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•
•
•
•
•
•

خالالالالالت ااالالالالمثلال ننث الالالاللك بالالالال” ش يي اللعلالالالالن  :ق مالالالالدلات النخمالالالالادلك ق الالالالدن ا خالالالالدنا لللالالالالد
ل نالالالال ا ”لك د ةالالالالالد الد لالالالالت لهالالالالق نالالالالناك اثالالالال ش الثا” ”لالالالالت الناللالالالالتي(ص )ييي(ن الالالال
نه س ال” اق)
”ائالالالالق دئالالالاللس نه الالالالس ال”الالالال اق لمالالالاللد الاالالالالداد للاالالالال نالالالال بالالالالدد نالالالالك الناالالالال للك الثالالالالاد
العاالالالاللدللك مثللالالالال دبالالالالائش األنالالالالك اراالالالالمثداد االالالالن بنالالالال ش الالالالاللالدي(ص )يي(ن الالالال نه الالالالس
ال” اق)
ال”ائق اعد نال  100 :ألف الاد م دد أنك اللالدي(ص )يي(الفدا ”ل ز)
ال”ائالالالق ثالالالاند للالالالاك بالالالك الفالالالما لاالالالدد مالالالد ب الالال اكمفا لالالالا المالالالن االالالللدن ا اللالالالا نن االالالن
ام” كي(ص )يي(لغداد الل ش)
ال”ائالالالالق اانالالالالد ن الالالالد لالالالالدب لالالالال ال ناالالالالم داا لااالالالالمثناد مالالالالدلت لالالالالن لالالالالادد االالالالن أنالالالال ات
النمثابدلكي(ص )يي(لغداد الل ش)
ال”ائالالالالق اانالالالالد الضالالالالفاد ل نالالالالا لنالالالالا ا ك لاالالالالم ل اللدلنالالالالاك بثالالالالد ه االالالالم بلالالالالد الالالالالدائد
الم فزل ”لتي(ص )يي(لغداد الل ش)

•
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•
•
•
•
•

دئالالالالاللس الهن دلالالالالالت لمالالالالالدد ب الالالال م الالالالالالد للالالالالالا بنالالالالالت الن”ااالالالال الاد دلالالالالالتي(ص )يي( لالالالالالالت
اك”لاء العدا لت)
اللا نن لغادد ال ال كلا النماد ي(ص )يي(الفدا ”ل ز)
المع الالالالاللش مع الالالالالك ”هالالالالالاك اكنماا”الالالالالا ارللمد ”لالالالالالت لنمالالالالالادلت  800ألالالالالالف الالالالالالق  50ألالالالالالف
مددلاني(ص )يي(الفدا ”ل ز)
الداادلك للامد لم زل د امق الن فلك لم د ق (ص )يي(الفدا ”ل ز)
الداك مع ك ن بد امئ”اف داالم ا اله لت ال العداقي(ص )يي(الفدا ”ل ز)

• الثالالالاللى ب الال ال نم نمالالالاللك لاردلالالالالاق االالالالن ضالالالالالك الالالالالدلك االالالالدالنا نخمضالالالالت لضالالالال”ابت العلالال ال ا
ال”اافتي(ص )يي(لغداد الل ش)
• أ”لاء بك ضف نعالد ان الافاد اكندلللت لضاد خلكي(ص )ي(الفدا ”ل ز)
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• لدداالالالالالماك مخضالالالالالص ”االالال ال أدلعالالالالالت ن لالالالالالادا دل”الالالالالاد ر” الالالالالاء مالالالالالا النلالالالالالا االالالالالن الاالالال ال لنا”لت
هنهناتي(ص )يي(الفدا ”ل ز)

• الالالالالدئلس ال ل”الالالالا”ن :نالالالالك الناالالالالمالت أك للالال ال ك ا”فهالالالالاد النداالالالال االالالاللل أاالالالال ات لاالالالالزق هي(ص
)يي(د لمدز)

•

الضلك مداق لا مداك ل ملك بثد نت لم ك لداكي(ص )يي(د لمدز)
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خالت اامثلال ننث لك ب” ش يي اللعلن  :ق مدلات النخمادلك ق
دن ا خدنا لللد ل ن ا ”لك د ا ةلد الد لت لهق نناك اث ش
الثا” ”لت الناللت
ال”الالال الق اك ت لالالالالدلةلس نه الالالالس ال”الال ال اق
ن الالال نه الالالالس ال”الالال اق /ااالالالالمثلت الاالالالاللد ااالالالالك لالالالالدلش اللعلالالالالن
ة
االالالالن نلملالالالال اللالالالال ش اكث”الالالاللك  -17اق  2020ننث الالالاللك بالالالالك أن”الالالالاء اكالالالالالاء الاالالالالل”لت ( النخمالالالالادلك )
لن”ا مت نمد ع ا” ك النخمادلك“.
الالالالالات اللعلالالالالالن اك ق بنالالالالالت النخمالالالالالادلك لالالال ال النلالالالالالت ضالالال ال االالالالالن العدلالالالالالد نالالالالالك اله ا”الالالالالق اكن”لالالالالالت
اكهمنابلالالالالت الخدنلالالالالالت خاضالالالالت خالالالالالالت الفمالالالالالد اكخلالالالالد مفمالالالالالن هالةاالالالالالت ل د ”الالالالا الالالالال بنالالالالالت
النخمادلك ه”لا ال ه”ق ن اله ا الضالت الم بلت“.
هالالالالد خالالالالالت ال ثالالالالاء ن”ا مالالالالت نمالالالالد ع الالالالا” ك النخمالالالالادلك الالال ال ل الالالالدف الالال ال م” الالالاللش بنالالالالت النخمالالالالاد
اهلامالال ال مهالالالالا ن” ثالالالالت بن الال ال انالالالالفاء المالالالالدبلت الثا” ”لالالالالت
مادلالالالالد ه الالالالت ادملا الال ال للالالالالاك اث الال ال
ب اكبنات المن لث ش ل ا“.
لالالالاللك اك الثالالالالد نالالالالك  1600نخمالالالالاد نالالالال زبلك ب الالالال لااالالالالت االالالالالاء ناالالالالال ن”الالالالا لغالالالالداد للالالالال” ش
 450نخمالالالالالاد ضالالالالالدد ا انالالالالالد مثللالالالالالم ش نالالالالالك لالالالالالت النااا الالالالالت لمثانالالال ال ك نل الالال ال  250الالالالالالف دل”الالالالالاد
مالالال دلا النالالالالا لالالالالش لمالالالالنت اللثلالالالالت ل”الالالالاق بالالالالدش ا”م الالالالاش االالالالن داالالال ناالالالالماثام ش لنالالالالا م الالالالدق الالالالاللعى
ال النلت مانلك انالت ان”لت ل المدلات“.
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الالالالالق اللعلالالالالن االالالالن خمالالالالاش ال ثالالالالاء نالالال
ة
ناللالالالالت مالالالال دلت ل نخمالالالالادلك نثالالالالالت الخالالالالدنا المالالالالن ل ة د ” الالالالا االالالال اء لالالالالد الةد الد لالالالالت ا ل نالالالال ا ”لك
لاالالالاللك معالالالالدلت الالالالا” ك النخمالالالالادلك الالالالال المنالالالالنك لااالالالالت لالالالال المفاضالالالاللت انالالالالال بالالالالك اكاالالالالالداع
لم”االالالالل العنالالالالت لالالالاللك د ةالالال الد الد لالالالالت النع”لالالالالت لثاالالالالش النع نالالالالا النخمالالالالادلك لغالالالالدى اضالالالالداد ل ا الالالالا
الالك “ي
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”ائق دئلس نه س ال” اق لملد الاداد للا ن بدد نك النا للك
الثاد العالدللك مثلل دبائش األنك ارامثداد ان بن ش اللالد
ن الالال نه الالالس ال”الالال اق /االالالمثلت ”ائالالالق دئالالاللس نه الالالس ال”الالال اق العدا الالالن الالالالدلم د لمالالاللد خ لالالالت الاالالالداد
اللالالالال ش ارث”الالالاللك  17/8/2020االالالالن نثالالالالد انمالالالال للغالالالالداد الفدلالالالال مالالالال اك ن الالالالد ”ائالالالالق األنالالالاللك العالالالالاش
لالال ال زاد الالالالالدااع ال الال ال اء مالالال اق انالالال ائالالالالد الالال اله لالالالالت ال الال ال اء ”الال ال لد باضالالالالش الالالالا بنلالالالالد الل لالالالالت
العاالالاللدلت الثا”لالالالت االالالن زاخالالال نالالال بالالالدد نالالالك الثالالالاد العاالالاللدللك النلالالالدا”للك لنالالالا انالالالد لالالال ا ال ثالالالاء
دئالالالالاللس ننث لالالالالالت ال نالالالالالت أ الالالالاللش ل دداالالالالالماك االالالالالن لغالالالالالداد الاالالالالاللد االالالالالادس بلاالالالال ناالالال ال ت الفالالالالالدع
الخالالالالانس ل االالالالزق الالالالالدلنثدا ن الل دداالالالالما”ن الاالالالاللد مالال ال اك نانالالالالد الال ال نالالالالدلد نلمالالالالق االالالاللاد ”ائالالالالق
الدئلس الالد ل ملاد ف د .
الاالالالالالداد االالالالالن لالالال ال ا ال ثالالالالالاء مالالالالالدد ب الالال ال ألنلالالالالالت االالالالالمنداد الم”االالالالالل المعالالالالالا ك لالالالالاللك الن ااالالالالالا
العاالالالال لدلت األن”لالالالالالت اراالالالال”اد نالالالالالك الثالالالال اله لالالالالالت نالالالالك أهالالالالالت مثللالالالال دبالالالالالائش األنالالالالك اراالالالالالمثداد
مالال ال نلك األ نالالالالاع االالالالن بنالالالال ش الالالالاللالد االالالالن لالالالال الندا الالالالت الن نالالالالت نمالالالاللدا االالالاللادم لالالالال نالالالالد د
المعالالالالا ك لالالالاللك الهالالالاللش الال ال ا الللمالالالالندلت االالالالن الن”الالالالا المالالالالن مالال ال د خد الالالالا أن”لالالالالت العن لالالالالا
اردلاللالالالالت ن اضالال ال ت العن لالالالالا اراالالالالملا لت لالالالالدق أ لالالالالاد اردلالالالالالللك لثالالالالالا م” الالالاللش دابالالالالش اردلالالالالالن
منللك ب د ال”ازالك ل ن”ا ث ش م الد األنك ل ندك النادد ي

ال”ائق اعد نال  100 :ألف الاد م دد أنك اللالد
الفالالالالدا ”لالال ال ز /ألالالالالد بنالال ال له”الالالالت األنالالالالك الالالالالدااع ال”لاللالالالالت االالالالعد نالالالالال الا فالالالالن ب الال ال ا” الالالالاء ن الالالالف
الندللا لد األض للت لامفا بك أ” ا منثت خ دا ب األنك العاش.
الالالات الا فالالالن االالالن للالالالاك ك له”الالالت األنالالالك الالالالدااع ال”لاللالالالت اامنالالالاا أنالالالس نالالالدلد النالالالد د العانالالالت
ال الالال اء زللالالالد الخفالالالاهن لانالالال د دئالالاللس ال ه”الالالت ال”ائالالالق نانددنالالالا ت الالالالدد نلل”الالالا أ”الالال مالالالش ن”ا مالالالت
بدد نك الن انل النمع ثت لعنت دائد الند د.
أنالالالالاف هالالالالد ااالالالالمعداى ألالالالالدز النعنالالالالال المالالالالن م اهالال ال بنالالالالت ندلدلالالالالت النالالالالد د العانالالالالت م”الالالالا ت
ألالالالالش الماالالالالدلا المالالالالن مثالالالالف أنالالالالاش م الالال لد لالال ال الن ااالالالالت الال لالالالالت كامالالالالا لالال ال الالالالالد د الن الالالالش الالال ال
م دل ان م” لش نل ادلت الندللا ان ال دق".
أ نالالالا الا فالالالالن ك نالالالالك لالالالاللك الناالالالالا د المالالالالن الم الالالالدق لل الالالالا لالالال ناالالال د الزاالالالالاش النالالالالد د الالالال
ممالالال د أ الالالق نااا الالالا الالالاللالد بازلالالالا الاالالاللق لالالال بالالالدش ا”مالالالاء الالالدق ننالالالدا هدلالالالد كاالالالملعاق
األبداد الننابفت نك الندللا المن دخ اللالد لعد .2003
مالالالال لنالالالا مالالالش المدللالالالز ب الالال نالالالد د مهالالالا ز الا ثالالالا الد مل”لالالالت الزائالالالد الم االالال االالالن ااالالالمخداش
المل” هلالالالالا النم الالالال د لمخفلالالالالف اكبلالالالالاء بالالالالك النالالالال ا ”لك نمالالالالددا ب الالالال ألنلالالالالت أك مضالالالاللا ناالالالال لت
م خد ا”هاز نعانال الن ا ”لك نك النانن.
ألالالالد الا فالالالن أث”الالالاء ال ثالالالاء ب الالال ألنلالالالت ا” الالالاء ن الالالف الندللالالالا لالالالد الناالالاله ت المالالالن مضالالالت أبالالالدادلا
لالالال ألثالالالد نالالالك نئالالالت ألالالالف ندللالالالت دخ الالال لالالال الالالاللالد لضالالال د لالالالد ا” ”لالالالت بلالالالد الن”ااالالال الاد دلالالالت
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لامالالالالفا بالالالالك أ” الالالالا منثالالالالت خ الالالالدا لللالالالالدا ب الال ال األنالالالالك العالالالالاش رنلا”لالالالالت ااالالالالمغالل ا نالالالالك لالالالالت العضالالالالالا
اكهدانلت ي

ال”ائق ثاند للاك بك الفما لادد مد ب
اللدن ا اللا نن ان ام” ك

اكمفا لا المن

لغالالالالداد اللالالالال ش /االالالالدد ال”ائالالالالق بالالالالك ماالالالالالف الفالالالالما ثالالالالاند للالالالالاك الثالثالالالالاء ( 18ق ( 2020مالالالالد ا
ل ن ااثالالالالالت ب الالال ال اكمفا لالالالالالا المالالالالالن االالالالالللدن ا دئالالالالاللس الالالال ال زداء نضالالال ال ف اللالالالالالا نن خالالالالالالت زلادمالالال ال
امالالالالال” ك نمالالالالاللدا لالالالالال أك أ امفالالالالالاق لعثالالالالالد لهالالالالالق أك للالالالالال ك لع الالالالالش ن ااثالالالالالت نه الالالالالس ال”الالالالال اق
العدا الالالالالن .الالالالالات للالالالالالاك ك دئالالالالاللس نه الالالالالس الالالالالال زداء نضالالالالال ف اللالالالالالا نن خالالالالالالت زلادمالالالالال لالالالالال
ال كلالالالالالا النماالالالالالد األندلللالالالالالت ك لالالالالال س أك لعثالالالالالد بالالالالالد امفا لالالالالالا مضالالالالالق االالالالالن نضالالالالال ات المالالالالالعق
العدا الالالالن ".أنالالالالاف أك لالال ال اكمفا لالالالالا لهالالالالق أك ملالال ال ك لع الالالالش ن ااثالالالالت نه الالالالس ال”الال ال اق كامالالالالا
ل أك لد لق ال لد االت نك اكاملاء لد اللثلد نك اللمت الالاالت".

ال”ائق ااند ن د لدب ل النام داا لاامثناد مدلت لن لادد ان
أن ات النمثابدلك
لغالالالالداد اللالالال ش /دبالالالالا بنالالال ال ه”الالالالت الناللالالالالت ال”لاللالالالالت ال”ائالالالالق اانالالالالد ن الالالالد الهلالالال د الثالثالالالالاء الالالال
الماثلالالال لمالالالالف ااالناالالالالم داا االالالالن ااالالالالمثناد مالالالالدلت االالالالالن لالالالالادداا ألنالالال ات النمثابالالالالدلك االالالالن العالالالالداق.
الالالالات الهلالالالال د اك ااالالالالمثناد مالالالالدلت (لالالالالن لالالالالادد) لالالالال ن ات للالالالال المثابالالالالد نالالالالك خالالالالالت نضالالالالدف
الدااالالالالدلك لالالالال نخالفالالالالت ل ثالالالالا” ك كك المعالالالالانالك ا مضالالالالد ب الالالال مالالالالدلت د ك االالالال الا لالالالال نالالالالدبا
ل ممالالالالللق ل هالال ال د مالالالالل ا ااالالالالاد لللالالالالد اكنالالالالد الالال ال لالالالالداع”ا لن اللالالالالت للالال ال ال”زالالالالالت ل ماثلالال ال نالالالالك
الن الالالالف لمالالالالف الناالالالالم د الالالالال  ".انالالالالاف الهلالالالال د اك اكاالالالالمثناد اضالالالالت نالالالالك خالالالالالت اب الالالالالاء
الالالد ى ناللالالالت ل نالالال فلك نالالالك خالالالالت مالالالدلت (لالالالن لالالالادد) مادلالالالدا نالالالا لع”الالالن ا” الالالا االالالملث ائنالالالت االالالن
المعالالالالانال الناللالالالالت".بنالال ال لالناللالال الت ال”لاللالال الت لالال الدب لالال ال االمالالالالف الناالالالالم داا لااالالالالمثناد مالالالالدلت لالالالالن
لادد ان أن ات النمثابدلك ي
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ال”ائق ااند الضفاد ل نا لنا ا ك لام ل اللدلناك بثد ه ام
بلد الدائد الم فزل ”لت
لغالالالالالداد اللالالالالال ش /دأ ال ه”الالالالالت الناللالالالالالت االالالالالن نه الالالالالس ال”الالال ال اق الثالثالالالالالاء ( 16ق  ( 2020أك اللدلنالالالالالاك
لالالالالد الالالالادد ب الال ال ماثلالال ال ال”ضالالالالاق الثالالالالا” ”ن نالالالالك خالالالالالت ‘‘الالالالالدائد الم فزل ”لالالالالتاا ندهاالالالالت ااالالالالمئ”اف
ه االالالالا نه الالالالس ال”الالالال اق خالالالالالت اكلالالالالاش النثل الالالالت .الالالالات نثالالالالدد ال ه”الالالالت اانالالالالد الضالالالالفاد االالالالن االالالالدل
ضالالالالالافن أ”الالالالال ك لنلالالالالالك بثالالالالالد اله االالالالالا نالالالالالك خالالالالالالت الالالالالالدائد الم فزل ”لالالالالالت خاضالالالالالت اك مندلالالالالالد
الثالالالالال ا”لك المضالالالالال ل ب ل الالالالالا لامالالالالالاو الالالالالال المنالالالالالات ال”ضالالالالالاق ك لنلالالالالالك اك لاالالالالالد لالالالالالق خالالالالالالت
الالالالالدائد  ".أنالالالالاف أك ال هالالالالاك ال”لاللالالالالت لنل” الالالالا اكهمنالالالالاع نالالالالك خالالالالالت الالالالالدائد الم فزل ”لالالالالت االعالالالالدد
ناالالالدد لالالالال ” 23ائلالالالا لانالالال د  13أ ” 14ائلالالالا لنلالالالك بثالالالد اهمنالالالاع للالالالك نالالال العالالالدد اللللالالالد ل ”الالال اق
لضالالالالعق بثالالالالد اله االالالالت ل الالالال ال دلثالالالالت ".لالالالاللك اك األ للالالالالت نالالالالك ال”الالالال اق نضالالالالد ك ب الالالال بثالالالالد
اله االالالالا ا ا االالالالنا ال نالالال الضالالالالان نمالالالاللدا الالالال اك اللثلالالالالد نالالالالك الن انالالالالل نالالالالا زالالال ال نمدالنالالالالت
ماماو ال ”ثاش لق ك لمش اك بلد بثد اله اا ن اكلمزاش لاكهداءا ال ائلت
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دئلس الهن دلت لمدد ب

م الد للا بنت الن”اا الاد دلت

لالالالالالت اك”لالالالالاء العدا لالالالالت /لاالالالال دئالالالاللس الهن دلالالالالت الالالالالدلم د لالالالالدلش ضالالالالالا اللالالالال ش ارث”الالالاللك ب الالالال
م الالالالالالد للالالالالالا بنالالالالالت الن”ااالالالالال الاد دلالالالالالت .لالالالالالد للالالالالالاك لدئااالالالالالت الهن دلالالالالالت م ثمالالالالال أك دئالالالالاللس
الهن دلالالالالالالت لالالالالالالدلش ضالالالالالالالا ااالالالالالالمثلت اللالالالالال ش للغالالالالالالداد دئالالالالالاللس للالالالالال الن”ااالالالالال الاد دلالالالالالالت بنالالالالالالد
الالال ال ائ ن ".ألالالالالد الالالالالدئلس ضالالالالالا ألنلالالالالت داالالالالد نلزا”لالالالالت الد لالالالالت لالال ال لدادا الن”ااالال ال الاد دلالالالالت م”نلالالالالت
املالالالالاع ال االالالالائت النعمنالالالالد د للالالالالا االالالالن
النالالالال ادد نالالالالك خالالالالالت معزلالالالالز هالالالالداءا الد الالالالالت المالالالالد ل
الن”ااالالال لنالالالالا لاالالال ش االالالالن زلالالالالاد الملالالالالادت المهالالالالاد  ".مالالالالدد دئالالالاللس الهن دلالالالالت ب الالال نالالالالد د نالالالالل
الن”ااالالالالال الاد دلالالالالالت م الالالالالالد للالالالالالا العنالالالالالت ال الالالالالا ناادلالالالالالت أمالالالالاللات الفاالالالالالاد لم للالالالالال الثالالالالال ا”لك
األ” نالالالالت ال”ااالال ال لعنالالالالت ال لالال ال انالالالالال بالالالالك معزلالالالالز هالالالالداءا انالالالالالت الن”الالالالم النا الالالالن.لالالالالد د الالالالدش
الالال ال ائ ن مالالالالداا له الال ال د ال لالال ال االالالالن داالال ال لالالالالدادا الن”ااالال ال ال” الال ال ى ل ا الال ال الل”الال ال الماملالالالالت ل الالالالا
الم”ال ن اله ا النع”لت لما لت الخدنا ل نااادلك العان لك ان النهات المهاد ي
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اللا نن لغادد ال ال كلا النماد
الفالالالالدا ”لالالالال ز /الالالالالادد دئالالالاللس نه الالالالالس الالالالال زداء نضالالالال ف اللالالالالا نن اللالالالال ش الثالثالالالالاء العاضالالالالالنت
لغداد نم ه ا ال ال كلا النماد األندلللت ب دأس اد ال نن م للت لدب دانلت.
لااالالالالق للالالالالاك النلمالالالالق اكبالنالالالالن لدئااالالالالت الالال ال زداء االالالالل مثن اللالالالالا نن الالالالالدئلس األندللالالالالن د ”الالالالالد
مدانالالالالق لالالالال ش الخنالالالاللس االالالالمهد خالالالالالت ال ثالالالالاء نلااثالالالالا لمالالالال ك معزلالالالالز العال الالالالا الث”ائلالالالالت لالالالاللك
لغالالالالالداد امالالالالال” ك الالالال ال ها”الالالالالق ن”ا مالالالالالت الم الالال ال دا الدال”الالالالالت ب الالالالال الاالالالالالاات ار لنلالالالالالت لاالالالالال
الثنالا ا اكلمناش النممدق".
االالالاللعثد اللالالالالا نن خالالالالالالت زلادمالالالال ناادثالالالالا نالالالال للالالالالاد الناالالالال للك األنالالالالالدللللك ممنالالالالنك لاالالالال
العال الالالالا الث”ائلالالالالت لالالالاللك الل الالالالدلك معزلالالالالز المعالالالالا ك النمالالالالمدق االالالالن نهالالالالاك بدلالالالالد االالالالن نثالالالالدنم ا
لدلا نك الث ابا ي
األنك اك مضاد الضات

المع لش مع ك ”هاك اكنماا”ا ارللمد ”لت لنمادلت  800ألف الق
 50ألف مددلان
الفالالالالالدا ”لالالال ال ز /أب ”الالال ال زاد المع الالالالاللش العالالالالالالن اللاالالال ال الع نالالالالالن ا”هالالالالالاز اكنماا”الالالالالا ارللمد ”لالالالالالت
ال” ائلت ان الهانعا الل لا الال نلت األل لت لنمادلت  800ألف الق اللت.
الالالالات النماالالالالد الداالالالالنن لااالالالالش الالالالال زاد الالالالالدد العلالالالال د االالالالن للالالالالاك ك الهانعالالالالا الل لالالالالا
الال نلالالالالت األل لالالالالت االالالاله ”هااالالالالا ب الالالال ناالالالالم أداء اكنماا”الالالالا ارللمد ”لالالالالت ال” ائلالالالالت ل ضالالالالف ا
هزءا دئلاا نك نم لا العاش الدداان ".2020/ 2019
أنالالالالالاف أك مهدلالالالالالت اكنماا”الالالالالا ال” ائلالالالالالت الد نلالالالالالت خانالالالالالم ا ألثالالالالالد نالالالالالك نئالالالالالت ن ااالالالالالت االالالالالن
الهانعالالالالالا الل لالالالالالا الال نلالالالالالت األل لالالالالالت لنمالالالالالادلت ثنا”نئالالالالالت ألالالالالالف اللالالالالالت اللالالالالالت لنمالعالالالالالت
خناالالالاللك ألالالالالف مددلاالالالالن نالالالالك أبنالالالالاء ال لئالالالالا المددلاالالالاللت مالالالالداف نلامالالالالد نالالالالك زلالالالالد المع الالالاللش
العالالالالالن اللاالال ال الع نالالالالن ”للالالالالت لالالالالا ش بلالالالالد الضالالالالااق الالالالالد ائد النخمضالالالالت االالالالن الالال ال زاد ممالالالالللالم ا
الهانعلت".
مالالالالال أك النالالالالدا للك ب الالالال الناالالالالم النا الالالالن الالالالالد لن ضالالالالف ا مهدلالالالالت اكخملالالالالادا ارللمد ”لالالالالت
لال”اهاالالالالت كامالالالالا الالالال أك زاد المع الالالاللش العالالالالالن االالالالمعزز لالالال ا الناالالالالاد بلالالالالد ابمنالالالالاد المع الالالاللش النالالالالدن
االالالالن العالالالالاش الددااالالالالن النثلالالالالت لالم”االالالالل نالال ال ن” نالالالالت الل ”االالالالل المالالالالن أمالالالالاد لمهدلالالالالت العالالالالداق االالالالن
االالالالدبت اكاالالالالمهالت لنم لالالالالا ال الالالالدف الالالالالدالك مالالالال الد اللالالالالدائت الا الالالال ت الد نلالالالالت لمخفلالالالالف ثالالالالاد
الهائات العالنلت ي
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الداادلك للامد لم زل د امق الن فلك لم د ق
ن ااالالالالالا الد لالالالالالت

الفالالالالالدا ”لالالالال ز /أب الالالالالك نضالالالالالدف الدااالالالالالدلك نلامالالالالالدم لم زلالالالال د امالالالالالق زادا
الن ”ت د امل ش ب النضدف لم د ق بك دل أد ا الدا ارللمد ”ن.
الالالالالات النلمالالالالالق اربالنالالالالالن ل نضالالالالالدف االالالالالن للالالالالالاك ك النضالالالالالدف لامالالالالالد لم زلالالالال د امالالالالالق نالالالال فن
زادا ن ااالالالالالا الد لالالالالالت نالالالالالك الالالال ال لك ضالالال ال ضالالالالالل ق من لالالالالالت د امالالالالالل ش المخضالالالالاللص النالالالالالالن
لالالالالد النضالالالالدف ".أمالالالالاد لالال ال أ”الال ال ل نلالالالالاك النالال ال فلك ااالالالالمالش د امالالالالل ش نالالالالك أ نلالالالالاك لم اهالالالالد ك
ال ي

الداك مع ك ن بد امئ”اف داالم ا اله لت ال العداق
الفالالالالدا ”لالالالال ز /أب الالالالك أنالالالاللك بالالالالاش هنعلالالالالت مالالالالدلا ال لالالالالداك اكلدا”لالالالالت بالالالالك االالالالمئ”اف الالالالالداال
اله لت ل عداق لدءا نك  23ا ا س /ق الهاد .
لالالالاللك نثضالالالال د أاالالالالعد االالالالانا”ن االالالالن مضالالالالدلا ل لالالالالالت أ”لالالالالاء االالالالادس اللالالالال ش الثالثالالالالاء أك نالالالالالاك
اماالالالاللد ا ت دا الالالالت لن الالالالاد اللضالالالالد الالالالالد لن االالالالن  23ا االالال س /ق النالالالالا االالالاللمش اكبالالالالالك دللالالالالا بالالالالك
داالم ا لن ادا لغداد ال”هف اكمدف اللضد أدللت الا لنا”لت.
الالالالالد أك ب الالالال الثالالالالادنلك نالالالالك العالالالالداق الالالالال الالالالالداك نالالالالك اله”االالالاللا اكه”للالالالالت لااالالالالمث”اء المدا”زلالالالال
ل”الالالالال ك دخالالالالال ت الالالالالداك نالالالالالد د الالالالالالاز انالالالالالت االالالالالادلت أ م مالالالالاللدا ل داداالالالالالت ا العالالالالالالو أ
ل عنالالالالت اكاالالالالمثناد مالالالالدد ب الالالال أك م مالالالاللدا الزلالالالالاد الاالالالاللاات كلالالالالمش ل لالالالالا لنالالالالا لمعالالالاللك ب الالالال
الثادنلك نالء ”ن و لمالت ا داد مع د ل ا الخض صي
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الثلى ب

نم نملك لاردلاق ان ضالك الدلك ادالنا نخمضت
لض”ابت العل ا ال”اافت

لغالالالالالداد اللالالال ال ش /أب ”الالال ال لالالالالالالت اكاالالالالالمخلادا اللالالال ال ش الثالثالالالالالاء الثالالالالاللى ب الالال ال دلالالالالالاللملك اث”مالالالالاللك
ن الالالال لملك االالالال أالالالالالاش النالالالالاد  4دلالالالالاق .لالالالالد ال لالالالالالت االالالالن للالالالالاك أ”الالالال ااالالالالم”ادا لنع نالالالالا
ااالالالالالمخلاداملت د لثالالالالالت لعالالالالالد نمالعالالالالالت ااالالالالالمند بالالالالالد مالالال ال د الثالالال ال نفالالالالالادز لالالالالالالت اكاالالالالالمخلادا
النمنث الالالالالت لااالالالالالمخلادا ضالالالالالالك الالالالالالدلك الثالالالالاللى ب الالال ال ادلالالالالالاللملك اث”مالالالالاللك ن الالال ال لملك االالال ال أالالالالالالاش
النالالالالاد /٤ادلالالالالاق ك”منالالالالائ ك لعضالالالالالالا دابالالالالش اردلاللالالالالت االالالالن نالالالالالائن ال الالالال ز الع الالالالش لنااا الالالالالت
االالالالدالنا نخمضالالالالت االالالالن مضالالالال”ل العلالالالال ا ال”ااالالالالفت لالالالالن نالالالالك بائ الالالالت
ضالالالالالك الالالالالدلك ".أنالالالالاا
ادلاللالالالت  3نالالالك أمالالالثائ ا ز ه الالالا نالالالك بضالالالالا دابالالالش الالالال لك مالالالش الالالم ش نالالالك لالالالت الثالالال ا األن”لالالالت
أث”الالالالالاء بن لالالالالالا المادلالالالالالدي الالالالالد مالالالالالش مالالالالالد لك أ ال نالالالالالا ااالم نالالالالالا الالالال ال نالالالالالاء رلنالالالالالات أ دا نالالالالالا
الماثلثلت ي

أ”لاء بك ضف نعالد ان الافاد اكندلللت لضاد خلك
الفالالالالالدا ”لالالالالال ز /أاالالالالالاد أ”لالالالالالاء الثالثالالالالالاء لثضالالالالالف نعاالالالالاللد االالالالالن الاالالالالالفاد اكندلللالالالالالت لالن” ثالالالالالت
الخنالالالالالداء االالالالالن لغالالالالالداد لضالالالالالاد خلك .لالالالالالد اك”لالالالالالاء أك له نالالالالالا ضالالالالالاد خلا الالال ال ب الالال ال الثابالالالالالد
العاالالالاللدلت األندلللالالالالت االالالالن الاالالالالفاد اكندلللالالالالت لضالالالالاد خلك نالالالالك الالالالداز  ١٠٧ن الالالالش االالالالن الاالالالالابت ٤
 ٢٣د لثت ضلااا ".لل” اك ن” نت ات  C_RAMالداابلت ضد الض ادلخ ي
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لدداماك مخضص ”ا أدلعت ن لادا دل”اد ر” اء ما النلا ان
الا لنا”لت هنهنات
الفالالالالالدا ”لالالالالال ز /هالالالالال دئالالالالاللس ال نالالالالالت الالالالاللش لدداالالالالالماك ناالالالالالد د لالالالالالادزا”ن اللالالالالال ش الثالثالالالالالاء
لمخضالالالاللص ”االال ال أدلعالالالالت ن لالالالالادا دل”الالالالاد لاالالالالت نمالالالالل ت مالالالالا النلالالالالا االالالالن ندلالالالالز الاالال ال لنا”لت ندل”الالالالت
هنهالالالالالات .الالالالالات نضالالالالالدد االالالالالن نه الالالالالس زداء ار الالالالاللش ك دئالالالالاللس ال نالالالالالت الالالالاللش لدداالالالالالماك هالالال ال
لمخضالالاللص ألثالالالد نالالالك أدلعالالالت ن لالالالادا دل”الالالاد ل الالالدف االالالت نمالالالل ت مالالالا النلالالالا المالالالن ممالالال دلنا نالالالدل”ما
لت ي
الا لنا”لت هنهنات ن” ند
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الدئلس ال ل”ا”ن :نك النامالت أك لل ك ا”فهاد الندا الل أا ات
لازق ه
د لمالالالالدز /الالالالات الالالالالدئلس ال ل”الالالالا”ن نلمالالالالات بالال ال ك ك أاد الالالش لف لئا الالاللال داهف”ا الالالك ” الالاللن ” ل الالالندف
”لالالالالت “ للامالالالالاشق ل الالالالال لزالالالالك باالالالالن ا الالالالا ت بد مالالالالاش داهف”الالالالا ” نهالالالالك دلالالالالمال ا م الالالالدلق
ما الالالاللنق داهف” الالالالا لف لل الالالالاال اد الالالالبنت ل”ا الالالال”ل ال ما الالالالاال ثام الالالال .ما الالالالكنمااك لق لن الالالالملس ل الالالالثامال
ناالالالاللس ماالالالالءاده ” الالالالد أادالالالالنالق بد مالالالالاش لف ما ”الالالالات ”زالالالالخش م”االالالالق ن ل” ن الالالالك ماالالالالدمك ”ش دللالالالالق
لمالالالالالثن لق الالالالالا اغ ”ش بلاالالالالالدك ن الالالالال د فالالالالالال دلش الالالالال لاالالالالالاس دباالالالالالض لف للالالالالالا انش
باالالالالالنهال ال الالالال ا ” الالالالع ك .م الالالالدلق لف ال نل الالالالق ا الالالال”ش دلند الالالالم اا الالالال مس لا الالالالض ا الالالالضخش
مدالالالالالمك لال ل الالالالالك ادلس اللالالالالالد لدالالالالالللد ق الالالالالالاص بش للاالالالالال ش لف ”االالالالالدل ”ش ن بدالالالالالنال لعلالالالالالمال
دالالالالضك ”الالالالاا للالالالال داالالالالم اش ل أادالالالالنال لف ا الالالالا ”زالالالالخ ”لالالالال نت باالالالالنهال ” ءاثاالالالاللثال ن الالالال
.دلمال ا لاس مث لف ل ال لزات نابال ”لن ك ل ال
ددا ب الالالال االالالال ات بالالالالك م الالالالق الفدنالالالاللت المالالالالن لالالالالد و ل الالالالا الالالالاللعى الالالالات بالالالال ك قناالالالالمالت للالالالالك
األادا الهااش لم ق الاادثت مما الد ك الخلات“.
”فالالال ”ضالالالد ه ام انالالالا لالالال ك الهنابالالالت الندههالالالت لالاالالالالك لا”الالال مخالالالزك أاالالال ات االالالن نداالالال للالالالد ي
الالالالالات ك االالالالالزق ه االالالالالل”م د ”مالالالالالائ الماثلالالال ال للالالالالالك ا امنالالالالالا أك اك”فهالالالالالاد لالالالالالاك بنالالالالالال مخدلللالالالالالا
أ دن ب ل ادائلت ا ” ا قامدا ثن”ا بادك“ي
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الضلك مداق لا مداك ل ملك بثد نت لم ك لداك
د لمالالالالدز /دالالالالال الضالالالاللك لالالالال ش اكث”الالالاللك لالالالالا مداك الالالالالدئلس الد االالالالن االدلنلالالالالد لالالالال ملك بثالالالالد نالالالالت
لزبنالالالاء العالالالالش لمه”الالالق قن اه الالالت“ لاالالاللق م دلالالالد أندللالالالن لمفعلالالالت العالالال د لالالال االالالدى لالالالت بث لالالالا
األنالالالالالش النماالالالالالد ب الالالال لالالالالالداك .خاالالالالالد ال كلالالالالالا النماالالالالالد لالالالال ش الهنعالالالالالت ناا لالالالالالت لمندلالالالالالد ا الالالالالد
لألاالال ال ات مفدنالال ال األنالالالالش النماالالالالد ب الال ال لالالالالداك .بادنالال ال د االالالاللا الضالالالاللك مندلالالالالد الا الالالالد النثالالالالدد
لالالالاللك لالالالالداك الالالال بالنلالالالالتي
أك ل”م الالالالن أه الالالال االالالالن ألمالالالال لد ممالالالالدلك األ ت لن هالالالالق امفالالالالاق ”الالالال
انم”عالالالال  11نالالالالالك الالالالالد ت األبنالالالالالاء االالالالن نه الالالالالس األنالالالالالك بالالالالك المضالالالال ل ن” الالالالا اد”االالالالالا ألنا”لالالالالالا
لدل ا”لا ان الك ض م ال كلا النماد هن دلت الد نل”للاك اث لضالا المندلد.
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