
 

 2222-2-5/  حداال

 861العدد / 

1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2222-2-5/  حداال

 861العدد / 

2 
 

 

 ح ب سيييييييييييييس:دمحمسييييييييييييي ردمحم   ييييييييييييير دمحمسيييييييييييييب   دمحم  ييييييييييييي دمحم  ييييييييييييي  دمحمرئيييييييييييييب دمحم   ييييييييييييي دمحم   ييييييييييييي   دمحم دمحم  

 ( كا ةدمحم ال باءدمحم   ر قبةدمحم(..)6ص.)  طبب س

 يييييييي ال حدمحمب ييييييييارأدمحمحرييييييييمدمحم كيييييييير دمحم ال  دمحم  بييييييييردمحم   ائيييييييي دمحم ال مدمحم ييييييييرئب دمحم   يييييييي دمحم   يييييييي   دمحم حسيييييييي دمحم    

   ييييييييم  ب دمحم   يييييييياالدمحم  ييييييييسدمحم)دمحم  بيييييييي دمحم  سييييييييرالدمحم(دمحم..دمحم    يييييييي ال حدمحمب  يييييييي دمحم   ييييييييا الدمحم  سيييييييير سدمحم    يييييييير قبب دمحم

 (  قعدمحم    دمحم      (..)6.)صدمحمبا  كر دمحم   باركةدمحم  ال  دمحم  بردمحم   م  ب دمحم  ب دمحم  سرال

 يييييي ال ح:دمحم يييييي  الدمحم  يييييي  دمحمرئييييييب دمحم  يييييي  ر ءدمحمب يييييي  دمحم   دمحم حسيييييي دمحم   ائيييييي دمحم ال مدمحم ييييييرئب دمحم   يييييي دمحم   يييييي    

 ( كا ةدمحم ال باءدمحم   ر قبة(..)7ص.) بطدمحم  مدمحم    ار 

 ائييييييي دمحمرئيييييييب دمحم   ييييييي دمحم   ييييييي   دمحم . ييييييياب    دمحم بييييييي  دمحمببيييييييارأدمحم   يييييييةدمحم  سييييييير بةدمحم    ييييييي  دمحم   ر قيييييييسدمحم 

 (    دمحم        قعدمحم(..)7ص.)ب ال  دمحم   االدمحم  سدمحمب دمحم بسدمحمطا  دمحم  ب دمحم  سرال

 بدمحم  ييييييي دمحم  حك  يييييييةدمحمب ييييييي  دمحم  ييييييي  مدمحم   سيييييييم  ب دمحم  يييييييسدمحم ركيييييييسدمحمب     هيييييييةدمحم   باببيييييييةدمحم  ييييييي دمحم   ييييييي دمحمط بيييييييا

 ( كا ةدمحم       ةدمحم  بباربةدمحم(..)7ص.)   ح   

 دمحم ييييييييييييم  ر يدمحم  سييييييييييييب دمحم  حكييييييييييييبالدمحمب  يييييييييييي ةدمحم   بيييييييييييي دمحم      ييييييييييييعدمحم   ائيييييييييييي دمحمحسييييييييييييب دمحم  سيييييييييييي برحدمحم:

 (  رر يدمحم ب  (..)8ص.)   ر قس

    ب ييييييي   حدمحمبييييييير ةدمحم  ييييييي مدمحم       يييييييةدمحم  ييييييي دمحم   ييييييي دمحم  ييييييي  ر ءدمحم يييييييسدمحم  بييييييياالدمحم  سيييييييب ةدمحم  ائييييييي دمحم  يييييييسدمحم

 ( كا ةدمحم       ةدمحم  بباربة(..)8ص.)   قب ة

 يييييي  عدمحمبا  يييييياردمحم  سيييييير لدمحمبييييييا ر ءدمحم    يييييي   دمحم  سييييييكا سدمحم   ر ييييييةدمحم يييييي  دمحم يييييي   دمحمكييييييمدمحم:دمحم   ائيييييي دمحم دمحم   بييييييا حدمحم 

 ( كا ةدمحم       ةدمحم  بباربة(..)9ص.) حا ظةدمحم        ا

 دمحم   ييييييييييي ط دمحم   ييييييييييي دمحم  ر دمحمبربيييييييييييادمحمب رييييييييييياقالدمحم   يييييييييييةدمحم  ييييييييييي دمحم  طاقيييييييييييةدمحم   بابيييييييييييةدمحمكا يييييييييييمدمحم    ب يييييييييييس:

 ( كا ةدمحم       ةدمحم  بباربةدمحم(..)9ص.)  ك رباء

 دمحم ح  ا بييييييييييةدمحمحيييييييييي   دمحم)   ييييييييييةدمحمر   يييييييييي (دمحم  يييييييييي دمحم   ا بييييييييييةدمحم   باببييييييييييةدمحم  ييييييييييامدمحمكيييييييييي  ردمحم:دمحمبسيييييييييي ب  دمحم

 (    ب دمحم ب  (..)10ص.)

 (    ب دمحم ب  (..)11ص.)   ائ دمحمحسب دمحم ر دمحمب  دمحمب ر دمحمب   دمحم    الر 

 ك ييييي دمحم  يييييائبدمحم ال   يييييالدمحمبيييييب دمحم    ييييي دمحم   ر قيييييسدمحم   ربييييي ر  سدمحم   ربكيييييسدمحمب ييييي  دمحم   ائييييي دمحم  يييييطر دمحمسييييي  دمحم:دمحمب

 ( ب      ب دمحم(..)11ص.)    الر

دمحم
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 كا يييييييةدمحم(..)12ص.)  رئاسيييييييايدمحم  ربيييييييعدمحم  قييييييي دمحم    ا يييييييادمحم   اق يييييييةدمحم    يييييييالدمحم  سباسيييييييبةدمحم  الق  يييييييا بة 

 ( ال باءدمحم   ر قبة

 رئيييييييييييب دمحم      ربييييييييييية:دمحم   ييييييييييير سدمحم   سييييييييييي   بةدمحمب ييييييييييي   دمحم ييييييييييي دمحم  ركيييييييييييائ دمحم  ساسيييييييييييبةدمحمالسييييييييييي قر ردمحم

 ( رقدمحم ب  (..)12ص.)    طقة

 رئيييييييييب دمحم  ييييييييي  ر ءدمحمب   يييييييييعدمحمبر بطيييييييييةدمحم    يييييييييسدمحم    بيييييييييةدمحم بك ييييييييي دمحم ييييييييي دمحم سييييييييي بريدمحم   ييييييييي ا ايدمحم

 ( كا ةدمحم ال باءدمحم   ر قبة(..)13ص.)     ئبة

 (  س  ربةدمحم ب  (..)13ص.)بغ   دمحم  ب دمحمظبسدمحم بحثا دمحم  قبعدمحم  راقبةدمحمقا   بةدمحم    بة 

 سييييييي  ربةدمحم(..)14ص.)    ييييييي  دمحم   ب   يييييييةدمحم   ربييييييي دمحم  بر يييييييا بدمحم  حكييييييي  س ال ر يييييييسدمحم     ييييييي حدمحمب اق يييييييا دمحم  

 ( ب  دمحم

 ب ييييييأدمحم   ركيييييي حدمحم   ر قييييييسدمحمبب يييييي الدمحم    ا ا يييييي دمحم ييييييعدمحم  ب   ييييييةدمحم   ربكبيييييية:دمحم   يييييي ط دمحم بيييييي يدمحم سيييييي     هادمحم  

 ( رقدمحم ب  (..)14ص.)   ر  ةدمحم  ر  ة

 دمحمب بيييييييقدمحم را  يييييييايدمحم قييييييير ردمحم دمحم       يييييييةبرسيييييييباريدمحم حييييييي ردمحم ييييييي دمحمقييييييير ردمحم   حك يييييييةدمحم ال حا بييييييية:دمحم   يييييييمدمحم ال 

 ( رقدمحم ب  (..)15ص.)

 ريييييير يدمحم(..)15ص.) يييييي الدمحمب ييييييب دمحمب ييييييم  ردمحم م يييييياسدمحم   سيييييي قب بة:دمحم  ييييييمدمحم بيييييياردمحمب يييييي دمحمب ييييييا ةدمحم    بييييييع  

 ( ب  

 دمحمبيييييييب دمحم  ييييييي ط سدمحم   ييييييي ب قر طس   رييييييير يدمحم(..)16ص.)بر يييييييايدمحم  بييييييي  دمحم حييييييي مدمحم   دمحم قييييييي دمحم    يييييييالدمحمثيييييييا  

 ( ب  

 كا يييييييةدمحم(..)16ص.)  رييييييي ة:دمحم  حك  يييييييةدمحمسييييييي   ك دمحم ييييييي دمحم  اب يييييييةدمحم الب ييييييي   دمحم   ربكيييييييسدمحمب ييييييي  دمحم  ييييييي  الر 

 (       ةدمحم  بباربة
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 (  س  ربةدمحم ب  (..)17ص.)  قبضدمحم   دمحم    ةدمحمباال  اردمحمبا ب ردمحم آبرب دمحمبا سرقةدمحم      بر 

  كا يييييييييةدمحم       يييييييييةدمحم(..)17ص.)     بيييييييييايدمحم    ييييييييي ركةدمحم  بييييييييي دمحم ييييييييي  ببردمحم  بييييييييي  دمحمب ييييييييي  دمحم      يييييييييرب 

 (  بباربة

 

 

 

 

 

 ( رقدمحم ب  (..)18ص.)  غرس  براضدمحم س اردمحم    الردمحم سدمحمبغ   دمحم  رببمدمحم عدمحم 

 ييييييييييي رطدمحم   ييييييييييي دمحمقييييييييييير دمحم بيييييييييييا  دمحم  ييييييييييي   دمحم  ا ييييييييييي دمحم   بييييييييييي دمحم   ركبيييييييييييايدمحمبا غيييييييييييا دمحم  سيييييييييييائمدمحم  “LPG”دمحم

دمحم(  رر يدمحم ب  (..)18ص.)
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 (سكاحدمحم ب  دمحم رببة(..)19ص.)   ار يدمحم  ر سادمحم      دمحم مس دمحم با ر دمحم  ا  دمحمثرثس 

 ق يييييييييييمدمحم يييييييييييا دمحم  سيييييييييييطب سدمحمب بييييييييييير  دمحم   يييييييييييب دمحم  سييييييييييير ئب سدمحم يييييييييييسدمحم ييييييييييياب  دمحم ييييييييييي امدمحم   يييييييييييرةدمحم 

 (٤٢ ر   دمحم(..)19ص.)  غرببة

 

 

 

 

 دمحم(..)20ص.)با ر  ييييييييب :دمحم يييييييي ا ةدمحم  طبيييييييير  دمحم  ر سييييييييبةدمحم   ييييييييا  دمحم   ق بييييييييايدمحم  حقييييييييقدمحمقريييييييي  دمحم   بيييييييية

 (    س س

   (ر سبادمحم  ب ال(..)20ص.)  سك دمحم ط ر  ..دمحم    مدمحم   دمحمب اءدمحمآ بايدمحم  اربةدمحم  ا بةدمحم  ب 
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دمحم  ح ب سس:دمحمس ردمحم   ر دمحمسب   دمحم   دمحم    دمحم  طبب سرئب دمحم    دمحم      دمحم دمحم

 كيييييي دمحمرئييييييب دمحم   يييييي دمحم   يييييي   دمحم دمحم  ح ب سييييييس دمحم  بيييييي الدمحم  سييييييبي دمحم  دمحمسيييييي ردمحم   يييييير دمحم/ كا ييييييةدمحم ال بيييييياءدمحم   ر قبييييييةدمحم

 دمحمسب   دمحم   دمحم    دمحم  طبب س.

    ييييييي دمحم   يييييييسدمحم  ييييييي  دمحم سييييييي اردمحم   ييييييير دمحم قيييييييامدمحم  ح ب سيييييييسدمحم يييييييسدمحم غربييييييي  دمحم اب   يييييييادمحم)  ل(:دمحم دمحم بسييييييييدمحم   ييييييير دمحم

  غبيييييييير يدمحم ر  يييييييييقدمحم  ييييييييير ء يدمحمقا   بيييييييييةدمحم   ظب بيييييييييةدمحم  ب ييييييييأدمحم   ركييييييييي حدمحم  سييييييييي الدمحم يييييييييعدمحم    ط بيييييييييايدمحم     بيييييييييةدمحم

 دمحم   سباسييييييييايدمحم   ق بييييييييةدمحم   ا  ييييييييةدمحم  يييييييي دمحم  ظييييييييبالدمحمحركييييييييةدمحم   قيييييييي دمحم    بييييييييسدمحم   ييييييييعدمحم  ربيييييييي دمحم     ييييييييةدمحم   يييييييي بة .

  ر قييييييييس دمحم  ييييييييسدمحمظييييييييمدمحم   ييييييييا دمحم  ح ب سييييييييس دمحمالدمحمق ييييييييقدمحم الدمحمبيييييييي  دمحم  ييييييييقدمحم   م يييييييير يدمحم  ب اببييييييييةدمحم رق  ييييييييا دمحم 

  ح باطبييييييييايدمحم ق بييييييييةدمحم   ا بييييييييةدمحم  سيييييييي   دمحم بيييييييير   يدمحم  حققييييييييةدمحم  يييييييي دمحم    يييييييي دمحم قار ييييييييةدمحمبا سيييييييي ب دمحم     يييييييير ة .

ك  يييييييةدمحم  ب يييييييأدمحم ح    يييييييابع دمحم   دمحمسييييييي ردمحم   ييييييير دمحمسيييييييب   دمحم  ييييييي دمحم  ييييييي  دمحم  طبب يييييييسدمحمبيييييييا      دمحم يييييييعدمحم   ييييييير ء يدمحم    

  يييييييي دمحمدمحم   ركيييييييي حدمحم     يييييييي  دمحم  حك  بييييييييةدمحم      ييييييييةدمحم  ييييييييبطدمحم   يييييييي   مدمحم   ييييييييعدمحم   ر يييييييي دمحم     ربيييييييي دمحم   حريييييييياظ

دمحم س قر رر .

دمحم

     ال حدمحمب ارأدمحمحرمدمحم كر دمحم ال  دمحم  بردمحم   م  ب دمحم   االدمحم   ائ دمحم ال مدمحم رئب دمحم    دمحم      دمحم حس دمحم

  سدمحم)دمحم  ب دمحم  سرالدمحم(دمحم..دمحم     ال حدمحمب   دمحم   ا الدمحم  سر سدمحم    ر قبب دمحمبا  كر دمحم   باركةدمحم  ال  دمحم  بردمحم

 دمحم   م  ب دمحم  ب دمحم  سرال

    يييييي ال حدمحم   ائيييييي دمحم   مدمحم ييييييرئب دمحم   يييييي دمحم   يييييي    دمحمباالح رييييييامدمحم ييييييارأدمحم  سييييييب دمحم حسيييييي دمحمدمحم  قييييييعدمحم   يييييي دمحم   يييييي   /

  ييييييي حدمحم ظ ييييييي دمحم ك ييييييي دمحم  ط بيييييييةدمحم    يييييييبا دمحم   يييييييابعدمحم حييييييي  دمحم  ييييييي    دمحم  سييييييير س دمحمب  اسيييييييبةدمحم كييييييير دمحم ال  دمحم  بيييييييردمحم

   يييييم  ب دمحم   ييييياالدمحم  يييييسدمحم  بييييي دمحم  سيييييرال دمحم   ييييي حدمحم قيييييبالدمحم حييييييدمحم ييييي اردمحم)دمحمبيييييادمحم  يييييسدمحمالدمحمبحبيييييأدمحم الدمحم يييييم  دمحم الدمحمببغ يييييأدمحم

  الدمحم  ا قدمحم(.

بدمحم دمحم    ييييييير قبب دمحم  ييييييي دمحم  ييييييي دمحم  ب ييييييي ص دمحم قييييييي  الدمحم    ييييييي ال حدمحم     يييييييا سدمحم    بربكيييييييايدمحم   يييييييا الدمحم  سييييييير سدمحم    يييييييا

بدمحم  ييييي دمحم    سيييييأدمحمب   ييييي دمحم بييييي ال  دمحمسيييييب دمحم الط ييييياردمحم   ييييياالدمحم  ببيييييار دمحم  يييييسدمحمبييييي دمحم بيييييسدمحمطا ييييي دمحم)دمحم  بييييي دمحم  سيييييرالدمحم(دمحم دمحم   بيييييا

  با يييييي دمحم دمحم  سيييييي   االدمحم  يييييي ر  دمحم يييييي دمحمسييييييبر  دمحم   طيييييير  دمحم   سييييييبردمحم  يييييي دمحم ربيييييي دمحم ييييييسدمحم  ييييييرءدمحم يييييي  دمحم   ييييييةدمحم   ا ييييييةدمحم

دمحم  قييييي بردمحم  دمحمب  بييييي دمحمهييييي ردمحم    اسيييييبةدمحم   ظب يييييةدمحم  ييييي دمحم  بيييييعدمحم   سييييي  ب دمحمبيييييا ببردمحم  رقييييير ءدمحم     ح يييييا ب  دمحمسيييييائربدمحم    يييييس 

دمحم   بركةدمحم      

دمحم
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     ال ح:دمحم   الدمحم    دمحمرئب دمحم    ر ءدمحمب   دمحم بطدمحم  مدمحم   ائ دمحم ال مدمحم رئب دمحم    دمحم      دمحم حس دمحم

     ار 

 كييييي دمحم   ائييييي دمحم   مدمحم يييييرئب دمحم   ييييي دمحم   ييييي   دمحم حسييييي دمحم    ييييي ال ح دمحم  بييييي الدمحم  سيييييبي دمحم  يييييالدمحمدمحم   ر قبييييية/ كا يييييةدمحم ال بييييياءدمحم

 قامدمحم   يييييي دمحم   يييييي   دمحم   يييييي  دمحمرئييييييب دمحم   يييييي دمحم  يييييي  ر ءدمحم دمحم ييييييبالدمحم  سيييييي    سدمحمب يييييي  دمحم ييييييبطدمحم  ييييييمدمحم    ييييييار .

    يييييي ال حدمحم ييييييسدمحم غربيييييي  دمحم يييييي دمحم اب   ييييييادمحم كا ييييييةدمحم   بيييييياءدمحم   ر قبييييييةدمحم)  ل(:دمحم  يييييي  الدمحم    يييييي  دمحم    يييييير ء يدمحم    بيييييي  دمحم

كا ييييييةدمحم يييييي دمحمقبييييييمدمحمرئييييييب دمحم  يييييي  ر ءدمحم دمحم ييييييبالدمحم  سيييييي    س دمحم   ييييييأدمحمبا  ريييييياهالدمحم   حيييييي  ردمحم ييييييعدمحم  ب   ييييييةدمحم   بركبييييييةدمحم

حيييييي مدمحمآ بييييييايدمحم   ح بييييييمدمحم كيييييي  أدمحم ييييييبطدمحم  ييييييمدمحم    ييييييار دمحم  ييييييركايدمحم   ييييييبر ة دمحم  ييييييا ةدمحم  يييييي دمحم يييييي  بردمحم  سيييييي عدمحم

دمحم  غ  ئبةدمحم  ساسبةدمحمكا ةدمحمب س اردمحم بر ة .

 ائ دمحمرئب دمحم    دمحم      دمحم . اب    دمحم ب  دمحمببارأدمحم   ةدمحم  سر بةدمحم      دمحم   ر قسدمحمب ال  دمحم   االدمحم  سدمحم

 ب دمحم بسدمحمطا  دمحم  ب دمحم  سرال

 دمحمبييييييارأدمحم ائيييييي دمحم2023/2/4 ييييييسدمحمببييييييا دمحم   ئييييييةدمحم ييييييا ردمحم يييييي دمحمسييييييبا   دمحم  بيييييي الدمحم  سييييييبيدمحمدمحم/   يييييي دمحم   يييييي     قييييييعدمحم

رئييييييب دمحم   يييييي دمحم   يييييي   دمحم   ر قييييييسدمحم . يييييياب    دمحم بيييييي  دمحم ح يييييي دمحم   ييييييةدمحم  سيييييير بةدمحم    يييييي  دمحم   ر قييييييسدمحمب  اسييييييبةدمحم

ال دمحم ب ييييي ردمحم    اسيييييبةدمحم ال  دمحم ييييي ردمحم  رسييييي مدمحم   ظيييييالدمحم   بيييييردمحم   يييييم  ب دمحم   ييييياالدمحم  يييييسدمحمبييييي دمحم بيييييسدمحمطا ييييي دمحم  بييييي دمحم  سييييير

    بييييي  دمحم  يييييي دمحمق ييييي  دمحم   سيييييي  ب دمحم  يييييادمحم ائيييييي دمحم  ييييييرئب دمحم  ييييي دمحم يييييير ر دمحم سييييي   االدمحم   بييييييردمحم   ييييي ر  دمحم  قب ييييييةدمحم يييييي دمحم

بدمحم  ثبييييييايدمحم  يييييي دمحم   بيييييا  دمحم    يييييير دمحم  حاربييييييةدمحم  رسيييييا دمحم  يييييي دمحمبيييييي دمحم   يييييي  دمحم سيييييبر دمحم   يييييياالدمحم   بييييييا دمحم    ييييي دمحمطربقييييييا

 . يييييييييييي    رقيييييييييييير ءدمحم    ح ييييييييييييا ب  دمحم     كبيييييييييييي دمحم  يييييييييييي دمحم   ح ييييييييييييةدمحم   ط بييييييييييييةدمحمبييييييييييييب دمحم  بييييييييييييعدمحم ك  ييييييييييييايدمحم  

 …كمدمحم االدمحم     بعدمحمب   دمحمببردمحم بركة

بدمحم   دمحم  حك  ة  سدمحم ركسدمحمب     هةدمحم   باببةدمحم   دمحم دمحمب   دمحم    مدمحم   سم  ب دمحم   ح   دمحم   دمحمط با

   ييييييةدمحم     هييييييةدمحم   باببيييييية دمحم  بيييييي الدمحم  سييييييبي دمحمب ر بييييييمدمحمقييييييا   دمحم  يييييي دمحم بيييييي دمحم ييييييأدمحمهيييييي    دمحمدمحمطا بييييييي/دمحمة كا ييييييةدمحم       يييييي

  حاسيييييييبةدمحم   سيييييييم  ب دمحم   ر يييييييةدمحم  يييييييا ردمحمثييييييير    الدمحم   ائ ييييييية دمحم  ب يييييييادمحم  يييييييا يدمحمببطييييييي  يدمحم  حك  يييييييةدمحمب كا حيييييييةدمحم

  كردمحم  يييييي دمحم     ييييييةدمحم  ييييييسدمحم ركييييييس دمحم  رسييييييا دمحم  سيييييي ر   دمحم   يييييي  مدمحم      بيييييية دمحم  ييييييريدمحم حركا  ييييييادمحمبيييييي     حبحة .

  دمحم  يييييادمحمبقييييي الدمحمبييييي دمحمرئيييييب دمحم   ييييي دمحم  ييييي  ر ءدمحم دمحم يييييبالدمحم  سييييي    سدمحم ييييي دمحم  ييييير ء يدمحم  ييييي دمحم سييييي   دمحم  ييييياالدمحم   ييييي ردمحم

   ييييييييا  دمحم  دمحم بر ييييييييا بدمحم  يييييييي دمحم ال دمحمب يييييييي  دمحم سيييييييي ر   دمحم   يييييييي  مدمحم  حاسييييييييبةدمحم      ييييييييب دمحم  يييييييي دمحمبطيييييييي  يدمحمحقبقبة .

  دمحمبييييي    الدمحم  حك  يييييةدمحمب ييييي  دمحم  ييييي دمحم حاربيييييةدمحم  رسيييييا دمحم   سيييييارقب دمحم بييييي دمحم يييييادمحمكيييييا   دمحم    يييييادمحمكيييييا دمحم ييييي دمحمبقييييي دمحمب ر يييييالدمحم

 طا  دمحم  يييييي دمحم   ييييييةدمحم     هيييييية دمحمبيييييي   ر ر دمحم ر بييييييمدمحمقييييييا   دمحم) يييييي دمحم يييييي دمحم ب ييييييبايدمحمسباسييييييبةدمحم  دمحم  يدمحم  ا يييييي  .

 بيييييي دمحم ييييييأدمحمهيييييي  (دمحم  يييييياردمحم  ثيييييير  يدمحم   ائ ييييييةدمحم   سييييييم  ب دمحم   يييييير قبب دمحم كييييييسدمحمبكيييييي  دمحم  كييييييمدمحم  يييييياالدمحمطا  ييييييةدمحم   حاسييييييبةدمحم

بةدمحم  ييييييردمحم  كيييييي دمحم ركييييييس دمحم  دمحم   ر ييييييةدمحم بييييييمدمحم   ييييييا ردمحم   بييييييمدمحم   ب ييييييبايدمحم ح يييييي دمحم  حيييييي   دمحم  سباسيييييي  قا   بة .

  سدمحم قيييييييييدمحمسييييييييابق دمحمطا يييييييي دمحم حييييييييا  دمحم ال بيييييييياردمحم    حيييييييي  دمحمرئييييييييب دمحم   يييييييي دمحم  يييييييي  ر ءدمحم دمحم ييييييييبالدمحم يييييييير رح .

  سيييييي    سدمحمب  ربيييييي دمحم  يييييير ء يدمحمقا   بييييييةدمحم بييييييصدمحمرئييييييب دمحم   يييييي دمحم   يييييي   دمحم دمحم  ح ب سييييييس دمحم ب ييييييادمحم كيييييي دمحم  دمحم  ييييييا دمحم

  رحقدمحمرئييييييب دمحم   يييييي دمحم   يييييي    دمحم دمحم   بييييييابر يدمحمالبيييييي دمحم يييييي دمحم ب ييييييسدمحم  يييييي دمحم  يييييي  الدمحم  بييييييار سدمحم ييييييرئب دمحم  بر  ييييييا .

  ح ب سييييييس دمحم  كثبييييييردمحم يييييي دمحم ال  ا ييييييايدمحم   يييييي ببةدمحم   سباسييييييبةدمحمالسييييييب ادمحمب ييييييادمحمببييييييصدمحمثر  يييييي دمحم   ا بييييييةدمحم   طائ يييييية  دمحم

دمحمدمحم سطدمحم طا بايدمحم  ب  دمحمب ر ر دمحم  ر ةدمحم  ا ردمحمه ردمحم ال   م.
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دمحم

دمحم:دمحم م  ر يدمحم  سب دمحم  حكبالدمحمب   ةدمحم   ب دمحم      عدمحم   ر قس   ائ دمحمحسب دمحم  س برحدمحم

دمحم

  سيييييي برح دمحم   ييييييم  ر يدمحم   ييييييسدمحمبقب  ييييييادمحمرئييييييب دمحم حييييييا  دمحمقيييييي  دمحم يييييي دمحم   ائيييييي دمحم   سيييييي قم دمحمحسييييييب دمحمدمحم/  ريييييير يدمحم بيييييي  

 دمحم     ةدمحم   ط بةدمحم  سب دمحم  حكبالدمحم ب   ة دمحم   ب دمحم    ا عدمحم   ر قس.

 قيييييييامدمحم  سييييييي برحدمحما  رييييييير يدمحم بييييييي  تدمحم  دمحم:  ب يييييييسدمحم يييييييم  ر يدمحمالهيييييييمدمحم  ببييييييييدمحم     يييييييالدمحم ييييييي دمحم  ركيييييييائ دمحم الساسيييييييبةدمحم

  دمحم  يييييييي  ب .      ييييييييعدمحم     يييييييي دمحم يييييييي دمحم  بييييييييعدمحم  سباسييييييييب دمحم  ب يييييييياءدمحم      ييييييييعدمحم   ر قييييييييسدمحم  سييييييييبردمحم  ييييييييقدمحمهيييييييي 

  ييييييكردمحم  سيييييي برح دمحم  سييييييب دمحم  حكييييييبالدمحم    بيييييي دمحم  يييييي  ئالدمحم ر اب يييييي دمحم  يييييي ردمحم   ييييييم  ر ي  دمحم  ييييييربدمحم  دمحم  كيييييي  دمحمب  يييييي  دمحم

   يييييي دمحم      ييييييعدمحم   ر قيييييييس . ب الدمحم  سيييييي برحدمحمبيييييييا ق مدمحم   سييييييب دمحم  بكييييييبالدمحم بييييييي دمحم   ر ييييييعدمحم  كببيييييييردمحماقيييييي  دمحمسيييييييررتدمحم

 يييييييي مدمحم هيييييييي دمحم  ر  ييييييييسدمحم   ييييييييأدمحم   م  ر ي .    يييييييية دمحم  دمحم  ب يييييييياءدمحم    يييييييي  دمحم ييييييييالدمحمبك  يييييييي  دمحم  يييييييي دمحم قيييييييي ر دمحمبا  

   ييييييي ها دمحم  ييييييي دمحم   حا ظيييييييايدمحم  غرببيييييييةدمحم    كييييييي دمحم يييييييحبةدمحم  يييييييادمحم ال دمحم بر يييييييمدمحم ال كييييييياردمحم      ثبيييييييقدمحم    يييييييائربةدمحم

     ب بيييييييييةدمحم   يييييييييردمحم ييييييييير ر دمحم  بيييييييييالدمحم كيييييييييردمحم هيييييييييمدمحم  ببييييييييييدمحما  يييييييييب الدمحم  سيييييييييرالتدمحم غبيييييييييريدمحم  بيييييييييعدمحم ال ييييييييي ر .

بدمحم بدمحم يييييب بابدمحم ا يييييا  طييييير دمحمرئيييييب دمحم حيييييا  دمحمقييييي  دمحم     يييييةدمحم   ط بيييييةدمحم  سيييييب دمحم  ييييياردمحم  حكيييييبال دمحم  بييييي الدمحم  سيييييبي دمحم  ييييير  ا

بدمحم   بعدمحم  بالدمحم همدمحم  ببيدمحما  ب الدمحم  سرالتدمحم    اركةدمحم ب دمحم    ا  دمحم حيدمحم     دمحما  ةدمحم سطات.  اح دمحما

 ب    حدمحمبر ةدمحم   مدمحم       ةدمحم   دمحم    دمحم    ر ءدمحم سدمحم  باالدمحم  سب ةدمحم   قب ة  ائ دمحم  سدمحم   

ر يييييةدمحم   ائييييي دمحم يييييي دمحم  طييييياردمحم    سييييييبقسدمحم  يييييسدمحم  ب ييييي   ح دمحم  بيييييي الدمحم     ييييية دمحم  يييييي مدمحمدمحم كا يييييةدمحم       يييييةدمحم  بباربيييييية/

       ييييييةدمحم  يييييي دمحم   يييييي دمحم  يييييي  ر ءدمحمبييييييرمدمحم  بيييييياالدمحم  سييييييب ةدمحم   قب يييييية دمحمال  ييييييادمحم  يييييي دمحم  دمحم   يييييي ببردمحمح ييييييمدمحم ييييييسدمحم   ر دمحم

 دمحم   ا بةدمحمحب دمحم ا   يدمحم       ةدمحم سدمحم ر ق  ا.

 قييييييامدمحم  ب يييييي   حدمحم يييييي دمحم/       يييييية/ دمحم  دمحم        ييييييةدمحم ا   يييييييدمحم ييييييسدمحم ر قييييييةدمحم   ر دمحم   ا بييييييةدمحم  ييييييالدمحمبيييييي الدمحم  اق يييييي  ادمحم ييييييسدمحم

  ر يييييير دمحم   ا ييييييبةدمحم  يييييي دمحم يييييي ببردمحم ط  يييييي دمحم    ييييييرب بةدمحم  يييييي  دمحمدمحم   يييييي دمحم  يييييي  ر ءدمحم    يييييي دمحم   يييييي   دمحمقيييييي دمحم  ييييييمدمحم ييييييس

 دمحم  ردمحم   دمحم  مدمحم   مدمحم       ةدمحم  دمحم  مدمحم     بيدمحم  ب ا .

   ييييييا دمحم  دمحم     ييييييا دمحم  ر بييييييةدمحم ييييييسدمحم   ر دمحم   ا بييييييةدمحمكا يييييييدمحم    يييييي دمحم  ييييييك ةدمحم    ييييييقدمحم ييييييسدمحمح ييييييالدمحم ال راقييييييايدمحم  كببيييييير دمحم

 دمحم   سدمحم اءيدمحم  دمحم     ر يدمحم    حا ظايدمحم    بئايدمحم    مسسايدمحم  حك  بة .

 ب يييييي   حدمحم  يييييي مدمحم       ييييييةدمحم  يييييي دمحم   يييييي دمحم  يييييي  ر ءدمحم ييييييسدمحم  سييييييب لدمحم  قييييييا الدمحمحبيييييي دمحمب  ظييييييردمحم  بر  ييييييا دمحم ر ييييييةدمحم 

 سييييي ب  ادمحم ييييي دمحم  حك  يييييةدمحم  بييييي  دمحم ييييي دمحم  يييييمدمحم ر سييييي  ادمحم   اق ييييي  ادمحم   ييييير ءدمحم    ييييياقريدمحم  ب يييييادمحم  دمحم  ييييي يدمحم  ييييي دمحمقيييييالدمحم

دمحمقر ء  ادمحم  ر ب دمحم      بيدمحم  ب ا دمحمب   ادمحم  دمحم    بعدمحم سدمحم      دمحمب  ظردمحم     ادمحم  دمحم  حك  ة .

دمحم
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:دمحم   عدمحمبا  اردمحم  سر لدمحمبا ر ءدمحم       دمحم  سكا سدمحم   ر ةدمحم   دمحم    دمحمكمدمحم حا ظةدمحم   ائ دمحم دمحم   با حدمحم

         ا

 كيييييي دمحم   ائيييييي دمحم   سيييييي قمدمحم دمحم   بييييييا ح دمحم  بيييييي الدمحم     يييييية دمحم  دمحم    بييييييعدمحمبيييييي  عدمحمبا  يييييياردمحمدمحم كا ييييييةدمحم       ييييييةدمحم  بباربيييييية/

كيييييمدمحم حا ظييييةدمحم  يييييردمحم يييي دمحم ح بييييي دمحم   ييييياءدمحم  يييير ءدمحم    ييييي   دمحم  سييييكا سدمحم ييييي دمحم  يييييمدمحم  ر ييييةدمحم    ثبيييييمدمحم   بييييابسدمحم  حقبقيييييسدمحم 

 دمحم  ييييييييييييييييييييييييا  دمحم   حا ظييييييييييييييييييييييييايدمحم   ر ييييييييييييييييييييييييةدمحم سييييييييييييييييييييييييبةدمحم       ييييييييييييييييييييييييةدمحم كييييييييييييييييييييييييمدمحم حا ظيييييييييييييييييييييييية.

 قييييييامدمحم   بييييييا حدمحم يييييي دمحم/       يييييية/ دمحم  دمحم ه يييييياأدمحمحا ييييييةدمحم  حييييييةدمحمال يييييير ءدمحم    يييييي   دمحم   يييييياالدمحم  سييييييكا دمحم يييييي دمحم  ييييييمدمحم  ظييييييبالدمحم

 دمحم  كثبيييييييردمحم ييييييي دمحم   ييييييي ردمحم يييييييسدمحم  يييييييبر دمحم    يييييييادمحم ال  بابيييييييايدمحم  با يييييييةدمحمب  يييييييا  دمحم   حا ظيييييييايدمحم كييييييي  أدمحم  بر  ا بييييييية .

   ييييييا دمحم  دمحم    يييييير ردمحم  يييييي دمحم  يييييير ءدمحم    يييييي   دمحم  سييييييكا سدمحمسييييييبح  دمحم   يييييي  دمحم  حقبقييييييسدمحم كييييييمدمحم حا ظيييييية دمحمب   ييييييادمحم

 حا ظييييييةدمحم   ث يييييي دمحمحبيييييي دمحم  دمحم يييييي  دمحم   يييييي   دمحم ب ييييييادمحمالب  اسيييييي دمحم ييييييعدمحم   يييييي  دمحم  حقبقييييييسدمحم  سييييييكا دمحم  دمحمبيييييي الدمحم    ا ييييييمدمحم ييييييعدمحم

  ييييي دمحم سييييي ةدمحم يييييسدمحمحيييييب دمحم  دمحمسيييييكا  ادمحمب بييييي   دمحم ييييي دمحم  بييييي  دمحم با  يييييا سدمحم ييييي  دمحم ييييي  دمحمدمحم700   حا ظيييييةدمحم  ييييي دمحم سيييييا دمحم

دمحم15 دمحم با  سيييييييبةدمحمال  ييييييياءدمحم   ييييييي دمحم   حا ظيييييييةدمحمب ييييييي دمحم  دمحمبكييييييي  دمحم7بييييييي الدمحم ييييييي دمحمدمحم10ادمحمب ييييييي دمحم  دمحمبكييييييي  دمحم   ب ييييييي

 بييييييب دمحم  دمحم     يييييي   دمحم   يييييياالدمحم  سييييييكا دمحمسييييييبح  دمحم كييييييمدمحم حا ظييييييةدمحم سييييييب  ادمحم ييييييسدمحم       ييييييةدمحمدمحم .11  يييييي  دمحمبيييييي الدمحم يييييي دمحم

ب   يييييادمحم  دمحم   سييييييبةدمحم يييييا  دمحم ا ح سيييييي دمحم  يييييي دمحم   سيييييبةدمحم  سييييييكا بةدمحم كيييييمدمحم حا ظييييييةدمحم با  ييييييا سدمحم يييييا دمحمه يييييياأدمحم يييييير ر دمحم

دمحمدمحم    دمحم حمدمحم  كثبردمحم  دمحم   كا باي .  حةدمحمال ر ءدمحم   

دمحم

دمحم

دمحم:دمحم    ط دمحم    دمحم  ر دمحمبربادمحمب راقالدمحم   ةدمحم  ك رباء   دمحم  طاقةدمحم   بابةدمحمكا مدمحم    ب س

 كيييييي دمحم  يييييي دمحم   ييييييةدمحم  طاقييييييةدمحم   ك ربيييييياءدمحم   باببييييييةدمحمكا ييييييمدمحم   كب ييييييسدمحم دمحم  ب ييييييب  دمحم  دمحم/ كا ييييييةدمحم       ييييييةدمحم  بباربييييييةدمحم

   يييييةدمحم  ك ربييييياءدمحم يييييسدمحم   ييييير س دمحم ب يييييادمحم  ييييياردمحم  ييييي دمحم   البيييييايدمحم    حييييي  دمحم   بركبيييييةدمحم   ييييي دمحم   ر دمحمبربيييييا دمحم يييييسدمحم رييييياقالدمحم

 دمحم  دمحم   ق  دمحم   بر ةدمحم عدمحم   ركايدمحم   ا  بةدمحمس س الدمحم سدمحم   ب دمحم ح با ايدمحم  ب  دمحم  دمحم  طاقة.

 قيييييامدمحم   كب يييييسدمحم يييييسدمحم  يييييربةدمحم ييييي /       ة/ دمحم  دمحم    قييييي  دمحم   بر يييييةدمحم يييييعدمحم   يييييركايدمحم   ا  بيييييةدمحمس سييييي الدمحم يييييسدمحم ييييي  ب دمحم

 دمحم دمحم   قب ة . ح با ايدمحم  بر دمحم  دمحم  طاقةدمحم  ك ربائبةدمحمبرمدمحم  ر ر

   يييييييا دمحم  دمحم    ييييييي ط دمحم   ييييييي دمحم  ردمحمبريييييييسدمحم يييييييسدمحم رييييييياقالدمحم   يييييييةدمحم  ك ربييييييياءدمحمبيييييييا  ر سدمحمك يييييييادمحمالدمحمب ك  يييييييادمحم  ييييييي حكالدمحم

   يييييياردمحم   كب ييييييسدمحم  يييييي دمحم  دمحم    يييييي دمحم  حك  ييييييةدمحمبا  يييييياردمحم   ييييييركايدمحم    ا بييييييةدمحمسييييييبغبردمحمكثبيييييير دمحمدمحمبا  يييييي  دمحم   ر قييييييس .

 ييييي دمحم  ك ربيييييياءدمحم ييييي دمحم  قيييييعدمحم  ك ربيييييياءدمحم  ط برهيييييا  دمحمال  يييييادمحم  يييييي دمحم  دمحم ه ييييياأدمحم   يييييي دمحمحكييييي  سدمحم  حسيييييب دمحم  طيييييي بردمحم 

 دمحمب ب  دمحم  دمحم   غ طايدمحم  بار بة .

 كا ييييييدمحم  ييييي دمحم   يييييةدمحم  طاقيييييةدمحم   ك ربييييياءدمحمسييييي ب ةدمحم  سييييي طا سدمحم كييييي يدمحم يييييسدمحمحييييي ب دمحمسيييييابقدمحم  كا يييييةدمحم/دمحم       ييييية/دمحم  دمحم

سيييييبردمحمرئيييييب دمحم  ييييي  ر ءدمحم دمحم يييييبالدمحم  سييييي    سدمحمبا  ييييياردمحم يييييركةدمحمسيييييب   دمحم    ا بيييييةدمحم   يييييسدمحم  بيييييرصدمحم ييييي دمحم   ب  يييييةدمحمدمحم

دمحمدمحمءدمحم   ر سدمحمبردمحمك رباءدمحم س   يدمحم بر .   ربكبة دمحمال  ادمحم   دمحم  دمحم  ربكادمحم رب دمحمبقا

دمحم
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دمحم

  ح  ا بةدمحمح   دمحم)   ةدمحمر    (دمحم:دمحمبس ب  دمحم   دمحم   ا بةدمحم   باببةدمحم  امدمحمك  ردمحم

 

 يييييي يدمحم     ييييييةدمحم   ا بييييييةدمحم   باببييييييةدمحم يييييي بردمحم حا ييييييةدمحم       ييييييةدمحم يييييي دمحم  حك  ييييييةدمحم  يييييي دمحم  بر  ييييييا دمحم  يييييي دمحم/ يييييي   ب دمحم بيييييي  

ر   يييييي دمحم   يييييي ظرب دمحمبا  بيييييياردمحمسييييييببب  دمحم حيييييي ه ادمحم  بيييييي  دمحمسيييييي ردمحم   يييييير  دمحم سيييييي ب   دمحم ح  ا بييييييةدمحم قيييييي لدمحم   ييييييةدمحم ييييييسدمحم

     عدمحم   ب دمحم  سب  ةدمحم   ا بةدمحم   سدمحم  ب  ادمحم  ب ب ةدمحم   ا ة.

دمحم   حك  ييييييةدمحم  بييييييعدمحم  يييييير ء يدمحم   ريييييي دمحم  يييييي دمحم     ييييييةدمحم  ييييييامدمحمكيييييي  ر دمحم  يييييي  دمحم   ييييييةدمحم ييييييسدمحم يييييي  ب دمحم  ر   يييييي دمحم   

 سيييييي ق الدمحمبيييييي طرسدمحم  ر   يييييي دمحم ييييييسدمحم   يييييي ها دمحم ب ييييييادمحمطبييييييعدمحم  ب ييييييأدمحم   ركيييييي حدمحمبييييييرمدمحم  ر يييييير دمحم   ا ييييييبةدمحم كثييييييردمحم يييييي دمحم

 ر ب  يييييابدمحم الدمحم   يييييالدمحمهيييييمدمحم يييييالدمحم  ييييي دمحم  ييييي دمحم  سييييي سدمحم الدمحمدمحم83 ب يييييار دمحم يييييادمحم   دمحم  ييييي دمحم بيييييا  دمحم   طبييييي لدمحمبحييييي   دمحم ر بييييي  سدمحم

 ال .

بدمحم   ئييييييةدمحم  الر دمحم هييييييسدمحم حيييييي  دمحمدمحم135   ييييييا دمحمكيييييي  ر دمحم  دمحم رئييييييب دمحم  يييييي  ر ءدمحمطيييييير دمحمسيييييي ر بدمحم   يييييير دمحمبحيييييي   دمحم   رييييييا

بدمحم  دمحم   بطيييييي  يدمحم   ط  بيييييي ةدمحم قيييييياطدمحم يييييي  دمحم    يييييياردمحم    يييييي  ط ب دمحم  يييييير ءدمحم  يييييي  الردمحم يييييي دمحم  ب ييييييأدمحم   ركيييييي ح  دمحم بب ييييييا

 ييييي دمحم  سييييي    سدمحمب ييييي  دمحم   ييييي  دمحمهيييييسدمحم  ييييي ها دمحم  ييييي دمحم طببيييييقدمحم     يييييةدمحم ال ك ر  بيييييةدمحم  ييييي ةدمحمق ييييي  يدمحم   يييييامدمحم با ييييير دمحم

دمحم س  ةدمحم بسبطةدمحم قرببةدمحم عدمحم    اردمحم    س ث رب دمحم    بعدمحم الس بر   .  ابعدمحمك  ردمحم سدمحم  ربةدمحم ق   دمحم

دمحم يييييييحبرةدمحم    يييييييبا  دمحم  رسييييييي بةدمحم  اب  ييييييي دمحم/ ييييييي   ب دمحم بييييييي  / دمحم  دمحم   ييييييي دمحم  حك  يييييييةدمحم   ركبييييييي دمحم  ييييييي دمحم   بابيييييييية

بدمحم  سيييييييير لدمحم ييييييييسدمحم رسييييييييامدمحم      ييييييييرأدمحم    يييييييير ئ  دمحم  حاربييييييييةدمحم    ربيييييييي دمحم  حا  ييييييييةدمحم بقا يييييييي دمحمبا كا ييييييييم دمحم  ب ييييييييا

       يييييية .  ريدمحم  يييييي دمحم   ييييييي دمحم الدمحمب كيييييي دمحم حدمحمحك  يييييييةدمحم ييييييسدمحم   ييييييا الدمحم ييييييي ةدمحم   ر بييييييايدمحمبا ييييييي  الر دمحم  دمحمب   ييييييةدمحمغبيييييييردمحم

سيييييي ردمحم     ييييييادمحم   ط بيييييية دمحم  كيييييي دمحمباسيييييي طا ةدمحم  حك  ييييييةدمحم  ط يييييي دمحم يييييي دمحم   يييييي  ط ب دمحم ح بييييييمدمحم  يييييي    الدمحمبا يييييي  الردمحمبا 

  رسييييييي سدمحم ييييييي دمحمبر  ا . ب ييييييي  دمحم ييييييي بردمحم رسيييييييامدمحم       ييييييية دمحم   يييييييةدمحمكييييييي  ردمحم  دمحم        يييييييةدمحم ييييييي بريدمحمبسيييييييب دمحم

  الر بدمحم   يييييي  ادمحمدمحم75  بيييييي  دمحمسيييييي ردمحم   يييييير دمحم سيييييي ردمحمبر بييييييمدمحم  يييييي رط دمحم قيييييي دمحم ييييييالدمحم قيييييي برردمحم ييييييسدمحم       ييييييةدمحمب حيييييي دمحم

   الر بدمحم  بر بيييييييم .دمحم82  الر بدمحم هكييييييي   دمحم   بييييييي الدمحمهييييييي دمحم يييييييسدمحمحييييييي   دمحمدمحم60  بر ييييييييدمحم  سييييييي اردمحم يييييييالدمحم قييييييي برردمحمب حييييييي دمحم

 دمحم  يييييي دمحم  قيييييي مدمحم  دمحم   سييييييبا دمحم  بيييييير دمحمهييييييسدمحم  ر أدمحم  يييييي   دمحم  بيييييي  دمحم يييييي دمحم   يييييي ظرب  دمحم ييييييادمحم   دمحم  يييييي دمحم بييييييا  دمحم   يييييي

       ييييييةدمحم    ييييييغب بةدمحم   بر ييييييايدمحم  سباسييييييبةدمحمبييييييب دمحم  طيييييير  دمحم    يييييير لدمحم  يييييي دمحمح ييييييةدمحم  يييييي   ر يدمحمك  ييييييادمحم سييييييبا دمحم

دمحم  ح  ا بةدمحم  دمحمالدمحم ك  دمحمه اأدمحم     ةدمحمه  دمحم   االدمحم  ردمحم  ر دمحم  دمحم  ب . سدمحم  بردمحم       ة  دمحم  بر بدمحم   دمحم   

دمحم

دمحم

دمحم

دمحم

دمحم

دمحم
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دمحم

دمحم   ائ دمحمحسب دمحم ر دمحمب  دمحمب ر دمحمب   دمحم    الر

 كيييييي دمحم   ائيييييي دمحمحسييييييب دمحم يييييير  دمحم  دمحمح  ييييييةدمحم   يييييير ء يدمحم   ييييييسدمحم ييييييالدمحم ال ريييييياسدمحم  ب ييييييادمحمبييييييب دمحم  ب ييييييأدمحمدمحم يييييي   ب دمحم بيييييي  /

    ركيييييييييييييييييييييي حدمحم   ر قييييييييييييييييييييييسدمحم   ب   ييييييييييييييييييييييةدمحم ال ربكبييييييييييييييييييييييةدمحمبطيييييييييييييييييييييي  دمحمباال  يييييييييييييييييييييياردمحم   ييييييييييييييييييييييحبة.

  ب يييييادمحم يييييسدمحم ركبيييييادمحمبطييييي  دمحم قيييييامدمحم ييييير دمحم يييييسدمحم غربييييي  دمحم بيييييردمحم ييييي ب ر دمحم   ح  يييييةدمحم ال ييييير ء يدمحم   يييييسدمحم يييييالدمحم ال رييييياسدمحم

 باال  ييييييييييياردمحم   ييييييييييييحبةدمحم سييييييييييييبك  دمحمه ييييييييييياأدمحم سيييييييييييي قر ردمحمبسيييييييييييي ردمحم   ييييييييييير دمحم حسيييييييييييي دمحم اكييييييييييييا دمحمسييييييييييييابقاب .

دمحم   ا :دمحم كمدمحم     بقدمحم     دمحم   ر قس

دمحم

دمحم

دمحم

 ك  دمحم  ائبدمحم ال   الدمحمبب دمحم     دمحم   ر قسدمحم   رب ر  سدمحم   ربكسدمحمب   دمحم    الر   ائ دمحم  طر دمحمس  دمحم:دمحمب

دمحم

   باببيييييةدمحم  يييييطر دمحم بييييياردمحمسييييي   دمحم     ييييية دمحم را يييييبمدمحم ال   يييييالدمحمبيييييب دمحمك ييييي دمحم  ييييي دمحم     يييييةدمحم   ا بيييييةدمحم/ ييييي   ب دمحم بييييي  

     ييييييييييييييييي دمحم   ر قييييييييييييييييييسدمحم   ب يييييييييييييييييأدمحم  ربيييييييييييييييييي ر  سدمحم   ربكيييييييييييييييييسدمحم  يييييييييييييييييي حدمحم قييييييييييييييييي دمحم ييييييييييييييييييسدمحم ركبييييييييييييييييييا.

 قييييامدمحمسيييي  دمحم ييييسدمحم   يييي ردمحم بييييردمحمق ا يييي دمحمبييييا   غر ال دمحم       ا ييييادمحم قيييي دمحم ييييسدمحم ركبييييادمحمبييييب دمحم    يييي دمحم   ر قييييسدمحم دمحم  يييي دمحمب ثييييمدمحم

   ربييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ر  سدمحم ال ربكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييسدمحم   اق يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةدمحم  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعدمحم  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  الر .

ال   يييييالدمحم    يييي دمحم  يييييالدمحم ال رييييياسدمحم  يييي دمحم   يييييةدمحم  يييي ردمحم سيييييب   دمحم ال   يييييالدمحمبيييي الدمحمغييييي دمحم ييييسدمحم ركبيييييادمحم ب يييييابدمحم   ييييا  دمحم    

دمحم .٤٢٤٢-٤-٨   دمحمثالدمحم ال   الدمحم    سعدمحم سدمحم    ط دمحمب الدمحم

دمحم

دمحم

دمحم

دمحم

دمحم

دمحم
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دمحم

   رئاسايدمحم  ربعدمحم  ق دمحم    ا ادمحم   اق ةدمحم    الدمحم  سباسبةدمحم  الق  ا بة

 دمحم يييييبالدمحم  سييييي    س دمحم  بييييي الدمحم  سيييييبي دمحم    ا يييييادمحم يييييعدمحم قييييي دمحمرئيييييب دمحم   ييييي دمحم  ييييي  ر ءدمحم كا يييييةدمحم ال بييييياءدمحم   ر قبييييية/دمحم

رئييييييب دمحم      ربييييييةدمحم بيييييي دمحم   طبيييييي دمحم  ييييييامدمحمر ييييييب ,دمحم رئييييييب دمحم   يييييي دمحم   يييييي   دمحم دمحمربكييييييا دمحم  ح ب سييييييس,دمحم رئييييييب دمحم

     دمحم  ق اءدمحم     دمحم  قا سدمحم ائقدمحم ب    دمحم   اق ةدمحم    الدمحم  سباسبةدمحم  الق  ا بةدمحم سدمحم  بر .

بيييييييا دمحم  ق ييييييي دمحم كا يييييييةدمحم   بييييييياءدمحم   ر قبيييييييةدمحم)  ل(:دمحم  دمحم قيييييييامدمحم   ك ييييييي دمحم   ر يييييييسدمحم يييييييرئب دمحم   ييييييي دمحم  ييييييي  ر ءدمحم يييييييسدمحمب

بدمحم  رئييييييب دمحم   يييييي دمحم  يييييي  ر ءدمحم دمحم ييييييبالدمحم  سيييييي    س دمحم س  ييييييا  دمحم سيييييياءدمحم  بيييييي الدمحم ييييييسدمحم  ق ييييييردمحم  حكيييييي  س دمحم    ا ييييييا

 يييييييالدمحمرئيييييييب دمحم      ربيييييييةدمحم بييييييي دمحم   طبييييييي دمحم  يييييييامدمحمر يييييييب ,دمحم رئيييييييب دمحم   ييييييي دمحم   ييييييي   دمحم دمحمربكيييييييا دمحم  ح ب سيييييييس,دمحم

 دمحم   دمحم ال   ييييييالدمحم يييييي  دمحم   يييييي   مدمحم ييييييسدمحم هييييييالدمحم رئييييييب دمحم   يييييي دمحم  ق يييييياءدمحم    يييييي دمحم  قا ييييييسدمحم ييييييائقدمحم ب    .   ييييييا 

    يييييييالدمحم  سباسيييييييبةدمحم  الق  يييييييا بةدمحم  ال   ا بيييييييةدمحم  ييييييي دمحم   سييييييي   دمحم  ييييييي ط س دمحم   اق يييييييةدمحم ييييييي  دمحم ييييييي دمحم  ق يييييييابادمحم

ييييييةدمحم    كاسييييييا  ادمحم  يييييي دمحم  قييييييعدمحم  ب يييييي  دمحم   بحيييييي دمحم ييييييسدمحمسييييييبردمحم  ربيييييي دمحم  بر ييييييا بدمحم  حكيييييي  سدمحم   بب يييييي دمحم  ط  ييييييايدمحم     ح 

لدمحم يييييييييياق دمحم بيييييييييير دمحم   حيييييييييي بايدمحم الق  ييييييييييا بةدمحم   يييييييييي  ط ب دمحم ييييييييييسدمحم  بيييييييييي  ايدمحم   ر ابيييييييييية .  ابع دمحم   دمحم ال   ييييييييييا

دمحم    ر ء يدمحم     ب  دمحم        ا دمحمب ادمحمبكرمدمحمح ابةدمحم  طبقايدمحم  رقبر دمحم      ة .

 رئب دمحم      ربة:دمحم   ر سدمحم   س   بةدمحمب    دمحم  دمحم  ركائ دمحم  ساسبةدمحمالس قر ردمحم    طقة

   قيييييي دمحمرئييييييب دمحم      ربييييييةدمحم بيييييي دمحم   طبيييييي دمحم  ييييييامدمحمر ييييييب دمحم دمحم  بيييييي الدمحم  ب ييييييب  دمحم  بييييييردمحمبار بييييييةدمحمدمحم ييييييرقدمحم بيييييي  /

      كةدمحم   رببةدمحم  س   بةدمحم   بردمحم ب مدمحمب دمحم رحا دمحمآمدمحمس   دمحم      دمحم   ر  قدمحم  .

  كيييييي دمحمر ييييييب دمحمبييييييرمدمحم   قيييييياءدمحمبحسيييييي دمحمببييييييا دمحم ييييييا ردمحم يييييي دمحمرئاسييييييةدمحم      ربيييييية دمحم  ييييييقدمحم   رقييييييايدمحمبييييييب دمحم  ب يييييي ب  دمحم

 يييييييا  دمحم  ييييييي دمحم ب  ييييييي دمحم   ييييييي    دمحم     ييييييي ةدمحم    يييييييمدمحم     سيييييييبقدمحم حيييييييرصدمحم   ييييييير سدمحم  ييييييي دمحم   بييييييي دمحم طيييييييردمحم   

     ييييييا ردمحمب يييييي  دمحم يييييي  دمحم يييييي دمحم  ق ييييييابادمحم  ق ب بييييييةدمحم      بييييييةدمحم  يدمحم اله  يييييياالدمحم    يييييي رأ دمحم  ييييييبر دمحم  يييييي دمحم  دمحم   يييييير سدمحم

   سييييي   بةدمحمب ييييي   دمحم ييييي دمحم  ركيييييائ دمحم  ساسيييييبةدمحمالسييييي قر ردمحم    طقييييية دمحمبا يييييةدمحم يييييسدمحم  ظييييير  دمحم   قبقيييييةدمحم   يييييسدمحم  يييييردمحمب يييييادمحم

   ردمحمر ييييييب دمحم  يييييي دمحم السيييييي قر ردمحم    ييييييسدمحم  يييييي حدمحم  ب يييييي دمحم   يييييي  دمحم   ييييييسدمحم      ييييييا.دمحم  مدمحم   ييييييا الدمحم    حيييييي بايدمحم   ب  ريييييية

   ر قبييييييةدمحمبا ييييييةدمحمبييييييرمدمحم  سيييييي   يدمحم  رب ييييييةدمحم  ببيييييير .  دمحم   يييييي دمحم ب ييييييردمحم  بييييييردمحم  بار بييييييةدمحم يييييي دمحم  ييييييالدمحم     كييييييةدمحم

    يييييي  دمحم   يييييير سدمحم  ر  بييييييةدمحم  يييييي دمحم   بيييييي دمحم   يييييي دمحم  سيييييي قر رر دمحم   ييييييبر بدمحم  يييييي دمحم يييييير ر دمحم    ييييييمدمحم يييييي دمحم  ييييييمدمحم  طبيييييي دمحم

    ييييييييا  دمحم    بييييييييا مدمحم    ييييييييارحدمحمبييييييييب دمحم  ب  ب .   ييييييييا دمحم  دمحم:دمحم  ا سيييييييي   دمحم يييييييي دمحمدمحم   رقييييييييايدمحم  ث ائبييييييييةدمحم   سييييييييبع

   ييييير سدمحمبب ييييي دمحم  ييييي دمحم   يييييمدمحم   حييييير أدمحم الق  يييييا حدمحم يييييسدمحم   ييييير سدمحمب ييييي دمحم يييييسدمحم  ييييي ح  ادمحمك يييييادمحم  ييييي دمحمبحيييييرأدمحم ق  يييييا دمحم

    طقيييييية  دمحم  يييييي   دمحم  يييييي دمحم يييييير ر دمحم    ييييييا  دمحمبييييييب دمحم  ب يييييي ب دمحم  حقبييييييقدمحم   كا ييييييمدمحم الق  ييييييا حدمحمسييييييب ادمحم   دمحم   يييييير سدمحم

سييييييالدمحمباالس    ة.   يييييياردمحم  بييييييردمحم  بار بييييييةدمحم  سيييييي   حدمحم  يييييي دمحم  دمحم   يييييير سدمحمقييييييا ردمحم  يييييي دمحمب   ييييييأدمحم ق  ييييييا  دمحم     ييييييادمحمب 

     ييييييةدمحم   حيييييي باي دمحم  بيييييير دمحم يييييي دمحم السيييييي     دمحم    ييييييا  دمحم  السيييييي ث اردمحم ييييييسدمحم  غييييييا دمحم    يييييياح .ك ادمحم ييييييالدمحم ييييييسدمحم   قيييييياءدمحم

https://www.ina.iq/177421--.html
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 سيييييي  ر ضدمحمآبييييييردمحم   طيييييي ر يدمحم  سباسييييييبةدمحم ييييييسدمحم    طقييييييةدمحم    ييييييا ال دمحم    اكبيييييي دمحم  يييييي دمحم ه بييييييةدمحم  ا  ييييييةدمحم    ييييييايدمحم يييييي دمحم

   ا ر يدمحمب ادمحمبحققدمحم    دمحم   سرالدمحم كا ةدمحم       دمحم  قادمحم  ببا .برمدمحم  ح  ردمحم   

 رئب دمحم    ر ءدمحمب   عدمحمبر بطةدمحم    سدمحم    بةدمحم بك  دمحم  دمحم س بريدمحم    ا ايدمحم     ئبة

  سييييييبي دمحم  دمحم  حك  ييييييةدمحم كيييييي دمحمرئييييييب دمحم   يييييي دمحم  يييييي  ر ء دمحم دمحم ييييييبالدمحم  سيييييي    س دمحم  بيييييي الدمحمدمحم كا ييييييةدمحم ال بيييييياءدمحم   ر قبيييييية/

 س ق الدمحم س بريدمحمالس بر  دمحم      دمحم    بةدمحم  ط بردمحم  ا عدمحم    بة.

  كييييييردمحم   ك يييييي دمحم   ر ييييييسدمحم ييييييرئب دمحم  يييييي  ر ء دمحم ييييييسدمحمببييييييا دمحم  ق يييييي دمحم كا ييييييةدمحم   بيييييياءدمحم   ر قبييييييةدمحم)  ل( دمحم  دمحم رئييييييب دمحم

   ييييييي دمحم  ييييييي  ر ءدمحم دمحم يييييييبالدمحم  سييييييي    س دمحم ييييييير  دمحم    ا يييييييابدمحم يييييييال دمحمر بطيييييييةدمحم    يييييييسدمحم    بيييييييةدمحم يييييييسدمحم   ييييييير س دمحم

ب دمحمبيييييييييا    ر ب دمحم  ييييييييي  دمحم ييييييييي دمحمبح ييييييييي ردمحم   بيييييييييرحدمحم   يييييييييحةدمحم    ييييييييي ا ةدمحم  ييييييييي  دمحم ييييييييي دمحم   ييييييييي برب دمحم   يييييييييا  

   س  ارب  .   ييييييا دمحم  ببييييييا دمحم  دمحم  ال   ييييييالدمحم يييييي  دمحم  اق ييييييةدمحم  قييييييعدمحم  سباسييييييةدمحم     ئبييييييةدمحم ييييييسدمحم   يييييير س دمحم سييييييبمدمحم

 طيييييي بردمحم   يييييي ا ةدمحم     ئبييييييةدمحم   ا  ييييييةدمحم   ئييييييقدمحم  طب  ييييييادمحم ييييييسدمحم   ر س .  كيييييي دمحمرئييييييب دمحم  يييييي  ر ءدمحم  دمحم   حك  ييييييةدمحم

س دمحم   ييييييح   ييييييسدمحم    بييييييايدمحم     يييييياأدمحم  يييييي   رح دمحمالسييييييب ادمحم ييييييادمحمب   ييييييقدمحمبا  ا يييييي دمحم  يييييي   ئسدمحم  يييييي حدمحمدمحم  يييييي يدمحم    يييييي  

بح يييييياأدمحم  يييييي دمحم    بيييييي دمحم يييييي دمحم  ييييييا  دمحم    ظييييييبالدمحم ييييييسدمحم  ييييييامدمحم السيييييي بر  دمحم    يييييي  ئسدمحم    بيييييية دمحم  حقبييييييقدمحم  يييييي دمحم   ئييييييسدمحم

  كا م .   ييييياردمحم  سييييي    س دمحم  ييييي دمحم  ييييي ا ةدمحم    بيييييةدمحم   يييييسدمحم  ييييي دمحم ييييي دمحم حركيييييايدمحم الق  يييييا  دمحم  سييييي الدمحم يييييسدمحم ييييي  بردمحم

ييييي دمحمحكييييي  سدمحم يييييا  دمحم   ييييير دمحم الق  يييييا ح  دمحم مكييييي  بدمحم يييييرصدمحم    يييييم دمحم  ييييير ر  دمحم  طب  يييييادمحم  ط برهيييييادمحم يييييسدمحمظيييييمدمحم    

  دمحم سيييييي سدمحم    بييييييةدمحم ييييييسدمحم   يييييير سدمحمب رييييييقدمحم حيييييي دمحمثرثييييييةدمحم  بييييييار يدمحم  الردمحمسيييييي  بابدمحمالسيييييي بر  دمحم    بيييييية دمحم  غ ب ييييييادمحمالدمحم

%دمحم   ييييييييا . بب  :دمحم قيييييييي ر دمحم  قطييييييييالدمحم  بيييييييياصدمحم  يييييييي دمحم10 ب ييييييييعدمحم  رحييييييييص دمحم ب ييييييييادمحمالدمحمب يييييييي بدمحم   يييييييير سدمحمسيييييييي  دمحم

  بيييييية دمحمب  يييييياركةدمحم   ييييييركايدمحم   ا  بيييييية  دمحم  ييييييبر بدمحم  يييييي دمحم   يييييي عدمحم   بييييييةدمحمسييييييا ر ء دمحم   سيييييياه ةدمحم ييييييسدمحم يييييي ا ةدمحم  

بدمحم ييييييسدمحم   ييييي ا ةدمحم     ئبة .    ييييية:دمحم قييييي ر دمحم  قطيييييالدمحم  بيييييياصدمحم  ييييي دمحم   ييييياأدمحم كثيييييردمحم يييييي دمحم   ييييي حدمحمب ييييي دمحم سييييي ابدمحمال  يييييا

بدمحم ييييي دمحم  ييييي   ءدمحمبا   يييييا  دمحم يييييعدمحم   يييييركايدمحم   ا  بيييييةدمحمبيييييرمدمحم ييييي  دمحم  ييييير   دمحم ييييي دمحمسييييي ةدمحم  ييييي ردمحم  ييييي دمحمدمحم250 بدمحم  يييييا با    يييييا

   حك  يييييييةدمحمسييييييي ق الدمحم   سييييييي بريدمحمالسييييييي بر  دمحم   ييييييي   دمحم    بييييييية دمحم يييييييعدمحم ح بييييييي دمحمسيييييييق دمحم   يييييييسدمحمدمحمسييييييي ة  دمحم مكييييييي  بدمحم  

دمحم  ط بردمحم    ا عدمحم ر عدمحمق ر   ادمحم    ا بةدمحم  قدمحم      رايدمحم         .

دمحمبغ   دمحم  ب دمحمظبسدمحم بحثا دمحم  قبعدمحم  راقبةدمحمقا   بةدمحم    بة

ا دمحمبيييييي دمحم يييييي   دمحمبحيييييي دمحم  بييييييردمحم   يييييي مدمحمبا يييييي دمحم يييييي   س دمحم ييييييعدمحم ظبييييييرردمحم ال ييييييار  سدمحم بيييييي دمحم دمحمسيييييي طدمحم  سيييييي  ربةدمحم بيييييي  /

     ب س دمحم  ب الدمحم  سبي دمحم  قبعدمحم  راقبةدمحمقا   بةدمحم    بةدمحمبب دمحم   ر سدمحم    ار ي.

  كييييييردمحمببييييييا دمحم ر دمحم يييييي دمحم  سيييييي  ربةدمحم بيييييي   دمحم  دمحم يييييي   سدمحم  سيييييي قبمدمحم  بييييييردمحم   يييييي مدمحم ييييييسدمحم   ييييييةدمحم ال ييييييار يدمحم   رببييييييةدمحم

    حييييي  دمحم بييييي دمحم دمحمسييييي طا دمحمبييييي دمحم ييييي   دمحم    ب يييييس دمحم يييييسدمحمبغييييي    دمحم بحييييي دمحم ييييي   بدمحم ييييي دمحم  ق يييييابادمحم   يييييسدمحم بيييييصدمحم طييييي بردمحم

   رقيييييايدمحم يييييسدمحم ييييي  دمحم    ييييياالي دمحم    يييييادمحم يييييادمحمب   يييييقدمحمب    ييييي ةدمحم   باحثيييييايدمحم   قبيييييعدمحم  راقبيييييةدمحمقا   بيييييةدمحم    بيييييةدمحمبيييييب دمحم

   ب  ب  .

   ييييي دمحم ييييي ب دمحم   يييييم دمحمح يييييردمحم ييييي   س دمحم ال   يييييالدمحم  ييييي حدمحم يييييالدمحمرئيييييب دمحم   ييييي دمحم  ييييي  ر ءدمحم دمحم يييييبالدمحم  سييييي    سدمحم

 ب  بردمحم    مدمحم ال ار  س.

دمحم

https://www.ina.iq/177406--.html
https://www.ina.iq/177406--.html
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دمحم بر ا بدمحم  حك  س ال ر سدمحم      حدمحمب اق ا دمحم      دمحم   ب   ةدمحم   رب دمحم 

بحيييييي دمحم س  يييييياردمحم   يييييي دمحم  قيييييي  سدمحمقاسييييييالدمحم   ر ييييييس دمحم  بيييييي الدمحم  سييييييبي دمحمبييييييرمدمحم سيييييي قبا  دمحم كبييييييمدمحم/  سيييييي  ربةدمحم بيييييي  دمحم

    ر دمحم  بار بةدمحم  م  دمحم   بطبطدمحم  سباسسدمحمها الدمحم     ح.

 دمحم  دمحم  ببييييييردمحم بحيييييي دمحم ييييييعدمحم    يييييي ح دمحم  سيييييي  ربةدمحم بيييييي  دمحم  كييييييردمحم   ك يييييي دمحم   ر ييييييسدمحم   ر ييييييسدمحم ييييييسدمحمببييييييا دمحم ر دمحم يييييي 

 دمحم ييييييسدمحم  ق ييييييابادمحم     رييييييايدمحم   ر دمحم  بار بيييييية سيييييي  ر ردمحم    سييييييبقدمحم     ييييييا  دمحمبييييييب دمحم س  يييييياربةدمحم   يييييي دمحم  قيييييي  سدمحم 

   سباسبةدمحم عدمحم    مدمحم   قبقةدمحم     بقة .    ر سدمحم  يدمحم اله  االدمحم     رأ دمحمب ادمحمب   دمحم رقاي

 دمحم ييييييبالدمحمدمحم   ييييييا دمحم  ببييييييا  دمحم  دمحم    ييييييا بب دمحم اق ييييييا دمحم    يييييي  دمحم   ب   ييييييةدمحم   ربيييييي دمحم  بر ييييييا بدمحم  حكيييييي  س دمحم حك  يييييية

 دمحم     كبيييييييي دمحم  يييييييي دمحم ه بييييييييةدمحم  سيييييييير لدمحمب  ربيييييييي دمحم قر  يييييييي  دمحم  ييييييييقدمحم   يييييييي  دمحم     قب ييييييييايدمحم   ييييييييسدمحمحيييييييي  هادمحم  سيييييييي    س

   بر ا ب .

دمحم

 ةدمحم  ر  ة  ب أدمحم   رك حدمحم   ر قسدمحمبب  الدمحم    ا ا  دمحم عدمحم  ب   ةدمحم   ربكبة:دمحم    ط دمحم ب يدمحم س     هادمحم   ر  

دمحم

   ييييييي دمحم  ب يييييييأدمحم   ركييييييي حدمحم   ر قيييييييس دمحمبييييييي الدمحم     ييييييية دمحم ب  ييييييياالدمحم    ا ا ييييييي دمحم يييييييعدمحم   ر دمحم  ب   يييييييةدمحمدمحم يييييييرقدمحم بييييييي  /

    ربكبة دمحم  بر بدمحم   دمحم   ادمحم ب يدمحم س     هادمحم   ر  ةدمحم  ر  ةدمحم  حقبقدمحم   ه   دمحم     ركة .

 حسييييي دمحم سييييي ا بمدمحم  كيييييردمحمببيييييا دمحم  ب يييييأدمحم ر دمحم  كا يييييةدمحم يييييرقدمحم بييييي   دمحم  دمحم  حيييييا ظدمحم  ب يييييأدمحم   ركييييي حدمحم   ر قيييييسدمحم  يييييسدمحم

     يييييي دمحم   ر  ييييييقدمحم يييييي دمحم ب   يييييي  دمحم سيييييياءدمحم  بيييييي الدمحم     ييييييةدمحم ييييييسدمحم ركبييييييادمحم    ا ا يييييي دمحم ييييييعدمحم سييييييا  دمحم  بييييييردمحم  ب   ييييييةدمحم

  ال ربكبةدمحمبر ب دمحم ب س  دمحم      دمحم   ر  قدمحم   .

  ييييير دمحمبيييييرمدمحم   قييييياءدمحمبحييييي دمحمآ ييييياسدمحم    يييييا  دمحم     سيييييبقدمحمبيييييب دمحم   يييييا بب دمحمب يييييادمحمبسييييي الدمحم يييييسدمحم حقبيييييقدمحم سييييي قر ردمحمسييييي ردمحم

  بطةدمحمب  أ .   ر دمحم سدمحم   ر سدمحم  م بايدمحم   ر

  كيييييي يدمحم   ر دمحم  ب   يييييييةدمحم ال ربكبيييييييةدمحم    يييييييادمحم  حقبييييييقدمحم السييييييي قر ردمحم الق  يييييييا حدمحم يييييييسدمحم   يييييير سدمحم يييييييسدمحم  يييييييار دمحم  ييييييي دمحم

   بيييي دمحم يييييادمحم يييييالدمحمبحثييييي دمحمبيييييب دمحم  سيييييب دمحمرئيييييب دمحم   يييي دمحم  ييييي  ر ءدمحم   ر قيييييسدمحم   يييييرئب دمحم   ربكيييييسدمحم يييييسدمحم ال  يييييامدمحم   يييييا رسدمحم

   طقة.   حدمحم ر دمحمبب   ادمحمب الدمحم   دمحم  ب ب دمحم سدمحم    كب دمحم   دمحم ه بةدمحم س قر ردمحم   ر سدمحم  

 دمحم  ب يدمحم   ر دمحم  ب   ةدمحم ال ربكبةدمحم س     هادمحم   ر  ةدمحم  ر  ةدمحم  حقبقدمحم اله   دمحم     ركة.

  ييييييير دمحم ال رييييييياسدمحم  ييييييي دمحم    ييييييي ةدمحم    سيييييييبقدمحم     يييييييا  دمحمبيييييييرمدمحم ال   ا يييييييايدمحم     يييييييعدمحم قييييييي هادمحم يييييييسدمحم   ا ييييييي ةدمحم

دمحم    ط دمحمقبمدمحم     دمحم    ردمحم   ارح.

دمحم

 

https://www.alsumaria.tv/Entity/133473/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/11212675/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9/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/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/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/
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دمحمب   بقدمحم را  ايدمحم قر ردمحم       ةبرسباريدمحم ح ردمحم  دمحمقر ردمحم   حك ةدمحم ال حا بة:دمحم   مدمحم ال 

  ربييييييدمحم  ث يييييةدمحم   يييييب دمحم   ييييياالدمحم   يييييالدمحم    حييييي   دمحم ب يييييب دمحمهبييييي  دمحمبرسيييييباري دمحمبييييي الدمحم  ب يييييب  دمحم ييييي دمحمدمحم يييييرقدمحم بييييي  /

دمحمبييييييم حدمحمقيييييير ردمحم   حك ييييييةدمحم ال حا بييييييةدمحم)   يييييي دمحمسيييييي طةدمحمق ييييييائبةدمحم ييييييسدمحم   يييييير س(دمحم  ببييييييردمحمب يييييي  دمحم ق ييييييبالدمحم     ييييييادمحم ييييييسدمحم ال 

 .2023ك ر س ا  دمحم   دمحم  اقةدمحم   را  ايدمحم   اربةدمحمب   دمحم قر ردمحم       ةدمحم ال حا بةدمحم س ةدمحم

باري دمحم يييييسدمحم حاطيييييةدمحم  يييييادمحمقييييي    ادمحمبيييييرمدمحم  سيييييةدمحم   ييييي دمحم   ييييي دمحم  ييييي   سدمحم  اب   يييييادمحم كا يييييةدمحم يييييرقدمحم  ب يييييريدمحمبرسييييي

 بييييي   دمحم ييييي دمحم    يييييادمحم  دمحمبكييييي  دمحم  ييييي  دمحمكيييييمدمحم ييييي دمحمبغييييي   دمحم  رببيييييمدمحم  حيييييا  دمحم    ييييي مدمحم  ييييي دمحم ر ببيييييايدمحم  ئ يييييةدمحم رب  يييييا دمحم

   دمحم س  ر ردمحمحا ةدمحم   ر دمحم    اي .

  ب ييييييامدمحم  رسييييييائمدمحم بييييييردمحم  ق يييييي دمحم ب يييييي  دمحم    اكييييييايدمحم  سييييييبا  دمحم   ر قبيييييية دمحم  هيييييييدمحم   ب  ثييييييةدمحم    بيييييية دمحم  يييييي دمحم  دمحم

دمحم   ييييي ردمحم ب سيييييب دمحمبق يييييمدمحم   يييييا دمحم  ييييي  بردمحم      كييييياي دمحم   سيييييائمدمحم  ييييي دمحمبيييييم حدمحم الدمحم  ييييي دمحم بيييييا  دمحم   ييييي  ر يدمحم  ييييي دمحم حييييي  

   ب   اسييييييبةدمحم  قائ ييييييةدمحمهييييييسدمحم ييييييسدمحم   ييييييا مدمحم    بييييييع دمحم كيييييي  أدمحم  يييييي  ادمحم    يييييي دمحم  مدمحم   يييييي  ردمحم   بيييييي  يدمحم   يييييي ر دمحم

دمحم    دمحم  ق  س .

دمحم

دمحم باردمحمب  دمحمب ا ةدمحم    بع  الدمحمب ب دمحمب م  ردمحم م اسدمحم   س قب بة:دمحم  مدمحم

 

  يييييا دمحم حيييييا  دمحم ييييي ال دمحم  بييييي الدمحم  سيييييبي دمحمب يييييم  ردمحم م ييييياسدمحم   سييييي قب بةدمحم  ييييي حدمحم ب ييييياردمحمرئيييييب دمحم حيييييا  دمحمدمحم/  رييييير يدمحم بييييي  

 دمحمق  دمحم     ةدمحم   ط بةدمحم  سب دمحم  حكبالدمحم   ر دمحمب      مدمحم   باردمحمب  دمحمب ا ةدمحم    بع .

بيييييييب دمحم   يييييييركاءدمحم قيييييييامدمحم  ييييييي دمحم حيييييييا  دمحم ييييييي ال دمحم بييييييي دمحم   هيييييييا دمحم  بيييييييبر حدمحما  رييييييير يدمحم بييييييي  تدمحم  دمحم:  حدمحم قيييييييار دمحم

  سباسيييييبب دمحم  ب ييييياءدمحم  ب ييييي دمحم     يييييائردمحم بيييييردمحم   يييييم  ر يدمحم   يييييسدمحم ييييي ظالدمحم  بييييي الدمحم   ييييي دمحمر سييييي ادمحم   يييييم  ردمحم  ييييي حدمحم ب ييييياردمحم

   سييييييييييييييييييب دمحم  حكييييييييييييييييييبالدمحم ق ييييييييييييييييييمدمحم يييييييييييييييييي دمحم  ر يييييييييييييييييي  يدمحم   ييييييييييييييييييسدمحمب ييييييييييييييييييربصدمحمب ييييييييييييييييييادمحم ال يييييييييييييييييي  ء .

   يييييا  دمحم  ييييي دمحم   يييييمدمحم بييييياردمحم ب ييييي دمحمب يييييا ةدمحم    بيييييعدمحمك يييييادمحمبقييييي حدمحم   سيييييببدمحم ال   يييييا سدمحم   سباسيييييسدمحم    قيييييار دمحم

.  يييييييابعدمحم  بيييييييبر ح دمحم  دمحم هييييييي ردمحم   يييييييم  ر يدمحم   ييييييي دمحم   ا ييييييي دمحم    يييييييائرحدمحم  اسيييييييكيدمحم كثيييييييردمحم ييييييي دمحم  بيييييييعدمحم    اي 

    ييييييييييييبحيدمحم  يدمحم كييييييييييييردمحم ب  يييييييييييي دمحم يييييييييييي دمحم ييييييييييييادمحمهيييييييييييي دمحم  بيييييييييييي دمحمقبييييييييييييمدمحمسيييييييييييي   يدمحم يييييييييييي دمحم ال دمحمحبيييييييييييي  .

    ييييييية دمحم  دمحم  ب ييييييياءدمحم    ييييييي  دمحم يييييييالدمحمبك  ييييييي  دمحم  ييييييي دمحم قييييييي ر دمحمبا   ييييييي مدمحم   ييييييي ها دمحم  ييييييي دمحم   حا ظيييييييايدمحم  غرببيييييييةدمحم

  ييييييائربةدمحم    ب بييييييةدمحم   ييييييردمحم يييييير ر دمحم  بييييييالدمحم كييييييردمحم    كيييييي دمحم ييييييحبةدمحم  ييييييادمحم ال دمحم بر ييييييمدمحم ال كيييييياردمحم      ثبييييييقدمحم  

 هييييييمدمحم  ببيييييييدمحما  ييييييب الدمحم  سييييييرالتدمحم غبييييييريدمحم  بييييييعدمحم ال يييييي ر . طر دمحمرئييييييب دمحم حييييييا  دمحمقيييييي  دمحم     ييييييةدمحم   ط بييييييةدمحم  سييييييب دمحم

بدمحم   بييييييعدمحم  بييييييالدمحم هييييييمدمحم  ببيييييييدمحما  ييييييب الدمحم  سييييييرالتدمحم بدمحم  احييييييا بدمحم ييييييب بابدمحم ا ييييييا   يييييياردمحم  حكييييييبال دمحم  بيييييي الدمحم  سييييييبي دمحم  يييييير  ا

دمحم    اركةدمحم ب دمحم    ا  دمحم حيدمحم     دمحما  ةدمحم سطات.

 

دمحم



 

 2222-2-5/  حداال

 861العدد / 

16 
 

دمحمبب دمحم   ط سدمحم    ب قر طس  بر ايدمحم  ب  دمحم ح مدمحم   دمحم ق دمحم    الدمحمثا  

دمحم

 كيييييي دمحم ال حيييييييا دمحم  يييييي ط سدمحم  كر سيييييي ا س دمحم  بيييييي الدمحم  سيييييييبي دمحم  دمحمبر ييييييايدمحم  بيييييي  دمحمحا يييييييدمحم   دمحم قييييييي دمحمدمحمدمحم/  ريييييير يدمحم بيييييي  

دمحمبب دمحم  ح بب دمحم  كر بب دمحم سدمحم  س ب ا بةدمحم    حدمحمكا دمحم  دمحم   قرردمحم  دمحمب ق دمحم  ب ال.  دمحم    الدمحمثا  

  ييييي ط سدمحمغبيييييا دمحمسييييي ر سدمحم  كا يييييةدمحما  رييييير يدمحم بييييي  ت دمحم  ييييي دمحم كيييييا دمحم ييييي دمحم   م يييييمدمحم  دمحمب   يييييعدمحم قيييييامدمحم  قبيييييا حدمحم يييييسدمحم

  يييييي  دمحم  حيييييي  دمحم  يييييي ب قر طسدمحم  ال حييييييا دمحم ال   ييييييالدمحم  ثييييييا سدمحم  بيييييي الدمحم ييييييسدمحم  سيييييي ب ا بةدمحم الدمحم  دمحمبر ييييييايدمحم  بيييييي  دمحمطيييييير يدمحم

 حا يدمحم   دمحم ال ردمحم   غسدمحم ال   الدمحم   دمحم  مدمحم ح ب دمحم    دمحم  ب  .

  ييييييرحايدمحم      قييييييعدمحم   ييييييسدمحم بييييييصدمحم  حيييييي  دمحم  يييييي ب قر طسدمحم   ييييييا دمحم  دمحم   بر ييييييايدمحمكا يييييييدمحمبسييييييب دمحم   يييييياالدمحمب ييييييضدمحم 

 ر حيييييا دمحمب ييييي  دمحمقييييير ردمحم   حك يييييةدمحم ال حا بيييييةدمحم الببييييير دمحم يييييسدمحم بقيييييا دمحم   بيييييا  دمحم   ا بيييييةدمحم رق يييييبال دمحم  يييييادمحم   دمحم ييييي دمحم  يييييقدمحم

   بر دمحمب   ادمحم   دمحم ال حا دمحم الدمحمب حرأدمحمباحدمحمبط  دمحم  اردمحمه  دمحم ال ردمحم  دمحمب  بمدمحم ب  .

 سبح اأدمحم   دمحم قاء يدمحم      دمحمقبمدمحمح  ا   ريدمحم   دمحم  دمحم حمدمحم  بر دمحم عدمحم  ح  دمحم   ب قر طسدمحم

دمحم

   ر ة:دمحم  حك  ةدمحمس   ك دمحم  دمحم  اب ةدمحم الب    دمحم   ربكسدمحمب   دمحم    الر

 كيييييي دمحم حييييييا  دمحم  ريييييي ة دمحم  بيييييي الدمحم  سييييييبي دمحمقيييييي ردمحم  حك  ييييييةدمحم  حا بييييييةدمحم  يييييي دمحم  اب ييييييةدمحمدمحمدمحم كا ييييييةدمحم       ييييييةدمحم  بباربيييييية/

  ربكيييييييادمحمب حا  يييييييةدمحمدمحم   يييييييغ طدمحم   بركبيييييييةدمحم  ييييييياردمحم   ييييييي  دمحم   حك  يييييييةدمحمب ييييييي  دمحم   يييييييةدمحم  ييييييي  الردمحم  ببييييييير  دمحم    يييييييا

    بعدمحم     دمحم  با  دمحم  سبطدمحم  اردمحم  طبقةدمحم  سباسبة.

 قييييييامدمحم  يييييي دمحم   حييييييا  دمحم  ييييييسدمحم  ريييييي ر حدمحم ييييييسدمحم  ييييييربةدمحم يييييي /       ة/دمحم  دمحم     سييييييب دمحم   مدمحمبا  ييييييةدمحم  يييييي  الردمحمهيييييي دمحم

   ا يييييييي دمحم   ربكييييييييسدمحم  يييييييي حدمحمبحييييييييا مدمحم   ييييييييغطدمحمبكييييييييمدمحم   سييييييييائمدمحم  يييييييي دمحم  حك  ييييييييةدمحم    بيييييييي    دمحم  ييييييييبر دمحم  يييييييي دمحم  دمحم

 عدمحم رييييييييييياقالدمحم   يييييييييييةدمحم  ييييييييييي  الردمحم  ييييييييييي دمحم   ييييييييييي  دمحم   ر قيييييييييييس .    را  يييييييييييايدمحم اربيييييييييييةدمحم ييييييييييي دمحم  يييييييييييمدمحم  ييييييييييي

  يييييابع دمحم  دمحم   حك  يييييةدمحم   ب يييييأدمحم   ركييييي حدمحم حيييييا مدمحم  ييييي ب صدمحم ييييي دمحم  قبييييي  دمحم   يييييسدمحم ر ييييي ادمحم  ب يييييأدمحم  رييييي ر  سدمحم    يييييسدمحم

 سييييييببيدمحم ييييييسدمحم  بريييييياضدمحمقب ييييييةدمحم  يييييي ب اردمحم   ر قييييييس  دمحمال  ييييييادمحم  يييييي دمحم  دمحم  ال  ييييييةدمحم ر   ييييييةدمحم يييييي دمحم  ييييييمدمحم   بييييييعدمحم   يييييي  دمحم

   ب يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي   ر .

 ييييي دمحم  يييييمدمحم  يييييعدمحم ر ريييييالدمحم  ييييي  الر دمحمببيييييب دمحم  رييييي ر ح دمحم  دمحم رئيييييب دمحم  ييييي  ر ءدمحمدمحم ب ييييي  دمحم  بيييييالدمحم  سباسيييييةدمحم يييييعدمحم  ربكيييييا

  دمحم ييييييييييبالدمحم  سيييييييييي    سدمحم  حييييييييييا ظدمحم  ب ييييييييييأدمحم   ركيييييييييي حدمحمبسيييييييييي كا دمحم  طربييييييييييقدمحم  هييييييييييالدمحم هييييييييييسدمحم   را  يييييييييياي .

 كيييييا دمحم   ح يييييمدمحم  سباسيييييسدمحم يييييبا دمحم   كب يييييسدمحمقييييي دمحم حييييي  دمحم يييييسدمحم قييييييدمحمسيييييابقدمحم  كا يييييةدمحم/       ييييية/دمحم  دمحم  حييييي   دمحم   يييييةدمحم

ث ييييييادمحم  ربكييييييادمحم حك  ييييييةدمحم  سيييييي    س  دمحم  ييييييبر دمحم  يييييي دمحم  دمحم    يييييير ء يدمحم  يييييي  الردمحمهييييييسدمحم يييييي ءدمحم يييييي دمحم  رسييييييائمدمحم   ييييييسدمحم ب 

   ببر دمحمهسدمحمب ثابةدمحم  ادمحم    دمحمب ادمحم  ربكادمحم  دمحمبرمدمحم حربأدمحم   ارلدمحم  دمحم  حك  ة .
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دمحم

دمحم  قبضدمحم   دمحم    ةدمحمباال  اردمحمبا ب ردمحم آبرب دمحمبا سرقةدمحم      بر

باال  ييييياردمحمبا ب يييييردمحم آبيييييرب دمحم    ييييييدمحم كا حيييييةدمحم   ييييير ال دمحم  بييييي الدمحم  سيييييبي دمحم  قيييييبضدمحم  ييييي دمحم    يييييةدمحمدمحم  سييييي  ربةدمحم بييييي  /

 با سرقةدمحم      بردمحم سدمحمبغ   دمحم.

/دمحمبغييييي   دمحم  بربيييييةدمحم كا حيييييةدمحم  ييييير ال دمحم  ييييي دمحم   ك ييييييدمحم ريييييار دمحم  سييييي  ربةدمحم بييييي  دمحم  كيييييريدمحم   كا حيييييةدمحم يييييسدمحمببيييييا دمحم ر دمحم ييييي 

 ك يييييي دمحم   يييييي  ئ دمحم  كا حييييييةدمحم   يييييير الدمحم يييييي دمحم  قييييييبضدمحم  يييييي دمحم    ييييييةدمحمب رب ييييييةدمحم ال  يييييياردمحمبا ب يييييير دمحمحبيييييي دمحم ييييييالدمحم ييييييرضدمحم

(دمحم ييييي دمحمقيييييا   دمحم كا حيييييةدمحم٥ حكييييياالدمحم   يييييا  دمحم)   ر سدمحم   حقبقبيييييةدمحم  ييييياالدمحم  ظييييياردمحمقا يييييسدمحم   حقبيييييقدمحم قيييييرردمحم  قبرييييي دمحم  يييييقدمحم

   يييييييا يدمحم  دمحم  ريييييييار دمحم  بربيييييييةدمحم كا حيييييييةدمحم   ييييييير الدمحم  قييييييييدمحم  قيييييييبضدمحم  ييييييي دمحم ييييييي  دمحم ييييييي دمحم ييييييير ئالدمحم ال  ييييييياردمحمبا ب ر .

      ييييييب دمحم قبييييييا  الدمحمبسييييييرقةدمحم ر  ييييييايدمحم اربييييييةدمحم  ر  ييييييايدمحم   ييييييأدمحم ييييييأدمحم سييييييرقةدمحم بييييييا  دمحم ا بييييييةدمحم   ييييييا مدمحمسييييييك بةدمحم

ة .   يييييياريدمحم  يييييي دمحم  يييييي دمحم  ييييييالدمحم  بييييييا دمحم  حييييييامدمحم  اربييييييةدمحم آبييييييرب دمحمبييييييا    بردمحم  ط يييييي بب دمحمبق ييييييابادمحم  ائبييييييةدمحم ب  ر

    ر ء يدمحم  قا   بةدمحمبحق الدمحم  ق ب  الدمحم   دمحم  ق اءدمحم ب ا   دمحم   ءهالدمحم   ا م .

      بايدمحم     ركةدمحم  ب دمحم   ببردمحم  ب  دمحمب   دمحم      رب 

    ييييييدمحمقبيييييا  دمحم     بيييييايدمحم    ييييي ركة دمحم  سيييييبي دمحم  بيييييا دمحم ييييي  ببردمحم   بيييييةدمحم  ييييي  ب دمحمق   يييييمدمحم كا يييييةدمحم       يييييةدمحم  بباربييييية/دمحم

   يييييير قبب دمحم بييييييردمحم  طييييييرسدمحم  بربيييييية دمحم  ييييييبر دمحم  يييييي دمحم  دمحم  يييييي   دمحمهيييييي  دمحم   يييييياالدمحمسيييييي ك  دمحم اربببييييييةدمحمبر ييييييمدمحم      ييييييرب دمحم

  الس قر ردمحم    س.

  كيييييييردمحمببيييييييا دمحم  قبيييييييا  دمحم  ق ييييييي دمحم/       يييييييةدمحم/ دمحم  دمحم   رربيييييييقدمحم  يييييييرك دمحمقيييييييب دمحم  ييييييي   حدمحم ائييييييي دمحمقائييييييي دمحم     بيييييييايدمحم

  قييييي  يدمحم  بربيييييةدمحم    ييييي ركة دمحم ييييير  دمحم يييييم  ر بدمحمبح ييييي ردمحمقيييييا  دمحم   بيييييايدمحمكيييييربرءدمحم  ال بييييياردمحم رئيييييب دمحم ركيييييا دمحمقبيييييا  دمحم

 هبئيييييايدمحمركييييي دمحم  قبيييييا   دمحم   اق يييييةدمحم ييييي  ب دمحم  قيييييمدمحم ح ابيييييةدمحم      يييييرب دمحم    ييييي   ب دمحم ييييي دمحم  بيييييعدمحم   حا ظيييييايدمحمبيييييير دمحم

  با ييييييةدمحمب  بييييييةدمحم    رييييييمدمحمدمحم  يييييي دمحم  ريييييي دمحم ر ييييييردمحم  حيييييي   حدمحم  يييييي الدمحم  يييييي باردمحم   ق سييييييةدمحم دمحم   يييييي   دمحم  بطييييييطدمحم ال  بييييييةدمحم

كيييييمدمحم ييييي دمحمكيييييربرءدمحم  ال بيييييار دمحم حا ظيييييايدمحم   ييييير سدمحم     سيييييبقدمحم يييييعدمحم  قبيييييا  يدمحم ال  بيييييةدمحم يييييسدمحمدمحم بطيييييطدمحم  ح ابيييييةدمحمب  ييييي الدمحم

  كيييييي دمحم ائيييييي دمحمقائييييي دمحم     بييييييايدمحم    يييييي ركةدمحم  يييييي دمحمدمحم  يييييربدمحم يييييي دمحم سيييييي ا دمحمقبيييييا  سدمحمطبيييييير  دمحم   ييييييب دمحم   قيييييي  دمحم    بييييية .

  ييييي  دمحم ييييي دمحم     ب يييييايدمحم    يييييمدمحمب يييييادمحم     سيييييبقدمحمبيييييب دمحم  قييييي  يدمحم ال  بيييييةدمحم هبئيييييةدمحم  حيييييبدمحم     ييييير دمحم  ييييي  ب دمحم  طيييييرسدمحم

  ببيييييييا دمحم  ييييييي دمحم  دمحم  ييييييي   دمحم      يييييييرب دمحمدمحم   يييييييسدمحمبسييييييي ك ادمحم      يييييييرب دمحم   قب يييييييايدمحم  حركيييييييةدمحم   ظيييييييبالدمحم  ق   م .  ريييييييي

  يييييي دمحم   م ييييييمدمحم  دمحمب ييييييمدمحم  يييييي دمحمسيييييي ةدمحم ال يييييي دمحم    ييييييردمحمب  بييييييادمحم   يييييي دمحم يييييي  ردمحمثرثييييييةدمحم  يييييي ردمحم هيييييي دمحم  ييييييرقالدمحم ال  يييييي دمحم

بدمحمب ييييييي دمحم  دمحم  كييييييي دمحم بطيييييييامدمحم  قط يييييييايدمحم ال  بييييييي دمحمب ب  ييييييي دمحم ييييييي    ادمحم  ب  ا يييييييا  ادمحم ييييييي دمحم حقبيييييييقدمحم    يييييييردمحم  اربببيييييييا

   ر قبييييييةدمحم ييييييعدمحم  بييييييعدمحم  يييييي  مدمحمدمحم  كببييييييردمحم  يييييي دمحم   يييييي دمحم  يييييي  ب دمحمكييييييمدمحم  طييييييرسدمحم   ييييييحر  بةدمحم  يييييي الدمحم  يييييي دمحم  حيييييي   دمحم

    ا ر  .   ييييياردمحم  ييييي دمحم   يييييكبمدمحم   يييييةدمحم  بيييييادمحم يييييسدمحم قيييييردمحم  قبيييييا  دمحم    اب يييييةدمحم  ال ييييير  دمحم     سيييييبقدمحم يييييعدمحم  قبيييييا  يدمحم

بدمحم  دمحم     يييييمدمحمسيييييبك  دمحمب ييييي رردمحم سييييي  ر دمحم ب يييييكمدمحمبييييي  سدمحمبيييييرمدمحم  ييييير دمحمدمحم ال  بيييييةدمحم  هبييييي  دمحم  حيييييبدمحم     ييييير   دمحم بب يييييا

دمحم ةدمحم   قمدمحم      رب دمحم .  ثرثةدمحم   ردمحمب ادمحمبم  دمحم  رب دمحم  ر  ةدمحم  بططدمحم       ةدمحم سردمحم

https://www.alsumaria.tv/Entity/3172698065/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/47586/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF/ar/
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   براضدمحم س اردمحم    الردمحم سدمحمبغ   دمحم  رببمدمحم عدمحم  غرس

دمحم

  بر ييييييدمحم سييييي اردمحم ييييير دمحم  ييييي  الردمحم  ييييياالدمحم  ييييي ب اردمحم   ر قيييييس دمحم  بييييي الدمحم  سيييييبي دمحم يييييعدمحم قريييييامدمحم  ب ر يييييةدمحمدمحم يييييرقدمحم بييييي  /

   رئبسبةدمحم سدمحمبغ    دمحم  سدمحم رببمدمحم ا  ةدمحم ق بالدمحمك ر س ا دمحم.

 ب ييييياردمحمدمحم162700   رك بيييييةدمحم قر ييييييدمحم يييييسدمحمبغييييي   دمحم  ييييي دمحمدمحم قيييييامدمحم ر سيييييمدمحم كا يييييةدمحم يييييرقدمحم بييييي   دمحم   دمحمب ر يييييةدمحم  كريييييا 

   الردمحم.دمحم100 ر قسدمحم قابمدمحم

  الر.دمحم   يييييياردمحم ر سيييييي  ادمحم  يييييي دمحمدمحم100 ب يييييياردمحم ر قييييييسدمحم كييييييمدمحمدمحم163000 ب ييييييادمحمكا يييييييدمحم السيييييي اردمحم ييييييبا دمحمهيييييي  دمحم  بيييييي الدمحم

  دمحم سيييييي اردمحم  ببييييييعدمحم    يييييير ءدمحم ييييييسدمحم حييييييامدمحم   ييييييبر ةدمحمبا سيييييي  سدمحم   ح بييييييةدمحم ييييييسدمحمبغيييييي   دمحم سيييييي قريدمحمحبيييييي دمحمب يييييي دمحمسيييييي ردمحم

  الردمحم  ييييييادمحم ييييييسدمحمدمحم100 ب يييييياردمحم كييييييمدمحمدمحم162000 قييييييس دمحمبب  ييييييادمحمب غيييييييدمحم سيييييي اردمحم   يييييير ءدمحم ب يييييياردمحم ردمحم164000  ببييييييعدمحم

دمحم163500 رببيييييمدمحم قيييييي دمحمسيييييي مدمحم  يييييي  الردمحم  برا ييييييادمحم ب ييييييادمحم ييييييعدمحم غيييييرسدمحم  ب ر ييييييةدمحم ب ييييييادمحمحبيييييي دمحمب يييييي دمحمسيييييي ردمحم  ببييييييعدمحم

دمحم  الر.دمحم100 ب اردمحم قابمدمحمدمحم163000  الردمحم دمحم س ردمحم   ر ءدمحمدمحم100 ب اردمحم كمدمحم

دمحم

 ”LPG“   ركبايدمحمبا غا دمحم  سائمدمحم   رطدمحم    دمحمقر دمحم با  دمحم     دمحم  ا  دمحم   ب دمحم

 حطيييييةدمحم  بئيييييةدمحم قييييي  دمحمدمحم   ييييي ةدمحم كبيييييمدمحم   ر دمحم  ييييي رطدمحم  يييييم  دمحم     بيييييعدمحم بييييي دمحم   ييييي ر دمحم  بييييي الدمحم  سيييييبي دمحم/  رييييير يدمحم بييييي  

 دمحم   الءدمحم  حك  بةدمحم سدمحم حا ظةدمحم با  دمحمب  دمحم  ا  دمحم   ارهادمحم   هب  ادمحمب كمدمحمكا م.

بح ييييي دمحمب    بيييييةدمحمدمحم   حطييييياي قيييييامدمحم   ييييياهر دمحم يييييسدمحمببيييييا دمحم  قييييييدمحما  رييييير يدمحم بييييي  تدمحم سيييييبةدمحم  ييييي  دمحم  دمحم:   ييييي دمحم   ييييياردمحم

بدمحم  دمحم قطيييييييالدمحم     بيييييييعدمحمدمحم  ييييييي   ر دمحم    يييييييركة    ييييييي  دمحم  ييييييي دمحم الر قييييييياءدمحمبا بييييييي  ايدمحم   ق  يييييييةدمحم   ييييييي  ط ب   دمحم بب يييييييا

 سب يييييييييييييي  دمحمطريييييييييييييير دمحم   بييييييييييييييةدمحم ييييييييييييييسدمحم  يييييييييييييي  دمحم    بييييييييييييييعدمحم  بيييييييييييييي  ايدمحم ييييييييييييييسدمحم    ا يييييييييييييي دمحم     ب بيييييييييييييية .

ا دمحم  ا يييييي دمحم   بيييييي دمحم   ركبييييييايدمحمبا غيييييييدمحم  يييييي دمحم  دمحم   ر يييييير دمحم   قب يييييييةدمحمس  يييييي  دمحم بييييييا  دمحم ييييييسدمحم  ييييييي   دمحمدمحم   يييييياردمحم   يييييياهر 

 ييييي دمحم ا بييييي دمحمقيييييامدمحم ييييي بردمحم ييييياالدمحم يييييركةدمحم   بيييييعدمحم      يييييايدمحم   رطبيييييةدمحمحسيييييب دمحمطا ييييي  دمحم  دمحم   هبيييييمدمحم.”LPG“  سيييييائمدمحمدمحم

     ب بيييييييييييةدمحم ييييييييييي  سدمحم يييييييييييسدمحم طييييييييييياردمحم  ربييييييييييي دمحم  بر يييييييييييا بدمحمدمحم    ييييييييييياردمحم حطيييييييييييايدمحم  بئيييييييييييةدمحم   قييييييييييي  دمحم     ا ييييييييييي دمحم

بدمحمدمحم  حكيييييي  س    يييييي دمحمبييييييرمدمحم يييييي  بردمحمدمحم  بييييييسدمحم ح با ييييييايدمحم ب يييييياءدمحم  ق يييييياءدمحم  دمحم  حطييييييةدمحم  يييييي الءدمحم  حك  بييييييةدمحمدمحم سيييييي  ركا

 قييييييي  دمحم دمحم    يييييييادمحم  غيييييييا دمحم  سيييييييائمدمحم  سيييييييبار ي .   ردمحمطا ييييييي  دمحم  ييييييي دمحم   يييييييرضدمحم   حطيييييييةدمحم  ييييييي دمحم   بربييييييي دمحم  ييييييي  لدمحم  

 ييييييادمحم  ييييييطردمحم   ييييييركةدمحم  يييييي دمحم ب ييييييا  ادمحم    هبييييييمدمحم  ال  يييييياردمحمدمحم   يييييي  اردمحم  كا ييييييمدمحم يييييي دمحمقبييييييمدمحم    ييييييابايدمحم الرهاببيييييية

   ييييييا مدمحمب يييييي  دمحم السيييييير لدمحم ييييييسدمحم  ا   ييييييادمحم    ييييييم  دمحم   ييييييحادمحم  دمحم     ربيييييي دمحم ييييييالدمحمبطربقييييييةدمحم)دمحم  ربيييييي دمحم ال ا يييييية(دمحم يييييي دمحم

 كايدمحم   ركةدمحم     سبة .طربقدمحم ر
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دمحم   ار يدمحم  ر سادمحم      دمحم مس دمحم با ر دمحم  ا  دمحمثرثس

    يييييييييدمحم   يييييييار يدمحم   رببييييييييةدمحم    حييييييي  دمحم       ربييييييييةدمحم  رر سيييييييبةدمحم     ربييييييييةدمحم    يييييييي دمحمدمحمسيييييييكاحدمحم بيييييييي  دمحم رببييييييية/

   سب دمحم با ر دمحم  ا  دمحمثرثسدمحمبب  الدمحم   عدمحمبربطةدمحمطربقدمحم ب ءدمحم  رب ها.

   ييييبددمحم بيييي  دمحمبيييي دمحم  بيييي دمحمآمدمحمدمحم   ييييامدمحمهييييا رسدمحمثرثييييسدمحم  ييييعدمحمبييييب   كيييي يدمحم  يييي  مدمحم  ييييثر  دمحم ييييسدمحمببييييا دمحم  يييي رأدمحم قيييي دمحم

  بيييييييردمحم  بار بيييييييةدمحم     يييييييا  دمحم  ييييييي   سدمحم كييييييياثرب دمحمك    يييييييادمحم  بييييييير دمحم  ر بيييييييادمحم    يييييييم  دمحم  بار بيييييييةدمحم يييييييسدمحم   بيييييييا 

    ربييييييييةدمحم ر سييييييييادمحم سيييييييي بر   باالدمحم يييييييياحدمحم ييييييييا كاردمحم  بييييييييردمحم   ييييييييم  دمحم  بار بييييييييةدمحم ييييييييسدمحم    ربييييييييةدمحم    يييييييي  دمحم  دمحم

  ييييياربعدمحم    يييييا  دمحم يييييسدمحم  يييييااليدمحم ييييي  دمحم   يييييادمحمدمحم   بيييييا ر دمحم  ثرثبيييييةدمحمسييييي ك  دمحمب ثابيييييةدمحم   ييييي  دمحم    بييييي دمحم رسيييييالدمحم   ربييييي 

   طاقةدمحم    غبردمحم    ابس.

يييييةدمحم   سيييييبعدمحم    يييييا  دمحمبيييييب دمحم   كيييييااليدمحم    ائبيييييةدمحم ييييي دمحم  ب ييييي   دمحم  ثرثيييييةدمحم ك يييييادمحمسييييي ك  دمحمهييييي ردمحم   بيييييا ر دمحمب ثابيييييةدمحم    

 ييييييسدمحم  ييييييامدمحم    يييييياربعدمحم   سيييييي    ة دمحمبا  ييييييا ةدمحم  يييييي دمحم  ظييييييبالدمحم     ييييييةدمحم يييييي دمحم  ر ا بييييييايدمحم  ثرثبييييييةدمحم    يييييي ركةدمحم ييييييسدمحم

   رببيييييييةدمحم    حييييييي  دمحم    يييييييار يدمحم  س  يييييييا ة  G20بيييييييةدمحم    ييييييي دمحم      يييييييةدمحم    يييييييرب دمحم طييييييياردمحمرئاسيييييييةدمحم    ر

    االدمحم   ارح. COP28  م  ردمحم  طر  دمحم

دمحم

 ب بر  دمحم   ب دمحم  سر ئب سدمحم سدمحم اب  دمحم  امدمحم   رةدمحم  غرببة ق مدمحم ا دمحم  سطب سدمحم

     ييييييةدمحم ييييييابادمحم  سييييييطب بادمحمقيييييير دمحمب يييييي  دمحمحيييييي  ر دمحمدمحم   يييييي دمحم   ييييييب دمحم  سيييييير ئب سدمحمبيييييي  دمحمق   يييييي دمحمق  يييييييدمحم/٤٢ يييييير   دمحم

  ييييييي  دمحم  ب يييييييةدمحم ييييييياب  دمحم    ق يييييييةدمحم ييييييي امدمحم   يييييييرةدمحم  غرببييييييية دمحم ب ييييييي دمحم  دمحمحيييييييا مدمحم  ا  يييييييةدمحم  ييييييي حدمحم  ييييييي دمحم  قيييييييعدمحم

 بسيييييق طدمحمهييييي  دمحم   يييييا  دمحمبر ريييييعدمحم  ييييي دمحمدمحم  يييييالدمحمبكييييي دمحم سييييي حا . سيييييكرح دمحمرغيييييالدمحم   ر  ييييي دمحمالحقيييييادمحمبييييي  دمحم    ييييي ب دمحمبييييي دمحم

 ييييييييسدمحم   ييييييييرةدمحم   قيييييييي  دمحمدمحم2023 يييييييي  دمحم  ر سييييييييطب بب دمحم  يييييييي ب دمحمق  يييييييي  دمحمبر يييييييياصدمحم سيييييييير ئب سدمحم  يييييييي دمحم ط ييييييييعدمحمدمحم36

دمحم   رقبة دمحم سطدمحم    يدمحم   بةدمحم   دمحم     ءدمحم  بطدمحم   ر .

دمحم    ةدمحم  سباسبةدمحم  الق  ا بةدمحم سدمحم ب ا دمحم طامدمحم ر  دمحم  سرطا 

 ب ييييا دمحم/ ييييي دمحمسيييي  ال/دمحم  يييي دمحم قيييي دمحم ييييم  ردمحم  يييي  مدمحم   ا  حييييةدمحم يييي  الدمحم  قطيييييالدمحمدمحم  ييييادمحم قبيييي دمحم   ييييبا  ةدمحم ييييسر سييييبادمحم  بيييي ال/دمحم

دمحم  طبسدمحم سدمحم  بر .

دمحمب  سدمحم  أدمحمبا      دمحم عدمحم ر  عدمحم  الدمحم   بةدمحم   ر ضدمحم      ةدمحمبسب دمحم   باردمحم     ةدمحم   ط بة.

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF+%D8%A2%D9%84+%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86&contentId=1594256
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF+%D8%A2%D9%84+%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86&contentId=1594256
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF+%D8%A2%D9%84+%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86&contentId=1594256
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&contentId=1594256
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دمحمبا ر  ب :دمحم  ا ةدمحم  طبر  دمحم  ر سبةدمحم   ا  دمحم   ق بايدمحم  حققدمحمقر  دمحم   بة

  ر سيييييييسدمحم بكييييييي الحدمحمبا ر  يييييييب دمحم  دمحم ييييييي ا ةدمحم  طبييييييير  دمحم  ر سيييييييبةدمحمقيييييييامدمحمسيييييييكر بردمحم   ييييييي دمحم   ييييييي دمحم/    سييييييي سدمحم

  ييييياالدمحم حقبيييييقدمحمقرييييي  دمحم  بييييي  دمحمبيييييرغالدمحم  ييييي لدمحم   ق بييييياي دمحم  ييييي دمحم     يييييعدمحم بيييييا  دمحم  طاقيييييةدمحم    ا بيييييةدمحمب يييييكمدمحمكببيييييردمحمبيييييرمدمحم

دمحم   دمحمق بر .

 قيييييييامدمحمبا ر  يييييييب  دمحم  حييييييي ثادمحم يييييييسدمحم    يييييييالدمحمحييييييي مدمحم  ييييييي   دمحمكييييييي   ردمحم  ييييييي ا ةدمحم  طبييييييير  دمحم يييييييسدمحمرببب سيييييييأ:دمحم  يييييييسدمحم

    بييييي دمحم ييييي دمحم   غببييييير يدمحم  ب اببيييييةدمحم يييييسدمحم  يييييامدمحم ييييي ا ةدمحم  طبييييير  دمحم   ط بييييية دمحم ثيييييمدمحم  سييييي   يدمحم  ببييييير  دمحمكيييييا دمحمه ييييياأدمحم

 طيييييييرسدمحم  ييييييياربعدمحمكبييييييير دمحم  ييييييي ا ةدمحم  حييييييي ب دمحم سيييييييائمدمحم  طبييييييير   دمحم  طييييييي بردمحم   مسسيييييييايدمحم   ييييييي ا بةدمحم ق بييييييييا دمحم

   حرب دمحم   بايدمحم    ردمحم  ا  يدمحم    اأ دمحم  با  دمحم  ط بايدمحم  حك  بةدمحم   دمحم ر ءدمحم  سر  .

ايدمحم  ييييي يدمحم  ييييياالدمحمر سيييييبادمحم    بييييي دمحم ييييي دمحم    ييييياالدمحم   يييييا بة دمحم ظ يييييريدمحم   ييييياردمحمبا ر  يييييب :دمحم  ييييي دمحم  دمحمقبييييي  دمحم   ق بييييي

  ييييياكمدمحم يييييسدمحم  ربييييي دمحم   ك  يييييايدمحم    ييييي   دمحم     ييييي  ي.دمحم ك ييييي دمحم كييييي دمحم يييييسدمحم   قييييييدمحم رسييييي دمحم  دمحم  ييييياالدمحمر سيييييبادمحمكيييييمدمحم  ريييييرصدمحم

  ب دمحم قطدمحم   غ  دمحم   دمحم     باي دمحم    ادمحم  حقبقدمحمقر  دمحم  ب  دمحم   دمحمطربقدمحم     بةدمحم سدمحمه  دمحم  قطال.

 يييييا مدمحم  طييييي بردمحم ييييي ا ةدمحم   قيييييمدمحمدمحم حيييييا دمحم  ر سيييييسدمحم   قييييييدمحم  ييييي دمحمبر يييييا بدمحم   ييييياردمحمبا ر  يييييب دمحم  ييييي دمحم  دمحمحك  يييييةدمحم ال

 دمحم  يييييي دمحم   قيييييييرردمحمب   بييييييي دمحم  ربيييييي دمحم كثيييييييردمحم ييييييي دمحم  يييييي دمحمطيييييييائر دمحم   ببيييييييةدمحم2030   يييييي حدمحم يييييييسدمحم  ييييييبر دمحمح ييييييي دمحم ييييييياالدمحم

 ح با يييييايدمحم  طبييييير  دمحم   ييييي  س دمحم هييييي  دمحمب ييييي رأدمحم يييييسدمحم طييييياردمحمبطيييييةدمحم  بيييييا  دمحمح يييييةدمحم  طيييييائر يدمحم  ر سيييييبةدمحم   ييييي عدمحم ييييي دمحم

دمحم  دمحم   ا سدمحم  طائر ي.دمحم81   دمحمدمحم35

 

دمحمط ر  ..دمحم    مدمحم   دمحمب اءدمحمآ بايدمحم  اربةدمحم  ا بةدمحم  ب    سك دمحم 

   يييييمدمحم  سيييييك دمحم ط ييييير  دمحم  ييييي دمحمب ييييياءدمحمآ بيييييايدمحم  اربيييييةدمحم  ا بيييييةدمحم  بييييي  دمحم      يييييةدمحم ثيييييردمحم   ق بيييييايدمحمدمحمر سيييييبادمحم  بييييي ال/

دمحم  غرببةدمحم   رر  ةدمحم   دمحم  ب  ب .

ربييييييطدمحم ييييييبكةدمحم    ييييييار دمحم  بر  بييييييةدمحم   ر سييييييبةدمحم   سيييييي سدمحمال   ييييييا دمحم    ييييييريدمحم   ح بييييييةدمحم ييييييسدمحم   بييييييا اليدمحم   ا بيييييية دمحم

ب  يييييي دمحم يييييي دمحم هييييييالدمحمبطييييييطدمحم       ييييييةدمحم اهبييييييأدمحم يييييي دمحم    ييييييمدمحم   يييييياءدمحمطربييييييقدمحم   يييييي امدمحم    يييييي  دمحم   قييييييمدمحم    ييييييارحدمحم ييييييسدمحم

دمحم.    طقة
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