسّ يييييييرف  نسّلىاليييييييرار نإّيييييييىنسّ يييييييرس قنى فر

نىإق فيييييي لنذّييييييكنعبييييييىنسّ وباريييييي نضييييييرىر نس فيييييي    نويييييي نسّرار يييييي نسّلىالييييييرار نفيييييي نإ سر نسّرقييييييى نسّيييييي اوغرسف  

سّ اوقرس ارييييييي .فو نر ييييييير نىزايييييييرنسّ  راارييييييي نإّيييييييىنوىضيييييييى نوم ييييييي  ر ن"س زر "نسّلىاليييييييرار ن)ليييييييالمنسّواييييييي  (ن

.  ىفاوا نسيف   نوقو نو ن الانسّ عمنسّلىالر  

يييييً سن قيييييهناييييي عمنى قيييييى نوىضيييييى ننوييييي نا ق يييييهقن عيييييرينىزايييييرن  راارييييي نلىاليييييرسنعييييي   يييييفر نّويييييذسنسّبقييييي ءقنوم ف  

 إع   نفرحنسّلو ر نسّلىالرار نف ن غ س نّبقوى ن آف  ن رإلينّب الق ن ا نسّا ق ا قن إللينسّ ا  .

ن5سّوإلفو نسيرإل  ا نررف نإاق  نصالإلا نو   ر نّبوإل فيا نيإل ّ نو  راعنقاورو ن

 وبا رس ن اق ر

يرإل  ايييييي نسّ بايييييي ن) عبييييييىنلييييييب  نقضيييييي ئا نفيييييي نسّيييييي ال (قن بييييييين صيييييي سرن وييييييرنرفضيييييي نسّوإلفويييييي نس  ييييييو نقاييييييىز/ن

ىيئييييييي ناقضييييييي ن داقييييييي  نقيييييييرسرنوابيييييييلنسّيييييييىزرسءنسّ ييييييي صن ويييييييقحنصيييييييالإلا نو   ييييييير نّبوإلييييييي فيا نيإل ّييييييي ن

وبايييييي رس ن اق ر.ىىفقيييييي نّييييييقصنسّإلفييييييمنسّييييييذ نس ب يييييي نعباييييييهن ييييييو نقاييييييىزقنفييييييد ندمحمنن5سّو يييييي راعنسّريييييي نقاورويييييي ن

ى  ناىلييييي نليييييبو  ن  ّيييييين دصييييي سرن ويييييرنىيئييييي نضييييي نرئيييييالنوابيييييلنا ليييييمندمحمنعبييييي /نىفابيييييهنسّوإلييييي و نعييييي

ىفيييييي  نوابييييييلنسّييييييىزرسءندمحمن ييييييا  نسّلييييييى سق نعيييييي نسّقييييييرسرنسّوييييييذفىرنسينس نسّوإلفويييييي نسيرإل  ايييييي نرفضيييييي نذّك.

سّيييييىزرسءنقييييي نقيييييررنفييييي نسّابلييييي نسّرييييي نعقييييي ه نفييييي نوقرصييييي ن يييييورنفييييي قى نسيىانوييييي نسّ ييييي منسّو ضييييي قنر ىايييييان

ى نسعيييييي   نسعويييييي رنسّوقيييييي   نسّورضييييييرر نويييييي نسّ وبايييييي  نس ره  ايييييي نسّوإليييييي فيا قنىسوييييييا ن غيييييي س قنىرئييييييالنصييييييق 

وباييييي رس ن اقييييي رنفقييييي نّ عوييييي انىسّر  قييييي س نسّو  رييييي نضيييييو نقييييي قى نسّييييي عمنن5صيييييالإلا نسّر  قييييي نسّو   يييييرنّغ اييييي ن

قنويييييييررنوابيييييييلن2022سّ ييييييي رانّ وييييييي نسّغيييييييذسئ نىسّرقواييييييي .ىف نييييييييانعييييييي منإقيييييييرسرنوىسزقييييييي نسّ ييييييي منسّو ضييييييي ن

قيييييي قى ن"سّيييييي عمنسّ يييييي رانّ ويييييي نسّغييييييذسئ نىسّرقوايييييي "قنفيييييي ن  ييييييى نرريييييياحننسّقييييييىسينسّ رسقيييييي نفيييييي نسّ يييييي منذسرييييييه

ّبإلفىوييييييي نس قوييييييي  نعبيييييييىنو ييييييي راعنو ربوييييييي نذس ن ىّىاييييييي ن وييييييي  نرإلقاييييييي نس وييييييي نسّغيييييييذسئ نىسيليييييييرقرسرنفييييييي ن

 وبا رن ىير(ن17رراباى ن اق رنعرسق ن)إلىسّ نن25سّ ال .ىرمنرإل ا نقوق  نسّق قى ن ؤ

نن

ن
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 سّولرا س نسّلا لا نىس ىض  نسّ  و نف نسّ رس سّلا   نا ق نسارو ع نّوق ق  ن

عقييييييي نرإلييييييي ّ نسّليييييييا   قنسّ ال ييييييي ءقنسارو عييييييي نّوق ق ييييييي نسّوليييييييرا س نسّلا ليييييييا نىس ىضييييييي  ن / ويييييييىسزا نقايييييييىز

 سّ  وييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نسّييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ال .

ىذفييييييرنسّرإليييييي ّ نفيييييي ن ايييييي  نربقيييييي /وىسزا نقاىز/قليييييي  نوقييييييهقن  "سّوائيييييي نسّقا  ايييييي نّرإليييييي ّ نسّلييييييا   نسارو يييييي ن

نسّلا لا نىس ىض  نسّ  و نف نسّ ال ".ّوق ق  نسّولرا س ن

ن

ن

 سّلوار نسيورافا نر ب ن    نّق ءنسّلى سق نىو فغىرك

عبقييييي نسّليييييوار نس ورافاييييي نفييييي ن غييييي س قن ّاقييييي نرىو قىليييييف قنسّايييييىمنسي قيييييا قنعبيييييىنّقييييي ءنرئيييييالن / ويييييىسزا نقايييييىز

 سّىزرسءقندمحمن ا  نسّلى سق نىوقل نسّ ا نسي ا ن را نو فغىرك.

 عبىنسّلى سق نف نوب نسّرىسا نس وارف سي  رنارسه ن

 …سّو بىو /ن غ س 

عيييييىانعضيييييىنعضيييييىنسئيييييرال ن ىّييييي نسّقييييي قى نىسئيييييانسّرفييييي   قنسّايييييىمنسّ ال ييييي ءقنعبيييييىنرئيييييالنسّيييييىزرسءنىسّق ئييييي ن

 سّ يييييييي منّبقييييييييىس نسّولييييييييبإل ندمحمن ييييييييا  نسّلييييييييى سق نفيييييييي نسقويييييييي ءنوبيييييييي نسّرىسايييييييي نسيورافيييييييي نفيييييييي نسّ ييييييييرس .

رئييييييالنسّييييييىزرسءندمحمن ييييييا  نسّلييييييى سق قنلييييييى نّيييييي ن“سّو بىويييييي /قنس نىقيييييي انسّرفيييييي   نفيييييي نإلييييييىسرنر   رييييييهنىف ّ /

 ”.ا ييييييييذانقييييييييى نس  يييييييي رنسّرقليييييييياق نىسّ ييييييييرسقاا نفيييييييي نوبيييييييي نإ ييييييييرس نسّقييييييييىس نس وارفايييييييي نويييييييي نسّ ييييييييرس 

 ”.سّفرييييييييانسّ ييييييييا ا نر ييييييييفانعبييييييييىنسّرىسايييييييي نسّ لييييييييفر نس وارفيييييييي نىر ر يييييييير ن يييييييي هنسإلييييييييرالا“ىسضيييييييي  نس ن

قنو اقييييييي نس ن” نسّ  رااييييييي نع يييييييرنّقييييييي ءس نو   ييييييير سّليييييييى سق ناوضييييييي ن  ّ القييييييي “ىس ييييييي رنسّرفييييييي   نسّيييييييىنس ن

ن”.سّإلفىو نسّإل ّا نرلارن  الق رو ن  ا سنع نسّوإل ىر“

ن

ن

ن

ن

ن
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ن

ن25ىزارنسّ س با ناص رنرىااو ًنا صنقو ئ ن باا ن

سصيييييي رنىزاييييييرنسّ س بايييييي نع يييييي نس واييييييرنسّ ييييييور قنسّ ال يييييي ءقنرىااويييييي ًنا ييييييصنإق ويييييي نقويييييي ئ نن /سّلييييييىورا نقاييييييىز

 فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نوإل فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نسّ صيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير .ن25 باايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ن

 

سارو عيييييي ًنوىليييييي  ًقنفيييييي نورفييييييزن ع يييييي نس واييييييرنسّ ييييييور نىق ّيييييي نسّييييييىزسر نفيييييي ن ايييييي  قن"ريييييير لنىزاييييييرنسّ س بايييييي 

سّ وبايييييييي  ن وقييييييييرنسّييييييييىزسر قنسّاييييييييىمنسّ ال يييييييي ءقن إلضييييييييىرنق ئييييييييينق ئيييييييي نسّ وبايييييييي  نسّو ييييييييررف نىىفييييييييالءنىزسر ن

ىقيييييي   ن يييييير  نسّوإل فييييييي  نف فيييييي نع ييييييرنسّيييييي سئر ن  غيييييي س نىسّق   نس وقاييييييا نفيييييي  غيييييي س نسّ س بايييييي نىق ئيييييي نعوبايييييي  

ّق ئيييييي نسّ يييييي منّبقييييييىس نسّولييييييبإل ن  يييييي  نسيليييييير  س س ن ق ويييييي نقويييييي ئ ن  ىّيييييي نسّربوزاىقايييييي قنّوق ق يييييي نرىااويييييي  نس

 و ناواعنسّقىسإل ".ن25 باا ن

وب يييييييينى ضييييييي  نسّ اييييييي  ن"اييييييير نسيروييييييي  نعبيييييييىن  نافيييييييى نسيإلروييييييي انفييييييي نسّورقزهييييييي  نىلييييييي إل نسّرإلرايييييييرنى

 قنىس و ف نسّر نلارمنر صاصو نف ن  ق نو  نسّ ال ". غ س نىسّزىرسءنف نسّ  صو  سّصق ع 

  

ايييييييعنسّق  ييييييي  نس وقاييييييي ن س يييييييانسّوييييييي  نىرىساييييييي ناوايييييييعنووييييييي رزنىىايييييييهنسّ يييييييور ن يييييييؤ"سيلرقو رنسّف ويييييييانّاو

سّويييييرىرنفييييي نسّ يييييىسر نّويييييكنسيز إل وييييي  نىفيييييرحنسّلييييييارنىرىساييييي ن ىراييييي  نسّقاييييي  ن  ّف ويييييانىسقر ييييي رنعق صييييييرن

سيليييييير   رس نىس ويييييي نسّييييييى ق نفيييييي نس زقيييييي نف فيييييي قنّوقييييييعنإ ييييييال نسّ ايييييي رس نسّق رايييييي "قنو يييييي  سًنعبييييييىن"عيييييي من

 هر نغارنإلض را ".سّلو  ن وذسنس ورنو بق ًقنفىقهني 

فوييييي نىايييييهن"رإليييييذارسًن ييييي ا سًنّبو ييييي ّوا ن ييييي  نسّقيييييىس نس وقاييييي نّييييي او ن ىسويييييرنىسضيييييإل ن دّقييييي ءنسّقييييي  نعبيييييىنفيييييان

 و نرلىانّهنقولهنسّ  ان   و نىسّقا من وذسنسّ وانغارنسّق قىق ".

  

ى وييييييييرنىزاييييييييرنسّ س بايييييييي ن  ن"رقييييييييىمن ىرايييييييي  نسّقايييييييي  ن  ليييييييير  سمنوف ييييييييرس نسّصييييييييى نّرىعايييييييي نسّوييييييييىس قا ن

ّر يييييي ى نوييييييعنسّو ريييييي را نىس  ييييييالرنعيييييي نو بقيييييي نسّ ايييييي رس نسّق رايييييي "قنو يييييي  سًنعبييييييىن  ن"افييييييى نسيإلرويييييي ان  

  راقيييييي نإلضيييييي را نفيييييي نوليييييي ق  نوقر  قيييييي نسّييييييى ق ن  نقايييييي  نرقيييييييامنهييييييذسنسّ ييييييرلنسّفييييييرى نسّف اييييييرناإللييييييين

 ّب رس نى   ه".

  

ن

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/1133809621/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3760506920/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3760506920/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3760506920/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
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ن

نوىس قى نا ا ى ن  لرورسرنرىزاعنسّلب نسّغذسئا 

س يييييي  نوىس قييييييى قنسّاييييييىمنسّ ال يييييي ءقن وليييييي هو نسّلييييييب نسّغذسئايييييي نىسلييييييرورسرنرىزا ويييييي ن ييييييوراً نن /سّلييييييىورا نقاييييييىز

إليييييي اانقنس ن"سلييييييرورسرا نرىزاييييييعنسّلييييييب  ن  ويييييي ن ليييييي  رنسّوييييييىس نسّغذسئايييييي نفيييييي نس لييييييىس .ىق انوىس قييييييى نفيييييي ن

سّغذسئاييييي نسّرييييي ن عوييييي ن يييييراإل نف اييييير نوييييي نسّ ىسئيييييانسّور ووييييي قنلرليييييومنفييييي نسّوإل فيييييي نعبيييييىنسق وييييي  ن لييييي  رن

 صييييي رنقيييييرسرسن زاييييي   نإلصييييي نسّليييييب نسّغذسئاييييي ن وابيييييلنسّيييييىزرسءنسّويييييىس نسّغذسئاييييي نفييييي نس ليييييىس نسّوإلباييييي ".ىف  

 ى ك"نورو ئبيييييييي ن ولييييييييرق انّ ييييييييراإل نسّوقييييييييرسءقنىذى نسّيييييييي  انسّوإليييييييي ى نىسّو ييييييييوىّا ن  ّإلو ايييييييي نسيارو عايييييييي .

ًن يوييييييي ن يييييييو نقايييييييىز/نرىقيييييييعنس ويييييييا نسّ ييييييي منّوقسّيييييييقو نىررىقيييييييعنسرروييييييي  نسّ بيييييييينقصييييييي نوبايييييييى ن رواييييييياناىوا 

" ى ييييييك"قنهايييييي منسّغيييييياصقناييييييىمنسّ ال يييييي ءقن  نالييييييومنرفييييييعنقاييييييى نفىرىقيييييي نفيييييي نسّصييييييا ن رإلواييييييزنسّ بييييييينعبييييييىن

سّيييييقو ن ييييييالانسّ ييييي منسّإليييييي ّ قنوراإلييييي ن  نسّ بييييييينسّصيييييياق نليييييارفعنسّ بييييييينعبيييييىنسّ يييييي من قإليييييىنقصيييييي نوباييييييى ن

قنإ ن2023ىقييييييي انسّغييييييياصنّوىقيييييييعن"ليييييييف  نقايييييييىزنعر اييييييي "نعبيييييييىنهييييييي وشنوقرييييييي  ن سفيييييييىلن رواييييييياناىوا .

بييييىنسّييييقو نويييي ناييييزسانفيييي نقوييييىنرغييييمنضييييغى نسيقرصيييي  قنىوقيويييي ن" ى ييييك"نررسقييييين ييييىس رنسّرفييييى نفيييي نسّ بييييينع

سّ  ايييييي نويييييي نسّيييييي ىانسّورق ويييييي ن إلذر.ى ضيييييي  ن"سّ بييييييينويييييي نسّوقيييييي نىسّصييييييا نقيييييي نا ييييييى نسيقفويييييي شنسّورىقييييييعن

وييييييي نسّييييييي ىانسّورق وييييييي "قنو ييييييي  سنعبيييييييىن هواييييييي نسّصيييييييا نىسّوقييييييي نفييييييي نسّ بيييييييينعبيييييييىنسّقو .ى  ييييييي رنإّيييييييىن  ن

ارنإّيييييييىن  نسّإلفىوييييييي نسّصييييييياقا ن صييييييي إل نرويييييييقحنر صييييييي نا اييييييي  نّالليييييييرارس نىهيييييييذسنو  يييييييرن"سّو  يييييييرس نر ييييييي

نا اييييي  قن إااييييي   نعبيييييىنر ييييي ف نسّ بيييييينعبيييييىنسّيييييقو نفييييي نسّصيييييا قنفوييييي نايييييرمنس عيييييال نفييييي نسّصيييييا نعييييي نوصييييي   

 ّييييي ن رواييييياناىواييييي ًنفييييي نسّصيييييا ".ىر  عن"سّفواييييي  نسّوليييييرىر  نوييييي نسّيييييقو نفييييي نسّصيييييا نن400إإلييييي سه ن لييييي  ن

ىا/ن اليييييييو رنسّو ضيييييي ن عبيييييييىنوييييييي نسّفواييييييي  نفيييييي ن يييييييورنر يييييييرا نسّ ييييييي ق /نقيييييييىفو رن ييييييالان يييييييورنفييييييي قى نس 

سّو ضييييي ".ىف  نوليييييحنّىف ّييييي ن" بيييييىو ارر"نقييييي نرىقيييييعن  نالييييياانسليييييروالكنسّيييييقو نفييييي نسّصيييييا نرقوييييي نقا ليييييا ن

هيييييذسنسّ ييييي مقنفييييي نىقييييي نار بيييييىنفايييييهن ف يييييرنوليييييرىر نفييييي نسّ ييييي ّمنعييييي نقايييييى ن"صيييييورنفىفاييييي "نوييييي نا يييييززنرىق ييييي  ن

ى يييييي  نسّوورىضيييييي نعبييييييىنق يييييي  نسّ  قيييييي نسّرىليييييي قنقيييييي انس وييييييا نسّ يييييي منّييييييؤ" ى ك"نسّ بييييييينسّ يييييي ّو .ىإلىانسّ ق

إ ن"وىليييييفىنر ر يييييرنيع ييييي نرئاليييييا نفييييي ن ليييييىس نسّ  قييييي نىّيييييالنوييييي نسّليييييوانسلييييير  سانإقر اوييييي "قنو يييييارسنإّيييييىن

 قييييييهن"ويييييي نسّليييييي   ن ىسقييييييهنو رفيييييي نريييييي  ارنسّ قى يييييي  نعبييييييىنإويييييي س س نسّييييييقو نسّرىلييييييا ".ى ا ن"فيييييي ن ى ييييييكن

سيليييييير و رنفيييييي نسّييييييقو نىسّغيييييي زقنىسّ  قيييييي قن ى ييييييكنرليييييي ّرو نىسضييييييإل نىهيييييي ن  ننوليييييي رق نىسضييييييحنىهييييييىن هوايييييي 

وباييييييي رنقليييييييو قنسّ ييييييي ّمنلييييييياإلر  نإّيييييييىنن1.6قنىهقييييييي كنزاييييييي   ن2050سيقرصييييييي  نسّ ييييييي ّو نلارضييييييي ع ن إلبيييييييىان

%نزاييييي   نفييييي نوييييي  ال نسّ  قييييي قنفوييييي ن اييييي نلاإلصيييييانعباوييييي  نسّيييييقو نليييييافى نسّويييييزا نس هيييييمنفييييي نو   ّييييي ن25

قنقييييي انسّغييييياصن اضييييي ًن" ى يييييكنررفيييييزنعبيييييىن هواييييي ن2023انوييييي رورن سفيييييىلنسّ  قييييي ".ىف نرصيييييراإل  نّيييييهن يييييال

%نفييييي نسّورييييير نسّوق بييييي قنىسّيييييقو ن25سيلييييير و رنفييييي نسّيييييقو نىسّغييييي زقنىقرىقيييييعنسرروييييي  نإل اييييي نسّ ييييي ّمنّب  قييييي ن يييييؤ

لييييييا قىناييييييزءسنووويييييي نويييييي نوييييييزا نسّ  قيييييي نّلييييييقىس ن ىاب ".ى فيييييي نعبييييييىن  ن"سق ويييييي  نسيليييييير و رنفيييييي نسّييييييقو ن

لييييييقىس نسّوق بيييييي قنفويييييي ن  ن ىانسّوقيويييييي نإل فييييييي نعبييييييىنز ييييييمنسيليييييير و رس نلييييييا  رنعبييييييىنسّو ييييييرى نفيييييي نسّ

فييييي نسّيييييقو نىسّغييييي زقنىسّ بيييييينعبيييييىنسّيييييقو نوييييي نايييييزسانفييييي نقويييييىنرغيييييمنضيييييغى نسيقرص  ".ى ىضيييييحنسّغييييياصن  ن

قنىسّ ييييييي ّمن إل اييييييي نيلييييييير و رس ن2049%نوييييييي نويييييييزا نسّ  قييييييي ن إلبيييييييىانعييييييي من29"سّيييييييقو نلاليييييييرإلىذنعبيييييييىن

 ّغ ز".رراباى ن ىيرنف نسّقو نىسن12 قاو ن

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/2523160858/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/ar/
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ن

ن

ن

نلرا "..نسّف  نع نوإل     نل ى ا نإلى ا 

ق ّيييييييي نىف ّيييييييي ن" لى ييييييييار ن ييييييييرل"قنسّاييييييييىمنسّ ال يييييييي ءقنإ نسّليييييييي ى ا نىسّإلييييييييى اا ن إلاييييييييىسنن /رىلييييييييا نسّاييييييييىم

  يييييي  نلييييييرا قن وييييييالنفيييييي نسلييييييرورسرنىقيييييي نإ ييييييال نسّقيييييي رنىىضييييييعنوليييييي رنرو ىضيييييي ن قويييييي ءنسّإلييييييرينفيييييي نوإل 

 سّاو .

 ف يييييرنوييييي نرلييييي  ن سّييييياو نى فييييي   ن ييييي  نهيييييذ نسّوإل   ييييي  نرييييي ر نىلييييي نىلييييي ن  يييييىانفرييييير نرىقييييي نّبقرييييي انفييييي 

ورقنو يييييار نإّيييييىن قيييييهنينىايييييى نّىقييييي نرليييييو ن  يييييال نسّقييييي رنوقيييييذنسقروييييي ءنسّو قييييي نسّرييييي نرىلييييي  نفاوييييي ن  ييييي

 س ومنسّورإل  نف ن فرى رنسّو ض 

ىذفييييير ن" ني"ن قيييييهنا ييييي ىن  ناوايييييعنس  يييييرس نر إليييييانعييييي نإليييييان  ييييي ن وييييي ق نليييييقىس نوييييي نسّإليييييرينسّرييييي ن ى  ن

ى ف ييييي ن فقيييييرن ىّييييي نفييييي نسّ ييييي ّمنسّ ر ييييي نإّيييييىن سّييييياو ن ّييييي ن ييييي صقنىوزقييييي ن ىصييييي ان150 إلاييييي  ن ف يييييرنوييييي ن

 سيقوايييييييي رقنى  ريييييييي نعبييييييييىن ييييييييو نسّوا عيييييييي نفيييييييي نىسإليييييييي  نويييييييي ن لييييييييى نس زويييييييي  نس قليييييييي قا نفيييييييي نسّ يييييييي ّم.

ّإليييييييى اا نفييييييي نلييييييي رو رنى  ييييييي ر نسّىف ّييييييي نإّيييييييىن  نسّلييييييي ى ا نسلييييييير قو نسّوإل   ييييييي  نغايييييييرنسّو   ييييييير نويييييييعنس

سّو ضييييي قنعقييييي و نسرضيييييحن  نسّو قييييي نسّرييييي نرىلييييي  نفاوييييي نس ويييييمنسّورإلييييي  نّييييي نايييييرمنرا اييييي ه قنىرقيييييىمنعويييييي  ن

ن  ىرنسّىل   ن ا نسّا ق ا .

ىقييييي انولييييي ىانفييييي نس ويييييمنسّورإلييييي  ن إلليييييين" لى يييييار ن يييييرل"نىرإلييييي ان يييييرا  نعييييي منسّف ييييي نعييييي نهىاريييييهقن

 ىضيييييييو نسّوإل   ييييييي  ن  رسفييييييي ناوقاييييييي ن  ييييييير "."إقوييييييي نفرصييييييي ن قوييييييي ءنسّإليييييييريقنإذسنرو ىضيييييييىسن إللييييييي نقاييييييي ن

ىذفييييييرن  بىو ليييييي نليييييي ى  ن  ن ييييييال  ن ب يييييي نويييييي نسّصييييييا نىرىلييييييا نسّضييييييغ نعبييييييىنإاييييييرس نىسّإلييييييى اا نّراقييييييين

سّرصيييييي ا قنىقيييييي انإ نإاييييييرس نسّريييييي ن  ب يييييي نسّإلييييييى اا نىسّ ويييييي قاا ن  قرييييييي منعبييييييىنسّوإل   يييييي  قن ايييييي  نإلرييييييىنسك ن

 سّو قييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نغايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرنسّو بقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي .

ا نلييييييافى نوفبويييييي نعبييييييىناواييييييعنسّا ويييييي  ..نسّاواييييييعنوليييييير  نّباىّيييييي نىقيييييي انوليييييي ىانإلفييييييىو ناوقيييييي ن"سّرصيييييي 

 سّإلى ايييييييييي ".ن-سّر ّايييييييييي نويييييييييي نسّإلييييييييييرينإذسنسقويييييييييي ر ناوييييييييييى نس وييييييييييمنسّورإليييييييييي  نىسّوإل   يييييييييي  نسّليييييييييي ى ا ن

سّورإليييييييي ان  لييييييييمنسّإلييييييييى اا نىف اييييييييرنوو ىضيييييييياومقن يييييييي  نزايييييييي رس نسّوليييييييي ىّا ن دمحمنع يييييييي نسّلييييييييالمنىصيييييييير 

 نّبيييييياو نسقرويييييي ناييييييىمنس إليييييي نريورنا ايييييي نسّإلييييييى اا قنعبويييييي ن  ن إليييييي انزايييييي ر نعو قاييييييصييييييق  ءنسّ ويييييي قاا نإّييييييى

 سّو ضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي .

 ى ضييييييي  نع ييييييي نسّليييييييالمن"هقييييييي كن  يييييييذنىر نويييييييعن  يييييييرس ن  ييييييير "قنفييييييي نإ ييييييي ر نىسضيييييييإل نإّيييييييىنسّلييييييي ى ا .

 رايييييي نورإلبايييييي "نّبرلييييييىا ن ايييييي رو نىضيييييي  ن"  ر يييييي ن سّرايييييي  نى ىضييييييحنوليييييي ىان يييييي  ن يييييي  ومنسّورإليييييي  ن  

 سّىيايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  نسّورإليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  نىس وييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمنسّورإليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  .

ى ضييييي  نسّوليييييي ىان  نسّرإليييييي ّ نقيييييي منفييييي نهييييييذ نسّ  ر يييييي نعيييييي  سنويييييي نسّىعيييييى نسّرئالييييييا قنويييييي ن اقويييييي نإعيييييي   ن

 سّإلصيييييييييييييييي رنسّووييييييييييييييييرى نعبييييييييييييييييىنو اقيييييييييييييييي نسّإل ايييييييييييييييي  .نقنىر وايييييييييييييييي صييييييييييييييييق  ءنفييييييييييييييييرحنو يييييييييييييييي ر

https://www.alsumaria.tv/source-details/29/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://www.alsumaria.tv/Entity/48799/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48799/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/268675335/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48803/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47951/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48803/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1/ar/
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ىا  ّييييييينسّإلى اييييييى نسّرإليييييي ّ ن ليييييي س نرىسريييييييناواييييييعنوييييييىيو نسّ ىّيييييي نى اييييييقومناقييييييى نىضيييييي   نسّايييييياشقنويييييي ن

 ع ئييييييييييي س نسّيييييييييييقو نىسّغييييييييييي زقنىفيييييييييييذّكنفيييييييييييرحناوايييييييييييعنسّو ييييييييييي رس نىسّويييييييييييىسق نسّ  ضييييييييييي  نّبإليييييييييييى اا .

ىسن ليييييي س ناواييييييعنىفيييييي نهييييييذسنسّلييييييا  قنقيييييي انوليييييي ىانإلييييييى  نو يييييي ركنفيييييي نسّوإل   يييييي  قنإ نسّليييييي ى اا نىعيييييي 

سّرىسريييييييقنّفيييييي نسّ  بىو ليييييي نسّليييييي ى  نصيييييير ن يييييي  نليييييي س نرىسرييييييينسّ لييييييفراا نو ييييييرى ن ق ييييييىانسّإلييييييى اا ن

ّضيييييو ق  ن وقاييييي قنوييييي ن اقوييييي نإق ييييي ءنوق قييييي نع زّييييي نويييييعنسّوقييييي   نسّ  ضييييي  نّاو عييييي نسّإليييييى  نعبيييييىن يييييىان

 سّإليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ى نسّاوقايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نسّليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ى ا .

  ّيييييييان ف يييييييرنو اقييييييي ناوقاييييييي .ى ضييييييي  ن قيييييييهناايييييييينعبيييييييىنسّإليييييييى اا ن اضييييييي نرفيييييييعنإلصييييييي رهمنعييييييي نر يييييييزقن 

رراييييييي ن اضييييييي نوييييييي نسّإليييييييى اا نسيّريييييييزسمن  يقضيييييييو منإّيييييييىنسّوإل   ييييييي  نسّرليييييييوا نويييييييعن سّراييييييي  نفوييييييي نذفيييييييرن  

 س  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرس نسّاوقايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نس  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير .

منرق ييييييان اييييييزسءنويييييي نسيقرييييييرس نسّليييييي ى  قن  صيييييي نويييييي نار بيييييي نوقويييييي نىقيييييي انسّوليييييي ىانسّإلييييييى  نإ ناو عرييييييهنّيييييي

  ّضييييييو ق  نس وقايييييي قنىرييييييرف نسلييييييرئق  نرصيييييي ارنسّييييييقو نويييييي نسّوقيييييي   نسّريييييي نرلييييييا رنعباويييييي نسّإلفىويييييي نق ييييييان

 لييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي س نسّرىسريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي.

ىذفييييييرن  نسّإلييييييى اا نسقررإلييييييىسنرىزاييييييعنع ئيييييي س نسّييييييقو نىفيييييي ن"وازسقايييييي نويييييي نق ييييييانسّإلييييييري"قنىا قيييييي نذّييييييكن  ن

فييييي نسّوئييييي نوييييي نس ايييييرس س ن قوييييي نس ف يييييرنن80اليييييا رنعباوييييي نسّإلى ايييييى نوييييي ناصيييييانإّيييييىنرربقيييييىنسّوقييييي   نسّرييييي ن

 سفري ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ن  ّلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف  قن إللييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينسّوليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ىا.

ىقييييييي انسّ  بىو لييييييي نسّلييييييي ى  نإ نسّاييييييي ق ا نا ويييييييال نويييييييعنسّولييييييي ىّا نسّ وييييييي قاا نّر ييييييي اانسيقريييييييرس نّافيييييييى ن

ن"ورضا نّاواعنس  رس "قنىو ن اقو نس  رس نسّاوقا نس  ر .

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

ن

https://www.alsumaria.tv/Entity/47951/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/ar/
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ن

نسيقرص  نسّ ىّ ..نسّف  نع ن الان زو  نرو  نسّ  ّم

قنىّفييييي ن هووييييي نوييييي ن2023اىسايييييهنسّ ييييي ّمنسّ  اييييي نوييييي نسّصييييي و  نسيقرصييييي  ا ن يييييالانعييييي من / عر اييييي ليييييف  نقاىز

ىاوييييي نقييييييرنسّويييييي ارنسّوقرييييي ينىق ئيييييينسّييييييرئالنسّرقوايييييذ نّو لليييييي نسّروىايييييانسّ ىّاييييي قنو ريييييي رن ايييييىيقنرفويييييي ن

 غيييييييييي سءقنىريييييييييي وا نفييييييييييرصنسّ ويييييييييياقنسّرضيييييييييي منسّورروييييييييييع.وإليييييييييي ىرنرئالييييييييييا نهيييييييييي :ن زويييييييييي نسّن3فيييييييييي ن

 

قنقيييييي ان اييييييىيقنإ ن" زويييييي نسّغييييييذسءنريييييي  رنعبييييييىناواييييييعنسّيييييي ىاقنّفقويييييي ن2023  سفييييييىلنىعبييييييىنهيييييي وشنوقريييييي  

وبايييييى ن ييييي صن صييييي إلىسنفقيييييرسءنن150 ن"هقييييي كنقإليييييىنرضيييييرن  ّ بييييي س نسّوقاييييير ن  يييييفان ف يييييرنإلييييي  "قنوىضيييييإل ن 

 فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي نسّوريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير نسّو ضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا ".

 

وبايييييي رس ن ىيرقنن6ى ضيييييي  ن  ن"و لليييييي نسّروىاييييييانسّيييييي ىّ ن صصيييييي نوقصيييييي ًنّ ويييييي نسّغييييييذسئ نرصيييييي  نّويييييي ن

 ىذّكنّر عامنق ر نسّق   نسّ  صنعبىنسّرص  نّربكنس زو نىسّول ع  نف نول ق  نإقر  نسّغذسء".

عن لاللييييييي نىروىابوييييييي نعبيييييييىنقإليييييييىنليييييييراعنوييييييي  رسًقنىرإل اييييييي سًنفييييييي نهيييييييذ نسّوقصييييييي نليييييييوإل ن ابيييييييينو ييييييي را

فييييييي نزرسعييييييي نس رزقن  قاييييييي ًقنليييييييوإل نّقييييييي نهيييييييذ نسّوقصييييييي ن  ن  يييييييقغال اشنس لييييييي ى نسّو ضييييييي قنسلييييييير ورق نفييييييي 

 س ليييييييييييييييييييييييييييييييييو  "قن إلليييييييييييييييييييييييييييييييييينر  اييييييييييييييييييييييييييييييييير .نقلييييييييييييييييييييييييييييييييير ورن ف يييييييييييييييييييييييييييييييييرنفييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 

قنىسّر يييييي ف نسّ يييييي ّو نغاييييييرنسّورييييييىسز نويييييي نا ئإليييييي ن ىفرسقايييييي ناييييييذفرن  نس زويييييي  نسّ  ّوايييييي قنو ييييييانسّإلييييييرينفيييييي 

اييييييى نىلييييييىءنسّرغذايييييي قنىسّريييييي نررويييييي قمن  ّو ييييييان ليييييي ينرغاييييييرنفىرىقيييييي قنقيييييي نرليييييي   نفيييييي نزايييييي   نولييييييرىا  نسّ

و للييييي ننسّوقييييي  نىسّييييييىسهرنسّوق  اييييي نورزساييييي  نسّإلييييي  نسّرييييي نرضيييييرن  ّوإل صييييياانىرقبيييييانوييييي ن إلا ووييييي قن إلليييييي

نسّروىاانسّ ىّا 

ّيييييي او نو ييييييرى ن و لليييييي نسّروىاييييييانسّ ىّايييييي ىإلييييييىانوايييييي ي نسّ  قيييييي نسّورايييييي   نىسيليييييير سو قنقيييييي ان اييييييىينإ ن"

قنفوييييي نوصيييييرنّ  قييييي نسّراييييي  نىسّ  قييييي نسّ وليييييا قنىو يييييرى ن قرييييي  نس وىقاييييي قنىسّيييييذ نريييييمنرىق ايييييهنوييييي  رسنفييييي 

 و ييييييرىع ًنف اييييييرسًنّرإلبايييييي نسّوايييييي  ". س ر  نقنفويييييي نرقيييييي قشنوييييييعنسّلييييييب   نفيييييي سّوغييييييرينرر يييييي ى نسّو لليييييي نوييييييع

 

ى  يييييي رنإّييييييىن  ن"سّو لليييييي ن  بقيييييي نو يييييي  ر نرغ يييييي نإفراقايييييي نىسّ يييييير نس ىليييييي نّوليييييي ع  ن صييييييإل ينسّو يييييي راعن

لليييييي ن  يييييي منىاييييييى نوباييييييى ن ىيرنّويييييي قنىذّييييييكن  رسكنسّو ن225سّر لييييييو ّا نفيييييي نسّوق قيييييي قنوييييييعنر صيييييياصن

 وييييييييييييييييييييي نافوييييييييييييييييييييي نوييييييييييييييييييييي نسّو ييييييييييييييييييييي راعنسّر ليييييييييييييييييييييو ّا نفييييييييييييييييييييي نسّ ييييييييييييييييييييير نس ىلييييييييييييييييييييي ".

 

فوييييي ن فييييي ن ايييييىين  ن"سيلييييير و رنفييييي نسّ  قييييي نسّ وليييييا نّيييييهناييييي ى نف اييييير نفييييي نوق قييييي نسّ ييييير نس ىلييييي قنفوييييي ن

ن.ااذينسّوا رىاا نس  ضرن   نسّولر ورا نف نسّوق ق ".

ن

https://www.alsumaria.tv/Entity/123748/%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B3/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47333/%D8%A8%D9%86%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/48048/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/44811/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/44811/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/44811/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/ar/
https://magnetrack.klangoo.com/v1.1/track.ashx?e=AP_ITE_CLK&p=444616_1&d=44811&c=087f73ce-9cc0-4b7a-8f94-863bed009347&u=e768e62f-bc54-4cbd-9d84-3ee35a364f87&l=https%3A%2F%2Fwww.alsumaria.tv%2Fnews%2F%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%2F444616%2F%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85&redir=https%3A%2F%2Fwww.alsumaria.tv%2FEntity%2F44811%2F%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%2Far%2F%3Futm_campaign%3Dmagnet%26utm_source%3Darticle_page%26utm_medium%3Dintext_entity
https://www.alsumaria.tv/Entity/47507/%D9%85%D8%B5%D8%B1/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47836/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47637/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/ar/
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