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َُٜٞ نٛضزغتإ  َٝطام -١ٖض    ع
 ث١ضي١َاْٞ        

َٝطام -نٛضزغتإ      ع
 
 

 

 ثطؤتؤنؤي١نإ
79 

 

 

  ْؤس١ؾتا ٚ  ب١ضطٞ – 2112اَيٞ/ غ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2113/ غاَيٞ ١ّٜ١ن ناثٞ                          
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َٝطام -نٛضزغتإ  ث١ضي١َاْْٞٞ ي١ بآلٚنطا٠ٚنا  ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
َٝب: ثطؤتؤنؤي١ناْٞ غاَيٞ ْاٟٚ  ث١ضي١َاْٞ(ٟ 2112)نت

َٝطام -نٛضزغتإ   ع
 79ب١ضطٞ: 

 2113ناثٞ ١ٜن١ّ: 
 251اش: تري

َٝسان٠ٚ١ْٚٛ: حمُس سػٔ ضؤشب١ٜاْٞ  ث
 ١ْخؿ١غاظٟ: غٓٛبط قابط سػٔ

َٝطظاز،  طع٠ْط ، غط٠ٚ ٖازٟ، ؾطَري خسض، غاظإ غامل نطزٕ: ئٝٓكات ١ْٚضؤظ ؾ
َٝط انطّ، ب١ختٝاض طيٌٝ، ؾٛإ حمُس.  ابطاِٖٝ، زي

َُٜٞ نٛضزغتإ:  َٝبدا١ْٟ ْٝؿتُاْٝٞ ١ٖض  شَاض٠ٟ غجاضزْٞ ب١ نت
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َٝ  طٜػتث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ََٝٝٞ خٛيٞ (28ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )     5 ٍ 15/6/2112 ١ٖٜين –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي29ٞثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )      133 ٍ 16/6/2112 ؾ١ػي١ –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي٠31ٞ )ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض     267 ٍ 17/6/2112ؾ١ػي١ ١ٜى  –١َٖيبصاضزٕ  غ
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 ( 82ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  ١ٖٜين  8158\6\51ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (28ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
َٜه١ٚتٞ ١ٖٜين  51/6/8158 ض

َٝط )ناتص   َٝـ ٠ِْٛٝضؤٟ(ٟ 11َ َٜه١ٚتٞ  ١ٖٜين ضؤشٟ ث َٝطام  -نٛضزغتإ  ث١ضي١َاْٞ  15/6/2112ض بـ١  ع
َٜع ز. سػــٔ حمُــس غــٛض٠  بــ١ ئاَــاز٠بْٛٚٞث١ضيــ١َإ ٚ، غــ١ضؤنٞ  ز.اضغــ ٕ بــاٜع الاعٝــٌغــ١ضؤنا١ٜتٞ  بــ١ِض

َٝططٟ غ١ضؤى ٚ،  َٝطٟ  د َٜع ؾطغت أظيس عبساهلل غـهطت ٕ ب١ِض ّ خـٛيٞ   (28ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا ١َٝٝ , غـ
 ( ٟ خؤٟ ب١غت.2112غاَيٞ )

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1992(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخؤٟ شَـاض٠ )  ٠ِٚط( ي١ ث21ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بِطط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (28ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بِطٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖي َٜهـ١ٚتٞ     11بـصاضزٕ يـ١ نـات )   غ َٝـ ْٝـ٠ِٛضؤٟ ضؤشٟ ٖـ١ٜين ض ١ٜ٠َٛٝ    زا 15/6/2112(ٟ ثـ بـ١ّ ؾـ

َٝت:  ب
1-َُٜ  .2112ٞ نٛضزغتاْٞ عريام بؤ غاَيٞ ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓ ِضٟٚٚ ثطؤش٠  ٜاغاٟ بٛزد١ٟ ١ٖض

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض
 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.

١ََٝٝٞ           ب١ْاٟٚ ط١ َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ، خـٛيٞ غـ يٞ نٛضزغـتإ زاْٝؿـتين ئـ١َِطؤَإ ز٠غـت ثـ
َٜــساْٞ ز٠ّٚٚ،شَــاض٠ٟ زاْٝؿــذي )  ١َّٝٝ، خــٛيٞ طط ، 15/6/2112(، ِضؤشٟ زاْٝؿــذي ١ٖ28َيبــصاضزٕ، غــاَيٞ غــ

َٝٞ سٛن١ُناْٞ بِطط١ ١ٜنٞ َازز٠ ) ١َٖٛاض نطاٟٚ ( ي١ ث١ِٜط٠ٟٚ ْاٚخؤٟ شَاض٠ ١ٜنٞ 21ب١ضْا١َٟ ناض، ب١ث
ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتاْٞ عريام، ز٠غـت١ٟ غـ١ضؤنا١ٜتٞ بِطٜـاضٟ زا ب١ضْاَـ١ٟ نـاضٟ زاْٝؿـتين        1992غاَيٞ 

١ََٝٝٞ ١َٖيبــصاضزٕ يــ١ نــات 28شَــاض٠ ) َٜهــ١ٚتٞ  11(ٟ ئاغــاٜٞ خــٛيٞ غــ َٝـ ْٝــ٠ِٛضؤٟ ِضؤشٟ ٖــ١ٜين ِض ٟ ثــ
َٝت: 15/6/2112 ١ٜ٠َٛٝ ب  ، ب١ّ ؾ
َُٜٞ نٛضزغتاْٞ عريام بؤ غـاَيٞ  ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓ ِض-1 ، 2112ٟٚٚ ثطؤش٠  ٜاغاٟ بٛزد١ٟ ١ٖض

َٜعاْــ١ٟ ن١َؤَيــ١تٝإ ٠ٚضططتــ٠ٚٛ   َٝطــطٟ غــ١ضؤنٞ ث١ضيــ١َإ ْــاٟٚ ئــ١ٚ ث١ضيــ١َاْتاض٠ ب١ض َٜع د َٝػــتاف بــ١ض ئ
َٝت٠ٚ١، ؾ١ضَٛٚ. َٜٓ  ٜائاَاز٠ ١ْبٕٛٚ ز٠خٛ

َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 َؤَي١ت بٕٛٚ ٜا ئاَاز٠ ١ْبٕٛٚ:  14/6/2112( ي١ ١ْ27ٟ ي١ زاْٝؿتين ئاغاٜٞ )ْاٟٚ ئ١ٚ ئ١ْساَا

 َؤَي١ت-ث١ٜاّ اظيس حمُس-1
 َؤَي١ت-تاضا حتػري ٜاغري-2
 َؤَي١ت-ساظّ حتػري غعٝس-3
 َؤَي١ت-١َ ع١َ١ًٞ غعٝس س١س-4
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5- ٍَ  َؤَي١ت-سػٔزضا غ١ضطٛ
 َؤَي١ت-ؾ١ٚمن حمُس غطٜب-6
 َؤَي١ت-ز.قباح حمُس دمٝب-7
 َؤَي١ت-سايطظئ سػري ابابهطعب-8
 َؤَي١ت-مصطفٙ صدٓلعبسايػ ّ -9

 َؤَي١ت-عبساي١ً حمُٛز حمُس-11
 َؤَي١ت-عُط عبسايطظئ عًٞ-11
 َؤَي١ت-فاضل حمند قادز-12
 ئاَاز٠ ١ْبٛٚ-عاضي٢ًٝ اَري -13
 َؤَي١ت-عجناٌٜاٚٚظ خٛضؾٝس -14

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض
َٝط ٖاتين ٠ٚظٜط٠ َٜين خؤتإ. ب١خ َٜع٠نإ ٚ ٠ٚؾس٠ ٜا٠ٚض٠ن١ٟ ز٠ن١ٜٔ، يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ؾ١ضَٕٛٚ بؤ ؾٛ  ب١ض

َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜع  ١َُٝ ب١ ت١ْٗا َْٛاق١ؾ١ٟ ِضاثؤضت ٚ قػ١ناْٞ ب١ض َٞ ئ١ن١ّ ئ  َٔ بٝسا١ٜتٞ قػ١نامن ب٠ٚ١ ز٠غت ث
َٟ، َٔ زاٚا ناضّ َٛق١ٜـ١ز     بـري   ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ئ١ن١ٜٔ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ َازز٠ ب١ َ ازز٠ زٚاٜٞ َْٛاق١ؾ١ ئ١نط

ت١ْٗا ب١ِضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ،قػ١ناْٞ َـٔ ي١غـ١ض ئ٠ٚ١ٜـ١ ِض٠خٓـ١ٟ ١ٜنـ١َِ ئ٠ٚ١ٜـ١       
١ََٝٝٞ ١َضس١يـ١ٟ           َٜٓسَٚٚـ١ َٝعاْٝـ١ نـٛاض ١َضس١يـ١ٟ ١ٖٜـ١، ١َضس١يـ١ٟ غـ َٝٓذٞ ع١زازٜٝـ١ خٛ َٔ ي١ ث

َٞ ٚ     ت١ْؿٝع٠، ١َضس١ي١ٟ ١َُٝ ئـ١بٝٓري ١َضس١يـ١ٟ غـ نٛاض٠َٞ َٛتاب١ع١ ٚ ِض٠قاب١ٜ١، ب١زاخ٠ٚ١ ي١ ٚاَلتٞ ئ
ْــ١ٖات٠ٚٛ، ب١ِضاغــ  ْــ١ ئٝؿــٞ َٓــ١ ْــ١ ئٝؿــٞ    2111ٚ  2111نــٛاض ٚدــٛزٟ ْٝــ١، سٝػــاباتٞ خٝتــاَٞ  

 ث١ضي١َاْتاض٠ناْٞ تط٠ ب١زٚاٟ ٚضز٠ناضٟ ١َؾاضٜع١نإ بهري، ض٠خ١ّٓ ي١ ث١ضي١َا١ْ ن١ ئ١َ١ ئٝؿٞ دٝٗاظٟ
َٝتـ١ ث١ضيـ١َإ، ئـ١ّ     َٓٝ ِض٠قاب١ٟ َاي١ٝ، ئٝؿٞ ئٝسٜعاٟ عا١َ، ئٝؿٞ ز٠غت١ٟ ١ْظا١ٜ١ٖ ن١ ٚضز٠ناضٟ ئ١ٚا١ْ ب

َٟ، ط١ًِٜٝ ب١ ز٠ض٠د١ٟ ١ٜن١ّ ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َا١ْ  َْٛاق١ؾ١ ظؤض٠ ١ْنط
َٞ بطـات، ب١ت         َٝـت تـانٛ تـ١قِطٜط٠ناْٞ ئـ١ٚاصيإ ثـ اٜبـ١تٞ  ن١ ١ْٜتٛا٠ْٛٝ ظ٠خت بهات ئ١ّ ز٠غـتا١ْ زضٚغـت ب

َٞ ي١ غاَيٞ  َٜطٟ زاضاٜٞ ن١ ئ١ب َٞ بؤ ب١ض ز٠غ  ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ،  2118زٜٛاْٞ ناٚز ٠ٚ٠ ت١قِطٜط٠ناْٞ ب
َٝت ٚ ي١  َٝو َٝعا١ْٝ ب َٜٝٛػت١ ي١ ض ٠ٚخت ئ١َ١ قاْْٛٞ ئكٛيٞ حماغ١باتٞ عرياقِٝ ال١ٜ ن١ ت١سسٜسٟ ئ١نا ث

ــايٞ يــ١ نــ١ٟ بــؤ نــ١    ــت، ٚ غــ١ْ١ٟ َ َٝ َٞ ب ــو نؤتــاٜٞ ثــ َٝ ــط٠   ض ٠ٚخت َٞ ز٠نــاا بــ١ زاخــ٠ٚ١ ٠ٚظٜ ــت ثــ ٟ ز٠غ
َٝـٞ قـإْٛ ٚ قـاْْٛٞ عكٛبـاتٝـ ؾـ١ضظ٠        ١َُٝ َٛيت١ظ٠ّ ْري ب١ ١ْقٞ ئ١ّ قاْْٛا٠ٚ١ْ، ن١ بـ١ ث َٜع٠ناْٞ ئ ب١ض

َٞ نـ١ يـ١ َـازز٠ٟ )           ( 111( يـ١ قـاْْٛٞ عكٛبـاتٞ )   329ي١غ١ض ٖـ١َٛٚ الٜـ١ى نـ١ بـ١ قاْْٛـ٠ٚ١ َٛق١ٜـ١ز بـ
 ٞ َٝهٞ تــطّ عــ١ضظٟ دــ١ْابتاْ َٜٝٛػــت١ يــ١   ٖــات٠ٚٛ، َــ١ٚظٚع  15/4بهــ١ّ ئ٠ٚ١ٜــ١ نــ١ سٝػــاباتٞ خٝتــاَٞ ث
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َٞ، ئ١ط١ض َٝعا١ْٟٝ َس٠ٚ٠ض٠ؾُٝإ ئ١ظاْٞ ئـ١ٚ   ١َُٝ سٝػاباتٞ خٝتاَُٝإ ي١ الب َٝت١ ث١ضي١َإ، ئ١ط١ض ئ ٖاتب
ــ١ ثــطؤش٠ ٜاغــاٟ بٛزدــ١ٟ غــاَيٞ      َُٝــ١ َازز٠ٜــ١نُإ ْٛٚغــ٠ٛٝ ي َٞ ئ ــٝ   ٠ٚ2111ختــ١، بريَــإ ١ْنــ نــ١ ٖ

َٝهٞ ئٝػتٝػُاضٟ ْ َٜتـ٠ٚ١،          سٝػاب ًَط َٝ َٝهٞ غـ١ضؾا بٗ َٞ يـ١ غـٓسٚق َٟ، ئـ١ب َٞ ْـ١قًٞ سٝػـاباتٞ ت١ؾـػًٝٞ بهـط اب
َٜهٞ           َٜٓـ١ض ١َُٝ ئ١بٛاٜـ١ ٠ٚى ئ١ْـساَٞ ث١ضيـ١َإ، بـأَ ٠ٚى سٝعبـٞ قػـ١ ١ْنـ١ّ، ٠ٚى قاْْٛٝـ١ى، ٠ٚى ْٛ ئ

َُٝـ١ ب١ضنـاٚ ِضٕٚٚ بـري بـ١ٚ ت١قِطٜطاْـ١ٟ ئـ١ٚ ئ١د            َٞ ئ َٞ، ئـ١ب َُٝـ١ ئ١َاْـ١َإ البـ َٞ ئ ٗٝعاْـ١ٟ  خ١َيهٞ، ئـ١ب
َٝٞ، بـعاْري نـ١ْسٟ    َٝهٞ خام زاٜبٓ َُٝإ طٛت٠ٚٛ ي١غٓسٚق ١َُٝ ث بالإ نطز، ١ٖض٠ٖٚا ب١ٚ سٝػابات١ٟ ن١ ئ

٠ٚ٠ سٝػـاباتٞ خٝتـاَٞ بٗاتاٜـ١، َـٔ ِض٠خٓـ١نامن بـ٠ٚ١        15/6يـ١   اتٝا َا٠ٚا َٝعا١ْٟٝ َس٠ٚ٠ض٠ف نـ١ْس٠ 
َٞ ئ١نــ١ّ، تــ١ْٗا يــ١ َْٛاق١ؾــ١ٟ تــ١قِطٜطٟ يٝصْــ١ٟ َايٝــ١ٟ ث١ض  ٍَ ز٠غـت ثــ يــ١َاْٞ نٛضزغــتإ ئ١نــ١ّ ي١طــ١

َٜع ٠ٚظٜــطٟ زاضاٜــٞ ٚ ٠ٚظٜــطٟ ) ٍَ ختطيئ  قػــ١ناْٞ بــ١ض َٞ ئ١نــ١ّ، يــ١ تــ١قِطٜطٟ ئ١َػــا ، يــ٠ٚ٠ٚ١ ز٠غــت ثــ
َٝهٞ               َٞ ْـ١زا٠ٚ، ئ١َـ١ خ١يـ١ي شَاض٠ٟ ئـ١ٚ ثطؤشاْـ١ٟ ثـاض٠ٟ تٝـا غـ١ضف ْـ١نطا٠ٚ يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ ئاَـاش٠ٟ ثـ

َٝتـ٠ٚ١،    َٞ، بـؤ يـ١         ط١ٚض١ٜ٠ ِضٚٚ ب١ِضٟٚٚ يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ ئ١ب ض٠خٓـ١ناْٞ خؤؾـِ ْٛٚغـ٠ٛٝ ْٛغـد١تإ ئـ١ز٠َ
َٜتـ٠ٚ١         َٜـت ٚ ِضٕٚٚ بهط ت١قِطٜطٟ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ َْٛاق١ؾـ١ٟ زاٖـات ٚ ت١ؾػـٝ تٞ ْـ١نطا٠ٚا َْٛاق١ؾـ١ بهط

ــ١ِض٠            ــ١ الث ــٞ ي ــ١ٟ زاضاٜ ــ١ يٝصْ ــ٠ٚ١ٟ ي ــ  ئ ــ٠ٚ١ٟ ب١ِضاغ ــ١ض ئ ــ١ ب ــت، ي َٜٝٛػ ــت١ٟ ث ــ١ خؿ ــإ ب ــ١  11بؤَ ي
َُٜٞ ب١ نٛاض غ١ز ٚ س١ؾتا ٚ ؾ١ف ًَٝاض زاْـا٠ٚ، َـٔ ئ١َـ١    ت١قِطٜط٠ن١ٜا١ْ َٔ زٜك١مت نطز ٠ٚٚ زاٖاتٞ ١ٖض

َٞ غـ١ز ٚ غـٞ ٚ ٜـ١ى           َٝه١ ١ٖضخؤٜإ ْاضزٜٚٚا١ْ بؤ ث١ضي١َإ، نـ١ بـاؽ يـ٠ٚ١ ئـ١نا زٚٚ تطيٝـؤٕ ٚ غـ ئ١ِٚضاق
َٝت٠ٚ١ بـؤ ب١غـسا، ئـ١ّ تـ١ْاقٛظ٠ بؤنـٞا بـؤ يٝصْـ١ٟ َايٝـ١ يـ١ ت١قِطٜط٠ن١ٜـسا            َٞ غ١ز ًَٝاضٟ ئ١ن ًَٝاض٠، غ
َٝهٞ ط١ٚض٠ٜــ١ ئ١طــ١ض زض٠ْطــٝـ ئ١َــ١ ٖــات٠ٚٛ ئ١بٛاٜــ١ ت١قــشٝشإ      ئاَــاش٠ٟ ب١َــ١ ْــ١زا٠ٚا ئ١َــ١ خ١يــ١ي
َٝت٠ٚ١ ي١بـ١ض          َٓٝ َٞ س١قـ١ يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ ئـ١ٚ تـ١قِطٜط٠ٟ ١َٖي٠ٛؾـ بهطزا١ٜ، ن١ ئ١ط١ض ئ١َ١ ٚدٛزٟ ِضاغت بـ

َٝيَن، ِض٠خ١ٜٓــ١نٞ تــطّ يــ١ يٝصْــ١ٟ زاضاٜــٞ ٚ يــ١ ٠ٚظاض٠تــ١ ١َعٓٝــ١  نإ ئ٠ٚ١ٜــ١ نــ١ يــ١ٚ ئــ٠ٚ١ٟ )عذــع( ْــاَ
َٟ، بٛزدـ١ خـؤٟ       َٝط َٜت١ بٝاْٛٚ ن١ ب١غسا تـ١ئدري بٛزدـ١ ئـ١ْ َٞ ١ْزا٠ٚ  ئ٠ٚ١ ئ١نط ت١قِطٜط٠ٜاْسا ئاَاش٠ٜإ ث

َُٝـ١ ئٝكِطاضَـإ بهطزاباٜـ١،     1/1غـاَيٞ ِضابـطز٠ٚ٠ٚٚ بتٓاضزاٜـ١ تـا      ١ٜ1/11ن١ّ ت١عي١ٓٝ، تؤ نـ١ زاتٓـا يـ١     ئ
َٝـطإ غـ١ضٟ غـاَيٞ ٖـ١تاٟٚ         ئ١ط١ض ن١َٞ نطز ب١ ْٝػب١ زاتب١ظاْسبا١ٜ، ئ١ ط١ض ئ٠ٚ١ بٝـا٠ْٚٛ قـ١ٟ نـ١ٝ يـ١ ئ

َٞ، ئ١َـ١ ئٝكترياسـٞ َـٔ ْٝـ١،               َٞ )ْـ١ٚضؤظ( بـ َٝـط٠ف غـ١ضٟ غـاَيٞ نـٛضزٟ بـ غ١ضٟ غاَيٞ غ١ْ١ٟ َايٝـ١، بـا ي
َٝـٞ خؤٜـ١تٞ، غـ١ْ١ٟ َـايٝـ      َٝهٞ ثاضٟ ناى )غ١َري غ١يِٝ(٠ قػ١ٜ١نٞ ظؤض ظؤض ١َْتك١ٝ ٚ ي١ د ئٝكترياس

َٝت٠ٚ١ ي١ ٚ َٜص ئ١ب َٝٞ غ١ْ١ٟ َايٞ تـ١ٚاٚ بـ٠ٚٛ   زض ًَ َٝين ب َٞ، ئ٠ٚ١ف ْاَ ١َُٝ، ظؤض َٛؾه١ًٝف عٝ ز ئ١ب اَلتٞ ئ
َٞ ْـ١نطز٠ٚٚ، ِض٠خ١ٜٓـ١نٞ تـطّ خـاَيٞ )     ( بـا ٠ٚظٜـطٟ ث ْـساْإ ٚ يٝصْـ١ٟ     7ٚ ثطؤش٠نامن بؤ١ٜ ت١ْس٠ضِٜٓ ث

َُٝ َٞ ئ َٝؿ١ُضط١ ئ١َي َٞ ١ْنطا٠ٚ زاضاٜٞ دٛاب زات٠ٚ١، ٠ٚؾسٟ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ن١ ٖات١ يٝص١ْٟ ث ١ ثطلإ ث
َٝؿ١ُضط١ ئاطازاضٕ، ِض٠خ١ٜ١ٓنٞ تطّ ي١ ت١قِطٜطٟ يٝص١ْ ٚ ئ١ّ  ي١ زاْاْٞ ئ١ٚ ثطؤشا١ٜ١ْ، بطاز٠ضاْٞ يٝص١ْٟ ث
َٜطٟ زاضاٜــٞ ٜــاْع٠ ًَٝــاضٟ بــؤ زاْــطا٠ٚ، ئــ١ّ ٜــاْع٠ ًَٝــاض٠ بؤنــٞا ٜــ١ى      ئ١ِٚضاقاْــ١ ٖــات٠ٚٛ ز٠ظطــاٟ نــاٚز

َٞ، ب١ِضاغ  ت١قطٜطٜاصيإ ب١ ز٠غت ١ْط١ٜؿت٠ٚٛ س١م ١ْٝ ئ َٟ، ١ٖتا ئ١ط١ض َٛٚن١ف ب ١ّ ثاض١ٜ٠ غ١ضف نط
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َُٜـ١، ئـ١ٟ      2118ن١ َٔ ي١  ٠ٚ٠ َٛيع٠َِ نطز٠ٚٚ ئ١ط١ض ث١ضي١َإ ١َضد١ع١، طـ١ٚض٠تطٜٔ ز٠غـت١اَلتٞ ١ٖض
ٍَ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ باغٞ ١ٖؾتا ًَٝاض زٜٓاض ئ١نـ١ٕ   َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ باغٞ نطز ي١ط١ ت١قِطٜط٠ناْٝإ نٛاا ب١ض

َٝٓإ زاْطا٠ٚ، ن١ باغ١ن١ٟ ؾ١ضس١ٝ ب١ِضاغ  ٠ٚى ب١خؿـري ثـ١دما ًَٝـاضٟ زاْـطا٠ٚ،      ن١ بؤ ز٠غت١ٟ ٠ٚب١ض ٖ
َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ دٛاب١ناْٞ غاَع بٛٚ، ٚاظح ١ْبٕٛٚ، ي١ ت١قِطٜطٟ يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ ٖـات٠ٚٛ بٛزدـ١      % 9ب١ض

َٝٓإ  َٝهٞ 4ظٜازٟ نطز٠ٚٚ، ن١نٞ ثاض٠ٟ ت١خكٝل بؤ ٠ٚب١ضٖ ِضٕٚٚ ٚ َٛقٓٝـ   % ن١َٞ نطز٠ٚٚ، ئ١َ١ دٛاب
(ٟ ت١قِطٜطٟ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ٖات٠ٚٛ بِطٟ غـ١ز ٚ غـٞ ٚ   16ز٠غت ئ١ْساّ ث١ضي١َا١ْنإ ١ْن١ٚت، ي١ الث١ِض٠ )

َٞ غ١ز ٚ ١ٖشز٠ ًَٝاض زٜٓاض،  َٜت١ غ َِٜ، ب١اَلّ زاٚا ئ١ن١ٕ بهط نٛاض ًَٝاض زاْطا٠ٚ بؤ ئ١دم١َْٛٞ ئاغاٜؿٞ ١ٖض
َٝهٞ ط١ٚض١ٜ٠ ب١ِضاغ  ي١ َٝه١ بـؤ ٖـ١ض      ب١زاخ٠ٚ١ ئ١َ١ ع١ٜب ٍَ سٛض١َشيا، يٝص١ْٟ زاضاٜـٞ زشٟ ٖـ١ض غـ١ضؾ ط١

َٞ الضٟ ْٝـ١ زٚاٜـٞ             َٝط نـطا، َٛئ١ٜٝـسٟ ْـ١بٛٚ ، بـ١اَلّ ي١َـ١ٜا ئـ١َي َٝو، باغـٞ زٚٚ خ١غـت١خا١ْٟ ٖـ١ٚي غ١ضؾ
١َُٝ خؤَإ زشٟ َْٛاق١ي١ٜٔ ب١ِضاغ ، ب١اَلّ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ٚاٟ ْٛٚغـ٠ٛٝ، ب١ِضاغـ     َٟ، ئ َٞ بهط َْٛاق١ي١ٟ ث

َٝهـسا بـؤ ئاغـاٜـ      ئ١َ١ ؾت َٝهٞ ط١ًٜٞ ٚ ِض٠خ١ٜ١ٓنٞ ظؤض ظؤضّ ي١غ١ض ئ١َ١ ي١ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ١ٖٜـ١، يـ١ نات
َٝهٝؿـ١   َٝسا٠ٚ، ئ١ّ ثاض١ٜ٠ بؤ د١ٗٝت َٝٓر ًَٝاض زاْطا٠ٚ ي١ ت١قِطٜطٟ خؤٜإ ئاَاش٠ٜإ ث نٛاض غ١ز ٚ ث١دما ٚ ث

َٜط ٖـٝ  ِض٠قاب١ٜـ١نٞ ث١ضيـ١َإ ٚ     َٟ،١ْ ي١ ش ْـ١ ٖـٝ  ئ١دٗٝع٠ٜـ١نٞ ِض٠قابٝـ١،     ن١ ْاظاْري نؤٕ غ١ضف ئ١نط
َٞ غ١ز ٚ ١ٖشز٠ ًَٝـاض زٜٓـاض،    َٟ، غ َٝٓر َاْطٞ غاَيٝـ ن١َا٠ٚ قػ١ٜ١نٞ ظؤض ١َٖيس٠طط ئ١ّ ثاض١ٜ٠ بؤ نٛاض، ث
ــَٛيتإ       ــاَي١ٝن١ٟ ١ٖٜبــ١ت غ ــت غ ــ١ ١ٖؾ ًَ َٝ ــؤ تْٛ ــ١ ب ــٝاض٠ن١ّ ئ٠ٚ١ٜ ــاٚاظ٠، ثطغ ــ١ٟ دٝ ــٝـ بٛزد ــ١ ئاغاٜؿ ن

َٟ باؾرت ١ْٝا بؤ زٚٚ غاٜس نطزْ َٟ باؾرت ١ْٝ ِضؤشا١ْ سازٜػ١ٟ ت١خكٝل بهط َٝط بهط َٞ ٚ ١ٖٚي َٜط١ٟ نؤٜ ٞ ِض
َٟ، ئ١طـ١ض ز٠ ًَٝـاض٠       َٞ ئـ١نط َٝط(ٟ ثـ ًَٞ قٝتاضٟ ب١ٜين )زٖؤى، غًُٝاْٞ، ٖـ١ٚي َٝ َٞ ِضٚٚ ز٠زاتا ئ١ّ ثاض١ٜ٠ ٖ ي
َٞ ت١ٚسٝـس          َٟ، خا١ْْؿـٝين ثـ َٞ نـاى ئـ١نط َٝؿـ١ُضط١ٟ ثـ َٞ غ١ز ٚ ١ٖشز٠ ًَٝاض ١َعاؾـٞ ث غ١ضناٚ، ب١اَلّ غ

َٟ َٞ غـ١ز ٚ بٝػـت ٖـ١ظاض           ئ١نط ٍَ خعَـ١مت ١ٖٜـ١ غـ َٞ غـٞ ٚ ؾـ١ف غـا َٝهٞ ظؤض ٖاتؤت١ الّ ئ١َي ن١ َٔ خ١َيه
َٞ   9َاْطٞ ٠ٚضئ١ططّ، ؾ١ِضاف بّٛٚ ي١ ب١ي١ز١ٜ، ض٠خ١ٜ١ٓنٞ تطّ ي١ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ي١ الثـ١ض٠ )  ( ٖـات٠ٚٛ ئـ١َي

َٟا ٠ٚظٜـطٟ زاضا    َٝهٞ     ب١خؿٝين ٠ٚظاض٠تٞ  ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ئٝػتٝػُاض نؤٕ ئاضاغـت١ ئـ١نط َٜع ٖـٝ  دـٛاب ٜـٞ بـ١ض
ي١ ت١قِطٜطٟ يٝص١ْٟ َاي١ٝ ثطغٝاض نطا٠ٚ ي١ الٜـ١ٕ يٝصْـ١ٟ زاضاٜٝـ٠ٚ١     11ٚظٚسٞ ١ْزا٠ٚ١ٜ، ١ٖض ي١ الث١ِض٠ 

َٝهـ١ْٚٛناْٞ تـط ئـ١نات، ١َدًٝػـٞ ٚظ٠ضا ٚ ضٜياغـ١ٟ       َٝه١ْٛنإ ظٜازٟ نطز٠ٚٚا باغٞ ١َدًٝػٞ ٚظ٠ضا ٚ ت ت
َٜع ٠ٚظٜط َٝٓإ، ب١ض َٝٞ ١ْٚتري ئ١ّ ظٜـاز بْٛٚـ١ نـ١ يٝصْـ١ٟ     ئ١قًِٝ ٚ ز٠غت١ٟ ٠ٚب١ض ٖ ٟ زاضاٜٞ ب١ ٚاظسٞ ث

زاضاٜٝـ ثطغٝاضٟ نطز٠ٚٚ، ب١ ٚاظسٞ ٠ٚاَل١َن١َإ ز٠غت ١ْن١ٚت، ؾت١نإ ١َْٛٚغٔ زٚاٜـٞ ئٝػتٝٓػـاخٞ   
َٝٓإ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ بؤ ئ١َ١ ظٜازٟ نطز٠ٚٚا ز٠ضباض٠ٟ ضٜياغـ١ٟ   َٞ، ز٠غت١ٟ ٠ٚب١ض ٖ ئ١ن١ّ ٚ ئ١تإ ز٠َ

َٝهــٞ ئ١نــ١ّ،  ئــ١قًِٝ ٚتــٞ ب ٝػــت ٚ ســ١ٚت ًَٝــاض بــؤ ظضٚؼي تاضٜيــ١ زاْــطا٠ٚ، َــٔ خؿــت١ٜ١نِ يــ١ الٜــ١ ٖاٚث
َٝهٞ تـط              َٜٓ َٝهٞ تـط٠ ٚ ئٝػاغـ١ ٚ ١َعْٛـ١ٟ ئٝذتُٝـاعٞ َٖٛـادرئٜ غـ١ز ًَٝـاض، يـ١ ؾـٛ َٜٓ ْٛٚغطا٠ٚ يـ١ ؾـٛ

ٟ        11ْٛٚغطا٠ٚ ي١ خاَيٞ ) َٜٔ ثـاض٠ تـ١ٚاضٟ   (   ئٝشتٝاتٞ ت١ٚاضٜٞ زٚٚ غـ١ز ًَٝـاض، َـٔ ْـاظامن يـ١ نـ١ْس ؾـٛ
َٟا ي١ ٚاَلتإ بؤ صي١ْٚٛ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ٚاضٜٞ ١ٜ١ٖ، ئ١َ١ ي١ نٛضزغتإ نـ١ْس غـاَي١ ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ ٚ      زائ١ْط
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 َٞ َِٜا ب١ غ ال١ْ١ٜ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ئ١ٚ ئٝؿ١ٟ نطز٠ٚٚ، ئ١ّ بٝػت ٚ س١ٚت ًَٝاض٠ بؤ بؤ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖض
َٜو  َٜو بٝػت ٚ س١ٚت ًَٝاض، داض َٜو زٚٚ غ١ز ًَٝاض زاْـطا٠ٚ، ئاٜـ١   ١ْٚع ثاض٠ٟ ت١ٚاضٟ، داض غ١ز ًَٝاض، داض

َٜت٠ٚ١ا ئ١َ١ ١َٖٟٛٚ ٠ٚى غااَلْٞ ِضابطزٚٚ يـ١ َٝعاْٝـ١ٟ ئٝشتٝـاتٞ     َٞ ثِط بهط َٝين تطٟ ث َٟ ن١ي ئ١َ١ ْاتٛاْط
َٜع ٠ٚظٜـطٟ   َٞ، ب١ض َٞا زاٚا ناضّ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ٚ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ت١ؾػريَإ بسات ت١ٚاضٟ ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٝزا ب

(ٟ تــ١قِطٜطٟ يٝصْــ١ٟ زاضاٜٝــ١ نــطا٠ٚ ٖــ١ض  11/12/13/14تــ١ٚاٟٚ ئــ١ٚ ثطغــٝاضا١ْٟ يــ١ الثــ١ض٠) زاضاٜــٞ 
(، زاٚا ناضّ ئ١ٚ ثطغٝاضا١ْٟ يٝص١ْٟ زاضاٜـٞ نطزٜٚٚـ١تٞ بـ١    15(٠ٚ٠ ث١ِضاْسٟ ن٠ٚٛ غ١ض )11ث١ِضاْسٟ،ي١ )

ٚ  11ٚضزٟ ٠ٚاَلػيإ بسات٠ٚ١ ب١ ٚاظسٞ، ب١ غاَعٟ ْـا، يـ١ الثـ١ِض٠ٟ )    َٜـص٠ٟ    (ٟ ت١قِطٜط٠نـ١ ٖـاتٛ ٠ بـاؽ يـ١ ِض
( زا ٖـات٠ٚٛ زاٖاتـ١ناْٞ تـط بـ١     11% ن١َٞ نطز٠ٚٚ، ت١ؾػـريَإ ز٠غـت ١ْنـ١ٚت بؤنـٞا يـ١ الثـ١ض٠ٟ )      15

 ٍَ َٜص٠ٟ 96ب١ ْٝػب١ٟ  2111ب١ضاٚضز ي١ط١ % ظٜازٟ نطز٠ٚٚ خـؤ ئ١َـ١   96% ظٜازٟ نطز٠ٚٚ، ب١اَلّ ن١ ب١ ِض
  َٞ َٜو ئ١ْ١َ١ ظؤض بـ َٜؿو ١ْٝ ب١ داض ٠َٛٝ       %، ئ١َـ١ ز٠اليـ١تٞ   96ن١ضٚ ئ١َـ١ ئـ١نا غـااَلْٞ ِضابـطزٚٚف بـ١ّ ؾـ

َٜهٞ َٛقٓٝعُإ ي١ ال١ٜٕ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٚ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ز٠غت ١ْن١ٚت، ي١ الث١ِض٠ٟ ) ( زا 15ب٠ٚٛ، ت١ؾػري
َٝذ بـاٜع تاَيـ١باْٞ(،           َٜع )ؾـ َٜٓطا٠ٚ ي١ ال١ٜٕ يٝصْـ١ٟ زاضاٜٝـ٠ٚ١ نـ١ ٠ٚاَلَـٞ زاٜـ٠ٚ١ بـ١ض َٝو ٚضٚٚش ن١ْس باب١ت

َٝـو بـ١ خؿـت١        ب١اَلّ ٠ٚاَل١َن١ٟ  ١َٓٝط١ٜؿتِ ظؤض غاَع بـٛٚ، ٚضز ْـ١بٛٚ، َـٔ زاٚا نـاضّ ٠ٚاَلَ َٞ ت َٔ ٖٝهٞ ي
١َُٝ، بؤ صي١ْٚٛ باْه١ باظضطا١ْٝنإ ن١ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ  َٞ ي١ الٟ ئ ًَ َٝ َٞ، تا طَٛإ ١ْٖ َٞ، ئ١ٚضِاقُإ بس٠ْ سياْسات

َٞ ًَٝــاض٠، بٝػــت ٚ ْــؤ ًَٝــاضٟ ؾِطؤنــ١ خاْــ١نإ، غــ     ٛٚز٠ نؤ١َاَل١ٜتٝــ١نإ ٚ ثطغــٝاضٟ نــطز٠ٚٚ، نــٌ ٚ غــ
 َٞ ١َُٝ ت َٝهٞ ٚاٟ بؤ ِضٕٚٚ ١ْنطز٠ٚ١ٜٓ ئ دٝاٚاظٟ ي١ سٝػابٞ ئٝعاْات١، َٝٓح ٚ ت١سٜٛ ت ئٛخطا، ١ٜعين ؾت
َٝيَن، ي١ ت١قِطٜطٟ يٝص١ْ باؽ ي١ ت١خكٝكـٞ ْـ٠ٚ١ت ًَٝـاض ئـ١نا بـؤ غـ١ضؤنا١ٜتٞ        َٝٞ، طَٛاصيإ ١َْ بط١ٜٔ ي

َٜٝٛػ  ١ْزا ْـ٠ٚ١ت ًَٝـاض بـؤا ئ١َـ١ يـ١ تـ١قِطٜطٟ يٝصْـ١ٟ        ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ، ٠ٚظٜط ِضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْٟ  ث
  َٞ َٟ، ئـ َٝط َٜع ي١ قػ١ناْٝسا ٚٚتٞ زاٖاتٞ ثرتؤزؤالض ٚ ١َْاؾعٟ سسٚزٟ ْاْ زاضا١ٜٝ ٖات٠ٚٛ، ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ب١ض
َٝتا س١قٞ خؤمشاْـ١ نـ١    َٟ س١قٞ خؤَا١ْ بجطغري نٝت نطز٠ٚٚا سه١َٛت نٞ نطز٠ٚٚ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ب َٝط ْاْ

َٜع      د١ْابٞ ئ١ٚ ق َٟ، ئاٜا ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ٚ غرياعٞ ١ْٚتـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١ ٜـإ ْـاا بـ١ض َٝط ػ١ٜ١ٟ نطز بجطغري بؤ ْآٜ
َٜهٞ باؽ نطز ٠ٚى ظٜٓساْٞ غٝاغـٞ ٚ  ٠ٚ81ظٜطٟ زاضاٜٞ ٚتٞ غٛٚز٠ نؤ١َاَل١ٜت١ٝنإ  % ظٜازٟ نطز٠ٚٚ، بٛاض

َٞ ي١ ال١ٜٕ ٠ٚظاض٠ت٠ٚ١، ثطغ َٞ ئ٠ٚ١ٟ ٖٝ  خؿت١ٜ١نٞ َٛق١ز٠قُإ بات َٜهٞ تطّ ئ٠ٚ١ٜـ١  ن١َي١ْساّ ب١ ب ٝاض
َِٜ ي١ غـٞ ٚ ْـؤ ًَٝـاضٟ     ب١ٖ١َيـ١زا ١ْنـٛٚب بؤتـ١ ؾ١غـت      2111ثاض٠ٟ َٛخ١ق١م بؤ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖض

َٜٝٛػتُإ بـ١   َٟ، ٠ٚظاض٠تٞ ِضؤؾٓبريٟ غ١ز ٚ ٜاْع٠ ًَٝاض، ئ١ّ ثاض١ٜ٠ ظؤض ظؤض٠ ث ًَٝاض، ئ١َ١ف ت١ؾػريٟ ئ١ٚ
َٝـٓر غـ١ز ٚ نـٛاضز٠       ٚضز٠ ناض١ٜن١ٟ ١ٜ١ٖ بؤَإ ِضٕٚٚ نات٠ٚ١، ثاض٠ٟ َٛخ١قـ١  م بـؤ غـاَاْٞ غطٚؾـ  ث

َٝهُـإ ز٠غـت ١ْنـ١ٚت، ئ١َـ١ نـؤٕ ئاضاغـت١           ًَٝاض٠، ١ٜعين يٝص١ْٟ زاضاٜٝـ ئـ١ّ ثطغـٝاض٠ٟ نـطز٠ٚٚ دٛاب
َٝه١ ِضاغت١  َٝو، ٠ٚظاض٠ت َٝهٞ ظؤض ظؤض٠ بؤ ٠ٚظاض٠ت َٟ، بؤنٞ ئ١ّ ثاض٠ ظؤض٠ا ١َب١ًغ َٟ، نؤٕ ت١ٚظٜ  ئ١نط ئ١نط

ن١ن١ٟ ١َسسٚز٠ ٚ زٜاضٟ نطا٠ٚ ٚ ب١ْٝعاَٞ عكـٛزٟ ؾـ١ضان١تسا ئـٝـ ئـ١نات     ١َٖاَٞ ظؤض ظؤض٠، ب١اَلّ ئ١ض
َٜٝٛػتُإ ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ َٔ ٠ٚى ئ١ْساّ ث١ضيـ١َإ   َٝٓر غ١ز ٚ نٛاضز٠ ًَٝاض٠ بؤنٞا ث ٍَ ؾ١ضٜهات١، ئ١ّ ث ي١ط١
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َٞ نانـ١ بـؤ ئ٠ٚ١   ًَ َٞ ب َٞ، زٚاٟ زٚٚ ِضؤشٟ تط ن١ دٛاب ئ١زات٠ٚ١ خؿت١ّ بسات ٜـ١،  ١ْى ب١ قػ١، خؿت١َإ بسات
َُٝــ١ ظؤضتــطٜٔ   ِض٠خ١ٜٓــ١نٞ تــطّ يــ١ يٝصْــ١ٟ زاضاٜــٞ ئ٠ٚ١ٜــ١، ْــ١ ت١بــ١ْٞ تــ١عٝين سٛنــاَٞ نــطز٠ٚٚ، نــ١ ئ
َٜع٠ٚ٠، ض٠خ١ٜٓـ١نٞ             ض٠خ١َٓإ ي١ قـاْْٛٞ عـ١ؾٟٛ عـاّ  يـ٠ٚ١ بـٛٚ يٝصْـ١ٟ قـاْْٛٝـ ت١بـ١ْٞ نـطز٠ٚٚ بـ١ض

  ُ َٝ َٜه١ٝتٞ ز٠َٚي١ت ْانات ن١ ب١ؽ يـ١ غـً اْٞ ؾـ١ف بٝٓـاٟ َـطٚٚض    تطَإ ئ١ٜ٠ٚ١ ي١ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ باغٞ نط
َٝهٞ ْـ١نطز٠ٚٚ،     َٝهٞ بؤ ئ٠ٚ١ زا١ْْا٠ٚ ٚ ٖـٝ  تـ١ضس َٜهٞ زا١ٜ، ٖٝ  عٝ د ١ٜ١ٖ، ١ٖض ؾ١ؾٞ ي١ خاْٟٛٚ نط
ض٠خ١ٜ١ٓنٞ تطّ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ باغٞ ت١خكٝل نطزْـٞ زٚٚ غـ١ز ًَٝـاض ئـ١نات بـؤ ز٠عُـٞ ئـ١سعاب، َـازز٠ٟ         

َٝ 1993( يــ١ قــاْْٛٞ غــاَيٞ 14) َٞ، ئ١َــ١ ٖــٝ   ٟ ئــ١سعاب باغــٞ ئــ٠ٚ١ ئــ١نات نــ١ ث ٜٛػــت١ بــ١ ظ٠ٚابــت بــ
ِض٠خ١ٜ١ٓنٞ ي١ نؤ١ْٝتٞ زاْاْٞ ١ْططت٠ٚٛ، َٔ ظؤض غٛثاغتإ ئ١ن١ّ ٚ ئ١َا١ْ ئٝػتٝٓػار ئ١ن١ّ ٚ ئ١ٜـس٠ّ  

 ب١ ١ٖضزٚٚ ال١ٜٕ،غٛثاؽ
َٜع خٛضؾٝس اظيس غًِٝ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٟ، ب١اَلّ س١ق   ١َُٝ بطط َٜه١ ِض٠خ١ٓ ي١ ئ َٜت ٠ٚاَلّ بـس٠ٜٔ، ظؤض   س١قٞ ١ٖض ث١ضي١َاْتاض ١َُٝف بٛاضَإ بـسض ١ ئ

َٝط نطا ن١ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ٚ ئـابٛٚضٟ ْٛٚغـٝ  ث١غـ١ْس ْٝـ١، ث١غـ١ْس ْٝـ١ٟ        باغٞ زٚٚ ١ْخؤؾدا١ْٟ ١ٖٚي
َٟ، ١َغ١ي١ٕ بهـ١ٝ بـ١ٜطٚت،    َٝط زضٚغت بهط ١َُٝ زشٟ ئ٠ٚ١ٜٔ ١ْخؤؾدا١ْ ي١ ١ٖٚي ١َُٝ ١َعٓاٟ ئ٠ٚ١ ١ْٝ ئ ئ

َٜت، ١َب١غتُإ ئ١ٜ٠ٚ١ ت١تٜٛط بـ١   1961َػت١ؾؿاٟ ب١ٜطٚت ي١ غاَيٞ  َٞ ز٠نط ٠ٚ٠ َػت١ؾؿا١ٜ، ت١تٜٛطٟ ث
َٞ، ئ١طـ١ض           َٝٓري ٚ َػت١ؾـؿا١ٜنٞ تـط زضٚغـت بهـ١ٜٔ ئ١طـ١ض قـابًٝٞ تـ١تٜٛط بـ َٞ ١َٖي٠ٛٝؾ ؾت١ن١ به١ٜٔ، ْاب
َٞ تـؤ ؾـت١نإ تـ١تٜٛط بهـ١ٟ،           َٟ، ٜـ١عين ئ١طـ١ض زٚٚ ١ْخؤؾـدا١ْ قـابًٝٞ ئـ٠ٚ١ب َٞ قٝا١ْ بهط قابًٝٞ ئ٠ٚ١ ب

ًََٝهٞ بس٠ٟ، ئ١َ١ )١ٜى(، )زٚٚ(، باغٞ ثاض٠ٟ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ دٛاْٞ  َٜٝٛػت ْانات ت َٝهٞ به١ٟ، ث َٜهٛث به١ٟ، ِض
َٝه١ ي١ ٠ٚظاض٠ت ٚ ئ١دم١َٕٛ ٖات٠ٚٛ، ئٝؿـهاي١ى   َٟ، ئ١َ١ زاٚاناضٜ بؤ ث١غ١ْسٟ ثاض٠ٟ ز٠ظطاٟ ئاغاٜٝـ ز٠نط

١َُٝ ١ٖغتٝاض تطٜٔ ئٝـ ي١ّ ٚاَلت١ ١َغ١ي ١َُٝ ٖـ١ض  زضٚغت ب٠ٚٛ ي١ َٛاظ١ْ٠ن١، ئ َٟ ئ ١ٟ ئ١َٝٓ١ت١، خؤ ْانط
٠َٟٛٝ سٛنُـ١ يـ١ٚ                 َٟا ز٠ظطا١ٜنـ١ يـ١ نـٛاض نـ َٟ، نـؤٕ غـ١ضف ْـانط بـ١ نـاٟٚ طَٛـإ ٚ نـؤٕ غـ١ضف ز٠نـط
َٝٔ ثاض٠ بؤ ز٠ظطاٟ ئاغـاٜٝـ   ًَ ١َُٜ، خاظٜعٞ ِض٠قاب١ٜ١، خاظٜعٞ ١َٖٛٚ ؾت١ن١، يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ١َعكٛي١ ب ١ٖض

َٞا ئ١َ َٞ ز٠نات، زٜـاض٠  ت١خكٝل ١ْن١ٕا ١ٜعين ئ١َ١ نؤٕ ز٠ب ١ زٚٚ، ئ١َ١ غٝػت١َ١ن١ ٠ٚظاض٠ت ناضٟ ث
َٞ، ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ بؤٜإ ِضٕٚٚ ناتـ٠ٚ١، بـؤ    ١َُٝ، ئ١ط١ض الٟ بِطاز٠ض٠ى ١َؾّٗٛ ١ْب ٚ ِض١ْٚٚ ٚ ١َؾ١َٛٗ الٟ ئ
نٛاضغ١ز ٚ س١ؾتاٚ ؾ١ف ي١ َٝعا١ٜ١ْٝ ي١ ١َطيٛعٞ زٚٚ تطيٝـؤٕ ٚ ئ٠ٚ١ْـس٠، ئـ١ٜٚرت يـ١ َٛاظ٠ْـ١زا ْٝـ١ا       

َُٝــ١، ١َؾَٗٛــ١، ي١غــ١ض دــ١ْابٞ ٠ٚظٜــط٠ ِضٕٚٚ نطزْــ٠ٚ١ بــسات، ٖــٝ    ئ١َــ١ ؾــت١ن ٞ ئاغــا١ٜٝ ب١ْٝػــب١ت ئ
َٞ ِض٠خٓـ١ّ ١ٖٜـ١، ١َعكٛيـ١           َٝسا ١ْٝ، د١ْابٞ طٛتٞ يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ ثطغـٝاض ز٠نـات ئـ١ٚدا ز٠َيـ ئٝؿهاي١نٞ ت

َٝذيا غٛثاؽ  ِض٠خ١ٓ ي١ ثطغٝاض ١ٖب
َٜع ز.ئاضاؽ سػري حمُٛز:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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َٟ ي١غ١ض ِضاثـؤضتٞ يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ ٚ     َٜع٠نإ ظٜاتط ِض٠خ١ٓ ئ١طري َٝبِٝٓٝ نطز ن١ ظؤض ي١ ئ١ْسا١َ ب١ِض ئ٠ٚ١ٟ ت
َٝٞ َازز٠ٟ ) َٝٞ ث١ِٜط٠ٟٚ ْاٚخؤٟ ث١ضي١َإ، ب١ ث ( ئـ١ٚ ِضاثؤضتـ١   2( بِططـ١ٟ ) 82ئابٛٚضٟ، ي١ ِضاغ  زا ب١ ث

َٜع٠ناْــ١، ٖــ١ض بــ١ضِ  َٜطــ١ٟ  ِضاثــؤضتٞ ٖــ١َٛٚ ئ١ْــساَإ ٚ يٝصْــ١ ب١ِض َٞ ئــ١ٜتٛاْٞ يــ١ ِض َٝهٞ ٖــ١بٛٚ بــ َٜو ؾــت َٜع
َٝهُإ   َٞ ؾـت ًَ َٞ ب َٞ ئ١تٛاْ ١َُٝ ي١ ِضاثؤضت١ن١ ئاَاز٠ٟ به١ٜٔ، َٔ ْاظامن ن َٝؿه١ؾٞ بهات، تانٛ ئ يٝص١ْن٠ٚ١ٜ١ ث
َٞا ئــ١تٛاْٞ ِضاثؤضت١نــ١ ئٝػٓــا بهــ١ٟ، بــ١ؽ      ْــاضز٠ٚٚ بــؤ يٝص١ْنــ١ّ، ٜــا بــؤ يٝصْــ١ٟ زاضاٜــٞ ئٝعاؾــ١ ْــ١نطاب

َُٜٞ نٛضزغـتإ ئ١نـ١ٜٔ،     ت١ٚدٝٗٞ ئٝٓتٝك ١َُٝ َْٛاق١ؾ١ ي١غ١ض بٛزدـ١ٟ ٖـ١ض ازات، َٔ ١ٖغت ز٠ن١ّ خؤ ئ
١ْى ي١غـ١ض ئـ١ٚ ِضاثؤضتـ١ٟ نـ١ خؤَـإ ئاَاز٠َـإ نـطز٠ٚٚ، ئـ١ٚ ِضاثؤضتـ١ٟ نـ١ خؤَـإ ئاَاز٠َـإ نـطز٠ٚٚ              
      ٞ َٝـ  ع١ضظٟ ١َٚظٚع١ن١َإ نطز٠ٚٚ ب١ بؤنْٛٚٞ ١َٖٛٚ يٝص١ْنإ ٚ ب١ بـؤ نـْٛٚٞ يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ ٚ بـ١ ث

 ١َُٝ َٞ بسات ئ َٜط١ّ ث َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ ِض ئ١ٚ تٛاْا١ٜٟ ن١ ١ٜ١ٖ، ئ١َ١ ي١ ال١ٜى، ي١ ال١ٜنٞ تط ئ١ط١ض ب١ض
َٝو ٖات٠ٚٛ ي١ س١ٚت سٝػـابٞ غـ١ض٠نٞ، دطـ١ يـ١ بابـ١تٞ       ٍَ غٝػت١َٞ بٛزد١ ئ١ن١ٜٔ ن١ ث ت١عاٍَٛٚ ي١ط١

       ٚ َٝتـ١ َٝٓإ، ئ١ٚ سـ١ٚت سٝػـاب١ غـ١ض٠ن١ٝ يـ١ ِضاغـ  زا زابـ١ف ئ١ب ٍَ     ٠ٚب١ضٖ ٠ بـؤ سٝػـاباتٞ ؾـ١ضعٞ، ي١طـ١
( ؾـ١ضعٞ سٝػــاب١ٝ، ئــ١ٚ  251ٖـ١ضزٚٚ ب١ؾــ١ن١ٟ )ئـريازات ٚ ١ْؾــ١قات( ، ئ١طــ١ض نـؤٟ ن١ٜتــ٠ٚ١ ْعٜهــ١ٟ )   

ٍَ ثٝؿـإ زضا٠ٚ َـ١عٓاٟ   251) َٞ غا ٍَ ثٝؿإ زضا٠ٚ ي١ ْاٚ بٛزد١ن١زا، ن١ ب١ غ َٞ غا ( ؾ١ضعٞ سٝػاب١ٝ ب١ غ
َٞ 251ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ئ١ٚ ) َٝـٞ     751غاَيٞ به١ٜٔ ئ١نات١ )( ؾ١ضعٞ سٝػاب١ٝ ظ٠ِضبٞ غ ( ؾـ١ضعٞ سٝػـابٞ، بـ١ ث

ــاَي١ناْٞ )  ــ١ )   2112/ 2111/2111غ ــاب١ ي ــ١دما سٝػ ــ١ز ٚ ث ــ١ٚ س١ٚغ ــ١ض ئ ــٞ ٖ ــ١  31(، زٚاٜ ــ١ِضك ن ( ب
ــ١ناْٞ،      ــ٠ٚ١ ٚضز٠ناضٜ ــاض٠ بؤت ــط زٚٚب َٜهٞ ت ــاض َِٜ ئــ١نات د ــ١ض ــ١تٞ ٖ ــاْٞ سهَٛ ــًٝٞ ٠ٚظاض٠ت ٚ ز٠ظطان ت١َػ

١َٜٓٝ 22511( سٝػاب١، ١ٜعين )22511ئ١ٚنات١ شَاض٠ٟ سٝػاب١نإ ت١قطٜب١ٕ ) ( ِض٠ق١ّ، زٚاٟ ئ٠ٚ١ ن١ ز
(٠ ١َٖٟٛٚ 3511( ١َؾطٚع١ ب١ ١َٖٛٚ ١َؾطٚع١نا٠ٚ١ْ، ئ١ٚ )351غ١ض بٛزد١ٟ ئٝػتٝػُاضٟ ْعٜه١ٟ )

ٍَ ِض٠ق١َ١ناْٞ ) ( ِض٠قـ١ّ بـ١   26111( سٝػـاب، ٜـ١عين )  26111( ئ١ناتـ١ ) 22511ِض٠ق١َٞ ي١ط١َي١، ي١ط١
َٝو ي١غـ١ض ئـ١ٚ )     الٜـ١ْٞ ن١َـ٠ٚ١، ئ١طـ١ض ٖـات     َُٝـ١ ي١غـ١ض ٖــ١ض ِض٠قـ١َ ( ِض٠ق١َـ١، ْٝـٛ الثــ١ِض٠ٟ   26111ٛ ئ

َٜٝٛػــتُإ بــ١ ) َٝهٞ عاَــ١، 13111بٓٛٚغــري ث ( الث١ِض٠ٜــ١، ي١بــ١ض ئــ٠ٚ١ ئــ١ٚ ِضاثؤضتــ١ٟ نــ١ ١ٖٜــ١ ئٝتٝذــاٖ
َُٜٞ نٛضزغتإ، َٔ غٛثاغـتإ ئ١نـ١ّ، غٛثاغـٞ     َٝٓطاٚ ي١ ١ٖض ًَ ثٝؿاْٞ ئ١زا ز٠ضباض٠ٟ ٠ٚظعٞ َٛاظ١ْ٠ٟ خ١َ

َٝبٝٓٝاْــ١ ئٝػٓــاٟ ئــ١ٚ تــ١قِطٜط٠ ئــ١نات، بــ١اَلّ ئ١طــ١ض ئ١َاْــ١ ئ َٜع ئ١نــ١ّ، يــ١ ِضاغــتٝسا ئــ١ٚ ت ١ْــساَاْٞ بــ١ض
َٟ ي١ ال١ٜٕ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ٚ ي١ ال١ٜٕ يٝص١ْ ١َٖٝؿـ١ٜٝ١نا٠ٚ١ْ ئـ١ٚنات ئـ١ٚ ِضاثؤضتـ١      ١َٖٟٛٚ ئٝسخاٍ بهط

َٜعإ، دـ   َٟ، ت١ْٗا بؤ ب١ضناٚ ِضْٚٚٞ بـ١ِض َٝهٝـ ئاَاز٠ ْانط َُٝـ١      ب١ غاَي ََُٝـ٠ٚ١ يـ١ٚ ِضاثؤضتـ١ٟ ئ ًَ َٜهٞ تـط ئ١ٜ اض
         ٚ َٞ َٝهٞ ٖـ١بٛٚب َٞ، ٜـا بؤنـْٛٚ َٝٓـاب َٝهٞ ٖ َٝو زا٠ٚ، ٜـا ٜازاؾـت َٜو، ٜا يٝص١ٜ١ْى ئاَاش٠ٟ بـ١ ؾـت َٜع ئ١ط١ض ب١ِض
َُٝـ١ ١ٖضنـٞ بؤنـٕٛٚ           َٟ، بـ١اَلّ ئ َٞ ئ١ٚنات َاؼي ئ٠ٚ١ٟ ١ٖٜـ١ ِض٠خٓـ١ يـ١ ِضاثؤضت١نـ١ بطـط زاخًُٝإ ١ْنطزب

َٜع٠نا١ْ ٚ غٛثاؽ.١ٜ١ٖ زاخًُٝإ نط  ز٠ٚٚ، ٚ ِضاثؤضت١ن١ ِض٠ْطسا٠ٚ١ْٟ ١َٖٛٚ ئ١ْساّ ث١ضي١َا١ْ ب١ِض
َٜع عسْإ   حمُس: عجناٌب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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َٝبٝين ١ٜن١َٞ د١ْابٞ يٝص١ْٟ زاضاٜـٞ ١ٖٜـ١، يـ١ ِضاغـ  زا ئـ٠ٚ١ قػـ١ٜ١نٞ قـاْْٛٞ         َٔ قػ١ّ ي١غ١ض ئ١ٚ ت
َٝط١ٜؿت١ٓناْٞ خؤ١ٜتٞ، )١ْٝ، تؤ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ِضاثؤضتٞ خؤٟ ئا َٝبٝين ٚ ت َٝـ 48َاز٠ ئ١نات، ت ( غ١عات ث

َٜٞ ئـ٠ٚ١ ئ١نـ١ٕ، طؿتٛطـؤ نـطزٕ        ئ٠ٚ١ ئ١خيات١ ب١ض ز٠غ  ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ئ١ْساَاْٞ ث١ضيـ١َإ تـاٚتٛ
َٝهٞ تط٠، تـ١ْٗا   َٞ ئ٠ٚ١ ١َٚظٚع َٝسا ١َٖيطٛتٔ ب ي١غ١ض ِضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ئ١ط١ض ت١ْٗا ز٠غت خؤؾٞ ٚ ث

َٝو         ئ َٝػـتا تـ٠ٚ١دٖٛ ٝػٓا نطزٕ ن١ٝا ئٝػٓا نطزٕ ب١ ئٝٓتٝكـاز٠، بـ١ ِض٠خٓـ١ طـطتٔ ٚ َٛالس١ظاتـ١، ٜـ١عين ئ
َٝو ١ٖٜـ١ بـؤ قـ١تٝؼ نطزْـٞ              ١ٜ١ٖ يـ١ّ نـ١ْس ِضؤش٠زا، يـ١ ِضاغـتٝسا دـ١ْابٞ غـ١ضؤنٞ ث١ضيـ١َإ تـ٠ٚ١دٖٛ

َٜت١ ْـاٚ طـ١ضٟٚٚ   ِض٠خ١ٓ ططتٔ ٚ ئٝٓتٝكازات، ١ٜعين ئ١ط١ض ١َٚظٚع١ن١ ٚا١ٜ ٚ قٛتٞ خ١َيو خ١ضٜه١ ئ ١ن١ٚ
َٜو به١ٕ، غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ، تها١ٜ باقػ١نامن بهـ١ّ، ٜـ١عين ئـ١ّ     َٝؿٓٝاظ َٝػتا ث ٠َٛٝ ئ١تٛأْ ئ َٝط٠ٚ٠، ئ ؾ
َٟ، نــ١ؽ ئٝٓتٝكــاز ْــ١نات،   َٟ، َٛالســ١ظ٠ ْــ١زض َٝبطــ١ّ، ِض٠خٓــ١ ْــ١طري َٟ ت ت٠ٚ١دٖٛــ١ نــ١ٝ ب١ِضاغــ  ز٠َــ١ٚ

َٝو ِض٠خٓـ١     َٞ طـريا٠ٚ، ي١بـ١ضز٠ّ ئ١ْـساّ ث١ضيـ١َإ ْـ١ب٠ٚٛ، ب١ؾـساض        ِضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ زاضاٜـٞ ٖـ١َٛٚ غـاَي ٟ يـ
ْــ١ب٠ٚٛ ئ١ْــساَاْٞ يٝصْــ١ناْٞ تــط، يٝصْــ١ٟ تــط ِضاثــؤضتٞ خــؤٟ ْٛٚغــ٠ٛٝ، يٝصْــ١ٟ زاضاٜــٞ ِضاثــؤضتٞ خــؤٟ    
َٝبــٝين    َٝو ت َٝو َٛالســ١ظاتٞ ي١غــ١ض٠، نؤَــ١َي ْٛٚغــ٠ٛٝ، ئ١ْــساَاْٞ ث١ضيــ١َإ نــ١ ي١بــ١ض ز٠غــتٝسا١ٜ نؤَــ١َي

َٝ َٞو ي١غــ١ض٠، نؤَــ١َي َٞا ئــ١ّ س١غاغــ١ٝت١   ِض٠خٓــ١ٟ ي١غــ١ض٠، بؤنــٞ ْــ١تٛاْ ــ ًَ َٝؿــٓاظ٠ناْٞ ب ِض٠خٓــ١نإ ٚ ث
َٜهٞ قـاْْٛٞ    َٝؿـٓٝاظ َٝؿٓٝاظ ئ١ن١ّ، سيبٛض٠، با ث ب١ضاَب١ض ب١ ِض٠خ١ٓ، ي١ّ خٛي١زا، ي١ّ زاْٝؿت١ٓزا ن١ٝا َٔ ث

         ١ٜ٠َٛٝ ١ٜ١ٜ٠َٛٝ، ٠ٚ س١غاغـ١ٝت١ن١ بـ١ّ ؾـ َٝؿـٓٝاظ ئ١نـ١ّ ئ١طـ١ض ١َٚظٚع١نـ١ بـ١ّ ؾـ ئـ١ِضٚا، زاٚا يـ١    به١ّ، ث
َٜو ة١ْـ١ بـ١ضز٠َٞ ئ١ْـساّ ث١ضيـ١َاْإ، نـ١ٚا ب١ٖ١ْـس ٠ٚضطـطتين            َٝؿـٓٝاظ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ ئ١نـ١ّ، ث
َٛالس١ظاتٞ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ، ب١ٖ١ْس ٠ٚضططتين َٛالس١ظاتٞ غ١ضؤنٞ ؾطانػٝؤ١ْناْٞ ث١ضي١َإ، ن١ ي١ٜ١ن١ّ 

َٜت١ ز٠ْطـ٠ٚ١  ِضؤشزا طؿتٛطؤٜإ ي١غ١ض نطز، يٝص١ْٟ زاضاٜٞ قٝاغ١ٟ ئ١ َٝؿٓٝاض ٚ ئٝكترياسا١ْ بهات ٚ ةط ٚ ث
َٝت.  َٜٓ َٝٞ ث١ض َٟ ت َٝػتا ظؤض١ٜٓ ئ١ٜ١ٚ ١ٜ٠َٛٝ بِطٚا ن١ ئ  ٚ بٛزد١ن١ ب١ٚ ؾ

َٜع ز.  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: - ٕ باٜع الاعٌٝاضغب١ض
َُٝــ١ َْٛاق١ؾــ١ ئ١نــ١ٜٔ قػــ١َإ ب١نــ١ؽ ْــ١بِط٠ٜٚٛ، ب١تاٜبــ١تٞ بطاز٠ضاْــٞ    َٞ ِضؤش٠ ئ نــاى عــسْإ ئــ٠ٚ١ غــ
َٝٓر ز٠ق١ ن١َرت قػ١تإ ْـ١نطز٠ٚٚ، بـ١اَلّ نـ١     َٝهتإ ي١ بٝػت ز٠ق١ ٚ بٝػت ٚ ث ؾطانػٝؤْٞ طؤِضإ ٖٝ  ناَ
َٜو ئاضاغت١ٟ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ئ١ن١ٟ، يٝص١ْٟ زاضاٜـٞ سـ١قٞ ١ٖٜـ١ دـٛاب بساتـ٠ٚ١، سـ١قٞ ١ٖٜـ١         تؤ ثطغٝاض

٠َٛٝ ١ْططت٠ٚٛ ئٝٓتٝكاز بـس٠ٕ، ض٠ئـٞ بـس٠    َٜط١ٟ ي١ ئ ٕ، قػـ١ٟ خؤتـإ بهـ١ٕ، ي١بـ١ض     ت١ٚظحيات بسات، ن١ؽ ِض
َٝـ٠ٛ            َٜطـ١ٟ يـ١ ئ ئ٠ٚ١ س١م ١ْٝ تؤ ئ١ٚ ئٝٓتٝكاز٠ بهـ١ٟ، نـْٛه١ ب١َٓاٜـ١نٞ قـاْْٛٞ ْٝـ١ ب١ِضاغـ ، نـ١ؽ ِض

َٝهتإ.  ١ْططت٠ٚٛ، نا١َتإ قػ١تإ نطز٠ٚٚ َٛقات١ع١ نطإٚا ٖٝ  ن١غ
َٜع بهط نطِٜ حمُس)ئاغؤ(:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝ َٝبٝين ٚ ث َٝؿـٓٝاظ٠ناْٞ ؾطانػـٝؤْٞ نٛضزغـتإ    ب١ضي٠ٚ١ٟ ت ؿٓٝاظ٠نامن ة١َ١ ِضٚٚ ي١ غ١ض٠تا ثؿتٝٛاْٞ ي١ ث

َٝب١ٝٓٝناْٝؿِ غ١ض٠تا ب١ ط١ٜ١ًى يـ١ خؤَـإ    ز٠ن١ّ ن١ ي١ ال١ٜٕ )غؤظإ( خا٠ٚ١ْ خطا١ْ ِضٚٚ، ١ٖض٠ٖٚا ي١ ت
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َٜعّ ناى )بطٖإ( ئاَاش٠ٟ َٞ ز٠ن١ّ، ط١ٜ١ًن١ ي١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتا١ْ، بطاٟ ب١ِض َٝػتا  ز٠غت ث َٞ زا، ن١ تا ئ ث
َٝري، ٖـ١ض٠ٖٚا غـتاؼي ئ١دمَٛـ١ْٞ ئـ١ٚ زٜٛاْـ١       َٜطٟ زاضاٜٞ زابٓ َٝهٞ ناضا بؤ زٜٛاْٞ ناٚز ١َْاْتٛا٠ْٛٝ غ١ضؤن
َٜطٟ  ٚضزبٝين ي١ سٝػاباتٞ خٝتاَٞ بهطزاباٜـ١ ظؤض   ت١ٚاٚ به١ٜٔ، ئ١ط١ض ئ٠ٚ١ بهطابا١ٜ، ئ١ط١ض زٜٛاْٞ ناٚز

َٛ ــ١زا خطا  يــ١ٚ ؾــه ْــ١ ِضٚٚ ب١ِضاغــ  نــ١ّ ز٠بْٛٚــ٠ٚ١، ٖٝــٛازاضّ بتــٛاْري يــ١َا٠ٟٚ   طَٛاْاْــ١ٟ نــ١ يــ١ّ ٖؤَي
َٜط٠ٟ     َُٜٞ نٛضزغـتإ زا بـ١ طـٛ َٟ، ي١ ١ٖض َٝو بؤ ئ١ٚ زٜٛإ ٚ ١ٖض٠ٖٚا غتاؾ١ن١ٟ ت١ٚاٚ بهط زاٖاتٛٚزا غ١ضؤن

ٍَ َٝ نٞ ٠ٚظٜؿٞ بطات١ ) ( ؾ١ضَاْبـ١ض، يـ١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ َٝ نـٝـ    667849زاتاٟ ب١ضز٠غت بِطٜاض ٚا١ٜ ئ١ّ غا
( نـ١ؽ، نـؤٟ ٖـ١َٜٛٚإ    612863ئ١ٚ ن١غا١ْٟ َٛٚن١، ز٠ِضَاَي١، ٖاٚناضٟ ٠ٚضز٠ططٕ بِطٜت١ٝ ي١ )شَاض٠ٟ 
َٞ غـ١ز ٚ ثـ١دماٚ زٚٚ ًَٝـاض ٚ         1281712ز٠نات١ ) ( ن١ؽ، ١ٖض١َٖٜٛٚإ بـ١ ١ٜنـ٠ٚ١ سـ١ؾت تطيٝـؤٕ ٚ غـ

يـ١ غـٛٚز٠    غ١ز ٚ ؾ١غت ٚ نٛاض ًَٝؤٕ زٜٓاض ٠ٚضز٠ططٕ، ئ١ٚ ١َب١ًغ١ ثاض١ٜ٠ ي١ ت١عٜٛعاتٞ ؾ١ضَاْبـ١ضإ، 
َٟ ي١ خٛؾـو ٚ بِطاٜـإ    َٜص١ٜ٠نٞ ظؤض٠، ١ْٖس َٟ، ِضاغت١ ئ٠ٚ١ ِض َٝه٠ٚٛناْٞ تط زابري ز٠نط نؤ١َاَل١ٜت١ٝنإ، ي١ ت
َٝهٞ  َِٝ ٚا١ٜ ال١ْٜ َٝط١تٝظٝإ زاْا ب١غ١ض بٛزد١ٟ نٛضزغتإ، َٔ ث ب١ خ١تٞ غٛٚضٜإ زاْا، ب١ ْٝؿا١ٜ١ْنٞ ْ

َٝهٞ ئٝذابٝؿٞ َٝت١ طريؾـاْٞ    ئٝذابٝؿٞ ١ٜ١ٖ، ب١ ِضاٟ َٔ ال١ْٜ ١ٜ١ٖ، ن١ ئ١ٚ ١َب١ًغ١ ظؤض٠ ِضاغت١ٚخؤ ئ١نـ
َٞ، دط١ ي١  َٜٟٛ ي١ نٛضزغتإ زاز٠ْ َٜت٠ٚ١، ِضاغت١ٚخؤ ناضٜط١ضٟ ي١غ١ض ئاغ  بص َٞ ز٠بٛٚش خ١َيه٠ٚ١، باظاِضٟ ث
ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١ غٛيؿ١ٟ ع١قاضٟ، ي١ غٛيؿ١ٟ ظ٠ٚاز، قـ١ضظٟ بهـٛٚى، قـ١ضظٟ نؿـتٛناَيٞ، ئـ١ٚاْٞ تـطٜـ       

َٟ، ١ٖض٠ٖٚازٜػإ ن١ ض َٝٞ شَاض٠ٟ اغت١ٚخؤ ز٠ن١ْٚ١ ز٠غت خ١َيه٠ٚ١ ي١ّ بٛزد١ٜ١ زابري ز٠نط زٜػـإ   ب١ ث
َٝؿـٓٝاظ نطا٠ٚناْـ٠ٚ١، يـ١ّ غـاَي١زا      َٝٓإ، ب١ زٚان١ٚتٛٚ، ب١ضز٠ٚاّ ٚ ث ب١ضز٠غت، ي١ بٛاضٟ ثِطؤش٠ناْٞ ٠ٚب١ض ٖ

َُٝ َٞ ٚ ثؤٜٓت ؾ١ؾ١، بؤ غً َٝط ي١ غ١زا غٞ ٚ غ َٜص٠ٟ ت١ضخإ نطاٚ بؤ ١ٖٚي % ٠، 41اْٞ بـ١ ط١ضَٝاْٝؿـ٠ٚ١   ض
 َُٜٞ بؤ زٖؤى بٝػت ثؤٜٓت ٠ٚ١ْت ٚ ؾ١ؾ١، ٚات١ ْعٜو ي١ بٝػت ٚ ١ٜى، بؤ ئ١ٚ ثطؤشا١ْٟ ن١ ت١ٚاٟٚ ١ٖض
َٞ نطزْـسا بـ١ّ              َٞ بـ١د َٞ ز٠بٝيَن يـ١ غـ١زا نـٛاض ثؤٜٓـت سـ١ؾتا ٚ ١ٜنـ١، ئ١طـ١ض يـ١ دـ نٛضزغتإ غٛٚزٜإ ي

َٟ، ئـ١ٚا ع       ١ٜ٠َٛٝ ثـاض٠ يـ١ ثطؤش٠ناْـسا خـ١ضز بهـط َٜعطانـإ تاِضاز٠ٜـ١نٞ طٛدمـاٚ ِض٠نـاٚ       ؾ َٝٛإ ثاض ١زايـ١ت يـ١ْ
َٝؿرتٜـ، زٜاض٠ يـ١   َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ي١ غاَيٞ ِضابطزٚٚزا ٚ ي١ غاَي١ناْٞ ث نطا٠ٚ، ٖٝٛازاضٜٔ ب١ نطز٠ٚ٠ف ٚا به١ٚ

َٞ نطزٕ  َٞ ب١د َٜص٠ٟ د َٞ نـطز  53غاَيٞ ِضابطزٚٚ ِض َٞ بـ١د َٜص٠ٟ د َٜعطان١ؾسا ئ١زاٚ ِض َٞ ثاض ٕ % ب٠ٚٛ، ي١ٖ١ض غ
َٝؿٓٝاظ٠نامن: َٜط٠ٟ ئٝػتٝشكاقاتٞ زاْٝؿتٛإ ١ْب٠ٚٛ، ث  ٚ ثاض٠ خ١ضز نطزٕ ب١ طٛ

َٝػتا ي١ ١ٖضزٚٚ ب١ؾٞ ١ْؾـ١قات ٚ ئـريازات ٚ سانُٝـ١ غـ١زض يـ١ نٛضزغـتإ        ٠ٚ2117ى زٜاض٠ ي١ -1 ٠ٚ٠ تا ئ
     ٕ َٝـٛا َٞ، ب١ بِطٚاٟ َٔ بؤ ناض٠غ١ض نطزْـٞ ئـ١ٚ ْٝعاعـ١ يـ١ ْ َِٜ ٚ   نطا٠ٚ، ن١ ن١ْسٜٔ تطيٝؤٕ زٜٓاض ز٠ب ٖـ١ض

َٜـصٟ غٝاغـٞ(، ٜـا      َٜصٟ ِضاغـت١ٚخؤ )ٚتٛٚ َٜط١ٟ ٚتٛٚ َٝؿ١، ٜا ي١ ِض َٜط١َإ ي١ ث سه١َٛتٞ ئٝتٝشازٟ ئ١ُٝ زٚٚ ِض
َٝػـتا ثـ١ْا بـؤ ئ١َـ١ ْـ١بطزضا٠ٚ،       َٜط١ٟ قاْْٛٞ ٚ زازطا٠ٚ، ٚات١ ث١ْا بؤ ١َسه١َ١ٟ ئٝتٝشازٟ بب١ٟ، تا ئ ي١ ِض

َٝهُإ يـ١ الٜـ١ٕ سه    َُٝإ ٚا١ٜ  سـ١ق ١َُٝ ث َٝـط٠ ِضٕٚٚ نطا٠ٚتـ٠ٚ١، ب١ِضاغـ       ئ١ط١ض ئ َٛـ١تٞ ئٝتٝشازٜـ١ ٠ٚى ي
َٝؿا١ْ َٔ ْاظامن ي١ ثاٟ ن١ٜ٠ٚ١ٝا  ث١ْا ١ْبطزٕ بؤ ١َسه١َ١ٟ ئٝتٝشازٟ بؤ ناض٠غ١ض نطزْٞ ئ١ّ ن
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َٝٓس٠ زٚا١ْن١ٕٚ، ن١ ِض٠ْط١ ئ٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ظٜاتط -2 َٞ نطزْٞ ثطؤش٠نإ ٚ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ٖ َٞ ب١د غ١باض٠ت ب١ د
َٞ نطزْٝإ ب١ ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْ َٞ ب١د َِٝ باؾ١ ثِطؤغ١ٟ زٜعأٜ، ت١ْس٠ضٜٔ، غ١ضث١ضؾ  د َٞ، ث ا٠ٚ١ْ ١ٖب

َٜهٝإ ب١ ٠ٚظاض٠ت١نإ زضا٠ٚت٠ٚ١، نْٛه١ ٠ٚظاض٠ت١نإ ؾاض٠ظإ يـ١   َٝػتا ١ْٖس َٜت٠ٚ١، ِضاغت١ ئ ٠ٚظاض٠ت١نإ بسض
١ٖضزٚٚ بٛاضٟ بٛزدـ١ٟ   بٛاضٟ ئٝدتٝكاقٞ خؤٜاْسا، با ب١ضثطغٝاض٠تٞ ٠ٚظاض٠ت١نإ خؤٜإ ١َٖيٞ بططٕ، ي١

َٜعطا ب١ ت١ْس٠ضٜٓطٞ ئـ١ٚ ٖـ١َٛٚ ثـِطؤش٠ ظؤض٠ ِضاْاطـات، ئـ٠ٚ١ف       َٝهسا ثاض َٝٓاْسا، ي١نات َٞ نطزٕ ٚ ٠ٚب١ضٖ ناض ث
َٜهٞ تطٟ زٚان١ٚت١ٓ.  بؤخؤٟ ٖؤناض

َٞ بهات، غاَيٞ ِضابـطزٚٚ سهَٛـ١ت بِطٜـاضٟ زا ََٛيـو ٚ َـاَيٞ      -3 َٞ ب١د َٜٝٛػت١ سه١َٛت بِطٜاض٠ناْٞ خؤٟ د ث
َٝـو ٖـات، بـ١ زاخـ٠ٚ١ ئـ١ٚ             طؿ   َٜتـ٠ٚ١، بـؤ ئـ١ّ ١َب١غـت١ يٝصْـ١ ث َٝـت ٠ٚضٟ بطط َٝو ب ي١ الٟ ١ٖض ض الٜـ١ْ

َٞ نــطا٠ٚ، ٖــ١ض بــؤ صيْٛٚــ١ ٠ٚظاض٠تــٞ ِضؤؾــٓريٟ ٚ الٚإ، نــٌ ٚ ســ١ؾت  َٞ بــ١د َٞ دــ َٝهٞ نــ١َٞ يــ بِطٜــاض٠ ؾــت
َٝهـسا       َٝساٜـ١، يـ١ نات َٜهدطاٚ ٚ ز٠غـت١ ٚ زائـري٠ٟ تطٜـإ ت ٍَ، بـِطٟ زٚٚ     بٝٓا١ٜٟ ١ٜ١ٖ ن١ سٝعب ٚ ض بـؤ ئ١َػـا

َٝهـسا خـؤٟ     َٜٞ بٝٓا١ٜ بؤ ز٠غت١ ٚ زائري٠ناْٞ ئ١ّ ٠ٚظاض٠ت١، يـ١ نات َٞ غ١ز ٚ ز٠ ًَٝؤٕ زٜٓاض بؤ نط ًَٝاض ٚ غ
َٝهٞ تــط ١ٖٜــ١ يــ١     َٟ ب١ِضاغــ  خــ١َيه نــٌ ٚ ســ١ٚت بٝٓاٜــ١ٟ يــ١ الٟ خــ١َيهٞ تــط٠، بِطٜــاضٟ سه١َٛتــ١، ئــ١ض

َٜو.  سه١َٛت بااَل ز٠غرتا ئ١َ١ ثطغٝاض
َٝؿٓٝاظ ز٠ن١ّ ٠ٚظاض٠تٞ ئا٠ٚزإ نطز٠ٚ١ْ ن١ْس نؤَجاْٝاٜـ١ى بـؤ بٝٓـا ٚ ئٝٓؿـائات، بـؤ ثـطز ٚ       ١ٖض٠ٚ-4 ٖا ث

١َُٝ ئ١ْساظٜاض ٚ غتاؼي ت١نٓٝهُٝإ ١ٜ١ٖ، ئاي١ٝشيإ ١ٜ١ٖ، با ٠ٚى ١ٖض نؤَجاْٝاٜـ١نٞ تـط    َٜيَن، ئ َٜطا زاسي١ظض ِض
َٝؿرت ي١ عريام صي١ْٟٚٛ  َِٝ ٚاٜـ١ ئـ١ٚ خٛؾـو ٚ     به١ٓ قؤْت١ضات٠ٚ١، ب١ْٝػب١ت ثِطؤش٠نإ، ث ٚاَإ ١ٖب٠ٚٛ ثـ

َٝؿـِ ٚاٜـ١ تـا ِضاز٠ٜـ١نٞ بـاف غـ١ضن١ٚتٛٚ         َٞ، ث َٝط٠ زاْٝؿتٕٛٚ ِض٠ْط١ ظاْٝاضٜإ ٖـ١ب بِطا ١َْٖٛسٜػا١ْٟ ن١ ي
َٝــٞ   بــٕٛٚ، نؤَجاْٝــاٟ )ئاؾــٛٚض( ٖــ١بٛٚ، نؤَجاْٝــاٟ )تــ١سطٜط( ٖــ١بٛٚ، نــ١ْسٜٔ نؤَجاْٝــاٟ تــط ٖــ١بٛٚ د

َٞ نطزْٞ ثِطؤش٠ن َٞ ب١د  إ ي١ عريام زٜاض بٛٚ.ز٠غتٝإ ي١ د
َٝٓإ غــرتاتٝذٞ ْــ١بٔ، بــ١ تٛاْــاٟ َــازٟ ٚ تــ١نٓٝهٞ           -5 َٝؿــٓٝاظّ ئ٠ٚ١ٜــ١ ئ١طــ١ض ثــِطؤش٠ٟ ٠ٚبــ١ضٖ زٚا ث

َٟ، بـ١ تاٜبـ١تٞ نؤَجاْٝـا         َٟ، س١ق١ ثِطؤش٠ بـ١ نؤَجاْٝـاٟ بٝـاْٞ ْـ١زض َٞ ١ْنط َٞ ب١د نؤْرتانت١ضٟ خؤَاَيٞ د
َٝساٜٚػ  بٝٓانطزٕ  َٝطا١ْٝنإ، غ١ضد١ّ ث َٝـٓٔ، غـتاؾ١نإ يـ١ ٚاَلتـٞ خؤٜـإ       تٛضنٞ ٚ ئ ي١ ٚاَلتٞ خؤٜـإ ز٠ٖ

َٝٓٔ، ٚات١ ١َٖٛٚ ئ١ٚ ثاضا١ْٟ بؤ ئـ١ٚ ثطؤشاْـ١ تـ١ضخإ نـطا٠ٚ ز٠ٜب١ْـ٠ٚ١ بـؤ ٚاَلتـٞ خؤٜـإ، غـ١ضباضٟ           ز٠ٖ
َٞ ز٠ن١ٕ، بؤ ب١ِضاغ  ئ١ط١ض ثطؤش٠نإ غرتاتٝذٞ ١ْبٔ، ب١ ئُٝهاْٝاتٞ َازٟ ٚ ت١نٓٝهٞ  ئ٠ٚ١ٟ قاظادمٝؿٞ ي

َٞ ب١د َٜٝٛػـت١ ئٝٗتُٝـاّ بـ١ ثـطؤش٠ خؤَاَيٝـ١نإ          خؤَإ د َٜٔ، ب١ؽ تـ١ْٝا ئ١ٚاْـ١ بؤٜـ١ ب١ِضاغـ  ث َٞ ١ْنط
َٞ، غٛثاؽ. ١َُٝ زضٚغت ز٠ب َٜط١ٜ١ؾ٠ٚ١ ب١ِضاغ  ت١ضانَٛٞ َايٞ ي١ ٚاَلتٞ ئ َٟ، ١ٖضي١ّ ض  بسض

َٝطٜظإ الاعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

قػـ١ٟ ز٠نـ١ّ ب١تاٜبـ١تٞ ظٜـاتط ي١غـ١ض ت١ْسضٚغـ ، نـْٛه١ َـٔ خـؤّ          َٔ ي١غ١ض ِضاثؤضتٞ يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ   
َٜص٠ بٛزد١ٟ ن١ زاْطا٠ٚ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغ  ظؤض ن١َ١ يـ١ نـاٚ    ئ١ْساَِ ي١ يٝص١ْٟ ت١ْسضٚغ ، ئ١ٚ ِض
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َٜٓـسْٞ بـااَل،       َٜص٠ٟ بٛزد١ٟ ٠ٚظاض٠ت١ناْٞ تط، ب١ تاٜب١تٞ ث١ض٠ٚضز٠ ٚ ْـاٚخؤ ٚ ط١ؾـتٛطؤظاض، ٖـ١ض٠ٖٚا خٛ ِض
َٞ ئـ١ٚ خعَـ١ت طٛظاضٜـ١ باؾـ١ٟ يـ١ ئاغـ            بؤ١ٜ  ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ ن١ زاْطا٠ٚ بـؤ ٠ٚظاض٠تـٞ ت١ْسضٚغـ  ْـاتٛاْ

َٝؿه١ؾـٞ       َٞ ث َٝهٞ ظؤض ْـعّ ز٠تـٛاْ َٜٝٛػت، ب١َيهٛ يـ١ ئاغـت َٜٝٛػت خع١َتٞ ١ْخؤف بهات، ١ْى ي١ ئاغ  ث ث
َٟ ١َب١غــتِ ئــ١ٚ بٛزد   َٟ بهــات، ٖــ١ض٠ٖٚا نــ١ َــٔ زاٚا ز٠نــ١ّ بٛزدــ١ٟ ت١ْسضٚغــ  ظٜــاز بهــط ١ٜــ١ يــ١ نــٛ

َٟ نْٛه١ ث١ضيـ١َإ بٛزد١نـ١ٟ ظؤض٠،    َِٝ، ب١ ِض٠ئٞ َٔ ي١ ث١ضي١َإ ٠ٚضبطري ًَ ١َٝٝن١ؾٞ ب َٞ د َٟ، ز٠ب ٠ٚضبطري
ٍَ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ١ْٝ،  َٞ ث١ضي١َإ ثاض٠ٟ بؤ ن١ٝا ١ٖض٠ٖٚا َٔ ِضاّ ي١ط١ ١َُٝ ت١ْسضٚغتُٝإ خطاخ ب ئ١ط١ض ئ

ٞ، ب١اَلّ زٚٚباض٠ قػ١ٟ ز٠ن٠ٚ١َ١، بٛزدـ١ٟ ثـاضٜـ قػـ١ّ    ِضاغت١ ٠ٚاَلَِ ٠ٚضططت٠ٚ١ ي١ ال١ٜٕ يٝص١ْٟ زاضاٜ
َٝؿـٓٝاضٟ يٝصْـ١ٟ ت١ْسضٚغـ        ٍَ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ١ْٝ نـْٛه١ ث١غـٓسٟ ث نطز ي١غ١ضٟ، ١ٖض٠ٖٚا َٔ ِضاّ ي١ط١
ــ١ٚ زٚٚ       ــاٟ ئ َٝط ــ١ د َٝط، ي ــ١ٚي ــاضٟ ٖ َٟ ي١ؾ ــط ــت به ٍَ زضٚغ ــٓا ــدا١ْٟ ثطؤؾٝؿ ــؤ ئــ٠ٚ١ٟ زٚٚ ١ْخؤؾ ــات، ب ْان

  َٝ َٝطٟ ثاٜتـ١خت بٝٓا١ٜٜـ١نٞ        ١ْخؤؾدا١ْٟ نؤَـاضٟ ٖـ١ٚي ط ٚ ضظطـاضٟ، ئ١طـ١ض ١ْخؤؾـدا١ْٟ نؤَـاضٟ ٖـ١ٚي
َٝٞ غتاْساضزٟ عاي١َٞ، نْٛه١ ١ْخؤؾدا١ْٟ نؤَاضٟ  َٜت ب١ ث َٜين ئ١ٚزا زضٚغت بهط تاظ٠ٟ ع١َٛٚزٟ ي١ ؾٛ
َٞ غ١ضف نطا٠ٚ ب١اَلّ ٖٝ  َٜت٠ٚ١، ثاض١ٜ٠نٞ ظؤضٟ ي َٟ بهط َٝط ظؤض ظؤض نؤ١ْ، ن١ْسٜٔ داض ١َٖٚيسضا٠ٚ ْٛ  ١ٖٚي

١َٜٓن١ٟ ظؤضباؾـ١ ٚ غــ١ْت١ضٟ ؾـاض٠ ٚ  عاضز٠نــ١ٟ ظؤض ط١ٚض٠ٜـ١، بؤٜــ١ ز٠تـٛاْري ٖــ١ض        غـٛٚزٟ ْـ١ب٠ٚٛ، ؾــٛ
َٞ زضٚغـت بهـ١ٜٔ، ئ١َـ١ ْـ١ى تـ١ْٝا زاٚانـاضٟ َٓـ١،         َٜطْرتٜٔ ١ْخؤؾدا١ْٟ ي َٜٔ باؾرتٜٔ ٚ َؤز ي١ٖ١َإ ؾٛ

َٞ ز٠نـ١ٕ     ب١َيهٛ زاٚاناضٟ ظؤض ي١ زنتـؤض ٚ ث١ضغـتاض٠نا١ْ، نـ١ ز٠نـري غـ١ضزاْٝإ ز٠نـ١ٜٔ خ       ؤٜـإ زاٚاَـإ يـ
َٝري غاَيٞ  ١َُٝ خؤَإ ز٠َي ١َُٝ ئٝؿٞ ي١ ْاٚ ز٠ن١ٜٔ، ئ َٝٔ ئ٠ٚ١ خ١غت١خا١ْ ١ْٝ ئ نٛضزغتإ بؤتـ١   2113ز٠َي

َٝري عايــ١ّ َٛتاب١عــ١َإ ز٠نــات، ئ١طــ١ض عايــ١ّ ببــ١ٜٔ بــؤ      ــ َٝو يــ١ عايــ١ّ، ئــ٠ٚ١ ِضاغــت١، خؤمشــإ ز٠َي ب١ؾــ
َٝط غ١ضزاْٞ بهاتٔ،  ٍَ ٚ غ١ضَا ٚ ط١ضَا، ي١ ٝبخ١غت١خا١ْٟ نؤَاضٟ ١ٖٚي َٝـ باضإ ٚ خؤ بٝيَن ١ْخؤف ي١ ث

َٝٔا ١ٖض٠ٖٚا ن١ بٝين ي١ غاَي١ٟ ع١َ١يٝات َؿو ١ٜ١ٖ،  َٞ ز٠َي َٝهٞ تط نُإ ث َٜت٠ٚ١ بؤ قاٚؾ قاٚؾ١ى ز٠طٛاظض
َٞ ٠ٚضططٜٔا بؤٜـ١ َـٔ زاٚانـاضّ     غٝػطن١ ١ٜ١ٖ، ئ٠ٚ١ ض ١ْخؤؾدا١ٜ١ْن١، نؤٕ ت١عُريٟ به١ٜٔ ٚ غٛٚزٟ ي

َٞ ٖاٚغ١ض، ١َب١غت ئ٠ٚ١ ١ْٝ  ز٠ضَاَي١ٜ١ى، َٜت٠ٚ١ بؤ زاٜهٞ خا٠ٕٚ َٓاَيٞ ب َٝهٞ َاْطا١ْ بربزض ٜاخٛز ٖاٚناضٜ
َٜتـ٠ٚ١    َٝو بسؤظ َٜت٠ٚ١، ئ١ضنٞ سه١َٛتٝؿ١ ن١ ئٝؿـ َٝو ز٠زؤظ تا١ٖتا١ٜ، ١َب١غتِ ئ١ٜ٠ٚ١ تانٛ ئ١ٚ زاٜه١ ئٝؿ

َٟ ب َٞ ٖاٚغ١ض، زاٚا ز٠ن١ّ ز٠غت١اَلتٞ ت١ٚاٚ بسض ٍَ ٚ ب ١ ٠ٚظاض٠تـ١نإ بـؤ غـ١ضف نطزْـٞ     بؤ زاٜهٞ خا٠ٕٚ َٓا
َٝت، زاٚا ز٠نــ١ّ ز٠ضؾــ١تٞ نــاضنطزٕ   َٝت ٚ غٝػــت١َٞ ال١َضنــ١ظٟ ٖــ١ب َٓٝ بٛزدــ١، غٝػــت١َٞ ١َضنــ١ظٟ ْــ١َ
َٜو بــ١ْاٟٚ      َٟ بــؤ غــ١ْت١ض َٝؿـٓباض ز٠نــ١ّ بٛزد١ٜــ١ى زابٓـط َٞ نــاضإ، بؤٜــ١ ث َٝت ظٜــاتط بــؤ طـ١دمإ ٚ بــ ٖـ١ب

 َٞ َٞ ن١ ب ناضٕ، ئ١ٚ ن١غا١ْٟ ن١ يـ١ٚ غـ١ْت١ضا١ْف نـاض ز٠نـ١ٕ     غ١ْت١ضٟ ناضنطزٕ، ْاٟٚ ئ١ٚن١غا١ْ بٓٛٚغ
َٝـٞ بِطٚاْاَـ١ ٚ              َٜتـ٠ٚ١ بـ١ ث َٞ ناضاْـ١ بسؤظض َٟ نـاض بـؤ ئـ١ٚ بـ ؾ١ضَاْب١ضاْٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ بـٔ، ٖـ١ٚب بـسض

َٝت١  % ٠ٚى ز٠ضَاَي١ٟ ثعٜؿو، نْٛه١ دط١ ي٠ٚ١ٟ ئ٠ٚ١ 111ؾاض٠ظاٜٝإ، زاٚا ز٠ن١ّ ز٠ِضَاَي١ٟ ث١ضغتاضإ بب
١ْ، ب١اَلّ ئ٠ٚ١ َاؼي خؤٜا١ْ، نْٛه١ ث١ضغتاض ظؤض ْعٜه١ ي١ ١ْخؤف، ِضاغت١ٚخؤ ث٠ٜٛ١ْسٟ بـ١  زاٚاناضٟ ئ١ٚا

َٜٔ ز٠نات٠ٚ١، ِضاغت١ٚخؤ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ب١نرتٜا ١ٖٜـ١ نـ١ تٛٚؾـٞ ١ْخؤؾـٞ      بطٜين ١ْخؤف ١ٜ١ٖ، بطٜٔ خاٚ
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ٍَ ١ْخؤف ن١يٛث١يٞ ١ْخؤف ب١ناض ز٠ٜين،  ز٠نات، ي١ قاَي١ٟ ع١َ١يٝات ؾإ ب١ؾاْٞ زنتؤض٠، ١ٖض٠ٖٚا ي١ط١
َٞ ٜـ١ى ْـاتٛأْ، بؤٜـ١       َٞا ٠ٚى ١ٜى ئٝـ ز٠نـ١ٕ بـ١ب َٞ ٚ ث١ضغتاض ن١ّ ب َٞ زنتؤض ز٠ضَاَي١ٟ ب١ضظب نؤٕ ز٠ب
َٜين ثـِط يـ١             َٞ، ئـ١ٚ ث١ضغـتاض٠ٟ نـ١ نـاض ز٠نـات يـ١ْاٚ ؾـٛ َٞ بـ زاٚا ز٠ن١ّ ز٠ضَاَي١ٟ ئ١ٚاْٝـ ٠ٚى زنتؤضٟ يـ

َٝـت، ٖــ١ض٠ٖٚا زاٚا ز٠نــ١ّ بٛزدــ١ٟ  بـ١نرتٜا نــاض ز٠نــات، ١َتطغـٞ ١ٖٜــ١ بــؤ شٜــاْٞ نـ١ تٛٚؾــٞ ١ْ    خؤؾــٞ ب
ز٠غت١ٟ شٜٓط١ ن١ ظؤض ن١َ١، ؾ١ضَاْب١ضٜإ ن١َ١، ن١ زٚاٟ ئ٠ٚ١ٟ غ١ضزاْٝاصيإ نطز ز٠بِٝٓ ناالن١ٝنإ ٚ 

َٟ ي١ب١ض نـ١َٞ بٛزدـ١ٚ نـ١َٞ ؾ١ضَاْبـ١ض، زاٚا ز٠نـ١ّ بـري يـ٠ٚ١         ،ئ١ٚ ناضا١ْٟ ن١ ٚادب١ بٝه١ٕ َٝٝإ ْانط ث
َٞ     به٠ٚ١ْ١ بٛزد١ٜإ بؤ ظٜاز به َٟ غـ١ضن١ٚتٛٚ بـ َٝؿـه١ٚتٛٚ بٝـ١ٚ ١ٕ، ئ١ط١ض ٖاتٛ سه١َٛت١ى ي١ ٚاَلت١نٞ ث

          َٞ َٜٝٛػـت١ بـريٟ يـ ي١ غٝاغ١ت١ن١ٟ، غٝاغ١تٞ شٜٓط١ ب١ناض ز٠ٜـين، نـْٛه١ شٜٓطـ١ خـؤٟ غٝاغـ١ت١، شٜٓطـ١ ث
َٜٝٛػت١ ططْ َٞ بس٠ٜٔ، ي١ ظؤض ي١ ٚاَلتإبه٠ٚ١ٜٓ١، ث ري سٝعب١نإ بري ي١ سٝعبا١ٜتٞ خؤٜإ ْان١ْـ٠ٚ١، بـ   طٞ ث

َٜعإ، ي١ ِضاثـؤضتٞ يٝصْـ١ٟ ناضٚبـاضٟ نؤ١َاَلٜـ١تٞ نـ١ يـ١ ِضاثـؤضتٞ         َٝؿه١ٚتٓٝإ، ب١ِض ي١ شٜٓط١ ز٠ن٠ٚ١ْ١ بؤ ث
َٞ ز٠ضَاَيـ١ٟ ١َتطغـٞ بـؤ َاَؤغـتا ٚ           ٍَ ئـ١ٚ بِطط١ٜـ١ ْـِٝ نـ١ ز٠َيـ َٞ َٔ ي١ط١ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ْٛٚغٝتٝإ، ز٠َي

َٟ، بؤ غ١ َٜص٠ض٠ نؤ١َاَل١ٜت١ٝنإ غ١ضف بهط َٝٓاط١ّ َاَؤغتا بـؤ ١َتطغـٞ ١ٖٜـ١    ؾ١ضَاْب١ض ٚ تٛ َٟا ت ضف بهط
َٞا خـؤ       َٜٓس١ٜ ت١ي١ب١ َٛعا١َي١ٟ نـؤ١ْا ؾ١ضَاْبـ١ض بـؤ برتغـ َٞ، ئاٜا ١ْخيٛ ي١ شٜاْٞا ئاٜا ي١ ت١َي١ب١ ز٠تطغ
ٍَ بِطٚاْا١َنــ١ٟ            َٜٓس١ْنــ١ٟ، ي١طــ١ ٍَ خٛ َٜــص٠ضٟ نؤ١َاَلٜــ١تٞ ي١طــ١ بــ١نرتٜا ْٝــ١، خــؤ ْــ١خؤف ْــابٞا تٛ

َٜٓسٜٚٚــ١تٞ نــ١ نــؤٕ َٛعا١َ َِٝ َــٔ ثؿــتطريٟ يــ١ ٖــ١َٛٚ خٛ ٍَ ئــ١ٚ ن١غــ١، ي١نؤتاٜٝــسا ز٠َيــ يــ١ بهــات ي١طــ١
َٝهِ يـ١ّ يٝػـت١،      َٝؿٓٝاض٠ناْٞ يٝػ  نٛضزغتاْٞ ز٠ن١ّ، ئ٠ٚ١ٟ زاَٚا١ْ ب١ سه١َٛت، نْٛه١ خـؤّ ئ١ْـساَ ث

 ظؤض غٛثاؽ
َٜع ث١ضٜٚٔ عبسايطظئ عبساي١ً:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َِٜطاٟ ز٠غت خؤؾِٝ بؤ يٝص١ْٟ زا َٝؿـاٜا١ْ، ثؿـتطريٟ تـ١ٚاٟٚ         ٚ ضاٜٞ بؤ ئـ١ٚ ئـ١ضى ٚ َاْـسٚٚ بْٛٚـ١ٟ نـ١ ن

١َُٝ زٜاض٠ بْٛٚٞ ث١ضي١َإ ٚ ئ١َٔ ٚ ئاغاٜؿـٞ   ٍَ ب١ خاَيٞ، ئ َٝؿٓٝاض٠ناْٞ ؾطانػٝؤْٞ نٛضزغتاْٞ ز٠ن١ّ خا ث
َٜو ز٠خ١َـ١   َٝؿـٓٝاض َٜين ؾ١ٖٝس٠ غ١ضب١ضظ٠ناصيا١ْ، بؤ١ٜ َٔ ن١ْس ث َٝٝسا ز٠شٜٔ ي١ غا١ٜٟ خٛ  ئ١َِطؤن١ ن١ت

 ِضٚٚ بؤ خع١َت نطزْٝإ:
٠َٟٛٝ ئ١ٚ ١ْخؤؾدا١ْٟ ن١ ي١ غًُٝاْٞ ١ٜ١ٖ ٚ -1 َٝط ٚ زٖؤى ٖاٚؾ زضٚغت نطزْٞ زٚٚ ١ْخؤؾدا١ْ ي١ ١ٖٚي

َٝت.  باؾرتٜـ ب
١َُٝ ثاض٠ن١ف ١ٖض زاٚاَإ نطز ي١ بٛزدـ١ ئـ١ّ   -2 َٝعاْٞ ؾ١ٖٝس، زٜاض٠ ئ ٍَ ٚ خ خ١ضز نطزْٞ ز٠ضَاَي١ٟ َٓسا

َٟ ب١اَلّ ز  ٜاض٠ ١ٖض غ١ضف ١ْنطا.ز٠ضَاَي١ٜ١ غ١ضف بهط
َٜـت ئ١ٚاْـ١ٟ نـ١           -3 َٜص٠ٜـ١ى بـؤ نـ١ؽ ٚ نـاضٟ ؾـ١ٖٝسإ زابٓط َٞ بـٕٛٚ زاٚا ز٠نـ١ّ ِض ي١ ثطؤش٠ناْٞ ْٝؿت١د

 غٛٚز ١َْس ١ْبٕٛٚ.
َٜت ب١ )181111زاٚا ز٠ن١ّ َٛٚن١ٟ ؾ١ٖٝساْٞ ٖاٚاَلتٞ تريؤض ي١ )-4  (.311111( بهط
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طا٠ٚ بؤ ٖاٚناضٟ ١ْخؤؾٞ ن١ؽ ٚ ناضٟ ؾـ١ٖٝسإ يـ١   ظٜاز نطزْٞ ئ١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠ٟ ن١ َاْطا١ْ ت١ضخإ ن-5
 (.151111111( بؤ )75111111)
َٞ ١ْزضا٠ٚ.-6 َٝػتا ظ٠ٜٚإ ث  زابٝٓهطزْٞ ظ٠ٟٚ بؤ ٚاضغٞ ؾ١ٖٝساْٞ غ١ْط١ض، ئ١ٚا١ْٟ ن١ تا ئ
( بــؤ زضٚغــت نطزْــٞ 37111111( نــ١ سهَٛــ١ت تــ١ضخاْٞ نــطز٠ٚٚ بــؤ ) 27111111ظٜــاز نطزْــٞ )-7

 خاْٟٛٚ خؤ نطز.
َٝٓاْـ٠ٚ١ٟ ضٚؾـاتٞ ثريؤظٜـإ بـؤ خـانٞ          زابٝ-8 ٓهطزْٞ بٛزد١ٜ١ى بؤ ١َٖيساْـ٠ٚ١ٟ طـؤض٠ بـ١ نؤ١ََيـ١نإ ٚ ٖ

 نٛضزغتإ،.
 ناضا نطزْٞ غٓسٚقٞ ٖاٚناضٟ بؤ ؾ١ٖٝسإ.-9

َٝٛن١ضٟ زاٜهٞ ؾ١ٖٝس ن١ )-11 َٜـت بـ١ )  75111ئ١ٚ بِط٠ٟ بؤ ب١خ ( نـْٛه١ ئـ١ٚ   211111(٠ َاْطا١ْ بهط
َٝين شٜاْٞ زاٜهٞ ؾ75111)  ١ٖٝس ْانات.(٠ زاب

َٝهٞ َاْطا١ْٜإ بـؤ  -11 َٜٓٔ سه١َٛت َٛخ١ق١قات ئ١ٚ َٓساَي١ ؾ١ٖٝسا١ْٟ ن١ ي١ داَٝع١ ئ١ًٖٝ١نإ ز٠خٛ
َٜٓٔ ٖـٝ             َٝٞ َـ١عًَٛامت ئـ١ٚ َٓساَيـ١ ؾـ١ٖٝسا١ْٟ نـ١ يـ١ داَٝعـ١ ئ١ًٖٝـ١نإ ز٠خـٛ َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ب١ ث برب

 َٛخ١ق١قاتٝإ ١ْٝ.
َٝٓإ زاٚا    -12 َٜطـ١ٟ ثطؤش٠نـاْٞ ٠ٚبـ١ضٖ َٜـت يـ١          ي١ ِض ز٠نـ١ّ نـ١ ْٝػـب١ٜ١ى بـؤ ٚاضغـٞ ؾـ١ٖٝسإ زابـري بهط

َٜط١ٟ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ.  ِض
َٟ بؤ ئ١ّ ١َب١غت١، بؤ١ٜ َٔ زاٚا  ١َُٝ بؤ١ْ ٚ ٜاز٠ناصيإ ظؤض ظؤض٠، غااَل١ْ ثاض١ٜ٠نٞ ظؤض غ١ضف ز٠نط زٜاض٠ ئ

     ٛ ــ١ٟ سه ــ١، َٝعاْٝ ــ١ّ بؤْاْ ــؤ ئ َٟ ب ــط ــ١ضخإ به ــو ت َٜ ــ١ى ِضؤش َٜعطاٜ ــ١ض ثاض ــؤ ٖ ــ١ّ ب ــطؤش٠ٟ  ز٠ن ــؤ ث ــ١ت ب َ
َٝـو غ١ضثؿـو بهـات بـؤ ئـ١ٚ         َٞ  ٖـ١ض ٠ٚظاض٠ت ئٝػتٝػُاضٟ نٛاضغ١ز ًَٝاض زٜٓاض٠، ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ ز٠تٛاْ
َٝٓإ ن١ْس ثطؤش٠ٜـ١ى ئٝكـترياح    ٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝناْٞ ز٠غت١ٟ طؿ  ٠ٚب١ضٖ َٜط١ٟ ب١ِض ثاض٠ٟ بؤٟ زاْطا٠ٚ، ي١ ِض

  ٛ ْٚـ١ زضٚغـت نطزْـٞ نؤطـا، ئـ١ّ نؤطاٜاْـ١ زضٚغـت        به١ٕ بؤ خع١َت نطزْٞ ن١ؽ ٚ ناضٟ ؾـ١ٖٝسإ، بـؤ صي
َٜت٠ٚ١ بـؤ خعَـ١ت نطزْـٞ نـ١ؽ ٚ نـاضٟ       َٜٞ نؤطانإ ٠ٚضز٠طري َٟ، ئ١ٚ ثاض٠ٟ ي١ نط َٟ بسض َٟ ثاؾإ ب١ نط بهط
٠َٛٝٝ ثاب١ْس بٔ بؤ  َٝت بؤ ١َٖٛٚ ٠ٚظاض٠ت١نإ، ث َٝهٞ زٜعاٜين ١ٖب َٜٝٛػت١ سه١َٛت ١َنت١ب َٝت، ث ؾ١ٖٝسإ ب

( خــا٠ْٚٛ بــؤ نــ١ؽ ٚ نــاضٟ 734إ، يــ١ ثــطؤش٠ ب١ضز٠ٚاَــ١نإ زضٚغــت نطزْــٞ )زٜــعأٜ نطزْــٞ ثطؤش٠ناْٝــ
َُٝـ١           ١َٜٓ ْـ١نطا٠ٚ، ئ١طـ١ض ئ َٟ سٝػـاب بـؤ ئـ١ٚ ؾـٛ ئ١ْؿاٍ نطا٠ٚنإ، ب١اَلّ بؤ زٚٚ ق١ظاٟ بـ١ضز٠ِض٠ف ٚ ئـانط

َٝط به١ٜٔ زٜاض٠ ئ١ْؿايٞ نـ١َرت٠، بـ١اَلّ ؾـ١ٖٝسٟ ظٜـاتط٠، شَـاض٠ٟ ؾـ١ٖٝس٠ناْٝـ )       ( 14525غ١ٜطٟ ١ٖٚي
َٝٓـت(    ؾ١ٖ ٠َٛٝض٠ٟ ن١ زاْطا٠ٚ ب١ ِضاٟ َٔ ظؤض ظؤض ن١َ١، ي١ دٝاتٞ زضٚغـت نطزْـٞ )َؤْؤَ ٝس٠، زٜاض٠ ئ١ٚ ث

َٝٓت(تا١ْف نـ١ زضٚغـت نـطا٠ٚ ٚ تـ١ٚاٚ بـ٠ٚٛ تـ١دٗٝع        َٜت، ئ١ٚ )َؤْؤَ َٞ زضٚغت بهط ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ خاْٟٛٚ ث
َٜٔ، زٜاض٠ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ غااَل١ْ ثطؤش٠ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ زا ز٠ْ َٝت، ب١اَلّ زٜاض٠ ٠ٚى ئ٠ٚ١ٟ يـ١  بهط

َٝٛإ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ  غتاؼي ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ بٝػتَٛٚا١ْ زٜاض٠ ١َٖا١ْٖطٞ ٚ ت١ْػٝل ي١ ْ
ث ْساْإ ١ْب٠ٚٛ، ب١َيهٛ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ بؤ خـؤٟ ٠ٚظاض٠تـ١ناْٞ ئٝدتٝـاض نـطز٠ٚٚ، ئـ١ٚ بـِط٠ ثـاض٠ٟ نـ١         



 21 

َٝؿ١ُضط١ زاٚاٟ نطزٚٚ َٞ بابٞ )غً  ٚ ت١عٜٛعات ٚ ١ْؾ١قاتٞ غري َاي١ٝ( زاٚا ز٠ن١ّ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ث ٠ ي١ ١ٖضغ
َٝؿ١ُضط١ َـٔ   َٜت١ ٠ٚظاض٠تٞ ث ٠َٛٝى ئ١ٚا١ْ ن١ّ ١ْنات٠ٚ١، ئ١ٚ بِط٠ ثاض٠ٟ ن١ ز٠زض ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ب١ ٖٝ  ؾ

َٝؿ١ُضط١، ب١َيهٛ ٠ٚى  َٞ ن١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ز٠ٜسات١ ٠ٚظاض٠تٞ ث َٝؿ١ٓٝ ١ْب َٞ، بـؤ   زاٚا ز٠ن١ّ ٠ٚى ث بٛزد١ بـ
َٟ ي١ زضٚغـت نطزْـٞ ١ٖؾـت     َٝؿ١ُضط١ به١ٕ، ١ٖض٠ٖٚا ث١ي١ بهط ٠َٛٝ خع١َتٞ ث ئ٠ٚ١ٟ بتٛأْ ب١ باؾرتٜٔ ؾ
١َُٜ غ١ض زؤَيٞ بايٝػإ زٜاض٠ َٔ ي١ ١َٖٛٚ ئ١ٚ ثطؤشا١ْٟ ن١ باغِ نـطز نـ١    َٝط٠ ز يٝٛان١ٟ تط ن١ َا٠ٚ، َٔ ي

١ٜ٠َٛٝى ئا     َٝؿٓٝاض نـطإٚ زٜـاض٠ بـ١ٖٝ  ؾـ َٜـو يـ١ زؤَيـٞ بايٝػـإ ١ْزضا٠ٚتـ٠ٚ١، زٜـاض٠ نـ١ّ        ب١ضز٠ٚأَ ٜا ث ِٚض
َٝط٠ َٔ ِضٟٚٚ ثطغٝاض ز٠ن١َ١ ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ٚ ئ١ٚ طْٛسا١ْٟ نـ١ غـ١ض بـ١ زؤَيـٞ      ت١ضخ١َٞ ظؤض ١ٜ١ٖ، ي
َٝػتا تؤِضٟ ئاٜٚإ بؤ ١ْنطا٠ٚ ن١  َٟ( زٜاض٠ ١ٖتا ئ بايٝػأْ زٜاض٠ ن١ّ ت١ضخ١َٞ ظؤض نطا٠ٚ، ١ٜى ي١ٚا١ْ )ؾري

١ٜ٠َٛٝى تـؤضٟ ئاٜٚـإ بـؤ نـاى ْـ١نطا٠ٚ، ٖـ١ض٠ٖٚا ثـطؤش٠ٟ             61نإ )شَاض٠ٟ َاَي١ ( َاَيـ١، بـ١اَلّ بـ١ ٖـٝ  ؾـ
َٜذي، طْٛـسٟ   ٠َٟٛٝ دؤط١ٟ نطا٠ٚ بؤٜإ زضٚغت بهط َٟ ب١ ؾ َٜٝٛػت١، ب١اَلّ ئ٠ٚ١ ز٠تٛاْط َٜطٟ باخه١ٜإ ث ئاٚز

َٝـطا٠ٚ( تـؤِضٟ ئـاٟٚ خٛاضز     َٜط١ٜ، طْٛـسٟ )ب َٜٝٛػ  ب١ دؤط١ٟ ئاٚز ْـ٠ٚ١ بـؤ ْـاٚ َاَيـ١نإ     )خؤضإ( ئ١ٜٚـ ث
َٜٝٛػت١ ن١ شَاض٠ٟ َاَي١نإ ) َٝساٜـ١ نـ١ ئـ١ٜٚـ بٝٓا١ٜنـ١ٟ        51ث ( َاَي١، ١ٖض٠ٖٚا ٜـ١ى بٝٓاٜـ١ٟ ١َنتـ١بٞ ت

ًَٔ بهـ١ٓ بايٝػـإ           َٝ َٞ بـ َٜيَن، ْانـاضٕ ئـ١ٚ طْٛـس٠ بـ١د ِضٚٚخا٠ٚ، قٛتابٝإ ١ٜ١ٖ ي١ قؤْاغٞ َت٠ٚ١غـت١ ز٠خـٛ
َٜٓسٕ بس٠ٕ، َٔ زاٚا ز٠ن١ّ َٜص٠ ب١ خٛ َٟ زض َٝـت ٚ نـاى      ي١ٚ َٝت ٚ ئ١ٚ قٛتاةا١ْ غـ١ض٠تا١ٜٝ ئ١طـ١ض ب ئ١ط١ض ب

          ،َٜٔٓ َٟ نـ١ يـ١ قؤْـاغٞ ْا٠ْٚـسٟ ز٠خـٛ َٜـص٠ٟ قٛتابٝاْـ١ زابٓـط َٝو بؤ ئـ١ٚ ِض َٜت٠ٚ١ ئ١ٚنات ز٠تٛأْ ز٠ٚاَ بهط
َٞ، نـ١ شَـاض٠ٟ َاَيـ١ناْٞ )       َٜٝٛػت١ ن١ ؾـ١ف ثـؤٍ بـ َٝهٞ ث ( َاَيـ١،  41( تـا ) 31طْٛسٟ )ن١ْس٠ غؤض( ١َنت١ب

َٜط١ٜ١،طْٛسٟ )نؤ َٜٝٛػ  ب١ ِض  خإ ٚ ز٠ضاف( زٜاض٠ ث
َٜع ز. َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-باٜع الاعٌٝ اضغ ٕ ب١ض  ب١ض

َٝطٜٔ، ؾ١ضَٛٚ  )ث١ضٜٚٔ خإ( طْٛس ب١ طْٛس ْاتٛاْري ١ٜى ب١ٜ١ى بٝإ شَ
َٜع ث١ضٜٚٔ عبسايطظئ عبساي١ً:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜٝٛػ  بـ١ تـؤِضٟ ئـاٚ ٚ د    َٜٝٛػـ  بـ١ قٛتاةا١ْٜـ١نٞ        )ناْٞ ب١ْس( ث َٜطٜـ١، زٜـاض٠  بايٝػـاْٝـ ث ؤطـ١ٟ ئاٚز

َٜٝٛػــ  بــ١ نــاى   َٜٝٛػــ  بــ١ باخهــ١ٟ غــاٚاٜا١ْ ٚ ٖــ١ض٠ٖٚا بٝٓاٜــ١ٟ ؾاض٠ٚا١ْٝن١ؾــٞ ث ٖــ١شز٠ ثؤيٝــ١ ٚ ث
َٝطٜظـإ خـإ( ز٠نـ١ّ زٜـاض٠ ث١ضغـتاضاْٝـ         َٝـط٠ٚ٠ ثؿـتطريٟ )ب َٜٝٛػ  ب١ ١َدطا ١ٜ١ٖ، ي نطز٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ ٚ ث

َٜٝٛػتٝإ ب١ ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ضناٚ، ١ٖض٠ٖٚا ئـ١ٚ زٚٚ ١ْخؤؾـدا١ْٟ نـ١     ث ظٜاز نطزْٞ ز٠ضَاَي١ناْٝإ ١ٜ١ٖ ب١ ؾ
َٝهٞ ب١ضنــاٟٚ بــ١ خؤٜــ٠ٚ١   َٝؿــه١ٚتٓ َٝط بهــ١ٜٔ زٜــاض٠ ث َُٝــ١ ئ١طــ١ض غــ١ٜطٟ ٖــ١ٚي َٝط ٖــ١ٕ زٜــاض٠ ئ يــ١ ٖــ١ٚي

َٜٝٛػتٝؿ١ ي١ّ ِض٠ٚ٠ٚٚ زٚٚ ١ْخؤؾدا١ْٟ ؾٝاٟٚ ٖ َٝه٠ٚ١، ب١اَلّ ث َٝذي، غٛثاؽب٠ٛٝٓٝ ي١ ١َٖٛٚ ال١ْٜ  ١ب
َٜع طياٍ   ابطاِٖٝ: طاٍسب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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َٞ ئــ١ّ ٍ ب١ضاَبــ١ض باب١تــ١نٞ زنــ١ٜٔ نــٛ     َٞ ٖــؤي َٜع، ئ١ظطؤنــ١ ٍ ظــ َٜت بــ١ض َٜع، ث١ضيــ١َاْتاض َٝت بــ١ض ئ١ْــساَ
َٜت زبٝـِٓ ئ١طـ١ض نـ١ْس ِضؤش٠نـ١               َٞ بٛزد١ٜـ١، ئـ١ظ َٞ خ١يهـ١نٞ ظـ١ ٖـ١ٟ، ئـ١ٚشٟ بابـ١ت ث٠ٜٛ١ْسٟ بـ١ شٜـاْ

َٝت غٝاغٞ  ئاِضاغت١ ١َٜٓٗ ١َض٠َ َٜت زبِٝٓ ظٜاتط ز َٝذي، ئ١ظ َٝت ن َٞ ب١ض٠ٚ عاقاض٠نٞ تط ٜ َٞ ط١ْط١ؾ نطزْا ئ١ظ
َٞ زا، نـٛ يٝػـت١نا ز٠غـت١اَلت، َـٔ        َٝت ن١ٕ، ئ١ظٟ ٠ٚى ئ١ْساَـ١ى ز٠ يٝػـت١ن َٝت ١ْٖ شظإ ط١ْط١ؾاٚ بؤنْٛ

َٝـت ب ئاِضا     َٝٔ ١ٖٟ ٠ٚ ئ١ظٟ َاؼَي ز٠ز١َ٠ خـ٠ٛ ئـ١ظطؤ ط١ْط١ؾـا َ غـت١نٞ زٟ زا بهـٝذي، ئ١طـ١ض    شٟ ئ١ٚ َاؾ
َٝذي ))مبدٛ  ب  َٝصّ ئ١ظ١ تؿت١نٞ ١ْ باؾ١، ظ َٝذي ئ١ظ زب الرًٓ )ؾٌٜٛ يًُكًري مبدٛ  تيَن )ؾٌٜٛ يًُكًري( ب

َٝت غٝاغــٞ، ش         ٍييه عييً صيياهَه ضيياٌٍْ      َٞ ش ب١ضش٠ٚ٠ْــسٜ َٞ ٖــ١ْ َٝذي ئــ١ّ ئــ١ظٞ بابــ١ت َٝــت، بؤٜــ١ زبــ ب
َٝت ت١غو، ب١ض٠ٚ عاقاض٠نٞ َٝت غرياعات َٝري ِض٠قـ١ّ ِض٠قـ١ّ بهـٔ، شَـاض٠        ب١ضش٠ٚ٠ْسٜ زٟ  بب١ٕ، ئ١ط١ض ئـ١ّ بـ

َٝؿـ١ٜات ِض٠قـ١َٝت زاٖـ١ٟ بٛنـٞ ٖٓـس٠ ْٝٓـ١،            َٝصّ ئـ١ّ ْاط١ْـ١ ض ئ١دماَـ١ى، نـْٛهٞ ن شَاض٠ بهٔ، ئ١ظ زب
َٟ ز٠غـتت بٛزدـ١               َٝـط٠ ٖـ١ْابتا ئـ١ظ َٟ ْـابذيا بٛنـٞ ظ َٝـط بٛنٞ ئ١ظ نـ١ْس٠ ْـابذيا بٛنـٞ ئـ١ظ ثـطؤش٠ ظ

َٟ  اٚإ ئاخ ت١ؾػًٝٞ  زن١ّ نٛ ١ْٖس٠نٝـ َٝٔ بـ١ض َٞ َٔ ناى )ئاغؤ( ٍ غ١ض ئاخؿت، ئ١ط١ض ئ١ّ ب ظت١ٓ ١ٖظاي
َٟ ئ١ظـ١ ٖـ١َٞ              َٟ ٚ ثؤٜٓـت ْؤٖـ١ت ٚ سـ١ؾ  غـ١ز َٝػـت ٚ ؾـ١ؽ ش غـ١ز َٞ ش بٛزدـ١ ت١ؾـػًٝٞ ؾ خؤ بـس٠ْ
١َٝٝ، نٛ ١َٖٝت بٓـ١ َٛٚنـ١ ٚ    ١َٝٝ، ئ١ظٞ َْٛت١غٝيَب ١ْٖ َٝت ئ١ظٞ َٛظ٠ؼَي ١ْٖ ١َٜٓ ت١عٜٛعات َٝت،ز ت١عٜٛعات

َٝت نـ١ٕ، ٍ      ض ١ْ َٞ غـ١ضؾ َٜـت ٖـ١ْ َٞ شٟ س١شي١ٕ ئـ١ظٞ ثاض َٝسا ، ئ١ظ خ١يه١ ١ْٖ ْ١ٖ َٞ َٞ خ١يه ت ب١ِضٜها ئ١ظ
َٝصٕ )ايٓاؽ  يًٓاغٞ َٔ بسٜٚٔ ٚ  َٝط٠ ١َغ١ي١نٞ ٜا ١ٖٜت زب  ٍّيه ديدو    ضَه الٓػيعسٌّ ليبع  ضس، بعضذظ

َٜتاتـ١ ٜـ١زٟ ٚ بٛشاْـ٠ٚ١ بـ     َٟ ١ٖضن١غ١نٞ ز َٝت١ باظاض َٝؿـرت ببـ١ٜت،    ظاا١ٜعين ئ١ٚ ثاض٠ ئ١ط١ض به َٟ بـ١ض٠ٚ ث ض
َٜس٠ٜٝا ئ١ظا َٛٚن١ت زنات ٚ ئ١ظٞ ثاض٠ت ظؤض٠، ٚ تـ١عٜٛعات ظؤض٠، ٚ ت١ؾـػًٝٞ    َٞ ظ ئ١ط١ضْا خ١يه١ى ب١سػ
َٝـت         َٝدـٓـ ٜ َٟ ئـ١ّ ز٠ضب َٝـت تـ١عري بـٟٛٚ، ئـ١ض َٝت زا١َظضاٜٞ، خ١يه١نا ٜ ظؤض٠، ئ١ٟ نٞ به١ٕا خ١يه١نا ٜ

َٝدٓـ ٠ٚظٜؿ١ٟ ب َٞ به١ٕا ئ١ّ ز٠ضب َٞا ض ي َٝذيا ئ١ط١ض ؾٛضغ١ت ع١َ١ٍ شٟ ٠ٚظٜٝؿ َٞ ؾٛضغ١ت ع١َ١ٍ سيٝٓ
َٟ خـؤ           َٜـس٠ بـٔ، تـا ئـاخريٟ، الُسايًـ١ ١ْٖٛنـ١ بـ١ض َٟ ظ َٟ بًٓس بٝذي، غـ١ضٜكات ز ١َْا َٛغت١ٚاٟ د١ضضي١ ز
َُٝرت٠، ئ١ظـ١ف   َٞ ن َٞ ٚ َٛغت١ٚاٟ زظٜ َٝت تط به١ٕ َٛغت١ٚاٟ د١ضضي َٞ ب١ضاٚضز زط١ٍ دٗ َٞ ٍ نٛضزغتاْ بس٠ْ

َٜت١ ضا ظ١ زط َٝري بؤ صي١ْٚٛ، بـابٞ )َٓـاؾ  االدتُـاعٞ( ئـ١ّ     زط١ض َٝت غٝاغ١تٞ ١ٖٕ، ئ١ط١ض ئ١ّ ب َٜت١ ئ١ظ ١ض
َٝت ئـٛخطا زبـٝين ١َغـ١ي١ٕ       َٝت َٝٓـ١ح ٚ َكـطٚؾات باب )َكطٚؾات اخط٣( ئ١ظ١ ؾطؤظ١ زن١ٜٔ ٚ به١ٝ باب
َٜت نـــ١ٕ ١َقـــطٚؾات ئـــٛخطا بؤنـــٞا ٍ زظـــازا ض زا ١ْٖـــ١،     ١َقـــطٚؾات ئـــٛخطا ط١يـــ١نـ َـــ١ ثطغـــٝاض

َٝـت ٖـ١ٜٔ، تـ١عٜٛعات        َٛخ١ق١ق َٞ ظ٠ساٜ َٞ تٛالبـا ٜـ١ت ٖـ١ٜٔ، تـ١عٜٛعات َٝت تٛالبا ١ٜت ١ٖٜٔ، ب١ع١غات ات
َٜسا١ٜا ث٠ٜٛ١ْسٟ  َٝت ١ٖٜٔ، تا ئاخري، ئ١ظ١ ١َٖٞ ب ض ظ١ طط َٝت ت١ٚاضٜ َٝت ١ٖٜٔ، ئٝشتٝاتٞ ٜ َٛخت١يٝؿ١ ٜ

َٜسا١ٜ، ٚ ١ٖز٠ؾا ١َ ئ١ٚ ن١ٝ َٜسا١ٜا ث٠ٜٛ١ْسٟ ب شٜاْا خ١يه١نٞ ظ١ طط ا باف نطْـا شٜاْـا ئـ١ظٞ    ب ض ظ١ طط
   َٞ َٞ، بٛزدـ١ ٠ٚبـ١ضٖٝٓاْ َٝٓاْ َٞ بٛزد١ ٠ٚب١ضٖ َٞ، ئ١ظ١ ١ٜى، خاَي١ زٟ تط ئ١ط١ ئ١ّ به١ٓ باب١ت َٝت ١ْٖ خ١يه
َٝٓر ٜٚـعاض٠ت نـٛ ث٠ٜٛ١ْـسٟ ب شٜاْـا خ١يهـ١نٞ ظـ١        َٝٔ ث َٞ خػتري، ئ١ط١ض ئ١ّ ب َٟ ز٠ضٜ ب١ؽ ن١ٕ ِض٠ق١ّ ش

١َقطٚؼَي ئ١ظإ ٜٚعاض٠ با  ١2111ض٠ٚضز١ٜ٠، ناض٠با١ٜ، ٍ غاَي١ ١ٖٟ، ئاظازاْهط١ْ، ؾاض٠ٚا١ْٝ، ت١ْسضٚغت١ٝ، ث
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 َٟ َٞ تيَن سسٚز َٝٓذ َٜٝٛػت بؤ غاَي١ ١ٖ71ض ث َٞ ث ٜ ٚ ،َٞ َٝٓاْ َٟ   2112% بٛٚ ش بٛزد١ ٠ٚب١ضٖ % 72ب سـسٚز
َٞ خ١يهـ١نٞ ظـ١       َٞ ١َٖٞ ث٠ٜٛ١ْـسٟ ثـرت ب شٜـاْ َٜت ت١ْ َٞ نٛ ئ١ظ ٜٚعاض َٜت ت١ْ َٝٓر ٜٚعاض ١ٜ، زٜػا١ْنٞ ب ث

َٝري بؤ غاَي١ ١ٖٟ،  َٟ   2112ئ١ط١ض ئ١ّ ب َٞ سـسٚز َٞ بت١ْ َٞ، ئ١ظ َٟ خؤ بس٠ْ َٝت َٛقت١ض٠ح ب١ض % ١َ57ؾاضٜع
َٝتظٞ بـؤ غـاَي١    َٟ ث َٞ ١ٜ، ٚ ثاض َٝٓاْ َٜصا بٛزد١ ٠ٚب١ضٖ َٝٓذـٞ ٚ ١ٖؾـت      2112ش ِض َٜٔ، ث ناضغـ١ز ٚ زٚٚ ًَٝـاض

١َٜٝ، بٛزد١ٜـ١نا ٖـ١ٜت، بٛزدـ١ت ت١صيٝـ١ ئـ١قايِٝ، ئ١ظـ١ بـ        َٝٝـ١، سٝػـا    ثؤٜٓت ؾ١ف ش غ١ز تيَن ثـاض٠ زٖؤن
 َٞ َٞ، نٛ غ١ز ٚ ْؤ١ٖز ٚ ١ْٙ ًَٝاض زٜٓاض٠، ئ١ظ غ١ز ٚ ْؤ١ٖز ٚ ١ْٙ ًَٝاض٠ ١ْٖ َٝت بٛزد١ ١ْٖ ١َٝٝ، ش ظ زٖؤن
َٝــ، ظَٚـاض، نـٛ       َٞ، ظائٝـس٠ٕ ؾـٓطاض، تًه َٜعطا١ٖت زٖؤن ٜا ٖات١ٝ ب١الظ١ نطٕ ٍ غ١ض ١ٖض س١ؾت ق١ظا١ٜت ثاض

١َٓٝ، نٛ َ َُٜ َٜت ١ٖض َٝـ ز٠ضظ١ َٜصا ٚإ ثطؤش٠ بؤ ٖات١ٓٝ زاْإ بٝػت ثطؤش٠، ئ١ظ١ ٜ َٝت َٛت١ْاظع١، نٛ ِض ١ْاتك
              َٞ َٝـٓر غـ١ز ٖـ١ظاض زٜٓـاض٠، س١شيـ١ٕ ئـ١ظا ٖـ١ْ َٞ غـ١ز ٚ بٝػـت ٚ نـاض ٚ ث َٝت ١ٖؾـت ًَٝـاض ٚ غـ ٚ ١َب١ًغ
َٟ خٛت بس١ْ٠ ظإ ثطؤش٠ تيَن ١َٖٞ شٟ ظإ ثطؤشا١ْ ١ٜت بهٝهٔ، ثطؤش٠ٜـ١ت ٖـ١ٜت زٚٚ    نْٛهٞ ئ١ط١ ب١ض

َٞ خ١يه١ٝنٞ ظ١ ١ٖٟ، ئ١ّ ١َٖٞ زط١ٍ  ًَٝاض ٚ َٜس٠تط ث٠ٜٛ١ْٝا ب شٜاْ َٞ ًَٝاض، ئ١ظإ ثطؤشٟ تيَن ١َٖٞ ظ غ
        َٟ َٞ ٟٚ ب ز٠ض َٝت َـ١ ئـ١ظطؤ ظٜـاتط نـاظ َٞ خـ١يه َٞ، بـ١ي َٞ غرتاتٝذٞ ١ٖبٔ ٍ نٛضزغـتاْ ١َٜٓٝ  ١َؾاضٜع ١ْٖس

َٞ ضٜهـا ١ْٖـس           َٝؿـه١ف نـطٕ، يـ١ٚضا بٛزدـ١ َـا ظـ َٝتـ١ ث َٝتـ١ خـ١ضض نـطٕ ٚ    َاَي١ ٟٚ، ثرت خـ١ز٠َات بٗ َٜت زٖ
َٟ زط١ٍ ١ْٖس٠ى بـِطاز٠ضا َٛتـ١ؾكِ ْٝػـب١ٟ     َٜت عًُٞ بهٔ ئٝشتُٝاي١ ئ١ظ َٝري ب َعاٜط بٛزد١ ئ١ط١ض ئ١ّ ب
َٝٓــإ ئ٠ٚ١ْــس٠ بــذي، بــ١ؽ ئــ١َٞ   َٞ ٚ َــ١ؾطٚظ٠ نٛضتٗ َٝٓــاْ َٞ ٚ ْٝػــبا نٛضتٗ َٞ ٚ ْٝػــب١ٟ بهاضٖٝٓــاْ ت١ؾــػًٝ

َُٜا نٛضزغــ    ــ١ض ــ١ ٖ ــ١ٕ، ٚ بٛزد ــ١ت زن َٞ َْٛاق١ؾ ــ١ن ــإ    بٛزد ــ١ٟ، ٜ ــ١نا ٖ َٞ ٚاقع ــتاْ َُٜا نٛضزغ ــ١ض َٝٝا، ٖ تاْ
 َٞ َٞ ظ َٞ، ئ١ّ نٛضزغتاْ َٞ بٛزد َٝت ئ١ظ َٞ بهري َْٛاق١ؾات ْ١ٖ َٞ َٝتظٝا ئ١ط١ض ئ١ّ ٠ٚغا بٝؿ ْاٚن١ٜ١نا ١ٖٟ ث
      َٞ َٝسانـٕٛٚ ٚ َْٛاق١ؾـ١ بـٛزد َٝت ١ٖٕ، ئـ١ّ ٠ٚغـا ث َٟ ٠ٚغٝ ٜ َٞ ضان١ٕ بب١ٓ ئؤضٚثا ب ظري ثاضنا دٛغطاؾٝ

َٝ َٝط زظ َٟ خـؤ بس٠ْـ١         به١ٕ، ١ْخ َٞ، ئـ١ّ بـ١ض َٟ خـؤ بس٠ْـ١ دـٛظئٞ بتـ١ْ ٕ ت ئ١ّ ١ْ ب١ض ضيه الهيل ،   ) جيْشٜ
َٜت ١َ ١ْ تؿت١نٞ ٠ٚغا ئاغا١ٜ نٛ ئ١ّ ب ن١ٜؿا خؤ ناض بهـ١ٕ ٚ ئـ١ٚ غٝاغـ١تا َـ١      َٝت ز٠ٚض ٚ ب١ض نٛضزغتاْ

          ٖ َٜظ١ بـ١ٕ، ٚ غٝاغـ١تا ئٝكتكـازٟ، ٚ غٝاغـ١تا َـايٞ، ٚ غٝاغـ١تا ١ْقـسٟ،  نـٛ ئـ١ّ سـ١تا  ١ْٛنـ١  زظٝذي ب١ض
َٝت١  َٞ بٗ َٞ، ١ٖض غٝاغ١ت١نا َايٞ،غٝاغ١ت١نا ئٝككتٝكازٟ، غٝاغ١ت١نا ١ْقسٟ، ٍ عرياق ثاضن١ٜ١نري ش عرياق
َٟ ٍ بري ٚ بؤنٕٛٚ ٚ غرتاتٝذ١ٝت ٚ  َٞ ت١ئػري َٝت١ ضٜٚسإ س١شي١ٕ ظ َٞ بٗ َٞ ١َْتك ضٜٚسإ، ١ٖض ضٜٚسا١ْنٞ ظ

َٝؿ١ٜ١نٞ ١ٜ١ٖ ئ١ظ زط١ٍ بـطاز٠ضا  َٜت ظ١ نطٕ، ن َٝؿظ١نْٛا ز َٞ ١ْخالـ١ ٍ      ث َٝؿـا زاْاْـا بـٛزد ٕ َٛتـ١ؾكِ ن
َٜــت بــ١ضز٠ٚاّ ئ١ظــ١   َٞ، ثطؤش َٝٓاْ َٞ بٛزدــ١ٟ ٠ٚبــ١ضٖ َٜهٝا ٖــ١ٟ، َــ١ٚظٚع َٝؿــٓٝاض َٞ، َــٔ ث َٝٓاْ َٟ ٠ٚبــ١ضٖ بــٛاض
َٝــطاض ٚ تــا ئــ١خري، ئــ١ظ     َٞ ث َٞ ثــاض ٚ ٖــ َٞ ٖــ١َٝت َــ١ٚدٛزٕ ٖــ َٝت ٖــ١ْ تؿــت١نٞ زٜــاض٠ ٚ زضٚغــت١، ٚ يٝػــت

( َٞ َٜت ن١ّ، ٜٚعاض٠ت َٝؿٓٝاض َٝٓذـٞ ٖـ١ظاض        طٔ   ختث َٞ، ئـ١ٚإ نؤَـا يٝػـتا، ئـ١ٚا نـٌ ٚ ث َٜت ١ْٖ ئ١ٚإ ثطؤش
َٝؿـ١ى بَٛـ١          َٝطتـ١ ث١ضيـ١َاْٞ، ئـ١ظ ثـطؤش٠ َـ١ٚدٛزٕ، نـْٛهٞ ن َٝٓذٞ ١ٖظاض سٝػاب١، ١ْٖٓ ِض٠ق١َ١، نٌ ث

َٞ سـ١تا   َٟ خؤ زاباٜ َٜت ب١ضز٠ٚاّ ت١ ب١ض ظؤض ثـطؤش٠ ٖـ١بٕٛٚ،    31/12ث١ٜسا بٛٚ، ئ١ط١ تٛ زٜط نٛباٟ ثطؤش
َٝٓر غ١ز، ؾـ١ف غـ١ز ثـطؤش٠ ٖـ١بٕٛٚ نـؤٟ خـطض نـطاٚ بـؤٟ سـ١تا          سس َٟ ١ٖظاض ٚ ث غـؿط بـٛٚ،    31/12ٚز
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َٟ طؤَاْـ١نٞ   11( ٚ )11بؤنٞا نْٛهٞ ئ١ظ ١َعًَٛات١ ن١ظٔ بٛٚ، شٟ بؤ١َ ١ْٖاضز بٕٛٚ، ٖـ١ٜظا )  َٝـط (، يظ
َٞ خ١ضض ١ْب١ٜٛ، ثؿ الٟ َٞ طاظ َٟ  ث١ضي١َاْتاض٠ ث١ٜسا بٛٚ، بؤنٞ س١تا ظ َٞ ٠ٚظٜـط َٞ  ئـ١ظ ِضٕٚٚ نط    دـ١ْاب ْـ

َٞ نـطٕ، ٖـ١ض ٍ           َٞ بـ١د َٜـت دـ َٝٓر غ١ز، ؾ١ف غ١ز ثـطؤش٠ َـاٟ نـٛ ١ْن١تٝٓـ١ بٛاض َٟ ث زاٟ، زٜاض بٛٚ سسٚز
َٝتظٝت بٛٚ ٜٚعاض٠تٞ ) َٟ ث َٝط َٞ ْـٞ تـطٜٔ زاتـا        هسًٓ داها  ْٞختطٔ   ظ َٞ بـٛزد ب١ضٟ ط١ْط١ؾـ١ نطْـا بابـ١ت

ــ١ظ   ط١ٖٝؿــت باْــا ث١ضيــ١َاْتاضا، ٚ ٖاتباْــا ط١ْط١ؾــ١ نــطٕ، ْػــب١   َٞ، ئ َٝٓاْ ٟ بٛزدــا َٛقتــ١ض٠ح ٜــا ٠ٚبــ١ضٖ
َٜت ن١ّ، ٜٚعاض٠ت ) َٝؿٝٓٝاض َٞ تطيٝـؤٕ، زٚٚ تطيٝـؤٕ، نـاض تطيٝـؤٕ،         ختطٔ   ث َٜذي َـ١ ئـ١ظ غـاَي١ غـ َٝص بتيَن ب

َٝت  َٜت َٛقت١ض٠ح بؤ غاَي َٞ ٜإ ئ١ٚ 2113ٜإ بؤ  2112ن١ْس٠ا ئ١ّ زن١ٜٓ١ ثطؤش َٜت ١ْٖ ، بتيَن ئ١ظ ثطؤش
َٞ َٞ، ١َغ١ي١ٕ غ َٝتـ١ تـ١ٚظٜ  نـطٕ     ثاض٠ٟ ١ْٖ َٝت١ ت١ٚظٜ  نطٕ، ٍ غ١ض ئاغَ  ٜٚعاضاتا، ٚ ب تطيٝؤٕ زٜٓاض٠، ب

 ٍ َٟ َٝت ث٠ٜٛ١ْسٜساض َٞ بس٠ت١ دٗ َٟ ز٠غت١اَلت َٝط َٞ، ٚ يظ َٜص٠ غٛناْ ٍ غ١ض ئاغَ  َٛساؾ١ظاتا ١ٖض١ٜنٞ يسٜـ ِض
َٜعطاٖا ئ١ٚإ به١ْ١ ثطؤش٠، ئـ١ٚإ ثـطؤش٠ بـ١ؽ ِض٠قـ١َٞ بـؤ زٜـاض بهـ١ٕ، ١َغـ١ي١ٕ          َٞ،    ثاض ١ْٖـس٠ بـؤ زٖـؤن

َٝ َٞ، زٚٚ غ١ز ًَٝاض بؤ غً َٝط ١َغـ١ي١ٕ، ٍ     بٝػت ًَٝاض، غ١ز ًَٝاض بؤ زٖؤن َٝٓر غ١ز ًَٝـاض بـؤ ٖـ١ٚي ُا١ْٝ، ث
َُٜـ١               َٟ َْٛاق١ؾـ١ نـ١ٕ، ئـ١ٚ ثاض َٝـت ز َٝذي، ثؿـ  نـ١ ببٓـ١ ثـطؤش٠ ٚ ثؿـ  ئـ١ّ بٛزد َٟ ب١ؽ ِض٠قـ١ّ بـ َٝط ظ

١َٓٝ ب١ض ز٠ َٞ    ت١خكٝل نطٟ بب١ٓ ثطؤش٠، ٚ ئ١ظ ثطؤش٠ ب َٜع، ٚ ٖـ١ض ث١ضيـ١َاْتاض٠ن َٜت بـ١ض غَ  ث١ضي١َاْتاض
َٞ بهـاتٔ، ئـ١ظ ز٠غــت            َٜـت ٖــ١ْ َٝت بهـاتٔ ٚ زٜــظ نـْٛا ئـ١ظا ثطؤش َٝسانـْٛٚ َٞ خــؤ ث َٞ خـؤ،ٍ َـ١ٚقع َٝٗـ ٍ  د

َٝت زاضاٜٞ  َٞ ٍ ت١قطٜطا يٝصْ َٞ، زخؤؾٝ َٝت ١ْٖ َٞ س١طي َٝت يٝصْا زاضاٜٞ، ٚ ؾٝاٟ ت١قطٜط٠نا  ظ ن١ّ ٚ ئ١ْساَ
َٝصّ ئ١ط١ َٟ خؤ بس٠ٜيَن ئٝشتُٝاي١ ت١قِطٜطا ٠ٚف ش ت١قطٜطا َْٛاق١ؾ١ ٜا َٛاظ١ْ٠ ئ١َطٜهٞ ئ١ظ زب ض ئ١ّ ب١ض

َٝت زاٜـٔ،              َٝهٞ زاٟ، ط١يـ١ى بـري ٚ بؤنـْٛ َٝػـتا ت١ؾاقـٌٝ طـ١ي َٝؿـٞ ئ ٍَ ث َٟ سـ١ؾَ ، ١ٖؾـَ  غـا ثرت ٜا سـسٚز
َٝؿٓٝاض  َٟ ئ١ظ ث َٝت زأٜ، ٍ ظري َٝت زأٜ، ط١ي١ى َٛقت١ض٠سات َٜت   ن١ّ، ٚ ئٝزط١ي١ى ض٠ئٝ َٝؿـٓٝاض شتُٝاي١ بـ١ ث

َٝت  َٜت َٛقت١ض٠ح بؤ غاَي َٝت زا ١ٖٟ، ٚ ثطؤش ١ٖضن١ْس٠ بطاٟ َٔ )ئاغؤ( ئٝشتُٝاي١  2112يٝص١ْ زاضاٜسا شٜ
َٞ ٠ٚظٜط ) َٜسا ِض٠ق١َ١ى زاٟ، ئ١ظ زط١ٍ ئ٠ٚ١ َٛت١ؾكِ، ب١ؽ ئ١ط١ض ختطٔ  ِض٠ق١َ١ى زاٚ ،د١ْاب ٜـ ش ب١ض

َٝؿٓٝاض نطٕ َٜت ٖات١ٓٝ ث َٝري ئ١ٚ ثطؤش َٝت         ئ١ّ ب َٞ، بـ١ؽ ٜـ١ت َٛقتـ١ض٠ح، ٚ َـ١طيٛع َٜعطـ١ٖا زٖـؤن بـؤ ثاض
َٝسظٝت بؤ غاَي١  َٜت ١ٖٟ زٚٚ تطيٝؤٕ ثؤٜٓت ١ٖؾت١، ٚ ثاضا ث ناض غ١ز ٚ زٚٚ ًَٝاض٠، ئ١ظ  2112ئ١ٚإ ثطؤش

َٞ، بـ١ؽ ئـ١ظإ               َٝبطـ١ٖٝٓٔ بـ١ي َٟ زا ٖـ١ٟ، ١ٖضنـ١ْس٠ ئـ١ٚإ ١َٖٚيـسإ نـٛ ئ١َـ١ ت َٝـط َٝـصّ خ١ي١يـ١ى ٍ ظ زب
َٜت تيَن َ َٜٝٛػـت بـؤ        ثطؤش َٞ ث َٞ ْـ١ ثـاض٠ٟ طؿـ  ٜـ َٟ خؤ بـس٠َ َٝتـ١ خـ١ضض نـطٕ، ْـ١      2112ٛغت١قٌ ب١ض ب

َٜت زضٚغــذي، بــ١ؽ نــ١ ثطؤشٜــت َٛقتــ١ض٠ح ٍ   َٜــص َٞ ِض ِضٜــصا ٚإ ٍ غــ١ض ئاغــَ  ٖــ١َٞ  2112ئٝشتُٝايــ١ ظــ
 ٚ َٝدري ١ٜت بـ١ضز٠ٚأَ ٚ ز َٟ ١ٖؾت ثؤٜٓت ؾ١ؾ١، ئ١ط١ ب١ؽ ئ١ّ ٠ٚ بتيَن ْػب١ٟ ز٠ضب َٞ سسٚز ا نٛضزغتاْ

َٜت  َٝؿٓٝاض َٟ يٝصْـ١ زاضاٜٝـسا ٖـاتٞ، نـٛ           زن١ٚتٞ بٔ، ئ١ظ ث َٝؿـٓٝاض ن١ّ ٚ، ئـ١ظ ت١ئٝـسٟ نـ١ّ، ئٝشتُٝايـ١ يـ١ ث
َٜـت،         َٜت ن١تٝٓـ١ ناض َٜـت بـ١ضز٠ٚاّ نـ١ْس َٝت بٝـٓٔ ١ْٖٛنـ١ ثطؤش َٜت َٛقت١ض٠ح ٚ ئ١َ َٜت ئ١ظ غاَي١ ئ١ٚ ثطؤش

َٝؿـ   َٞ ١ْٖٛن١ َـ١ ن َٞ زٖؤن َٜعط١ٖ َٞ ث١ضي١َاْٞ باٚضبه١ ٍ ثاض ا َكـاٍٚ ١ٖٜـ١، ٜـ١عين ظؤض ثطؤش٠ٜـ١ت     غ١ضؤن
َٜتـ١ نـطٕ، َـٔ           َٞ دـاض ز َاٟ َٛقاٍٚ ْري ناضٟ به١تٔ، ن١ْس ثطؤش١ٜ٠ت ٖـ١ٟ ئٝعـاز٠ت ئـٝع ٕ زٚٚدـاض، غـ
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َٝؿ١ٜ١نا ٖـ١ٟ   َٞ، نٛ ئ١ظا ن َٜو ٚ ثطا زٖؤن َٜظ١ب١ضٜا ِض ث٠ٜٛ١ْسٜٝت ١ٖٟ زط١ٍ يٝص١ْ ت١ْس٠ضا، ٚ ثطؤش١ٜ٠ت ِض
َٜسا، ثطؤش٠ت ظؤضٕ َٞ ١ْٖس َٞ ١َداي َٞ      ظ َٜـت ٖـ١ْ َٝؿـٓٝاض زنـ١ّ، ئـ١ظإ ثطؤش ، ثطؤش٠ت َت١ضانُٝٔ، بؤ١ٜ ئ١ظ ث

َٞ زا ْـ١بٝذي،       َٝـت، ش ز٠غـت١اَلت١ سهَٛـ١ت َٜت نٛ ثـاض٠نٞ ظؤضت زظ َٞ ئ١ٚ َٝت ١ْٖ َٜت ئُٝهاْٝات ٠ٚنٞ ٖاتٞ ئ١ٚ
           َٞ َٜـت دـ َٜذي ئـ١ظ َٛت١ئ١نٝـسّ شٟ ط١يـ١نٝـ ظـإ ثـطؤش٠ ْان١ْٚـ١  بٛاض َٞ بهـط َٞ بـ١د َٝذي، ئ١ظ غاَي١ د ١ْؾ

َٝت زز١ْ٠ ٜٚعاض٠ت ) َٞ ئ١ّ ز٠غت١اَلت َٜت ١ْٖ َٞ نطٕ، ئ١ظ ثطؤش َٞ زطـ١ٍ حماؾعاتـ١    التخطٔ  ، ب١د ب ت١ْػـٝك
َٝٓـ١ تـ١ئذٌٝ        َٟ زٟ تـط ب َٞ بهـ١ٕ، ٚ ثـطؤش َٞ ب١ دـ َٟ ١ْٖس٠ى ثطؤش٠ ئٝدتٝاض به١ٕ د َٝط ئ١ّ حماؾ١ظات١، ٍ ظ

َٜ َٟ به١ٜٓ١ غ١ض ضا غ١ض ثطؤش َٝت، ٚ ئ١ّ ت١ضنٝع٠ دٗٛز َٞ    نطٕ، بؤ غاَي١ ب َٜـت ئـ١ظ َٝؿـا ثطؤش ت ب١ضز٠ٚاّ، ٚ ن
َٜت  َٝؿٓٝاض َٜت يٝػتا نٛضزغتاْٞ زن١ّ، ٚ ئ١ٚ ث َٝؿٓٝاض َٝط٠ ئ١ظ ثؿت١ظاْٝا ث زٚان١تٞ، ئ١ٚا ناض٠غ١ض به١ٕ، ٍ ظ
َٞ نـطٕ، يـسٜظ             َٝتـ١ نـ َٞ نـٛ يٝص١ْٜـ١ى ب َٟ زنـ١ّ نـٛ ئـ١ٚ َٛقتـ١ض٠س يٝص١ْ زاضاٜٞ شٟ، ٚ ١ٖض ٠ٚغا ت١ئهٝـس

َٝ َٝت بهاتٔ ٍ غ١ض ئ١ٚإ ن َٝٓـ١   نؤْ َٝؿـ١ ب َٝت ١َ، ٍ ط١ٍ ب١غساز، ظٜٚرتٜٔ نات ئ١ٚ باب١ت، ئ١ٚ ن ؿ١ ٚ ططؾت
َٝؿـ١ٜ١نا ٖـ١ٟ،          َٝذي بري ئاْٝٓا ٚإ ش بطاز٠ضاْـٞ بهـ١ّ نـٛ ببٓـ١ يٝصْـ١، َـ١ ن َٟ َٔ زظ َٝط ناض٠غ١ض نطٕ، ٚ يظ

َٞ َايٝــ١ َــ١ ئاخ   َٞ زطــ١ٍ ٜٚعاض٠تــ َٝؿــ١ٜ١نا ن١ْٚــ١ ١ٖضنــ١ْس٠ بــ١ضٟ زابــ ؾــت بــٕٛٚ، بــ١ؽ ٠ٚزٜــاض٠ ظــٞ  ان
َٜت  َٝت ٚا١ْ بٝذي، ب١يهٞ ئ١ظ١ ثرت ث٠ٜٛ١ْسٟ ب سه١َٛت١ ١َضن١ظٟ ظ١ ١ٖٟ، ئاٚاض َٝت ٚا١ْ، ظٞ ؾٝاْ بؤنْٛ
َٟ غٜٛػـطٟ غـاقٝت          َٝـٓر زٜٓـاض َٞ ٠ٚخـَ  خـؤزا، ٠ٚخـَ  بٝػـت ٚ ث َٞ ئرياْ َٞ تٛضنٝا، ئ َٞ ئ َٝت نٛضزغتاْ ٜ ١َ

 نطٟ ط١ي١ى َٖٛادري ٚ ط١ي١ى خ١يه١نٞ ؾ١قري 
َٞ بـٕٛٚ، ئـ١ظ زبٝـِٓ    ٚ ١ٖشاض ١ْؾٝا ئ١ٟٚ ثاض َٝت١ ت١عٜٛع نطٕ، نْٛهٞ ٍ ئرياْ َٞ ٚ ب ٠ٟ بط١ٜٝٓت١ نٛضزغتاْ

َٞ شٟ ناض٠غ١ض به١ٕ نـْٛهٞ   ْ١ٖ َٞ َٞ، ٚ زط١ٍ ب١غساز ئ١ظٞ باب١ت َٝؿ َٞ ن َٝد١ٓ غ١ض ظ َٞ ب َٝؿا ١ْٖ َٞ ن نٛ ئ١ظ
َٝـت ئـ١ظ داض٠نـا          َٞ خ١يه١نٞ، َاْسٟ بٝٓا ١ٜ٠ٚ نـ١ْسٜٔ غـاَي١ بـٛٚ، ٚ زٜػـا َـ١ز ظ زٟ تـطٜـ شٟ  ئ١ظ١ ِضظق

َٞ، ب١ض٠ٚ عاقاض٠نٞ زٟ  بباتٔ، ئ١ظ ٖٝظٝساضّ نٛ  َٞ ٚ باب١ت َٞ َٛاظ٠ْ َٞ، باب١ت  ئ١ظٞ باب١ت
َٞ بٝٓٔ، غٛثاؽ َٞ بٛزد١ ظٟٚ ت١قسٜل به١ٕ ٚ ب١ضش٠ٚ٠ْسٜت خ١يه١نٞ ظ  ئ١ظ

َٜع ئاٚاظ عبسايٛاس  :دضسس ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ّ، بـؤ ئاَـاز٠ نطزْـٞ ضاثؤضت١نـ١ٜإ، ثؿـتطريٟ يـ١ تـ١ٚاٟٚ        َٔ غ١ض٠تا ز٠غت خؤؾٞ ي١ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ز٠نـ١ 
َٝؿٓٝاض٠ناْٝإ ز٠ن١ّ، ١ٖض٠ٖٚا ثؿـتطريٟ يـ١ ٚتـ١ناْٞ )غـؤظإ( خـإ ز٠نـ١ّ غـ١ضؤنٞ يٝػـ  ؾطانػـٝؤْٞ           ث
َٝؿٓٝاضٟ نـطز بـؤ خعَـ١ت نطزْـٞ ٖاٚٚاَلتٝـإ،       ٍَ ث ٍَ ب١ خا نٛضزغتاْٞ ن١ ظؤض ب١ باؾٞ ٚ ظؤض ب١ ِضْٚٚٞ خا

َٜعإ ز٠غت خؤؾٝ َٝؿـ١ٓٝناْٞ         ب١ض َُٜٞ نٛضزغـتإ ز٠نـ١ّ بـؤ بـ١ضز٠ٚاّ بـٕٛٚ ي١غـ١ض ث ـ ي١ سه١َٛتٞ ٖـ١ض
ــ١ ز٠غــ            ــ١ ِضاغــت١ٚخؤ ز٠طات ــ١ ئ١َ ٍَ( ن ــ١ضظٟ نؿــتٛٚنا ــٛٚى، ق ــ١ض٠، قــ١ضظٟ به ــ١ضطريٟ، خاْٛٚب )ٖاٚغ
َٝطـ١ٟ ز٠غـت خؤؾٝؿـ١، ٠ٚى      َٝو ٚ د َٜت بؤ ١َٖٛٚ غـاَي َٞ بسض َٝط١ٟ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ب١ضز٠ٚاَٞ ث ٖاٚٚاَلتٝإ ٚ د

َٞ ن١ زٚان١ٚتين بٛزد١ ي١ ال١ٜٕ ب١غسا٠ٚ ناضٜطـ١ضٟ نطزؤتـ١ غـ١ض بـاظاِض ٚ غـ١ض غػـ         ١َٖٛٚ ال١ٜى ز٠ظاْ
َٜطاٟ ثؿتطريٟ نطزمن بؤ ث١غٓس نطزْٞ بٛزد١ بؤ زابري نطزٕ ٚ اَلباظاِض ٚ ناضٚباضٟ ٖاٚٚ َٝط٠زا ٚ تٝإ، بؤ١ٜ ي
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َٝؿٓٝاضا١ْٟ ن١ ي١ ال١ٜٕ يٝص١ْٟ زاضا٠ٚ١ٜٝ نطإٚ، ١ٖضٚ َٝؿـٓٝاضا١ْف نـ١ يـ١ الٜـ١ٕ      ١ٖض٠ٖٚا ئ١ٚ ث ٠ٖا ئـ١ٚ ث
َٜت ٚ بؤ خع١َتٞ  َٝبٝٓٝا١ْ بٛزد١ن١ ث١غٓس بهط َٞ نطزْٞ ئ١ّ ت َٞ ب١ د يٝػ  نٛضزغتا٠ٚ١ْٝ نطا٠ٚ، ثاف د
١َٟٝٝ ن١ ئ١ْساَِ ي١ يٝص١ْٟ ْاٚخؤ ثؿتطريٟ ز٠ن١ّ ي١ٚ َٝعا١ْٟٝ ن١ بـؤ   َٟ، ب١ٚ ث َٞ بهط ٖاٚٚاَلتٝإ ناضٟ ث

َٝـٞ      ئ١دم١َْٛٞ ئاغاٜـ زاْطا٠ٚ، ي١ب ٍَ بـ١ ث ٍَ ٚ ططْطٞ ناضٟ ئ١ّ ئ١دم١ْ١َٛ، ٠ٚى ز٠ظاْـري نـ١ ئ١َػـا ١ض ِضؤ
َٝهٗاتٓٝـسا   ٜاغا١ٜى ئ١ّ ئ١دم١ْ١َٛ ز٠غت ب١ناض٠ناْٞ خؤٟ ز٠نات، بؤ١ٜ ١ٖض َٛئ١غ١غ١ٜ١ى ي١ غ١ض٠تاٟ ث
َٜيَن، ٚ ناض٠نـاْٞ خـؤٟ        َٜٝٛػ  ب١ بٛزد١ٜ١ى ١ٜ١ٖ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ١ٖٜه١يٝـ١ٟ َٛئ١غ١غـ١ن١ٟ خـؤٟ زاسيـ١ظض ث

َٞ ِض َٞ بـس٠ّ ٠ٚى    ث َٟ ظؤض ب١ نٛضتٞ ئاَـاش٠ٟ ثـ َٟ باغٞ به١ّ، ز١َ٠ٚ َٜعإ ئ١ٚ خاَي١ٟ ن١ ز١َ٠ٚ اٜٞ بهات، ب١ض
َٝـٞ         َٝؿـ١ٟ قـ١ظا ٚ ْاسٝـ١ناْٞ َـ١عيٛٚض٠، نـ١ بـ١ ث َٝؿرت باغٞ نطز، ئ١ٜٚـ ن )ٖاش٠( خاْٝـ ي١ د١يػ١ٟ ث

َٝط٠  نؤ ز٠ْطٞ ي١غ١ض بس٠ٜٔ ٚ بتٛاْري  ١َُٝ ي َِٝ ئ ًَ َٜو، ز٠تٛامن ب َٞ بِطٜاض ٖاٚٚاَلتٝاْٞ ئ١ّ غٓٛٚض٠ ب١ؾساضٟ ث
ــ١ضطريٟ، ٚ        ــًؿ١ٟ ٖاٚغ ــطا٠ٚ ٠ٚى غ ــ١ضخإ ن ــإ ت ــؤ ٖاٚٚاَلتٝ ــ١ ب ــ١ٟ ن ــ١قاض، ئ١ٚاْ ــًؿ١ناْٞ ع ــ١ غ ــ١ٜٔ ي به
     ،َٜٔ َٝـسا َـ١مشٍٛ بهـط َٜطط١ٜنٞ ٜاغاٜٞ ١ْٝ ن١ ئ١ٚاْـ١ ت ٍَ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ٖٝ  ِض خاْٛٚب١ض٠، ٚ ق١ضظٟ نؿتٛنا

ٍَ ٜـإ        ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ظؤضب١ٟ ؾ١ضَاْط١ناْٞ ئ١ َٞ يكـ١ناْٞ نؿـتٛنا َٝطٕ، ٠ٚى ١ٖضغـ ّ ق١ظاٜا١ْ غـ١ض بـ١ ٖـ١ٚي
َٝـٞ           َٝطٕ، قـ١ظاٟ َـ١عيٛٚضٜـ بـ١ ث ٠َٜٛ ب١ضا١ٜتٝـ١ناْٞ ٖـ١ٚي ؾ١ضَاْط١ٟ خاْٛٚب١ض٠، ؾـاض٠ٚاْٞ غـ١ضب١ بـ١ِض
َٜعطـاٟ َٛقـٌ، بؤٜـ١ ٖاٚٚاَلتٝـاْٞ ئـ١ّ ْاٚنـ١ٜ١ ي١ٖـ١ض زٚٚ         َٜو ي١ ثاف ِضاث١ِض٠ٚ١ٜٓ خطا٠ٚت١ غ١ض ثاض بِطٜاض

ــ١ض      ِض٠ٚٚ َُٜــ٠ٚ١، ي١ب ــ١تٞ ١ٖض ــ١ٕ سهَٛ ــ١ الٜ ــ١ّ ي ــ٠ٚ١، ٖ ــ١تٞ ؾٝسضاَيٝ ــ١ٕ سهَٛ ــ١ الٜ ــ١ّ ي ــٔ، ٖ َٞ ب١ؾ ــ ٠ٚ ب
َُٝـ١ بـ١    َٝط٠ف ئ َٜت، ي َٜعطاٟ َٛقٌ به١ٕ، ناض٠ناْٝؿٝإ بؤ ِضاٜٞ ْانط باضٚزؤخٞ ئ١َٓٝـ ْاتٛأْ ِضٚٚ ي١ ثاض

َٞ ب١ف نطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ زاٚا ي١ ٖاٚناضاْ َٝط٠زا ثؿتطريٟ ز٠غ  خؤَإ ئ١ٚاصيإ ي١ٚ غًؿا١ْزا ب ٝؿِ ز٠ن١ّ ن١ ي
َٝهٞ بـ١     َٜط١ٜٟ ن١ ظؤض ططْط١ بؤ ئ١ٚ ْاٚن١ٜ١ ي١ب١ض ئـ٠ٚ١ٟ خـان َٞ دط١ ي١ٚ ثطؤش٠ ئاٚز به١ٜٔ ن١ ١ٖض ١ْب
َٜط١ٜٜـ١ ْـ١تٛاْطا٠ٚ ئـ١ّ خانــ١               َٞ ْـ١نطزْٞ ئـ١ّ ثـطؤش٠ ئاٚز َٞ بـ١د ثـٝ  نؿـتٛناَيٞ ١ٖٜـ١، بـ١اَلّ ي١بـ١ض دـ

َٜت بؤ غٛٚزٟ نؿتٛناَيٞ، ب َٝٓط َٜط١ٜنـ١ٟ غـٓٛٚضٟ        ب١ض١ّٖ بٗ َٜـطاٟ دـ١خت نـطزمن ي١غـ١ض ثـطؤش٠ ئاٚز ؤ١ٜ ٚ
ــ١ّ       ــتطريِٜ بهــ١ٕ بــؤ ئــ٠ٚ١ٟ نــ١ ٖاٚٚاَلتٝــاْٞ ئ قــ١ظاٟ َــ١عيٛٚض زاٚا نــاضّ نــ١ ظؤضبــ١ٟ ٖاٚناضاْٝؿــِ ثؿ
      َِٜ ْاٚن١ٜ١ف بؤ ئ٠ٚ١ٟ ي١ٚ غًؿا١ْٟ ن١ ي١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغـتإ قـ١ضاضٟ ي١غـ١ض زضا٠ٚ ٚ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض

َٝهٞ ظؤضٟ ٖاٚٚاَلتٝـاْٞ قـ١ظاٟ ب١ضز٠ِض٠ؾـٝـ بتـٛاْري         ثاَيجؿت١، ١ٖض٠ٖٚا ٖاٚٚ اَلتٝـاْٞ ئـ١ّ ْاٚنـ١ٜ١ ٚ ب١ؾـ
َــ١مشٍٛ بهــ١ٜٔ بــ١ّ غــًؿا١ْ ٚ بــؤ ئــ٠ٚ١ٟ ئــ١ٚاْٝـ بتــٛأْ غــٛٚز يــ١ٚ غــًؿا١ْ ٠ٚضبطــطٕ، يــ١ نؤتاٜؿــسا      
ــٝؤْٞ        ــ١ٕ ؾطانػ ــ١ الٜ ــٓٝاضا١ْ ز٠نــ١ّ نــ١ ي َٝؿ ــ١ٚ ث ــؤ ئ ــطزمن ب ــ١ ثؿــتطريٟ ن ــ١خت ي ــ١ّ ٚ د غٛثاغــتإ ز٠ن

 ٞ نطا٠ٚ.نٛضزغتاْ
َٜع خًٌٝ   ظيساَري: عجناٌب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
     َِٝ زٜاض٠ ١َغ١ي١ٟ بٛزد١ ١َغ١ي١ٜ١نٞ ١ٖغتٝاض ٚ ططْط١، ب١تاٜب١تٝـ ن١ بٛزد١ن١ زٚا نـ١ٚت٠ٚٛ، َـٔ ثـ

ٍَ بــس٠ٜٔ نــْٛه١ شَاض٠ٜــ١نٞ ظؤض يــ١ ٖاٚٚاَلتٝــإ   ٚاٜــ١، بؤٜــ١ ب١ضثطغــٝاض٠تٞ ٖــ١َٛٚ ال١ٜنــ١ ب١ِضاغــ  ٖــ١ٚ
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َٝٝــ١ٟ بٛزدــ١ ث٠ٜٛ١ْسٜــ١نٞ ِضاغــت١ٚخؤٟ بــ١ شٜــإ ٚ طــٛظ٠ضإ ٚ ٖــ١ض٠ٖٚا         ئ١َِطؤنــ١ نــا  َٜٔ، بــ١ٚ ث ٠ٚض
َٝهٞ       َُٝـ١ ٖـ١َٚي َُٜٞ نٛضزغـتا٠ٚ١ْ ١ٖٜـ١، بتـٛاْري ئ َٝهاْٝعَٞ ناضٟ غ١ضد١ّ ؾ١ضَاْط١ناْٞ سه١َٛتٞ ١ٖض

١ٜ١َُٝ، ب١اَلّ ئ٠ٚ١ َاْا ٟ ئ٠ٚ١ ١ْٝ باف بس٠ٜٔ بؤ ئ٠ٚ١ٟ بتٛاْري بٛزد١ ث١غٓس به١ٜٔ، ئ٠ٚ١ ١َغيٛي١ٝتٞ ئ
َٝٔ ٚ ن١ي١ب١ضا١ْٟ نـ١ ٖـات٠ٚٛ، ٚ يـ١ ِضاثـؤضتٞ يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ نـ١ ٖـات٠ٚٛ          ن١ٚا  ن١ّ ٚ نِٛض١ٜنإ، ٚ ئ١ٚ ن١ي

َٝٞ بط١ِض َٞ ي ١َُٝ ْاب ٍَ بهـ١ٜٔ،       ئ َٜٝٛػـت١ ٠ٚى بٛزدـ١ َا١ََيـ١ٟ ي١طـ١ َُٝـ١ ث َِٝ ن١ ئ ًَ َٟ ئ٠ٚ١ ب َٜٔ، ب١اَلّ ز١َ٠ٚ
ــ١َيهٞ ث   ــٛظ٠ضاْٞ خ ــإ ٚ ط ــ١ شٜ ــت١ٜ١ن١ ئ١َ ــ١ض     ن١ض٠غ ــطٟ ٠ٚى ٖ ــ١ٜ١نٞ ت َٝؿ ــ١ض ن ــؤ ٖ ــ١ى ب ــس٠، ْ ــ٠ٛ ب١ْ َٝ

َٝؿٓٝاض ٚ غ١ضدم١ناْٞ يٝػ  نٛضزغتاْٞ ز٠ن١ّ ب١تاٜب١تٞ ئـ١ٚ خاَيـ١ٟ نـ١     ١َغ١ي١ٜ١نٞ تط، ثؿتٝٛاْٞ ي١ ث
َٜص٠نـ١ٟ يـ١     َٜص١ٜ٠ى نـ١ ِض َٞ ب١ِض َٞ بـؤ نـ١ّ نطزْـ٠ٚ١ٟ بٛزدـ١ٟ غـ١ضؤنا١ٜت١ٝنإ )غـ١ضؤنا١ٜتٞ        11ز٠َي % بـ

َٝهٞ تـطّ     ث١ضي١َإ، غ١ضضؤنا١ٜتٞ ٖ َِٜ، غ١ضؤنا١ٜتٞ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜـطإ، ئ١دمَٛـ١ْٞ زاز٠ٚضٟ( غـ١ضدم ١ض
َٟ يـ١ٚ     َِٝ ٚاٜـ١ ١ْٖـس َٝٛإ بٛزد١ٟ ٠ٚظاض٠ت١ناْسا به١ٜٔ، َٔ ث َٜو ي١ ْ ١َُٝ ب١ِضاغ  ب١ضاٚضز َٝت ٚ ئ ئ١ط١ض ب

ئــا٠ٚزإ ٠ٚظاض٠تاْــ١ ب١ِضاغــ  بٛزدــ١ٟ نــ١َٝإ بــؤ زاْــطا٠ٚ، ب١تاٜبــ١تٞ ٠ٚظاض٠تــٞ ت١ْسضٚغــ ، ٠ٚظاض٠تــٞ    
َٞ ٠ٚظاض٠تـٞ ظؤض            َٞ ٠ٚظاض٠تـ١ غـ َِٝ ئـ١ّ غـ ًَـ َُٝـ١ ز٠تـٛامن ب نط٠ٚ١ْ، ز٠غت١ٟ شٜٓط١، ن١ ئ١َِطؤنـ١ ب١ِضاغـ  ئ
َٜطخـإ،    ططْطٔ، ي١ ططْطٞ ٠ٚظاض٠ت١ناْٞ تط ن١ّ ْان٠ٚ١َ١، ب١اَلّ ٠ٚظاض٠تٞ ئا٠ٚزإ نطز٠ٚ١ْ بؤ بْٛٝاتٓـإ، ش

َُٝـ١ ي١بـ١ضز٠ّ       ١َتطغـ١ٝنٞ طـ١ٚض٠ٟ ثٝػـبْٛٚٞ شٜٓطـ١زأٜ، نـ١      ثطز٠نإ، ١ٖض٠ٖٚا ١َغـ١ي١ٟ شٜٓطـ١ نـ١ ئ
َُٝـ١ ب١ِضاغـ  باؾـرت، بـ١ ثؿـتطري١ٜنٞ زاضاٜـٞ باؾـرت ِضٚٚ بـ١ ِضٟٚٚ ٖـ١َٛٚ ئـ١ٚ ١َتطغـٝا١ْ              َٜٝٛػت بـٛٚ ئ ث
َُٜٞ نٛضزغـتإ ئـ١نات، ب١ْٝػـب١ت ٠ٚظاض٠تـٞ ت١ْسضٚغتٝؿـ٠ٚ١        بب٠ٚ١ٓٝ، ئ١َِطؤن١ ١ِٖض٠ؾ١ ي١ شٜٓط١ٟ ٖـ١ض

٠َٛٝ ٖاٚناضاْٝؿِ باغ َٞ بـس٠ّ، ب١ْٝػـب١ت ٠ٚظاض٠تـٞ ئـا٠ٚزإ      ب١ٖ١َإ ؾ َٜص٠ٟ ثـ َٝط٠ زض َٟ ي ٝإ نطز َٔ ْا١َٚ
َٟ، ي١بـ١ض   َٜطاٚبإ ت١ضخإ بهط ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ قٝا١ْٟ ِض َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ب١ِضاغ  ثاض١ٜ٠ى  بؤ ب١ِض نط٠ٚ١ْ، َٔ ث

َٝػـتا سـاَيٞ ثطؤش٠نـإ ٚاٜـ١ ب١ِضاغـ  ظؤض  بـ١ زِض٠ْطـ٠ٚ١ تـ١ٚاٚ ز٠بـٔ، ئـ٠ٚ١            تا خؤتـاْٝـ  ئ٠ٚ١ٟ ب١ِضاغـ  ئ
          َٟ ئاطازاضٕ ن١ شَاض٠ٜـ١ى ثـطؤش٠ٟ زٚانـ١ٚتَٛٚإ ١ٖٜـ١، ٚ شَاض٠ٜـ١ى يـ١ ثطؤش٠نـاْٝـ بـ١ضز٠ٚأَ، ْـاتٛاْط
َٝـت، بؤٜـ١ َـٔ زاٚانـاضّ             َٟ ي١بـ١ض ٖـ١ض ٖؤٜـ١ى ب َٞ بهـط َٞ بـ١د ب١ِضاغ  ثطؤش٠نإ ي١ نات ٚ غاتٞ خؤٜـسا دـ

َٜو ب ٍَ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ ب١ِضاغ  ناض َٜط١ٜـ٠ٚ١     ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ي١ط١ َٜط١ نـاض١ٜ٠نٞ ٜاغـاٜٞ يـ١ ِض ه١ٕ ن١ ِض
َٜطاٚبا١ْنإ ت١ضخإ به١ٕ، دا ي١ غ١ضاَاتٞ َـطٚضٟ   ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ ناى نطز٠ٚ١ْٟ ِض بٛزد١ٜ١نٞ باف بؤ ب١ِض
َٜــت،    َٞ بهط َٟ ئٝػــتؿاز٠ٟ يــ َٝهٞ طــ١ٚض٠ٟ ٠ٚظاض٠تــٞ ْاٚخؤٜــ١، ز٠تــٛاْط َٝػــتا ٖــ١ََٛٚإ ز٠ظاْــري زاٖــات نــ١ ئ

َٜع ٚ َٝهٞ تطّ ب١ِض ٍَ ئـ١ٚ سه١َٛتـ١زا َٛان١بـ١ ز٠نـات        خاَي َٝؿـ١ٜ١ن١ خ١ضٜهـ١ ي١طـ١ ٠ظٜطٟ ث ْساْإ ١ٜعين ن
َٞ نطز ١َغ١ي١ٟ زٚانـ١ٚتين ثطؤش٠ناْـ١، ٜـ١عين ئ٠ٚ١ْـس٠ٟ نـ١ ئاطـازاضّ ثـطؤش٠         ئ١ٜٚـ ن١ خؤت ئاَاش٠ت ث

    ٟ َٞ ئـ١ٚ ثـاض٠ َٝٓـس٠ض ز٠َيـ َٞ نطز٠ٚ١ْ، ب١َي َٞ ب١د َٝؿتان١ ١ْنؤت١ بٛاضٟ د َٞ زضا٠ٚ ٖ َُٝـسا٠ٚ   ١ٜ١ٖ ت١ْس٠ضٟ ي ي
    َٞ َٞ َـٔ ظ٠ض٠ضٟ يـ َٝٓس٠ض ئـ١َي َٞ نطز٠ٚ١ْ، ب١َي َٞ ب١د َٝهٞ نؤت١ بٛاضٟ د َٝو ثطؤش٠ٟ تطٜـ ب١ؾ ن١َ١، نؤ١ََي
ــٝ            ــ١ ٖ ــ٠ٚ١ٟ ن َٞ ئ ــ١ب ــ١ِضٚات، ب ــ  ئ ــ١ غػ ــ١ن١ ب ــاخٛز ئٝؿ ٜ ،َٟ ــ١طط ــ١ن١ ِضائ ــ١ ئٝؿ ــ١ خ١ضٜه ــ١ّ، بؤٜ ئ١ن

َٝعٟ ناض، ٜاخٛز ٖٝ  طؤِضاْهاض١ٜى ب١غ١ض ثـاض٠زا ْـ١ٖات٠ٚٛ،    طؤِضاْهاض١ٜنٞ ط١ٚض٠ ي١ ْطخٞ ن١ض٠غت١زا، ي١ ٖ
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َٝػــتا              َٝــ٠ٛ ئ َٝٝــ١ٟ ئ َٝهــ١ ب١ِضاغــ  بــ١ٚ ث ثــطؤش٠ ٠ٚغــتا٠ٚ ٜــاخٛز خ١ضٜهــ١ ئ٠ٚ١غــَ ، ٜــ١عين ئــ٠ٚ١ خاَي
َٟ، بؤٜـ١ َـٔ    َٟ ب١غت١نإ، س١ق١ ئ١َ١ ب١ِضاغ  ناض٠غ١ض بهط ؾ١ضَاْط١ٜ١نتإ ١ٜ١ٖ ب١ْاٟٚ ؾ١ضَاْط١ٟ طط

َٞ ز٠ز٠ّ، نْٛه١ ئ١َ َٝط٠ ئٝؿاض٠تٞ ث َٝهٞ ظؤض يـ١ نـاضٟ       ي ١ ي١ ز٠غ  ٠ٚظاض٠ت١ناْسا ْٝـ١، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ ب١ؾـ
ــطّ       َٝهٞ ت ــاَي ــ١ٕ، خ ــسا ز٠ٜه َٜعطاناْ ــ١ ثاض ــ١ ي ــ١ يٝص١ٜ١ْن ــطزٕ ئ١َِطؤن ــٝع ٕ ن ــ١نطزٕ ٚ ئ ــس٠ضٜٔ ٚ ئٝشاي ت١ْ
١َُٝ زٚٚ ٠ٚظاض٠تـٞ ظؤض ططْطُـإ ١ٖٜـ١ نـ١      ب١ِضاغ  ١ْبْٛٚٞ بٛزد١ٜ١ بؤ ١ٜن١ٟ غ١ضث١ضؾتٝاضٟ، ١ٜعين ئ

َٝػتازا ٠ٚسس٠ٟ ئ َٝػتا ي١ ناتٞ ئ ٝؿطاؼي ١ْٖس٠غٞ ١ّٖ ٠ٚظاض٠تٞ ئا٠ٚزإ نطز٠ٚ١ْ ١ّٖ ٠ٚظاض٠تٞ ؾاض٠ٚاْٞ، ئ
َٜٝٛػــت ْٝــ١،    191111) ــٞ ث َٝ َٟ بــ١اَلّ ئٝؿــطاؼي ١ْٖس٠غــٞ بــ١ ث َٞ بــٕٛٚ زضٚغــت ز٠نــط ( ١ٜنــ١ٟ ْٝؿــت١د

َٜهـ١ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ١ٜنـ١ٟ ئ            َٝطٟ ٖاتٛنـؤ نطزْـٞ ْٝـ١، ئ١َـ١ف ٖؤناض َٜٝٛػـ  ْٝـ١، ئـاَ ٝؿـطاف بـ١   بٛزد١ٟ ث
َٞ بـٕٛٚ           َٞ بـٕٛٚ بهـ١ٕ، ٚ نـٛايٝ  ١ٜنـ١ناْٞ ْٝؿـت١د َٜهٞ باف ١ْتٛأْ ئٝؿـطاؼي ١ٜنـ١ناْٞ ْٝؿـت١د َٝٛاظ ؾ
َٜٝٛػــت ْٝــ١ ٠ٚى ئــ٠ٚ١ٟ نــ١ زاٚا نــطا٠ٚ، بؤٜــ١ َــٔ زاٚانــاضّ تــ١ؾعًٝٞ ٠ٚســس٠ٟ ئٝؿــطاؼي     ب١ِضاغــ  ٠ٚنــٛ ث

َُٝــ١ بتــٛاْري ناض٠غــ١ضٟ ئــ١   َٟ يــ١ٚ ٠ٚظاض٠تاْــ١ بــؤ ئــ٠ٚ١ٟ ئ َٝؿــ١ بهــ١ٜٔ، ٚ يــ١ ٖــ١َٛٚ  ١ْٖس٠غــٞ بهــط ٚ ن
َٜهٞ خطاثـ١،     َِٝ ٚا١ٜ ئ١َـ١ نـاض َٝٓس٠ض خؤٟ ثاض٠ٟ ئٝؿطاف بسات ب١ ١َْٖٛسٜؼ، َٔ ث َٟ ب١َي ِض١ٜٚٚن٠ٚ١ ْانط
١َُٝ غ١ضٟ ئـ١ٜٚـ ثـاض٠ٟ ثـرتؤزؤالض٠ ٜـإ ٖـ١ض ثاض٠ٜـ١نٞ ْـ١ٚت، ِضاغـت١          َٟ ب َٝهٞ تط ب١ِضاغ  ن١ ز١َ٠ٚ خاَي

َٝٞ شَاض٠ٟ نِطٟ َٝٛز٠َٚي١تٝـ١، ٚ       زاب١ف نطزْٞ بٛزد١ ب١ ث َٜهٞ ْ َِٝ ٚاٜـ١ ئ١َـ١ غـتازاضز زاْٝؿتٛا١ْ ، َٔ ثـ
َٝٞ نِطٟ شَاض٠ٟ زاْٝؿتٛإ ب١ِضاغ  ئٝػتٝؿاز٠ ي١ٚ بٛزد١ٜـ١   َٝهٞ باؾ١ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ١َٖٛٚ ال١ٜى ب١ ث ساَي١ت
َِٝ ٚاٜـ١ بـؤ        َٟ، بـ١اَلّ َـٔ ثـ َُٜٞ نٛضزغتإ ٚ ي١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ث١غـٓس ز٠نـط  به١ٕ، ن١ غااَل١ْ ي١ ١ٖض

ثاض٠ٟ ْـ١ٚت، ٜـإ ثـاض٠ٟ ثـرتؤزؤالض ٖـ١ض٠ٚنٛ يـ١ ز٠غـتٛضٟ عرياقـٝـ ٚ يـ١ ظؤضبـ١ٟ ظؤضٟ َٝػاق١ناْٝؿـسا            
َٜعطانإ،  ٖات٠ٚٛ ئ١َ١ ََٛيهٞ طؿت خ١َيه١، ََٛيهٞ ١َٖٛٚ خ١َيهٞ نٛضزغتا١ْ، ب١اَلّ ئ١ٚي١ٜٚ١ت زضا٠ٚ ب١ ثاض

َٞ ئ١ٚي١ٜٚ َٜعطاناْٝؿسا ب١ِضاغ  ئ١ب َٝؿِ ٚا١ٜ ب١ِضاغ  ي١ ثاض َٞ     َٔ ث َٟ ب١ٚ ْاٚنـا١ْٟ نـ١ ْـ١ٚتٝإ يـ ١ت بسض
َِٝ ٚا١ٜ ئ١ّ َٝعٝاض٠، زاب١ف نطزْـٞ ئـ١ٚ ثاض٠ٜـ١ ي١غـ١ض ئ١غاغـٞ بٓـ١َاٟ نـِطٟ         َٟ، ٚ َٔ ث َٝٓط ب١ض١ّٖ ز٠ٖ
َٝهـسا           َٟ، يـ١ نات َٝٓـط َٞ ب١ضٖـ١ّ ز٠ٖ َٜو ي١ ْاع١زاي١تٞ تٝا١ٜ بؤ ئـ١ٚ ْاٚنـا١ْٟ نـ١ ْـ١ٚتٝإ يـ زاْٝؿتٛإ دؤض

 ٛ َٞ، شَاض٠ٜــ١ى ثــطؤش٠ٟ   تٛٚؾـٞ ١َتطغــٞ ِضٚٚ بــ١ِضٚٚ ب َٜطــاٚ باْــ١ناْٝإ خـطاخ ز٠بــ ْٚــ٠ٚ١ٟ شٜٓطـ١ ز٠بــٔ، ِض
      َٞ َٞ بـ١د َٝػتان١ ي١ٚ ْاٚنـا١ْ ١ْنـؤت١ بـٛاضٟ دـ غ١ض٠تاٜٞ، ٠ٚى ثطؤش٠ٟ ئاٚ، بٓه١ٟ ت١ْسضٚغ  ن١ تانٛ ئ
َٝػـتان١ بـؤ ؾـ١ف طْٛـس ي١غـ١ض         ٠ٚ١َُٓٝ، ثطؤش٠ٟ ئـاٟٚ خٛاضزْـ٠ٚ١ ئ نطز٠ٚ١ْ، َٔ ب١ صي١ٜ١ْٚٛى بؤتٞ ز٠ٖ

َٝػــتان١ زابــٝين ْــ١نطز٠ٚٚ نــ١  نٛاضغـ  ١ز ًَٝــؤٕ زٜٓــاض ٠ٚغــتا٠ٚ نــ١ ٠ٚظاض٠تــٞ غـاَا١ْ غطٚؾــت١ٝنإ تــانٛ ئ
َٝهٞ تـط    َٝٓاْٞ ١ْٚت٠ٚ١ زٚٚضبٔ، خـاَي ًَط١ٟ ب١ض١ّٖ ٖ َٝ َٞ نًٝؤ١َتط، نٛاض نًٝؤ١َتط ي١ ن ١َٖٟٛٚ ي١ٚا١ٜ١ْ غ

َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ئ٠ٚ١ْس٠ٟ َٜبٝػ  ئ٠ٚ١ بّٛٚ ب١ِضاغ  ب١ض َـٔ بـعامن زاَـٛٚ ز٠ظطانـاْٞ      َٔ طٛ
َٝط زاَــٛ     َٜعطانــاْٞ ٖــ١ٚي َُٝاْٞ، زٖــؤى(، يــ١ غــٓٛٚضٟ ثاض َٝط، غــً َٜعطانــاْٞ )ٖــ١ٚي سهَٛــ١ت يــ١ غــٓٛٚضٟ ثاض
َٜعطـاٟ          ز٠ظطاناْٞ سه١َٛت نٌ ٚ ْؤ ًَٝاض بؤ نٌ ٚ ١ٖؾـت ًَٝـاض ثـاض٠ٟ ناض٠بـا قـ١ضظاضٕ، يـ١ غـٓٛٚضٟ ثاض

َٜع طاٟ زٖؤى س١ٚت ًَٝاض قـ١ضظاض٠، ٜـ١عين َـٔ ئ١ثطغـِ ئاٜـا      غًُٝاْٞ ٜاْع٠ ًَٝاض ق١ضظاضٕ، ي١ غٓٛٚضٟ ثاض



 28 

َٜٝٛػتٝإ ي١ب١ض ز٠غتسا ١ْٝ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ز٠ؾعٞ ثاض٠ٟ ناض٠بـا بهـ١ٕ ٚ ئـ١ّ     ١َُٝ ثاض٠ٟ ث ئ١ّ زاَٛ ز٠ظطاٜا١ْٟ ئ
              َٞ َٜٗاتـ١نإ ثـ زاٖات١ بطاتـ٠ٚ١ ٠ٚظاض٠تـٞ ناض٠بـا ٚ بـ١ ز٠ٜـإ ثـطؤش٠ٟ باؾـٞ ط١ٜاْـسْٞ ناض٠بـاٟ بـؤ طْٛـس ٚ ز

َٜتا ن١  ٍَ ٖاٚناضامن ي١ ث١ضي١َإ ز٠ضن١ٚت ثـطؤش٠ٟ ط١ٜاْـسْٞ   بهط َٝهٞ ئ١ّ زٚا١َٜاْسا ي١ط١ ١َُٝ ي١ غ١ضزاْ ئ
َٝػـتان١ ٠ٚغـتا٠ٚ، ٜـ١عين     28ناض٠با بؤ ) َٞ ن١ تـا٠ٚنٛ ئ َٞ ز٠ن َٞ ًَٝاض ٚ ْٟٝٛ ت ( طْٛسٟ ْاٚن١ٜ١ى ت١ْٝا غ

َٜت٠ٚ١ بؤ زاٖـاتٞ طؿـ ، بـؤ سهَٛـ١تا ئـ١      َُٝـ١ زاَـٛ     َٔ ئ١ثطغِ ئاٜا ئ١ّ ثاض١ٜ٠ بؤ ْاط١ِض ٟ باؾـ١ ئ١طـ١ض ئ
َٝهٞ تـط     َِٝطْـ٠ٚ١ا خـاَي ١َُٝ ت١ؾذٝعٞ ٖاٚٚاَلتٞ به١ٜٔ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ بط َِٝط٠ٚ١ْ ئ١ٟ نؤٕ ئ ز٠ظطاناصيإ ثاض٠ ١ْط

َٟ ب١ِضاغـ  قػـ١ٜ١نٞ ظؤضٟ يـ١ ْـاٚ ٖاٚٚاَلتٝـإ            7511ئ١ٚ ) ( زؤالض٠ٟ نـ١ ب١ِضاغـ  َٛقـ١ِض٠ِض بـٛٚ نـ١ بـسض
َٝٓاْٝـ زضٚغت نطز٠ٚٚ، ئ١ْٛاع ت١ؾػريٟ بؤ ز٠ن ٍَ ز٠غت١ٟ ٠ٚب١ضٖ َٝٞ ١َعًَٛاتٞ َٔ، ٚ ي١ط١ َٟ، ب١اَلّ ب١ث ط

َٝػـتان١ سـسٚزٟ نـٌ ًَٝـاض يـ١ غـٓسٚقٞ غـٛنإ َـا٠ٚ، ٚ ئ١َػـاَيٝـ ثـ١دما             َُٝـ١ ئ َٝٔ ئ زاْٝؿتري، ئ١ٚإ ئ١َي
ْـ  َٞ، ٚ طٛ ٍَ ب ١َُٝ ئ١تٛاْري ئ١ّ ثاض١ٜ٠ بس٠ٜٔ، ب١اَلّ ب١َ١ضدٞ قٝػت١ن١ ب١ زٚٚ غا س٠ ًَٝاضَإ بؤ زاْطا٠ٚ، ئ

١ْٝت٠ٚ١ ظٜاتط ي١ٚاْـ١ خـ١ضض   ٚزٚٚض٠ ز٠غت١نإ، طْٛس٠ غٓٛٚض١ٜنإ، ئ١ٚ طْٛسا١ْٟ ن١ ظٜاتط ناٚيهاضٟ ططتٛ
َُٝـ١        َٜطا١ٜنٞ تـط ١ٖٜـ١ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ئ َٟ ب١ َٝٓش١ ب١ٚ ٖاٚاَلتٝا١ْٟ ن١ طْٛس ْؿٝٓٔ، ٜاخٛز ِض َٟ، ئ٠ٚ١ بسض بهط

َٝؿـ١ٟٓٝ خـاْٛٚ         َٜط١ ي٠ٚ١ بطـطٜٔ ئـ١ٜٚـ ئ٠ٚ١ٜـ١، يـ١ٚ غـًؿ١ٟ ث ب١ض٠ٜـ١ٟ نـ١ ٠ٚضٟ ز٠طـطٕ ب١ِضاغـ  يـ١      ِض
َٝهٞ تـطّ تاٜب١تـ١ بـ١ٚ       75) َٝؿـ١ٓٝن١، خـاَي َٜت٠ٚ١ يـ١ ث َٝٝإ ٠ٚض١ْطري َٜٔ ٚ ي (ٟ ٠ٚض٠ق١ٟ ئ١ٚ ١ٖٓٝ ئٝعؿا بهط

َُٜٓاٜا١ْٟ  َٜع د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ، ي١ب١ض قٛضغٞ ئ١ٚ ِض َُٜٓا١ٜٟٝ ن١ ز٠ضن٠ٚٛ بؤ ق١ضظٟ نؿتٛناَيٞ، ب١ض ِض
ـٝـ  َٜٝٛ  نـ١ زاْــطا٠ٚ ظؤض يــ١ دٛت َُٝــ١ ث َٝها ئ ػــ  ظؤضَــإ بــ١ اضإ ْــاتٛأْ يـ١ٚ قــ١ضظ٠ غــٛٚز ١َْــس بــدي، يـ١نات

١َٜٝنإ ١ٜ١ٖ ١ّٖ بؤ ز٠عُٞ ئٝكتٝكازٟ ١َس١يٞ، ١ّٖ بؤ زؤظٜٓـ٠ٚ١ٟ ٖـ١يٞ نـاض،    بٛٚشا١ْٟٚ نؿتٛ ناَيٞ الز
َٜٞ ت١عري ب َٝها خؤَإ ئ١ظاْري ئ٠ٚ١ بٛزد١ٟ ت١ؾػ١ًٝٝن١َإ شَاض١ٜ٠نٞ ظؤضٜـ خ١َيو نا٠ٚض ١ْٚٛ، ي١ نات

    َٟ ١َُٝ ئ١تٛاْري ئ١ٚ ز٠غـ  نـاض٠ يـ١ٚ ٠ٚ١َٜٓٝٓ، ب١ِضاغ  ئ َٟ ب٠ٚ١ ب١ضِاغ  بٝي١ٟ طْٛس٠ناصيإ ببٛٚش ئ١تٛاْط
َٞ بٕٛٚ زضٚغت نـطإٚ، ٚ خـ١َيهٝـ نـؤت١     َٝهٞ تطّ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ شَاض١ٜ٠ى ١ٜن١ٟ ْٝؿت١د َٝٓري، خاَي ب١ناض ب

   ٛ ــؤ ١ْنــ ــتا ثــطؤش٠ٟ خعَــ١ت طٛظاضٜــإ ب َٝػ ــ١اَلّ تــانٛ ئ ــت١ٟ   ْــاٟٚ، ب َُٝــ١ ٚ ز٠غ ــٓٝاضٟ ئ َٝؿ ــٞ ث َٝ ــ١ ث ٠ٚ، ب
َٜطـ١ٟ ؾ١ضَاْطـ١              َٝٓاْٝـ زاٚا ز٠نـ١ٜٔ نـ١ بـؤ ظٚٚ ِضاث١ِضاْـسْٞ ئـ١ٚ ئـٝـ ٚ ناضاْـ١ ئـ١ٚ ثاضاْـ١ يـ١ ِض ٠ٚب١ضٖ
َٜتــ١ ب١ضز٠غــت، بــ١ ت١ْػــٝل ٚ  ََٜ ، بٛزدــ١ٜإ ةط َٜعطاطاْــ٠ٚ١ ثاض٠ٜــإ بــسض تاٜب١شي١ْسٜــ١ناْٞ غــٓٛٚضٟ ثاض

ٍَ ز٠غت١ٟ ٠ٚب َٜتـ١ ئـ١ٚ ١ٜنـ١ٟ        ١َٖا١ْٖطٞ ي١ط١ َٟ بط١ٜ١ْط َٝٓإ ئ١ٚ ثـطؤش٠ خعَـ١ت طٛظاضٜاْـ١ بتـٛاْط ١ضٖ
َٞ ب١ف ١ْبٔ، غٛثاؽ َٞ بْٛٚا١ْ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ٖاٚٚاَلتٝاْٞ ئ١ٚ ١ٜنا١ْف ي١ٚ خع١َت طٛظاضٜا١ْ ب  ْٝؿت١د

َٜع دٗإ الاعٌٝ بٓٝاَري:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝب١ٝٓٝت خٛ ٍ غ١ض ت١قطٜطا َٟ ئ١ظ به١ُ غ١ض ت َٞ        ب١ض َٞ سكـا زٖـٛن يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ئـ١ظ سـ١ظ زنـ١ّ ب١سػـ
       َٞ َٟ ظـ َٞ، سـ١تا بٝػـت ٚ نـاض ش غـ١ز َٞ، ب١ِضاغ  بٝػت ٚ غـ َُٜ َٞ ٍ بٛزد١ طؿتٝا ١ٖض َٜعطاٖا زٖٛن به١ّ، ثاض
      ،َٞ َٜعطـ١ٖ َُٝـ١ ب١ْٝػـب١ت نـٛ ثاض َٞ، ئ١ٚشٟ ئ١ظ زبٝـِٓ ن َٜعطاٖا زٖٛن بٛزدا طؿ  زٜهت١ غ١ضف نطٕ بؤ ثاض
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َٝتظٝت ئ١ط١ض ئ١ّ َٛقاِض٠ْ َٝؿ١ ٍ غ١ض ط١ي١ى ث ١ به١ٜٔ نٛ ظٜاز٠ غٛناْٞ ب١ضز٠ٚا١َ، ١ٖض٠ٚغا ْاٚن١ٜ١ت ن
َٝظٝـساضّ             َٟ ئـ١ظ ٖ َٞ ْـ١نطٕ، ش بـ١ض ٖٓـس َٞ زٖـٛن َٜعطـ١ٖ َٜهـا ثاض َٝتظٝـت خعَـ١ت طـٛظاضٟ ض ٚا١ْ، ب١تاٜب١تٞ ث

َٟ َٛؾـه      َٝٔ س١يـ١نٞ بـٛٚ َٜسا ئ١ظ تؿت١ ٍ ب١ض ناظ ٠ٚضبطـطٕ، ٚ بؿـ َٝط َٞ ٍ ظ َٟ سه١َٛت ١َٜٓض ١ًٝ بهـ١ٕ بـؤ   ْٛ
   ،َٞ َٜعطـ١ٖا زٖـٛن َٞ ١ْنطٕ بؤ ثاض َٞ ْٛقت١ زن١ّ نٛ ت١عٝٓات١ ظ َٞ ظ َٞ، ب١تاٜب١تٞ ئ١ظ ب١سػ َٞ زٖٛن َٜعط١ٖ ثاض

١َُٝ ْٝػبا٠ٚ  َٞ ن َٞ، بِطاغـ  ئ١ظـ١ف ط١يـ١نٞ    12% س١تا 11ط١ي١ن َُٜا نٛضزغتاْ % زا١ٜ ش ١َٖٞ َٝ ن١ ١ٖض
َٝؿٓٝاض٠نٞ زن١ّ، ئ١ط١ض ْٝػب١ى ش  َٟ ئ١ظ ث َٝـت خـٛ، ئـ١ٚ ةـٛ ْٝػـب١ى      ن١َ١، ظري َٜعطاٖ ت١عٝٓات١ بسات١ ثاض

َٟ ئـ١ظ  ١ٖ5بٝذي ٠ٚى  َٞ زٚٚ َٞ به١ٕ، خاَي َٜعطاٖ َٝٔ ٖٓس٠ى ت١عٝٓات١ زٜـ، ئٝشتٝادات١ ز٠ٚائريا ١ٖض ثاض % بؿ
َٝبِٝٓٝ  ١ٖٟ، ب١ْٝػـب١ت ِضاٟ يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ ٍ غـ١ض تـ١قطٜطا يٝصْـ١        ٍ غ١ض ت١قطٜطا يٝص١ْ زاضاٜٞ ٖٓس٠ ت

َٟ ئــ١ٚقا َٜــت ئــاٜين ط١يــ١ى 7ف ٚ ئــاٜين، ز خاَيــ١ )ناضٚبــاض َٝــط٠زا يٝصْــ١ت ئــ١ٚقاف ٚ ناضٚباض ( زا، ت١بعــ١ٕ يظ
َٝؿـٓٝاض ١ْٖاتٝٓـ١     َٜت ئٝػتٝػُاضٟ ٖٓـس٠ى ث َٝؿٓٝاضٟ ن١ بٛنٞ ١َغ١ي١ٕ ثطؤش َٝو شٚإ ث َٝؿٓٝاض نط١ٜٓ، ئ ث

َٟ ت١بع١ٕ يٝص١ْ زاضاٜـٞ ٖـٝ  ت١عًٝكـ١ى ١ْزاٜـ١     َٝط َٝعٜسٟ، يظ ، ئـ١ظ سـ١ظ زنـ١ّ    نطٕ بؤ ١َغٝشٝإ ٜإ بؤ ئ
َٝؿٓٝاض  َٟ ٖات١ٝ ث َٞ ئٝػتٝػُاضٟ ئ١ٚ َٝبٝين بس٠ّ، ِضاغ  ئ١ط١ض ئ١ّ َٛالس١ظ٠ت به١ٜٔ نٛ َٛاظ٠ْ َٟ ئ١ٚ ت ظري
َٝـو ثـطؤش٠ شٟ      َٞ ًَٝؤْـ١، بـ١ؽ ئ َٜبٝٓري غ١ز ٚ نٌ ٚ غ َٜٔ ئاٜين، ز َٝٔ ناضٚباض نطٕ بؤ ئ١ظ غاَي١، بؤ ٠ٚظاض٠ت

َٝ َٝـسا ئـ٠ٚ١ بـٛ      ١ْٖات١ٝ ت١ضخإ نطٕ ١ْبؤ ١َغٝشٝا ١ْبؤ ئ َٞ ١َ نـطٕ ٍ يٝصْـ١ ئ١ٚقاؾ عٜسٜا، ئ١ظ َٛالس١ظات
َٝت      َٝؿٓٝاض٠ى ١ٖبا، ثطؤش٠ى ٖـ١با، بؤظـإ ٖـ١ضزٚٚ َٛنـ١ْٚ ن١ ١َ زٜ  ئ١ظ١ ْاع١زاي١ت١ن١، ١ٜعين ئ١ط١ض ث
َٜٔ ئـاٜين        َٞ ئـ١ٚقاف ٚ ناضٚبـاض َٝسا، ئ١ظ بـ١ؽ ئٝتـاضا ٠ٚظاض٠تـ َٞ ٠ٚظاض٠ت َٞ ٚاَلتٞ ن١ ئ١ٚشٟ س١ق١ ١ٜعين زظ ظ

َٝت زن١ّ، نْٛهٛ ب١سؼ َٞ ئآٜا زنات، ث َٝها بهـات، ٖـ١ض ١ْؾػـٞ      ئ١ٚ مشٛيٞ غ ١ ظٝا ع١زاي١ت َابـ١ٜين ١ٖضغـ
( ز٠ض٠د١ت ٠ٚظٜؿـٞ ٖاتـ١ تـ١ضخإ نـطٕ بـؤ ٠ٚظاض٠تـا ئـ١ٚقاف ٚ        511ساي١ت شٟ ب١ْٝػب١ت ت١عٝٓاتا، ثاض )

َٜٔ ئاٜين، شٚإ ) 511َٜناضٚباض َٜظ١ب١ضٜا طؿتٝا ناضٚباض َٞ ١ٖبٕٛٚ شبؤ ض ٔ ١َغٝشٞ، ئ١ٚ شٟ غـ١ض  ( زا ب١ؽ غ
َٝعٜسٜا، ئ١ظ س١ظزنـ١ّ ئـ١ظ تؿـتا ٖـ١َٞ ب١ضنـاظ بطـطٕ        َٜظ١ب١ضٜا طؿتٝا ئ َٞ بؤ ض َٞ بٛٚ، ٚ غ ب زٜٛاْا ٠ٚظاض٠ت
    ،َٞ ١َُٜ غ١ض ب١ْٝػب١ت ئ١ٚ بٛزد١ نٛ ٖات١ٝ ت١ضخإ نطٕ ش بـؤ ٠ٚظاض٠تـا قـ١س َٞ، ز َٜت سه١َٛت ١َٜٓض الٟ ْٛ

َٞ ئ١ط١ض ئ َٞ ث١ضي١َاْ َٜع غ١ضؤن َٝـ  بِطاغ  ب١ض ١ّ غ١ح ن١ٜيَن ١ٖض ١ًَت١ى، ٜإ ١ٖض ز٠ٚي١ت١ى، س١ظبها ثـ
 َٞ َٝبٝٓٝــا ظــ َٝهت١ضإ، )ئــ١َٔ ٚ ئاغــاٜـ، ظاْػــت، ت١ْسٚغــ (، ئ١طــ١ض ت َٞ غــ بهــ١ظٝت ئ١ٖ١َٝــ١ت ززات ب غــ
َٞ، ٠ٚظاض٠تـا      َٜهـا ٠ٚظاض٠تـا تـ١ضبٝ َٝصٜٔ ظاْػت ن١ ئ١ٚشٟ ض بٛزد١ به١ٜٔ ِضاغت١ ئ١َٝ١ٖ١تا ٖات١ زإ بؤ ئ١ّ ب

َٞ      ث١ض٠ٚضز٠، ١َٜٝ، ١ٖض٠ٚغا تـ١عًِٝ عـايٞ ش ئـ١ٚشٟ ظـ َٜصا ؾاظز٠ ثؤٜٓت ؾ١ف ٚ ؾ١غت ٚ س١ؾت ش غ١ز ن١ ض
َٞ، ٜـ١عين بٛزدـاٚا ط١ي١نـ١، ٠ٚظاض٠تـا زاخًـٞ          َٟ ئاغاٜؿـ َٜت ِضابٝذي، ٚ بٛزدا ٠ٚظاض٠تا ْاؾدٛ زطـ١ٍ دٝٗـاظ ناض

١َٜٝ، ب١ؽ ئ١ط١ض ئ١ّ غ١ح ن١ٜيَن بٛزدـ١ تـ١ضخإ نـطٟ بـؤ ٠ٚ     َٝو غ١ز َٝعز٠ ثؤٜٓت ئ َٞ نـاض    غ ظاض٠تـا قـ١س
ٝـ    َٝتـ١ ظ َٝو ْٝٓٔ، ئ١ظـ١ ث ١َٜٝ، ١ٜعين ٠ٚى ئ َٟ      اثؤٜٓت ْؤ١ٖز ٚ ١ٖؾت ش غ١ز َٞ بٛزدـا ٚ بـؤ ٠ٚظاض٠تـا قـ١س

ٝـ     َٝتـ١ ظ َٟ زٚٚ بـٛٚ، ث َٝهٞ بٛ، ٜإ ْـاؾدؤ َٞ ئ َٞ بـا، زا ع١ي١قـ١ٍ ئـ١ّ        ائ١ط١ض ٜا ث١ض٠ٚضز٠ٜ بـؤ ت١ْسضٚغـتٝا غـ
َٜظــ١ بهـري، ١ٖض٠ٚ     َٞ ب١ض َٜت ز٠ٚيٝـ َٞ ٜـا ن١ؾتٝــ١     بهـري زٜــ َــ١عاٜط َٞ ٠ٚظاض٠تــ غــا ئـ١ظ زبٝــِٓ نـٛ بٛزدــا ظـ
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َٝـٓر،       َٝـٓر ثؤٜٓـت ث َٞ ث َٞ ٠ٚظاض٠تـ َٞ، ئ١ظ١ شٟ ٍ زٜـ غٝػت١َا ز٠ٚيٝت ْٝٓٔ، ثاض بٛزدا ظـ َٞ ؾ١ؾ ت١غ١يػٛي
           ٚ ،َٟ َُٝرت٠ زاٖـاتٞ، ٜـا بٜٛـ١ نـاض ثؤٜٓـت ْؤٖـ١ز ٚ ١ٖؾـت ش غـ١ز َٟ بٛٚ، ئ١ظ غـاَي١ نـ َٝٓر ٚ ١ٖؾت ش غ١ز ث

ــ١ع   ــ١ٕ ٜ ــ١ ت١قطٜب ــُٝرت ش      زن١ظٝت ــ١ٚ ن ــؤ ئ ــٞ ش ب ــت ظ َٝ ــ١ٚ ث ــؤ ئ ــ١ٚ ش ب ــا   7ين ئ ــا ٠ٚظاض٠ت ــ١بٝذي بٛزد ْ %
َٝت ئ١ٚ خع١َت طٛظاضٜا باف ش بـؤ خـ١يهٞ بهـاتٔ، ش     ١َُٝ، ٚ ١ْؾ ت١ْسضٚغ ، ب١ؽ ئ١ّ زبٝٓري نٛ ط١ي١نا ن
            َٞ َٞ، ١ٖض٠ٚغـا ثطغـٝاض٠ى ش بـؤ دـ١ْاب َٜـس٠ نـطٕ ش الٟ سهَٛـ١ت َٝتـ١ ظ َٝؿـٓٝاض زنـ١ّ نـ١ ب َٟ ئ١ظ ث ب١ض ١ْٖس

َٟ ت١ْسضٚغ ، ئ١ط١ض بؤٚا١ْ ٠ٚ َٜت ئٝساضٟ، ئ١ٚ ١َٜٓ زإ بؤ ئ١ٚ ناض١َْس َٟ زاضاٜٞ ئ١ط١ض َٛخ١ق١قات ز ظٜط
َُٝرت٠ ش ثاضا ١ٜعين ئ١ٚ ٖات١ٓٝ تـ١ضخإ نـطٕ    َٝسا بٛنٞ ئ١ظ غاَي١ بٛزد١ ن َٝت بٛزد ٖات١ٝ ت١ضخإ نطٕ زظ

َٝؿٓٝاض نطٕ ٜإ ْاا ٚ ْٛقتازٜـ ش غ١ض َٝ نات، َٜسا، ٖات١ٓٝ ث َٝط َٝ نات١ ٠ٚظاض٠تا ت١ْسضٚغـ  ط١يـ١ى    ز ظ
( ،١َُٝ َٝبـٝين ْـ١نط      3111( ١ْ، ١َز ت١قطٜطا خؤ ئٝكرتاح نـط نـٛ ببٝتـ١ )   2151ن (، تـ١قطٜطا زاضاٜـٞ ئـ١ظ ت

              َٟ َٜٝٛػـ  ئـ١ظ ٠ٚظاض٠تـا بـؤ ناض١َْـس َٟ ت١ْسضٚغـ  بـٔ، نـْٛهٛ ث َٜٝٛػـت١ نـٛ ناض١َْـس بٛٚ، ئـ١ٚ شٟ ثـرت ث
َٝت١ ظٝا ئـ١ظ  ت١ْسضٚغ  ثرت٠، ١ٖض ْٝػب١ت َٝ نات١ َٝٔ ن١ زٖٛى ث َٝت ئ١ظ َٝ نات ، ئ١ط١ض ئ١ظ ب١ؽ ب١سػ

َٝت١ ظ1647ٝغاَي١ زٜـ ئ١ٚ يٝػت١ ط١ٖؿت١ ز٠غَ  َٔ ) َٟ     ا( َٝ نٔ، ١ٜعين ث ئ١ظ َٝ ن١ٜـ١، ش بـ١ض ١ْٖـس
َٝؿٓٝاض زن١ٜٔ نٛ ئ١ظ ) (، زا تـ١غتٝا ئـ١ظ ئشتٝاداتـا    3111( ٟ ظٜاز بٝت بـؤ ) 2151ئ١ّ س١ظ زن١ٜٔ نٛ، ث

َٞ نـٛ يٝـصْا زاضاٜـٞ تـ١قطٜطا خـؤ ٖاتٝـ١ ْظٝػـري، ئـ١ٚشٟ            5ٝػبا ؾ١قـ١ض٠ ) بهات، ْ ( ش تـ١قطٜطا يٝـصْا قـ١س
َٛؾدا١ْ  َٞ ٟٚ ئ١ظ ت١ئٝسا ئ١ٚ ٚ ١َٖٛٚ ١ٖظاَي١ ز٠ن١ّ، نٛ ب١سؼ نطٕ ؾٝع١ًٕ زٚٚ ١ْخ َٝتـ١ ظٝٓـ١ ٍ   ١ْؾػ ث

َٝظٝ ٖ ٚ ،َٟ َٝط ُ   ١ٖٚي َٞ ئ١ظ تؿـت١ ب١نـاظ ٠ٚضبطـطٕ، ٚ ئ١ٖ َٜت سه١َٛت ١َٜٓض َٞ، ْٝػـب١ت    ساضّ نٛ ْٛ َٞ بـس٠ْ ٝـ١ت
َٟ بـٛ ٖـ١ٚا زخٝـِٓ نـ١ٚا ٖاتٝٓـ١ تـ١قطٜطا زاضاٜـٞ، خاَيـ١ )           9ؾ١ق١ض٠ ) ( )ز٠بٛاٜـ١  9( ش تـ١قطٜطا َـ١، ئـ١ظ ز

ــٓٝاض       َٝؿ ــطؤش٠ ث ــ١ ث ــإ ي ــٞ ز٠ضَ ــ١ظٕ نطزْ ــذي ٚ خ ــ١ٟ ثاضاغ ــٞ ط١دمٝٓ ــت نطزْ سهَٛــ١ت ثطؤش٠ٜــ١نا زضٚغ
َٜــت ث ْــساْإ ز ظ َٝظٝــساضّ ٠ٚظٜط َٞ نطا٠ٚنــإ ث١غــٓس بهطزاٜــ١(، ٖ َٜــت دابــ١ى بَٛــ١ بــساتٔ، ش ئُٝهاْٝــات َٝط

َٟ ســ١يهاتٔ ْٝػــب١ت ئــ١ٚ    َٞ ز َٟ ط١يــ١ى َٛؾــهٝ  ز٠ضَــاْ َٛطاٜــ١ ز َٞ زاٜــ١، نــْٛهٞ بِطاغــ  ئــ١ظ ن سهَٛــ١ت
َِٜ ٚ ب١غسا، ْٝػب١ت ؾ١ق١ضا ) َٝت نٛ ١ٖٜٔ َاب١ٜيَن ١ٖض َٟ يٝـصْا َـ١ يٝـصْا ت١ْسضٚغـ       11َٛؾهًٝ َٝـط ( ز ظ

َٝؿٓٝاض نط١ٜ نٛ ئ١ٚ )َٓاؾ  َٟ به١ٓ غ١ض ثـطؤش٠، ٚ ت١ن١ًُٜٝـ١ت ٖـ١ٟ، ت١بعـ١ٕ      ١َ ث ادتُاعٞ( ثاض٠نٝـ ٚ
يٝص١ْ زاضاٜٞ ب١سؼ ١ْنطٜـ١، َـ١ ٠ٚغـا ئـٝكرتاح نطٜـ١ نـٛ ْٝػـب١نٝـ ٚإ )َٓـاؾ  ادتُـاعٞ( بهـ١ٓ غـ١ض            
َٝتـ١ ت١قـسٜل نـطٕ ش الٜـ١ٕ ث١ضيـ١َإ، ثـطؤش٠ ٜاغـاٟ ئـ٠ٚ١ٟ )قـٓسٚم           غٓسٚق١ى ئ١ٚ ئ١ط١ض ثطؤش٠ ٜاغا ب

ئ١طـ١ض ئـ١ظ ثـطؤش٠ ٖاتـ١ ث١غـٓس نـطٕ ش الٟ ث١ضيـ١َإ        اٌ ّ ذّٖ االميساض اسطتعصئُ    الطسط ٙاعاى٘ مسض
َٞ )َٓــاؾ  ادتُــاعٞ( بهــٝت١ غــ١ض ض بــؤ خعَــ١ت نطْــا ئــ١ظ ْػــاغ١، نــْٛهٛ ئــ١ظ بِطاغــ  ئــ١ظ   ثــاض٠نٝـ ظــ
َٝتـ١ نـطٕ، ٜـ١عين ئٝشتُٝايـ١ ط١يـ١نٞ       َٝت ١ْخؤؾ١ٝ زٖ َٝت ناض ١ْٚع ١َْاؾٝ  ئٝذتُٝاع١ٝ ب١ؽ بؤ ٖاٚناضٜ

َٝت١ ت١ضتٝب نطٕ خ١ي َٝت قاْْٛٚٞ ب َٝه َٜو ٚ ث َٟ ض َٞ غٓسٚقٞ ز و ئٝػتٝؿاز٠ شٟ ١ْناتٔ، ئ١ط١ض بهٝت١ غ١ض ظ
َٞ زا، ت١بع١ٕ يٝصْا زاضاٜٞ ث١غٓس ١ْنط١ٜ ئ١ظ ؾ١ق١ض٠، ْعامن بٛنـٞ ٜـ١عينا ْٝػـب١ت َٛاظ٠ْـا      َٞ غٓسٚق ز ظ

١َُٝ غ١ض ٠ٚظاض٠تا ت١ْسضٚغ  بِطاغ  ٠ٚظاض٠ت ا ت١ْسضٚغ  بؤ ٜاظز٠ ًَٝاض ٚ غ١ز ئٝػتٝػُاضٜٔ ئ١ط١ض ئ١ظ ب
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َٝؿٓٝاض نطٟ، ت١بع١ٕ ئ١ٚشٟ ثرت شٚا١ْ  ٚ ثاْع٠ ًَٝؤٕ زٜٓاضٟ ٖات١ٝ ت١ضخإ نطٕ بؤ ئ١ظ غاَي١، بؤ ثطؤشٜت ث
َٝت ت١ْسضٚغ  ٠ٚى )ئٞ،بٞ، غٞ(، ٜاخٛز )ئ١ٟ، بـٞ، غـٞ(، ٜـ١عين     َٜت ١ْت غرتاتٝذ١ٜ،١ٓٝعين بٓط١ٖ ثطؤش

َٟ ٜاظز٠  َٝت غرتاتٝذ١ٓٝ، ٚ شٚ َٞ ٖاتٝـ١         ١ْٖ َٝٓذـٞ ش بـؤ زٖـٛن ًَٝاض ٚ غ١ز ٚ ثـاْع٠ ًَٝـؤٕ، بـ١ؽ ًَٝـاض٠ ٚ ث
َٝذي     َٟ ث ْـساْإ ئ١طـ١ض بؿـ َٟ ئ١ظ س١ظ زن١ّ ٠ٚظٜط َٞ ت١ْسضٚغ  ١ْ، ٍ ظري َٞ بٓط١ٖ ت١ضخإ نطٕ، ئ١ٚشٟ غ
َٞ ئـ١ٚ ٍ زٜــ ئ١ٚي١ٜٚاتـ١      َٞ زٖـٛن َٛنٞ ئ١ظ ١َؾاضٜعا ٖات١ٓٝ ت١ضخإ نطٕ ش بٛزد ضٕٚٚ نطز١ْى بساتٔ، ب

َٞ ت١قــسِٜ نــطٟ ئ١ظــ١ ْــ١ ئ١ٚي١ٜٚاتــ١ بــٕٛٚ، ئــ١ٚإ ثــرت س١ظزنــ١ٕ     ْــ١ بٕٛٚ، ٜــ١عين ئ١ٚاْــ١ يٝػــتا خــؤٜ
١َٓٝ زإ بؤ ٚإ،١َؾاض َٝت غرتاتٝذٞ ب َٝت غرتاتٝذٞ ئ١ّ ب١سؼ زن١ٜٔ ِضاغ  ئ١ّ ثاض  ٜع ٠ٚي١ٚ ئ١ٚ ١َؾاضٜع

َٝـو ١ْخؤؾـداْ    َٞ، ئـ١ٚشٟ ئ ١َٓٝ زإ ش بؤ زٖٛن َٞ ثطؤش٠ ب ١ ئاؾط٠تـا بـٛٚ ٜـا ظاضؤى    ط١ي١ى حما٠ٚي١ نطٕ نٛ غ
َٞ َٝطث١دم١ بٛٚ، ٜ َٛ ؾ َٟ ئ١ٚشٟ ب َٞ زٚٚ َٞ بْٛت بٛٚ، ٜ َٞ ب١ضز٠ِض٠ف بٛٚ، ١ٖضغ ٜ َٞ َٝٝ س١تا ١ْٖٛنـ١ غـؿط٠،    غ

َٞ نــطٕا     َٞ بــ١د َٞ بٛنــٞ ســ١تا ١ْٖٛنـ١ ١ْٖاتٝٓــ١ دــ َٟ سهَٛــ١ت َٜٓـ١ض ئ١ظـ١ شٟ ت١بعــ١ٕ ثطغــٝاض٠ن١ بــؤ ْٛ
َٞ ( ش تــ١قطٜطا يٝــصْا َــ١، َــ١ ب١س12ْٝػــب١ت ؾ١قــ١ضا ) َٞ ز٠غــت١ٟ شٜٓطــ١، ت١بعــ١ٕ َــ١ ب١سػــ َٞ َٝ نــ ػــ

         َٞ ز٠غت١ٟ شٜٓط١ نط بٛٚ، ب١ؽ ب خ١ي١تٞ زٜـاض٠ ز يٝصْـ١ زاضاٜـٞ ٖاتٝـ١، ٠ٚظاض٠تـا شٜٓطـ١، ئ١ظـ١ شٟ دـ١ْاب
٠ٚظٜط ت١عًٝل ش غ١ض زا طٛتٞ ٠ٚظاض٠ت ١َْا١ٜ شٜٓط١ ز٠غت١ٜ١، ئ١نٝس ئ١ّ زظاْري ز٠غت١ٜ١ ٚ ٠ٚى يٝصْـ١نا  

ئ١ّ ت١عاٍَٛ زن١ٜٔ، ئ١نٝس ئ١ّ زظاْري ز٠غت١ٜ١ ١ْ ٠ٚظاض٠ت١، ئ١ظ ز٠غت١ٜ١  ت١خ١قٛقٞ زط١ٍ ظٞ ز٠غَ 
  ٚ ،١َٜٝ ١َُٝ، غؿط ثؤٜٓت غؿط س١ؾت ش غـ١ز بِطاغ  ئ١ظ ثاض١ٜ٠ بؤ ٖات١ٝ ت١ضخإ نطٕ بؤ ئ١ظ غاَي١ ط١ي١ى ن

َـ   َٞ ط١ي١ى ططْط١، ئـ١ّ الظ َٞ، ت١َاّ ْاناتٔ، نْٛهٞ ئ١ظ ز٠غت١ٜ َٞ ز٠غت١ٜ َٝت ظ َٝت١ زظٝ ١ ط١يـ١ى  ئ١ظ١ شٟ ث
       َٞ ئٝٗتُٝاّ بس١ٜٓ٠ شٜٓط١، نٛ ئ١ظ تؿت١ ئ١ُٖٝ١ت زإ بؤ شٜٓطـ١ تؿـت١نٞ ١ْٖٛنـ١ عاي١َٝـ١، ٖـ١َٞ ز٠ٚيـ١ت

َٞ ز٠غَ  ب١ؽ ) َٞ ب١سؼ زن١ٕ، ١ٖض٠ٚغا بؤ ت١ضخإ نطْا َٝ ى بؤ ظ ٜ َٞ َُٝٔ،  15دٝٗاْ ( ث١ْ١ً، ئ١ٚشٟ نـ
َٜس٠ ن١ٕ ٚ زٜ ثؿـتطريٜا ئـ١ٚ ض٠ئٝـ١ زنـ١ّ نـٛ ظٜـاز       ئٝدتٝكاقات١ بهٔ، ئاخط تؿـت ئـ١ظ    ـٚ ئ١ط١ض بؤٚإ ظ

َٞ زا       بْٛٚا غًؿ١ٟ عكاض ١ٖبٝذي بؤ غٞ ًَٝؤٕ، ١ٖض٠ٚغا بؤ غـًؿ١ٟ ظ٠ٚاز ئ١طـ١ض زٜــ ئُٝهاْٝـ١تا سهَٛـ١ت
 بٝذي، غٛثاؽ

َٜع طَٛيٝعاض قازض الاعٌٝ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ٍَ ظؤض ي١ ِضاٚ ٚ  َٝؿـٓٝاض ٚ  ثؿتطريٟ ي١ قػ١ناْٞ ناى زنتؤض )اظيس( ز٠ن١ّ، ي١ط١ بؤنْٛٚٞ يٝص١ْنإ ي١غ١ض ث
غ١ضدم١ناْٝإ ز٠ضباض٠ٟ بٛزد١، ز٠ضباض٠ٟ نـ١ّ ٚ نِٛضٜـ١ناْٞ بٛزدـ١، ٖٝـٛازاضّ نـ١ّ ٚ نِٛضٜـ١ناْٞ بٛزدـ١        
َٜت، ب١ْٝػب١ت ئ١ٚ ن١ّ ٚ نِٛضٜا١ْٟ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ بـ١ ٠ٚظاض٠ت١ناْـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١ َـٔ دـ١خت ي١غـ١ض        ناى بهط

َٟ بـؤ )      ِضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ ئ١ٚقاف ز٠نـ١ّ غـ١باض٠ت بـ    ( ١811 ٠ٚظاض٠تـٞ ئـ١ٚقاف، َٝ نـٞ ٠ٚظاض٠ت ظٜـاز بهـط
َٝهٞ ظؤضٟ يـ١ ٖـ١َٛٚ نٛضزغـتاْسا يـ١ ئ١غـتؤ زاٜـ١، نـ١ْس         َٟ ن١ ئ١ضن ن١ؽ، ططْطٞ ظٜاتط ب١ٚ ٠ٚظاض٠ت١ بسض

َٜت، بـؤ غـاَيٞ ثـاض زاٚاٟ )    َٜٝٛػت ز٠نات ب١ زاخ٠ٚ١ ن١ بؤٟ زابري ْانط َٝه١ زاٚاٟ َٝ نٞ ث ( ن١غـٞ  811غاَي
( نـ١ؽ، ب١ِضاغـ  ظؤض يـ١ٚ خااَلْـ١ٟ نـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ ئـ١ٚقاف ْٛٚغـ١ٜٛٝتٞ يـ١          511نطابٛٚ ب١ )نطزبٛٚ بؤٟ 
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َٝو يـ١ٚ خااَلْـ١ٟ ضٜـع نـطز ٚ         َٜع٠نا٠ٚ١ْ ٠ٚاَلّ ١ْزضا٠ٚ١ٜ، ١ٖض٠ٖٚا يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ نؤَـ١َي ال١ٜٕ ٠ٚظٜط٠ ب١ض
َـ    َٜٓـ١ضٟ سهٛ َٝهٞ ي١غ١ض ١ْزا٠ٚ، ت١ْا١ْت ئاَاش٠ٟ ب٠ٚ١ف ١ْنطز٠ٚٚ نـ١ ْٛ ١ت ٠ٚاَلّ بساتـ٠ٚ١،  ٖٝ  ت١عًٝك

بؤنٞا غ١باض٠ت ب١ زضٚغت نطزْٞ قٛتاةا١ْٟ تاظ٠ ٚ زابري نطزْـٞ بٛزدـ١ بـؤ ١َٖيُـ١تٞ زضٚغـت نطزْـٞ       
َُٝـ١ يـ١        َٜع ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ئاَـاش٠ٟ بـ٠ٚ١ نـطز نـ١ ئ َٞ ز٠ن١ّ، ب١ض قٛتاةا١ْنإ َٔ ب١ ت١ٚاٟٚ ثؿتطريٟ ي

َٜٝٛػتُٝإ ب١ ) َُٜٞ نٛضزغتإ ث َٝػـتان١ ؾـاضٟ ِضاْٝـ١ ظؤض طـ١ٚض٠      ( قٛتاةا١ْ ١ٖ3111ٖض ١ٜ١، بؤ صيْٛٚـ١ ئ
َٟ، ي١ َٝا١ْٟ ئ١ّ َا٠ٚ  َٝسا ز٠نط َٞ ز٠ٚاَٞ ت َٜٝٛػ  ب١ قٛتاةا١ْٟ ظؤض ١ٜ١ٖ، قٛتاةا١ْٟ ٚا ١ٜ١ٖ غ ب٠ٚٛ، ث
َٝؿـ١ ٖـ١بٛٚ يـ١ ِضاْٝـ١ نـ١       َٞا ن َٝو ز٠ب َٝط٠ ض عًُٝ َٟ َٔ ْاظامن قٛتابٞ ؾ َٝسا ز٠نط َٞ ز٠ٚاَٞ ت نٛضت١ٜ١زا ن١غ

َُٝـ١ بـ١زٚا زانـْٛٚٞ بـؤ         ن١ْس ئٝ َٝؿ١ٟ قٛتـابٞ ٚ قٛتاةاْـ١ ٖـ١بٛٚ، يٝص١ْنـ١ٟ ئ ُعا١ٜنٝإ نؤ نطزبؤ٠ٚ، ن
َٝؿ١ن١َإ خػت١ ب١ضز٠ّ، ي١ ٠ٚاَلَسا طٛتٞ َٔ ْـاتٛامن ئـ١ٚ    ٠َٜٛب١ضٟ ث١ض٠ٚضز٠َإ نطز، ن نطز، غ١ضزاْٞ ب١ض

َٝؿـ١ٜ١ زضٚغـت بـيبَ      َٝؿ١ٜ١ س١ٍ به١ّ، نْٛه١ ن١َٞ قٛتاةا١ْ ٚاٟ نـطز٠ٚٚ ئـ١ّ ن َٝؿـ١ن١ٜإ   ن َٝػـتاف ن ، ئ
َٟ، َـٔ زاٚا نـاضّ         ب١ضز٠ٚا١َ، ي١ ثطؤش٠ ب١ضز٠ٚا١َناْسا ٖات٠ٚٛ ت١ْٝا زٚٚ قٛتاةاْـ١ بـؤ ِضاْٝـ١ زضٚغـت ز٠نـط
َٝؿـ١ٟ ظؤضٟ ١ٖٜـ١ يـ١ قٛتاةاْـ١نإ، ثؿـتطريٟ يـ١ ِضاثـؤضتٞ           َٟ ب١ ِضا١ْٝ، نـْٛه١ ب١ِضاغـ  ن ئ١ٚي١ٜٚ١ت بسض

َٟ ب١ نـ١ؽ ٚ  يٝص١ْٟ ناضٚباضٟ ؾ١ٖٝسإ ز٠ن١ّ بؤ ظٜاز ن َٜص٠ٟ زضٚغت نطزْٞ خاْٛٚ ٜإ ظ٠ٟٚ بسض طزْٞ ض
  ٚ َٝؿــٓٝاض ز٠نــ١ّ نــ١ؽ ٚ نــاضٟ ؾــ١ٖٝساْٞ ٖــا َٜتــ٠ٚ١ ٚ ٚنــاضٟ ؾــ١ٖٝساْٞ غــ١ْط١ض، بــ١اَلّ َــٔ ث اَلتٝـ بطط

َٞ ب١ف ١ْبٔ، غٛثاؽ  ئ١ٚاْٝـ ب
َٜع    ٕ باٜع الاعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ز. اضغب١ض

َٝؿـــٓٝاضٟ ن َٜع زٚا ز٠خـــ١ٜٔ، زاْٝؿـــتين زٚاٟ زاْٝؿـــتين ئـــ١َِطؤَإ ي١غـــ١ض ث َٝو ث١ضيـــ١َاْتاضٟ بـــ١ض ؤَـــ١َي
( ٟ ؾـ١ٚ، غٛثاغـتإ ز٠نـ١ٜٔ، تـا     12( ٚ )11( بـؤ ) 8( ئٝػـطاس١ت، ) 8( بؤ )7(، )7( بؤ )٠ْٛٝ4ضؤَإ ي١ )

َٝطٜٔ.4غ١عات ) َٝٛاض٠ ب١ خٛاتإ ز٠غج  (ٟ ئ
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 زاْٝؿتين ز٠ّٚٚ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

٢َُٜ  ب١ْا٣ٚ خٛا٣ ط١ٚض٠ ٚ َٝٗط٠بإ. ب١ضز٠ٚاّ ز٠بري ي١غ١ض طؿتٛطؤنطز٢ْ ثِطؤش٠ ٜاغا٣ بٛزد٣١ ١ٖض
ٍَ خإ  2112نٛضزغتا٢ْ عريام بؤ غاَي٢  ٢َٜٓ خؤتإ، غ١ضطٛ َٜع يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ؾ١ضَٕٛٚ بؤ ؾٛ َٝػتاف ب١ِض ئ

 ؾ١ضَٛٚ.
 ٍَ َٜع غ١ضطٛ  :زضاب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
ٍَ بـ١        ب١ ْٝػب١ت٢ ت َُٝـ١ ز٠ظاْـري غـا ٢َُٜ نٛضزغـتإ زا، ئ َٝب١ٓٝنا٢ْ َٔ ي١غ١ض ثِطؤش٠ ٜاغا٣ بٛزد١ يـ١ ٖـ١ض

٢َُٜ نٛضزغـتإ           َٜـص٣٠ بٛزدـ١ ظٜـاز ز٠نـات، بـ١يّ ئاٜـا سهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض َٜت ِض َٝب٢ٓٝ ئ٠ٚ١ ز٠نط ٍَ ظؤض داض ت غا
َٜـ   َٜٝٛػت غٛٚز ي١ّ ظٜاز٠ٜـ١ ٠ٚضز٠طريزض تا، ئـ٣٠ٚ١ نـ١ غـ١ٜط٣    ث ٢ْ ن١ٝ بؤ ئ١ّ ظٜاز نطز١ْا، ئاٜا ٠ٚى ث

َٝه٢ بــٛاض٣ ئــابٛٚض٣ ٜــإ ؾــاض٠ظا، ئــ١ّ ظٜازبْٛٚــ١ خطا٠ٚتــ١ خعَــ١ت خــ١ضد٢  2112بٛزدــ٣١  بهــات ن١غــ
َٝو ب١ ب١ضاٚضز ب١ غاَي٢ ِضابطزٚٚ ئـ١ّ خ١ضدٝٝـ١ ٜـ١ى تطيٝـؤٕ ظٜـاز٣ نـطز٠ٚٚ، ِضاغـت١         ب١ناضبطز٠ٚ١ْ، ي١ نات

َٝو باب١، دط١ ي ١ َٛٚن٣١ ؾ١ضَاْب١ضإ، باب٢ تط٣ تٝاٜـ١ نـ١   خ١ضد٢ ب١ناضبطزٕ ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري نؤ١ََي
َٜـت          َٝبٝٓـ٢ ز٠نط ٍَ بـؤ    71غ١ًٝع ٚ خـ١ز٠َات ٚ َٝٓـ١ح ٚ نؤَـ١َي٢َ بـاب٢ تـط٠، ئـ٣٠ٚ١ ت %٣ بٛزدـ٣١ ئ١َػـا

% 25% ٣ بــؤ َٛٚنــ٣١ ؾ١ضَاْبــ١ضإ ٚ تــ١عٜٛع٣ ٠َٛظؾٝٓــ١، ئــ٣٠ٚ١ تــط٣  45% ٜــ١ 71ب١ناضبطزْــ١، يــ١ّ 
ٍَ زابهـ١ٜٔ       خطا٠ٚت١ خع١َت باب١نا٢ْ زٜه٠ٚ١ نـ١ ئ١طـ١ض سي   ١ٜ٠َٛٝن٢ ظاْػـتٝا١ْ َا١ََيـ٣١ ي١طـ١ اْـ٣َٚ١ ب١ؾـ

َٝه٢َ ٚ، 11% ئ١ط١ض 25ز٠تٛاْري ئ١ّ  َُٝاْٛا١ٜ ز٠تٛا٢َْ ١ٖز٠ؾ٢ خؤ٣ بج َٜت ث % ٜؿ٢ بؤ ئ١ٚ بابا١ْ زابري بهط
َٝو زا ن١ باؽ يـ١ بٛزدـ١ ز٠نـ١ٜٔ    15ئ١ٚ  ١َُٝ ي١ نات َٝٓإ، دط١ ي٠ٚ١ ئ َٜت١ غ١ض خ١ضد٢ ٠ٚب١ضٖ %٣ تط ةط

َٝطَٛإ  َٝٓإ ب ٢َُٜ نٛضزغتإ زا باب١ت٢ نٛضتٗ بٛزد١ زاٖات١ ٚ زٚاتط خ١ضد١ٝٚ ئٝٓذا ظؤض داض غاي١ْ ي١ٖ١ض
٢َُٜ نٛضزغتإ زا ١ٜ١ٖ ي١ال١ٜٕ ِضاثؤضت٢ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜٝـ٠ٚ١    َٝٓا٣١ْ ن١ي١ ١ٖض َٝت٠ٚ١، ئ١ٚ نٛضتٗ زٚٚباض٠ ز٠ب

َٝري غ١ض  ًَـ َٝٓا١ْ ٖؤناض٠ن٣١ ٜإ با ب َٜت ن١ ئ١ّ نٛضتٗ َٝؿـ١ُضط١ٜ١ن١ ن١يـ١     باؽ ي٠ٚ١ ز٠نط نـا٠ٚن٣١ ثـاض٣٠ ث
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َٝٓــإ            َٜطــا نٛضتٗ َٜــت بــ١ زٚٚ ِض َٝٓــإ ئاَــاش٠ بــ٠ٚ١ ز٠نط سهَٛــ١ت٢ ْا٠ْٚــس٠ٚ٠ ْــازض٣َ، يــ١ عــريام زا نٛضتٗ
 ٍَ َٜت٠ٚ١، غاي١ْ ب١ ت١غسٜل نطز٢ْ بٛزد٣١ ت١ن٢ًُٝ ٜإ ب١ ٠ٚضططت٢ٓ ق١ضظ٣ خاضد٢، ب١يّ ئ١َػا ثِطز٠نط

٢َُٜ ن َٝٓــا٢ْ ٖــ١ض َٝت نٛضتٗ % ٠نــ٣١ ز٠تــٛاْط٣َ 17ٛضزغــتإ نــ١ يــ١ ْــاٚخؤ٣ بٛزدــ٣١ عــريام زا  يــ٠ٚ١ ز٠نــ
        ٢َُٜ َٝٓاْـ٣١ نـ١ يـ١ ٖـ١ض َُٝـ١ ز٠ظاْـري ئـ١ٚ نٛضتٗ َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ئ َٜت٠ٚ١، ب١ بٛزد٣١ ت١ن٢ًُٝ ثِط بهط ثِطبهط

٢َٝ َازز٣٠  ٍَ سه١َٛت٢ ْا٠ْٚس زا ب١ ث َٜٝٛػت٢ ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ي١ط١ ي١ ٜاغـا٣ بٛزدـ٣١    14نٛضزغتإ زا ١ٜ١ٖ ث
٢َُٜ نٛضزغـتإ ٚ يـ١      عريام ز َٝو زاٖات١نإ ن١ يـ١ بـ٢ٜٓ١ ٖـ١ض ا ن١ بِطط٣١ ١ٜن١َ١  باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات ن١ نات

ٚ    ٠ٚ٠2111 بـؤ   2114ب٢ٜٓ١ سه١َٛت٢ ْا٠ْٚس٠ ي١  ٍَ زٜـٛا٢ْ     ز٠بـ٢َ زٜـٛا٢ْ نـا َٜط٣ زاضاٜـ٢ عـريام ي١طـ١ ز
َٝو           َٝـت، نؤَـ١َي َٝػـتا ْـ١ٜتٛا٠ْٛٝ ز٠غـتب١ناض ب ٢َُٜ نٛضزغـتإ نـ١ تـا ئ َٜط٣ ٖـ١ض َٝؿـ١ ٚ ططؾتـ٢ ١ٖٜـ١    ناٚز ن

َٝـ٢ ئـ١ٚ       َٝـو ْـ١ٖات٠ٚٛ، بـ١ ث َٝػتا غ١ضؤن٢ ئ١ٚ ز٠ظطا١ٜ زا١ْْطا٠ٚ ٚ ث خؤَإ ز٠ظاْري ي١ّ ث١ضي١َا١ْ ن١ تا ئ
زاْطا٠ٚ ي١ بٛزد٣١ طؿت٢ عريام زا ن١ ز٠ب٢َ ئ١ّ  15/11/2112َازز١ٜ٠ ز٣َٚ١َ٠ ئاَاش٠ ب٠ٚ١ به١ّ ن١ تا 

َٜت٠ٚ١، ٚات١ ئ١َ١ ب١ِض َٝٓا١ْنـ١     باب١ت٢ زاٖات١ ١ٜن بهط َٜـص٣٠ نٛضتٗ َٝـت بـؤ ظٜـازب٢ْٚٛ ض ا٣ َٔ ناضٜط١ض٣ ز٠ب
َٝٝـسا٠ٚ، ئـ١ٚ بٛزد١ٜـ٣١ نـ١          َٝؿـ١ُضط١ ئاَاش٠َـإ ث َٝٓا١ْن١ ت١ْٗا ب١ ٠ٚضْـ١ططت٢ٓ سٝػـ٣١ ث ١َُٝ نٛضتٗ ن١ ئ
٢َٝ نطز ي١ خع١َت٢ بٛزد٣١ بـ١ناضبطزٕ زاٜـ١، بٛزد١ٜـ١ن٢ ط١ٚض٠ٜـ١ ٚ ئـ١ّ بٛزد١ٜـ١        غاي١ْ ن١ ئاَاش٠ّ ث

٢َُٜ نٛضزغتإ زا١ٜ١ٖ ي١ِض٣ٚٚ ط١ؾ٣١ ئابٛٚض٣ ٚ ناضٜط١ض٣ ئ١ّ بٛزد١ٜـ١ ي١غـ١ض   ئ١ٚ ئاَاضاْ ٣١ ن١ ي١ ١ٖض
َٝو ئاَاض ١ٜ١ٖ ئاَاش٠ ب٠ٚ١ ز٠ن١ٕ ن١ خ١َيه٢ نٛضزغتإ ي١ب١ضز٠ّ تطغـ٢ طـ١ٚض٠ زإ    شٜا٢ْ ٖاٚٚيتٞ، نؤ١ََي

ًَ َٝه٢ ١ْٝ بؤ ئ٣٠ٚ١ ئ١ّ ئاَاشا١ْ ٜإ ب َٜت،    ٚ ب١َيط١ٜ١ ي١غ١ض ئ٣٠ٚ١ ن١ سه١َٛت ث ْ َٜصاْـ١ زابـ١ظ َٝري ئـ١ّ ِض
َِٜ بـ٢َ نـاض٠،    14بـؤ صيْٛٚـ١ يـ١ ز٠ظطـا٣ ئاَــاض٠ٚ٠ ٠ٚضطـريا٠ٚ نـ١        % ٣ خـ١َيه٢ نٛضزغــتإ  4%٣ خـ١َيه٢ ٖــ١ض

١َُٝ ز٠ظاْري غاي١ْ ئ١ٚ بٛزد١ ط١ٚض١ٜ٠ ئاٜا ١ٖ3شاض٠، ي٠ٚ١ خ١ت١ض تط  ٢ًَ ١ٖشاضٟ زا١ٜ، ن١ ئ َٝ َٜط٣ ٖ %٣ ي١ش
َٝو         ١ٜع٢ٓ ئ١َ١ ب١َيط١ٜ١ ي١غ١ض ئ٣٠ٚ١ سه َٜصاْـ١ا، ٖـ١َٛٚ غـاَي ١َٛت ث ْـ٢ ْـ١ب٠ٚٛ بـؤ زاب١ظاْـس٢ْ ئـ١ّ ِض

٢َُٜ نٛضزغتإ  َٜت ٚ ظؤضب٣١ ئ١ٚ ز٠ضنٛٚا٣١ْ ظاْهؤ ٚ ث١ضياْطانإ ن١ ي١ ١ٖض َٜص٣٠ ت١عٝٓات ز٠نط باؽ ي١ ِض
َُٝـ١ ز٠ظاْـري    زإ زاٚاناض٣ زا١َظضاْسْٝإ ١ٜ١ٖ ي١غ١ضد١ّ ئ١ٚ بٛاضا٣١ْ ن١ بؤ ئ٠ٚ١ٟ خع١َت٢ تٝا به١ٕ، ئ
َٝـ٢ بٓـ١َا٣ ئـ١ٚ ٜاغـا١ٜ          ٢َُٜ نٛضزغتإ ز٠ضن٠ٚٛ ٜاغا٣ ِضاش٠ ن١ بـؤ ئـ٠ٚ١ بـٛٚ بـ١ ث ئ١ٚ ٜاغا٣١ٜ ن١ ي١ ١ٖض
ٍَ ئ١ٚ ٜاغـا١َٜإ ت١غـسٜل نـطز ئـ١ٚ ٜاغـا١ٜ       خ١َيو زاسي١ظض٣َ، ب١يّ ز٠بٝٓري ئ١ٚ غاَي١ ب١ز٢ًٜ ئ٠ٚ١، ئ١ٚ غا

َٝؿٓٝاض ١ْٝ بؤ ئ٣٠ٚ١ ن١ َٝري سهَٛـ١ت ْٝـ١ت٢     ١ْن٠ٚٛت١ بٛاض٣ د٢َ ب١د٢َ نطز٠ٚ١ْ ٜإ ث ًَـ سه١َٛت ٜإ ب
َٜص٠ٜـ١ى           17ئ٣٠ٚ١ د٢َ ب١د٢َ بهات ئ١ٚ  َُٝـ١ ئ١طـ١ض ِض ١ٖظاض٣٠ نـ١ زاْـطا٠ٚ بـؤ ظٜـازنطز٢ْ بـؤ َٝ نـات، ئ
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٢َٝ ئاَاض٠نإ  ٢َُٜ نٛضزغتإ زا ب١ ث ؾ١ضَاْبـ١ض ١ٖٜـ١    ١ٖ444ظاض ٚ  ٠ٚ662ضططٜٔ بؤ ؾ١ضَاْب١ضإ ي١ ١ٖض
َٜص٣٠ ز٠نات١  ٍَ   % ٣ زاْٝؿتٛا16٢ْن١ ِض َٜص٠ن٣١ ئ١َػـا ٢َُٜ نٛضزغتإ، ئ١ط١ض ِض َٜتـ١    ١ٖ17ض ١ٖظاضٜؿـ٢ ةط

َٝت٠ٚ١ بؤ  َٜص١ٜ٠ ب١ضظ ز٠ب ٍَ ئـ٠ٚ١ف زا     18غ١ض ئ١ٚ ِض َٜص٠ٜـ١ن٢ ط١ٚض٠ٜـ١ ي١طـ١ ٢َٝ غتاْساضز ِض % ن١ ئ١َ١ ب١ ث
َٝهـ٢ ٖـ١ب٢َ بـؤ      َِٝ سهَٛـ١ت ث ْ  ن١ َٔ باؽ ي٠ٚ١ ز٠ن١ّ ن١ خ١َيو زاٚاناض٣ ت١عري ب٢ْٚٛ ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ ز٠َيـ

َٝو         َٝري ب١ض٠ٚ نـ١ضت٢ طؿـت٢ ظٜـاتط ٖـ١ْطاٚ ْـ٢َْ١، بـ١َيهٛ نؤَـ١َي ًَ ئ٣٠ٚ١ خ١َيو ب١ض٠ٚ ٠ٚظٜؿ٣١ طؿت٢ ٜإ ب
ٍَ يـ١    َُٜٓا٢ٜ ٜإ ٜاغا ز٠ضن٢َ بؤ ئ٣٠ٚ١ ن١خ١َيو ِضٚٚ ي١ ن١ضت٢ تاٜب١ت بهات، ثاضغـا َٝو ِض س١ٚاؾع ٜإ نؤ١ََي

ٌَ نطز٢ْ ٠َٛظ٠ف نطا ي١ ن١ضت٢ 2111ٜاغا٣ بٛزد٣١  َٝـ٢        باؽ ي١ ١ْق طؿـت٠ٚ١ٝ بـؤ نـ١ضت٢ تاٜبـ١ت، بـ١ ث
َٝو ســ١ٚاؾع زاْــطا بــؤ ئــ٣٠ٚ١ نــ١ نــ١ضت٢ تاٜبــ١ت ئــ١ّ ٜاغــا١ٜ دــ٢َ بــ١د٢َ بهــ١ٕ بــ١     ئــ١ٚ َازز٠ٜــ١ نؤَــ١َي
َٜـص٣٠ ؾ١ضَاْبـ١ضإ ئـ١ّ        َٝـ٢ ِض ٢َٝ ئ١ٚ ئاَاضا١ْ ٜـإ بـ١ ث ٍَ سه١َٛت، ب١يّ ب١ زاخ٠ٚ١ ب١ ث ١َٖا١ْٖط٢ ي١ط١

١ٜ٠َٛٝى دــ٢َ َٝت١ غــ١ض نــ١ضت٢   ٜاغــا١ٜ يــ٠ٚ١ ز٠نــ٢َ بــ١ٖٝ  ؾــ بــ١د٢َ ْــ١نطاب٢َ ٚ ٜــ١ى ؾ١ضَاْبــ١ض ١ْنــٛٚب
َٝٓإ ظؤضداض ئ١ٚ ظٜازبْٛٚـ٣١ نـ١ يـ١     ٠ٚ١َُٜ غ١ض نٛضتٗ َٝٓا٣١ْ ن١ ي١ بٛزد١ ١ٜ١ٖ ز٠ط١ِض تاٜب١ت، ئ١ٚ نٛضتٗ
    ٢َُٜ بٛزدــ٣١ عــريام زا ١ٖٜــ١ بــؤ ناضٜطــ١ض٣ ْــاب٢َ ي١غــ١ض ظٜــازب٢ْٚٛ ٜــإ ناضٜطــ١ض٣ بٛزدــ١ بــؤ غــ١ض١ٖض

َٜ َٝت٠ٚ١ ٚ ظٜاز ز٠نات، ئ١ّ ١ْؾ١قاتـ١ غـٝاز١ٜ يـ١    نٛضزغتإ ن١ ِض ص٣٠ ١ْؾ١قات٢ غٝاز٣ ١َٖٛٚ غاَي٢َ ب١ضظ ز٠ب
َٜص٣٠  َٜتـ٠ٚ١، ٖـ١ََٛٚإ ز٠ظاْـري ئ١َـ١        17زٚا٣ ز٠ضنطز٢ْ ئ١ٚ ئٝٓذا ِض ٢َُٜ نٛضزغـتإ دٝـا ز٠نط % ٣ ٖـ١ض

٢َُٜ نٛضزغـتإ، بؤٜـ١ ئ١َـ١ ب١َيط١ٜـ١       َٜص٣٠ ٖـ١ض ي١غـ١ض ئـ٣٠ٚ١ نـ١    ناضٜط١ض٣ ز٠ب٢َ بؤ غ١ضن١ّ ب٣٠ٚ١ْٚٛ ِض
َٝساططٜإ ي١غ١ض ئ٠ٚ١  ٢َُٜ نٛضزغتإ ي١ سه١َٛت٢ ْا٠ْٚس، ئ١ٚ ٠ٚظٜطا٣١ْ ن١ ١َٖا١ْ ي٣َٚ١ ث ١َٜٓضا٢ْ ١ٖض ْٛ
١ْنطز٠ٚٚ ن١ ظٜازبٕٛٚ خؤَإ ز٠ظاْري ١ْؾ١قات٢ غٝاز٣ ظؤض ناضٜط١ض٣ طـ١ٚض٣٠ ْٝـ١، ظؤض بـ٢ْٚٛ بـؤ غـ١ض      

َٜـص٠نإ، بـ     َٝـت١ ٖؤ٣ خع١َت٢ ظؤضبـ٣١ نـري ٚتٛ ١َيهٛ ي١خعَـ١ت٢ ئـ١ٚ بٛاضا١ْٜـ١ نـ١ بـؤ٣ زٜـاض٣       خ١َيو ْاب
٢َٝ ِضاثؤضت١ن٣١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜـ٢   ٢َُٜ نٛضزغتإ ب١ ث َٜت بؤ ١ٖض َٜص١ٜ٠ن٢ ز نطا٠ٚ، ١ْؾ١قات٢ سان١ُٝف ن١ ِض
٢َُٜ نٛضزغتإ، ن١ بـاؽ يـ٠ٚ١ ز٠نـات يـ١      ظؤضب٣١  ئ١ٚ بٛاضا٣١ْ ن١ بؤ٣ ت١ضخإ نطا٠ٚ، ١ْط١ٜؿت٠ٚٛت١ ١ٖض

َٜـص٣٠    ن١ 3خؿت١ن١ ي١الث١ِض٠  َٜـص٣٠    111ئ١ٚ بِطا١ْ ظؤضب١ٜإ بـ١ ِض َٜهٝإ ب١ِض % ٚ 51% ١ْط١ٜؿـتٕٛٚ ١ْٖـس
َٝػـتا يـ١    21 َٜص٣٠ ١ْؾ١قات٢ سانُـ١ ئ َِٜ     ٠ٚ٠2111 تـا   2115% ط١ٜؿتٕٛٚ، ئ١ٚ ضِِ َا٠ٚتـ٠ٚ١ سٝػـ٣١ ٖـ١ض

٢َُٜ نٛضزغـتا١ْ، تـا ئ     569تطيٝؤٕ ٚ  11ز٠ب٢َ ٠ٚضطري٣َ ظٜاز ي١  َٝػـتا  ًَٝاض٠، ن١ ئ١َ١ َٛغـت١س١قات٢ ٖـ١ض
١َُٝ ئ١ّ  َٝػتا ئ َٜت١ غ١ض ئريازات، ب١يّ تا ئ َٜٝٛػت١ ةط َٜت، ث غاي١ْ ئ١َا١ْ ب١دٝا ي١ بٛزد١ ز٠ب٢َ زٜاض٣ بهط
ٍَ باغـٝإ يـ٠ٚ١ نـطز نـ١ ظاْٝـاض٣              ثاضا١َْإ ١ْب٠ٛٝٓٝ، ظؤضدـاض ٖاٚنـاضامن يـ١ ث١ضيـ١َإ يـ١ بٛزدـ٣١ ئ١َػـا
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ْسٜٔ صيْٛٚـ١ ١ٖٜـ١ بـؤ ئـ٠ٚ١، َـٔ صي١ْٜٚٛـ١ى       ْازضٚغت ط١ٜ١ْطا٠ٚ ب١ ث١ضي١َإ ي١ال١ٜٕ سه١َٛتـ٠ٚ١، نـ١  
َٜـت نـ١    2111باؽ ز٠ن١ّ ي١خ١ضد٢ َاْط٢ ١ٜن٢َ١ غاَي٢   586ًَٝـاض ٚ   ٣512 باضب٠ٚٛ، باؽ ي٠ٚ١ ز٠نط

َٝو زا خـؤ٣ خـ١ضد٢ بـاضب٣ٚٛ ٖـ١َٛٚ غـاَي١ن١          ًَٝـاض٠، ن١ٚاتـ١    316ًَٝؤٕ بؤ باضبٛٚ خـ١ضز نـطا٠ٚ، يـ١نات
نـؤ٣ غـاَي١ن١ٜ١، ئ١َـ١ ب١َيط١ٜـ١ ي١غـ١ض ئـ٣٠ٚ١ ئـ١ّ ١َٖي١ٜـ١         ًَٝـاض٣ ظٜـاتط٠ يـ١     216ؾ١ف َـاْط٢ ١ٜنـ١ّ   

َٝطٜاض٣ ١ْٝ، ب١َيهٛ ئ١ط١ض ب١ٚضز٣ غ١ٜط٣ به١ٜٔ ظٜاْٝاض٣ ١َٖي١ ١ٜ١ٖ ٚ ٖات٠ٚٛ بؤ ث١ضيـ١َإ نـ١    ١َٖي٣١ شَ
١َُٝ ز٠ظاْـري   ٍَ ي١ بٛزد١ زا د٢َ ب١د٢َ ز٠نط٣َ ئ١ٚ ١ٖي١ْ ن١ ٖات٠ٚٛ بؤ ث١ضي١َإ، ئ ئ١َ١ ب١زاخ٠ٚ١ ئ١َػا

ــ١ ث  ــ١       ن َٜت ب ــسض ١َٜٓ ب ــٛ ــ١ٚ ؾ ــ٠ٚ١، ئ َٝت َٜٓ َٝو ببٛٚش َٜٓ ــٛ ــإ ؾ َٝو ٜ ــ١ضت ــ٣٠ٚ١ سهَٛــ١ت ن ــؤ ئ ــ١ب٢َ ب ــو ٖ َٝ ْ
َٜٔ ز٠ن١ّ ناضط٣١ ن١ُْٝتؤ٣ تاغًٛد١ نـ١ يـ١    َٝٓإ، بؤ صي١ْٚٛ باؽ ي١ زٚٚ ؾٛ ٠ٚ٠ زضا٠ٚ بـ١   ٠ٚ2115ب١ضٖ

ــ١ بــ        ــ١ّ ناضط١ٜ ــ١ ئ ــ٣١ ١ٖٜ ــ١ٚ ث ْ ــتإ ئ ٢َُٜ نٛضزغ ــ١ض ــ١ت٢ ٖ ــ١ سهَٛ ــ١ٝا ن ــ١ى، بؤن ــ١ نؤَجاْٝاٜ سات ب
َٝري ن١ضت٢ تاٜب١ت بؤ ئ٣٠ٚ١ ظؤضتطٜٔ غـٛٚز ٚ ئٝػـتؿاز٣٠ بـؤ ٖاٚٚيتٝـإ ٖـ١ب٢َ، بـ١يّ        ًَ ١َٓٝض ٜإ ب ٠ٚب١ضٖ

ًَٝاض٣ بؤ ت١ضخإ نطا٠ٚ بؤ َٛٚن٣١ ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ ن١ ئ١َـ١ خـؤ٣    1غاي١ْ ناضط٣١ ن١ُْٝتؤ٣ تاغًٛد١ 
َٜب١غت١ ز٠ب٢َ َٛٚن٣١ ؾ١ضَاْب١ضإ ئ١ٚ  ٢َٝ ئ١ٚ طط ٠ٚ٠ تـا   2115نؤَجاْٝا١ٜ بٝـسات نـ١ يـ١    ي١ خؤٜسا ب١ ث

َٝػتا  َٝؿٛٚتط ي١ ثِطؤش٠ناْسا ثاض٠ بؤ  2112ئ ز٠نات١ س١ٚت ًَٝاض زٜٓاض، ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ ؾ٠ٜٛؿات ن١ غاي٢ْ ث
َٝو ي١ ث١ضي١َاْتاض زش٣ ئ٠ٚ١ بٕٛٚ ن١ زٚاتط ئـ١ٚ   ًَٝـاض٣٠   36ؾ٠ٜٛؿات زابري نطا٠ٚ، ن١ ١ٖضن١ْس٣ نؤ١ََي

َٝو خـ١َيه٢ بٝـا٢ْ           بؤ غ١ضف نطا، ئ١َ١ باؾ١ بؤ َٝو تـ١بطٜطات نـ١ نؤَـ١َي بٓٝازْـا٢ْ قٛتاةاْـ١ ٚ بـ١ نؤَـ١َي
َٝػـتا ئـ١ٚ قٛتاةا١ْٜـ١ َـَٛيه٢ نؤَجاْٝاٜـ١، ئـ١ٚ           َٝط٠ٕ ٚ ز٠تٛأْ غٛٚز ي١ٚ قٛتاةا١ْٜـ١ ٠ٚضبطـطٕ، بـ١يّ ئ ي

َٝػـتا ئـ١ٚ قٛتاةا         َٜٔ ز٠بـ٢َ ئـ١ٚ نؤَجاْٝاٜاْـ١ َٛٚنـ١ٜإ بـسات، بـ١يّ ئ ١ْٜـ١ ثـاض٣٠   ؾ١ضَاْب١ضا٣١ْ ن١ ي١ٚ
َٜٝٛػــت٢ بــ١ ٠ٚيّ ١ٖٜــ١، ي١غــ١ض ناضطــ٣١    َٜــت، ئ١َــ١ ث ي١الٜــ١ٕ سه١َٛتــ٠ٚ١ بــؤ ؾ١ضَاْبــ١ضا٢ْ زابــري ز٠نط
َُٝــ١ بــاؽ يــ١ زاٖــات ز٠نـ١ٜٔ نــ١ ئ١ٚزاٖاتاْــ٣١ يــ١ بٛزدــ٣١     َٝه٢ تــطٜـ ١ٖٜـ١ ئ نـ١ُْٝتؤ٣ تاغــًٛد١ خــاَي

َٝو زاٖـات ١ٖٜـ١ ْ       ٍَ زا ١ٜ١ٖ ٖٝ  زاٖات٢ تـ١ٚاٚ ؾٝعًـ٢ ْـري، نؤَـ١َي ١ٖات٠ٚٛتـ١ ْـاٚ ئـ١ّ بٛزد١ٜـ٠ٚ١     ئ١َػا
َٝسضا ن١ يـ١   ١ٜن٢َ ي١ٚا١ْ ناضط٣١ ن١ُْٝتؤ٣ تاغًٛد١ٜ١، ي١ ِضْٚٚهطز٠ٚ١ْن٣١ ٠ٚظٜط٣ زاضاٜٝـ زا ئاَاش٣٠ ث

َٝو زا  َٜت٠ٚ١ ب١ ت١غٜٛك٢ سه١َٛت ن١ ئـ١ٚ ٖـ١ظاض٠    6َاْط ٢ََٓٝ ن١ ١ٖظاض ت٢ْ١ ز٠زض ١ٖظاض ت١ٕ ب١ض١ّٖ ز٠ٖ
١َٜٓنإ  َٜو، ب١يّ ئ١ٚ ثاض٣١ٜ٠ ن١ يـ١  ز٠ؾطؤؾ٢َ ب١ خ١َيه٢ ٚ ب١ ؾٛ َٝػـتا    2119ٚ  2118ب١ غعط ٚ ٖـ١تا ئ

َٝـ٢ ٚغـٛيت زضا٠ٚ    َٜت ب١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ن١ ب١ ث ًَٝـاض ٚ ْٝـ٠ٛ    ٢ٖ35 ؾطؤؾت٢ٓ ئ١ٚ ن١ُْٝتؤ١ٜ ن١ ز٠زض
َٞ ْـ١زضا٠ٚ، غـٓسٚق٢ خا١ْْٝؿـ٢ٓٝ     َٝػتا ي١ زاٖات زا ٖٝ  ئاَاش١ٜ٠ن٢ ث ن١ زاٖات٢ ئ١ٚ ناضط١ٜ١ٜ١، ب١يّ تا ئ
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٢َٝ ئ١ٚ ئٝػتكتاع٣١ ن١ ي١ ؾ١ضَاْبـ١ضإ  ن َُٝٛا١ٜ قػ١ ٚ باغ٢ ي١غ١ض نطا، ئ١ٚ غٓسٚق١ ب١ ث ١ ئ١ٜٚـ ظؤض ث
َٜت ن١ ي١ َٛٚن٣١ ب١ِٓض٠ت٢ ؾ١ضَاْب١ضإ َٜت ز٠بِطزض % ؾ٢ ن١ سه١َٛت ز٠ٜسات بـ١ٚ غـٓسٚق١   12ٚ  ز٠بِطزض

َٜٝٛػت١  َٛٚن١ َٝت٠ٚ١ ي١ّ غٓسٚق١ ث ٣ خا١ْْٝؿـٝٓإ يـ١ّ غـٓسٚق١    بؤ ت٢ًَٜٛ١ ئ١ّ غٓسٚق١، ئ٣٠ٚ١ نؤ ز٠ب
َٝـسٚا٢ْ ٠ٚظٜـط٣ زاضاٜـ٢ ئـ١ّ       ٢َٝ ١ْٖس٣َ ب١َيط١ْاَـ١ ٚ ي َٜت، ٚات١ ئ١ّ غٓسٚق١ ِض٠غٝس٣ ١ٖب٢َ، ب١يّ ب١ ث بسض
َٜـت بـؤ سػـاب٢             َٝو نـ١ ئـ١ّ ثاض٠ٜـ١ يـ١ ؾ١ضَاْبـ١ضإ ز٠بِطزض َٝػتا ١ْٝ ٚ ٚدٛز٣ ْٝـ١، يـ١ غـايْ غٓسٚق١ تا ئ

َٜـــتا يـــ١ سه  ــ٢ زَي ز ــ٢ٓٝ نـ ــ١ٚ   غـــٓسٚق٢ خا١ْْٝؿـ ــ١قاعٛز٣ ١ٖٜـــ١ يـ ــ١ت٢ ١َضنـــ١ظ٣ َٛئ١غ١غـــ٣١ تـ َٛـ
َُٝــ١ ز٠بٝــٓري َٛٚنــ٣١ خا١ْْٝؿــ٢ٝ ي١غــ١ض   َٛئ١غ١غــ١ٜ١ ١ٖضنــ٢ تــ١قاعٛز٠ َٛٚنــ١ ٠ٚضز٠طــط٣َ، بــ١يّ ئ
َٝه١ خؤ٣ ئ١ٚ غٓسٚق١ بؤ زاْـطا٠ٚ   َٜت ن١، ئ١َ١ خ١ي١ي بٛزد٣١ ب١ناضبطز١ْ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ غ١ضف ز٠نط

َٝو خ١ي١زي تط ١ٜ١ٖ نـ١  بؤ ئ٣٠ٚ١ َٛٚن٣١ خا١ْْٝؿري ٚ ئ١ٚ ظ َٜت، نؤ١ََي ٜازا٣١ْ ي١غ١ض ئ١ٚ غٓسٚق١ بسض
َُٝٛا١ٜ ئ١ط١ض باغ٢ به١ّ زٚٚباض٠ ٖاٚناضامن باغٝإ نطز٠ٚٚ ي١ بٛزد١ زا ٚي١ زاٖات١ناْسا ي١زٚا٣ ئ٣٠ٚ١ ن١  ث

َٝٓطا٣ٚ غاَي٢  ًَ َٝطزضابـ٠ٚٛ     2112بٛزد١ ط١ٜؿت١ ث١ضي١َإ ئ١ٚ زاٖات٢ خ١َ  ن١ي١غـ١ض ئاغـت٢ ٠ٚظاض٠تـ١نإ ْ
َٝه٢ زٜه١ ٖات بؤ ث١ضي١َإ ن١ ١َظ٠ْـس٣٠ نـطز   4/6ًَٝاض بٛٚ زٚا٣ ئ٠ٚ١ ي١  472ث١ضي١َإ غ١ض٠تا  / يٝػت

َٝٓطا٣ٚ سهَٛــ١ت ي١غــ١ض ئاغــت٢ ٠ٚظاض٠تــ١نإ    476بــ١  ًَ %٣ بٛزد١ٜــ١، ئ١َــ١ 3ًَٝــاض، ٚاتــ١ زاٖــات٢ خــ١َ
١َُٝ ئ١ط١ض ب١ضاٚضز٣ به١ٜٔ ي١ غاَي٢  ًَٝاض ب٠ٚٛ، ي١  742اٚخؤ زاٖات٢ ْ 2111ب١َيط١ٜ١ ي١غ١ض ئ٣٠ٚ١ ن١ ئ

٢َُٜ نٛضزغتإ ِضٜٚٚسا٠ٚ بـ١ض٠ٚ ئـ٣٠ٚ١    2111 َٝو طؤِضاْهاض٣ ط١ٚض٠ ي١ ١ٖض َٝػتا خؤ ز٠ظاْري نؤ١ََي ٠ٚ٠ تا ئ
ن١ بٛزد١ف ي١ٚ زٚٚ غاَي١ ظٜاتط ب٠ٚٛ، ئ١ّ زابـ١ظ٢ٜٓ زاٖاتـ١ بـؤا ئ١َـ١ ثطغـٝاض٠ بـؤ ٠ٚظٜـط٣ زاضاٜـ٢، ظؤض         

َٜـت نـ١       ثطغٝاض ٚ ظؤض ْاِض٢ْٚٚ ١ٜ١ٖ ي١ زاٖات٢ غ ٓٛٚض٣ طَٛطط١نإ ٚ ئ١ٚ زاٖاتـ٣١ نـ١ ظؤضدـاض بـاؽ ز٠نط
٢َُٜ نٛضزغـتإ         باؽ ي١ زاٖات٢ ْاٚخؤٜٞ ز٠ن١ّ ئ١ط١ض َٔ باغ٢ زاٖـات٢ ٖاتٓـ١ ْـا٣٠ٚ٠ٚ ئؤتؤَبٝـٌ بـؤ ٖـ١ض
َٜص٠ٜـ١ى يـ١ طـَٛطط٢ زَي ٠ٚضز٠طـري٣َ دطـ١          ٢َُٜ نٛضزغـتا٠ٚ١ْ ِض َٜت١ ْـاٚ ٖـ١ض َٝو ن١ ز به١ّ، ن١ ١ٖض ئؤتؤَبًٝ

٢َُٜ نٛضزغتإ، ي١ غاَي٢  ي٣٠ٚ١ ن١ ئ١ٚ َٝت١ زاٖات بؤ ١ٖض َٜت بؤ شَاض٠ن١ ئ١ٜٚـ ز٠ب تابًؤ٣١ٜ ن١ ٠ٚض٣ ز٠طط
2111  (149669 ٍَ ٢َٝ ٠ٚضطريا٠ٚ ي١ط١ ٢َُٜ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ن١ ئ١ٚ طَٛطط٣١ ي ( ئؤتؤَبٌٝ ٖات٠ٚٛت١ ْاٚ ١ٖض

َٝسا٢ْ شَاض٠، ١ٖض ٣َٚٛ١ٖ نؤنطا٠ٚت٠ٚ١ ٚ  َٝو زا سه١َٛت زاٖ 378ث ات٢ طَٛطك ٚ باد١نا٢ْ ًَٝاض٠، ي١ نات
١َُٝ ب١  َٝـت          311بؤ ئ ًَٝاض ١َظ٠ْس٠ نطز٠ٚٚ ن١ ئ١َ١ دٝاٚاظ١ٜنـ١ نـ١ ئ١َـ١ تـ١ْٗا ئـ١ٚ زاٖاتـ١ ئ٠ٚ١ْـس٠ ب

ــط٣        ــ١ٕ ٠ٚظٜ ــ١ ي١الٜ ــ٠ٚ١ ١ٖٜ ــ١ ِضْٚٚهطزْ ــت٢ ب َٜٝٛػ ــ١ ث ــ١ ئ١َ ــتا، بؤٜ َٝ ــ١ْس ب ــ١نا٢ْ زٜهــ١ ن ــٛا زاٖات زاخ
َٝؿٓٝاض ٖاٚناضامن نطزٜإ بؤ ئـ١  َٝو ث ٣٠ٚ نـ١ يـ١ غـاي٢ْ ِضابـطزٚٚ زا ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ       زاضا٠ٚ١ٜٝ، نؤ١ََي
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َِٜ ٚ ْا٠ْٚــس  ٚبِطٜــاض٣ ي١غــ١ض ٖاٚتــانطز٢ْ َٛ 2111ٜاغــا٣ بٛزدــ١ بــ١ تاٜبــ١ت٢   نــ٣١ خا١ْْٝؿــا٢ْ ٖــ١ض
َٜٝٛػـت١       ١ٜ٠َٛٝى د٢َ ب١د٢َ ١ْنطا٠ٚ، ٖاٚتـانطز٢ْ ز٠ضَاَيـ٣١ ؾ١ضَاْبـ١ضإ نـ١ ث نطز٠ٚٚ ن١ ئ١َ١ ب١ ٖٝ  ؾ

َُٝـ١ ٠ٚنـٛ يٝصْـ٣١ نؤَـ١َي٢      ئ١َ١ ي١ّ غاَي١ بِطٜاض٣ زَي َٜت بؤ د٢َ ب١د٢َ نطز٢ْ، ئ َٜت ٚ َٝهاْٝعّ زابٓسض بسض
َٝو  ١َ115ز٢ْ٠ بالإ ي١ٚ  ًَٝاض٠ نطز ي١ ِضاثؤضت١ن١، ب١يّ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٠ٚي٢َ ئ٣٠ٚ١ ١ْزا٠ٚ١ٜ ي١ نات

َٜ 211زا  َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٛنإ، ي١ ؾٛ َٝه٢ تطزا بـاؽ  ًَٝاض ت١ضخإ نطا٠ٚ بؤ َٝٓش٣١ سٝعب ٚ ثِطؤش٣٠ ِض ٓ
َٜهدطا٠ٚنـا٢ْ تـط، زاٚا٣ ِضْٚٚهطزْـ٠ٚ١َإ نـطز ي١غـ١ض       115ي١  َٜهدطا٠ٚ ظاْػت١ٝنإ ٚ ِض َٜت بؤ ِض ًَٝاض ز٠نط

ــاض٣٠        ــ١ض شَ ــ٠ٚ١ غ َُٜ ــط ز َٝه٢ ت ــاَي ــطا٠ٚ، خ َٝه ــاش٣٠ ث ــاٚاظ زا ئاَ ٢َٜٓ دٝ ــٛ ــ١ زٚٚ ؾ ــِط٠ ي ــ١ّ زٚٚ ب ــاٚاظ٣ ئ دٝ
      ٚ ــاتٛ ــإ ٖ ــ٣١ بؤَ ــ١ٚ د١ز٠ٚي َٝــ٢ ئ ــ١ ث ــ١ ب ــ١ضإ ن ــٝ      ؾ١ضَاْب ــاٚ زا ٖ ــ١ضا٢ْ شٕ ٚثٝ ــٛإ ؾ١ضَاْب َٝ ــ١ ْ ٠ ي

َٝت ئ١ٚ د١ز٠ٚي٣١ ن١ ي١الٜـ١ٕ ٠ٚظاض٠تـ٠ٚ١ بؤَـإ ٖـات٠ٚٛ شَـاض٣٠       ٢َٝ ئ٠ٚ١ ب ٖاٚغ١ْط١ٝى ِضا١ْطريا٠ٚ، ب١ ث
َٝري              ًَـ َُٝـ١ نـ١ بـاؽ يـ١ ٖاٚغـ١ْط٢ ز٠نـ١ٜٔ ْـ١ى ب ٍَ شْـإ غـ٢َ ئ٠ٚ١ْس٠ٜـ١، بؤٜـ١ ئ ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ ثٝاٚ ي١ ط١

ٍَ ثٝــاٚ زا ٖــٝ           ١ٜنػــا٢ْ، ٖاٚغــ١ْط١ٝى ِضا  َٝــو زا نــ١ شَــاض٣٠ ز٠ضنــٛٚا٢ْ ئــاؾط٠ت ي١طــ١ بطــري٣َ يــ١ نات
َٜٝٛػـت١ يـ١ نـات٢ تـ١عٝٓاتٝـ زا ئـ١ٚ ٖاٚغـ١ْط١ٝ ِضابطـري٣َ ٠ٚنـٛ يـ١ ِضاثـؤضت٢             دٝاٚاظ١ٜن٢ ئ١ٚتؤٜإ ْٝـ١، ث
ــ٣١      ــ١ٚ زاٚاناضٜاْ ــ١ بتــٛاْري ئ َُٝ ــ٣٠ٚ١ نــ١ ئ ــٓٝاض بــؤ ئ َٝؿ َٝو ث ــ١َي ــسا ئاَــاش٠ بــ٠ٚ١ نــطا٠ٚ، نؤَ  يٝصْــ٣١ شْاْ

َِٝ باؾــ١ بٛزدــ٣١ ٖــ١ض غــ٢َ غــ١ضؤنا١ٜت١ٝن١ نــ١ّ     َٜتــ٠ٚ١ َــٔ ثــ َٝــ٢ بهط ٖاٚٚيتٝــإ ١ٖٜاْــ١ يــ١ بٛزدــ١ د
َٜص١ٜ٠ى ن١  َٜت٠ٚ١ ب١ِض َُٝـ١ بتـٛاْري ١ٜنػـا٢ْ َٛٚنـ٣١ خا١ْْٝؿـا٢ْ ثـ٢َ بهـ١ٜٔ،           11بهط % بـؤ ئـ٣٠ٚ١ نـ١ ئ

َٝؿٓٝاض٣٠ ن١ نطا٠ٚ بؤ ظٜازنطز٢ْ غـًؿ٣١ ظ٠ٚاز ٚ غـًؿ٣١ خاْٛٚبـ١ض٠ ئَٝ    ُـ١ بتـٛاْري بـ١ّ نـ١ّ     زٚاتط ئ١ٚ ث
نطز١ٜ٠ٚ١ْ ت١غت٣١ٝ به١ٜٔ، ي١ ١ٜن٢َ ي١ ٠ٚي١َنا٢ْ ٠ٚظٜط٣ ث ْساْإ زا ن١ باؽ ي١ تـ١ضخإ نطزْـ٢ ثـاض٠    

١َُٝ ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١  111نطا بؤ ثِطؤش٣٠ باَي١خا٣١ْ بٓه١نا٢ْ ثؤيٝؼ ن١  َٜع٣ ٚت٢ ئ َٜٝٛػت١، ب١ِض باَي١خا٣١ْ ث
َٜٝٛػت١ ْ َُٝـ١    شَاض١ٜ٠ن٢ ظؤض ي١ قٛتاةا١َْإ ث َٝٓري بؤ ظٜاز نطزْـ٢ قٛتاةاْـ١، ئ اناضٜٔ ٚاظ ي١ّ ثِطؤش١ٜ٠ ب

             ٢َُٜ َٝو ١ٖٜـ١ بـؤ بٝٓـانطز٢ْ قٛتاةاْـ١ يـ١ ٖـ١ض ٍَ ظٜـازنطز٢ْ قٛتاةاْـ١ زاٜـٔ نـ١ ١َٖيُـ١ت ١ََٖٛٚإ ي١طـ١
َٝهت١ض٠نإ زا،       ١َُٝ باؽ ي١ ٖاٚغ١ْط٢، ت١ٚاظٕٚ ز٠نـ١ٜٔ ي١بـ٢ٜٓ١ ثـِطؤش٣٠ غـ١ضد١ّ غـ نٛضزغتإ زا، ب١يّ ئ

َُٝ َٝو ِضاثؤضتٝؿـُإ بـؤ ٖـات٠ٚٛ          ئ َُٝا٢ْ ن١ٜٓٚٛت١ ظؤضب٣١ ئـ١ٚ بٓهاْـ١ نـ١ بٓهـ٣١ ثؤيٝػـ١ ٚ نؤَـ١َي ١ ي١ غً
َٜهدطا٠ٚنا٢ْ َاؾ٢ َطؤظ٠ٚ١ ن١ ئ١ّ بٓها١ْ ب١ ن١َيه٢ ئـ٠ٚ١ ْاٜـ١ٕ نـ١ ئـ١ٚ ئ١ضنـ١ ط١ٚض٠ٜـ١ٟ نـ١         ي١ال١ٜٕ ِض

َٜت ن١ دط١ ي٣٠ٚ١ ظؤض ١َٜٓ د٢َ ب١د٢َ بهط ٢َٜٓ نط٣َ زإ ن١ ثؤيٝؼ د٢َ ب١د٢َ ٣ ز٠نات ي١ّ ؾٛ ب١ٜإ ي١ ؾٛ
َٝت بؤ ئ٣٠ٚ١ ن١ بتٛأْ ئ١ٚ ئ١ضن١ ط١ٚض٣٠ تٝا د٢َ  ١َٜٓن١ٜإ ٖاٚؾإ ب ئ١ٚإ زاٚا٣ ئ٠ٚ١ٜإ نطز٠ٚٚ ن١ ؾٛ
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ٍَ ئ١ٚ ثِطؤشا٣١ْ تط  َٜت٠ٚ١ ي١ ثا َٝهٝـ بؤ ثِطؤش٠ن٣١ ئ١ٚإ بهط َٜٓ َُٝٛا١ٜ ز٠تٛاْطا ؾٛ ب١د٢َ به١ٕ، بؤ١ٜ َٔ ث
ــؤ    نــ١ نــطا٠ٚ، ْــ١ب٢ْٚٛ ٖاٚغــ١ْط٢   َُٝٓــ٠ٚ١ ب ١َٜٓناْسا، َــٔ تــ١ْٗا ٜــ١ى صيْٛٚــ١ ز٠ٖ ــٛ ي١بــ٢ٜٓ١ ثــِطؤش٣٠ ؾ

ٓ  ثِطؤش٠نــا٢ْ ؾــاض٠ٚا٢ْ عــ١ْها٠ٚ َٜ ٍَ ئــ٠ٚ١ّ يــ١ ٖــ١َٛٚ ؾــٛ َٜــت، بــ١يّ بــ١  َــٔ ي١طــ١ ١نإ ثِطؤش٠ٜــإ بــؤ بهط
َُٝٛاٜـ١     َٜـت، ث ٍَ ئ١ٚ ثِطؤشاْـ١ بهط ١ٜ٠َٛٝن٢ ١ٜنػإ َا١ََي١ ي١ط١ ًَٝـاض٣ بـؤ تـ١ضخإ نـطا٠ٚ، بـ١يّ بـؤ        17ؾ

ًَٝاض ت١ضخإ نطا٠ٚ، ١ٜع٢ٓ ئ١َـ١ ْاب١ضاَب١ضٜـ١ن٢ ظؤض ط١ٚض٠ٜـ١ نـ١      2َٛٚ ثِطؤش٠نا٢ْ ق١ظا٣ ق١ض٠زاؽ ١ٖ
َٜٓا١ْ بهـات نـ١ ظؤضدـاض ز٠ٚتـط٣َ ثِطؤش٠نـإ بـ١         ٍَ بسات ٖاٚغ١ْط٢ ي١ب٢ٜٓ١ ئ١ٚ ؾـٛ َٜٝٛػت١ سه١َٛت ١ٖٚ ث

        َٜٛٝ َٝـو زا قـ١ظا شَـاض٣٠ ظٜـاتط٠ يـ١ ْاسٝـ١، ث ٢َٝ شَاض٣٠ زاْٝؿـتٛا١ْ، يـ١ نات َٜـت     ث ػـت١ ئـ١ٚ ٖاٚغـ١ْط١ٝ بهط
َُٝٛاٜـ١ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ نـات٢ ظٜـاتط ْـ١ططّ           َٝبٝٓـ٢ تـط ١ٖٜـ١ ث ٍَ ٚ ت َٝو خا ١َٜٓنإ زا، نؤ١ََي ي١ب٢ٜٓ١ ثِطؤش٣٠ ؾٛ

 غٛثاغتإ ز٠ن١ّ.
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 ب١ؾطٜٔ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ب١ؾطٜٔ سػري:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜعإ ئ١ْــ ــِطا٣ ز٠غتدؤؾــ٢ ٚ َاْسْٚٚــ١بٕٛٚ بــؤ يٝصْــ٣١ زاضاٜــ٢ يــ١ ئاَــاز٠نطز٢ْ   بــ١ِض َٜ ساَا٢ْ ث١ضيــ١َإ، ٚ

َٝت١ ٚضز٠ناض١ٜناْـ٠ٚ١ ٚ يـ١ ٖـ١َإ نـاتٝـ زا           َٝطٚت١غ١ٍ، غـ١ضباض٣ ئـ٣٠ٚ١ نـ١ تٛاْٜٝٛـ١ت٢ بهـ َٝه٢ ت ِضاثؤضت
َٝـٛ بٛزدـ١ زا١ٖٜـ١ بٝداتـ١ِضٚٚ، بـ١يّ ئـ١            َٝطـ٣١  تٛا١ْٜٛٝت٢ غـ١ضد١ّ ئـ١ٚ ن١َٛنٛضتٝاْـ٣١ نـ١ يـ١ ْ ٣٠ٚ د

َٜع غــ١ضؤن٢ ث١ضيــ١َإ ْــاظامن ١َٖيػــ١ْطاْسٕ ٚ ؾــٝهاض١ٜنا٢ْ يٝصْــ٣١ زاضاٜــ٢ يــ١ ث١ضيــ١َا٢ْ     ثطغــٝاض٠ بــ١ِض
َٝؿـٓٝاض ٚ ِض٠خٓاْـ٣١ نـ١ٚا      نٛضزغتإ غ١باض٠ت ب١ ِضاثؤضت٢ يٝص١ْنا٢ْ زٜه١ غ١باض٠ت ب١ٚ زٜسٚبؤنـٕٛٚ ٚ ث

ٓـ    ١ٜ٠َٛٝن٢ طؿت٢ ئ١َـ١ ي١غـ١ض ب َٝٛ خٛز٣ بٛزد١ن١ ب١ؾ ١َا٣ ئ١َـ١ ث١غـ١ْس٠ ٚ ئ١َـ١ ث١غـ١ْس     ١ٖٜا١ْ ي١ْ
َٝؿٓٝاض ٚ ْاظامن ن٢، َٔ ئ١ٚ ثطغـٝاض٠ ز٠نـ١ّ ئاٜـا     َٜت ب١ ث َٝٓت١ ٚ ئ١َ١ بؤ سه١َٛت بهط ١ْٝ، ئ١َ١ ب٢َ نؤَ
َٝب٢ٓٝ ٚ غ١ضْر ٚ  َٝٛ ٖؤَيسا ٠ٚي٢َ غ١ضد١ّ ت ئ١َ١ ي١غ١ض ض ب١َٓا١ٜن١ ن١ ئ١َ١ ناض٣ سه١َٛت١ ٚ ن١ ي١ ْ

َٜع غــ١ضؤن٢ ث١ضيــ١َإ  زاٚانــاض٣ ِضاثــؤضت٢ يٝصْــ١نإ بسا تــ٠ٚ١ نــ١ غــ١ضدم٢ غــ١ضد١ّ ث١ضي١َاْتاضاْــ١ا، بــ١ِض
َٝؿـ١ٓٝنا٢ْ خاْٛٚبـ١ض٠ ٚ          غ١ضباض٣ خاَي١ باؾ١نا٢ْ بٛزدـ١، ي١بـ١ضز٠ٚاّ بـٕٛٚ ي١غـ١ض ثِطؤش٠نـا٢ْ قـ١ضظ ٚ ث
َٝو         ٍَ ٚ ثٝؿ١غاظ٣ ٚ ط١ؾـتٛطٛظاض ٚ بُٝـ٣١ بـ٢َ نـاض٣ ٚ تٛاْاغـاظ٣ ٖٚـ١ض٠ٖٚا نؤَـ١َي ٖاٚغ١ضطري٣ ٚ نؿتٛنا

َٝه١ يـ١           خاَي٢ َٝه١ يـ١ نـ١َٛنٛضت٢، نـ١َه َِٝ نـ١َه ًَـ تط٣ باف، ب١يّ ي١ ١َٖإ نـات زا بٛزد١نـ١ ز٠تـٛامن ب
َٜع٠ناْـ٠ٚ١ بتـٛاْط٣َ       َٝٔ، ب١يّ ٖاتٓٝؿ٢ بؤ ث١ضي١َإ َاْا٣ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ يـ١ َْٛاق١ؾـ٣١ ث١ضيـ١َاْتاض٠ ب١ِض ن١ي
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َٜت ٚ ن١َٛنٛضتٝـ١      َٝـص٠ْط بـسض َٝٛاْٝاْسا ١ٖٜـ١ يـ١ ب َٝؿا٣١ْ ن١ ي١ ْ َٜتـ٠ٚ١، بـ١يّ ئـ٣٠ٚ١     ئ١ٚ ن نإ نـ١ّ بهط
َٜـت ٚ ي١الٜـ١ٕ ث١ضيـ١َاْتاضا٢ْ         َٝط٣١ غ١ضدم١ غاي١ْ طؿتٛطـؤ ٚ َْٛاق١ؾـ١ٜ١ن٢ ظؤض ي١غـ١ض بٛزدـ١ ز٠نط د
َٜت١ ِضٚٚ، ب١يّ ي١ غاَي٢ زاٖاتٛٚ ن١  َٝب٢ٓٝ ٚ ن١َٛنٛضت١ٝنا٢ْ ثِطؤش٠نإ ئ١خط َٜع٠ٚ٠ غ١ضد١ّ غ١ضْر ٚ ت ب١ِض

َٜت٠ٚ١ ٖٝ  ئ١َا١ْ ِض٠ناٚ َٜع غ١ضؤن٢  بٛزد١ ز ٠ٚ١َٜٓ ث١ضي١َإ، ب١ِض َٝٓسض ١ْنطا٠ٚ ب١ ١َٖإ ن١َٛنٛضت٢ ز٠ٖ
َٜو بـؤ ٠ٚظٜـط٣ زاضاٜـ٢ غـ١باض٠ت بـ١ زٚانـ١ٚت٢ٓ بٛزدـ١ نـ١ غـاي١ْ زٚٚبـاض٠               ث١ضي١َإ يـ١ ٠ٚيَـ٢ ثطغـٝاض
َٜعٜإ ئاَاش٠ ب١ زٚٚ ٖؤناض٣ ططْط ز٠ن١ٕ ئ١ٚاْٝـ بطٜت١ٝ ي١ ١ٜن١ّ/ن١ ئ١ٚإ ب١ ث١ًٜـ١ن٢  َٝت٠ٚ١، ب١ِض  ز٠ب

ظؤض ططْط باغ٢ ز٠ن١ٕ زٚان١ٚت٢ٓ ث١غ١ْس نطز٢ْ بٛزد١ ي١ال١ٜٕ سه١َٛت٢ عرياقـ٠ٚ١ٚ ئـاَيٛطؤِض٣ نابٝٓـ١    
َٝٓا٢ْ ناب٣١ٓٝ ؾ١ؾ١ّ، ِضاغت١ ئ١َا١ْ ٖؤناض٣ ططْط َٝهٗ ٍَ طؤِضا٠ٚ، ئ١َ١ ي١الٜـ١ى،   ٔٚاتا ث ناب١ٓٝ ب١ؽ ئ١َػا

َٜري ٚ غـ       َُٝــ١ ئ١طـ١ض يـ١زٚا٣ ناض٠غــ١ضزا ١ْطـ١ِض ٢َٜ سهَٛـ١ت٢ ١َضنــ١ظ٣  ي١الٜـ١ن٢ زٜه١ؾـ٠ٚ١ ئ اي١ْ نــا٠ِٚض
َِٜ زابــري    َٜتــ٠ٚ١ ٚ تــا سٝػــ١ٟ  ٖــ١ض َٝط بهــ١ٜٔ تــا ث١ضيــ١َاْٞ ئــ١ٚإ بٛزدــ١ ث١غــ١ْس ز٠نــات ٚ زٚاتــط ز٠ٜٓ
َٜو ب١ضز٠ٚاّ ز٠بٔ ي١ب١ضز٠ّ ئاَاز٠ ١ْنطز٢ْ بٛزد١ ٚ ْـاضز٢ْ بـؤ    َٜططٚثاغاٚ َٜت، ب١ سكٝك١ت ئ١َا١ْ ِض ز٠نط

َٝت٠ٚ١ٚ ٚا ز٠نـات نـ١ ثِطؤش٠نـإ ببٓـ١ ثـِطؤش٣٠ بـ١ضز٠ٚاّ ٚ        ث١ضي١َإ، ئ١َ١ف ب١ ظ٠ض٠ض بؤ ثِطؤش٠نـ  إ ز٠ؾـه
َٜت، بؤ١ٜ ئ١ط١ض ناضَإ  َٝٓإ بؤ ئ١ٚ ثِطؤشا١ْ غ١ضف بهط َٝط ي١ بٛزد٣١ ٠ٚب١ضٖ ن١َي١ن١ بٛٚ ٚ زٚاتط ثؿه٢ ؾ

   ٕ َٜـو يـ١ ٚيتـا ١َُٝ غ١ض٣ غاَي٢ زاضا٢ٜ بطؤِضٜٔ، ي١ب١ضئ٣٠ٚ١ ظؤض َِٝ باؾ١ ن١ ئ َِٝ ٚ ث غـ١ض٣   ٚابه٢َ َٔ ٚا ز٠َي
َٝت، بؤصي١ْٚٛ ي١ ٚيت٢ نؤضٜا ي١  1/6ب٢َ ٜإ ي١  1/4غاَي٢ زاضا٢ٜ ي١ٚا١ٜ١ْ ي١  ز٠غت ثـ٢َ ز٠نـات بـ١     1/4ب

ــرتٜٔ      ــاٚخؤ٣ ث١ضيــ١َاْري ٚ ئ١َــ١ باؾ َُٝــ١ ي١غــ١ضٚب١ْس٣ ١َٖٛاضنطزْــ٣٠ٚ١ ثــ١ِٜط٣ٚ٠ ْ َٝػــتا ئ تاٜبــ١ت٢ ئ
َٝه٢ زٜه١ يـ١ بٛزدـ٣١ زٚٚ غـاَي٢ ِضابـطزٚٚ     ز٠ضؾ١ت١ بؤ ئاَيٛطؤِض نطزٕ ي١غ١ض باب١ت٢ غ١ض٣ غاَي٢ زاضا٢ٜ، خاَي

َٝٛ بٛزد١زا ز٠ٖـات زضٚغـت نطزْـ٢ قٛتاةاْـ١ ٚ ١َٖيُـ١ت٢ ْٝؿـتُٝا٢ْ بـؤ         َٝو ي١ٚ خاَي١ باؾا٣١ْ ن١ ي١ْ ١ٜن
زضٚغت نطز٢ْ قٛتاةا٣١ْ صي٢ٜ١ْٚٛ بٛٚ ي١ ي١ْاٚن١نا٢ْ نٛضزغتإ، خؤؾب١ختا١ْ طٛش٣١َ باؾ٢ بؤ زابري 

َٜص٣٠ باؾٝؿ٢ زَي زضٚغ َٝه٢ ئـ١ٚتؤ بـ١ز٣   نطاٚ ِض ٍَ ؾت َٝب١ٝٓٝ ن١ ئ١َػا َٝطا٣ غ١ضْر ٚت ت نطا، ب١يّ ئ٣٠ٚ١ د
َٜص١ٜ٠ن٢ ظؤض  َٜٝٛػت٢ ب١ ِض ٢َُٜ نٛضزغتإ ث ٢َٝ ئ١ٚ زاتا ٚ ظاْٝاض٣ ٚ ئاَاضا١ْؾ٢ ن١ٚا ١ٖٕ، ١ٖض َٜت، ب١ ث ْانط

َٜٝٛػت١، ب١يّ ١ٖظاض قٛتاةا١ْ ث 3ي١ قٛتاةا١ْ ١ٜ١ٖ، ١ٖض٠ٚى د١ْاب٢ ٠ٚظٜط٣ ث ْساْاْٝـ ٚت٢ ْعٜه٣١ 
َٝه٢ زٜهـ١    َٝؿ٣١ قٛتاةا١َْإ ١ْٝ ٜإ قٛتاةا١َْإ ظؤض٠ا، خـاَي ١َُٝ ن َٝػتا باغ٢ ئ١َ١ ١ْنطا٠ٚ ْاظامن ئ ن١ ئ

ٍَ ي١ بٛزد٣١ غاَي٢  ١َُٝ ي١ يٝص٣١ْ خؤمشإ ٠ٚنٛ  11بِط٣  2111ثاض غا ًَٝاض زٜٓاض ت١ضخإ نطا ١ٖض٠ٚى ئ
ّ ١ْٝت٢ َٔ ي١ زٚٚباض٠ نطز٣٠ٚ١ْ ئ١ّ ثطغـٝاض٠ ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١    يٝص٣١ْ َاؾ٢ َطؤظ ئاَاش٠َإ ث٢َ نطز٠ٚٚ، ب١ي
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َٜعٜاصيإ    َٝه٢ ِضْٚٚرتّ ي١ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ز٠غته٣َٚ١، ٠ٚنٛ يٝص١ْ ب١زٚازانٛٚصيإ نطز٠ٚٚ، غـ١ضزا٢ْ بـ١ِض ٚيَ
ٍَ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ بطٜهاض٣ ٠ٚظاض٠ت نؤب١ٜٓٚٛت٠ٚ١، غ١باض٠ت ب١ بِط٣ ئ١ٚ  ًَٝاض٣٠ ق١ضاض  11نطز٠ٚٚ، ي١ط١

َٝطإ ئ١ٚاْـ٣١ ط١ِضا١ْٚتـ٠ٚ١    بٛٚ َٜت ب١ ئاٚاض٠ ط١ِضا٠ٚنا٢ْ تٛضنٝا ٚ ئ ن١ ٠ٚنٛ ٖاٚناض٣ ق١ض٠بٛٚنطز٠ٚ١ْ بسض
٢َٝ ٜاغا٣ بٛزدـ١ يـ١ ٜـ١ز٠ط٢ ٠ٚظاض٠تـ٢      ٠ٚ١َٜٓ ن١ ئ١َ١ف ب١ ث ئ١ٚا١ْؾ٢ ن١ ١ْٝتٝإ ١ٜ١ٖ ي١ زاٖاتٛٚ بط١ِض

َٝت ناض٠ ٍَ زاب َٝػتاؾ٢ ي١ط١ َٝت، ب١يّ ١ٖتا ئ َُٝـ١ٜإ  زاضا٢ٜ ٚئابٛٚض٣ ز٠ب ْٛٚغ٢ ئ١ّ ز٠ًَٝاض٠ زٜاض ١ْٝ، ب١ ئ
َٝٓا٠ٚ بؤ ئ٣٠ٚ١ ن١ بِط٣ ئ١ٚ  َٝهٗ ًَٝاض٠ ١َغ١ي١ٕ غ١ضث١ضؾت٢  11ِضاط١ٜاْس٠ٚٚ ي١ ٠ٚظاض٠ت٠ٚ١ ن١ يٝص١ْٜإ ث

١َٜٓنإ بطط١ْب١ض، ب١يّ خـٛز٣ ئـ١ٚ يٝص١ْٜـ١ نؤب١ٜٓٚٛتـ٠ٚ١، ئـ١ٚإ ِضا٣ ز٠ط١ٜـ١ْٔ نـ١ ئـ١ٚ          َٜٛؾٛ به١ٕ ٚ ِض
غ١ضث١ضؾــت٢ ز٠نــ١ٕ بــِط٣ ئــ١ٚ ثاض٠ٜــ٣١ نــ١ ط١ٜؿــت٠ٚٛت١ ال٣ ئــ١ٚإ ٖــٝ  ِض٠بــت ٚ  نـاض٣٠ ئــ١ٚإ ز٠ٜهــ١ٕ، 

ٍَ يـ١ بٛزدـ١ بـؤ ق١ض٠بٛٚنطزْـ٣٠ٚ١ ئاٚاض٠نـإ       11ث٠ٜٛ١ْس١ٜن٢ ب١ بِط٣ ئ١ٚ  ًَٝاض زٜٓاض٠ٚ٠ ١ْٝ ن١ ثاض غا
اْٛٚ زاْطا، ب١َيهٛ ئ١ٚإ ِضاٜإ ط١ٜاْس٠ٚٚ ئ١ٚ ثاض٠ٜـ١ بـؤ زضٚغـت نطزْـ٢ ١ٜنـ٣١ غـ١ؾ١ض٣ ٚ ن١ض٠ظاْـ١ ٚ خـ        

َٜٝٛػت١ بـؤ ئـ١ٚ ٖاٚٚيتٝاْـ٣١ يـ١ نـات٢ بؤضزَٚـإ نطزْـ٢ ْاٚنـ١ غـٓٛٚض١ٜنإ زا ئـاٚاض٠ ٚ            خع١َتطٛظاض٣ ث
َٜع ٠ٚظٜـط٣     ٢َٜٓ خؤٜإ زٚٚضن١ٚت١ْٚٛت٠ٚ١، بؤ١ٜ َٔ ز٣َٚ١َ٠ ٠ٚي٢َ تـ١ٚاٚ ي١بـ١ِض ث١ِضاط١ْس٠ بٕٛٚ ٚ ي١ ؾٛ

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضيـ١َإ،  ًَٝاض ٠ٚضبططّ ٚ ظؤضٜؿِ ال ططْط 11زاضا٢ٜ غ١باض٠ت ب١ بِط٣ ئ١ٚ  َٝه٢ تط ب١ِض ١، خاَي
َِٜ بـ١    َٜص٣٠ زاْٝؿتٛإ شَاض٣٠ زاْٝؿتٛا٢ْ ٖـ١ض ٢َٝ ِض َٜعطانإ زٜاض٠ ب١ ث َٝسا٢ْ ثاض ًَٝـؤٕ ٚ  4بٛزد٣١ ث١ض٠ث

189     َٔٝ َٝػـتا ٖـ١ض ز٠َيـ ٍَ بّٛٚ ١ٖتا ئ َِٝ َٔ َٓا ًَ َٝت ز٠تٛامن ب َٝٓطا٠ٚ، ئ٠ٚ١ْس٣٠ ب١بريّ ب ًَ ١ٖظاض ن١ؽ خ١َ
َُٜ َٜص٣٠ ١ٖض َٜـص٣٠ ْـ١طؤِض٠ ٚ ظٜـاز        ٢5 نٛضزغتإ ِض َٝط٠ن١ ْـاظامن نـ٠ٚٛت١ ئـاٚ، ِض ًَٝؤٕ ن١غ١، ْاظامن نُا خ

١َُٜٝــ١ يــ١      َٜٓــ١ضا٢ْ ئ َٝػــتا بــ١ نــٛاض ًَٝــؤٕ نــ١ؽ ٖــ١شَاضنطا٠ٚ، بؤٜــ١ ئــ٠ٚ١ف ؾــ١ِضم دــس٣ ْٛ ْانــاتا، ئ
َٜـت يـ١ ١َٖيبـصاضزٕ ٚ يـ١           َٝؿـد١ض٣ بهط َٜٓـ١ضإ نـ١ ز٠غتج ئ١دماَـسا٢ْ  سه١َٛت٢ ْا٠ْٚس٣ يـ١ ئ١دمَٛـ٢ْ١ ْٛ

َٝـ٢ ِضاثـؤضت٢ ٠ٚظاض٠تـ٢      َِٜ زٜاض٠ بـ١ ث َٝط٣ بؤ زٜاض٣ نطز٢ْ شَاض٣٠ ت١ٚا٣ٚ زاْٝؿتٛا٢ْ ١ٖض ثطؤغ٣١ غ١ضشَ
َٜعطاناْـ١ طٛشَـ٣١    6زاضا٢ٜ ي١بِط٣ ئ١ٚ  َٝسا٢ْ ثاض َٜـص٣٠      779تطيٝؤ٣١ْ ن١ بٛزد٣١ ث١ض٠ث َٝـ٢ ِض ًَٝـاض بـ١ ث

َٝػ ٢َُٜ نٛضزغتإ زابري نطا٠ٚ ٚ زٜاض٠ ئ َٝؿٓٝاض٣ َٔ نـ١ بٛزدـ٣١   زاْٝؿتٛا٢ْ ١ٖض تا بٛزد١ن١ نطا٠ٚت٠ٚ١، ث
َٜعطانـإ ٚ            َٜت ٚ ئـ١ّ ز٠غـ١يت١ف ظٜـاتط بـ١ ثاض َٝٓـسض َٝـٛ بٛزدـ٣١ طؿـت٢ ز٠ضبٗ َٜعطانإ يـ١ ْ َٝسا٢ْ ثاض ث١ض٠ث
َٜعطا ٚ ق١ظا ٚ ْاس١ٝنإ ي١ِض٣ٚٚ  َٝساٜٚػت٢ ثاض َٜت، نْٛه١ ئ١ٚإ خؤٜإ ز٠ظأْ ث َٜعطانإ بسض ئ١دم٢ْ١َٛ ثاض

َٜت ب١ طْٛسْٝؿٝٓإ، ب١يّ ١ْ ئ١ٚ  $7511ٚ ن٢ ١ْٝ، ق١ضاض ٚابٛٚ ن١ بِط٣ ثِطؤش٠ٚ٠ ن١ٝ  ٠ٚنٛ َٝٓش١ بسض
َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ     د٢َ ب١د٢َ نطاٚ، ١ْ ز٠ْطٛباغٝؿ٢ َا٠ٚ ٠ٚنٛ نٛضز ز٠َي٢َ ٣َٚٛ١ٖ خؤ٣ زَي ن١ِضنطز٠ٚٚ، َـٔ ث
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َٜت ب١ طْٛسْٝؿـٝٓإ ٜـإ ئـ٠ٚ١تا غـًؿ٣١ عـ١قا      75ٜإ ئ٠ٚ١تا بِط٣ ئ١ٚ  ض٣ بـؤ طْٛسْٝؿـٝٓإ   ٠ٚض٠ق١ٜ١ بسض
َٜت ب١  ًَٝـؤٕ زٜٓاض٠نـ١ يـ١ قـاظادم٢ سهَٛـ١ت       25ًَٝؤٕ زٜٓاض، ب١يّ بـ١ بؤنـ٢ْٚٛ َـٔ ي١ٚا١ْٜـ١      25بهط

َٝٝــ٣١ نــ١ٚا طْٛــس٠نإ بِطبــِط٣٠ ثؿــت٢    َٜٓــ١، بــ١ٚ ث َٜتــ٠ٚ١ خ١ظ َٝــت، ي١ب١ضئــ٠ٚ١ غــب٣١ ِضؤش قــ١ضظ٠ ٚ ز٠ط١ِض ب
٢َُٜ نٛضزغـتأْ ٚ غ١ضنـا٣٠ٚ زاٖـات٢ ططْطـ٢ ٖـ١       ٢َُٜ نٛضزغـتأْ، طْٛـس٠ناْٝـ يـ١ِضابطزٚٚ    ئابٛٚض٣ ٖـ١ض ض

َِٜ خـؤ٣   َٜٝٛػت١ سه١َٛت٢ ١ٖض َٝع٣ بعٚٚت٣٠ٚ١ٓ ِضظطاضخيٛاظ٣ ط١زي نٛضزغتإ بٕٛٚ، بؤ١ٜ ث َٝه٢ ب١ٖ ثاَيجؿت
َٜـت ٚ     ١ْى طْٛسْٝؿري زاٚا٣ ئ٠ٚ١ بهات خع١َتطٛظاض٣ بؤ بط٢َْ١ٜ١، ب١َيهٛ خؤ٣ ز٠غـت٢ طْٛسْٝؿـٝٓإ بطط

َٜس٣ خؤٜإ زا٢َٜٓ ٚ  ًَط١ؾٝإ بؤ زابـري  ي١غ١ض ظ َٝ َٝساٜٚػت١ٝنا٢ْ ن طْٛس٣ ٖاٚن١ضخٝإ بؤ زضٚغت بهات ٚ ث
َٜٝٛػـتُإ بـ١ زَيٓٝاٜـ١ى            َُٝـ١ ث ٍَ ب١ضز٠ٚاَـ١، بـ١يّ ئ َِٜطا٣ ز٠غتدؤؾ٢ نـ١ ثِطؤغـ٣١ قـ١ضظ٣ نؿـتٛنا بهات، ٚ

َٝري ئـ١ّ بـِط٣    ًَ ١َُٝ ْاَا٣َٚ١ْ ب هـ١ٚا١ْ  ًَٝـؤٕ زٜٓـاض٠ بـؤ ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ ثطؤغـ٣١ ثَٝ       ١ٜ١ٖ25 بؤ طْٛس٠نإ، ئ
ــ١          ــاٜٞ ز٠زات ب ــ١ زَيٓٝ ــو ي َٜ ــ١َيهٛ دؤض ــس٠نإ، ب ــؤ طْٛ ــ٠ٚ١ ب ــاض٠نا٠ٚ١ْ ب١ضٜٓ ــ١ ؾ ــطزٕ ي ــؤض ن ــ٣٠ٚ١ ن نطزْ
طْٛسْٝؿٝٓإ ن١ بري ي١ نؤَيهطز٢ْ طْٛس٠ناْٝإ ١ْن٠ٚ١ْ١ ٚ ز٠غت٢ ناضٜـ يـ١ِض٣ٚٚ ط١ؾـتٝاض٣ ٚ باخـساض٣    

َٝػتا ظؤض ظؤض ن٢َ١ نطز٠ٚٚ  َٝـ٢     ٚ نؿتٛناَي٠ٚ١ ِضٚٚي١ ظٜازبٕٛٚ بهات، ن١ ئ َِٝ خـ١َيه٢ تاقـ١ت٢ ي ًَـ ٚ ز٠تٛامن ب
ٍَ خاْٝـ ئاَاش٣٠ٚ  14ن٠ٚٛ، ي١ ِضاثؤضت٢ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ الث١ِض٠  ي١ ب١ؾ٢ ب١خؿري باؽ ي١ ٚابعامن غ١ضطٛ

٢َٝ نطز بِط٣  َٜهدطا٠ٚنـا٢ْ تـط بـ١ّ ١ْغـ١          115ث َٜهدـطا٠ٚ ظاْػـت٢ ٚ ِضؤؾـٓبري٣ ٚ ِض ًَٝاض زٜٓاض نطا٠ٚ بـؤ ِض
ٍَ يٝصْــ٣١ ئؤَيــؤَج٢ ٚ َُٝــ١ قػــ١َإ ي١غــ١ضٟ ْٝــ١ ٚ ز٠غــت   ي١طــ١ َٝتٝــ١ ٠ٚضظؾــ١ٝنإ، ئ ثــاضا ئؤَيــؤَج٢ ٚ ١ٜن

َٝـو زا    َٜهدطا٠ٚ ِضؤؾٓبري١ٜنإ نري يـ١ نات َٜهدطا٠ٚنا٢ْ تط ن١ٝا ِض خؤؾٝإ زَي ز٠ن١ٜٔ، ب١يّ ز٠ثطغري ن١ ِض
َٜهدطا٠ٚ ْاسهَٛ 211ن١ بِط٣  ١ٝنإا بؤ١ٜ ًَٝاض زٜٓاض زابري نطا٠ٚ بؤ ثؿتٝٛا٢ْ نطز٢ْ سٝعب ٚ ثِطؤش٣٠ ِض

ــؤ        ــإ ب ــإ ٜ ــ٢ ثِطؤش٠ن ــؤ زابــ١ف نطزْ ــ١ زاْــطا٠ٚ ب ــ٠ٛض٣٠ ن َٝ ــ١ٚ ث ــتا ئ َٝػ ــت، ٖــ١تا ئ َٜ ِضْٚٚهطزْــ٠ٚ١َإ ز٠ٚ
َٝٓإ بؤ ْاٚن١نا٢ْ نٛضزغتإ، ي١غ١ض ئ١غاغ٢ شَاض٣٠  زاب١ؾهطز٢ْ ١ٖضزٚٚ بٛزد٣١ ٠ٚط١ِضخػذي ٚ ٠ٚب١ضٖ

َـٔ ٖـ١ز٠ؾ٢ ز٠ّٚٚ ٚاتـ١ ظ٠ض٠ض١َْـس      زاْٝؿتٛإ ٚ ظ٠ض٠ض١َْس بـ٢ْٚٛ ئـ١ٚ ْاٚنـا١ٜ١ْ، بـ١يّ بـ١ بؤنـ٢ْٚٛ      
َٜٝٛػـت      ١ٜ٠َٛٝن٢ ؾٝعًـ٢ خعَـ١ت٢ ث َٝها٠ٚ ٚ ١ْتٛاْطا٠ٚ ب١ ؾـ َٝػتا ئاَادم٢ خؤ٣ ١ْث ب٢ْٚٛ ْاٚن١نإ ١ٖتا ئ
َٝو بـؤ٢ْ نٛضزغـتا٢ْ زَي ٖـاتب٢َ       َٜٓ َٜت، زٜاض٠ ب١ف ب١ساَي٢ خؤّ ٖـ١ض ؾـٛ ب١ ْاٚن١ ظ٠ض٠ض١َْس٠نإ بط١ٜ١ْط

َُٜــ١ ٜــ١ى يــ١ز  َٜطاْهــاض٣ ِضش ــ١ي١ٕ   ز٠غــت٢ ٚ َُٝٓــ٠ٚ١، ١َغ ٚا٣ ١ٜنــ١نا٢ْ ب١ضنــ١ٚت٠ٚٛ، َــٔ صي١ْٜٚٛــ١ى ز٠ٖ
ــٔ باغــ٢ بهــ١ّ            ــت ْانــات َ َٜٝٛػ ــ١ س١قٝكــ١ت ١َٖي١ظــ١ ث ــ١ ٚ ٖــ١ٚضاَإ، ب ــ٣١ ؾــاض٠ظٚض ٚ ١َٖي١ظ ْاٚن
َٜٝٛػت ب١ ٖـٝ  صي١ْٜٚٛـ١ى ْانـات، ْاسٝـ٣١ غـريٚإ نـ١        َٝه٢ ظٜٓس٠ٚٚ بؤ خؤ٣ ٚ ث َٝٓت ي١ب١ضئ٣٠ٚ١ زؤنٝؤَ
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َُٜـ٢ ئـ١ٚ ناتـ٣١        68ــ ١63َي١ظ٠ٚ١ زٚٚض٠ يـ١ غـاي٢ْ   ؾ١ف، س١ٚت ز٠قٝك١ ي١ ٖ بـ١ زٚٚ قؤْـاؽ ي١الٜـ١ٕ ِضش
عرياق٠ٚ١ ب١ ثطؤغ٣١ ت١خت نطزٕ ٚ غٛٚتاْسٕ زاِضؤٜؿت٠ٚٛ ٚ تا خ١َيه١ن٣١ ئاٚاض٠ بٕٛٚ ٚ ث١ضاط١ْس٠ بٕٛٚ 

َٝه٢   َٝه٢ ظؤض ظؤض ْعّ زا١ٜ ٚؾـت َٝػتا خع١َتطٛظاض٣ ي١ ئاغت ئـ١ٚتؤ٣  ٚ ز٠ضٜـ نطإ، ١ٜع٢ٓ ز٠بٝٓري ١ٖتا ئ
َٜع غـ١ضؤن٢ ث١ضيــ١َإ، ثـاف نُٝٝابــاضإ نطزْــ٢ ١َٖي١ظـ١ ز٠غــت بــ١       بـؤ ْــ١نطا٠ٚ، قـ١ظا٣ غ١ٜسغــازم، بــ١ِض

ثطؤغ١ن١ ب١ ب١ضز٠ٚاّ بـٛٚ تـ١خت نـطا     1989ثطؤغ٣١ ت١خت نطز٢ْ ئ١ّ ق١ظا١ٜ نطا ١ٖتا غ١ض٠تا٣ غاَي٢ 
َٝٓطا خ١َيه١ن٣١ ئاٚاض٠ بٛٚ، ز٠بٝٓري ١ٖتا٠ٚنٛ زٚٚ ١ْٖطاٚ قرِيتا ٚ بؤ ئ١ٚ ؾاض٠ نطا ي١ غاَي٢ ضابـطزٚٚ  ٚ غٛٚت

َٝـت ز٠بـ٢َ زٚعـا بهـ١ٕ ئـ٣٠ٚ١ تطٜـإ              َٝػـتاف ٖـ١تا غـاٜس٣ ئ١ٚبـ١ض تـ١ٚاٚ ز٠ب طٝإ ط١ٜؿت١ نْٛـ١يٛٚتٝإ، ئ
٠َٛٝض٣ زاْٝؿـتٛإ   َٝت، ت١ْٗا ث َٜٝٛػت١ ئاِٚضزا٠ٚ١ْنإ ظؤض ظؤض دس٣ ب َٝه٢ ١ْزات، بؤ١ٜ ث َٝـت٠ٚ١ ٚ ت ١َٖي٠ٚ١ٓؾ

َٜٝٛػتٝإ ب١ ز٠غت٢ ٖاٚناض٣  ئ١غاؽ ١ْب٢َ بؤ زاب١ف نطز٢ْ ثِطؤش٠نإ ٚ، ْاٚن١ ظ٠ض٠ض١َْس٠نإ ظؤض ظؤض ث
َٜـت ٠ٚنـٛ       ٚ ثِطؤش٣٠ خع١َتطٛظاض٣ ١ٜ١ٖ، ْاٚن١ٜ١ن٢ ٠ٚنٛ ١َٖي١ظ١ ن١ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ بـاؽ يـ١ ١َٖي١ظـ١ ز٠نط

َٝه َٝٓت َٜطا١ٜ١ْ، ن١ ز٠نٝت١ ْا٠ٚ٠ٚ ظؤض ظؤض٣ ؾ١ضق١، ئ٠ٚ١ زؤنٝؤَ ٚ ٢َٜ ٢ ظٜٓس٠ٚٚ نٛضز ز٠َي٢َ ْا٣ٚ ط١ٚض٠ ٚ ز
َٝؿتا ١ٖض ن١َ١ ٚ سـ١ق٢   َٝط٠ٚ٠ باغ٢ به١ّ، بؤ١ٜ سه١َٛت ١ٖضن٢ بؤ بهات ٖ َٜٝٛػت ب٠ٚ١ ْانات ن١ َٔ ي ث
َٝب٢ٓٝ ١ْٖس٣َ ي١  َٜع ٠ٚظٜط٣ ث ْساْإ بؤ ١ْٖس٣َ ي١ زاٚاناض٣ ٚ غ١ضْر ٚ ت َٞ ١ْزضا٠ٚ، ي١ ٠ٚي٢َ ب١ِض خؤ٣ ث

َُٝا٢ْ، بـؤ       يٝص١ْنإ ي١غ١ض ب١َٓا٣ ز٠َي٢َ ث١غ١ْس٠ ٚ ز٠َي٢َ باؾ١  ٚ زضٚغت نطزْـ٢ غـ١ْت١ض٣ ئـؤتٝعّ يـ١ غـً
َٝط ٚ     َٜعطـا٣ ٖـ١ٚي ٣٠َٛٝ ١ْخؤؾدا٣١ْ ؾؤِضف ي١ ٖـ١ضزٚٚ ثاض صي١ْٚٛ زضٚغت نطز٢ْ زٚٚ ١ْخؤؾدا٣١ْ ٖاٚؾ
َُٝـإ ث١غـ١ْس٠          َُٝـإ باؾـ١ ٚ ٜـإ ز٠َيـ٢َ ث زٖؤى، بؤ صي١ْٚٛ زضٚغت نطز٢ْ زٜعا٢ٜٓ ؾاض٣ ٠ٚضظؾـ٢، ز٠َيـ٢َ ث

ٚ بعاْري ي١غ١ض ب١َٓا١ٜن١ ئاٜا َْٛاق١ي٣١ بـؤ ز٠نـات يـ١ ثـاض٣٠ ثـِطؤش٣٠ زٜهـ١ٟ        ز٠َا٣َٚ١ْ ِض٢ْٚٚ بهات٠ٚ١
ــإ يــ١ ٜــ١ز٠ك ١ٖٜــ١ا، ئ١َاْــ١ َٝهاْٝع١َنــ٣١ نــؤ١ْٝت٢ دــ٢َ بــ١د٢َ نطزْــ٢ ئــ١ّ ثــ٢َ بــاف ٚ ئــ١ّ              ٜ
ٍَ يـ١ نؤتـا٢ٜ طؿتٛطؤنـإ نـ١ْس َازز٠ٜـ١ى ظٜـاز        ث١غ١ْس١ٜ٠َإ بؤ ِضٕٚٚ بهات٠ٚ١، زٜاض٠ ي١ بٛزد٣١ ثاض غا

َٝو ي١ٚ خاي١ْ ط١ِضا٣٠ٚ١ْ ؾ١ضَاْب١ض٠ غعازضا٠ٚنإ بـٛٚ   نطا بؤ َٝٓا، ١ٜن َٝطرينطاٚ ز٠ْطٝؿٝإ ٖ ٜاغا١ٜن١ ٚ د
ٍَ ١ٖشَاضنطز٣٠ٚ١ْ َٛٚن١ن١ بؤٜإ ٚ َٔ ي١ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ز٠ثطغِ ئ٠ٚ١ْـس٣٠ نـ١    ٢َٜٓ خؤٜإ ي١ط١ بؤ ؾٛ

ٌَ    ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ئ٠ٚ٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ئ١ّ ثطؤغ١ٜ١ ١ٖتا ن١ْس غ١ضن١ٚتٛٚ ب٠ٚٛ، ئاٜا ئ١ٚ ؾ١ضَاْب١ضا٣١ْ نـ١ ؾ١غـ
نطإٚ، بِط٣ َٛٚن١ن١ٜإ بؤ ط١ِضاْسضا٠ٚت٠ٚ١ ٜإ ْاا ٚات١ ئ١َٚازز١ٜ٠ ي١ ثِطؤش٠ ٜاغـا٣ بٛزدـ١ دـ٢َ بـ١د٢َ     
َُٝـ١ يـ١              َٜتـ٠ٚ١، ئ َٝٓـإ نـطا، َـٔ زاٚا٣ زَي بـٛضزٕ ز٠نـ١ّ ظؤض زٚٚبـاض٠ ز٠نط نطا٠ٚ ٜإ ْـاا ظؤض بـاؽ يـ١ نٛضتٗ

١ٜ٠ٚ١ نـ١ سهَٛـ١ت ئاطـا٢ٜ ٖـ١ب٢َ ظؤض َٛغـرئٜ ي١غـ١ض ئـ١ٚ ؾـتا١ْ بـؤ          زٚٚباض٠ نطز٣٠ٚ١ْ ئ١ٚ ؾتا١ْ بؤ ئ
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َٝبٝٓٝاْـ٣١ نـ١ ث١ضيـ١َاْتاضإ ١ٖٜـ١ بـ١ ١ْٖـس         ٍَ بس٠ٕ ئ١ٚ غـ١ضْر ٚت ئ٣٠ٚ١ ي١ بٛزد٣١ غاَي٢ زاٖاتٛٚ ١ٖٚ
َٝو يـ١ زاِضؾـت١نطزٕ ٚ ئاَاز٠ناضٜـ١نإ بـؤ بٛزدـ٣١ غـاي٢ْ           َٜو ٚ ببـ٢َ بـ١ ئ١غاغـ ٠َٛٝض ٠ٚض٣ بططٕ بب٢َ ب١ ث

َٝٓإ ِضاغت١ ئاَاش٠نـإ ٖـ٣َٚٛ١ ِضٕٚٚ   زاٖاتٛ َٜت، ١َغ١ي٣١ نٛضتٗ َٜت ٚ ثؿت ط٣َٛ ١ْخط ٚ ب١ٖ١ْس ٠ٚضبطريزض
َُٝٓـ٠ٚ١ يـ١ غـاَي٢         َٜو ز٠ٖ َُٝـ١ بٛزدـ١َإ     2111نطا٠ٚ١ْ ٚ ٖؤناض٠ناْٝـ ٖـ١َٛٚ، بـ١يّ َـٔ بـ١ضاٚضز نـ١ ئ

َٝٓإ  َٝـو ٚ      835ث١غ١ْس نطز بِط٣ نٛضتٗ ٍَ بـٛٚ بـ١ )تطيٝؤْ َٜو(، بـؤ     564ًَٝاض بٛٚ، ثاض غـا ًَٝـاض ٚ ن١غـط
ٍَ )زٚٚ تطيٝؤٕ ٚ  َٝري            847ًَٝـاض ٚ   44ئ١َػا ًَـ ٍَ ب ٍَ بـ١ غـا ًَٝـؤٕ( ٜـ١ع٢ٓ ئ١طـ١ض نـاض ٚابـِطٚات ز٠بـ٢َ غـا

َٝــس ز٠نـ١ّ نــ١ ِضْٚٚهطزْــ٣٠ٚ١       َٝــو زا زاٖـات٢ ْاٚخؤَــإ ظؤض ظؤض ن١َـ١ َــٔ ئَٛ خؤظطـ١َإ بــ١ ثـاض، يــ١ نات
َٝـٛإ بٛزدـ٣١        ظٜاتطَإ ي١غ١ض ١َغ١ي٣١ ن٢َ١ زاٖات بـؤ ِضٕٚٚ به  ١ْـ٠ٚ١، غـ١ضباض٣ دٝاٚاظٜـ١نإ نـ١ يـ١ ْ

َٝهـ٣٠ٚٛ     َٝٓإ زا١ٜ١ٖ يـ١بِط٣ ئـ١ٚ ت َٝه١ نـ١ زاْـطا٠ٚ ظٜـاتط يـ١        ٠ٚ15ط١ِضخػذي ٚ ٠ٚب١ضٖ  11تطيٝـؤٕ ٚ ؾـت
َٝٓا    تطي 4تطيٝؤ٢ْ بؤ بٛزد٣١ ٠ٚط١ِضخػت١ٓ ٚ  ْـ١، ١َب١غـت٢ َـٔ يـ١ بـاؽ      ٝـؤٕ ٚ ْٝـ٣ٛ بـؤ بٛزدـ١ ٠ٚب١ضٖ

َٝٓإ غ١ضف نـطا٠ٚ ٚاتـ١   نطز٢ْ ئ١ّ دٝاٚاظ١ٜ ئ١ٜ٠ٚ١  َٝه٠ٚٛنا٢ْ ٠ٚب١ضٖ ن١ ي١ نؤ٣ ئ١ٚ بٛزد٣١ٜ١ ن١ بؤ ت
ــ١ٚ  ــؤٕ ٚ  4ي ــ١    4تطيٝ ــاتط ي ــاض٠ ظٜ ــ١ز ًَٝ ــؤٕ ٚ  3غ ــِطؤش٠     245تطيٝ ــ١نا٢ْ ث ــ١ضد٢ بٛزد ــؤ خ ــاض٣ ب ًَٝ

َٜـت نـ١ شَاض٠ٜـإ         ب١ضز٠ٚا١َنا١ْ، ٚات١ ئ١ٚ ثِطؤشا٣١ْ ن١ ن١َي١ن١ بٕٛٚ ٚ دـ٢َ بـ١د٢َ ْـ١نطإٚ غـ١ضف ز٠نط
َٝؿٓٝاض نطا٠ٚنـإ ظؤض ظؤض ن١َـ١ ٚ ٚاتـ١ ئـ٣٠ٚ١      ١3 ظٜاتط ي َٝو زا ن١ بٛزد٣١ ثِطؤش٠ ث َٝت، ي١ نات ١ٖظاض ز٠ب

َٝهـ٣ٚٛ ثطؤش٠نـا٢ْ         َٝٓإ ْانـاض ز٠بـري بٝـس٠ٜٔ بـ١ بٛزدـ١ ٚ ت َٜت بؤ بٛزد٣١ ٠ٚب١ضٖ ن١ غاي١ْ زابري ز٠نط
َٝؿـٓٝاض نطا٠ٚنـإ ظؤض   ب١ضز٠ٚاّ، ئ١َ١ف ٚا ز٠نات ن١ ثطؤغ٣١ ؾطاٚإ نطزٕ ٚ بٛٚشا٠ٚ١ْ ي١ب١ضز٠ّ ثـط  ؤش٠ ث

َٝت ٚ زٚاتطٜـ ط٢ٜ١ً ٚ طاظاْس٠ ي١ال١ٜٕ ٖاٚٚيتٝا٠ٚ١ْ بؤ سه١َٛت ٚ زاٚاناض٣ ِضؤشا١ْٟ غ١ض ؾ١قاّ ٚ  ن١ّ ب
َُٝـ١ بـري يـ٠ٚ١ به١ٜٓـ٠ٚ١ ١ٖضنـ١ْس٠ ٚابـعامن              َٜت٠ٚ١، بؤٜـ١ بـ١ بؤنـ٢ْٚٛ َـٔ ٚاباؾـ١ نـ١ ئ ئ١َا٣١ْ زَي به١ٚ

َٝه٢ ٚاف ي١ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ باغهطا٠ٚ  َٜـت، بـ١يّ ِضاَٛاٜـ١ غـاَي٢       ؾت َٝؿـٓٝاض بهط َٜٝٛػت٢ ثـِطؤش٠ ث ٢َٝ ث ن١ ب١ ث
َٝـت،           َٜت ٖـ١تا ئـ١ٚ ناتـ٣١ بٛزدـ٣١ ثـطؤش٠ ب١ضز٠ٚاَـ١نإ تـ١ٚاٚ ز٠ب َٝؿٓٝاض ْـ١نط زاٖاتٛٚ ٖٝ  ثِطؤش١ٜ٠ى ث
َٜع           َُٝـ١ نـ١ْس ثطؤش٠َـإ ١ٖٜـ١ بـ١ِض َٝو ي١ نات٢ زٜاض٣ نطا٣ٚ خؤٜاْـسا تـ١ٚاٚ بـدي، نـْٛه١ ئ ب١يّ ب١َ١ضد

َٜٝٛػت بؤ غاَي٢ غ١ض ٍَ بٛزد٣١ ث َٝػتا ز٠بٝـٓري خؿـت١نإ    2111ؤن٢ ث١ضي١َإ، ثاض غا بؤ٣ زابري نطا٠ٚ، ئ
ــا٣٠ٚ         ــتب١ناضبٕٛٚ ٚ َ ــا٣٠ٚ ز٠غ ــؿطٕ َ ــ١ غ ــ٢ ئ١َاْ ــ١زضا٠ٚ بؤن ــ٠ٚ١ ْ ــاش٠ ب ــ١ع٢ٓ ئاَ ــؿطٕ، ٜ ــ٣َٚٛ١ غ ٖ

ٓـ   َٜ ١ ئٝشاي١ٜـ١ ٚ نـ١ٝ ٚ   ت١ٚاٚب٢ْٚٛ ثِطؤش٠ ئٝرت ئاَاش٠ ب٠ٚ١ ١ْنطا٠ٚ ئاٜا ئ١َ١ ١َغ١ي١ٕ زٚاخـطا٠ٚ، ت١ْس٠ض
َٜـت غـاي١ْ       نٞ ١ْٝٝ، بؤ١ٜ ئ١ٚ ن١َٛنٛضتٝا٣١ْ ن١ غاي١ْ ب١ خؿت٣١ ثـِطؤش٠ ب١ضز٠ٚا١َناْـ٠ٚ١ بـ١ز٣ ز٠نط
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ي١َإ، يـ١ خؿـت٣١ ثـِطؤش٠ ب١ضز٠ٚا١َناْـسا      زٚٚباض٠ ز٠بٝـَت٠ٚ١ ١ْٝٚت٢ نانهطزْٝؿ٢ ١ْٝ، ب١ِض
ٍَ ئ١دما ٢َٝ ْٛٚغطا٠ٚ ئ١َػا َٜت، ي١ ١َٖإ ناتسا بؤ غاَي٢ ظؤض ثطؤش٠ ١ٜ١ٖ خؤ٣ ي بٛزدـ٣١ بـؤ    2112ّ ْازض

زابري نطا٠ٚ، ١ٖض٠ٖٚا ثطؤش٠ ١ٜ١ٖ ١ٖض ي١ خؿت٣١ ثطؤش٠ ب١ضز٠ٚا١َنإ ي١ َـا٣٠ٚ تـ١ٚاٚب٢ْٚٛ ثطؤش٠نـ١زا    
َٜعٜؿـتإ       2112ْٛٚغطا٠ٚ ئ١َ١ ثطؤش١ٜ٠ ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ، ب١يّ بٛزد٣١ بؤ غـاَي٢   بـؤ زابـري نـطا٠ٚ، ئ١طـ١ض ب١ِض

٠ٚ١َُٜٓ ١ٜى ١ٜى بؤ صي١ْٚٛ الث١ِض٠ ز٠ؾ١ضَٕٛٚ َٔ ز٠خي  9ي١ خؿت٣١ ثطؤش٠ ب١ضز٠ٚاَـ١نإ ظدمـري٣٠    39ٛ
َٜـت، يـ١ ٖـ١َإ      ٍَ ئـ١دماّ ْازض َٜط٣ زؤيهإ ئٝٓذا ي١ خؿت٣١ ب١ضٚاض٣ ز٠غت ب١ناضبٕٛٚ ْٛٚغطا٠ٚ ئ١َػا ئاٚز

َٜٝٛػــت بــؤ غــاَي٢   ــت،   2112ناتــسا يــ١ طٛشَــ٣١ ث َٜ ئ١َــ١ طٛش١َٜــ١ن٢ بــؤ زابــري نــطا٠ٚ ٚ ئــ١دماَٝـ ْازض
٠َٛٝ ٠ٚنـٛ      صي١ٜ١ْٚٛن١ ؾت٢ زٜه١ّ ظؤض ئ٠ٚ١ نطز٠ٚٚ زٚا٢ٜ بؤ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط٣ ِض٠ٚا١ْ ز٠ن١ّ، بـ١ ٖـ١َإ ؾـ

ٍَ ت١ٚاٚٚ ب٠ٚٛ ٚ طٛش١َ ثاض٣٠ بؤ زابري نطا٠ٚ، بؤ صي١ْٚٛ الث١ِض٠   91ٚمت ئ١ٚا٣١ْ ن١ ْٛٚغطا٠ٚ ت١ٚاٚ ئ١َػا
ٚ  26/11/2111ْٛٚغطا٠ٚ ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ ي١  117ب١ ظدمري٣٠  بـ٠ٚٛ يـ١ ٖـ١َإ ناتـسا بـؤ ئ١َػـاَيٝـ        تـ١ٚا

َٜع غـ١ضؤن٢ ث١ضيـ١َإ             َُٜٓـ٠ٚ١، بـ١ِض َٝػـتا نـات ْٝـ١ ٖـ٣َٚٛ١ ةٛ بٛزد٣١ بؤ زاْـطا٠ٚ، نـ١ْسا٢ْ زٜهـ١ف، ئ
َٝـس ز٠نـ١ّ نـ١           ئ١خري خاَيِ ت١ئهٝس نطز١ٜ٠ٚ١ْ ي١غ١ض زٚٚ خـاَي٢ ططْطـ٢ ِضاثـؤضت٢ يٝصْـ٣١ َـاؾ٢ َـطؤظ ئَٛ

َٝػتا ئ١ط١ َٜع ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ١ٖض ئ َٝؿٓٝاض نـطزٕ  ب١ِض ض طٛدما ٠ٚيػيإ بسات٠ٚ١ غ١باض٠ت ب١ ئ١ٚ خاي١ْ، ي١ ث
َٝؿا٣١ْ نـ١ٚا ٖـ١ٕ ٚ ئـ١ٚ     ١َُٝ ز٠ظاْري ظؤضب٣١ ظؤض٣ ئ١ٚ ن َٝسا٢ْ غًؿ٣١ ع١قاض ب١ ظ٣ٚ٠ غ١ز١َتط٣، ئ ب١ ث
ن١غا٣١ْ ن١ ططؾتٝـإ ١ٖٜـ١ ظ٠ٜٚـ١ناْٝإ غـ١ز َـ١تط٠ ٚ ْـ١ ئٝذـاظ٣٠ بٝٓاٜـإ ١ٖٜـ١ ٚ ْـ١ تاثؤٜـإ ١ٖٜـ١،             

َٝـٛإ ٖـ١ضزٚٚنٝإ، ز٠بـ٢َ         د١ْاب َٜـت يـ١ ْ ٢ ٠ٚظٜط ز٠َيآ ئ١ط١ض زٚٚ ن١ؽ بٔ، ١َغـ١ي١ن١ ثاض٠نـ١ بـ١ف ز٠نط
َٝتــٛ ئــ١ّ    َِٝ ئ١طــ١ض ب ئٝذــاظ٣٠ بٝٓــا٣ ٖــ١ب٢َ ٚ ز٠بــ٢َ َؤَيــ١ت٢ بٝٓــا٣ ٖــ١ب٢َ ٚ ؾــت٢ ئــاٚا٢ٖ، بــ١يّ َــٔ ز٠َيــ

َٝت بـؤ نـ١ّ بْٛٚـ٣٠ٚ١     َٜه٢ باف ز٠ب َٜت ئ١ٚ نات١ ٖاٚناض شَـاض٣٠ ئـ١ٚ ن١غـا٣١ْ    غًؿ١ٜ١ف ب١ ئ١َا١ْف بسض
زاٚانطا٠ٚ ن١ ئاٚاض٠نـا٢ْ   14ن١ ططؾت٢ ْٝؿت١د٢َ بْٛٚٝإ ١ٜ١ٖ، ١ٖض ي١ ِضاثؤضت٢ يٝص٣١ْ َاؾ٢ َطؤظ خاَي٢ 

ِضؤش١ٖيت٢ نٛضزغتإ ن١ ي١ ن١َج١نا٢ْ نٛضزغتإ ْٝؿت١د٢َ بٕٛٚ، ئ١ط١ض ئُٝهإ ١ٖب٢َ ي١ تؤِض٣ ثاضاغـت٢ٓ  
َٜع ٠ٚظٜـط ز٠ثطغـِ ئاٜـا يـ١          نؤ١َي١ٜت٢ غ١ض ب١ ٠ٚظاض٠ت٢ ناضٚباض٣ نؤ١َي ٜـ١ت٢ غـٛٚز١َْس بـٔ، َـٔ ي١بـ١ِض

 تٛاْاٜإ زا ١ٜ١ٖ ئ١َ١ به١ٕا ئ١ط١ض ٠ٚيػيإ بس٠ٚ١ْ٠ غٛثاغتإ ز٠ن١ٜٔ، ظؤض ١ََٕٓٛ.
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

َُٜإ ي  َٝهٝإ/ ي١ب١ضئ٣٠ٚ١ طٛ َٜعٕ ٚ ١ٜن ٢َُٓٝ ٖؤَي١ن١ بجاض َٜو ٖ َٞ    زاٚاتإ زَي ز٠ن١ٜٔ ١ْٖس ١ ز٠ْطـ٢ ٜـ١نرت بـ
َٝه٢          َٝري ن٢، ز٠َٚٚٝإ/ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ ثطغـٝاض ٚ َٛزاخ١يـ١نإ تٝهـطاض ١ْبٓـ٠ٚ١ ئ١ط١ضنـ٢ ب١ؾـ ٚ بعاْري ز٠َي
َٝـت، ٖـ١ض بـؤ ناض٠غـ١ض٣       َٝؿـٓٝاض٠نإ ب َٜٝإ ي١ ث َٜع٠نإ طٛ ١ََٝٝٝإ/ بؤ ئ٣٠ٚ١ ٠ٚظٜط٠ ب١ِض ظؤض٣ تٝهطاض٠، غ
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َٜعاْـ٣١ نـ١ ق     َِٝ باؾ١ ئ١ٚ خٛؾـو  بـطا ب١ِض َٝؿـٓٝاضٜإ ١ٖٜـ١ بـ١ ْٛٚغـري        ئ١َ١ف ث ػـ١ ز٠نـ١ٕ ثطغـٝاض ٚ ث
َٝه٢ ظؤضّ ط٣َٛ زَي ١ْب٠ٚٛ، ب١ٜإ خإ ؾ١ضَٛٚ.  بٝاْس٢َْ٠، نْٛه١ ب١ِضاغت٢ َٔ خؤّ ب١ؾ

َٜع ب١ٜإ اظيس نؤن١ضٟ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٖـ       َٝه٢َ ت١بع١ٕ ز٠غتدؤؾـ٢ بـؤ يٝـصْا زاضاٜـ٢ خـاي زٚ ٢َ ثؿـت١ظاْٝا ٍ ٚإ  بٓاظ٢َ خٛز٣َ ١َظٕ ٚ زيؤظإ، ز٠غج
َٝـت    َٝت ئ١ظ به١ُ غ١ض ٚا١ْ، خاي ز٣ تط٣َ بِطاغت٢ َـٔ زظ َٜع ناى عُط عبسايععٜع زن١ّ، َٔ ْاظ َٝت ب١ِض طٛتٓ
َٝـصّ ش ضاظـ١ن٢ ظـ١          ئ١ظ ئاَاش٢َٜ٠ ب ظ٢َ به١ّ نٛ ئ١ظ غ١ض٠زاضٜا ٢َ١ٖ نـٛ ئ١ظطؤنـ١ بـٛزد٢َ زنـ١ٜٔ، ئـ١ظ زب

١ٜ٠َٛٝن٢ ظاْػت٢ ١ٜ٠َٛٝن٢ ٚاقع٢ ئ١ّ عُل ١ْن١ٓٝ ظ٢َ بٛزد٢َ زا  خ١ي١ت١ٝنا ١َظ١ْ نْٛه٢ ١ْ ب١ؾ ٚ ١ْ بؿ
َٝت ختا٢َ به١ٜٔ ِضاغـت٢ َْٛاق١ؾـ١ٜ١نا بـؤ     ئٝشتُاي١ ١ٖز٠ضزا١ْ ٠ٚقت١ٝ بؤ١َ ب٢َ نٛ ئ١ّ َْٛاق١ؾا سػابات
َٝت غ١يِٝ ٚ ضٚئٝا١ٜنا ٚاظح ١َ ٖـ١بٝذي، شْٝهـا    َٝت خٝتا٢َ ٚ ت١عا١ًَنا زضغت يػ١ض ١ْٖس٠ى ئػػ َٝت سػاب

َٝ َٝت ئاَاز٠نطْا َٛاظ٢َْ٠ َٛاظ١ْ٠تا بؿ َٝت ططْط ٜ َٝت ططْط ئإ قؤْاغ َٜت١ نط٢َْ، ١ٜى ش٣ خاَي ١ٜ٠ٛن٢ دإ ز
َٝت ٢َْ١ٖ ِضاغت١ زط١ْ١ ث١ضي١َا٢َْ  بـ١َي٢َ ْاط١ْـ١ تـ١ظا٢َٜ     َٝت ختا٢َ ١ْٝ، ب١زَي ئ١ظ سػابات ١َضس١ي١ سػابات

َٝٔ ئـ١ض      َٝت ث١ضي١َا٢َْ، ْاط١ٖٓ١ ٢َ١ٖ يٝصْا ش٣ ٠ٚنـٛ ثػـجؤض نـٛ بؿـ َٝبٝٓٝـا يػـ١ض     ئ١ْساَ ن٢ خـؤ ِضابـدي ٚ ت
َٜـت َـٔ      َٜع َٜت بؤ يٝصْا زاضاٜـ٢ زطـ١ٍ ِض ئ١غاغ١ن٢ زضغت ت١بع١ٕ ت١عا٢ًََ زط١ٍ به١ٕ، بت٢َٓ ئ١ظ سػابات١ ز
َٝت ث١ضيــ١َاْتاضا ٚ   َٝت١ ز٠غــت َٝــت ٚ ْانــٝت١ يٝص١ْٜــ١ت ز٣، ْانــ َٜط٣َ زَٝٓ بؤٚاْــ١، بــ١ؽ بؤنــ٢ ت١بعــ١ٕ يــٛ

َٝـصٜٔ قؤْاغـ١نا ز٣ ٜـا بٛزدـ٢َٜ١       بؤن٢ َْٛاق١ؾ١ ش٣ ْا١ٜت١ نط٢َْ، خاَي١ن ا ز٣ ٜا ١َضس١ي١ٜـ١نا ز٣ ئـ١ّ ب
َٝٝـ١، ْـ٠ٚ١نٛ ث١ضيـ١َإ       َٜط١ٜنا ططْط ت١بع١ٕ بؤ ظ٢َ َٛاظ١ْ٠ ١ٖبٝذي، نـٛ دٗـ٢َ زاخ َٝت ناظس ئ١ظ١ٜ١ نٛ زظ
َٜط١ٜنا بؤ ظ٢َ َٛاظ٢َْ٠ به١ٜٔ ٚ ١ْ سهَٛـ١ت خـؤ ش٣ ؾـٝا١ٜ ئ١ظـ١ ١ْٖـس٣َ       ١ْ ؾٝا١ٜٓ ِضؤَي٢َ خؤ ببري، ناظس

َٝتـ١       بهاتٔ َٜطٜا ١َ١ٖالْـ١ ت َٜط٣ ب١سػـا نـاظس َٝصٜٔ بـؤ نـاظس ، ت١بع١ٕ يسٜظ ١َؾ٢ََٛٗ ٢َْ ٢َٜ غ١ضز٠ّ ئ١ّ ب
َٜطٜا زاضاٜـ٢ ٜـا ٜاغـا٢ٜ يػـ١ض ئ١غاغـ٢َ ن١ؾائـ١ت٢َ ٚ يػـ١ض ئ١غاغـ٢َ ؾـ١عايٝات٢َ ئ١ظـ١             نطٕ، نٛ ططْط٢َٝ نـاظس

َٜط٢َٜ ١َع١ٜٓٚٝـ١      َٝصّ ٜا الٚاظ٠ يسٜظ ١َ، ض٠قابـ١ ئـإ نـاظس غـ١ال١َت٢ تـ١ْؿٝع٠، دـ٢َ بـ١د٢َ     ٢َ١ٖ ئ١ظ زب
َٝصّ ط١ي١نا الٚاظ٠ يسٜظ ١َ، يبـ١ض ١ْٖـس٣َ ئـ١ظ     نطْا ثطؤشا ٚ ن١ؾائ١ت٢َ يي١زائا ٚ ت١ضؾٝس٣ ئٝٓؿاق١، ئ١ظ١ زب
ــ٢َ     ــ٢َ خــؤ ِضاببــٝذي، ِضؤَي َٝصٜٚٚٝــ١ نــٛ بِطؤَي ــصّ ئــ١ظطؤ ث١ضيــ١َا٢َْ نٛضزغــتا٢َْ بطاَبــ١ض ١َغــيٛي١ٝت١نا َ َٝ زب

َٜس٠تط ت١بع١ٕ ناض َٜطٜا ظ َٝتظٝا ؾؤِضؾـ١ن١ٓٝ بـؤ نانػـاظ٣ نطْـا زاضاٜـ٢ ٜـا ئٝـساض٣        ناظس ا بهاتٔ، ئ١ظطؤ ئ١ّ ث
َٝت١ نطٕ ئـإ   َٝظٝا َطاد١ع١ت ظ٢َ َٛاظ٢َْ٠ زا ب َٝصّ ٖ ش٣، يب١ض ١ْٖس٣َ ١ْٗ١َدٝا ئاَاز٠نطْا َٛاظ٢َْ٠ ئ١ظ زب

ئ١زائ١نا ط١ي١نا الٚاظ  ئاَاز٠نطْا ظ٢َ َٛاظ٢َْ٠ ئ١ط١ض ئ١ّ ب١ض٣َ خؤ بس١ٜٓ٠ ئ١زائا ٠ٚظاض٠تا ز٣َ بٝٓري بِطاغت٢
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َٝـت١ نطٕ، ئٝشتُاي١ ٠ٚظاض٠ت ١ٖب١ٜٓٚٛ غ٢َ شغ١ز٣َ ش ٣ٚ ثاض٢َٜ٠ ٖات١ٝ ت١خػـٝؼ نـطٕ    ٢َٝ ٜا ت بؤ ظ٢َ بٛزد
١ْٖات١ٝ ت١بع١ٕ د٢َ ب١د٢َ نطٕ، ٠ٚظاض٠ت ئٝشتُاي١ ب سٛن٢َُ ١ْٖس٣َ نٛ ئ١ّ زطـ١ٍ ٚاْـ١ ضٜٓٝٓـ١ خـٛاض٣َ     

ا زضغـت بـ١ٜٓا ٠ٚظاض٠تـا زاضاٜـ٢ ٚ ئ١ٚاْـ١ زا ْٝٓـ١ طاظاْـس٠        ط١ي١ى طاظاْس٠ٜت ٣١ٖ نٛ بِطاغت٢ ١َٖا١ْٖط١ٝن
َٜت زط١ٍ ٚا١ْ ضٜٓٝذي، ٠ٚخت٢َ نٛ ئاَاز٠ناضٜا بٛزد٢َ زن١ٕ،  زن١ٕ ئٝشتُاي١ ٠َٛظ٠ؾ١ن٢ ٍ ٠ٚظاض٠تا زاضا٢ٜ ز
َٝت ٠ٚظاض٠تـا ب١ضنـاظ ٚ           َٝت، ؾعًـ١ٕ َـ١تاَيٝب يب١ض١ْٖس٣َ ت١بعـ١ٕ ز٣َ طـ١زَي ٚ ن١َٛن١غـ٢ زبٛزدـ٢َٜ١ زا ٖـ١ب

َٝتظٝٓا َـ١ زٜتٓـ١نا ٜـا ئـابٛٚض٣ ٜـا ١َ١ٖال١ْٜـ١ ٖـ١بٝذي        ططْط٢  ١َٓٝ ٠ٚضططت٢َٓ، خاي ز٣ ئ١ّ ئ١ظطؤن١ ث ْاٖ
َٝو ئـ١ّ نانػـاظ١ٜت    ١ٜ٠َٛٝن٢ ٠ٚخت٢َ نٛ ئاَاز٠ زن١ٜٔ غرتاتٝذ١ٝت١نا زاضا٢ٜ ٜا ٚاظح ١َ ١ٖبٝذي، يب١ض ئ بؿ

َٝساْا ن١ضت٢َ تاٜبـ١ت بهـ١ٜٔ، ث   َٝؿـه١ف نطْـا خعَـ١ت طٛظاضٜـا ز     غٝاغ١تا زا ١َ سه١َٛت٢َ زا به١ٜٔ، ط١ؾ١ث
َٝتظٝــا ئــ١ّ ؾــ١ؾاؾ١ٝت٢َ ب١ضقــ١ضاض بهــ١ٜٔ     ــس٠تطٜـ ٖــ١ض ٠ٚختــ١ن٢ ث َٜ ٖاٚٚيتٝــإ ئــ١ّ بهــ١ٜٔ، ئ١ظطؤنــ١ ظ
َٝظ     ١ًَبـ١ن٢ ْـ َٝت ١َ زا بتاٜب١ت٢ تط ٍ ٚاض٣َ زاضا٢ٜ زا نْٛه٢ بِطاغت٢ ئ١ظطؤن١ ؾـ١ؾاؾ١ٝت ١َت زاَٛز٠ظط١ٖ

َٝـت ٚاظح   ز٠َٚي١ت١ٝ ش٣، ب١ض ١ْٖس٣َ ئ١ظ زاخاظ٣َ زن١ّ َٝذي ١ْٖس٠ى ئايٝات ئ١ظطؤن١ ث١ضي١َا٢َْ نٛضزغتا٢َْ زظ
َٝـت غـ١ضز٠َا١ْ نـٛ      َٝذي ١ْٖس٠ى ئايٝات٢َ ز٣ ٖـ١بٔ ٜ َٜط٣ نطْا َٛاظ٢َْ٠، ئ١ظ َٛاظ١ْ٠ ١ْ١ٖ ظ ١ٖبٔ بؤ ناظس
َٝري ؾع١ًٕ يػ١ض ع١ضز٠ن٢ ٚ يػ١ض ئ١غاغ١ن٢ ٚاظح َٛتاب١ع٣١ به١ٜٔ، ئـ١ظ زبٝـِٓ ئ١ظـ١ ت١قطٜبـ١ٕ      ئ١ّ بؿ

َٝـصّ ت١ْػـٝكا يٓـاظ بـ١ٜٓا ث١ضيـ١َا٢َْ ٚ              غ٢َ، نـا  َِٝ ب َٞ ت١ْػـٝك١نا تـ١َاّ ئـإ زؾـ ض غـاَي١ ئـ١َٔ يـ١ ثطيـ١َاْ
سه١َٛت٢َ زا ٜا الٚاظ٠ بِطاغت٢، ١ْ ي١ ئاغت١ن٢ زا١ٜ نٛ ١َ بسضغتا٢ٖ ئاطا٢َٖٝ ٜـ١ن٢َ ٚزٚٚ ٖـ١بٝذي، بابـ١ت٢َ    

َٝؿتا ٢َٜ َا٢ٜ ٚ َٝت١  زاٖات٢ ط١ي١ى ب١سؼ زَي ٖات١ نطٕ، ب١ؽ ؾع١ًٕ زاٖات ٖ ؾع١ًٕ ١ٜ١ْت١ غذٌ نطٕ، نٛ ب
َٝت ئاَاش٢َٜ٠ باب١ت٢َ َٝ ناتا ئـ١ظ بـس٠ّ بِطاغـت٢     َُٜا نٛضزغتا٢َْ زا، خاي ز٣ تط٣َ ئ١ظ َٔ زظ ْاظ َٛاظ٠ْا ١ٖض
َٝٓـ١              َٝذي ب َٝت ٠ٚظٜؿـ٢ زظـ َٝـط٣َ بهـ١ٜٔ نـٛ ثًـ١ٜ ئ١ظطؤن١ ٠ٚخت٢َ ١ْٖس٣َ ٜـ١ نـٛ ئـ١ّ ِضا٠ٚغـتٝا١ْن٢ يػـ١ض ظ

َٝـصّ ئاَـاش٠           زاب١ف نطٕ يػ١ض ب١َٓاٜا ع َٝذي ئـ١ظ ب َٝـط٣َ َـٔ زظـ ١زاي١ت٢َ ٚخاَيـ١نا ط١يـ١نا ططْطـ١ ت١بعـ١ٕ، يظ
َٜعطـ١ٖا زٖـؤى       َٜٝـ١، ت١بعـ١ٕ زطـ١ٍ ١ْٖـس٣َ زا ئ١طـ١ض ئـ١ّ       11ب١ْٗس٣َ به١ّ نٛ ز سػـ١ زٖـؤى ٠ٚنـٛ ثاض  %

َٝتظٝــا   َٝــط٣َ ث َٝــت ٖــ١ٜٔ َــ١سطَٚٔ، ظ َٜــس٠ ٖــ٣١، ١ْٖــس٠ى دٗ َٜٝــت ٖــ١ٟ ب١تاَيــ١نا ٠ٚظٜؿــ٢ ٜــا ظ ١ْٖــس٠ى ش
َـ      َط َٜعطـ١ٖا زٖـؤن٢ زنـ١ٜٔ،  َٝت ثاض َٝت١ نط٢َْ، ز ٠ٚخت١ن٢ زا ٠ٚخت٢َ ئـ١ّ باغـ َٝط٣َ زا ب ١ظْرتٜٔ اد١ع١ت ظ

َٝهاض٢َٜ نٛ ) َٜص٠ٜا ب َٜت ٣ٚ ٣١ٖ نـٛ ؾعًـ١ٕ ت١عاًَـ١نا زضغـت     %14ِض ١َٝٝ، ئ١ظ١ ش٣ ئ١ط١ض َٜعط١ٖا زٖؤن (ٍ ثاض
َٜـس٠ تـط    َٝط٣َ زاخاظ زن١ّ ظ َٜعطـ١ٖا زٖـؤن٢َ      زط١ٍ زٖؤن٢َ ١ْٖات١ٝ نط٢َْ، ي١َٚا ئ١ظ ظ ش َـاؾ٢َ ٜاغـا٢ٜ ٜـ٢َ ثاض

َٝذي  َٜس٠تط ئ١ّ زاخاظ ْان١ٜٔ، ب١َيه٢ زظ َٜري  24ظ َٝت١ ت١ضخإ نطٕ ئ١ظ غاَي١ بؤ ثًـ١ َٜعط١ٖا زٖؤن٢َ ب % بؤ ثاض
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َٜع ٠ٚظٜــط٣ زاضاٜــ٢ بهــ١ّ نــٛ ئــ١ٚ ئٝػــتكتاع١ت  َٝذي ئــ١ظ ئاضاغــت٣١ بــ١ِض ٠ٚظٜؿــ٢، ثطغــٝاضا ز٣ تــط٣َ َــٔ زظــ
7،١َٜٝخا١ْْٝؿ٢َٝٓٝ نٛ  َٝظ١ زنٝذي ٚ بؤن٢ا ت١بع١ٕ ب١ضغـظ٢َ ْـازاتٔ، ثـاض ٍ بـٛزد٢َ      %  ١ٖتا ْٛن١ ئ١ظ١ ن

َٜري ٠ٚظٜؿ٢ ت١ب 25زا  2111 ز٠غـت ثـ٢َ نـطز، بـ١ض٣      (9ع١ٕ ٖات١ٓ ئٝػتشساؽ نطٕ، ٍ ٖـ١ٜظا ) ١ٖظاض ث١ً
َٝذي   ١ٖ8ْس٣َ، ئ١ٚ  َٝت ز٣ َٛخ١غ١غ٢َ ٚإ ١ٖض ١ٖؾت ١ٖٜظا نا٢َْ، نٝظ١ نٛٚا خاي ز٣َ تط٣ َٔ زظـ ١ٖٜظ

َٝذي ئاَـاش٠ ب١ْٗـس٣َ بهـ١ّ نـٛ      َٝه٢َ َٔ زظ َٜت ئٝػتػُاض٣، ت١بع١ٕ ز٠غت ث ئاَاش٢َٜ٠ ث٢َ به١ّ غ١باض٠ت ثطؤش
َٝؿــٓٝاض نــط٣ ط١يــ١ن٢ ن١َــ١، ط١يــ١نا ططْطــ١ ٠ٚختــ٢َ    َٝــت ث ئــ١ٚ ثــاض٢َٜ٠ ٖاتٝــ١ ت١خػــٝؼ نــطٕ بــؤ ثطؤش٠ٜ

َٝتظ٢َٝ ٚ زاب١ؾـه  ١َٜٓ زاْإ يػ١ض ئ١غاغ٢َ ئ١ٚي١ٜٚ١ت٢َ بٝذي ٚ ث َٞ ز ط١ْنا عازالْـ١ يػـ١ض ٖـ٢َ١ دٗـا،     ثطؤش٠ٜ
َٜـت              َٜع غـ١ضؤن٢ ث١ضيـ١َا٢َْ، ثطؤش َٜـت بـ١ضز٠ٚاّ زا بـ١ِض ئ١ط١ض ئـ١ّ بـ١ض٣َ خـؤ بـس٢َٜٓ٠  ئـ١ظ غـاَي١ ش٣ ثطؤش

َٜعط١ٖا زٖؤن٢َ  َٜص٢َٜ٠ زن١ٜٔ، ب١ؽ ١ٖتا ْٛنـ١  19ثاض ١َٜٝ، ئ١ظ١ غ٢َ غاَي١ ئ١ّ ب١سػ٢َ ِضاغت ظ١نطْا ظ٢َ ِض  %
َٜص٠ ٢َْ١ٖ ٠ٚغا َٜــت١ نـطٕ ئـ١ظ ْـعامن يػـ١ض ض ئ١غاغـ١ٝ، ئ١ظطؤنـ١           بِطاغت٢ ئ١ظ ِض َٝتـ١ تـ١عاَٛزَي زطـ١ٍ ز ١ٜ ت

١َٜٝ نـٛ ث١ضيـ١َا٢َْ             َٝـت ث١ضيـ١َا٢َْ ٚ ط١ؾـب٢ٓٝ ظـ١ نـاظ١ض َٜعطـ١ٖا زٖـؤن٢َ ططْطـ٢ بـ١ض٠ نؤَبْٛ خ١َيه٢َ ثاض
َٝط٣َ ١ٖبٝذي ٚ ؾع١ًٕ ٠ٚنٛ ١ْٓٝض٣َ ضاغت١ق٢َٜ١ٓٝ خ١َيه َٜػت١ٜ١نا يػ١ض ظ َُٜا  نٛضزغتا٢َْ بِطاغت٢ ١َٖيٛ ٢َ ٖـ١ض

َٝـط٣َ زا، ئ١طـ١ض ب١سػـ٢َ     َٝت ي َٜص٠ ٢َْ١ٖ خ١َيه٢َ زٖؤن٢َ ش٣ ت١بع١ٕ ط١ٖٝت١ س١ق٢ خؤ زظ نٛضزغتا٢َْ، ئ١ظ ِض
َٜـت          َٜـت ئـا٠ٚزاْهط٢َْ ٚ ثطؤش َٝـس٢َٜ ِضاغـت٢ ط١يـ١ن٢ نـ١َٔ، ثطؤش َٝؿٓٝاض نط٣ به٣١ بؤ ز٠ظـ١ضا ئاَ َٜت ث ثطؤش

َٜتَٝت١ْسضٚغت٢ ط١ي١ن٢ ن َٜط٣َ، ١َ ١ْٖس٠ى ثطؤش َٜعطـ١ٖا زٖـؤن٢َ ئـ١ظ     ُٔ يٛ ١ٖٜٔ بِطاغت٢ يػ١ض ئاغت٢َ ثاض
َٝصّ ئٝػرتاتٝذ١ٓٝ، خع١َت١نا َـ١ظٕ   َٝت ئ١ظ زؾ٢َ ب َٝت ططْطٔ، ثطؤش٠ٜ َٝسا به١ّ ١ْٖس٠ى ثطؤش٠ٜ َٟ ت ت١ضنٝع
ز٣َ بؤ خ١َيه٢َ ن١ٕ، ب١ؽ ١ٖتا ْٛن١ ز٢َْ ت١ئذٌٝ نط٢َْ ٚ ئ١ظ ْـعامن َٛبـ١ضض نـ١ٝ، نٝٝـ١ ٜـ١ع٢ٓ ئ١طـ١ض٣َ       

َٜع ٠ٚظٜـط٣َ        ظ٢َ بريٚبؤْا ١ْٖ َٝتـ١ نطْـ٢َ، ئـ١ظ ثطغـٝاضا ئاضاغـت٣١ بـ١ِض ٢َ بؤن٢ زٜظ ن١ْٚٛى ت١بع١ٕ بؤ ْاٖ
َٜط٣َ     51خ١غـت١خاْا ب١ضز٠ِض٠ؾـ٢، نـٛ ٖـ١تا    ث ْساْا٢َْ ١ٜ، بؤ صي١ْٚٛ ؾطؤن١خاْا زٖؤن٢َ  ٖـ١ظاض ١ْؾـ١ض٣َ يـٛ

ض نط٢َْ، ئ١ظ١ ٢َْ١ٖ ١ٖٜٔ، ئٝشتُاي١ بؤ ساَي١ت١ن٢ ْاغاغ٢َٝ غ١عات ٚ ْٝظ١ ١ٖتا زط١ٜٓ١ زٖؤن٢َ بؤ ناض٠غ١
َٝؿه١ؾ٢ خـ١َيه٢َ خـؤ بهـاتٔ،     َٝذي سه١َٛت خع١َتطٛظاضٜت ١ٖش٣ ث ١َٜٝ نٛ زظ َٝه١ٚا٣١ْ ١ْٖس ش٣ ت١بع١ٕ ث
َٝت ط١يٝا ظاخـؤ نـٛ ئ١ظـ١ ٖـ٢َْ١ ش٣ خاَيـ١نا ط١يـ١نا ططْطـ١، ١َؾـطٚع١ن٢ غـرتاتٝذ١ٝ ٚ           ًَٝ ١ٖض٠ٚغا زٚٚ تْٛ

َٟ بؤ خ١َيه٢ ناتٔ نٛ قؤْاغا ز٢َٜٚٚ ب١غ١ض١ْٖس٣َ ِضا ئ١ظ غاَي١ غ٢َ ًَٝاض زٜٓـاض ٖاتٝٓـ١    خع١َت١نا ب١ضناظ ز
َٝٝـ١    َٝط٣َ ٚ خ١غت١خاْا ٜا ظاضؤى ب٢َْٚٛ ٍ زٖؤن٢َ دٗـ٢َ زاخ ت١خػٝؼ نط٢َْ، ١ٖض٠ٚغا خ١غت١خاْا ث١دم١ؾ

َٝؿتا ض تؿت بؤ ١ْٖات١ٝ نط٢َْ، ١ٖض٠ٚغا ئ١ط١ض  3بِطاغت٢ ئ١ظ١  َٝت ث٢َ زز٠ٜٔ ١ٖتا ْٛن١ ٖ غاَي١ ئ١ّ ئاَاش٠ٜ
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َٝـصٜٔ ز٠ظـ١ضا ِضاْٝـ١، ز٠ظـ١ضا ِضاثـ١ض٢َٜٓ ٜـ١ ٚ ط١يـ١نا ططْطـ١          ب١سػ٢َ ثطؤ شا به١ٜٔ ٍ ز٠ظ١ضا ِضا١ْٝ نٛ ئـ١ّ ب
َٜط٣َ    َٜت ظ٢َ ق١ظا ِضاْٝا ت١بع١ٕ ١ٜى ثطؤش٠ ٚ ١ٜى ؾ١ضَاْط١ٖا ٠ٚظاض٠تا ناضٚ ناضٚباض٣َ نؤ١َيٜـ١ت٢ يـٛ غٓٛٚض

َٜط٣َ ت١بع١ٕ ب َٝتظٝا ظاْري ط١ي١ى ٚ ط١ي١نا ططْط١ يٛ َٝتظٝا ١ْٓٝ، نٛ ئ١ّ ث َٝصّ ث َٝت١ ٠ٚضططتٔ، ئ١ظ زب ١ضناٚ ب
َٝت ١ٖٜٔ ؾع١ًٕ زضياٖٝو ٖاتري،  َٝـت١ نط٢َْ، نْٛه٢ ؾع١ًٕ ١ْٖس٠ى ثطؤش٠ٜ َطاد١ع٢َٜ١ ز قائ١ُٝ ثطؤش٠زا ب
َٝـسا نطْـ٢َ              ًَـ٢َ ت َٝ َٝسٜـ١ ظ١ْـ١ ب١سػـ٢َ َـ١ ٖاتٝـ١ ٚ ب١سػـ٢َ ل َٝت ١ٖٜٔ غـ١ض بـ١ قـ١ظا ئاَ ١ْٖس٠ى ثطؤش٠ٜ

َٝتظٝــا ئٝشتُــاال خ١ي١تٝــ١ت َٝتــ١ نطْــ٢َ،    ث َٜط٣َ ب َٝتظــ٢ َطاد١عــ١نا ت١بعــ١ٕ يــٛ ١َتب١عٝــ١ت ش٣ بــٔ، ئــ١ظ ث
َٝت، ب١ؽ خعَـ١تا ثـطؤش٠ ٚ بْٛٝـا تـ١ست٢ ٜـا       َٜس٠تط زَي ت ٍَ ب١ غاَي٢َ ظ َٛاظ١ْ٠ د٢َٗ خؤؾشاي١ٜ١ٝ ت١بع١ٕ غا

َٝـصٜٔ ٜ       َٝٔ ب َٝت١ ت١خػٝؼ نـطٕ، ١َٖيُـ١تا ئاظانطْـا ئـ١ّ زؾـ ١ن١ٜـ١ت  ظ٢ ٠ٚيت٢ زا ئ١ظ زبِٝٓ ٜا الٚاظ٠ ٚ ْاٖ
َٝذي خع١َتـ١نا ب١ضنـاظ بط١ٜٓٝتـ١ ٖاٚٚيتٝـ١ت نٛضزغـتا٢َْ، بـ١َي٢َ        ْٝؿت١د٢َ ب٢َْٚٛ د٢َٗ خؤؾشاَي١ٝ نٛ بؿ
َٜت ٣١َ ١ْط١ٖ١ؾت١ٓٝ قـ١ظا ٚ ْاسٝـ١    َٜط َٜت باش َٝصّ ئ١ظ ثطؤش١ٜ٠ت ٢َْ١ٖ بت٢َٓ ٍ زاخ٢ً غ١ْت١ض ئ١ظ زؾ٢َ ب

َٝت١ نطٕ، ئٝ َٝسا ب ١َٜٝ نٛ َطاد١ع١ٜ١ت ت َٝتؿٝا ١ْٖس َٝتظـ٢ قـ١ظا ٚ    ظ١ ش٣ ث شتُاي١ تاخ١نا ١َظٕ ٜا خـ١َيه٢َ ث
َٝــ٢،    َٜط٣َ ش٣ ت١بعــ١ٕ بــ٢َ بــ١ف ْــ١بٔ ي َٝتــ١ ب١ضنــاظ نــطٕ ٚ يــٛ َٜط٣َ ب ١َٜٝ ئ١ظــ١ يــٛ َٝتظٝــا ٜــا نــ١ْس ْاسٝــ١ ث
َٝـصّ ئاظـ١زاْهط٢َْ ب١ضنـاظ ٜـا ٖـ٣١، ئٝشتُايـ١ ٖـ١تا         َِٝ ب ئ١ظطؤن١ ئ١ّ زبٝٓري س١ض٠ن١ٜ١نا عُطا٢ْ ئ١ظ زؾ

َٝــت١        س١ز٠ن٢ ١ْ ط١ي١نا ١ْخؿ١ َٝهت١ض٣َ ز٣ ئٝٗتُاَـ١نا َـ١تًٛب ت١بعـ١ٕ ثـ٢َ ْاٖ زإ بٝذي، َٛقـاب٢ً ٣ٚ غـ
َٝـصٜٔ ٚيتـ١نا                زاْإ، بـؤ صيْٛٚـ١ نـ١ضت٢َ غـٓاع١ت٢َ، يبـ١ض ١ْٖـس٣َ ئـ١ّ زبٝـٓري ٠ٚيتـ٢َ َـ١ َـ١ظْرتٜٔ ئـ١ّ ب

ئ١ظ١  َٛغت١ًٖو ب١ ئُٝتٝاظ ت١بع١ٕ ١َْتك٢َ زا ٢َ١ٖ تؿت ئ٢ََ١ زنطٜٔ ٚ ئٝعتُاز٣ ئ١ّ يػ١ض خؤ ْان١ٜٔ
َٜع              َٝـصٜٔ بـؤ َٛغـت١قب١زي خاَيـ١نا ٜـا خطابـ١ بؤَـ١، زاخـاظ٣َ زنـ١ّ ث١ضيـ١َا٢َْ بـ١ِض َٝري ب ش٣ ١ٜع٢ٓ ئ١ّ زؾـ
َٝؿ١ٜا طـريؤ بْٛٚـا ٜـا ظـ٢َ بـٛزد٢َ       َٝت ٣١ٖ تاٜب١ت١ د٢َٗ ظ١ نٛ ن ت١بع١ٕ ز٠ضن١ظٝذي ئ١ظطؤن١ ظإ نؤّ بْٛٚ

َٝت١ ناض٠غ١ض نطٕ، خاي َٝط٣َ ١َغ١ي١ ظإ غـٛيؿا ض غـٛيؿا    ئ١ّ ناض٠غ١ض به١ٜٔ ب ض ئاي١ٝت بٝذي ب ز٣ تط ظ
َٝـصّ ش ضٚسـ١نا      َٝت ٢َ١ٖ نٛ سه١َٛت زاتـٔ ٚ ئـ١ظ ب ٍَ بٝذي، ئ١ظ غٛيؿ ع١قاض٣ بٝت ٚ ظ٠ٚاز بٝت ٚ نؿتٛنا
َٝٓـ١ قـ١ت  نطْـ٢َ ض          َٝذي ئـ١ظ غـًؿ١ٜ١ت ٖـ٢َْ١ ١ْٖ َٝع ْاظ ب١ٜٓا ٖاٚٚيت٢ ٚ سهَٛـ١ت٢َ زا زظـ ث٠ٜٛ١ْس١ٜنا بٗ

َٝ ٣٠َٛٝ ض سذ١تا بٝت ْابٝت ب تـ١ قـ١ت  نطْـ٢َ، ثاض٠ٜـ١ن٢ َـس٠ٚ٠ض٠ بـ١ضز٠ٚاّ بٝـت تـا نـٛ ؾعًـ١ٕ خعَـ١تا            ؾ
َٜس٠ ش٣ بـدي، خـاي ز٣ تـط٣َ     َٝت ٢َْ١ٖ ت١بع١ٕ ظ َٝت١ نط٢َْ، زط١ٍ ١ْٖس٣َ زا زاخاظ٣َ زن١ّ ئ١ظ غٛيؿ خ١َيه٢ ب

اظ٣ زنـ١ٜٔ،  زاخاظ٣َ زن١ّ ئ١ظ١ غ٢َ غاَي١ ئ١ّ ب١سػ٢َ ١َٖي١ُتا ئاظانطْا قٛتاةاْا زن١ٜٔ، ئ١ّ ب١سػ٢َ تٛاْاغ
    ١َٝٝ ئ١ّ ب١سػ٢َ غٓسٚقا ْٝؿت١د٢َ ب٢َْٚٛ زن١ٜٔ، ب١ؽ ط١ي١نا ططْط١ ِضاثؤضت١ى ١َ ١ٖبٝذي، ئ١ظـ١ غـاي غـ
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١َٓٝ زاْإ، ب١ؽ ئاٜا ١ٖتا ْٛن١ ن١ْس قٛتاةا١ْ تـ١َاّ بٜٛٚٓـ١ا ٖـ١تا ْٛنـ١ نـ١ْس       ت١خػٝػات بؤ ١ْٖس٣َ ب
٢ ظظط١ٜٓا، ١ٜع٢ٓ ئ١ظـ١ ب١ضنـاظ ِضْٚٚٝـ١ى    ١ٜن١ٜ١ت ْٝؿت١د٢َ ب٢َْٚٛ، ن١ْس قٛتاب١ٝت ١َ ٍ ز٠ض٠ظ١ ٚيت

َٝؿه١ؾـ٢ ث١ضيـ١َا٢َْ           َٝؿـٓٝاض٠نا ز٣ ث َٝت ٖـ٢َْ١ ٖـ١بٔ، ث ١َ ١ٖبٝذي، ط١ي١ى ٚط١يـ١نا ططْطـ١ ئـ١ظ تـ١ٚظحيات
َٜع زنــ١ّ نــٛ َازز٠ٜــ١ن٢ ٜاغــا٢ٜ ٍ َــٛاظ٢َْ٠ زا ئاَــاش٠ ثــ٢َ بــس٠ٜٔ ٠ٚختــ٢َ نــٛ ثــطؤش٠ ٜاغــا ئــإ ٖــ١ض      بــ١ِض

ــ١ن٢ ٠ٚ  ــ١ن٢ َٛخػــ١ؽ بؤثطؤش٠ٜ ــطٕ     ١َب١ًغ ــ٢َ بــ١د٢َ ن ــ١ د َٝت ــ١ٜظا زا ١ْٖ ــٝ زي ؾــ١ف ٖ ــٛ ز خ ــ٢َ ن خت
َٝذي ِضاثؤضت١ن٢ ٠ٚظٜط٣َ زاضا٢ٜ ٚ زط١ٍ ٠ٚظٜط٣َ ث ْساْا٢َْ بؤ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ 25ت١قطٜب١ٕ ْػب١  % زظ

َٝذي زٜاض به١ٕ، ١ٖض٠ٚغا بؤ ث١ضي١َا٢َْ ١ٖبٝذي، ئٝػتذٛابا ٠ٚظٜط٣َ بهاتٔ، ٠ٚخت٢َ  َٝت ظ٢َ ت١خري٢َٜ ب ئ١غباب
% ٜـ ش ٚإ ت١خػٝػـات٢َ ثـطؤشا بـؤ ٠ٚظاض٠تـ٢َ ت١بعـ١ٕ دـ٢َ بـ١د٢َ ْـ١نطبٔ، خـاي ز٣ تـط٣ ثـطؤش٣َ            61نٛ 

َٝسا ١ْبٛٚ، ب١َي٢َ ١َ زٜـت   2111بٛزد٢َ  َٞ ناض٣ ١ْٖات ب٠ٚٛ زاْإ، تؿت٢ ٠ٚغا ت زا ت١بع١ٕ ض ئاَاشا ب١ُٝ ب
         ٖ اتـ١ غـ١ضف نـطٕ زاخـاظا     ت١بع١ٕ د٢َٗ زا خؤؾـ١ٝ ش٣ نـٛ ئـ١ٚ بـ١ؽ زطـ١ٍ ١ْٖـس٣َ زا ئـ١ظ ثـاض٢َٜ٠ يهـري٣ 

َٜعط١ٖا زٖؤن٢َ ش٣ ت١بع١ٕ زاخاظ٠نا ٜـا بؤَـ١ ز٣ نـط٣،     ِضْٚٚهطز٢َْ زن١ٜٔ ظ٢َ ن١ْس٣َ ش٣، َاَؤغتا١ٜت ثاض
بؤ غ١ضؤنا١ٜتٝا ث١ضي١َا٢َْ ش٣ ِض٠ٚا١ْ به١ٜٔ، زاخاظا ١ْٖـس٣َ زنـ١ٜٔ نـٛ ئـ١ٚ دٝاٚاظٜـ١ت بـٛزد٢َ ٚإ زا ٍ       

َٝصٜٔ  ١ٖتا ْٛن١ ت١بع١ٕ ئ١ظ دٝاٚاظ١ٜ ١ْٖات١ٝ 2113 َٝري ب ١ٖظاض زٜٓاضٕ بؤ  21غ١ضف نطٕ ب١َي٢َ ئ١ّ زؾ
َٝت١ ِضاغت ظ١نطٕ نْٛه٢ ططْطٝـ١نا   َٝعا١ْنا ١ٖشاض ط١ي١ن١ ي١َٚا زاخاظ٣َ زن١ٜٔ ئ١ظ دٝاٚاظ١ٜ ٢َْ١ٖ ش٣ ب خ
َٜـس٠ بْٛٚـا ٜـا             َٝذي سهَٛـ١تا َـ١ ثؿـت٢ ظ َٝعاْـ١ن٢، خـاي ز٣ تـط٣َ زظـ ٣١ٖ نٛ ططْط١ٜا خؤ ٖاٚٚيتٝـ١ى ٚ خ

ي١نا ططْطـ١ ططْطـ٢ زا١ْنـ١ ٖـ١ش٣ ةا١ْْٝؿـٝٓا بـساتٔ، نـٛ خا١ْْٝؿـري ئـ١ظطؤ ئـ١ّ ش٣ ز٠ٚزي           بٛزد٢َٜ١ ط١
١ٖٜٔ، عُط٣َ خؤ خط٠ن٢ غ١ضف نط٣ بؤ خع١َتا ظـ٢ ًًَٝـ١ت٢، ئ١ظطؤنـ١ َػـت١ٚا١ٜن٢ ١َعٝؿـ٢ زابـٔ نـٛ        
 ١ٜع٢ٓ ١ْ ٍ َػت١ٚا١ٜن٢ ١َتًٛب بٝذي، بِطاغـت٢ ن١غـٝـ َـ١ش٣ قـ١بٌٝ ْانـاتٔ يـ١َٚا زاخـاظ٣َ زنـ١ّ بـِط٠         
َٝت١ ت١خػٝؼ نطْـ٢َ نـٛ ؾعًـ١ٕ ٍ ئاغـت٢َ خعَـ١تا ٚإ بـٝذي نـٛ عُـط٣َ خـؤ خـطِ            ثاض١ٜ٠ن٢ ١ٖش٣ بؤ ٚإ ب

َٝتـ١ زا١َظاضْـسٕ نـٛ             ٢ََُٜ ب َٜت ٖـ١ض غ١ضف نـط٣، ١ٖض٠ٚغـا زاخـاظم زنـ١ّ غـٓسٚقا خا١ْْٝؿـٝٓٝا ؾ١ضَاْبـ١ض
زؤالضا ٖاتٝـ١ ظـ١ بـِطٜٔ ش    ١ٖتا ْٛن١ ت١قطٜب١ٕ بِط٣َ ١ْٙ غ١ز ًَٝاض  2118خاَي١نا ١ٜع٢ٓ ط١ي١نا ططْط١، ش 

ؾ١ضَاْب١ض٣َ سه١َٛت٢َ بٓاظ٢َ غٓسٚقا خا١ْْٝؿ٢َٓٝ ب١َي٢َ ئ١ظ٢ ١َب١ًغ٢َ ئ١ظطؤن١ ض ٚدٛزا خؤ ْٝٓـ١، خـاي   
َٜهدـطا٣َٚ ظاْػـت٢ ٚ ِضؤؾـٓبري٣، ئـ١ظ          ز٣ تط ئٝشتُاي١ ط١ي١ى ئاَاش٠ ٣ٚ ثاض٢َٜ٠ زا نـٛ ت١خػـٝؼ نـطٕ بـؤ ِض

َٜهدـطإٚا،         84ثاض١ٜ٠ى ٖات١ ت١خػـٝؼ نـطٕ ت١قطٜبـ١ٕ     2111 َٝـصّ ئ١ظـ١ ض ِض َِٝ ب ًَٝـاض بـٕٛٚ، ئـ١ظ زؾـ
َٜعإ     211نــْٛه١  َٝٔ غٝاغــ٢، زطــ١ٍ ١ْٖــس٣َ زا بــ١ِض َٜهدــطاٚ ثــاضت َٝٓــ١ غــ١ضف نــطٕ بــؤ ض ًَٝــاض٣َ ز٣ ش٣ ت
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 ٢ََُٜ َٜهدطاٚا ظاْػت٢ ٚ ضؤؾٓبري٣ غ١ضف نطٕ، ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ  3غ١ضؤنا١ٜتٝا ١ٖض ًَٝاض زٜٓاض بؤ ظإ ِض
َٜهدـطا٣َٚ ظاْػـت٢ ٚ ِضؤؾـٓبري٣، ١ٖض٠ٚغـا ئـ١ظ غـاي ش٣            ًَٝـؤٕ زٜٓـاض    999 ٜـ١ت غـ١ضف نـط٣ بـؤ ٖـ١َإ ِض

َٜـت ١ْٖـ١           َٜهدطاٚ َٝٓذـ٢ ًَٝـؤ٢ْ غـ١ضف نـطٕ، ئ١ظـ١ بـؤا ئـ١ظ ِض ت١بع١ٕ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ١ٜى ًَٝاض ٚ ث
١َٓٝ غ١ضف نط٣ ١ٜع٢ٓ ِضاغت٢ د٢َٗ ثطغٝاض١ٜنا ١َظ١ْ، ١ٖض َٜت ز٣ ئ٣ٚ١ ت ٠ٚغـا  ن١ٓٝ ٚ ئ١ٚ زٚٚ غ١ز ًَٝاض

َٝصٜٔ زاخاظ٣َ زنـ١ّ ٠ٚظاض٠تـا نـاض ٍ ٖـ٢َ١ ٚيتـا ٠ٚظاض٠نـا غـٝاز١ٜ ط١يـ١نا ططْطـ١ ٚ ططْطٝـ١نا            َٝري ب ئ١ّ بؿ
َٝذي ز٣َ غتاْساضز٣َ دٝٗا٢ْ بٝذي ٚ خع١َت بؤ تار ٚ  َٝت١ ت١خػٝؼ نط٢َْ زظ َٜصا بؤ ت َٝت١ زاْإ ئ١ٚ ِض باؾرت ب

َٜـصا ٖـ٢َْ١   ؾ١ضحي١ٜ١نا ططْط زناتٔ ظ٢َ ٚيتـ٢َ زا، يبـ١ض ١ْٖـسم ئـ١ظ      َٜص٠ٜـ١نا ن١َـ١ ئـ١ظ      4225ِض ط١يـ١ى ِض
َٝت١ نط٢َْ، ١ٖض٠ٚغا ثؿت١ظاْٞ ٚإ زاخاظا زن١ّ ئ٣َٚ١ ِضاثؤضتـا يٝصْـ١ٜا    زاخاظ٣َ زن١ّ َطاد١ع١ٜ١ى زظ٢َ زا ب
َٜع   َٝٓــ١ دــ٢َ بــ١د٢َ نــطٕ، ئــاخط ثطغــٝاضا َــٔ بــ١ِض نؤ١َيٜــ١ت٢ زا ت١بعــ١ٕ ٖــاتري ثؿــت١ظاْٝا زَي زنــ١ّ نــٛ ب

َٜت ْاٚنـ١ٜ١ت زابِطا٠ٚنـإ نـٛ       غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢َْ ئـ١ظ   2111يػ١ض ئ٣ٚ١ بِط٣َ ثاض٢َٜ٠ ئ١ظ٢َ نٛ بـؤ ز٠ظـ١ض
َٝصّ ض بِط٣َ ثاض١ٜ٠ن٢ بؤ ظإ ز٠ظ١ضا ١ْٖات بٛٚ ت١خػٝؼ نطٕ، ثـاض سـ١ؾت٢َ ًَٝـاض بـؤ ٖاتٓـ١ ت١خػـٝؼ        زب

َٝت ئـ٠ٚ١َي٢ زا ت١بعـ١ٕ تؿـت١ى ١ْٖاتٝـ١ غـ١ضف نـطٕ ش ٣ٚ ثـاض٢َٜ٠، ٍ         دٗـ٢َ  زا  2112نطٕ، ٍ ؾ١ف ١ٖٜظ
َٝتظٝا ِضٕٚٚ نطز٢َْ بِطاغت٢ يػ١ض ض ئ١غاغـ٢َ   َٜت ز٣ ٖات١ٓ ت١خػٝؼ نطٕ، ب١ؽ ث َٝٓذ٢ ًَٝاض خؤؾشاَي٢َٜ١ ث
ن١ٚا ثطؤش٠ ش٣ ب١سػ٢َ بؤ ٚإ ز٠ظ١ضا ٣١ٖ ئ١ّ ت١ئهٝـس٣َ زنـ١ٜٔ ئـ١ّ ٠ٚنـ٢ نٛضزغـتا٢َْ تـ١عاَٛزَي زطـ١ٍ        

ــا٢َْ    َُٜا نٛضزغ ــٛ ٖــ١ض ــ١ٚ خعَــ١تطٛظاض٢َٜ ن ــاتٔ   ٚاْــ١ ش٣ بهــ١ٜٔ، ١ٖض٠ٚغــا ئ َٝؿــه١ف زن ــؤ ث ٢َٝ خ ٖــاٚٚيت
َُٜا          ــ١ض ــ١ت ٖ ــْٛه٢ ٖاٚٚيتٝ ــ٢َ ن ــٝؼ نطْ ــ١ ت١خػ َٝت ــ١ض ٚإ ش٣ ب ــانؤن٢ ش٣ يػ َٜت ْ ــ١ض ــؤ ز٠ظ ــا ب ١ٖض٠ٚغ

١َٓٝ، زاخاظ٣َ غ١ضن١ؾت٢َٓ بؤ ٠ٚ زن١ّ.  نٛضزغتاْ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ. ثاٜسز.
َٜع ز.  عبساالسس: ثاٜسب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١  ضي١َإ.ب١ِض
َٝؿ١ن٢ ز٠غت خؤؾ٢ ٚ ثؿتطري٣ ي١ ِضاثـؤضت٢ زاضاٜـ٢ ز٠نـ١ّ ٚ ثؿـتطري٣ يـ١       َٜعإ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، ث ب١ض
ٍَ ٖٚـاش٠ خـإ ٚ عبـساهلل سـاد٢ حمُـٛز ز٠نـ١ّ، بـاؽ يـ١ٚ خايْـ١            َٝطز َٜع ناى ؾـ قػ١نا٢ْ غؤظإ خإ ٚ ب١ِض

ٜاْـ١،   78اض َاْطا١ْ ن١ ئ١َ١ ١َٖا١ْ ًَٝؤٕ زٜٓ 528ز٠ن١ّ ن١ َٝٓش٣١ ٜا١ْنا٢ْ ٠ٚضظؾ١ٝ، ن١ بطٜت١ٝ ي١ 
َٝؿ١ٜ١ى ١ٖبٛٚ س١ٍ نطا ب١ ت١ضخإ نطز٢ْ  َٜتـ٠ٚ١ ي١غـ١ض ئـ١ٚ ثاض٠ٜـ١ بـ١         8ثاض ن ًَٝاض زٜٓـاض ئٝعاؾـ١ بهط

َٝتـ٠ٚ١، غـ١ضؾ٢       َٓٝ َٜع غ١ضؤن٢ سه١َٛت، زاٚا ز٠ن١ّ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ئ١ٚ بـِط٠ ثاض٠ٜـ١ ٖـ١ض سي بِطٜاض٣ ب١ِض
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ــ١ٚ ثاض٠ٜــ١، خــ   ــ١ض ئ ــ١َإ   به١ْــ٠ٚ١ ي١غ ــساَا٢ْ ث١ضي ــ١َإ ٚ ئ١ْ ــ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضي ــ١ّ ي١غ اَي٢ ز٠ّٚٚ زاٚا ز٠ن
َٜت، خـاَي٢ زٜهـ١ بـاؽ     َِٜ بهط ثؿتطريضيإ به١ٕ بؤ زضٚغت نطز٢ْ زٜعا٢ٜٓ ؾاض٣ ٠ٚضظؾ٢ ي١ ثاٜت١خت٢ ١ٖض

ْـ         َٜط بابـ١ت٢ يٝص ٣١ ز٠ن١ّ ن١ ٖات١ٝ ي١ ئٝػتُاض٣٠ )اعساز اغيٛاظْـ١ ايتدُٝٓٝـ١ يـٛظاض٠ اغيايٝـ١ ٚاالقتكـاز( يـ١ش
ــؤَج٢ نٛضزغــتإ، )َتؿــل ايــٛظاض٠ اغيايٝــ١ يػــ١ٓ    ــ١ض  411ًَٝــاض ٚ  22( نــ١ بطٜتٝــ١ 2112ئؤَي ًَٝــؤٕ، ئ١ط

َٝػـتا    411ًَٝاض ٚ  2ب١ضاٚضز٣ به٠ٚ١ٜٓ١ ي١ غاَي٢ ثاض ن١  ًَٝـاض ظٜـاز٣ نـطز٠ٚٚ، ثطغـٝاض      21ًَٝؤٕ بـٛٚ، ئ
َٜع ٠ٚظٜـط٣ زاضاٜـ٢ ٠ٚيػيـإ بساتـ٠ٚ١ نـ١ ئـ١ّ  ثاض٠ٜـ١ نـ١ٝ          َٝط٠ ي١ ب١ِض َٝه٢ زٜهـ١     ي ٢ًَ نـ١ٝا خـاَي ٚ ت١ؾاغـٝ

ًَٝـؤٕ زٜٓـاض تـ١ضخاْٝإ نـطز٠ٚٚ بـؤ       61ز٠غت خؤؾـ٢ يـ١ سهَٛـ١ت ٚ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢ ز٠نـ١ّ نـ١ بـِط٣         
َٝه٢ زٜهـ١ زاٚا ز٠نـ١ّ يـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢              َٝساٜٚػـت٢ تاٜبـ١ت، خـاَي يٝص٣١ْ ثاضا ئؤَيـؤَج٢ نـ١ تاٜب١تـ١ بـ١ خـا٠ٕٚ ث

ــ٣١ الٚإ    ــ٢ بٓه ــت نطزْ ــطؤش٣٠ زضٚغ ــساْإ ث ــاض٣٠ ٠ٚضظف،   ث ْ ــ٠ٚ١ ز٠ضب َٜتــ٠ٚ١، ئ ــاز٠ بهط ــؤَإ ئٝع ــ١ ن ي
ي١ال١ٜن٢ زٜه١ ب١ ْٝػب١ت٢ ثطؤش٠نا٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢ ئ١ٚقاف ن١ ب١ِضاغت٢ ٖٝ  ثطؤش١ٜ٠ن٢ بـؤ ١َغـٝش١ٝنإ ٚ   

َٝسا ١ْٝا ظؤض غٛثاؽ.  ئٝعٜس١ٜنإ ١ْٖاتٛٚت١ نطزٕ، زاٚا ز٠ن١ّ ي١ب١ضن٢ ئ١ٚ ؾت٣١ ت
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 ظن١ٝ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ظن١ٝ غٝس قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َُٜا      َُٜا نٛضزغـتا٢َْ زنـ١ٜٔ، نـٛ ٖـ١ض َٝٔ ث١ضي١َا٢َْ، زٜاض٠ ئ١ّ زاْٛغتاْس٢َْ يػ١ض بٛزدا ١ٖض َٜعإ ئ١ْساَ ب١ِض

َٝت ٣َٚ ٍ زٜظ ز٠غتٛٚض٣َ ٖات١ٓٝ زٜاض نطٕ ٚ غٓٛٚضزاض نـطٕ، ئـ١ٚ    نٛضزغتا٢َْ دعئ١ن١ ش عرياق٢َ ٚ ز٠غ١يت
َٝت ١ٖٜٔ  َُٜا نٛضزغتا٢َْ زٜػإ ب١ضب١غت ٚ نؤغج َٝت ٖات١ٓٝ بؤ ١ٖض ز٠غتٛٚض٣٠ ٖات١ٝ زاْإ ٚ ئ١ٚ ز٠غ١يت
بؤ ََٛاض٠غ١ نطْا ٚإ ز٠غ١يتا ش٣، ش بـ١ض ١ْٖـسم ئـ١ظ زظامن نـٛ ئـ١ّ َٝهاْٝعَـ١ن٢َ زاْـري بـؤ البطْـا ٚإ          

َِٝط٣ بٔ، ض ئٝساض٣  َٝت ٢َٜ ٣١ٖ، ض غٝاغ٢ بٔ ض ناضط َٝري ئـ١ٚ ثـاض٢َٜ٠ َاٜـت ٍ         نؤغج بـٔ بـؤ ١ْٖـس٣َ نـٛ بؿـ
َُٜٝا ٍ ْـاظ بٛزدـ٢َٜ١        َٝري ٣َٚ عـ١دعا ٖـ١ض َُٜا نٛضزغتا٢َْ ظ١ط١ِض١ٜٓظ١ بؤ ١ْٖـس٣َ بؿـ سه١َٛتا عرياق٢ ١ٖض
َٝو ش ٚإ خاي ئ١ظ١ٜ١ ٜـا زٜـرت ئـ١ّ ٖـ٢َ١      َُٜا نٛضزغتا٢َْ زا نٛ زٜاض٠ ن١ٝ ث٢َ ثِط ن١ٜٓ١ظ١، ئ سه١َٛتا ١ٖض

َٝتظٝـا َـا شٜٓط١ٖـ١نا ٜـا غٝاغـٝا بـاف        زظاْري نٛ ئ١ط١ض َ َٝذي شٜٓط١ٖ١نا ٜا ئابٛٚضٜا باف ١َ ٖـ١بٝذي ث ١ بب
١ٖبٝذي، ٣َٚ شٜٓط١ٖا غٝاغٝا باف ش٣ ئ١ّ ٢َ١ٖ زظاْري ن١ٚا ناض٠غ١ض به١ٜٔ، ئ١ٚ ش٣ الزاْا ٚإ نؤغـح ٚ  

١َٝٝ، ئ١ظـ١ ط١يـ١ى ط١يـ١نٝا ت١بٝعٝـ١ نـ      َٜت ١ٜت ٣١ٖ ط١ٍ سه١َٛتا ٜا ؾٝسِضاَي١ عرياق ٛ ٍ ٚيتـ١ن٢َ ش٣َ  ت١ط١ض
ــيٛي١ٝتا ٣َٚ          ــ١َيو ١َغ ــ١ٚ خ ــا ئ ــ١ن٢ ٚات ــ١ض ٠ٚيت ــت ٖ َٝ ــت٢ بٓ ــس٠ض٠ن٢ غطٚؾ َٜ ــ١ ش ــات٢َ َ ــ٢َ زاٖ َٝه ــ٢ ئ َٜ ز٠ض
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١َٝٝ نٛ خعَـ١تطٛظاضٜا بـ   َٝري غـ١ح           ؤ ٣ٚسه١َٛت ٖـاٚٚيت٢ زابـري بهـاتٔ، ش بـ١ض ١ْٖـس٣َ ش٣ ئ١طـ١ض ئـ١ّ بٗـ
َٝت ت١ؾـػ٢ًٝ ٚ ٜـ١        َٜـ٢ ت١ؾـػ٢ًٝ زا     ن٢َٜٓ١ ئ١ٚ الغـ١ْط١ٝ ٖـ٣١ َابـ١ٜٓا ١ْؾـ١قات َٝٓا٢َْ ال ب١ضٖـ٢ََ١ ٠ٚبـ١ضٖ

َُٜا نٛضزغتا٢َْ ٚإ خع١َتطٛظاض١ٜت ٖا٠ٚيتٝا ؾ١ضاٖـ١ّ بهـات،    َٝذي سه١َٛتا ١ٖض ؾه١غت٢ بؤ ١ْٖس٣َ نٛ بؿ
َُٜا           ــ١تا ٖــ١ض ــ١ن٢ ش٣ سهَٛ ــٛ تــا ِضاز٠ٜ ــات٢َ، ن ــ١ زاٖ َٜــس٠ض٣َ ز٣ بط١ِضٖٝٓ ــتا٢َْ ش َُٜا نٛضزغ ــ١ض ــا ٖ َٝتظٝ زَي ث

َٝٓطاظ٢َ ٖا َٜس٠ض٣َ ْاظدؤ٢ٜ ١ٖضن١ْس٠ ب١ضب١غت ٚ زٚشَٓهاضٜـ١ت ٖـ٣١   نٛضزغتا٢َْ ث َٝت بؤ ث١ٜسانطْا ٚإ ش ظ
َٜس٠ضا شٜـا   َٝري غ١ح ن٢َٜٓ١ ث١ٜسا بْٛٚا ٚإ ش َٜس٠ضا ش٣ ب١ؽ تاِضاز١ٜ٠ن٢ ئ١ط١ض ئ١ّ ب بؤ ث١ٜسا نطزْا ٜا ٚإ ش

َُٜا نٛض  َٝت غ١ض٠تا١ٜٝت ئ١ظطؤن١ ٖـ١ض َٝو ٚإ َاؾ َٝت ١ٜت ٜإ ش٣ ئ َٝو  ش َؿهً زغـتا٢َْ نـٛ ناٖط٠بـا    ؾٝا٣ ئ
َٜـس٠ض٣َ ش٣ ز٣             َٝتظٝـا ئـ١ّ ش َٝـت تـ١َاسا ١َٜـ١، بـ١ؽ ث بؤ خ١َيه٢َ نٛضزغتا٢َْ زابـري بهـاتٔ، زَي ئ١ظـ١ ْـ١ دٗ
َٝت ٚإ باْهـا ضاؾٝـس٠ٜٔ ٚ ٜـا      َٞ بس٠ّ، ئٝٓاْا ٚإ ؾـ١ضع َٝذي ئ١ظ ئاَاش٠ ث َٝو شٚإ خايٜا نٛ زب زط١ِضٜٔ ٠ٚنٛ ئ

َُٜا نٛضزغتا٢َْ ١ٖض٠ٚغا َُٜا      ض٠ؾٝسا بؤ ١ٖض َٝتظٝا سـ١ٚاؾع٣َ ٜـ١ت سهَٛـ١تا ٖـ١ض باْه٢َ ز٣ تط ش٣، نٛ ١ّٖ ث
َٝذي ئ١ٚ غـًؿا نـٛ    نٛضزغتا٢َْ بؤ ٚإ ظؤض تط بٔ ١ّٖ س١ٚاؾع ش ال٢َٜ ٖاٚٚالتٞ ش٣َ ظ١ ١ٖبٝذي بؤ ١ْٖس٣َ بؿ

َٝٔ ب١سؼ ن١ٜٔ نٛ ش  ٚ ئ١ظ باضططاْٝا غـ١ض   ٣25 به١ٜٓ١  21ٚ  ٢َٜ21 به١ٜٓ١ 15ئ١ّ يظ٢َ زضن٢َ غاي١ْ ت
َٜت ت١ؾػ٢ًٝ بهٝذي ْـ١نٛ بـؤ بـٛاض٣َ ٜـا      َٝت١ الزإ بؤ ١ْٖس٣َ نٛ بٛاض َُٜا نٛضزغتا٢َْ بٗ بٛزد١ سه١َٛتا ١ٖض
َٝـو ش ناض٠غـ١ض٢َٜ ز٣ نـٛ ئـ١ظ زبٝـِٓ             َٝٓا٢َْ بهٝذي ْـ١نٛ بـؤ بـٛاض٣َ ت١ؾـػ٢ًٝ بهـٝذي، زٜػـإ ش٣ ئ ٠ٚب١ضٖ

َٜت سه١َٛت َٝتظٝا ئ١ّ ئاَاش٠ ث٢َ بس٠ٜٔ ئ١ٚ س١ٚاؾع ٚ ئُٝتٝاظات٢َ  َُٜا نٛضزغتا٢َْ ززات١ ن١ضت٢َ طؿت٢ ث ا ١ٖض
َٝري ئـ١ّ ظ١شاْـسْا           َٝتظٝا ١ْٖس٠ى ش ٚإ س١ٚاؾع ٚ ئُٝتٝاظات١ زاتـ١ نـ١ضت٢َ تاٜبـ١ت ش٣ بـؤ ١ْٖـس٣َ نـٛ بؿـ ث
َُٝـ١ غـ١ض ِضاثؤِضتـا ٜـا يٝصْـ١ٜا              َُٜا نٛضزغـتا٢َْ باؾـرت زَي بهـ١ٜٔ، زٖ ئابٛٚض٣ ٜـإ ش٣ نـ١ضت٢َ ئـابٛٚض٣ ٍ ٖـ١ض

َٝت ٜـ١ت ث١ضيـ١َا٢ْ ظـ١ ز٠غـت      زاضا٢ٜ نٛ ِضاثؤضت د٢َٗ ز٠غت خؤؾ٢َٝ ٜا ز٠َٚي١َ١ْس٠ ِٚضاثؤضتا ٢َ١ٖ يٝذاْ
َٝتظ٢ تاِضاز١ٜ٠ن٢ ٖاتري نٛ َطؤظ٢َ ٠ٚ زَي زناتٔ نٛ بـؤ د١ٗٝتـ١نا    َٝت ٜت ث َٝه٢َ ز ِضاثؤضتا ٚإ زا ِضٕٚٚ نطزْ ث

َٝسا ٣١ٖ نٛ َْٛ َٝت ت َٜدٝت١ غ١ض ٚإ ئ١ضقاَ اق١ؾ١ يػ١ض ٚإ ئـ١ضقاّ  ز٣ تط ١ْظاتٔ ئ١ٚ ِضٕٚٚ نطٕ َطؤظ٢َ ز
ٚ غ١ض ٚإ زاتا١ٜ بهاتٔ، ئ٣َٚ١ ٍ ْاظ٢َ ِضاثؤضت٢َ زا ٖـات٢، ١ٖضنـ١ْس٠ ش٣ دٗـ٢َ ثطغـٝاض٣َ ٜـ١ ظـ٢َ زضنـ٢ َـٔ         
١َُٜ غ١ض ِضاثؤضتا ٜا ٠ٚظاض٠تا ٜا زاضاٜـ٢ نـٛ بؤَـ١ ٖـات٢، ئـ٠ٚ١ دٗـ٢َ ثطغـٝاض٣َ ظـ٢َ زضنـ٢َ بـؤ ٖـ٢َ١             َٝصّ، ز زب

َٝسا َٝت ث١ضي١َا٢َْ نٛ ئاَاش٠ ث َٝتظ٢ بؤ ٣َٚ ِضاثؤضت٢َ ش٣ زا ٖاتبا ب١سؼ نطٕ، نٛ تاخري ط١ٖ١ؾتٓا ئ١ْساَ ٣ ث
َٜع ٠ٚظٜط٣َ زاضا٢ٜ ش زاٖات٢ نٛ  َٞ ٖات١ٝ نطٕ ٚ ِضٕٚٚ نطْا ب١ِض بٛزد١ٜا ١ٖضن١ْس٠ ئ١ظ١ غ٢َ ِضؤش٠ ئاَاش٠ٜا ث

َٝتظ٢ بٛٚ ز ِضاثـؤضت٢َ ش٣ زا بٓظٝػـري ٖاتبـا ب١ضز٠غـت٢َ     َٝت   بؤ ض تاخري ط١ٖؿت١ٝ ث١ضي١َا٢َْ، ب١ؽ ث ئ١ْـساَ
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َٝهت١ض٠ن٢ ١ْٖــس٠ى   َٝت بــ١ ٖــ١ض غــ ٜــ١ت ث١ضيــ١َا٢َْ، ثطغــٝاض َــٔ يظــ٢َ زضنــ٢َ ئ١ظ١ٜــ١ ئاٜــا ئــ١ٚ ئ١ٚي١ٜٚــ١ت
 ٍَ َٝهت١ض٠نا ناٖط٠ب٢َ زا ٖاتبٛٚ زإ نٛ د٢َٗ ز َٝت ٖٓس٠ى غ١نت١ضا ٖات١ٓٝ زإ، بؤ صي١ْٚٛ ثاض ٍ  غ ئ١ٚي١ٜٚات

َٝــت١   خؤؾ٢َٝ بٛٚ، ئ١ظ غاَي١ ث١ض٠ٚضز٠ٜا ٖات١ٝ زإ ئاٜا ئ١ظ١ َٝهت١ض٠ى بٗ َٝت ش٣ غـ ١ٜ ث ْهطٜا نٛ بؤ غاَي٢َ بٗ
َٝتـ١     َٝظ٢ زن١ٜٔ ئ١ّ ش٣ ثاض٠ٜـ١ن٢ باؾـرت بٗ ب١ضناظ ٠ٚضططتٔا نٛ ئ١ط١ض ظ٢َ ِض٠ْط٢َ بٝذي د٢َٗ زَيدؤؾٝا ٚ ٖ
َٝري غـ١ض      َٝهت١ض٣ ناض٠غـ١ض بهـ١ٕ، زٖـ َٝت ٣ٚ غ َٞ تاِضاز١ٜ٠ن٢ نُٝاغ١ٝت ز٠غت ْٝؿإ نطٕ بؤ ١ْٖس٣َ نٛ بؿ

َٝت غاي بٛض٣ بؤ ١ٖض٠ٚظاض٠ت١ن٢ ٖات١ٓٝ نطٕ، زٜاض٠ ١ْٖس٠ى ٠ٚظاض٠تا ط١يـ١ى ب باؾـ٢ ئـ١ظ    ئ١ٚ ت١خػٝػا ت
َٝت ١ٖٜٔ نٛ نـ١ّ ت١ضخـ١َٝا ٣َٚ ٠ٚظاض٠تـ٢َ ٚ ٜـإ      ت١خػٝػاتا ١ٜت د٢َ ب١دآ نطٜٔ، ب١ؽ ١ْٖس٠ى ٠ٚظاض٠ت

َٝت نٛ ن١ّ ت١ض َٝت ٠ٚغا زا ئ١ط١ض ٖاتٛ زٜاض به ١َٝٝ، ئاٜا ز ساي١ت خ١َٝا ٜا ٠ٚظاض٠ت٢َ ٜإ ش٣ ٜا ٣َٚ ؾ١ضَاْط١ٖ
َٝت َٔ ط١ي١نا  ٣َٚ ؾ١ضَاْط٢َٖ١ ٠ٚظاض٠تا ث ْساْا٢َْ ض ئٝذطائات ١ْ١ٖ بؤ ظ٢َ ١ٜن٢َ، زٜػإ ١ٖضن١ْس٠ ١ٖظاَي
َٝؿـٓٝاض نـط٣ تاٜبـ١تٔ ب ١ْٖـس٠ى         َٜـت ث َٜصا ٜـا زٖـؤن٢َ ثطؤش َٜت ١ٜت ن١ّ بْٛٚاٜا ِض ئاَاش٠ ب١ْٗس٣َ نط ٖؤناض

١َٓٝ زٜـاض نـطٕ زٜػـا ش٣ ناض٠غـ١ض ٖـري ض      % ٣ ْابٛضٜذي ن١ٓ ئ٠ٚ7ظاض٠تا نٛ ش  َٝسضن٢َ بؤ١َ بٗ َٝذي ث ١َ١ زظ
َٜـص٠ٜا زٖـؤن٢َ ١ْٖاتٝـ١          زازبٝٓٔ  ٠ٚنٛ ٠ٚظاض٠تا ث ْساْا٢َْ،  زٜػا ش٣ ئ١ظ زبٝـِٓ ش بـ١ض٣َ ١ْٖـس٣َ نـٛ ئـ١ٚ ِض
ب١ضناظ نطٕ ْػب١تا ق١ظا ٚ ْاس١ٝت ١ٜت زٖؤن٢َ ش٣ ئـ١ٚ ع١زايـ١تا ٜـإ ش٣ ئٝشتُايـ١  ط١يـ١ى دٗـ٢َ ز٣ ٍ       
َٞ نــط٣    َٜع بــ١ٜإ خــا٢َْ ئاَــاش٠ ثــ ٢َٝ ش٣ ٖــ١بٝذي ١ْٖاتبٝتــ١ ب١ضنــاظ نــطٕ، ٠ٚنــ٢ بــ١ِض َُٝاْ َٝط٣َ ٚ غــً ٖــ١ٚي
١ْٖس٠ى ؾاؾ١ٝت ١ٖٜٔ نٛ ١ْٖس٠ى ْاس١ٜ١ٝت غ١ض ١ْٖس٠ى ق١ظا٢َٜ ز٣ ظ١ْ١ ٜـإ ش٣ ١ْٖـس٠ى ْاسٝـ٢َٜ١    

١ًَٕ ْاسٝــ١ ْٝٓــ١ ق١ظاٜــ١، ٖٝظــ٢ زاضّ نــٛ ئ١ظــ١     َٝت ْظٝػــري غــ١ض بــ١ ْاسٝــ١ن٢ ظــ١ نــٛ ئ١غــ خ١يــ١تا ؾاؾــ
َٝب٢ٓٝ يػ١ض ِضاثؤضتا الث١ِض٣َ ؾ١ؾـآ   ١َُٝ غ١ض ِضاثؤضتا يٝصْا زاضا٢ٜ، ت ١َٓٝ ناض٠غ١ض نطٕ، زٖ ١َتب١ع٢ بٔ ٚ بٗ

٠َٟٛٝ خٛاض٠ٚ٠ زاب١ف نـطا٠ٚ، زَي ئ١ظـ١ ْـ١نٛ ئـ٢ بٛزد١ٜـ١       2112ٍ س١ٚت١ّ زا ٖات٢ نٛ بٛزدا غاي  ب١ّ ؾ
َٝظ٢ زاضّ ئ١ظ١ ِض اغت به١ْ١ظ١، ب١زَي ئ١ظ١ ٜا يٝصْا زاضا٢ٜ بٛٚ، ئ١ظ ثؿـتطريٜا  ب١َيهٛ بت٢َْ١ بٛزدا ت١ؾػًٝٝا ٖ

َٜت ٜـ١ت يٝػـتا ٜـا نٛضزغـتا٢ْ شٜٓـ١، زٜػـا ش٣ ثؿـتطريٜا           َٝؿـٓٝاض َٜت ١ٜت يٝصْا زاضا٢ٜ زن١ّ نـٛ ٍ ث َٝؿٓٝاض ث
َٜت ١ٜت يٝػتا نٛضزغتا٢ْ ش٣ زنـ١ّ نـٛ خـٍٛ ظ١ططٜت١ظـ١ تـ١ضخإ نطْـا ٜـا         َٝؿٓٝاض ًَٝـاض زٜٓـاضا بـؤ     121ث

َٝهطْا١ٜ قٛتاةا١ٜ١ْ ٚ زٜػا ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ بؤ ٖاضٜهاض٣ نطْا ٜـا   ١ٜ151 ٚ تٛاْاغاظ ًَٝاض زٜٓاضا بؤ ٠ٚ١ٖ ن
َٝؿٓٝاض٠ن١ يب١ض ناظ ببٝت١  ًَٝؤٕ زٜٓـاض ٚ   25ْاٚن١ٜ١ت ظ١ق١تٝا ٚ غًؿا ع١قاض٣ بؤ طْٛسا نٛ ْٛن١ ٠ٚنٛ ث

َٜت ظ٠ض٠ض١َْس، نْٛهٛ ثاض ش٣ ئٝػتؿاز 111زٜػا ش٣  ٠نا باؾـ٢ ٖاتـ١ نـطٕ تاٜبـ١ت ٚإ     ًَٝاض بؤ ٚإ زا ب١ض
ــ٢َٜ١ ٚإ       ــٛ َٛن ــت ٜــ١ت ن َٜ ــؤ ٚإ ؾ١ضَاْبــ١ضإ ٚ َٛنــ١ خؤض ــا ش٣ ب ــ١ؾت٢، زٜػ ــ٢َ ن ــ١ظا٢َٜ ٜــ١ت ظ٠ض٠ضظ ق
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َٝت ١ٜت خا١ْْٝؿٝٓٔ، ب١ ْٝػب١ت٢ يٝصْا ناْس٢َْ نٛ ئ١ّ ئ١ْسا١َى ش ٣َٚ يٝص١ْٜا زا  غٓٛٚضزاضٕ ٚ ئ١ٚ ن١غ
ــ١ّ تا     ــاْس٢َْ زن ــصْا ن ــا يٝ ــا ِضاثؤضت ــتطريٜا ٜ ــا      ثؿ ــاضا زا، ١ٖض٠ٚغ ــا دٛتٝ ــا ٜ ــ١ض٠بٛٚ نطْ ــ١ي١ٜا ق ــ١ت ١َغ ٜب

َٝـو ش ئ١غـبابا     ١َغ١ي١ٜ١ت ت١غ١ٜٛ ٚ ت١ًَٝه٢َ زا نٛ ئ١ّ ٢َ١ٖ زظاْري ١َغ١ي١ ت١غ١ٜٛ ٚ ت١ًَٝه٢َ بٜٛـ١ ئ
َٝتظٝـا ئـ١ّ ١َٖٚيساْـ١نا            َٝتـ١ نـطٕ،  ب١ض١ْٖـس٣َ ث نٛ ت١داٚظ غ١ض ع١ضز٣َ َـري٣ ٚ عـ١ضز٣َ ٜـا نـاْس٢َْ ش٣ بٗ

َٝت١ نطٕ بؤ ١ْٖس٣َ نٛ ظ٢َ ١َغ١ي٢َٜ١ ِضا٠ٚغـتٝٓٔ  دس٣ بؤ به١ٜٔ ١ٖ َٝت دس٣ بؤ بٗ تا ئ١ط١ض بٛزدا غاي بٗ
َٝت َـ١ ٖـ٣١ باْهـا     ٚ ناض٠غ١ضٜا ظ٢َ ١ٜن٢َ به١ٜٔ زٜػا ش٣ ب١ضز٠ٚاّ بْٛٚا ٜا باْها نؿتٛناَي٢ زٜظ ١َعًَٛات

َٜعط١ٖا زٖؤن٢َ  ٠ٚاَٝـ١ن٢ زبٝـت، ش بـ١ض    ًَٝاض ثاض٢َٜ٠ ت١زٜٚط نـط٣، نـٛ ئ١ظـ١ ٠ٚنـ٢ ب١ضز     5نؿتٛناَي٢ ٍ ثاض
َٝدــ١ٜٔ ١ْٖــس٣َ ش٣ ١ْٖــس٠ى َعاَــ١الت ْٛنــ١ ِضا٠ٚغــتا بــري ئ١طــ١ض ئــ١ّ نــٛ ٜــا   يظــ٢َ زضنــ٢َ بِطٜــاض٠ن٢ ز٠ضب

ب١ضز٠ٚاّ بٝذي، ئ١ظ١ تاٜب١ت ب٢ بؤ ق١ضظ٣َ دٛتٝاضا ب تاٜب١ت بؤ ١ْٖـس٠ى ٚإ قـ١ضظا نـٛ ززاتـ٢َ ١َغـ١ي١ٜا      
َٝتظٝــا ئٝٗتُــاّ ثــ َٝــت ٜــ١ ئاططظ١َطاْــس٢َْ بٝػــتاْا١ٜ نــٛ ئ١ظــ١ت ٠ٚضظٜٓــ١ ٚ ث َٝتــ١ زإ، ١َغــ١ي١ٜا ؾطؤن ٢َ بٗ

َٝتظٝا ش٣ نٛ ئ١ّ ٠ٚنٛ  َٝت ١َ زا١ْٓٝ، ب١ؽ ث َٝسا نٛ ز غ١يس١ٝت َٜع د١ْاب٢ ٠ٚظٜط٣َ ئاَاش٠ ث ١ٖضن١ْس٠ ب١ِض
َُٜا نٛضزغـتا٢َْ َٝهاْٝعَـ١ن٢ ببٝٓٝت١ظـ١ بـؤ ١ْٖـس٣َ نـٛ ظـإ          ث١ضي١َا٢َْ نٛضزغتا٢َْ ٚ ٠ٚنٛ سه١َٛتا ٖـ١ض

َُٜا         ؾطؤنا زابري َٝت ٜـ١ت ٖـ١ض َٝـت عـ١ضز٢َٜ نؿـتٛناَي٢  ١ٖض٠ٚغـا زاضغـتاْ به١ٜٔ، نْٛهٛ غاي١ْ غ١زإ زؤصي
َُٜا      َُٜا نٛضزغتا٢َْ ٚ ع١ضز٣َ نـاْس٢َْ ٚ ئاغاٜؿـا خطاثـا ٖـ١ض ١َٓٝ غؤتٔ نٛ ظٜا٢َْ بصٜٓط١ٖا ١ٖض نٛضزغتا٢َْ ت

َٝت ٜـ١ت ِضاثؤضتـا   نٛضزغتا٢َْ زط١ٖٝٓٔ، بٓػب١ت يٝصْا نؤ١ََيٞ ١َز٢ْ٠ زٜػا ئ١ظ ثؿتطريٜا ٜا ٖ ٢َ١ ٚإ خاَي
َٝتظٝـا            َٜت ٖـاٚٚيت٢ ث َٝؿـٓٝاض٣َ زنـ١ّ نـٛ بـؤ ؾـ١ٖٝس ظ٢َ يٝص٢َْ زا ٖاتري زن١ّ ٚ زٜػـإ ش٣ ثؿـتطري٣َ يـ٣َٛ ث
َٜص٠ٜا ٖات١ٝ ز٠غت ْٝؿإ  َٝت ٚ  ئ١ّ ش ٚإ ٣ٚ ِض َٝذي ئ١ظ٢ َٛن٢َٜ١ ٣١ٖ ئ١ط١ض بٗ َٜس٠تط زَي بٗ َٛن١ٜا ٚإ ظ

 ٛ َٜت ٜــ١ت يٝػــتا ن َٝؿــٓٝاض َٝري   نــطٕ ث َٝؿــٓٝاضا زاضاٜــ٢ زا ئــ١ّ زنــري تاِضاز٠ٜــ١ن٢ بؿــ ضزغــتا٢ْ ٚ زٜػــا ش٣ ث
َٝري ئ١ظ٢َ ١َغ١زَي ث٢َ ناض٠غ١ضبه١ٜٔ ٚ ظؤض غٛثاؽ.  ثاض١ٜ٠ن٢ ت١زٜٚط به١ٜٔ بؤ ١ْٖس٣َ نٛ بؿ

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 شٜإ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع شٜإ عُط :  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝؿٓٝاض٠نا٢ْ غؤظإ خإ ٚ نـاى عبسايًـ١ سـاد٢ حمُـٛز     ي١ ث َٝؿ١ن٢ ثؿتطري٣ ي١ ِضاثؤضت٢ يٝص٣١ْ زاض٢ٜ ٚ ث

ٍَ ئــ١ٚ ٖــ١َٛٚ خاَيــ١ ثؤظ٠تٝؿــ٣١ نــ١ يــ١ ثــطؤش٣٠ بٛزدــ١ ٖــات٠ٚٛ   َٜع غــ١ضؤن٢ ث١ضيــ١َإ ي١طــ١ ز٠نــ١ّ، بــ١ِض
ٍَ غـًؿ٣١ ظ٠ٚاز ٚ غـًؿ٣١ عـ١قاض ٚ يـ١ قـ١ضظ٣ نؿـتٛناَي٢ ٚ ثٝؿ      ٚاّ ي١ب١ضز٠ ١غـاظ٣ ٚ تٛاْاغـاظ٣   بٕٛٚ ي١ط١
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َٜٓطا٠ٚنإ ن١ َٔ ٖٝٛازاضّ ئ٠ٚ١ ١ٖض ب١ضز٠ٚاّ بـ٢َ يـ١ تـ١عري بـٕٛٚ ٚ يـ١       الٚإ ٚ ٜاض١َت٢ زا٢ْ ْاٚن١ زابِط
بــ١ ٜــ١نذاض٣ دــ٢َ بــ١دآ ز٠نــط٣َ ٚ ئــ١ّ  141خعَــ١تطٛظاض٣ ٚ يــ١ ناض٠بــا، تــا ئــ١ٚ ِضؤش٣٠ اْؿــاهلل َــازز٣٠ 

َٜع غـ١ض     ٠ٚ١َٜٓ بؤ بـاٚا٢ْ خؤٜـإ، بـ١ِض َٝٓاْـ١       ْاٚنا١ْ ز٠ط١ض ؤن٢ ث١ضيـ١َإ زٜـاض٠ غـ٢َ ِضؤش٠ باغـ٢ ئـ١ٚ نٛضتٗ
َٝـسا٢ْ   َٝٓا١ْ ن١ غ١ب١ب١ن٢ سه١َٛت٢ ْا٠ْٚس٠ ن١ ثاب١ْس ْاب٢َ ب١ ث ز٠نط٣َ ٚ ١َٖٛٚمشإ ز٠ظاْري ئ١ٚ نٛضتٗ
َٝط٠ٚ٠ زاٚا ز٠نـ١ّ نـ١ ٖـ١ََٛٚإ بـ١ ث١ضيـ١َإ ٚ بـ١ سهَٛـ١ت ٚ بـ١ ٖـ١َٛٚ           َٝؿ١ُضط١، دا َٔ ي بٛزد٣١ ث

٢ غ١ضنطزا١ٜت٢ نٛضز ؾؿاض ة١ٜٓ١ غ١ض سهَٛـ١ت٢ ب١غـسا ٚ يـ٠ٚ١ ظٜـاتط ئـ١ٚ غـ١زض٠       سٝعب١نإ ؾإ ب١ؾاْ
َٜهٝؿــِ ١ٖٜــ١، بــ١ ْٝػــب١ت ئــ١ٚ    َٜهِ ١ٖٜــ١ ٚ نــ١ْس ثطغٝاض َٝؿــٓٝاض َٜت، زٜــاض٠ َٓــٝـ نــ١ْس ث ٍَ ْــ١نط قبــٛ
ثؿتطريٜا١ْ َٔ ثؿتطري٣ يٝص٣١ْ ؾ١ٖٝسإ ٚ دٝٓؤغاٜس ز٠نـ١ّ نـ١ زاٚا٣ ئـ٠ٚ١ ز٠نـ١ٕ نـ١ خـاْٛٚ زضٚغـت        

َٜت َُٝا٢ْ سايٝـ١ٕ         بهط َٜٓـ١ض٣ غـً  1811بؤ ٚاضغ٢ ؾ١ٖٝسا٢ْ غ١ْط١ض، ب١َي٢َ ئ٠ٚ١ َـٔ ٠ٚنـٛ خـؤّ ٠ٚنـٛ ْٛ
 ١َُٝ َٝػتا ١ْ ئ١ضظ٣ بؤ زابري نطا٠ٚ ١ْ خا٣ْٚٛ بؤ زضٚغت نطا٠ٚ، زٜاض٠ ئ عائ٣١ًٝ ؾ١ٖٝس٣ غ١ْط١ض تا٠ٚنٛ ئ

َٜٝٛػـت١ نـ١   ٢َٜٓ ؾ١ٖٝسا١ْ ز٠ب٢َ ٚ ث َٝري ئ١ٚ ز٠غته١ٚتا١ْ ٢ٖ خٛ َٜـص ٚ ١ٜنـ١ّ نـ١ؽ نـ١     ١ََٖٛٚإ ز٠َي ّ تٛ
َٜـت ٚ غـٛٚز١َْس بـٔ يـ١ خـاْٛٚ ٜـإ يـ١ ظ٣ٚ٠،          َٝعا٢ْ ؾ١ٖٝسإ بٔ، ئ١ٚ ١َغ١ي١ٜ١ ناض٠غـ١ض بهط َٝري خ ز٠َي

َٜـت     ١ٖ181ض٠ٖٚا ؾ١ٖٝس٣ ٖاَٚٚيات٢ َٛٚن١ن٣١  َٜٝٛػت١ ن١ َٛٚنـ١ن١ٜإ ظبـاز بهط ١ٖظاض٠ ن١ ئ١ٚاْٝـ ث
َٜو ي١ٚ َٛٚن١ٜ َٜـت ٜـإ ب١الٜـ٢ْ١ ن١َـ٠ٚ١ يـ١        ٚ زاٚاناض٣ يٝػت٢ نٛضزغتاْٝؿ١ ن١ بِط  311إ بـؤ ظٜـاز بهط

َٝت، ١ٖض٠ٖٚا ب١ ْٝػب١ت َٔ ن١ خؤّ ئ١ْساَِ ي١ يٝص٣١ْ ناضٚباض٣ نؤ١َي١ٜت٢ زٜاض٠ ناى  ١ٖظاض ن١َرت ١ْب
ع٢ً ٠ٚي٢َ زا٠ٚ١ٜٓ ن١ ئ١ٚإ ئاَاز٠ٕ بؤ غـ١ْت١ض٣ ئـؤتٝعّ ئـ٠ٚ١ ظؤض ططْطـ١ ي١ب١ضئـ٣٠ٚ١ غـ١ْت١ض٠ن١ٜإ       

َٝـ٢ ئٝشػـا١ٜنإ         ظؤض ظؤض بهٛٚن١ ئ١ٚ ١ْخ َٝػـتا بـ١ ث ٍَ ١ْخؤؾـ٢    511ؤؾـ١ٝف يـ١ ظٜـاز ب١ْٚٛزاٜـ١ ٚئ َٓـا
َٝـت         َٝت يـ١ ٖـ١ظاض ظٜـاتط ب َُٜإ نـطز يـ٠ٚ١ ز٠نـ ١َُٝ ن١ غ١ضزا٢ْ ئ١ٚ َِٜ، ب١يّ ٠ٚنٛ ئ ئؤتٝع٢َ ١ٜ١ٖ ي١ ١ٖض
 ١ْخؤؾ١ن١ ١ْخؤؾ١ٝن٢ تاظ١ٜ٠ٚ داض٣َ تٛبٝـ ْاظا٢َْ ٚي١ دٝٗاْٝـ زا ئـ١ٚ ١ْخؤؾـ١ٝ ِضٕٚٚ ١ْبؤتـ٠ٚ١ بـؤ    

َٝعاْـ٢ ٠ٚظٜـط ١ٖٜـ١ٚ             َٝعاْـ٢ زنتـؤض ١ٖٜـ١ ٚ خ َٝعاْـ١نإ ٖـٝ  دٝاٚاظٜـ١ن٢ ْٝـ١، خ َٝعا١ْنإ ئـ١َاْٝـ خ خ
َٝعاْـ٢ ؾــ١قري ١ٖٜـ١ َٓاَي١نــ٣١ تٛٚؾـ٢ ئــ١ٚ ١ْخؤؾـ١ٝ بــ٠ٚٛ ٚ ١ْخؤؾ١ٝنٝؿـ١ غ١ضٜبــ١ ٚ بـاف ْــاظاْط٣َ،        خ

َٝٓــاْٞ َاَؤغــتانإ    َٜو نــ١ ت١ؾدٝػــ٢ ئــ١ٚ ١ْخؤؾــ١ٝ بهــات نــ١ ِضاٖ َٜٝٛػــت٢ بــ١ غــ١ْت١ض بهــات يــ٣َٚ١ بــؤ ث
١َُٝ ٠ٚي١َن١َإ ي١ ناى ع٢ً ٠ٚضططت ب١ؽ سـ١ظ ز٠نـ١ّ ظٜـاتط تـ١ٚظحيُإ      نؤ١ْٝت٢ َا١ََي١ نطزٕ زٜاض٠ ئ
َٜت، ١ٖض٠ٖٚا ب١ ْٝػـب١ت٢ َـٔ زاٚا    بسات٢َ ن٣١ ز٠غت ب١ناضز٠بٔ ٚ نؤ٢ْ نؤ٢ْ ئ١ٚ غ١ْت١ض٠ زضٚغت ز٠نط

َٜـت   َٝسانـ٣٠ٚ١ْٚٛ ز٠ضَاَيـ١، ت١بعـ١ٕ      ز٠ن١ّ ٠ٚنٛ غؤظإ خاْٝـ زاٚا٣ نطز ن١ يٝص١ٜ١ْى زضٚغـت بهط بـؤ ث
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َٝػتا بؤ صي١ْٚٛ َـٔ ٖـ١ض خـؤّ يـ١ يٝصْـ٣١       ١َٖٛٚ ز٠ظاْري ْاع١زاي١ت١ٝى ١ٜ١ٖ ي١ زاب١ف ب٢ْٚٛ ز٠ضَاَي١، ئ
َٜه١ ن١ْسٜٔ َٓاَي٢ ئٝؿًٝذ٢ ز٠َـاؽ ٚ ئـؤتٝعّ ٚ ئـ١ٚ    CRCناضٚباض٣ نؤ١َي١ٜتِٝ غ١ْت١ض٣ ) ( ن١ غ١ْت١ض

َُٝـ١ خؤَـإ غـ١ضزاصيإ نـطز٠ٚٚ       ١ْخؤؾٝا٣١ْ نـ١ ِضٚٚ ز٠ز٠ٕ ٚنـ١ ظؤض غـ    ١ٖ١َُٜٝـ١ ، ئ  ١511ضٜدي يـ١ال٣ ئ
َٜـص٠ض٣ نؤ١َيٜــ١ت٢ ْـاتٛا٢َْ بــ١ تـ١ْٗا ن١غــٛناض٣ ئــ١ٚ        َٜـص٠ض٣ نؤ١َيٜــ١ت٢ ٖـ١ب٠ٚٛ، ٜــ١ى تٛ ٍَ ٜــ١ى تٛ َٓـا
َٓايْـ١ ٚؾــٝاض بهاتـ٠ٚ١، َٓــاَي٢ ٚا ٖـ١ب٠ٚٛ ١ٜنــ١ّ دـاض ِضؤٜؿــت٠ٚٛ ئـ١ٚ َٓاَيــ١ تـ١ْٗا تاٜــ١ن٢ ٖـ١ب٠ٚٛ ٠ٚنــٛ        

َٜص٠ض ١ْب٠ٚٛ ئاطازاضٜإ بهاتـ٠ٚ١ يـ١ زٚا٣ غـ٢َ َـاْط ئـ١ٚ َٓاَيـ١ تٛٚؾـ٢ ئٝؿًٝذـ٢         ث١ضن٢ََ١،  ي١ب١ضئ٣٠ٚ١ تٛ
َٜص٠ض٣ نؤ١َي١ٜت٢ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ناضٚباض٣ نؤ١َي١ٜت٢ َٛخ١غ١غات٢ ١ْٝ ٚ  ز٠َاؽ ب٠ٚٛ، ٖؤ١ٜن١ؾ٢ ن١ٝ، تٛ

َٜٓا٣١ْ ن١ ظؤض َٖٛ ٌَ ز٠بٔ بؤ ت١ضب١ٝ ٚئ١ٚ ؾٛ ١ُٝ ٜإ ي١ خ١َي٠ٛتطـ٣١  ت١ضب١ٝ ١ٜ١ٖت٢، ١ٖض ١َٖٜٛٚإ ١ْق
ٌَ ز٠نـ١ٕ ٚ       َٜـص٠ض٠نإ زاْاْٝؿـٔ ٖٚـ١َٜٛٚإ ْـ١ق َٜو ١ٜ١ٖ ي٣َٚ١ تٛ َٜص٠ض َٜٝٛػت٢ ب١ تٛ ثري٣ ن١ ثري٠ ن١ْس ث
َٝؿـ١ٜ١ن١    دا ئٝرت ب١ ٚاغت١ ب٢َ ٜإ ١ٖض ؾت٢َ ب٢َ، ي١ب١ضئ٣٠ٚ١ ن١ َٛخ١غ١غات ي١ ت١ضب١ٝ ١ٜ١ٖ، ئـ١ٜٚـ ن

َٜـت، بـ١ ْٝػـب١       ت ظ٠نٝـ١ خـإ ؾـ١ض٣َٚٛ ٚ نـ١ َـٔ ثؿـتطري٣ ئ١نـ١ّ بـ١         ن١ َٔ زاٚانـاضّ نـ١ ناض٠غـ١ض بهط
َٝت نـؤٕ بـؤ غـش١ بـؤ خؤٜـ١ت٢ ٚ       ٍَ ٠ٚى خؤ٣ ب ْٝػب١ت٢ ئ٠ٚ١ بٛٚ ن١ زاٚا ز٠ن١ّ زاٖات٢ ٠ٚظاض٠ت٢ نؿتٛنا
َٜو ز٠ب٢َ ٚ ِض٠ؾـ١با١ٜى   َٜها الؾاٚ َٝت، بؤ ق١ض٠بٛٚ نطز٣٠ٚ١ْ ناض٠غات١ غطٚؾت١ٝنإ، ي١ ثِط ئ١ٜٚـ بؤ خؤ٣ ب

ــ١ض٠بٛٚ ز  ــ١تا ق ــ٢َ ٖ ــ١       ز٠ب ــ١ َاَي ــؤ ن ــاب٢َ ب ــذٝ  ْ ــاضٜـ ت١ؾ ــطاظ٣َ ٚ دٛتٝ ــاض ز٠ت ــ١ ن ــاض ي ــ١ٚا ن ـــ٠ٚ١َٓ ئ ٠نطٜ
َٝت٠ٚ١ بؤ ناضنطزٕ، ١ٖض٠ٖٚا ثطغٝاض٠ن١ّ ئ١ٜ٠ٚ١  ث غتٝه١ٜ١ن٣١ غٛٚتا ن١ ق١ض٠بٛٚ ١ْنطا٠ٚ١ٜ ت١ؾذٝ  ْاب

٠ٚ١َٜٓا ٖـ١َٛٚ ز٠ٜبٝـٓري يـ١ ١َٖي١ظـ١ نـ١ْسٜٔ زؤ      ١َٝٝ نِط٢ٜٓ ؾِطؤن٣١ ئاطط نٛش من ئـ١ضظ  ئاٜا غ١يس١ٝت٢ ن
َٝتــ٠ٚ١، نــ١ْسٜٔ نــ١ؽ غــٛٚتا٠ٚ،     َٜٓ غــٛٚتا، دٛتٝــاض٣ زاَــاٚ بــ١ نــان١ت١ن٣١ ٜــإ بــ١ طــ١ي ئاطط٠نــ١ ز٠نٛش
َٜٝٛػـتُٝإ بـ١      َٜتـ٠ٚ١، ي١ب١ضئـ٠ٚ١ ث ٢ًََ ئاٚ ْانٛش َٝ ٣١ْ باَيٓس٠ غٛٚتا٠ٚ، بٝي١ ثٝؼ ب٠ٚٛ، ب١ غ١ت ن١ْسٜٔ ٖ

١َٝٝ ٚ غٛثاؽ.  ؾِطؤن١ ١ٜ١ٖ زاٚا ز٠ن١ّ ن١ ي١ غ١يس١ٝت٢ ن
 :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/َٜع ب١ِض

 ناى غاالض ؾ١ضَٛٚ.
َٜع غاالض حمُٛز:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝػـتا ثطؤش٠ٜـ١ ٚ ثـطؤش٠ف ٖـ١َيطط٣       َٜت تـا ئ َٜعإ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، ئ١ّ بٛزد٣١ٜ١ ن١ طؿتٛطؤ ز٠نط ب١ِض

َٝب١ٝٓٝ، ز٠غت خؤؾ٢ ي َٝٔ ٚ ت َٝو غ١ضْر ٚ ن١َٛنِٛض٣ ٚ ن١ي ١ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ز٠ن١ٜٔ ن١ تٛاْٜٝٛـ١ت٢  نؤ١ََي
َٝطٚا١ْٓٝنإ دـ٢َ   َِٝطٚا١ْٝنا٢ْ يٝذا١ْنإ نؤ بهات٠ٚ١، ب١يّ ز٠بٛٚ غ١ضي١ب١ض٣ ت َٝه٢ باف غ١ضْر ٚ ت تا ئاغت
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ــطٚاْري ٚ        َٝ ــ١ٚا٣ٚ ت ــ٢ ت ــط٠ٚ٠ ٠ٚيَ َُٝٔ ت ــ َٝه٢ ٖ ــ ــ١ ١ْؾ١غ َٜع٠ناْٝـ ب ــ١ِض ــط٠ ب ــ١ ٠ٚظٜ ــ١ٚ نات ــ٠ٚ١ ئ بهطا١ٜت
َٝبٝٓٝــ١نا٢ْ يٝصْــ١ناْٝإ ب َٝه٢  ت َٝبٝٓــ٢ يٝصْــ١نإ ٖــ١َيطط٣ ظٜــاتط٣ َــ١ٖاَ َٝــِطٚاْري ٚ ت سا١ٜتــ٠ٚ١، نــْٛه١ ت

َٝبٝٓٝاْـ١ نـطا٠ٚ، ن١ٖـ١َٛٚ الٜـ١ى      ٢ٜ١َٓٝ تط ي١ْاٚ يٝص١ْناْسا بؤ د١ضز نطز٢ْ ئ١ٚ ت ثٝؿ١ٜٝ١ ٚ طؿتٛطؤ٣ ؾ
َـ      ٢َُٜ نٛضزغـتإ زا ٚ زاَٛز٠ظطـا ز٠غـتٛض١ٜنإ سهٛ ١ت ٚ ئٝسعا٣ ِضٜؿؤض٢َ َازي ٚ ئابٛٚض٣ ز٠ن١ٜٔ ي١ ٖـ١ض

َٝو ْا٠ْٚس٣ تط ن١  َِٜ ٚ ْا٠ْٚس٠نا٢ْ ز٠ض٣٠ٚ٠ سٛنُِطا٢ْ ٚ سٝعب١نإ ٚ نؤ١ََي ث١ضي١َإ ٚغ١ضؤنا١ٜت٢ ١ٖض
َٝٓا٢ْ ئـ١ٚ     َٝه٢ باف ز٠ب٢َ بـؤ بـ١زٜٗ باْط١ؾ٣١ ِضٜؿؤضّ ز٠ن١ٜٔ ي١ِضاغت٢ زا ١َغ١ي٣١ َٝعا١ْ ٚ َٛاظ١ْ٠ زاؾع

َٝ َٜت٠ٚ١، بؤ١ٜ ئ َٜصض ١ٜ٠َٛٝن٢ باف زابِط َٝه٢ ظٜاتط ١ٜ١ٖ ١ّٖ بـؤ  ئاَادما١ْ ن١ ب١ ؾ َٜٝٛػتُإ ب١ ت١س١َٛي ١ُ ث
َٜٓـ١ض٠نا٢ْ سهَٛـ١ت ٚ ٖـ١ّ بـؤ ث١ضيـ١َإ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ بتـٛاْري             َٜع غ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضيـ١َإ ٚ ٖـ١ّ بـؤ ْٛ ب١ِض
َِٝطٚا٢ْٓٝ طؿت٢ ي١غ١ض بٛزد١نـ١ ز٠خ١َـ١ ِضٚٚ،    َٝو ت َٝٓري، َٔ غ١ض٠تا نؤ١ََي َٝه٠ٚ١ ئ١ٚ ئاَادما١ْ ب١ز٣ بٗ ث

ت١س١َٛيـ٠ٚ١ بـ١ضز٠ٚاّ بـري، يـ١ ِضاغـت٢ زا بٛزدـ٣١ طؿـت٢ ث٠ٜٛ١ْـس٣ ِضاغـت١ٚخؤ٣ بـ١           ٖٝٛازاضّ ١ٖض بـ١ٚ  
         ٢َُٜ َٜـت ٜـإ ئـ١ٚ غ١ضنـا٣٠ٚ نـ١ بـؤ ٖـ١ض ت١صي٣١ٝ طؿت٠ٚ١ٝ ١ٜ١ٖ، ي١ عريام زا ن١ بٛزد١ َْٛاق١ؾـ١ ز٠نط

َٝػـتا ب١َٓاٜـ١ن٢ ظاْػـت٢ ْٝـ١          َٝٓسض٣َ ثؿـت ئ١غـتٛٚض٠ بـ١ ب١َٓاٜـ١ى نـ١تا ئ ، نٛضزغتإ ي١ عرياق٠ٚ١ ز٠خ١َي
َِٜ ٚ ؾـاض٠نا٢ْ تـط٣         َٜعطانـإ ٖٚـ١ض َٜـص٣٠ ثاض َٝت١ غ١ض شَاض٣٠ زاْٝؿتٛإ بؤ زاب١ؾـهاض٣ يـ١ ِض ي٠ٚ١ؾ٠ٚ١ ز٠ن
َٜع ز٠ثطغِ، ئٝكطاض نطز٢ْ نـٛاض ًَٝـؤٕ    سه١َٛت٢ ئٝتشاز٣، َٔ ي١ ٠ٚظٜط٣ ث ْساْإ ٚ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ب١ِض

٢َُٜ نٛضزغتإ ي١غ١ض ض ب١ٓ َُٝـ١    ٚغ١ز ١ٖٚؾتا ٚ ْؤ١ٖظاض زاْٝؿتٛا٢ْ ١ٖض َٝـو زا ئ َا١ٜن٢ ظاْػت١ٝا، يـ١ نات
     َٞ َُٝـ٣١ ثـ َٝه٢ ط١ٚض٠َإ ١ٜ١ٖ، ئ١ّ ٚيتـ٣١ نـ١ ئ َٜص٣٠ زاْٝؿتٛا٠ٚ١ْ ططؾت ي١ِض٣ٚٚ شَاض٠ ٚي١ِض٣ٚٚ ئاَاض ٚ ِض
َُٜــ١ ١ٖٜــ١، تطغــ٢ يــ١    َٝػــتا تطغــ٢ يــ١ ز٠ضخػــت٢ٓ شَــاض٣٠ ســ١قٝك٢ زاْٝؿــتٛا٢ْ ئــ١ّ ١ٖض َٝٓــطاٜٚٔ تــا ئ يه

َٝط٣ ١ٜ١ٖ، ت١صي٣١ٝ ئابٛٚض َُٝـ١ف بـبري بـ١        غ١ضشَ ٣ ٚ ت١صي٣١ٝ شٜاض٣ نؤٕ يـ١ّ نؤ١ََيطاٜـ١ بـ١ّ دـؤض٠ ٚئ
ــ١ِض٣ٚٚ           ــ١ ي َُٝ ــت١ٝ ئ َٝه٢ ْاظاْػ ــ١ن ــ١ ١َس ــ١ّ ١َس١ن ــ١ ئ ــ١ ن ــ١ٚضّ ٚاٜ ــ١ ت١غ ــ١ٜ١، بؤٜ ــ١ٚ ثطؤغ َٝو ي ــ ب١ؾ
َٜعطانإ ٚ بؤ ث١ضيـ١َا٢ْ عـريام ظ٠ض٠ض٣ طـ١ٚض٠َإ نـطز يـ١       ثطؤغ١نا٢ْ ١َٖيبصاضزْٝؿ٠ٚ١ بؤ ئ١دم٢ْ١َٛ ثاض

١َٜٓضا ٢ْ خ١َيه٢ نٛضزغتإ ي١ ئ١دم٢ْ١َٛ ْٝؿتُٝا٢ْ عريام، ثطغٝاض ز٠ن١ّ ئاٜا ئاطازاض ١ْبٕٛٚ ي١ سػ٣١ ْٛ
َٜــت نــ١ ثطلــإ ثــ٢َ ْــانط٣َ ٜــإ    زاِضؾــت٢ٓ َٝعاْٝــ٣١ طؿــت٢ يــ١ عــريام زا تــ١ْٗا بــ١ٚ َٛب١ضضاْــ١ نؤتــا٢ٜ ز

َٝو زا ئ١ٚ ١َٚاقؿا٣١ْ ن١ ِضٚٚب١ِض ٢َُٜ نٛضزغـتإ  ِضاثؤضشيإ ْاضز٠ٚٚ ٜإ ب١ؾساضضيإ نطز٠ٚٚ ي١ نات ٣ٚٚ ١ٖض
َٝـ٢ ئاطـازاض باٜـ١ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ ِض٠ئـ٢ عـا٢َ زَي             ب٠ٚٛت٠ٚ١ ز٠بٛٚ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغـتإ يـ١ غـات٠ٚ١خت٢ خؤٜـسا ي

َٜت٠ٚ١، نْٛه١ بـؤ صيْٛٚـ١ نـات٢َ يـ١ ١ْؾـ١قات٢ غـٝاز٣ ز٠بـِطزض٣َ ٚ بٛزدـ٣١ طؿـت٢ عـريام             117ئاطازاض بهط
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٠َٛٝض٠ ب ٢َُٜ نٛضزغتإ  ب١ٚ ث تطيٝؤٕ ز٠نا ٚ زٚاداض ي١ ١ْؾـ١قات٢ غـٝاز٣ ظٜـاتط     ٢َ19 تطيٝؤ١ْ ٚ ب١ؾ٢ ١ٖض
َٝت١ بٛزدـ٣١ غـٝاز٠ٚ١ٜ ٚيـ١ بٛزدـ٣١         31تطيٝؤٕ ز٠بِطزض٣َ ٚ  5ي١  تطيٝؤٕ ي١ بٛزد٣١ طؿـت٢ عـريام ز٠نـ

ــط٣َ بــؤ نِطٜٓــ٢ نــ١ى ٚ دب١خاْــ١، ئاٜــا ئ١َــ١ خعَــ١ت بــ١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٜــ١     َٝ غــٝاز٣ ب١ؾــ٢ ٖــ١ض٠ ظؤض٣ ز٠ْ
َٝهـ١   زضيٛنطاغ٢ ٚ ب١ضش٠ٚ٠ْس١ٜنا٢ْ ٖ َٝه٠ٚ١ شٜإ ٚ ناضنطز٠ٚ١ْا ئ١َـ١ ١ٜن َِٜ ٚ عريام ز٠نات ي١ ِض٣ٚٚ ث ١ض

ٍَ ئ١ّ سه١َٛتا١ْ زا تا ن١ْس  ٍَ ئ١ّ ز٠َٚي١ت١ زا تا ن١ْس بِطز٠ن١ٜٔا، ي١ط١ ١َُٝ ي١ط١ ي١ٚ ئ١غاغٝاتا٣١ْ ئاٜا ئ
َٝو ئ١ٚ بٛزد٣١ٜ١ ن١ ت١ضخإ ز٠نط٣َ بؤ ١ْؾ١قات٢ غٝاز٣ باؾ١ بـؤ تـ١ض   َٜص٠ ز٠ز٠ٜٔ، ي١ نات َٜتـ١  زض نٝع ْانط

غ١ض ئ٣٠ٚ١ بِطٜاض٣ زازطا٣ باي٣ تاٚا١ْنإ ئٝكطاض٣ نطز٠ٚٚ ب١ تـ١عٜٛع نطزْـ٢ قٛضباْٝـا٢ْ دٝٓؤغـاٜس نـ١      
َٝهت١ضا١ْ بـ١ضز٠ٚا٢َ سـعٚض٣        95 %٣ قٛضباْٝا٢ْ دٝٓؤغاٜس ب١ؾ٢ خ١َيه٢ نٛضزغـتا١ْ، ؾـ١ِض ي١غـ١ض ئـ١ّ غـ

َٜٝٛػت١، ١ْى ْاضز٢ْ ؾاٌٜ بؤ غ١ضؤن٢ نؤَاض ٚ د١ َِٝ      ١َ١ٖال٣١ْ١ٜ ث ْاب٢ َـاّ دـ١الٍ ئ١َـ١ ي١ِضاغـت٢ زا ثـ
َُٝــ١ يــ١ ْــاٚ ناب١ٓٝنــ١ يــ١ ث١ضيــ١َإ ٚ يــ١ خــٛز٣ ئــ١ٚ     َٝــ٢ خــؤ٣ زا ْٝــ١، نــْٛه١ ئ َٜهــ١ يــ١ د ٚاٜــ١ َٛب١ضض
َٝٔ خ١َيه٢ ناضٜط١ضَإ ١ٖٜـ١ ٚ َـ١ٚقع٢ ناضٜطـ١ضٜـ، ْـاظاْري      ٠ٚظاض٠تا٣١ْ ن١ ث ٢ْ زاِضؾت٢ٓ بٛزد١ زاز٠ْ

َٝطــ٣١ ناضٜطــ١ض ١ٖٜــ١ ٚ سػــ٣١ نــٛضز٠، سػــ٣١ خــ١َيه٢   خ١َيهــ١نإ ٚ ١َٚقعــ١نإ تــا نــ١ْس ناض  ٜطــ١ضٕا ث
َٜٓسض٣َ، َــٔ   َٜو نــ١ ١َٖاٖــ١ْط٢ ٖــ١ب٢َ ٚ ئــ١ٚ باب١تــ١ بجهــِط َٝٛاظ نٛضزغــتا١ْ، بــ١يّ تــا نــ١ْس تــٛاْطا٠ٚ ب١ؾــ
َٝري ثـ ٕ      ًَـ َُٝـ١ ْـاتٛاْري ب ٢َُٜ نٛضزغتإ زا ئ٣٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ث ْساْا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ ئ ت١غ١ٚضّ ٚا١ٜ ي١ ١ٖض

ٛضزغتإ زا، ب٢ْٚٛ ئـا٠ٚزا٢ْ ٚ ثطؤش٠نـا٢ْ ئٝػتػـُاض، نؤَجاْٝـا بٝاْٝـ١نإ ٚ نؤَجاْٝـا طـ١ٚض٠نا٢ْ        ١ْٝ ي١ ن
َٜهدػـذي زا ز٠ِضٚات، بـ١يّ           َُٜـ١ بـ١ ئاقـاضٟ ِض ناْعانإ ن١ ِضٚٚ ز٠ن١ْ١ نٛضزغـتإ ز٠ظاْـٔ ئاٜٝٓـس٣٠ ئـ١ّ ١ٖض

َٝـٛإ ٖـ١بٕٛٚ ٚ ْـ١بٕٛٚ نـ١َٛن        ٛضت٢ ظؤضزا ط١ًٜٝـ١ ظؤض٠نـ١   ن١َٛنٛضت١ٝن٢ ظؤض ي١ٚ ث ْاْـ١ زا ١ٖٜـ١ يـ١ ْ
َٝطنـــ١ض٣  َٝطنـــ١ض٣ زاخٛاظٜـــ١نا٢ْ خـــ١َيه٢ نٛضزغـــتإ ْٝـــ١، ت ٢َُٜ نٛضزغـــتإ زا ت َٝط٠ٜـــ١، ثـــ ٕ يـــ١ ٖـــ١ض ي
َٝهٔ يـ١ سـٛنُِطا٢ْ ٚ            َُٜـ١ٜإ نـطز٠ٚٚ ٚ ب١ؾـ َٝساٜٚػت١ٝنا٢ْ ئ١ٚا١ْ ْـري نـ١ ز٠عُـ٢ سـٛنُِطا٢ْ ئـ١ّ ١ٖض ث

١َٓٝض٠نا٢ْ سه١َٛت، بؤ١ٜ ز٠ب٢َ ئ١ٚ ططؾتا١ْ ب١ َٝهٗ َٜتـ٠ٚ١ ٚ ث١ضيـ١َا٢ْ      ث ١ٜ٠َٛٝن٢ ؾ١ؾاف تـط ٜـ١ن  بهط ؾ
َٝـو زا قػـ١ ي١غـ١ض ئـ٠ٚ١          َٝه١ ي١ ناض٠غ١ض نطزٕ بؤ ئ١ٚ باب١تـ١، ئُٝهـإ ْٝـ١ ي١ٖـ١ض ٚيت نٛضزغتاْٝـ ب١ؾ

ٍَ َٝعاْٝـ١    َٜت بؤ صي١ْٚٛ ب١ ب١ضاٚضز ب١ ثاض غـا % 14% ظٜـاز٣ نـطز٠ٚٚ، بـ١يّ بٛزدـ٣١ ٠ٚط١ِضخػـذي      9بهط
ٍَ ب١ؾ َٝهت١ض٠ بـٛٚ، بـؤ ئـ٣٠ٚ١     غ١ضخطا٠ٚ، ثاض غا َٝه٢ ظؤض٣ طؿتٛطؤناصيإ بؤ ٖاٚغ١ْط ِضاططت٢ٓ ئ١ّ زٚٚ غـ

َٜٝٛػـت١ نـ١                َٝٛز٠َٚي١تٝـ٣١ ن١يـ١ زْٝـازا ث ٣٠َٛٝ ئـ١ٚ غـتاْساضز٠ ْ ١َُٝ بتـٛاْري ٖـ١ض ٖـٝ  ْـ١ب٢َ ْـ١ى بـ١ ؾـ ئ
َٝه١ٚا٣١ْ ئ١ٚ زٚٚ ِض٠ق١َ١ ب٢َ، ئٝػتػُاض٣ ي١  ٢َ بـ١ال٣  % بـ 31% بـ٢َ ٚ ٠ٚط١ِضخػـذي   71ِضاغت١ٚخؤ ز٠ب٢َ ث
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َٝو ئاَـاش٣٠              ن٠ٚ١َ١، ب١يّ ئـ١ّ باب١تـ١ تٝهـطاض بْٛٚـ٣٠ٚ١ بـ١ّ د١ز٠ي١ؾـ٢ نـ١ يـ١ ث١ضيـ١َإ ١ٖٜـ١ نؤَـ١َي
َٝطٚاْٝـ١نا٢ْ ث١ضيـ١َاْتاض ْـاطري٣َا ئاٜـا زٜطاغـ٣١ ٚضز بـؤ ئـ١ّ             ١َتطغٝساضَإ ثٝؿـإ ز٠زات ئاٜـا طـ٣َٛ يـ١ ت

١َُٝ ١ٖض ب١زٚا٣ ؾ١ثؤَي٢ زاخٛاظ١ٜ ع١ؾ١ ١ٜٚنإ ز٠نـريا تـا ئـ١ٚ ناتـ٣١ سهَٛـ١ت بـ١       باب١ت١ ْانط٣َا ئاٜا ئ
َٝــ٢ ِضاغــت   َٜه٢ تــط ث َٟ ٚ بــ١دؤض٣َ بهــ٣َٚ١ خــ١َيه٢ تــطٜـ يــ١ ز٠ض٣٠ٚ٠ سه١َٛتــ١ ٚ دــاض َٜــو بــاض ز٠نــط دؤض
          ٍَ ٍَ بـ١ بـ١ضاٚضز بـ١ ثـاض غـا َٝه٢ ي١ٚ باب١ت١ف بٛٚ، َٔ ثطغـٝاض ز٠نـ١ّ ئاٜـا ئ١َػـا َٜت٠ٚ١، ئ١ط١ض ساَي١ت ١ْنط

٢َُٜ نٛضزغـــتإ ٚ بٛزدـــ٣١ غـــ١ضؤنا١ٜت١ٝنإ، غـــ١ضؤنا١ٜ ت٢ ث١ضيـــ١َا٢ْ نٛضزغـــتإ ٚ غـــ١ضؤنا١ٜت٢ ٖـــ١ض
ــ٠ٛض ٚ ض ب١َٓاٜــ١ن٢    َٝ غــ١ضؤنا١ٜت٢ ئ١دمَٛــ٢ْ١ ٠ٚظٜــطإ ٚ غــ١ضؤنا١ٜت٢ ئ١دمَٛــ٢ْ١ زاز٠ٚض٣ ي١غــ١ض ض ث
ٍَ ئٝـسعاَإ نـطز بـ١          َُٝـ١ ثـاض غـا ظاْػت٢ ظٜاز نطا٠ٚاا ت١دطٚب١َإ غ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتا١ْ، ئ

َٝو ٖؤنــاض بٛز َٝطــ٣١   نؤَــ١َي َُٝــ١ يــ١ د د١نــ١ ظٜــاز بهــ١ٜٔ، ٜــ١ن٢َ يــ١ ٖؤناض٠نــإ ئــ١ّ قاع١ٜــ١ بــٛٚ بــ١يّ ئ
خؤَا٠ٚ١ْ زاْٝؿتٜٛٚٔ ١ْمشإ تٛا٢ْ ئٝػتػُاض٣ ئ١ٚ ظٜـاز نطزْـ١ بهـ١ٜٔ، بؤٜـ١ ثطغـٝاض٠ن١ ي٠ٚ١زاٜـ١ ئـ١ّ        
٠َٛٝضا١ْ نري نـ١ ٚا ز٠نـ١ٕا ئ١طـ١ض بـؤ صيْٛٚـ١ قػـ١ ي١غـ١ض ئ١دمَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜطاْـ١ ٚ بٛزدـ٣١ ؾـاض٠ٚا٢ْ             ث
َِٝ ئ٠ٚ١ زش٣ ب١َٓانا٢ْ ؾؤِضنطز٣٠ٚ١ْ ال١َضن١ظ١ٜت١ ي١  ٢َٝ ز٠َي َٜه٢ تطزا ث ع١ْها٣٠ٚ ٖاتؤت١ غ١ض َٔ ب١زٜٛ
َٜعطا ب٢َ ي١ ْـعٜهرتٜٔ قائُٝكاَٝـ١ت بـ٢َ غـ١ض بـ١ عـ١ْها٠ٚ، بـا يـ١          ٢َُٜ نٛضزغتإ، بٛزد١ٜ١ى ب٢َ ي١ ثاض ١ٖض

َٜت بؤ ئ١دم١َْٛ َٝو زا بؤ َٔ ع١ْها٠ٚ قائُٝكا١َٝت٢ ١َضن١ظ٠ٚ٠ ت٢ًَٜٛ١ ئ١ّ باب١ت١ بهط ٢ ٠ٚظٜطإا ي١ نات
َٜــت ٚ          َٝسضاٚ ٚاَـإ ثـ٢َ ز٠َيـ٢َ نـ١ عـ١ْها٠ٚ خعَـ١ت٢ ظٜـاتط بهط َٝو ث َٝه٢ ظؤض٠، نْٛه١ نؤ١ََي َٝط٣١ با١ٜخ د
٢َُٜ نٛضزغـتإ زا، زٚانـ١ٚتٔ ٚ ْـاضز٢ْ بٛزدـ١ بـؤ          تاٜب١شي١ْس١ٜن٣١ ِض٠ْطسا٣٠ٚ١ْ ١ٖب٢َ يـ١ بٛزدـ٣١ ٖـ١ض

ٜـ  َٝهـ١ يـ١           ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ، ئ١ط١ض  َٝو بـ١ ٖؤناض٠نـإ ئـاَيٛطؤِض٣ نابٝٓـ١ بـ٢َ َـٔ ق١ْاعـ١مت ٚاٜـ١ ١ٜن ١ن
َٝـ٢             َُٝـ١ بـ١ ث َٝتـ١ ب١ضز٠غـت٢ ئ َٝػـتازا ب ثاغا٠ٚ ١ٖض٠ الٚاظ٠نإ، بؤا نـْٛه١ َـ١ٚقؿ٢ سهَٛـ١ت ئ١طـ١ض يـ١ ئ

َٝـ٢ ثطؤش٠نـإ َـ١ٚقؿ٢      ٜـ١ ْـ١طؤِضا٠ٚ، ئـ٢َ باؾـ١ بـا يـ١ نـات٢ خؤٜـسا بٗاتاٜـ١ َـٔ            31/12د١زاٚي١نإ بـ١ ث
َٜص٠ز٠ض٣ ت َٝٛإ زٚٚ ناب١ٓٝ زا ١ٖض ١ٜى ب١ضْا١َ ١ٜ١ٖ ن١ ب١ضْا٣١َ يٝػت٢ نٛضزغتا١ْٝ زض ١غ١ٚضّ ٚا١ٜ ي١ ْ

١َُٝ ي١غ١ض ئ١ٚ ب١َٓا١ٜف ز٠ع٢ُ ِضاغت١ٚخؤ٣ ز٠ن١ٜٔ،  ١ٜنرت٠ ب١ ناب١ٓٝنإ ب١ٜ١ى ئاضاغت١ف ناضز٠ن١ٕ، ئ
َٜٔ يـ١ ث١ضيـ١َا٢ْ      َٝو ي١ ططؾت١نا٢ْ ئ١ٚ ثطؤشا٣١ْ ن١ ئٝكـطاض ز٠نـط نٛضزغـتإ ئ١ٜ٠ٚ١نـ١ ٠ٚنـٛ ئـ٣٠ٚ١     ١ٜن

َٝت١ بٛاض٣ د٢َ ب١د٢َ نطز٠ٚ١ْ، ز٠يٌٝ بؤ ئ٠ٚ١ف  ٢َٝ ئ١ٚ د١زاٚي٣١ ن١ ظ٢ْ١َ٠ بؤ زاْطا٠ٚ ْان ًَٛب١ ب١ ث ١َت
١َُٝ ئٝكطاضَإ نطز  ٍَ ئ ن١َي١ن١ ب٢ْٚٛ ثطؤش٠ ب١ضز٠ٚا١َنا١ْ، باؾ١ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ث ْساْإ ز٠ثطغِ ن١ ثاض غا

َٝؿـٓٝاض نطا٠ٚنــإ    َٝـت، بــؤ ئــ٣٠ٚ١ ئـ١ٚ ناتــ٣١ نـ١ يــ١ ث١ضيــ١َا٢ْ     بـؤ ثــطؤش٠ ث َٜٝٛػــت١ زٜـعأٜ ئاَــاز٠ نطاب ث
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َٝتـ١ ناٜـ٠ٚ١، نـْٛه١ ٖـ١َٛٚ         َٜت ِضاغت١ٚخؤ ثطؤغ٣١ ت١ْـس٠ضٜٔ ٚ ئٝشايـ١ ٚئ١َاْـ١ ب نٛضزغتإ ئٝكطاض ز٠نط
ــا٣٠ٚ        ــ١ٚ َ ــطٜٔ ٚ ئ ــاٚ بط ــ١ ي١ب١ضن ــ١ٚ تاٜب١شي١ْسٜاْ ــ٢َ ئ ــ١ ز٠ب َُٝ ــ١ٜ١ ئ ــ١ّ ثطؤغ ــ١ٚت٢ٓ ئ ــ١ زٚان َٝو ي ــاَي غ

َٝؿـٓٝاض نطا٠ٚنـإ نـطا٠ٚ ٜـإ ْـاا ئ١طـ١ض         ي١ب١ض َٜت، ئاٜا زٜعأٜ بـؤ ثـطؤش٠ ث ز٠غت زا١ٜ ز٠ب٢َ ئٝػتػ ٍ  بهط
ٍَ بـس٠ٜٔ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ ئ١َـ١ف            َٝؿـٓٝاض نـطاٚ ْـ١ب٢َ، ٖـ١ٚ ٍَ ثـطؤش٣٠ ث َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئ١َػـا َٝط٠ ث ١ْنطا٠ٚ َٔ ي

َٜص٣٠ ث٢َ بسض٣َ ٚ َٝت١ غ١ض باض٣ ب١ضز٠ٚا١َنا٢ْ تط ٚ ب١ضز٠ٚا١َنإ زض َٜت٠ٚ١ ي١  ١ْن َٜٓسض بؤ ئ٣٠ٚ١ ن١ ز٠خٛ
َٝـ٠ٛ بهـ١ٕ، ز٠يٝـٌ بـؤ نـ١ّ         ٖؤَي٢ ث١ضي١َإ ب١ ب١ضد١غت١ نطا٣ٚ نؤ١ََيا٢ْ خ١َيه٢ نٛضزغـتإ ت١َـ١تٛع٢ ث
َٞ ْانـ١ٜٔ ٜٚــ١نٝإ            َٝهٝإ ئاَـاش٠ ثـ َٝهت١ض٣ ظؤض طــطْط ١ٖٜـ١، ٜـ١ن ٢َُٜ نٛضزغـتإ زا زٚٚ غـ ث ْـ٢، يـ١ ٖـ١ض

َٝهت١ض٣ َٝػـتان١ بـ١ سـٛن٢ُ       ئاَاش٠ ث٢َ ز٠ن١ٜٔ، بؤ صي١ْٚٛ غ َٝهت١ض٠ ططْطاْـ٣١ ئ َٝه١ ي١ٚ غـ ت١ْسضٚغت٢ ١ٜن
َٝو ٖؤناض ظٜازب٢ْٚٛ ١ْخؤؾ٢ غـٌٝ، غـ١ض٠تإ، ؾـ١ي١زي ز٠َـاؽ، ثـٝؼ بـ٢ْٚٛ شٜٓطـ١، ٖـ١َٛٚ ئ١َاْـ١           نؤ١ََي
َٝه٢ خـطاخ      ٍَ نـ١ بـ١ سـاَي ١َُٝ ثاض غا َٝت، ئ ١َُٝ ت١ضنٝع٣ ظٜاتط ي١غ١ض خع١َتطٛظاض٣ ت١ْسضٚغت٢ ب ٚاز٠نات ئ

َٜص٠ٜـ١ ب١ضٜٓـ١   تٛاُْٝإ  َٝٛز٠َٚيـ١ت٢ ب١الٜـ٢ْ١ ن١َـ٠ٚ١        5ئ١ٚ ِض َٝـ٢ غـتاْساضز٣ ْ َٝـت بؤنـ٢   7% نـ١ بـ١ ث % ب
ٍَ ٖات٠ٚٛتــ١ خــٛاض  َٝــو زا بٛزدــ٣١ ١ْٖــس٣َ ٠ٚظاض٠ت ٚ سػــ٣١ ١ْٖــس٣َ ٠ٚظاض٠ت نــ١ 5ئ١َػــا % ٠ٚ٠ا، يــ١ نات

َٝط٣١ با١ٜخٔ، ز٠بٝـٓري بـ١ بـ١ضاٚضز ب١َـ١ ي١ِضاغـت٢ زا ناض٠غـات١،        َٝـٛإ    ١َٖٛٚ ٠ٚظاض٠ت١نإ د نـْٛه١ يـ١ ْ
َٝهت١ض٠نإ زا ثطغ٢ شٜإ ٚ َـإ، ثطغـ٢ ت١ْسضٚغـت١ٝن٢ بـاف يـ١ ٖـ١َٛٚ ثطغـ١نا٢ْ تـط بـ١ باٜـ١ر تـط ٚ             غ
ٍَ ب١غــسا ن١غــٝـ ١ْٜؿــاضزؤت٠ٚ١، ططؾتــ١نإ بــ١   َُٝــ١ ططؾتُــإ ١ٖٜــ١ يــ١ طــ١ طــطْطرت ٚ بــ١ ١ٖٜبــ١ت تــط٠، ئ

َٜو ب١ضد١غـت١ بـ٠ٚٛ خ١ضٜهـ١ ١ٖيٜـ١ن٢ طـ١ٚض٠ يـ١ْاٚخؤ٣ عـريام زا ز        ضٚغـت ز٠نـات، بـ١يّ ئاٜـا ئـ١ّ      دؤض
١َُٝ ث١ضز٠ ي١غ١ض ١َٖٛٚ ئ١ٚ ٖؤناض ٚ طؿتا١ْ ز٠ض١ْخ١ٜٔ ب١ تاٜب١تٝـ  ططؾتا١ْ ز٠ب١ٓ باعٝػ٢ ئ٣٠ٚ١ ن١ ئ
َٜت،  َٝط٠ٚ٠ ْازض َٝو ي١ سػ٣١ ب١غسا ب١ سٛن٢ُ ئ١ٚ ناضزا١ٜ٠ٚ١ْ ي ئ٣٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ زاٖات٠ٚ١ ١ٜ١ٖا، ب١ؾ

َٝؿـ١ٜ١ زا نؤَـ١   َٝٛإ ئ١ّ ٖاٚن َُٝـ١ ْاَاْـ٣َٚ١ بهـ١ٓٝ        ئ١َ١ ي١ ْ ي٢ْ خـ١َيه٢ نٛضزغـتإ ظ٠ض٠ض١َْـس ز٠بـٔ، ئ
ــ١ت٢         ــ١ تاٜب ــتإ ب ــ١َيه٢ نٛضزغ ــت٢ ٚ خ ــ١ طؿ ــريام ب ــ١َيه٢ ع ــاض خ ــ١ زٚاد ــ٣١ ن َٝٝ ــ١ٚ ًَُ ْ ٣٠َٛٝ ئ ــ نٛاضن
ٍَ ئـ١ٚ ثط٠ْػـٝج٣١ يـ١ ب١غـسا         ظ٠ض٠ض١َْس ز٠ب٢َ تٝاٜسا بؤ ئ٣٠ٚ١ ئ١ٚ غٝػت١َ١ ب١ ٚاظس٢ دٝـاٚاظ بـ٢َ ي١طـ١

َٜت،  ــ١ِٜط٠ٚز٠نط ٢َُٜ          ث ــ١ض ــ١ ٖ ــ١ ي ــ٣١ ن ــ١ٚ زاٖاتاْ ــ٢َ ئ ــ١ ز٠ب َُٝ ــ١ ئ ــسا ١ٖٜ ــ١ ب١غ ــاط١ضزا٣١ْٝ ن١ي ــ١ٚ ثاؾ ئ
٣٠َٛٝ َٛاظ٠ْــ٠ٚ١ ٚ خــ١َيه٢    َٝت١ نٛاضنــ َٝتــ١ ٖــؤَي٢ ث١ضيــ١َإ بهــ َٝهــِطا ب نٛضزغــتا٠ٚ١ْ بــ١ ز٠غــت ز٠نــ١ٕٚ ت

َٜه٢ س١قٝك٢ بري ب١غ١ض٠ٚ١ٜ، بـؤ ئـ٣٠ٚ١ ٖـ١ض نـات ناضب١ز٠غـ      َٜط ٢َٝ ٚ ناٚز َٝه٢ نٛضزغتاْٝـ ب١ ئاطا ب٢َ ي ت
َٝسا٢ْ تـ١ٌَٜٛ   َٜعطا١ٜى خؤ٣ بؤ خؤ٣ ٠ٚعس٣ ثطؤش٠ ٚ ٠ٚعس٣ ث َٝت١ ثاض َٝت١ ق١ظا١ٜى  ٚ ز٠ن سه١َٛت ز٠ن
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َٝػـتاف زا ١ٖغـت٢      َٝه١ ي١ٚ ططؾتا٣١ْ ن١ ١ٜ١ٖ ٚ ب١ضد١غت١ٜ١ ي١ِضابطزٚٚ زا ٖـ١ب٠ٚٛ ٚ يـ١ ئ ١ْزا، ئ١َ١ ١ٜن
َٜت، ئ١َ١ باضططا١ْٝن٢ ط١ٚض٠ زضٚغت ز٠نات، بؤٜـ١ ئـ١ّ باب١   َٝطـ٣١ د١ز٠يـ١ يـ١       ث٢َ ز٠نط َٝػـتان١ د تـ١ نـ١ ئ

  ٢َُٜ ١َٜٓضا٢ْ خ١َيو زا ب١ِضاغت٢ ئ١ٜٚـ ئ١ٜ٠ٚ١ سه١َٛت٢ ٖـ١ض َٝٛإ ث١ضي١َاْتاضإ  ٚ ْٛ َٝٛإ خ١َيو ٚ ي١ ْ ْ
 ١َُٜ َٝهٝـ ي١ زاٖات ز٠غت ئ١ّ ١ٖض نٛضزغتإ ب١ض ي١ ١َٖٛٚ ال١ٜى قاظاْر ١َْس ز٠ب٢َ ي٣٠ٚ١ ن١ ئ١ط١ض ؾًػ

َٜت١ ْاٚ َٛا َٝٓسض َٜت بٗ َُٝـإ ٠ٚضز٠طـط٣َ       ز٠ن١ٚ ١ٜ٠َٛٝى َٛب١ضض ْـ١ب٢َ نـ١ عـريام زاٚا ز٠نـا ٚ ي ظ١ْ٠، ب١ ١ٖض ؾ
َُٝٛاٜـ١ ثاض٠ٜـ١ى تـ١ضخإ              َٜـو تـ١داٚظ٣ نـطز٠ٚٚ يـ١ّ باب١تاْـ١ تـ٢َ ثـ١ِض٣ نـطز٠ٚٚ، َـٔ ث ططؾت١نإ ب١ دؤض
ــتإ زا         ٢َُٜ نٛضزغ ــ١ض ــ١ ٖ ــتا ي َٝػ ــا، ئ ــ١ضت٢ ناض٠ب ــؤ ن ــتا٠ٚ١ْ ب ٢َُٜ نٛضزغ ــ١ض ــ١ت٢ ٖ ــ١ٕ سهَٛ ــط٣َ ي١الٜ ز٠ن

٢َُٜ نٛضزغـتإ ٚ    خ َٝه٢ ظؤض ظؤض باؾ١، ز٠غت خؤؾ١ٝن٢ ظؤض بؤ سهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض ع١َتطٛظاض٣ ناض٠با ي١ ئاغت
َٝه١ نـ١               َٜـت ْػـب١ت َٜٝٛػـت١ ئـ١ٚ ز٠عُـ٣١ نـ١ بـؤ نِطٜٓـ٢ غـٛٚت٢ْ١َ١ بـؤ ناض٠بـا ز٠نط بؤ ٠ٚظاض٠ت٢ ناض٠بـا ث

َٜطـ٣١   َٜٝٛػت ز٠نات ١َٖٛٚ ئ١ٚ ثؿتٝٛاْٝا٣١ْ ن١ سه١َٛت ي١ِض ثـاض٠ٚ٠ بـؤ ب١ط١ِضخػـت٢ٓ    ٖاتؤت١ َٛاظ١ْ٠ ث
َٝت١ ْاٚ َٛاظ٠ٚ١ْ٠، نـْٛه١ ئـ٠ٚ١ دٖٛـس٠، ئـ٠ٚ١ ١َغـط٠ف نطزْـ١، ئـ٠ٚ١         َٓٝ ناض٠با بؤ ٖاَٚٚياتٝإ ي١ٜٚ١زا بٝٗ
َٝهــ٣١ْٚٛ ئــ١ٚ   ثــاض٠ تٝــا خــ١ضز نطزْــ١ بــؤ ئــ٣٠ٚ١ نؤَــ١ي٢ْ خــ١َيو ٚ بــ١ ٚاظح تــط ٚ ِضْٚٚــرت بــعأْ ئــ١ٚ ت

َٝه١، ١ٖض غ١باض٠ت ب ١ ناض٠بـا ٚ قـ١ضظ٣ سهَٛـ١ت ال٣ نـ١ضت٢ طؿـت٢ ٚ ال٣      ب١ضز٠ٚا٣١َٝ ن١ ١ٜ١ٖ ض س١طي
َٝه١ ي١ٚ ططؾتا١ْ ي١ِضاغت٢ زا، َٔ ْاظامن س١طي٢ ق١ضظ٠نا٢ْ سهَٛـ١ت ال٣ خـ١َيو    ن١ضت٢ تاٜب١ت٢ ئ١َ١ ١ٜن
َٜتـ١ بـ١ض، نـْٛه١          َٜت، بـ١يّ ز٠بـ٢َ سهَٛـ١ت ئـ١ٚ ٖـ١ْطا٠ٚ بطط ن١ْس٠ا ن١ ي١ٚا١ٜ١ْ ب١ ًَٝاض ١َظ٠ْس٠ بهط

َٜت، ١ٖض٠ٖٚا ئـ١ّ  سه١َٛت زٚاداض ئًٝعا٢َ  َٜط٣١ سه١َٛت٠ٚ١ بؤ٣ زابري ز٠نط َٜٝٛػت١ٝنإ ي١ ض خ١َيو ب١ ث
َُٝــ١ ئٝعتُـاز به١ٜٓـ١ غـ١ض غ١ضنـا٠ٚنا٢ْ تـط٣ زاٖــات ٚ             َٝه٢ ططْطـ١ ٚ ْـاب٢َ ْازٜـس٠ ببـ٢َ، ئ زاٖاتـ١ف زاٖـات
َٝه١يٚنطز٢ْ ظٜاتط٣ ب١ضش٠ٚ٠ْسٜـ١نا٢ْ خـ١َيو ٚ سهَٛـ١ت ٚ سهَٛـ١ت ٚ خـ١َيو، بؤٜـ١ ئٝػـطاض نطزْـ٠ٚ١          ت

َٜعإ ئ١ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ،    َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ، ب١ِض َٜه٢ ططْط١، ب١ض ي١غ١ض ٠ٚضططت٣٠ٚ١ٓ ئ١ٚ ق١ضظا١ْ ناض
َٝو ع١ضظ٣ د١ْابتإ ز٠ن١ّ، بؤ ثِطنطز٣٠ٚ١ْ عذـع   َٝؿٓٝاض ن١ْسخاَي َٝو زا ٠ٚنٛ ث ٣٠َٛٝ ن١ْس خاَي ي١ نٛاضن

َٝٛز ٢َُٜ نٛضزغتإ ز٠تٛا٢َْ ي١ باْه٢ ْ ١َٓٝنإ، ئاٜا ١ٖض َٝٛز٠َٚيـ١ت٢ قـ١ضظ     ٚ ن١ي ٠َٚي١ت٢ ٜـإ غـٓسٚق٢ زضا٣ٚ ْ
َٝه٢ طٛدمـا٠ٚ ٚ ئاٜٝٓـس٠ ْـاظا٢َْ زؤر بـ١ نـ٢        َٝػتا ز٠ضؾـ١ت َٝسإ ن١ ئ بهاتا بؤ ئ٣٠ٚ١ بتٛا٢َْ ثطؤغ٣١ ث١ض٠ث
ٍَ بـس٠ٜٔ ئـ١ٚ عذـع٣٠ نـ١               َٝطاتـط بهـ١ٜٔ ٚ ٖـ١ٚ َٝساْـ١ خ َٜطـ٣١ قـ١ضظ٠ٚ٠ ئـ١ّ  ث١ض٠ث ز٠طاتا ز٠تـٛاْري يـ١ ِض

َٜ َٝػــتان١ ١ٖٜــ١ ثِطبهط َٝــٛإ  ئ َٜــسا٢ْ ب١ضش٠ٚ٠ْــس٣ ٚ ع١قــس يــ١ ْ َُٜــ١ بــ١ ســٛن٢ُ طط تــ٠ٚ١، نــْٛه١ ئــ١ّ ١ٖض
َٝو نؤَجاْٝا٣ ط١ٚض٣٠ ١ْٚت َٝٓري ٜإ ْاا، نـ١ ت١غـ١ٚضّ ٚاٜـ١ ز٠تـٛاْط٣َ،      ، ئاٜانؤ١ََي ز٠تٛاْري ئ١َ١ ب١ز٣ ب
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َٝهـ١ يـ١ طط       َٜط٣ زاضاٜـ٢ ١ٜن َٜط٣ زاضاٜـ٢ ٚ ز٠ظطـا٣ نـاٚز ٠ْتٝـ١نا٢ْ  خاَي٢ ز٠ّٚٚ ت١ؾعٌٝ نطز٢ْ زٜٛا٢ْ ناٚز
ــ١ٚا٣ٚ          ــؤ ت ــ١ ب ــتإ زا ١ٖٜ ٢َُٜ نٛضزغ ــ١ض ــ١ ٖ ــ٣١ ي ــ١ٚ زاٖات ــ٢ ئ ــ١ضز نطزْ ــ١ؾاؾ١ٝت ٚ خ ــا٢ْ ؾ َٓٝ ــ١ز٣ ٖ ب
َٝه٢ زض٠ٚؾــا٠ٚ زا ِض٠ْطساْــ٣٠ٚ١   ١ٜ٠َٛٝن٢ َــازي ٚ ئــابٛٚض٣ ٚ غٝاغــ١ت ١ٜ٠َٛٝى يــ١ نٛاضنــ َٝهت١ض٠نإ بــ١ ؾــ غــ

َٜط٣ زاضاٜـــ٢ ٚا٣ نـــطز٠ٚٚ ط١ًٜٝـــ١ن٢ ظؤض يـــ١ غـــ١  ض ث١ضيـــ١َإ ٚ ي١غـــ١ض ٖـــ١ب٢َ، ْـــ١ب٢ْٚٛ زٜـــٛا٢ْ نـــاٚز
ــ١ت٢       ــ٢ ١ٖٜب ــ١ الٚاظ نطزْ ــ٢ ئ١َ ٍَ نطزْ ــٛ ــ١ب٢َ، قب ــ١َإ ٖ ــ١نا٢ْ ث١ضي ــ١ض يٝذاْ ــ١ب٢َ، ي١غ ــ١َاْتاضإ ٖ ث١ضي
ث١ضي١َا١ْ ب١ ز٠ض٠د١ٟ ١ٜى، زٚاداضٜـ ٖٝ ى نطز٢ْ ئ١زائ٢ سه١َٛت ٚ ٖـ١ضزٚٚ ٠ٚظاض٠تـ٢ ث ْـساْإ ٚ    

َٝو َـ١ٖا٢َ طؿـت١ٝ بـؤ       ٠ٚظاض٠ت٢ َاي١ٝؾ١ ي١ ِضاغت٢ زا ت١ؾعٌٝ نطز٢ْ ئ١ٚ ز٠ظطاٜـ١   تـ١ؾعٌٝ نطزْـ٢ نؤَـ١َي
ــ١ض        ــ١ٚض٠ ي١غ ــتؿٗا٢َ ط َٝو ئٝػ ــ١َي ــاظ٠ نؤَ ــ١ّ دٝٗ ــ٢ْٚٛ ئ ــاب ب ــت٢ زا غٝ ــ١يّ ي١ِضاغ ــتإ، ب ٢َُٜ نٛضزغ ــ١ض ٖ
ًَـ١ب٢ طؿـت١ٝ،           َٝتـ١ ناٜـ٠ٚ١، يـ١ٚ ِضٚاْط١ٜـ٠ٚ١ ١َت َٜٓ ْاع١زاي١ت٢ ٚ ي١غ١ض ْا ؾـ١ؾاؾ١ٝت ي١غـ١ض ب١ٖـ١ز٠ضزإ ز

َٝو  با ئ١َ١ زٚٚباض٠ ١َُٝ ز٠غتٛبطز به١ٜٔ ي١ ت١ؾعٌٝ نطز٢ْ ز٠ظطا١ٜن٢ ناالن٢ بـ٢َ   ١َٖٛٚ غاَي َٝت٠ٚ١، ئ ١ْب
َُٝٛا١ٜ ٚ باؾرت ٚا١ٜ غـ١ضْر ٚ   ٢ََٓٝ، َٔ ث ال١ٜٕ، ئ١ط١ض ب٢َ ال١ْٜٝـ ١ْب٢َ ب٢َ طَٛإ ئ١ٚ ١َٖاَا١ْ ب١ز٣ ْاٖ

َٝطـ٣١ ز٠غـت خؤؾـ١ٝ ئ١         َٜتـ٠ٚ١، د َٝـ٢ ئ١نط َٝـط٠زا ئـ٣٠ٚ١ د َِٝطٚا١ْٓٝنا٢ْ ث١ضي١َاْتاضإ نـ١ ي َٝـ٢   ت ٠ٚؾـ٢ د
َٜت١ ت١ٚغٝات بؤ سه١َٛت ٚ بؤ ٠ٚظاض٠ت١نإ بؤ ئ٣٠ٚ١ ب١ ١ْظ٠ض٣ ئٝعتباض ٠ٚضبطـري٣َ تـا ئـ١ٚ     َٜت٠ٚ١ بهط ْانط
َٜط٣ ز٠نـ١ٜٔ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ بتـٛاْري ئـ١ٚ            َُٝـ١ خؤمشـإ نـاٚز َٝـت ئ َٜط٣١ٜ زضٚغـت ز٠ب نات٣١ ئ١ٚ زٜٛا٢ْ ناٚز

نطزٕ ٚ ثؿـتٝٛا٢ْ نطزْـ٢ نؤَـ١َي٢َ ْا٠ْٚـس٣     ت١ٚغٝاتا١ْ به١ٓ باض٣ د٢َ ب١د٢َ نطز٠ٚ١ْ، ي١ِضاغت٢ زا ز٠عِ 
َُٝـ١          َٜصٜٓـ٠ٚ١ بـؤ ١َغـ١ي٣١ نـاض٣ ث١ضيـ١َا٢ْ، بــؤ صيْٛٚـ١ ئ غـاَي١ يـ١ّ ٖـؤَي٢ ث١ضي١َاْــ١ زا     3زٜطاغـات ٚ تٛ

َٝــ٢ غٝاغــ٢   َٜو دــاض ًَُ ْ َٝه٢ طــ١ضّ ٚ طــِٛض ١ٖٜــ١ ٚ ١ْٖــس َْٛاق١ؾــ٣١ َٝعاْٝــ٣١ طؿــت٢ ز٠نــ١ٜٔ، دــ١ز٠ي
َٜو ي١ ث١ضي١ َٝت١ نا٠ٚ١ٜ، ١ْٖس َٜٓ ١َٜٓضاٜـ١ت٢ ْاٚنـ١ٜ١ى   ز َاْتاضإ بؤ صي١ْٚٛ خؤّ باؽ ز٠ن١ّ ز٣َٚ١َ٠ ب١ ْٛ

َٝـ٢ ٜاغـا يـ١ ئ١غـتؤَا١ْ           َٝٓـا٢ْ ئـ١ٚ ئ١ضناْـ٣١ نـ١ بـ١ ث َٝو تطٚسات به١ّ بؤ ب١ز٣ ٖ ي١ نٛضزغتإ زا نؤ١ََي
َٜص٣٠ٚ١ٜٓ ب٢َ ال١ٜٕ ١ْٝ، ئ١ّ ناالنٝا١ْ ٚ ئ١ّ ِضؤَي١ ن١ ت١َي ١ب بهات ناض٣ ي١غ١ض به١ٜٔ، ب١يّ ز٠ظطا١ٜن٢ تٛ

َٝه٢            َٜه٢ طٛدمـاٚ تـط ٚ بـ١ َٝهـاْٝعَ َٝٛاظ َٝـت بـ١ ؾـ ٢ََٓٝ بؤ ئ٣٠ٚ١ غاَي٢ زاٖـاتٛٚ يـ١ ب١ضز٠غـت زاب ١َٖيبػ١ْط
َٝؿــٓٝاض نــ١ ث٠ٜٛ١غــت١ بــ١ نٛضزغــتإ    َٝو ث َٝــٓري، نؤَــ١َي ثٝؿــ٢ٜ١ تــط بتــٛاْري خٛاغــت١ طؿــت١ٝنإ بــ١ز٣ ب

     ٚ ١ٜ٠َٛٝن٢ طؿت٢ ٚ ب١ ز٠ظـ١ض٣ طـ١ضَٝإ ز٠خ١َـ١ ب١ضز٠غـت ٖـ١ضزٚٚ  َٜع ٚ يٝصْـ٣١ زاضاٜـ٢     ب١ؾ ٠ظٜـط٣ بـ١ِض
َٜطــ٣١    َٝو يــ١ ْاٚنــ١نا٢ْ تــط٣ نٛضزغــتإ ٖاٚب١ؾــ١، ئــ٣٠ٚ١ نــ١ ي١ِض َٜع نــ١ يــ١ حمتــ١ٚاف زا بــؤ نؤَــ١َي بــ١ِض
َٜعطانـإ بـ٢َ طَٛـإ ي١غـ١ض بٓـ١َا٣ ؾـؤض٢َ خؤضانـ١، ٚاتـ١ ي١غـ١ض             َٜـت ب١غـ١ض ثاض ثطؤش٠نا٠ٚ١ْ زاب١ف ز٠نط
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٠َٛٝ َٜتـ٠ٚ١، بـؤ صيْٛٚـ١ قـ١ظا٣       شَا٣٠ٚ زاْٝؿتٛا١ْ، ئ١َ١ بؤ ط١ضَٝإ ب١ؾ ١ٜن٢ طؿت٢ ْـا ع١زايـ١ت٢ زَي ز٠ن١ٚ
٢َُٜ نٛضزغـتإ زا      َٜو ي١ ١ْٖس٣َ يـ١ ٜاغـانا٢ْ ٖـ١ض َٜو ي١ دؤض ن١الض ن١ ْا٠ْٚس٣ ئٝساض٣٠ ط١ضَٝا١ْ، ب١ دؤض

َٜـت، شَـاض٣٠ زاْٝؿـتٛا٢ْ         ٍَ ز٠نط َٜعطاٜـ١ى تـ١عاَٛزي ي١طـ١ ٣٠َٛٝ ثاض ٖـ١ظاض   236ن١ ث١غ١ْس نطا٠ٚ ب١ ٖاٚؾـ
٢َُٜ نٛضزغـتإ  ن١غ١، ب١ي َٜت ي١ب١ضئ٣٠ٚ١ ي١غ١ض ١ٖض ٢َٝ ئ١ٚ ب١َٓا٣١ٜ ن١ ثطؤش٣٠ بؤ ت١ضخإ ز٠نط ّ ب١ ث

َٜتــ١   72ٖــ١ض خــٛز٣ ق١ظانــ١  َٝــط٠زا ْاع١زايــ١ت٢ ز ٢َُٜ نٛضزغــتإ، ز٠بٝــٓري ي ٖــ١ظاض٣ ي١غــ١ض نــ١الض ٚ ٖــ١ض
َٝه٢ ظؤض٣ ط١ِضا٠ٚت٠ٚ١ ب ؤ ن١ضنٛٚى ٚ ب١ؾ٢ نا٠ٚ١ٜ، نْٛه١ ؾؤِض٢َ خؤِضان٢ زاْٝؿتٛا٢ْ ئ١ٚ ١َْتٝكا١ْ ب١ؾ

َٝه٢ تــط٣ ط١ِضا٠ٚتــ٠ٚ١ بــؤ تهطٜــت ٚ زٚبــع ٚ ئــ١ٚ ١َْتٝكاْــ١، بــؤ ؾــاض٣     ظؤض٣ ط١ِضا٠ٚتــ٠ٚ١ بــؤ زٜايــ١، ب١ؾــ
َٜطــ٣١ خا١ْق٠ٚ١ٜٓٝــ١ نــ١ ئ١َــ١ف    65خاْــ١قري  ٖــ١ظاض زاْٝؿــت٣ٚٛ نــ١الض ؾــؤِض٢َ غــ١ض بــ١ زٜايــ١ٜإ يــ١ ِض

٠َٛٝض٠ ْاتٛا٢َْ خعَـ١ت بـ١ٚ ١َْتٝك١ٜـ١ بهـات،     َٜه٢ ٠ٚنـٛ        ي١ِضاغت٢ زا ب١ٚ ث بـؤ صيْٛٚـ١ ئ١طـ١ض ز٠ٚتـط٣َ ؾـاض
َٝػـتاف      َٜه١ ئ َٝه٢ ب١ضناٚ نطا٠ٚ خ١َيو ن١ ت٢َ ز٠ث١ِض٣َ ي١ ٚاد١ٗٝ ٚ زٜهؤض زا بـ١َي٢َ نـ١الض ؾـاض ن١الض خع١َت
٠َٛٝ زٜـاض٠ ٚ غـُٝا٣ ؾـاض٣ ٠ٚضططتـ٠ٚٛ بـ١يّ نـ١ ؾـؤِض         دٛا١ْ ٚ خع١َت نطا٠ٚ ٚ ِض٠ْطسا٠ٚ١ْنا٢ْ ئا٠ٚزا٢ْ ث

ــا٠ِٚضؤن  ــؤ ْ ــ٠ٚ١  ب ــ١  ز٠بٝت ــاض٠ن١ ن ــاض٠   ٢31 ؾ ــ١ٚ ؾ ــ١ ئ ــرِي ٚ    17ط١ِض٠ن ــت١ ٚ ق ــتان١ف ؾؤغ َٝؿ ــ١ِض٠ن٢ ٖ ط
َٜٝٛػــت١ٝ ٖــ١ض٠ ب١ِٓض٠تٝــ١نا٢ْ ئــ١ٚ ؾــاض٠ ٚ ئــ١ٚ    َٝهــ١ يــ١ ث َٜٝٛػــت١ٝنا٢ْ طــ١ِض٠ن٢ بــؤ ْــ١نطا٠ٚ، ئ١َــ١ ١ٜن ث
 ٚ َٝؿتان١ ئـ١ ٍَ ي١ ثطؤش٣٠ بٛزد١ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ٠ٚ١ د٢َ ب١د٢َ بب٢َ، نْٛه١ ٖ  ْاٚن١ٜ١ زاخٛاظ٣ غ١ض٠نري ئ١َػا

َٝـ٣٠ٛ زٜـاض بـآ، ١َغـ١ي٣١ شٜٓطـ١ ٚ ططؾتـ٢ شٜٓطـ٢ٜ١،           ًَٛبـ١ ث ؾاض٠ ب١ٚ دؤض٠ ْاتٛا٢َْ ئ١ٚ غُٝا٣١ٜ نـ١ ١َت
َٝـط٣َ           َٜٓـ٢َ ٚ ث َٝهـ٢ ط١ٚض٠ٜـ١، زٚ ١ٜ٠َٛٝن٢ طؿت٢ ي١ْاٚن١ ط١ضَـ١نإ ٚ بـ١ تاٜبـ١ت٢ يـ١ طـ١ضَٝإ زا ططؾت ب١ؾ

٠غـت تـ٢َ ١ْثـ١ِض٣َ ناض٠غـات     بـ٠ٚٛ، ي١ِضاغـت٢ زا بـؤ نـ١ْس ث١ًٜـ١ن٢ تـط٣ ث١دمـ٣١ ز        47ٚ  48ث٣١ً طـ١ضَا  
بـؤ ١َغـ١ي٣١ ١ْخؤؾـ٢ ٖـ١َٛٚ ئ١ٚاْـ١ ناضٜطـ١ض٣        ،زضٚغت ز٠ب٢َ، ئ١َ١ دط١ ي٣٠ٚ١ بؤ ١َغ١ي٣١ شٜٓط٢ٜ١

َٜـت بـؤ ١َغـ١ي٣١ غـ١ٚظ نطزْـ٢        َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ بٛزد١ٜ١ن٢ تاٜب١ت تـ١ضخإ بهط ِضاغت١ٚخؤ٣ نطز٠ٚٚ، َٔ ث
َٝو بـٛاضزا        ْاٚن١ ط١ض١َنإ، ب١ زاضغتإ نطز٢ْ ْاٚن١ ط١ض١َنإ، ئ١َ١ َٝهت١ض ٚ يـ١ نؤَـ١َي َٝو غـ يـ١ نؤَـ١َي

َٜه٢             ِض٠ْطسا٣٠ٚ١ْ دٝا دٝا٣ ئٝذـاب٢ ز٠بـ٢َ ٖـ١ض٠ٖٚا بـؤ صيْٛٚـ١ يـ١ ق١ظاٜـ١ن٢ ٠ٚنـٛ ز٠ضب١ْـسخيإ نـ١ ؾـاض
َٝو َــ١عا٢ًَ    ٠َٜٛٝــ١، بــ١يّ بــ١ ســٛن٢ُ ططْطــ٢ ْاٚنــ١ن٣١ نؤَــ١َي دٛاْــ١ ١ْٖــس٣َ غــُٝا٣ ط١ؾــتٛطٛظاض٣ ث

ض ي١غ١ض٣ٚٚ ؾاض٠ن١ ٚ ي١ خٛاض٣ٚٚ ؾاض٠ن٠ٚ١ زضٚغت نطا٠ٚ، با ي١ ٖـ١ض  زضٚغت نطز٢ْ ب١ضزٚ ١َِض١َِض ٚ ط١
َٜٝٛػـت ز٠نـات َٛعاي١د١ٜـ١ن٢      ١َٜٝن٠ٚ١ ١َٖيبهات ئ١ٚ ؾاض٠ شٜٓط١ن٣١ ي١ب١ضز٠ّ ١َتطغ٢ زا١ٜ ِضؤشاْـ١، ث نٛ
َٜـت     َٜعض٣َ ٚ بٛزد١ٜـ١ى تـ١ضخإ بهط َٜو ١ٖب٢َ، بؤ ئ٣٠ٚ١ بتٛا٢َْ شٜٓط٣١ ئ١ٚ ؾاض٠ بجاض َٜت، ؾًت١ض ئ١َ١ بهط
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َٜط٣١ ٠ٚظاض٠ت٢ ١َع٠ٚ١ٝٓ، ثاى نطز٣٠ٚ١ْ ؾـاضٚ ؾاضؤنـه١نإ يـ١     َٝهت١ض٣ ثٝؿ١غاظ٣ ي١ِض بؤ ز٠عِ نطز٢ْ غ
َٜـت ز٠بٝـٓري غـ٢َ             ٍَ بهط َٜعطانـإ تـ١عاَٛزي ي١طـ١ ٣٠َٛٝ ثاض ٍَ ٚ خاؾاى بـؤ صيْٛٚـ١ ئ١طـ١ض طـ١ضَٝإ ٖاٚؾـ خؤ

َٜط٣١ نؤَجاْٝانا٠ٚ١ْ َٝط ٚ زٖؤى ؾاض٠نإ ي١ ِض َُٝا٢ْ ٚ ١ٖٚي َٜعطا٣ غً َٜتـ٠ٚ١،   ثاض ٍَ ٚ خاؾاى ثاى ز٠نط ي١ خؤ
ــ٢ْ١        ــ١ت٢ ؾ ــو زا ئُٝهاْٝ َٝ ــ١ نات ــ١ ي ــ٢َ ب١ؾ ــ١ٚ ساَي١تــ١ ب ــساض٣٠ طــ١ضَٝإ ي ــ١ظ٣ ئٝ ــ١ ١َضن ــؤ صيْٛٚ بــ١يّ ب
َٜعطانـا٢ْ تـط٣      ٣٠َٛٝ ثاض َٝؿٓٝاض ز٠نـ١ّ ٖاٚؾـ ٢ََٓٝ بؤ١ٜ ث ؾاض٠ٚا١ْٝنا٢ْ ئ٣َٚ١ ْاتٛا٢َْ ئ١ٚ ١َٖاَا١ْ ب١ز٣ بٗ

٢َُٜ نٛضزغتإ ئ١ّ باب١ت١ ب١  ٢َُٜ نٛضزغـتإ         ١ٖض ْـ١ظ٠ض٣ ئٝعتٝبـاض ٠ٚضبطـطٕ، ثطغـ٢ ط١ؾـتٛطٛظاض يـ١ ٖـ١ض
ــ١          ٍَ ي ــا ــاض غ ــطا٠ٚ، ث َٜع خ ــ١ضاٚ ــ١ت٢ ظؤض ظؤض ث ١ٜ٠َٛٝن٢ تاٜب ــ ــ١ ؾ ــ١ضَٝاْٝـ ب ــؤ ط ــت٢ ٚ ب ١ٜ٠َٛٝن٢ طؿ ــ ب١ؾ
َٝو تــ١ضخإ نــطا٠ٚ ثطغــٝاض ئ٠ٚ١ٜــ١ ئاٜــا ئاي١ٝت١نــ١    َٝؿــ١ٓٝنإ زا ٚ يــ١ قــ١ضظ٠نإ زا ط١ؾــتٛطٛظاض ١َبًــ١غ ث

َٝهت١ض٠ ٠ٚضبطـط٣َا. ٜـإ ْـاا بـؤ صيْٛٚـ١ يـ١              طٛدماٚ ١ْٝ ن ١ خـ١َيه٢ نٛضزغـتإ ْـ١ٜتٛا٠ْٛٝ غـٛٚز يـ١ ئـ١ّ غـ
١َٜٓٚاض٣ طـطْط ئُٝهـا٢ْ ز٠عُـ٢ ط١ؾـتٛطٛظاض٣ ظؤض        ط١ضَٝإ زا ب١ سٛن٢ُ ١ٖب٢ْٚٛ ِضٚٚباض ٚ نؤَـ١َي٢َ ؾـٛ

َٝس٠ٚاضٜٔ يـ١ّ باض٠ٜـ٠ٚ١ سهَٛـ١ت ئـ١ّ باب١تـ١ ي١      ب١ضنـاٚ بطـط٣َ،   ظؤض٠، ب١يّ ئ١َ١ ١ٖغت ث٢َ نطاٚ ١ْٝ ئَٛ
َٝو بـ٠ٚٛ يــ١ ب١ضْاَــ١نا٢ْ       نطزْـ٣٠ٚ١ ظاْهــؤ٣ طـ١ضَٝإ يــ١ ثطؤغـ٣١ نطزْــ٣٠ٚ١ ظاْهؤنــا٢ْ نٛضزغـتإ ٜــ١ن
٣٠َٛٝ ؾطانػـٝؤ٢ْ نٛضزغـتا٢ْ زا نـاض٣ ي١غـ١ض نـطا٠ٚ ٚ بـ١ز٣ ٖـات٠ٚٛ، نـْٛه١          يٝػت٢ نٛضزغتا٢ْ ي١ نٛاضن

َٝػـتا     ط١ضَٝإ ١ّٖ ٠ٚنٛ ١َْتٝك١ ي١ِض٣ٚٚ غرتاتٝذ٠ٚ١ ٚ ١ّٖ ٠ٚنٛ شَاض٣٠  َٜٓـسناض ٚ نـ١ؾائات٢ عًُٝـ٢ ئ خٛ
َٜٔ ٚ َٛغـت١يع٠َات٠ٚ١          َٝساٜٚػـت١ٝنا٢ْ تـط٠ٚ٠ يـ١ بٝٓـاٚ ؾـٛ ٌَ ز٠ن٢َ، بـ١يّ يـ١ِض٣ٚٚ ث ب١ض٠ٚ ظاْهؤ١ٜن٢ ناَ
َٝه٢          َٜٝٛػـت ز٠نـات ي١ب١ضنـاٚ بطـري٣َ، نـْٛه١ شيـٛس ي١ِضاغت٢ زا ظؤض ن١َٛنِٛض٣ ١ٜ١ٖ، ئـ١ٚ ن١َٛنِٛضٜاْـ١ ث

   ّ داَٝعـ١ ٚ خـ١َيه٢ ْاٚنـ١نا٢ْ تـط٣ ز٠ٚضٚبـ١ض يـ١ ب١غـسا ٚ  يـ١ زٜايـ١ ٚ           ط١ٚض٠ تط ١ٜ١ٖ يـ١ ئآٜـس٠ زا ئـ١
َٜٓٔ، يـ١ غـاي٢ْ ِضابـطزٚٚ زا بـؤ            َٝٔ يـ٣َٚ١ ةـٛ ١َٜٓنا٢ْ تـط٠ٚ٠ بـ ت١ْا١ْت ي١ نطَاؾإ، ي١ ن١ضنٛٚى ٚ يـ١ ؾـٛ
َٝؿ١ ي١غ١ض٠نا٠ٚ١ْ بؤ صيْٛٚـ١ ؾاضؤنـه١ٜ١ن٢ ٠ٚنـٛ د١يـ١ٚال٣      ز٠ع٢ُ ئ١ٚ ْاٚنا٣١ْ ن١ ْعٜهٔ ي١ ْاٚن١ ن

َٝع٠ بـؤ ْعٜـو        611طٜب نطا ٚ زضٚغت نطز٢ْ ت١ع خاْٛٚ ي١ نَٛي١دؤ٣ ْعٜهـ٢ د١يـ١ٚال ثؿـتٝٛا١ْٝن٢ بـ١ٖ
َٝه٢ ظؤض ظؤض باف بٛٚ ٚ ١َٖا٢َ خـؤ٣   ب٣٠ٚ١ْٚٛ نٛضزغتاْٝإ ب١ ئاِضاغت٣١ ن١ّ نطز٣٠ٚ١ْ ت١عطٜب، ز٠عُ

َٝها، ب١يّ ي١ ت١ْٝؿت ئ٠ٚ٠ٚ١ زٚٚ ؾاضؤنه٣١ تط٣ ت١عطٜب نطاٚ ١ٜ١ٖ ق١ض٠ت١ث١ ٚ دـ١  باض٠، ق١ض٠ت١ثـ١ ٚ  ث
َٝـٓر ي١غـ١ز٠، زٚٚ ْاٚنـ٣١ طـطْط ٖـ١ٕ نـ١               َٝػـتان١ سػـ٣١ نـٛضز يـ٣َٚ١ ْعٜهـ٣١ ز٠ ي١غـ١ز بـؤ ث د١باض٠ ئ
٣٠َٛٝ نَٛيـ١دؤ            َٜٔ ٚ قـ١ض٠ٜاتاغٔ، ئ١طـ١ض ٖاٚؾـ ٖٝهٝإ ن١َرت ١ْٝ يـ١ ق١ض٠ت١ثـ١ ٚ دـ١باض٠ نـ١ ْاٚنـ٣١ ْـاض

َٝتـ١ ناٜـ٠ٚ١ َـٔ          ت١غـ١ٚضّ ٚاٜـ١ يـ١ِض٣ٚٚ ١ْتـ٢ٜ٠ٚ١ ٚ     ثطؤش٣٠ زضٚغت نطزْـ٢ خـاْٛٚ بـؤ ئـ١ٚ ١َْتٝكاْـ١ ب
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َٝٓا٢ْ ١َٖا١َنا٢ْ َازز٣٠  ٣ غـرتاتٝذ٠ٚ١ٝ نـ١ ٖـ١ََٛٚإ ئٝـسٜعا٣ ز٠نـ١ٜٔ ز٠تـٛا٢َْ       141ي١ِض٣ٚٚ ب١ز٣ ٖ
َٝه٢ ظؤض ظؤض بـاف بـٛٚ     َٝه٢ باف بهات، ي١ زابري نطز٢ْ بٛزد١ بؤ ْاٚن١ ظٜإ زَي ن١ٚت٠ٚٛنإ تـ١ضس خع١َت

َٝو ئٝكطاض نطا، ب١ي ٍَ ب١ ١َب١ًغ َٝه٢ ظؤض ي١ ؾاض ٚ ؾاضؤنه١نا٢ْ طـ١ضَٝإ ِض٠ْطساْـ٣٠ٚ١   ثاض غا ّ ئ١َ١ ب١ؾ
  ٛ َٝذ      ٚ ١ْٚبٛٚ، ٖؤناض٠ن١ ١ٖض ن١ٝى ب٢َ، بؤ صي١ْٚٛ بؤ ْاسٝـ٣١ قؤض٠تـ ْاسٝـ٣١ ١َٜـسإ، ْاسٝـ٣١ بـ١َؤ، ؾـ

َٝهت١ض٣ ناض٠با ئ١ٚ طٛش١ٜ١َ ت١ضخإ نـطا، بـ١يّ زٚا٣    ٌَ ٚ نؤ١ََي٢َ ْاٚن١ ٚ ؾاض ٚ ؾاضؤنه٣١ تط بؤ غ ت١ٜٚ
َٝت١ بٛاض٣ د٢َ ب١د٢َ نطز٠ٚ١ْ بؤ ئ٠ٚ١ ٣ غ٢َ داض ئٝع ٢ْ بؤ نطا٠ٚ ٚ غ٢َ داض ئاِضاغت١ نطا٠ٚ ١ْتٛاْطا٠ٚ به

َٝه٢ باؾــرت ْــ١ب٢َ ت١غــ١ٚضّ ٚاٜــ١   زابــري نطزْــ٢ ناض٠بــا بــؤ طْٛسْٝؿــ١ٓٝنا٢ْ ئ١َٚ١ْتٝك١ٜــ١، ئ١طــ١ض ئايٝــ١ت
َٝو نـ١ زٚادـاض يـ       َٜٓ َٝتـ٠ٚ١ بـؤ ؾـٛ ١ ز٠ض٣٠ٚ٠ ئـرياز٣٠ ث١ضيـ١َا٢ْ   ت١ضخإ نطزْٞ  ئ١ٚ طٛش١ٜ١َ ت١زٜٚط ز٠ب

َٜت، ظٜاز نطزْـ٢ غـٛيؿ٣١ عـ١قاض بـؤ طْٛـس٠نإ بـؤ        ١ًَبـ١      25نٛضزغتإ خ١ضز ز٠نط َٝهـ١ يـ١ ١َت ًَٝـؤٕ ١ٜن
َٝٓإ ظٜاز به١ٜٔ ٚ ئ٣٠ٚ١ تط ن١ّ  طؿت١ٝنإ، ظؤضب٣١ ئاِضاغت٣١ طٛتاض٠ناصيإ بؤ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ بٛزد٣١ ٠ٚب١ضٖ

َٝسا٢ْ  َٜت٠ٚ١، ب١يّ بؤ ١َغ١ي٣١ ث ًَٝؤٕ زٜٓاض بؤ طْٛس٠نإ ي١ِضاغت٢ زا خع١َت٢ ن١ضت٢ نؿـتٛناَي٢   25بهط
ز٠نــات ٚ خعَــ١ت٢ نــ١ضت٢ ئاش٠َيــساض٣ ز٠نــات، ١َغــ١ي٣١ بــ١ضؾط٠ بــ٢ْٚٛ ب١ضٖــ١ّ ٚ زؤظٜٓــ٣٠ٚ١ نــاض ٚ بــ١   
ــ١         ١ًَب ــ١ ١َت ــ١ ي َٝه ــت١ٝنإ ٚ ١ٜن ــ١ طؿ ١ًَب ــ١ ١َت ــ١ ي َٝه ــ١ ١ٜن ــ١ضَٝإ ئ١َ ــٛ ط ــ١ٜ١ن٢ ٠ٚن ــؤ ْاٚن ــ١ت٢ ب تاٜب

َٜـطإ تـطٜٔ         غ١ض٠ن١ٝنإ ٚ طْٛس٠ن ا٢ْ ط١ضَٝإ ب١ ب١ضاٚضز بـ١ ٖـ١َٛٚ طْٛـس٠نا٢ْ نٛضزغـتإ نـاٍٚ تـط ٚ ٚ
َٝه١ ي١ نا٠ِٚضٚا١ْٝ ططْطـ١نا٢ْ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ نـ١ ئـ١ّ باب١تـ١ ئٝكـطاض         طْٛس٣ نٛضزغتأْ، بؤ١ٜ ١ٜن

     ٚ َٝـس ز٠نـ١ّ تـ١ض٠ز َٜتـ٠ٚ١، بؤٜـ١ ئَٛ َٝت ٚ ز٠ط١ِض َٝـسا  بهات، نْٛه١ زٚاداض ئ١َ١ ق١ضظٜؿ١ ٚ ت١زٜٚط ز٠ب ز٣ ت
َٝهـ٢ باؾـ١ تٛاْٜٝٛـ١ت٢ تـا             َٜـت ئ١َـ١ ز٠عُ ١ْب٢َ، زا١َظضاْسٕ ب١ غٝػـت٢ُ ْـ٣َٛ نـ١ زٚٚ غـاَي١ ثـ١ِٜط٠ٚ ز٠نط
َٝتـ١ ز٣، يـ٣٠ٚ١ نـ١ ت١ظنٝـ٣١ سعباٜـ١ت٢ ئـ١ٚ باب١تـ٣١ نـ١ ْا١َقبٛيـ١ نـ١َرت             َٓٝ َٝه٢ باف ع١زايـ١ت بٗ ئاغت

َٝط٠ٚ ي٣َٚ١  َٜت، ب١يّ ئ١ّ باب١ت١ف ب٢َ ططؾت ١ْٝ، ي َٝٔ ١ٖٜـ١، بـؤ صيْٛٚـ١ يـ١ طـ١ضَٝإ      ِض٠ناٚ بهط  239ن١ي
ٍَ يـ١ّ ثطؤغـ١ٜ١ َٛقاب١يـ١ نـطإٚ ٚ َْٛاؾ١غـ١ٜإ ٖـ١ب٠ٚٛ ٚ غـٝظٝإ نـطا٠ٚ ٚ          ز٠ضن٣ٚٛ ظاْهؤ ١ٖٕ ثاض غا
َٝٛإ ٠ٚظاض٠ت٢ ث١ض٠ٚضز٠ ٚ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ زا ْاظاْري ي١غ١ض  َٝؿتا ي١ ْ َٝو ١ٜ١ٖ ٖ ز٠ضنٕٛٚ، ب١يّ ططؾت

ٍَ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ بـ١ ْٝـاظ٠      17ٕ ئ١ٜ٠ٚ١ ي١ٚ ض ب١َٓا١ٜن١ بؤ١ٜ زاخٛاظضيا ١ٖظاض َٝ ن٣١ ن١ ئ١َػا
َٜع        ١َٜٓٚاض ي١ غٝاغـ١ت٢ سهَٛـ١ت زا َـٔ ت١غـ١ٚضّ ٚاٜـ١ ظؤض ثـ١ضاٚ َٜت٠ٚ١، ن١ضت٢ ؾٛ ئٝكطاض٣ بهات د٢َ بهط

َٜطٜٓـ١نا٢ْ نٛضزغـت   َٝه١ ي١ ق١ظا ١ٖض٠ ز إ ٚ خطا٠ٚ، ز٠يٌٝ بؤ ئ٠ٚ١ ق١ظا١ٜن٢ ٠ٚنٛ نؿط٣ ي١ ط١ضَٝإ زا ١ٜن
َٜــت ق١ٜػــ١ض٣ نؿــط٣     ٢َٓٝ ئـ٠ٚ١ ز٠زض ١َٜٓٚاض٣ ظؤض ظؤض ططْطــ١ غـ٢َ نابٝٓــ٣١ سه١َٛتــ١ بــ١َي ْاٚنـ١ٜ١ن٢ ؾــٛ
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َٝه٢  َٝو زا ئُٝها١ْٝت َٜت٠ٚ١، ئ١َ١ بؤا ١َٖٛٚمشإ بٝػتَٛٚا١ْ ي١ نات َٝػتاف ْؤش٠ٕ ز٠نط َٜت٠ٚ١، ئ ْؤش٠ٕ بهط
 ٓ َٜ َٝه١ ن١ ١َغ١ي٣١ ؾـٛ َٝطـ٣١ باٜـ١ر ْٝـ١، بـؤ خـٛز٣      ئ٠ٚ١ْس٣٠ ت٢َ ْان٢َ، ئ١َ١ ز٠ضخ١ض٣ س١قٝك١ت ١ٚاض د

َٝـ٢ ئـ١ٚ ؾطغـ١ت٣١ نـ١         َٝـ٢ ثـ ٕ، بـ١ ث ٍَ ١َٖٛٚ ؾاض٠نا٢ْ تط٣ نٛضزغتإ زا ن١ ب١ ث نؿط٣ ب١ ب١ضاٚضز ي١ط١
١ٜ١ٖ ئا٠ٚزا١ْٝن٢ ظؤض ٚ ق١ض٠باَيػ١ٝن٢ ظؤض ي١ ؾاضٚ ؾاضؤنه١نإ زا١ٜ١ٖ تان١ ؾـاض يـ١ّ نٛضزغـتا١ْ نؿطٜـ١     

َٝت٠ٚ١، خ١َي و نؤَي٢ ز٠نات، زاٚا نطا٠ٚ نؤْؿطاْؼ بب١غرت٣َ، زاٚا نطا٠ٚ سهَٛـ١ت٢  شَاض٣٠ زاْٝؿتٛا٢ْ ن١ّ ب
َٜو ٠ٚنـٛ خـ١َيه٢ ١َْتٝكـ١          َُٝـ١ خؤَـإ ٠ٚنـٛ نـ١ْس ث١ضيـ١َاْتاض ٢َُٜ نٛضزغتإ ئ١َ١ زٜطاغ١ بهات، ئ ١ٖض
َٝػـتا زاٚاَـإ نـطز٠ٚٚ ٚ زاٚاَـإ يـ١          َٝـ ئ َٝـو ثـ َٜط٣١ غ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا٠ٚ١ْ نـ١ْس َاْط ي١ِض

َٜعإ     سهَٛ َٜع غـ١ضؤن٢ ث١ضيـ١َإ، بـ١ِض َٞ ١ْنطا٠ٚ، بـ١ِض َٝؿتا ناض٣ ث ٢َُٜ نٛضزغتإ نطز٠ٚٚ، ب١يّ ٖ ١ت٢ ١ٖض
ٍَ ١َُٝ ثاض غا %٣ َٛٚنــــــ٣١ 11يــــــ١ ت١غــــــسٜل نطزْــــــ٢ َٛاظ٠ْــــــ٣١ طؿــــــت٢ زا  ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، ئ

َٝـ٢ خـ          ؤ٣ بطـط٣َ، بـ١   ث١ضي١َاْتاضاصيإ ن١ّ نطز٠ٚ٠ بؤ غـٓسٚق٢ ؾـ١ٖٝسإ، بـ١يّ ئاٜـا ئـ١ّ باب١تـ١ تـٛا٢ْ د
َُٝـ١ بـ١ٚ         َٝـ٢ خـؤ٣ بطـط٣َ، ئ َٝٓطا، ْـ١ٜتٛا٢ْ د َِٝطٚا٢ْٓٝ َٔ ي١ال١ٜٕ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾ١ٖٝسا٠ٚ١ْ باف ب١ناضْـ١ٖ ت

ئـ٠ٚ١ٟ  خعَـ١ت٢ ن١غـٛناض٣ ؾـ١ٖٝسإ بهـات، بـ١يّ ز٠بٝـٓري بـ١سٛن٢ُ          ١َٖا١َ ئ٠ٚ١َإ زابـري نـطز بـؤ   
َٝـو زا    َٜت يـ١ ٖؤَي َٝو ئاي١ٝت ن١ ث١ِٜط٠ٚ ز٠نط َٝـو زا     ضغـ٢ ؾـ١ٖٝس نـؤ   ٚا 71ـ  61نؤ١ََي َٜتـ٠ٚ١ يـ١ ظ٠ضؾ ز٠نط

١َٜٓ ن١ َٜت٢َ، ز٠زض َٝه٢ ب١غٝتٝإ ز٠زض َِٝ   ْاَي١نا٢ْ ئٝع  ١َب١ًغ بـؤ ن١غـٛناض٣   ّ ٚ َٔ ئ١َ١ ب١ ئٝٗاْـ١ زاز٠ْـ
َٝت١ َاز٠ٜـ١ن٢ ئٝع َـ٢، ن١غـٛناض٣ ؾـ١ٖٝس ٚ خـا٢ْ٠ٚ قٛضباْٝـ١نإ        َٜت ئ١ٚ باب١ت١ بب ؾ١ٖٝسإ، بؤ١ٜ ْانط

َٜه٢ تط ئٝػتٝػُاض بهطا١ٜ، َٔ ثؿتٝٛا٢ْ ئ١ٚ ظؤض ي٠ٚ١ ط١ٚض٠تطٕ، ز٠بٛ ٚ ئ٠ٚ١ بؤ ثطؤش١ٜ٠ى با١ٜ ٚ ب١ دؤض
َٜص٠نـ١ ظٜـاتط بـ٢َ يـ١ َٛٚنـ٣١ تاٜب١تـ١نإ بـ١ ث١ضي١َاْتاضٜؿـ٠ٚ١            بؤن١ْٚٛ ز٠ن٠ٚ١َ١ ئ١طـ١ض ئ١َػـاَيٝـ ِض

َٝٓــسض٣َ، ْــ١ى ئــ٣٠ٚ١ نــ١ غــ َٜه٢ طٛدمــاٚ تــط ب١ناضبٗ َٝهت١ض َٜــت، بــ١يّ زَيٓٝــا بــري يــ٣٠ٚ١ بــؤ غــ اَي٢ ثــاض برِبزض
َٝـسا٢ْ غـًؿ٣١             َٝػـتا بـؤ ث َٝو ططؾتـ٢ طـ١ٚض٣٠ ١ٖٜـ١، ئ بُٝٓٝإ، ط١ضَٝإ ب١ سـٛن٢ُ ْـ١ب٢ْٚٛ تـاثؤ، نؤَـ١َي
ع١قاض ثؿه٢ غ١ض٠ن٢ ز٠ب١غرت٣َ ب١ ١ٖب٢ْٚٛ تـاثؤ، ْاس١ٜٝـ١ن٢ ٠ٚنـٛ بـا٠ْٚٛض، ْاس١ٜٝـ١ن٢ طـ١ٚض٣٠ ٠ٚنـٛ        

َٝه٢ ن١َه ١َٜٓنا٢ْ تط، ب١ؾ ٍَ، ١َٖٛٚ ئ١َا١ْ ب٢َ ب١ؾـٔ يـ١   ضظطاض٣ ب١ؾ٢ ١ٖض٠ ظؤض٣ ق١ظا٣ ن١الض ٚ ؾٛ ١َا
١َٜٝ بـؤ ئـ٣٠ٚ١     ٍَ ئ١ٚ نـا٠ِٚض ٍَ ب١ غا َٝهسا غا ٢َٝ خؤ٣ بطط٣َ، ي١ نات تاثؤ، ز٠ غاَي١ ئ١ّ ثطؤغ١ٜ١ ١ْٜتٛا٠ْٛٝ د
َٜط٣١ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ن١ غـاي١ْ   بتٛا٢َْ َاَي٢ خؤؾرت بهات ٚ غٛٚز ي١ٚ ئُٝها١ْٝت١ ٠ٚضبطط٣َ ن١ سه١َٛت ي١ ِض

َٜع ز٠تٛا٢َْ ٖاٚثؿو ئٝكطاض٣ ز٠نات، ئ١ّ باب َٜت، ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ب١ِض َٜٝٛػت١ ناض٠غ١ض بهط َٝه١ ٚ ث ١ت١ ططؾت
ب٢َ ي١ د٢َ بـ١د٢َ نطزْـ٢ ئـ١ٚ ١َٖاَاْـ١ ٚ بـ١ز٣ ٖـات٢ٓ ئـ١ٚ ١َٖاَاْـ١، ي١ِضاغـت٢ زا قػـ١ ظؤض٠، بؤٜـ١ زٚا            
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َٜع بٛزدـ٣١ ثَٝ        َٝؿـتا نـات َـا٠ٚ غـ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضيـ١َا٢ْ بـ١ِض َٝؿٓٝاضّ ئ١ٜ٠ٚ١ ي١ب١ضئ٣٠ٚ١ ٖ ؿـٓٝاض نـطا٣ٚ   ث
٢ََٜٓ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ نؤَـ١ي٢ْ       ٍَ ٚ ِضاثؤضت٢ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ٚ يٝذا١ْنا٢ْ تط ي١ غاٜت٢ ث١ضيـ١َإ زا زاببـ١ظ ئ١َػا
َٝو ب٢َ يـ١ ثطؤغـ٣١ ؾـ١ؾاؾ١ٝتٛ     َٝط٠ ت٢َ بط١ٕ ٚ ئ٠ٚ١ف ب١ؾ خ١َيه٢ نٛضغتإ بتٛأْ باؾرت ي١ طؿتٛطؤنا٢ْ ئ

 غٛثاؽ.
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 ري٠ خإ ١ٜى ز٠ق١ ئٝذاظ٠ بس٠، ناى زنتؤض ؾ١ضَٛٚ.ل
 
 

َٜع ز.ع٢ً غٓس٣ )٠ٚظٜط٣ ث ْساْإ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝـ٢ ثـ١ِٜط٣ٚ٠ ْـاٚخؤف ئ١طـ١ض        َٝط٣ ث١ضي١َإ، ٚابـعامن بـ١ ث َٜع غهطت َٝطط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ، ب١ِض َٜع د ب١ِض
َٜو ِضاغت١ٚخؤ ئاِضاغت٣١ ٠ٚظٜط٠نإ نطا ب َٜع  ثطغٝاض ؤَإ ١ٜ١ٖ ب١ؽ ئ١ٚ ثطغٝاض٠ دٛاب بس٠ٜٔ، نْٛه١ بـ١ِض

َٜتــ٠ٚ١، بــ١يّ ٜــ١ى ثطغــٝاض٣     َٝبٝٓــ٢ ٚ ثطغــٝاض٣ ظؤض بــٛٚ، ََٛهٝٓــ١ يــ١ نؤتــا٢ٜ زا ٠ٚيّ بسض نــاى غــاالض ت
١َُٝ نطز ٠ٚنٛ ٠ٚظاض٠ت٢ ث ْساْإ، ئ١ٜٚـ ١َغـ١ي٣١ زٜـعأٜ يـ١ ْـ١ب٢ْٚٛ ٚ ئـ٣٠ٚ١ نـ١ ثـاض يـ١          ئاِضاغت٣١ ئ

ئـ١ٚ ؾـت١ باغـهطا ٚبِطٜـاض زضا نـ١ ٖـٝ  ثطؤش٠ٜـ١ى ١ْٜـ١ت          2111زْـ٢ َٝعاْٝـ٣١ غـاَي٢    نات٢ َْٛاق١ؾ١ نط
َٜت ٠ٚيَـ٢ ئـ١ٚ خاَيـ١ بـس٠ّ، بـ١ تـ١ْٗا ئـ١ٚ خاَيـ١،                َٝـط٠ ز٠َـ١ٚ َٝت، بـ١ س١قٝكـ١ت َـٔ ي ئ١ط١ض زٜعا٢ٜٓ ْـ١ب

َٝه٠ٚ١ ناض٣ ي١غـ١ض  َٝت ث َٝو ١ٜ١ٖ ن١ ز٠ب َٜعإ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ س١قٝك١ت بهـ١ٜٔ   ئ١ٜٚـ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ب١ِض
َٝؿـ١ ١ٖٜـ١ ٚ ئـ٠ٚ١     َٝو ن ئ١ٜٚـ ب١ ْٝػب١ت٢ ١ٖض ثطؤش١ٜ٠ى ن١ ي١ غ١ض٠تا٠ٚ زابري نطز٢ْ ظ١ٜٚ٠ ن١ نؤ١ََي
َٜع             س١قٝك١تــ١ ٚ ز٠بــ٢َ ي١ب١ضنــا٣ٚ ٖــ١َٛٚ الٜــ١ى بــ٢َ ٚ ت١ْاْــ١ت يٝذــا٢ْ َٛختــ١ؽ يــ١ يٝذــا٢ْ بــ١ِض

َٜتـ٠ٚ١، ئٝٓذـا زٚاٜـ٢ ئـ٠ٚ١ ١َغـ١ي       ٣١ زٜعآٜـ١، ئٝٓذـا زٚا٣   ث١ضي١َاْٝـ ٖاٚناض بٔ ٚ ناض٠غ١ض٣ بـؤ بسؤظض
َٜػا ٚ ئـ١ٚ ق١ٚاْٝٓاْـ٣١ نـ١ ٖـ١ٕ تـ١ْعِٜ       َٝذط١ ي١َا١ْف ئ١ٚ ٜاغا ٚ ِض ئ٠ٚ١ ١َغ١ي٣١ ت١ْس٠ضٜٓط١، ئٝٓذا ب

َُٜٓــا٢ٜ شَــاض٠   ٣ دــ٢َ بــ١د٢َ نطزْــ٢ ثطؤش٠نــإ ٚ ض يــ١ ؾــطٚت٢ عاَــ٣١    ٣2111 غــاَي٢ 1ز٠نــ١ٕ ض يــ١ ِض
ٖـ     َٝـ٠ٛ  َٝػـتا نـ١ شَـاض٣٠        َكا٠ٚالت، ٜإ ١ٖض ٜاغا١ٜن٢ تط٣ نـ١ ث٠ٜٛ١ْـس٣ ث َٝت، ئ١َـ١ خـؤ٣ يـ١ خؤٜـسا ئ ١ب

َٜٝٛػـت٢ بـ١ ناض٠غـ١ض٣     َٝؿ١ٜ١ن٢ ط١ٚض٠ ي١ ئ١زا٣ ناضٚباض٣ سه١َٛت زا ٚ ث ثطؤش٠نإ ظٜاز ب٠ٚٛ، ب٠ٚٛ ب١ ن
َٜعٜإ ثطغـٝاض٣ نـطز طـٛت٢ ئ١طـ١ض ثـطؤش٠         ١َٜٓٝ غ١ض ١َٚظٚع٢ زابري نطز٢ْ ظ٣ٚ٠، نـْٛه١ بـ١ِض ١ٜ١ٖ، ن١ ز

 ٍَ َٝؿٓٝاض نطا٠ٚنا٢ْ ئ١َػا َٝؿـٓٝاض٣ ئـ٣٠ٚ١ نـطز نـ١ ئـ١ٚ ثطؤشاْـ١        ث زٜعآٜٝإ ١ٜ١ٖ ٜإ ١ْٝ ئ١ط١ض ١ٖٜـ١ ث
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َٜٝٓـ١ غـ١ض         َٜـت، نـ١ ز َٜـو تـ١ٚظٜح بهط ٢َٝ خؤ١ٜت٢ ٚ س١قٝك١ت١ن١ف ز٠بـ٢َ تؤظ َٝؿٓٝاض٠ن١ف ي١ د َٜٔ، ث البرب
َِٜ زاٜـ١، نَٝ     َٜط ئٝـساض٣٠ ٖـ١ض َٝػتا ن١ يـ١ش ٢َُٜ نٛضزغتإ ئ َٜعإ ظؤضب٣١ ظ٣ٚ٠ ١ٖض ؿـ٣١  ١َغ١ي٣١ ظ٣ٚ٠ ب١ِض

َٝه١ ن١ ظٜاتط ي١ ٢َُٜ نٛضزغتإ زاٚ ت١ْا١ْت ب١  51ت١غ٣١ٜٛ ١ٜ١ٖ ٚ ئ١َ١ ١َٚظٚع َٝؿ١ٜ١ ي١ ْاٚ ١ٖض غاَي١ ن
َٝؿ٢ غاَي٢  ٍَ ْاٚن١نا٢ْ تط٣ عرياقٝـ ت١غ١ٜٛ ث ١َٜٓنا٢ْ تـط ز٠غـت٢ ثـ٢َ نـطز٠ٚٚٚ       61ب١ضاٚضز ي١ط١ ي١ ؾـٛ

٢َُٜ نٛضزغـتإ ِضاطـريا ي١بـ١ض بـاضٚزؤخ٢ غ     61غاَي٢  َٜه٢ غٝاغـٝـ بـؤ      ن١ ط١ٜؿت١ ١ٖض ٝاغـ٢ ٚ ٠ٚنـٛ بِطٜـاض
َٝــو نــ١    َٝػــتاف ٖــ١ض زائري٠ٜــ١ى ٖٚــ١ض ٠ٚظاض٠ت َٝتــ٠ٚ١، ئ َٓٝ ٢َُٜ نٛضزغــتإ سي َٝؿــ٣١ ظ٣ٚ٠ يــ١ ٖــ١ض ئــ٣٠ٚ١ ن
َٝؿـ٣١ ظ١ٜٚ٠ن١ٜـ١ ٚ           ثطؤش١ٜ٠ى ز٠غت ث٢َ ز٠نـات ٠ٚنـٛ ئاطـازاضٕ ١ٜنـ١َري َـ١ٚظٚعٝإ ناض٠غـ١ض نطزْـ٢ ن

َٜٝت َٜٝت١ غ١ض ١َغ١ي٣١ زٜعآٜٝـ ت١عٜٛعات١ن١ٜ١ت٢ ئٝٓذا زٚا٣ ئ٠ٚ١ ١ٖتا ز ١ غ١ض ١َغ١ي٣١ زٜعأٜ، ن١ ز
َٝؿـٓٝاض نطا٠ٚنـإ ئ١طـ١ض ٖـ١ض            ٍَ نـ١ ث َٝػـتا ئـ١ٚ ثطؤشاْـ٣١ ئ١َػـا ١َُٝ ٠ٚنٛ د١ْابتإ ز٠ظأْ خؤ ئ١طـ١ض ئ ئ
َٝت بٛزد١ٜإ بـؤ ت١خػـٝؼ    َٜت خؤ ز٠ب ١َٖٛٚؾٝإ ؾ١ض٠ظ٠ٕ ب٢َ زٜعأٜ بٔ، ن١ زٜعآٜٝإ بؤ زضٚغت ز٠نط

َٝـت ب١ضنـاٚ        بهط٣َ، ئ١ط١ض بؤن َٜـت ئـ٠ٚ١ ز٠ب َٝت ن١ زٜعأٜ ي١غـ١ض ت١ؾـػ٢ًٝ ناض٠غـ١ض ز٠نط َٝه٢ ٚا ١ٖب ْٚٛ
َٝتــ١ غــ١ض ت١ؾــػ٢ًٝ، ئــ١ٚ خٛؾــو ٚ بــطا   َٝت، نــْٛه١ ئــ٠ٚ١ ئــ١ٚ ٠ٚختــ١ ئــ١ٜٚـ ئٝعاؾــ١ ز٠ب ِضْٚٚٝــ١ى ٖــ١ب

     َٜ َٜعا٣١ْ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٜإ ب١ ناضٚباض٣ ١ْٖس٠غ٠ٚ١ٝ ٚ ت١دطٚبـ١ٜإ ١ٖٜـ١ ٚ ئ١ْـسا٢َ ث١ضيـ١َا٢ْ بـ١ِض عٕ ب١ِض
َٝؿـ١ٜ١،          س١م ٚا١ٜ ن١ ئٝـ ي١غ١ض ئ١ّ باب١ت١ ظٜاتط به١ٕ ْـ١ى تـ١ْٗا يـ١ نـات٢ بٛزدـ١ زا، نـْٛه١ ئ١َـ١ ن
َٜو يـ١ َٛئ١غ١غـات٢ سهَٛـ١ت نـ١          َٝػـتا بـ١عع َٝػتا ثطؤش٠ ١ٜ١ٖ ن١ زاخٌ نطا٠ٚ ٠ٚنٛ دـ١ْابتإ ز٠ظاْـٔ ئ ئ

َٝٓت١نـ٣١   ثطؤش٠ن١ ت١قسِٜ ز٠نات ثطؤش٠ن١ ١ّٖ زٜعا١ٜٓ ٚ ١ّٖ د٢َ ب١د٢َ نطز١ْ، ٜـ١عٓ  ٢ ٖـ١ضزٚٚ نؤَجؤْ
َٝه٢      ي١خؤ ططت٠ٚٛ، ض٠ق٢َ١ نؤ٣ طؿت٢ ثاض٠ن١ ظؤض٠ ئ٣٠ٚ١ ن١ت١خػٝؼ ز٠نط٣َ تـ١ْٗا زٜعآٜـ١ ٚ بـؤ َـٛز٠ت
َٝػـتا            َٛع١ٜ١ٕ ٚاٜإ زاْا٠ٚ، ت١بٝع٢ ئ١َ١ف بـ١ َـ١ضاس٢ً خـؤ٣ تـ٢َ ز٠ثـ١ِض٣َ ٚ ئٝٓذـا سـ١م ٚاٜـ١، بـ١يّ ئ

َٜع، ١َٜٓ ب١ضز٠ّ ث١ضي١َا٢ْ ب١ِض س١م ٚا١ٜ يٝذا٢ْ َٛخت١ؽ ض ي١ ١َٚظٚع٢ ئ١ضاظ٣ ض يـ١   يٝػت٢ ثطؤش٠نإ ز
١َٚظٚع٢ زٜعأٜ ي١ يٝذا٢ْ ١ْٖس٠غـ٢ يـ١ْاٚ ث١ضيـ١َإ زا ئـ١ٚ ؾـتا١ْ ٜاضَـ١ت٢ سهَٛـ١ت بـس٠ٕ ٚ ٜـ١ع٢ٓ          
َٜٓـ٠ٚ١، ئ١طـ١ض َـ١قبٍٛ ْٝـ١ ثـطؤش٠ بـ١ زٜـعأٜ ٚدـ٢َ بـ١د٢َ نطزْـ٠ٚ١ ٠ٚنـٛ ثـطؤش٠              َٝو دٛزا بهط ؾت١نإ ي

ــ٣٠ٚ١ ئَٝ  ــت بــؤ ئ َٜ َٝؿــٓٝاض بهط ــٝٛاظ٣    ث ُــ١ ي١غــ١ض ئــ٠ٚ١ بهــري، ئ١طــ١ض ئــ٠ٚ١ ١َقبٛيــ١ ١ْٖس٠غــ١ٕٝ ٚ ب١ؾ
َُٝـ١       َٝتـ٠ٚ١، ئ١طـ١ض تـ١ْٗا ئ َٓٝ َٝه٢ ت١بٝع١ٝ ٚ ئ٠ٚ١ ز٠ب٢َ تـ١بٝع٢ سي  495ناضنطز٢ْ ئ١ّ غ١ضز١َ٠، ئ١َ١ ؾت

َِٝ بـ١ ز٠قٝكـ٢      496ٜإ  َٝؿٓٝاض ١ٜ١ٖ، َٔ َٛت١ئ١نٝسّ ١ٜع٢ٓ ب١ زَيٓٝا٠ٚ١ٜف ب١ دـ١ْابتإ ز٠َيـ ثطؤش٣٠ ث
َٝ َٝـسا ْٝـ١، بـ١يّ ١ٖٜـ١ نـ١زٜعأٜ يـ١ ظَٓـ٢ ثطؤش٠ن١ؾـ١، ١ٖٜـ١          ئ َِٝ ب١يّ ١ٜ١ٖ ن١ زٜعا٢ٜٓ ت ًَ ػتا ْاتٛامن ب
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َٜٝٛػــت ز٠نــات نــ١ ١َبًــ١غ٢ بــؤ     َٝــت ٚ بــ١ٚ ؾــه٣١ً نــ١ ن١يُٝــ٣١ زٜــعأٜ ث ََٛهٝٓــ١ ثطؤش٠نــ١ بهــٛٚى ب
   َ ــت ئ١ٚاْــ٣١ نــ١ زٜعآٜٝــإ ١ٖٜــ١ س١قــ١ يٝذــا٢ْ  َٜ َٜٝٛػــت بهط ــت ٚ ئــ٠ٚ١ ث َٜ ٛختــ١ؽ يــ١ ت١خػــٝؼ بهط

َُٝـ١ف ِضٕٚٚ به١ْـ٠ٚ١، ٖـ١ض٠ٖٚا ٠ٚظاض٠تـ١ ١َعٓٝـ١ناْٝـ       َٜصا٢ٜ غاَيٝـ ب١ضنا٣ٚ ئ َٜع ب١ زض ث١ضي١َا٢ْ ب١ِض
َٜت، غٛثاؽ. َٜت ٚ س١غِ بهط  ٜاض١َتٝإ بس٠ٕ ن١ ئ١ٚ ١َٚظٚع١ ناض٠غ١ض بهط

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض
 ناى غاالض ت١ْٗا ١ٜى ز٠قٝك١ ؾ١ضَٛٚ.

 
 
 

َٜع  غاالض حمُٛز: ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜع ٠ٚظٜـط٣ ث ْـساْإ، ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ ب١زٚازانـ٢ْٚٛ نـطز٠ٚٚ، ٖـ١ّ يـ١            ب١ ئٝذاظ٣٠ دـ١ْابتإ، بـ١ِض
َٜط٣١ ئ١ْساَاْٝؿ٠ٚ١ ٚ ئ١ٚ باب١ت١مشإ ي١ٜ١ى دٛزا نطز٠ٚٚتـ٠ٚ١، بؤٜـ١ ثـاض     َٜط٣١ يٝص١ْنا٠ٚ١ْ ٚ ١ّٖ ي١ِض ِض

ٍَ ي١ َٝعا١ْٝ زا زاٚاَ إ نـطز نـ١ َٝعاْٝـ١ ث١غـ١ْس نـطا ي١غـ١ض دـ٢َ بـ١د٢َ بـ٢ْٚٛ َٝعاْٝـ١ ٚ زاخـٛاظ٣            غا
َُٝـ١ يـ١    4ث١ضي١َاْتاضإ ِضاثؤضت٢  َٝت١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ، ب١يّ ئ َٜعتا٠ٚ١ْ ب َٜط٣١ ٠ٚظاض٠ت٢ ب١ِض َاْط٢ ي١ِض

ع٢ٓ ١َغـ١ي٣١  يٝص١ْنإ ئ١ٚ ِضاثؤضتا١َْإ ١ْب٠ٛٝٓٝ، بؤ صي١ْٚٛ ن١ْسٜٔ داض زاٚاَإ نـطز٠ٚٚ ططؾـت ٚ ٜـ١   
تاثؤ ْا، ئ١ٚ ظ٠ٜٚا٣١ْ ن١ غ١ز ١َتطٜٔ غـ١ُٖٝإ ١ٖٜـ١ ٚ خـ١َيه٢ خـا٠ٕٚ َـَٛيه٢ غـ١ز َـ١تط٣ بـ٢َ طَٛـإ          
َٝؿ١ٓٝن١ غ١ز َـ١تط٣   َٜت٠ٚ١ ث ٢َٝ ١َْتل، بؤ خ١َيه٢ خا٠ٕٚ ظ٣ٚ٠ زٚٚ غ١ز ١َتط٣ بٝطط ز٠خ٢ً ن١َرت٠ ب١ ث

َٜت٠ٚ١، ئ١ّ باب١ت١ بؤ عٝ ز ١ْنط٣َا، ئاٜا ث ٕ ١ٜ١ٖ بؤ  ئ١َ١ ٜإ ْاا ب٢َ طَٛإ ن١ ١ْٝ. ١ْٜطط
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 لري٠ خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع لري٠ عبساهلل الاعٌٝ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝؿــٓٝاض٠نا٢ْ ؾطانػــٝؤ٢ْ نٛضزغــتا٢ْ ز٠نــ١ّ ٚ ز٠غــت خؤؾــ٢ يــ١ ٖاٚنــاضامن ز٠نــ١ّ يــ١   غــ١ض٠تا ثؿــتطري٣ ث

٣ بؤ َاْسٚٚ بٕٛٚ ي١ ئاَاز٠ نطز٢ْ ِضاثؤضت٢ خؤٜـإ ٚ ١َٖيػـ١ْطاْس٢ْ ِضاثؤضتـ١نا٢ْ    يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ٚ ئابٛٚض
َٝطـا٣ خؤٜـ١ت٢ ز٠غـت خؤؾـ٢ يـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢ ٚ ٖـ١َٛٚ ئـ١ٚ              يٝص١ْنا٢ْ ث١ضي١َإ يـ١ ٖـ١َإ ناتـسا د
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َٜعا١ْ به١ّ ن١ ز٠غتٝإ ١ٖب٠ٚٛ ي١ ئاَاز٠ نطزْـ٢ بٛزدـ٣١ غـاي٣١ْ ٠ٚظاض٠تـ٢ ث ْساْاْٝؿـ٠ٚ١،       نـ١ بـ٢َ   ب١ِض
َٜه٢             َٜـت بـؤ خـؤ٣ ْٖٛـ١ض َٝه٢ ظؤض ٚ ؾطاٚاْـ٢ ز٠ٚ طَٛإ ئاَاز٠نطز٢ْ بٛزدـ٣١ غـاي١ْ دطـ١ يـ٣٠ٚ١ نـ١ نـات

ال هبخطييْا الييياع طــ١ٚض٠ ٚ ططاْــ١ خــٛا٣ طــ١ٚض٠ف يــ١ ٚتــاض٣ ثِطسٝهُــ١ت ٚ َــ١غعا٣ خــؤ٣ ؾ١ضَٜٛــ١ت٢ )   
َُٝــ١ َاْــسٚٚبْٛٚٝإ بــ١ غــٛٚى ٠ٚضبطــطٜٔ ٜــإ ب١ٖ١ْــس٣ ٠ٚضْــ١ططٜٔاغيئاٍٛه ، دــ١ْاب٢ غــ١ضؤن٢ ( ْــاب٢َ ئ

ث١ضي١َإ َٔ ز٣َٚ١َ٠ ي١ّ ز٠ضؾ١تـ١ زا ئاَـاش٠ بـ١ نـ١ْس ِضاغـت١ٝٝى بهـ١ّ ٖٝـٛازاضّ بتـٛامن يـ١ّ َـا٣٠ٚ نـ١            
َُٝـ١ بـاؽ يـ١ زٚانـ١ٚت٢ٓ بٛزدـ١            َٝو ة١َـ١ غـ١ض ثٝتـ١نإ، ١ٜنـ١ّ/ غـاي١ْ ئ ت١ضخإ نطا٠ٚ بؤّ ن١ْس خاَي

َٝ َٝو زا ثاضٜـ ئ١ٚ ٖؤؾٝاض١َٜإ زا ن١ ث َٝـ تـ١ٚاٚ بـ٢ْٚٛ غـاَي٢    ز٠ب٠ٚ١ٓٝ، ي١ ساَي ٜٛػت١ ي١ نات٢ خؤ٣ زا ث
ــا٢ْ         ــٛضؾ٢ زاْ ــ١َإ ٚ ع ــٝج١نا٢ْ ث١ضي ــ١ٚا٣١ْ ثطْػ َٝه ــؤ٣ ث ــ١ بؤخ ــ١َإ، ئ١َ ــ١ ث١ضي ــ١ بطات ــ٢ بٛزد زاضاٜ
َٜتـ١   َٝط َٝٓطاٚ بٓ ًَ َٝـ نؤتا٢ٜ غاَي٢ زاضا٢ٜ بٛزد٣١ خ١َ ٢َُٜ نٛضزغتا١ْ ي١ ث بٛزد١ٜ١، ي١غ١ض سه١َٛت٢ ١ٖض

َِٜطا٣ ز٠غت خؤؾ٢ ي١ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ز٠ن١ّث١ضي١َإ، ز٠ّٚٚ/ غ١باض٠ت ب ئ١ٚ  ،١ ِضاثؤضت٢ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ٚ
ِضاثؤضت١ ز٠بٛٚا١ٜ ب١ شَاض٠ ٚ زاتاٚ ب١ٜاْات٢ ْاٚ بٛزد١ن١ بطات١ طٛظاضؾـت٢ نـاض٣ بٓٝـات، تـا غـ١ضئ١دماّ تـ٢َ       

َِٜ ب١ ث٣١ً ١ٜن١ّ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ئـ١ٚ غـاَإ ٚ زاٖاتـ١ نـؤٕ بـ١ناضز٠      ٢ََٓٝ، بـ١  بط١ٜٔ ن١ سه١َٛت٢ ١ٖض ٖ
١َٜٓٝ غ١ض ِضاثؤضت٢ يٝصْـ٣١   ١َّٝٝ/ ن١ ز ئاِضاغت٣١ بٓاغ١زاْإ بؤ ئابٛٚض١ٜن٢ ْٝؿتُٝا٢ْ ثت١ٚ ن٢ ز٠ناتا، غ
٠َٛٝ بــ١ ســٛن٢ُ ثٝؿــ٢ٜ١ ٚ ئاغــت٢ ِض٠ٚؾــ٢ زاتا١ٜناْــسا ٖــات٠ٚٛ يــ١ ١ْٖــس٣َ       زاضاٜــ٢ ئــ١ٜٚـ بــ١ ٖــ١َإ ؾــ

١ٜ٠َٛٝن٢ نٛضزٟ ِضاثؤضت١ن٣١  َِٜ ن١َٛنِٛضت٢ ب٢َ ز٠ْط ١ْب٠ٚٛ، ب١ؾ ي١ ١َٖيػ١ْطاْس٢ْ ِضٜؿ٢ٜ١ بٛزد٣١ ١ٖض
َٝت ) َٞ ز٠ْط ١ْب٠ٚٛ، ن١ قاعٝس١ٜ٠ن٢ ب١ِٓض٠تٝؿ١ ن١ ز٠َي ٍَ ئ٠ٚ١ؾـسا يٝصْـ٣١   الٜٓكب يػانت ايكٍٛزاب ( ي١ط١

َٝؿٓٝاظ٣ ي١ ِضاثؤضت١ن١زا نطز٠ٚٚ ن١ بـ٢َ طَٛـإ ثؿـتطريٜإ زَي ز٠نـ١ّ، نـٛاض٠ّ/ ئاٜـا غـِٛض         َٝو ث زاضا٢ٜ نؤ١ََي
ٍَ َٝري بٛزدـ١ بـ١            بٛٚصيإ ي١غ١ض َا ًَـ ٚ غاَا٢ْ خـ١َيو ت١ئهٝـس ي١غـ١ض بٓـ١َا٣ ؾـ١ؾاؾ١ٝت ئـ٠ٚ١ ْـاخٛاظ٣َ ب

١َُٝ ت١ ٍَ ٚ غاَا٢ْ ١ْت٠ٚ١ُٜٝإ ز٠ن١ٜٔ ٚ ١ٖض٠ٖٚا ن١ ق١ٚيـ١ى  طؾ١ؾاؾ١ٝت ز٠ِضٚات، ئ َٜص ي١غ١ض َا بري ٚ ِضاٚ
َٝػـتا ٖا     َٝت )ال َاٍ غئ ال تسبري ي١( ط١ٚض٠تطٜٔ تـ١طبري ئ٠ٚ١ٜـ١ ز٠بـ٢َ ئ َٝـٛإ زاٖـات ٚ     ١ٜ١ٖ ٚ ز٠َي ٚغـ٢َ يـ١ ْ

ٍَ ٚ ثٝؿ١غاظ٣ ٚ باظضطـا٢ْ  َٝب٢ٓٝ ز٠ن١ٜٔ ن١ ن١ضت٢ نؿتٛنا َٝٓذ١ّ غاي١ْ ت يـ١   خ١ضد١ٝنإ ِض٠ناٚ به١ٜٔ، ث
َٜـص٠          َٝط١ٜاْس٢ْ زا ١ْخؿـ٣١ ئـابٛٚض٣ نٛضزغـتإ الٚاظ ٚالٚاظ تـط ز٠بـ٢َ، ب١َيطـ١مشإ ئـ١ٚ ِض بِط٣ بٛزد٣١ ٚ ث

ٍَ ٚ ثٝؿ١غـاظ٣ ٚ باظضطـا٢ْ، ٖـ١ض٠ٖٚا ط١ؾـتٛطٛظاض ٚ       ن١ٜ١َ١ نـ١ تـ١ضخإ نـطا٠ٚ بـؤ ٠ٚظاض٠تـ١نا٢ْ      نؿـتٛنا
َٝه٢ ط١ؾــتٛطٛظاض٣ ٚ   َُٜ ١َُٜنــ١َإ ٖــ١ض بــ١ خــؤ٣ ٖــ١ض ١َٜٓٚاضٜـ ظؤض ئُٝٗــاٍ نــطا٠ٚ، ط١ؾــتٛطٛظاض، ١ٖض ؾــٛ
َٝتـ٠ٚ١، ؾ١ؾــ١ّ/          َٓٝ َٜٝٛػـت١ ظؤض ططْطــ٢ ثـ٢َ بـس٠ٜٔ، نــْٛه١ ْـ١ؾت ٖــ١تا غـ١ض٣ بـؤ َــإ ْاَ نؿـتٛناَي١ٝ ٚ ث
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َٝهـ٠ٚ١        ططْط٢ زإ ب١ ن١ضت٢  َٜٓـس٢ْ بـاي يـ١ بٛزد١نـ١ زا نـ١ ث % نـ١ ز٠ناتـ١ )ٜـ١ى    16267ثـ١ض٠ٚضز٠ ٚ خٛ
َٝـٓر ًَٝـؤٕ( بٛزدـ١ٜإ بـؤ زابـري            تطيٝؤٕ ٚ س١ؾت غ١ز ٚ ٠ٚ١ْز ٚ ٜـ١ى ًَٝـاض ٚ نـٛاض غـ١ز ٚ ١ٖؾـتا ٚ ث

َٝع نطزْـ٢ ئـ١ٚ زٚٚ ٠ٚظاض٠تـ١ ططْطـ     ١، نطا٠ٚ َا٣١ٜ زَيدؤؾ١ٝ، ب١يّ ت١ْٗا ئ١ٚ ططْط٢ زا١ْ ب١ؽ ١ْٝ بؤ ب١ٖ
َٜٝٛػت١ ئاِٚض َٜهٞ دس٣ يـ١ طـٛظ٠ضإ ٚ شٜـإ ٚ سٛضَـ١ت٢ ظٜـاتط ب١خؿـري بـ١ َاَؤغـتاٜا٢ْ         ي١ ١َٖإ ناتسا ث

ــٛاظإ     َٝطخـ ــسناضإ ٚ خ َٜٓـ ــإ ٚ خٛ ــاي ٚ قٛتابٝـ ــس٢ْ بـ َٜٓـ ــ١ض٠ٚضز٠ ٚ خٛ ــ١ضا٢ْ ثـ ــ١ض٠ٚضزناضإ ٚ ؾ١ضَاْبـ ثـ
٢َٜٓ ٚ ثاضاغــت٢ٓ شٜٓطــ٣١ قٛتاةاْــ١، س١ٚتــ١ّ/    ــاى ٚ خــاٚ ٍَ ث َٜتــ٠ٚ١، ي١طــ١ ــطؤش٠   بسض ــ١ضْر بــس٠ٜٔ بــ١ ث غ

َٝػتا ناض به١ٜٔ ٚاتـ١ بٛزدـ٣١ غـاي١ْ يـ١ ١َٚعٝـس٣ خـؤ٣ زا زٚابهـ٣َٚ١         ٠َٟٛٝ ئ ب١ضز٠ٚا١َنإ ئ١ط١ض ب١ٚ ؾ
ٚات١ ١َٖٝؿ١ د٢َ ب١د٢َ نطز٢ْ ثطؤش٠نإ به١ٜٚت١ ب١ض ِض٠ظي١ت٢ ظ١َ٠ٕ ٚ ت١ْـس٠ض ٚ َكـاٍٚ ٚ ١َْٖٛـسؽ    

َٝت غاَي٢ زاٖاتٛٚ ثطؤش٠ن َٝت١ ِضٜع٣ ثطؤش٠  ب١ضز٠ٚاَـ١نإ نـ١   ٚ ِضؤت٢ٓٝ ئٝساض٣ ئ٠ٚ١ ز٠ب ا٢ْ ئ١ّ غاَيٝـ به
َٜـو يـ١ ثطؤش٠نـإ يـ١ نـات٢ دـ٢َ بـ١د٢َ               ئ١َ١ف ْٝؿـا٣١ْ ْانـاضا بـٕٛٚ ٚ ب١ٖ١ز٠ضنـ٢ْٚٛ نـات ٚ نـاض٠، ظؤض
َٝو ئٝشايــ١   َٝػــتاف ب١غــ١ض٠ٚ٠ ز٠غــت بــ١ناض ْــ١بٕٛٚ، ب١ؾــ نطزْٝــإ ظٜــاتط يــ١ ٜــ١ى غــاَي٢ ظٜــاتط٠ ن١نــ٢ ئ

َٝهٝإ تـاظ٠ ت   َٜط٣          ١ْنطإٚ ٚ ب١ؾـ َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ ٚضز٠نـاض٣ ظؤض ٚ ظؤضتـط نـاٚز ١ْـس٠ضٜإ بـؤ نـطا٠ٚ، بؤٜـ١ ث
َٝت١ َا٣١ٜ ْٝطـ١ضا٢ْ،   َٜت، نْٛه١ زٚٚباض٠ب٣٠ٚ١ْٚٛ ئ١ّ زٜاضز٠ ز٠ب ت١ٚا٣ٚ د٢َ ب١د٢َ نطز٢ْ ثطؤش٠نإ بهط

َٝػـتا دـ٢َ بـ١د٢َ ْـ١نطا       ٕٚ، صي١ْٚٛف ظؤض٠ ي١غ١ض ئ٣٠ٚ١ ن١ َٛغت١ؾؿانإ ١ٜ١ٖ ٚ  غاًٜؤ ١ٜ١ٖ ٚ نـٛا تـا ئ
١ٜ٠َٛٝن٢        ١ٖ17ؾت١ّ/ َٝ نات ٠ٚى ئ٣٠ٚ١ ن١ زٜـاض٣ نـطا٠ٚ    ٖـ١ظاض ز٠ض٠دـ٣١ ٠ٚظٜؿـ٢ ١ٖٜـ١ ئ١طـ١ض ب١ؾـ

َٝه٢ باؾ٢ ط١ي١ن١َاْٞ ث٢ََ بهـ١ٜٔ، يـ١ّ ئاضاغـت١زا زاٚانـاض٣      َٜت خع١َت َٜٝٛػت٢ زابٓسض ٢َٝ ث ٖاٚغ١ْط ٚ ب١ ث
َٜٓــس٢ْ بــاي ٚ ئــ١ٚقاف ٚ ت١ْسضٚغــت٢ ٚ ضِ  َٝــط ٚ َــ٢َ يــ١ ب١ؾــ٢ ٠ٚظاض٠تــ٢ ثــ١ض٠ٚضز٠ ٚ خٛ ٠نــا٣ٚ ِض٠طــ١ظ٣ ْ

َٜت، ١ٖض ي١ َٛاظ٣١ْ٠ غاَي٢  َِٜ ْٛٚغـطا٠ٚ ن١ٚاتـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢     2112بهط ٣ سه١َٛت ئريازات٢ سه١َٛت٢ ١ٖض
َٝو زا ٠ٚظٜط٣ ئ١ٚقاف ِضا٣ ط١ٜاْس٠ٚٚ ن١ٚا زاٖات٢ ٠ٚظاض٠ت٢ يـ١   836ئ١ٚقاف  ًَٝؤٕ زٜٓاض زاٖات١ٝت٢، ي١نات

َٜو ٚ نـٛاض غـ١   2111غاَي٢  ٠ف ئـ١ّ زاٖاتـ١ يـ١ زٚٚ     2112ز ًَٝـؤٕ زٜٓـاض بـ٠ٚٛ، ٠ٚ غـاَي٢     ظٜاتط ي١ ًَٝاض
َٜـو بـؤ غـاَي٢             ٠َٛٝض َٝتـ٠ٚ١، بؤٜـ١ ْـاظامن ئـ١ّ زاٖاتـ٣١ ٠ٚظاض٠ت بـ١ ض ث َٝطري   2112ًَٝاض زٜٓـاض ْعٜـو ز٠ب دـ

َٝٓـسض٣َ، تـ١ْٗا     33نطا٠ٚا ي١ ئريازات٢ ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخؤ ن١ ظٜاتط ي١  َٝـو ز٠ٖ َٝه٢ سهَٛـ١ت ث % ٣ ئريازات٢ غاَي
ق٢ً ظ٠ضائٝــب زا بـ١ِض٢ْٚٚ ١َبًـ١غ٢ زاٖــات ٖـات٠ٚٛ، ئـٝرت ٖــ١َٛٚ زاٖـات٢ ئـ١ّ ٠ٚظاض٠تــ١ يـ١ ســ١ق٢ً        يـ١ سـ١  

٠َٛٝ زٜاض ب٢َ، بؤ١ٜ باؾرت٠ زاٖاتـ١نا٢ْ   َٜو ي١ ْاؾ١ؾاؾ١ٝت٢ ث ئريازات٢ ئٛخطا زٜاض٣ نطا٠ٚ، ئ١َ١ف ِض٠ْط١ دؤض
َٜـت، يـ١ خ١        َآلْـس٢ْ زاٖـات٢ سهَٛـ١ت٢    ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخؤ ب١ تاٜبـ١ت٢ ضغـَٛات ٚ غطاَـ١ ِضْٚٚـرت زٜـاض٣ بهط
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ــاَي٢   ــؤ غ َِٜ ب ــ١ض ــ٣١     2112ٖ ــ١ ْعٜه ٍَ ب ــتٛنا ــٞ نؿ َٝه ــات٢ ٠ٚظاض٠ت ٓ  2زاٖ َٝ ًَ ــ١َ ــ١ت خ ــت٢ سهَٛ طا٠ٚ، % طؿ
َٝهٞ َٝطا٣ غـ١ضْر ْٝـ١ا   ٠ٚ8نٛ ٠ٚظاض٠ت٢ زاز ب١ظٜاتط  ي١ب١ضاَب١ض زاٖات٢ ٠ٚظاض٠ت َٝٓطا٠ٚ، ئاٜا ئ١َ١ د ًَ % خ١َ

َٝو زا خ١َيو نا٠ِٚضٚإ ز٠نات زاٖات٢ سه َٜص٠ٜـ١ن٢ ظؤض زاٖـات٢ طؿـت٢       ي١ نات ٍَ ِض ١َٛت يـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ نؿـتٛنا
َٝه٢ طٛدمـاٚ ٚ زٜـاض٣ نـطاٚ بـؤ ٠ٚضططتٓـ٢ ئـ١ٚ بـِط٠             َٝؿـٓٝاض٠نامن زاْـا٢ْ َٝهـاْٝعَ سه١َٛت ب٢َ، ٖـ١ض٠ٖٚا ث
٢َُٜ نٛضزغـتإ يٝص١ْٜـ١ى زضٚغـت بهـات           َٝػتا يـ١ال٣ سهَٛـ١ت٢ عرياقـ١، سهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض ثاضا٣١ْ ن١ ١ٖتا ئ

َٝسان٠ٚ١ْٚٛ بؤ ئ١ َٜص٠نا٢ْ ب١ ع١زايـ١ت بهـات، بـ١ضز٠ٚاّ    ث ٚ ١َٖٛٚ ز٠ضَاي١ْ ٚ ِض٠نا٣ٚ زاٚاناض٣ نري ٚ تٛ
بــٕٛٚ ي١غــ١ض خعَــ١ت نطزْــ٢ ْاٚنــ١ زابِطا٠ٚنــإ ٠ٚنــٛ ظَــاض ٚ ؾــٓطاٍ ٚ َــ١عيٛض ٚ ٖتــس.. زابــري نطزْــ٢  

َٝساٜٚػـت١ٝنإ، ظٜـاز     نطزْـ٢   خع١َتطٛظاض١ٜنإ ٚ ناض٠با ٚ ت١عري نطز٢ْ ٖاٚٚيتٝإ ٚ د٢َ بـ١د٢َ نطزْـ٢ ث
َٝـ٢            25غًؿ٣١ ع١قاض٣ ٚ طْٛس٠نإ بؤ  ًَٝؤٕ، بـ١ضز٠ٚاّ بـٕٛٚ يـ١ غـ١ضف نطزْـ٢ بُٝـ٣١ بـ٢َ نـاض٣ ٚ بـ١ ث

َٜت٠ٚ١، ثؿتطري٣ ِضاثؤضت٢ يٝص٣١ْ  ث١ضياْطا٣ ٠ٚظاض٠ت٢ ث١ض٠ٚ٠ضز٠ ٚ ئ١ٚقاف ٚ ت١ْسضٚغت٢ ٚ نؿتٛناَيٝـ بطط
َٜـص٣٠ زضٚغـت       َٝؿ١ُضط١ ٚ ؾ١ٖٝسإ ز٠نـ١ّ، ظٜـاز نطزْـ٢ ِض نطزْـ٢ خـاْٛٚ ٜـإ ظ٣ٚ٠ بـؤ ٚاضغـ٢      ناضٚباض٣ ث

ؾ١ٖٝسا٢ْ غ١ْط١ض، ؾ١ٖٝسا٢ْ ٖاٚٚيتٝـ ب٢َ ب١ف ١ْبٔ ي١ّ خاْٛٚ ٚ ظ١ٜٝٚ٠ ٚ ئ١ٚ ئُٝتٝاظات١، ئـ١ٚاْٝـ  
٠َٛٝ َٓساَيــ١ناْٝإ َــ١سطَٚٔ يــ١ ســ١ْا٢ْ بابٝــإ ٖــ١ض بابٝــإ ؾــ١ٖٝس بــ٠ٚٛ، ثؿــتطري٣    ٖــ١ض بــ١ ٖــ١َإ ؾــ

َٝؿٓٝاظ٣ يٝص٣١ْ ئ١ٚقاف ٚ ناضٚباض٣ ئـا٢ٜٓٝ ز  ٠نـ١ّ بـ١ ِض٠نـاٚ نطزْـ٢ بٓـ١َا٣ زازطـ١ض٣ ٚ ٖاْٚٝؿـتُا٢ْ        ث
َٝعٜس٣ ٚ ١َغـٝش٢، زاٚا ز٠نـ١ّ يـ١ بٛزدـ٣١      ٢َٝ طٛدماٚ بؤٖاٚٚيتٝا٢ْ بطاٜا٢ْ ئ َٝسا٢ْ ثطؤش٠ ٚ د بٕٛٚ بؤ ث
َٜت٠ٚ١، ظؤض     َٜت، ٖـ١ض٠ٖٚا طْٛـس٠ناْٝـ بب١غـرت َٜطاٚبإ ٚ ق١ظا ٚ ْاس١ٝنإ بسض ٍَ زا ظٜاتط ططْط٢ ب١ ِض ئ١َػا

 غٛثاؽ.
َٜع ب١  :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ِض

 ناى غ١ضزاض ؾ١ضَٛٚ.
َٜع غ١ضزاض ضؾٝس:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜعإ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، زٜاض٠ َٓـٝـ ٠ٚنـٛ ٖاٚنـاضامن ظؤض غـٛثاؽ، ز٠غـت خؤؾـ٢ يٝصْـ٣١ زاضاٜـ٢ ٚ          ب١ِض

َٝطٚت١غ١ي٣١ ن١ ب١ِضاغـت٢ خػـتٝاْ   ١ِضٚٚ، ٖاٚنـاضامن ِضا٣ ظؤض ئٝذـاب٢ ٚ ِضا٣   ئابٛٚض٣ ز٠ن١ّ بؤ ئ١ٚ ِضاثؤضت١ ت
ظؤض باؾٝإ ز٠ضبِط٣، ١ٖضن١ْس٠ ١ْٖس٣َ ي١ ِضا١ٜنإ يـ١ ْـا٠ِٚضؤى زا ٜـ١ى بـٕٛٚ، بـ١يّ بـ١ غـٝاغ٣١ دٝـاٚاظ         
َٜتـ١ خعَـ١ت٢     َٝؿت٢ٓ ن١َٛنِٛض١ٜنإ زأٜ، غ١ض٠دماّ بٛزدـ١ ز٠زض ٖٝٛازاضّ غ١ضد١ّ ِضانإ ي١ خع١َت٢ ١ْٖ

َٝه٢ ظؤض ي١غ١ض بٛزد٣١ ت١ؾػ٢ًٝ ٚ ١َٖياٚغـإ ٚ زا١َظضاْـسٕ يـ١    نؤ١َي٢ْ خ١َيه٢ نٛضزغتإ،  زٜاض٠ د١ز٠ي
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ــ١         ــ١ت ي ــ١ ئ١ٚي١ٜٚ ــ٣٠ٚ١ ن ــؤ ئ ــ٠ٚ١ ب ــساْإ ط١ِضاْسٜ ــط٣ ث ْ ــ١ْاب٢ ٠ٚظٜ ــ١ د ــاض٣ ئ١َ ــإ ٚ ٖؤن زاَٛز٠ظطان
َٜه٢ ظؤض٣ يــ١ٚ ١َغــ١ي١ٜ١  نٛضزغــتإ زا زضا٠ٚ بــ٣٠ٚ١ نــ١ ؾ١ضَاْبــ١ضإ ٚ َٛٚنــ٣١ ؾ١ضَاْبــ١ضإ ٚ ت١ئػــري

َٝهـسا غـاي١ْ    نطز٠ٚٚ،  ب١يّ ي١ ِضاغت٢ زا د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ناض٠غ١ض٣ ئ١ٚ ساَي١ت٣١ ز٠غت ْٝؿإ ١ْنطز يـ١ نات
َٝػـتا    َٜت١ غ١ض ئ١ٚ غٛثا ط١ٚض٣١ٜ٠ نـ١ ئ َٜص١ٜ٠ ِضٚٚ ي١ ظٜازب١ْٚٛ ٚ ١ٖظاضإ ١ٖظاض زا١َظضا٣ٚ تاظ٠ ةط ئ١ٚ ِض

َِٝ ن١ َٛٚن١ ٠ٚضز٠طط ًَ ٕ يـ١ زاَٛز٠ظطانـإ ٚ يـ١ ز٠ض٣٠ٚ٠    ي١ زاَٛز٠ظطانا٢ْ سه١َٛت ١ٜ١ٖ ٚب١زاخ٠ٚ١ ز٠ٜ
َُٜـ٢            َٞ، ئـ٠ٚ١ ١َعًَٛـ١ ال٣ ٖـ١َٛٚ الٜـ١ى، زٜـاض٠ ِضش َٝٔ بـ َٜه٢ ب١ضٖـ١َٗ زاَٛز٠ظطاناْٝـ ب١ ب٢َ ئـ٣٠ٚ١ نـاض
١َٜٓنا٢ْ نٛضزغـتا٠ٚ١ْ           ٢َٓٝ يـ١ ؾـٛ َٝه٢ تاٜب١ت بـ١ نٛضزغـتا٢ْ ٖـ١بٛٚ، نـ١ خـ١َيه٢ ب١ضٖـ١َٗ ب١عؼ غٝاغ١ت

َٝٓــإ يــ١ زاَٛز٠ظطانــإ َٛٚنــ٣١ بــؤ ز٠بِطٜٓــ٠ٚ١ ٚ   زٜــاض٠ ئــ١ّ غٝاغــ١ت١ تاٜبــ١ت بــٛٚ بــ١ نٛضزغــت   إ، ز٠ٜٗ
٢ََٓٝ ٚ بـدي بـ١ خـ١َيه٢            َٝػـتا ْـ١َ ن١َي١ن٣١ ز٠نطزٕ بؤ ئ٣٠ٚ١ نات٢ خؤ٣ ئـ١ٚ ب١ض١َٖـ٣١ نـ١ ٖـ١ٜإ بـٛٚ ئ
َِٝ ٚاٜـ١ ٜـ١ع٢ٓ ١ٖضنـ١ْس٠         َِٝ ئٝساَـ٣١ ئـ١ّ غٝاغـ١ت١ ثـ ًَ َٛغت١ًٖٝو، ؾع١ًٕ ٚا٣ زَي نطزٕ، ب١زاخ٠ٚ١ ز٠ٜ

ٍَ ئ١ّ غٝاغ١ت٣١ سه١َٛت٢ خؤَاْسا ٖري به١ٜٔ، ب١يّ ئ١ٚ زا١َظضاْس١ْ تـا ئـ١ّ غـات١ف    ئ٠ٚ١ ْانط٣َ، ي١ط١
َٜــت ،   نــ١ َــٔ قػــ٣١ تٝــا ز٠نــ١ّ ب١ضز٠ٚاَــ١، ي١ِضاغــت٢ زا َــٔ زٚٚ ساَيــ١ت ز٠غــت ْٝؿــإ ز٠نــ١ّ ئ١طــ١ض بهط

ٍَ زا ي١ بِطط٣١  َٜت َٔ ظؤض غٛثاغ٢ ز٠ن١ّ، ي١ بٛزد٣١ ئ١َػا َُٝإ ٠ٚطط َٝ 13د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ي ه٢ ز٠غت خاَي
َٝت بؤ ٠ٚظٜط٣ َٛختـ١ؽ ١ٖٜـ١ ١ٖضن١غـ٢َ     ْٝؿإ نطز٠ٚٚ ن١ ظؤض ططْط١ بؤ ناض٠غ١ض٣ ئ١ٚ ساَي١ت١، ن١ ز٠َي

ٍَ بٛٚ  51ت٢ْ١َ١  ٍَ خع١َت٢ ١ٖبٛٚ ئٝشاي٣١ ت١قاعٛز٣ بهات ٜاخٛز خا١ْْٝؿ٢ٓٝ بهات، َٔ زاٚا  15غا غا
َٜت، ن١ تؤ ز٠ت٣َٚ١ َعاي١د١ٜ١ن٢ ئ١ٚ سا َي١ به٣١ ٚ ئ١ٚ يؤز٠ ي١غ١ض سه١َٛت ز٠ن١ّ ١َضد٢ ت١َ١ٕ زا١ْْط

َٜت ٚ  َٝت بؤت، س١ق١ ِض٠نا٣ٚ ت١َ١ٕ ١ْنط ن١ّ به١ٜت٠ٚ١، تؤ ز٠ت٣َٚ١ ب١ِضاغت٢ ب١َ١ ئ١َ١ َٝؿتاس٢ س١ٍ ب
َٝهـ١ نـ١ َـٔ           15ئ١ٚ ساَي١تـ١   َٝه٢ ظؤض ظؤض باؾـ١ َٛعاي١د١ٜـ١ن٢ ظؤض ت١ْسضٚغـت١، ئـ٠ٚ١ ساَي١ت غـاَي١ن١ ؾـت

َُٝٛا١ٜ ٚ س١ق١ بطاز٠ضا٢ْ يٝص٣١ْ زا َٝط٠ف بٔ َٔ ث َِٝ ٠ٚضبططٕ ٚ د١ْاب٢ ١ٖضزٚٚ ٠ٚظٜطٜـ ي ضا٢ٜ ئ١ط١ض ي
َٝـ يـ١ّ    َٜو ي١َـ١ٚث ١َُٝ ن١ْس ِضؤش َٝه٢ ظؤض ت١ْسضٚغت١، دط١ ي٠ٚ١ بؤ ٖاٚناض٣ ئ١ٚ ساَي١ت١ ئ َُٝٛا١ٜ ساَي١ت ث

١َُٝ ٜاغا٣ خا١ْْٝؿ٢ٓٝ ٚ ز٠غت١ب١ض٣ نؤ١َي١ٜتُٝإ ب١ِضاغت٢ ث١ َٜع٠زا ٚ ي١ّ ٖؤَي١زا ئ غـ١ْس  ث١ضي١َا١ْ ب١ِض
َِٝ ت١ٚاٚنـ١ض٣ ئـ١ٚ خاَي١ٜـ١ نـ١           ًَـ َٝه٢ ظؤض ط١ف ٚ ئٝذاب٢ تٝاٜـ١ ٚ ئـ١ٜٚـ ٖاْـس٠ض٠ ز٠تـٛامن ب نطز، ن١ خاَي
َٝو يـ١ نـ١ضت٢ طؿـت٢ ٚاتـ١ نـ١ضت٢ سه١َٛتـ٠ٚ١          َٝػتا باغِ نطز بؤ بطاز٠ضإ، ئ١ٜٚـ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ٖـ١ض ن١غـ ئ

َٜه١ بؤ ط١ؾا١ْ َٜت٠ٚ١ بؤ ن١ضت٢ تاٜب١ت ن١ ١ّٖ ٖاْس٠ض َٜعض ٣٠ٚ ن١ضت٢ تاٜب١ت ٚ ١ّٖ ئ١ٚ ساَيـ١ت  ب٣َٚ١ٝ بطٛ
ٚ ئ١ٚ يـؤز٠ ط١ٚض٠ٜـ٣١ ي١غـ١ض ؾـا٢ْ سهَٛـ١ت ١ٖٜـ١ نـ١ّ ز٠ناتـ٠ٚ١، ئ١طـ١ض بٝـ٣َٚ١ بـ١ ِضاش٠نـ٣١ خؤٜـ٠ٚ١              
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َٝؿه١ٚتٔ ٚ ي١ ١َٖٛٚ ت١ٚا٣ٚ  َٝت١ ن١ضت٢ تاٜب١ت، بؤ خؤَإ ز٠ظاْري ن١ضت٢ تاٜب١ت ئ١َِطؤ ي١ زْٚٝا٣ ث ز٠ن
َٝه٢ ١ٖٜ َُٝٛا١ٜ ئ١ط١ض ب١ ١ْٖس٣ ٠ٚضبططٜٔ ٜـإ  زْٚٝا ض ز٠ٚضٚ ت١ئػري ٚ ِضؤَي ١، زٜاض٠ ئ١ٚ زٚٚ ساَي١ت١ َٔ ث

ٍَ ئ١َ١ؾـسا زٜـاض٠ ئٝٗتُـاّ زإ بـ١ نـ١ضت٢ تاٜبــ١ت ٚ             ال٣ خؤٜـإ بٝٓٛٚغـٔ َـٔ ظؤض غٛثاغـٝإ ز٠نـ١ّ، يـ١ثا
َٝو بـٛٚ      ئٝٗتُاّ زإ ب١ ط١ؾتٛطٛظاض ٚ ب١ ن١ضت٢ نؿتٛناَي٢ ٚ ب١ ن١ضت١نا٢ْ زٜه١ف، ئـ٠ٚ١ ي١ِضاغـت٢ زا ٜـ١ن

َٝـط٠     ي١ َٝؿٓٝاض٠نا٢ْ َٔ ن١ بؤ ن١َهطز٣٠ٚ١ْ ئ١ٚ ساَي١ت١ َٔ باغِ نطز، ١َغ١ي١ٜ١ن٢ زٜه١ نـ١ ز٠َـ٣َٚ١ ي ث
باغ٢ به١ّ ن١ ١َغ١ي١ٜ١ن٢ ظؤض ظ٠ق١ ٚ ط٢ٜ١ً ٚ طاظاْـس٣٠ خ١َيهٝؿـ١ ي١ِضاغـت٢ زا، ١َغـ١ي٣١ ْـا ١ٜنػـا٢ْ،       

َِٝ ْا ع١زاي١ت٢، ْا ١ٜنػا٢ْ ي١ ب٢ٜٓ١ َٛٚن٣١ خا١ْْٝؿ٢ٓٝ زا ن١غ َُٝـ١ زا  َٔ ْاَي ٣١َُٜ ئ َٝو ١ٜ١ٖ ي١ّ ١ٖض
َٜت،  ١َ61غ١ي١ٕ  َٜط٣ نؤ١َيٜـ١تٝـ نـ١َرت٠، بـ١يّ       ١ٖ61ظاض ٠ٚضز٠طط ١ٖظاض َٛٚن١ ١ْٝ ي١ تـؤِض٣ نـاٚز

َٜـت، س١قــ١ ب١ِضاغــت٢       َٜـت، نــْٛه١ ئ١َـ١ ظؤض بــاؽ ز٠نط َٝهــ٠ٚ١ ٠ٚضز٠طط َٝهٝـ ١ٖٜــ١ ي١غـ١ض٣ٚٚ ًَٝؤْ ن١غـ
َٝت    َٓٝ ــ ــ١ زا ةؿ ــ١ٚ ساَي١ت َٜو ب ــاٚ ــط ن ــ١ْاب٢ ٠ٚظٜ ــساْٝا٢ْ   د ــت٢ ظٜٓ ــ١ ب١ِضاغ ــ١مشإ ١ٖٜ َٝه٢ زٜه ــ١ت ٠ٚ١، ساَي

٢َٝ ْاٚخؤ ن١ ي١ِضاغتٝسا ئ١ٚا١ْف ظ٠ض٠ض١َْس بٕٛٚ  ٢َٝ ْاٚخؤ َٔ ٚا ٠ٚغؿ٢ ز٠ن١ّ، ظٜٓساْٝا٢ْ ًَُ ْ ْ ًَُ
َٜٓـ٠ٚ١ ٚ س١قـ١ الٜـ١نٝإ زَي       خ١َيهٝإ تٝا١ٜ تٛٚؾ٢ ث١نه١ٚت١ ٚ ئ١ٚا١ْ ب٠ٚٛ، س١ق١ ب١ِضاغـت٢ قـ١ض٠بٛٚ بهط

َٜت٠ٚ١  ١َٜٓ ب١ضْا٣١َ ناض، ظائٝس٠ٕ ئ٣٠ٚ١ ثاض ٠ٚظاض٠ت٢ ئا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ نؤ١ََي٢َ ١ٜن٣١ ْٝؿـت١د٢َ  بهط ٚ ةط
َٜهاض ٚ ؾ١قري ٚ ن١ّ ز٠ضا١َت، َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ئ١َػاَيٝـ ب١ِضاغت٢ ئٝسا٣١َ  ب٢ْٚٛ ئٝكطاض نطز بؤ خ١َيه٢ نط

َٜت، ي١ب١ضئ٣٠ٚ١ نؤ١َي٢ْ خـ١َيه٢ نٛضزغـتإ ثٝهٗات١ٜـ١ن٢    َٜهـاض ٚ خـ١َيه٢      ئ١ٚ ساَي١ت١ بسض طـ١ٚض٣٠ يـ١ نط
َٝـط٠ٜٔ ئـ١ٚ      َٝػـتا ي ١َُٝف نـ١ ئ َِٝ بٓٝاز١ْض٣ ئ١ّ سه١َٛت٣١ ئ ًَ ؾ١قري ٚ خ١َيه٢ ن١ّ ز٠ضا١َت١ َٔ ز٠تٛامن ب
َٝؿــ١ُضط٣١  َِٝ ث ًَــ خ١َيها١ْٜــ١ نــ١ يــ١ِضؤش٠ غــ١خت١ناْسا ثؿــت ٚ ثــ١ْا٣ ؾــؤِضف بــٕٛٚ ٚ ئــ١َِطؤف ز٠تــٛامن ب

 َ ١غـ١ي٣١ ١َٖي١ظـ١ ب١ِضاغـت٢ ز٠َـ٣َٚ١ قػـ١ٜ١ى بهـ١ّ، ١َٖي١ظـ١        ئا٠ٚزاْهطز٣٠ٚ١ْ ئ١ّ ٚيت١ٕ، َٔ ي١غـ١ض 
َٜطإ نطا٠ٚ، زٚاداض٣ غاَي٢  َٜو ٚ ب٠ٚٛ ن١ ب١ نُٝٝا٢ٜ، عَٛك٢ ئ١ٚ ناض٠غات١ يـ١ تـ١ٚا٣ٚ زْٝـا     88ن١ْس داض

َٝو بـؤ خـ١َيه٢      ئ١ٚ ناض٠غات١ ظاْطا٠ٚ، غاي١ْ ن١ْسٜٔ ٚؾٛز٣ عاي٢َ١ ِض٣ٚٚ ت٢َ ز٠نات، ئ٠ٚ١ ب٠ٚٛتـ١ غـَٛبً
ٍَ ْا١ٜنػا١ْٝى ي١ زاب١ف نطز٢ْ ثطؤش٠نإ زا ١ٜ١ٖ بـؤ ئـ١ٚ ْاٚنـ١ٜ١ نـ١     نٛضزغتا ٕ َٔ ٚا٣ ز٠بِٝٓ ئ١َػا

ئ١ٚ ثطؤشا٣١ْ ن١ بؤ ئـ٣َٚ١ زاْـطإٚ ٜـ١ى، ٜـ١ى ٠ٚظاض٠تـ١نامن الٜـ١ ٚ يـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ ناضٚبـاض٣ ؾـ١ٖٝسا٠ٚ١ْ           
، نـ١ طٛشَـ٣١   ز٠غت ث٢َ ز٠ن١ّ ن١ ئ١ٚ ؾاض٠ خؤ٣ ْـا٣ٚ ١َٖي١ظـ٣١ ؾـ١ٖٝس٠، ٜـ١ى ثـطؤش٣٠ ْٝـ١ بـؤ ئـ٣ٚ١َ        

١ٖؾت ًَٝاض ٚ نٛاض غ١ز ٚ ث١دما زٜٓاض ثطؤش٣٠ ١ٜ١ٖ ي١ تـ١ٚا٣ٚ نٛضزغـتإ زا بـ١يّ ثطؤش٠ٜـ١ن٢ بـؤ ئـ١ٚ       
ؾاض٠ ؾ١ٖٝس٠ ١ْٝ، ناضٚباض٣ نؤ١َي١ٜت٢ ١ْٝت٢ ٚ ئ١ٚقاف ١ْٝت٢ ٠ٚظاض٠ت٢ زاز ١ْٝت٢، غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ 
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ؤؾٓبري٣ ١ٜى ثطؤش٣٠ ١ْٝ ن١ ظؤض ظؤض ظ٠ضٚض٠ ١ْٝت٢، طٛاغت٠ٚ١ٓ ٚ ط١ٜاْسٕ، ١ٜى ثطؤش٣٠ ١ْٝ، ٠ٚظاض٠ت٢ ِض
بــؤ ئــ١ٚ ؾــاض٠ يــ١ِض٣ٚٚ ١ْؾػــ٢ ٚ يــ١ِض٣ٚٚ نطزْــ٣٠ٚ١ غــ١ْت١ض٣ ضؤؾــٓبري٣ ٚ ئ١ٚاْــ١، َــٔ ْاَــ٣َٚ١ ٜــ١ع٢ٓ  
َُٜٓــ٠ٚ١ ٚ ٖٝٓــ٢ بهــ١ّ، بــ١يّ تــ١ْٗا بــؤ ئــ٣٠ٚ١ نــ١ بٝد١َــ١    ٖــ١َٜٛٚامن ْٛٚغــ٠ٛٝ ْاَــ٣َٚ١ ٖــ١َٜٛٚإ ةٛ

َٜعا١ْ ي١ نؤ٣  َٝؿٓٝاض نطاٚ ت١ْٗا ؾ١ف ثطؤش٠ بؤ ئ١ٚ ْاٚن١ٜ١ ١ٜ١ٖ دط١ ث 495ب١ضنا٣ٚ ئ١ٚ ب١ِض طؤش٣٠ ث
١َٜٓنا٢ْ زٜه١ف ب١ِضاغـت٢ ٖـ١َٛٚ    َٝٓذٜٛٔ ٚ ؾاض٠ظٚٚض٠ ؾٛ ي٣٠ٚ١ ن١ ١َْتك١نا٢ْ زٜه١ف ن١ غٝسغازم ٚ ث

َٜت٠ٚ١، ظؤض     11ثطؤش٠نــا٢ْ ْاطاتــ١  َٝٓسض ــ ــ١ زاةؿ َٜو بــ١ٚ ٠ٚظع ــت نــاٚ َٜ ــ١ زاٚانــاضّ ئ١طــ١ض بهط ثــطؤش٠، بؤٜ
 غٛثاؽ.

 :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/َٜع ب١ِض
 ناى ز. غ١ض٠ٚض ؾ١ضَٛٚ.

 
 
 

َٜع    غ١ض٠ٚض عبسايطظئ:ز. ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝؿٓٝاض٣ ظؤض باؾـهطإ ٚ   َٜعإ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ زٜاض٠ قػ٣١ ظؤض نطا ي١غ١ض ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ ب١ِضاغت٢ ث ب١ِض
ٍَ ضِ  َٜو         ِض٠خ٣١ٓ ب١د٢َ طريإ، خٛا١ْخٛاغت١ ي١طـ١ َِٝ ِض٠خٓـ٣١ ْابـ١د٢َ، بـ١يّ ١ْٖـس َٜهـامن ْـاَي َٜـعّ بـؤ ٖاِٚض

َٝه٢ تـط    َٜو ي١ ْا١ٖق٢ بٛٚ ٚ ٜاخٛز ب١زساَي٢ بٕٛٚ بٛٚ ٜإ ١ٖض ١َب١غـت َُٝٛا١ٜ دؤض ساَي١تٝـ ١ٖبٛٚ ن١ ث
َٜـت ْـ١ ي١الٜـ١ى               بٛٚب٢َ، بـ١يّ بٛزدـ١ نـ١ قـٛت٢ خ١َيهـ١ ٚ َاٜـ٣١ ط١ؾـا٣٠ٚ١ْ ئـ١ّ ٚيت١ٜـ١ ب١ِضاغـت٢ ْانط

َٜـت ؾـاضز٠ٚ١ْف       ْا١ٖق٢ ب ٠َٛٝ ي١ب١ضاَبـ١ض زا ْانط َٝٛاْسٕ ١ٖب٢َ ٚ ي١ال١ٜن٢ تطٜـ بـ١ ٖـ١َإ ؾـ َٜـت ٚ ؾ هط
َِٝ ٚا١ْٝ ط٣َٛ ي١ قػ٣١ َٓٝـ بطري٣َ ٚ َـٔ   ١ٖب٢َ، بؤ١ٜ ئ١ط١ض ط٣َٛ ي١قػ٣١ ١ٖظاَي١نامن ١ْطري٣َ ب١ِضاغت٢ ث

ٍَ ز٠ز٠ّ نـ١ْس خا       َٝـو ١ٖٜـ١ ٚ بٝد١َـ١ِضٚٚ،    ؾت١نا٢ْ ئ١ٚإ زٚٚباض٠ ْان١َـ٠ٚ١، بؤٜـ١ ظؤض بـ١ نـٛضت٢ ٖـ١ٚ َي
غ١ض٠تا َٔ ثؿتطري٣ ي١ ١َٖٛٚ ئ١ٚ ِضاٜـ١ باؾـا١ْ ز٠نـ١ّ نـ١ ز٠ضبـِطزضإ ٖـ١ض يـ١ يٝػـت٢ نٛضزغـتا٠ٚ١ْٝ نـ١           
َٜعّ نـاى نـاضزؤ      غؤظإ خإ ز٠ض٣ بِط٣ ٚ ١ٖض٠ٖٚا ثؿتطري٣ ي١ ١َٖٛٚ ئ١ٚ ِضا١ٜ باؾا١ْ ز٠ن١ّ ن١ بـطا٣ بـ١ِض

َُٝــ١ ئــ١ٚ باب١تاْــ٣١ نــ١ٚا  ز٠ٜاخن١ٜٓــ١ ِضٚٚ، ئــ١ٚ زاٚاناضٜاْــ٣١ نــ١ٚا ز٠ٜهــ١ٜٔ ٖــ١ض يــ١   ز٠ض٣ بــِط٣، بــ١يّ ئ
َٜٝٛػـت١   َٝت ب١ِضاغت٢ ي١ ث١ضي١َا٢ْ زْٚٝاف ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ث َٝه٢ تط ب ظٜازب٢ْٚٛ َٛٚن١ ٚ ز٠ضَاَي١ ٚ ١ٖض باب١ت
َٜو ز٠غـت ثـ٢َ              َُٝـ١ ٖـ١ض يـ١ خؤَاْـ٠ٚ١ ِض٠قـ١ّ زَي بـس٠ٜٔ، بؤٜـ١ َـٔ بـ١ ثطغـٝاض َٜت ئ َٜت٠ٚ١، ْانط ٢َٜٓ بهط ؾٛ
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َٜت٠ٚ١ا تـا نـ١ْس ئـ١ٚ    ز٠ن١ّ  ٢َٜٓ ئ١ٚ باب١تا١ْ ز٠نط َٜع ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ن١ تا ن١ْس ي١ٚ بٛزد١ٜ١زا ؾٛ ي١ب١ِض
َٜٓـسناضإ بـؤ         َٜـِ ِضاٜـ١ى ز٠ضز٠بـِطّ ٚ زاٚا ز٠نـ١ّ ز٠ضَاَيـ٣١ خٛ َٝو ن١ َٔ ز َٜت نات َٝؿٓٝاضا١ْ ث١غ١ْس ز٠نط ث

َٜت ب١  41صي١ْٚٛ ي١  َٝت٠ٚ١ ن١ ي١ ؾـآلٕ  ١ٖظاض زٜٓاض ب١ِضاغت٢ س١ق١ ؾ ١ٖ111ظاض٠ٚ٠ بهط ٢َٜٓ ئ٠ٚ١ّ نطزب ٛ
َٝه٢ نـٛضت ١ٖٜـ١ نـ١         َٜعإ َـٔ نـ١ْس خـاَي َٜت، بـ١ِض َٜت١ِضٚٚ بؤ ئ٣٠ٚ١ غ١ض بطط َٝٓري ٚ ب١ٚ دؤض٠ ةط َٜٔ ب ؾٛ
َٝو ي١ٚ باب١تا١ْ ١َغ١ي٣١ تٛاْاغاظ٣ ن١ ظؤض ططْط بـٛٚ يـ١ زٚٚ غـاَي٢ ِضابـطزٚٚ      قػ٣١ ي١غ١ض ز٠ن١ٜٔ ٚ ١ٜن

٢َٝ زا ث١ِٜط٠ٚ نطا٠ٚ، ئ١َػاَيٝـ ز َٝت ٚ ط١دما٢ْ ئ١ّ ٚيت١ ي اْطا٠ٚ، ب١يّ بؤ ئ٣٠ٚ١ ئ١ّ ثطؤغ١ٜ١ ب١ضز٠ٚاّ ب
غٛٚز١َْس بٔ ثؿتطري٣ ي١ ِضاثؤضت١ن٣١ يٝص٣١ْ ث١ض٠ٚضز٠ ز٠ن٠ٚ١َ١ نـ١ ْٛٚغـطا٠ٚ نـ١ ْٛٚغـَٝٛا١ْ س١قـ١      
َٝٛ بٛزدـ٣١              َٝـت ْـ٠ٚ١نٛ يـ١ْ  ب١ ز٠ق٢ ئاؾـهطا يـ١ ٜاغـا١ٜن١ زا ٠ٚنـٛ نـ١ْس غـاَي١ ز٠غـت ْٝؿـا٢ْ ئـ٠ٚ١ نطاب

َٝت ٚ      َٝػـت٣٠ٚ١ٓ ْـ١ب َٝه٢ ز٠غـتهاض٣ نـطزٕ ٚ الزإ ٚ ١ْٖ َٝت بؤ ئ٣٠ٚ١ ٖٝ  ١َداي ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ زا ب
َٝو ن١َٛنِٛضٜـ ١ٖب٠ٚٛ ي١ بٛاض٣  َٜه٢ تط٠ٚ٠، ي١ب١ضئ٣٠ٚ١ نؤ١ََي َٝت١ غ١ض بٛاض َٝت به ٜاخٛز الزا٢ْ ئ٠ٚ١ ١ْب

َٝـطاض    ١َُٝ ي١ غاَي٢ ثاضٜـ زا زاٚاَـإ نـطز ٚ ث ٜـ يـ١ بٛزد١نـ١ بـ١ٚ دـؤض٠ ٖـاتبٛٚ س١قـ١       تٛاْاغاظ٣ زا ن١ ئ
َٜــت، بــؤ صيْٛٚــ١ تٛاْاغــاظ٣ زابــري نطزْــ٢ نٛضغــ٢ يــ١ نطزْــ٣٠ٚ١ ز٠ٚضات ٚ ٖــ١ض٠ٖٚا يــ١    ئ١ٚاْــ١ نــاى بهط
َٝه٢ تطٜـإ ٖـ١ض يـ١ بـٛاض٣       َٜص٠ٚ١ٜٓ، ب١يّ زٚٚ زا٣١ْ زٚاٜٝإ ٖٝه٢ ناض٣ ي١غ١ض ١ْنطا٠ٚ، خـاَي ١َغ١ي٣١ تٛ

َٝط٠ زا بٝ ٍَ زا ن١ نـاض٣  تٛاْاغاظ٣ زا ن١ ز٣َٚ١َ٠ ي َٜعإ ي١ تٛاْاغاظ٣ ١ٜن١ّ غا د١َ١ ِضٚٚ ئ١ٜٚـ ئ١ٜ٠ٚ١ ب١ِض
َٝهــطا٠ٚ يــ١ بــ١ضٚاض٣  َٜــو زضا٠ٚ يــ١ يٝصْــ٣١ بــاي٣ تٛاْاغــاظ٠ٚ١ٜ ي١الٜــ١ٕ ئ١دمَٛــ٢ْ١  4/5/2111ث زا بِطٜاض

َٜٓسناضا٣١ْ ن١ بـ١ ١َب١غـت٢   971ًَٝؤٕ ٚ  ٠ٚ23ظٜطا٠ٚ١ْ ن١ بِط٣   ١ٖظاض زؤالض ت١ضخإ نطا٠ٚ بؤ ئ١ٚ خٛ
َٜو   َٝص٠ٚٚ، َٔ ثطغـٝاض َٜٓس٢ْ باي٠ٚ ن١ْٚٛت١ ز٠ض٠ٚ٠، ب١ض ي١ٚ َ َٜٓسٕ ي١ال١ٜٕ ٠ٚظاض٠ت٢ خٛ َٜص٠زإ ب١ خٛ زض

َٝه١ ي١ ئ١ْساَا٢ْ ئ١ٚ بؤضز٠ ئاٜا ئ١ٚ  َٜع ٠ٚظٜط٣ ث ْساْإ ١ٜن َٝط٠ن١ ب١ِض  23ًَٝـؤٕ زؤالض٠ نـ١    23ز٠ن١ّ ي
١َُٝ زاٚامشـإ نـطز٠ٚٚ بـ١يّ    ١ٖظاض زؤالض٠ نؤٕ غ١ضف نطا٠ٚ ئ١ّ ثاض١ٜ٠ا نٛ 971ًَٝؤٕ ٚ  ْه١ ب١ِضاغت٢ ئ

َٝهـ١ بـؤ        َٝـ٢ ططت٠ٚٛتـ٠ٚ١ا، ئ١َـ١ باب١ت َٝٛاظ٣ غ١ضف نطز١ْنا٢ْ نؤٕ بـ٠ٚٛ ٚ ن ١ْخطا٠ٚت١ ب١ضز٠غتُإ ٚ ؾ
َٜع           َٜهه١ باؾ٣١ ن١ ططتٜٛٚـ١ت٢ بـ١ضز٠ٚاّ بـ٢َ ٚ س١قـ١ ؾـ١ؾاف تـط بـري تٝاٜـسا، بـ١ِض ئ٣٠ٚ١ تٛاْاغاظ٣ ي١ٚ ِض

َٝه٢ َٝو  غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ، باب١ت َٜص١ٜ٠ٚ١ٜٓ، ١َٖٛٚ ٚيت تط ن١ َٔ ز٣َٚ١َ٠ قػ٣١ ي١غ١ض به١ّ ١َغ١ي٣١ تٛ
َٜصٜٓـ٠ٚ١          َٞ، ب١ِضاغـت٢ بـ١ تٛ َٝؿ٠ٚ١ بِطٚات ٚ ث ْـ٢ ٖـ١ب٢َ ٚ زاٖاتٜٛٚـ١ن٢ ط١ؾـ٢ ٖـ١ب ئ١ط١ض ب٣َٚ١ٝ ب١ض٠ٚ ث
ــ١ي٣١         َٝت ١َغ ــ١نطاب ــؤ ْ ــاب٢ ب ــ٣٠ٚ١ سػ ــ١زا ئ ــ١ٚ بٛزد١ٜ ــِٓ ي ــ٣٠ٚ١ ز٠ٜبٝ ــٔ ئ ــ٢َ، َ ــ٠ٚ١ ز٠ن َٝؿ ــ١ض٠ٚ ث ب

ََٜ َٜصٜٓـ٠ٚ١ بـ٠ٚٛ ب١ِضاغـت٢ ٠ٚنـٛ باغـِ نـطز       تٛ َٝه٢ بؤ تٛ ص١ٜ٠ٚ١ٜٓ، نؤٕا ي١ ١َغ١ي٣١ تٛاْاغاظ٣ زا ن١ ب١ؾ
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َٜص٠ٚ١ٜٓ بٛٚ غـ١ضف ْـ١نطاٚ    َٝػتا ي١ غاي٢ْ ِضابطزٚٚف زا ناض ي١غ١ض ئ٠ٚ١ ١ْنطا٠ٚ ئ١ٚ ب١ؾ٣١ بؤ تٛ َٝـ ئ ث
َٝطزضا٠ٚ، ز٠غت١ٜ١نُإ ١ٜ١ٖ بـ١ْا٣ٚ ز٠  َٝو بؤ ئ١ّ ١َب١غت١ ١ْْ غـت٣١ نٛضزغـتا٢ْ بـؤ زٜطاغـات٢     ٖٝ  ن١غ

غرتاتٝذ٢ دط١ ي١ٚ بٛزد١ٜـ٣١ بـؤ٣ ز٠غـت ْٝؿـإ نـطا٠ٚ يـ١ ١َغـ١ي٣١ ناض١َْـس٠نا٢ْ ٚ ٠ٚنـٛ ١ْغـط١ٜ ٚ           
َٜصٜٓـ٠ٚ١ زاْـ١ْطا٠ٚ، ظاْهؤنـإ ز٠بٝـٓري            َٝساٜٚػـت٢ خـؤ٣ بـؤ تٛ ثاض٣٠ ب١ضز٠غت١ بؤ نِطٜٓـ٢ نـا ٚ ؾـ١نط ٚ ث

َٜصٜٓــ٠ٚ١، ئــ١نازضيٝا٣   نــٛضز٣ نــ١ يــ١ نــ١ْس ِضؤش٣ ِضابــطزٚٚ زا ٜاغــا١ٜن١َإ   ثاض٠ٜــ١ن٢ ٚا زاْــ١ْطا٠ٚ بــؤ تٛ
َٜصٜٓـ٠ٚ١      َٝٛاظ٣ نؤ١ْ ن١ ١ٜن١ يـ١ٚ ز٠ظطاٜاْـ٣١ نـاض٣ تٛ َٝط٠ ١َٖٛاض نطز٠ٚ٠ زٜػا٠ٚ١ْ ب١ ١َٖإ ؾ زٚٚباض٠ ي
ز٠نات ثاض١ٜ٠ن٢ ئ١ٚتؤ٣ بؤ ت١ضخإ ١ْنطا٠ٚ بؤ ئ٣٠ٚ١ ثطؤش٠نا٢ْ ث٢َ دـ٢َ بـ١د٢َ بهـات، يـ١ ثـرتؤ زؤالض زا      

َٝو     ًَٝؤٕ زؤالض 251 َِٜ نـ١ ٖـ١ض ٜـ١ن ت١ضخإ نطا بؤ ظاْهؤنإ، ن١َا٣١ٜ ز٠غت خؤؾ١ٝ بؤ سه١َٛت٢ ١ٖض
َٝـط٠زا ز٠غـت٣١ نٛضزغـتا٢ْ بـؤ        11ًَٝؤ٠ٚ١ْ تا  21ي١ ظاْهؤنإ ي١  َٝسضا، بـ١يّ ز٠بٝـٓري ي ًَٝؤٕ زؤالضٜإ ث

َٜت ٜـ١ى ت  َٝه١ ي١ ز٠ظطا ططْط١نإ ن١ سػاب٢ ظاْهؤ١ٜن٢ بؤ ز٠نط انـ١ غ١ْتٝؿـ٢   زٜطاغات٢ غرتاتٝذ٢ ن١ ١ٜن
َٝو زا  ًَٝؤٕ زؤالضٜـ ٠ٚنٛ ئٝشتٝات َا٠ٚ ي١ٚ ثاض١ٜ٠ ٚ ي١ ظاْهؤنـاْٝـ ئـ١ٚ    15بؤ ت١ضخإ ١ْنطا٠ٚ ي١ نات

َٝط٠زا  َٜص٠ٚ١ٜٓ، ي ثاضا٣١ْ ن١ٚا ت١ضخإ نطابٔ ت١ْٗا بؤ زضٚغت نطز٢ْ بٝٓا١ٜ ٚ باب١ت٢ تط ب٠ٚٛ ٠ٚ١ْى ن١ تٛ
َٜع ٠ٚظٜط٣ ث ْساْإ ٚ ٠ٚظٜط٣  َٜو ي١ ب١ِض َٜصٜٓـ٠ٚ١ تـ١ضخإ   ثطغٝاض َٝو ز٠بٝٓري ثاض٠ بؤ تٛ زاضا٢ٜ ز٠ن١ّ نات

َٝط٠زا  َٜت، ب١يّ ي َٜهدـطا٠ٚ ظاْػـتٝا١ْ نـ١     115ْانط َٜهدطا٠ٚ ظاْػت١ٝنإ ئ١ّ ِض ًَٝاض ن١ زاْطا٠ٚ ٚ ز٠َي٢َ بؤ ِض
َٜٓا٣١ْ نــ١   َٜعٜؿــتإ ز٠ظاْــٔ ئــ١ٚ ؾــٛ َٝٔا َــٔ ز٠ظامن ب١ِض َٜو يــ١ ٖــ١ظاال٢ْ تطٜؿــِ ثطغــٝاضٜإ نــطز نــ ١ْٖــس

َٜ َٝـ٢    تٛ ص٠ٚ١ٜٓ ز٠ن١ٕ ظاْهؤ١ٜ ٚ غ١ْت١ض٠ ظاْػت١ٝ زإ ثٝاْطا٠ٚ سه١َٝٛنأْ، ئ١نازضيٝا٣ نٛضزٜـ١ ٚ نـ١ ز٠َي
َٜت ٚ  َٜص٠ٚ١ٜٓ، ب١يّ بؤ ئ١ٚإ ت١ضخإ ١ْنط َٜهدـطا٣ٚ ظاْػـت٢ تـط تـ١ضخإ       115ظاْػت٢ ٚات١ تٛ ًَٝاض بـؤ ِض

َُٝإ خؤؾ١ ي َٜهدطاٜٚإ ْاظامن، ث َٝط٠زا ْا٣ٚ ١ٜى ِض َٜت ن١َٔ ي َٜعإ    بهط َٝت، بـ١ِض ١َ١ٜإ ِضٕٚٚ نطزْـ٠ٚ١ ٖـ١ب
ــ٣١          ــ١َإ ن١الْه ــ١ ٚيت١ن ــاْاظ٣ ١ََٖٛٚاْ ــ٣١ ؾ ــ١ َاٜ ــ١ّ ن ــ١ض به ــ٣١ ي١غ ــ٣َٚ١ قػ ــ١ ز٠َ ــط ن َٝه٢ ت ــ١ت باب
َٝه٢          َٝـط٠ زا ئـ٣٠ٚ١ نـ١ٚا سػـاب َٝـص٢ٜٚٚ تٝاٜـ١، بـ١يّ ي ١َٜٓٚاض٣ َ ؾاضغتا١ْٝت ب٠ٚٛ، ئ١ٜٚـ ب١ ١ٖظاضإ ؾـٛ

َٝت ئـ١ٜٚـ ١َغـ١ي٣١ ؾـ      ١َٜٓٚاضا،        ئ١ٚتؤ٣ بـؤ ْـ١نطاب َٝؿ٠ٚ١نـ٢ْٚٛ ؾـٛ ١َٜٓٚاض٠ تـا نـ١ْس نـاض نـطا٠ٚ بـؤ ث ٛ
َٜعٜٔ ٚ ْؤش٠ْٝـإ به١ٜٓـ٠ٚ١ ٚ ث صيـإ           ١َٜٓٚاض١ٜناصيإ بجـاض ١َُٝ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ ٖـ١ّ ْاٚنـ١ ؾـٛ ث صيإ ن١ٝا  ئ
َٝـٛإ ٠ٚظاض٠تـ٢ ؾـاض٠ٚا٢ْ ط١ؾـتٛطٛظاض نـ١         ن١ٝ بؤ ئ٣٠ٚ١ نازٜط ث٢َ بط١ٜ١ْري ي١ّ بٛاضاْـ١زاا، ث٠ٜٛ١ْـس٣ ْ

ٚ١َٜٓ ٍَ ظاْهؤناْسا، ن١ٝ ئ١ٚ ب١ؾا١ْ ي١ ظاْهؤنإ به٠ٚ١ٜٓ١، ن١ْس نازٜط٣ ثػـجؤضَإ  ؾٛ ٢َٝ ي١ط١ َٝه١ ي اض ب١ؾ
َٝٓــا٠ٚ نــ٢ ز٠نــ١ٜٔ بــؤ ئــ٣٠ٚ١ نــازٜط٣ خؤَــإ ثــ٢َ بط١ٜــ١ْري يــ١ّ بــٛاض٠ا، ب١ِضاغــت٢ ئ١َــ١ف   يـ١ ز٠ض٠ٚ٠ ٖ
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َٝه٢ تطٜإ َٜت، خاَي َٝسان٣٠ٚ١ْٚٛ بؤ بهط َٜٝٛػت١ ث َٝه١ ي١ٚ ال١ْٜا٣١ْ ن١ ث َٜعإ ١َغـ١ي٣١ ١َٖيُـ١ت٢     ١ٜن بـ١ِض
١َُٝ ي١ب١ضئ٣٠ٚ١  يـ١ نٛضزغـتإ زا ْعٜهـ٣١     ١َنتـ١ب٢ زٚٚ    151ْٝؿتُٝا٢ْ زضٚغت نطز٢ْ قٛتاةا١ْنا١ْ ئ

١َنتــ١ب٢ زٚٚ ز٠ٚاّ ٚ غـ٢َ ز٠ٚاّ ١ٖٜــ١ ٚ ظؤض ططْطــ١ ئ١َ١ؾــٝإ يــ١ّ   1771ز٠ٚاّ ٚ غـ٢َ ز٠ٚاػيــإ ١ٖٜــ١  
يـ١ غـاي٢ْ ِضابـطزٚٚف ٖـ١ب٠ٚٛ ٚ ئ١َػـاَيٝـ زٚٚبـاض٠ بـؤ٣        ١َٖي١ُت١زا ١ٖض ب١ضز٠ٚاّ ب٢َ ٚ ١ٖض٠ٚنٛ ئ٣٠ٚ١ 

َٝري يـ١ ؾـآلٕ بابـ١ت زا ز٠ٜهـ١ٜٔ       ًَـ َٝو بس٠ٜٔ ٚ ب َٓٝ َٜه٢ تط ب١َي ١َُٝ ب١ دؤض َٝط٠ ئ َٜت٠ٚ١، ٠ٚ١ْنٛ ت١ْٗا ي زابٓسض
َٝه٢ تطٜـإ ١َغـ١ي٣١ نـؤْرِتؤَي٢ دؤضٜـ١، نـؤْرِتؤَي٢ دـؤضٜـ            َٜعإ خـاَي َٜت١ ٜاغـا٣ بٛزدـ٠ٚ١، بـ١ِض س١ق١ ةط

١َُٝ ِضؤشا١ْ ي١ ن١ْاَي١نا٢ْ ِضاط١ٜاْسٕ ز٠بٝػـتري  ي١َ١ زا ١ٖغت ز٠ن١ٜٔ زٜػا٠ٚ١ْ ئ١ٚ سػاب٣١ بؤ ١ْنطا٠ٚ، ئ
َٜٔ ي١ب١ضئ٣٠ٚ١ ١َٚاز٣ ب١غ١ضنـٜٛٚإ ٖـ١ب٠ٚٛ،    َٝؿتدا١ْ زاز٠خط َٝت ٚ ن ن١ٚا ن١ْسٜٔ زٚنإ ٚ غٛث١ضَاضن

َٜٓـ١ ْـا٣٠ٚ٠ٚ     ب١يّ ١َْإ ب٢ٓٝ ي١ خاَي١ غٓٛٚض١ٜنا٠ٚ١ْ ئ١ٚ باب١ت١ ب١غ١ضنـٛا١ْ ٚ ئٝه  ػـجا١ٜضا٣١ْ نـ١ٚا ز
َٝط٠ناْـ٠ٚ١ ٚ بابـ١ت٢ خؤضانـ٠ٚ١ ٚ        َٚيات نٝإ بؤ نطا٠ٚ، ن١ْس٣ طريا٠ٚ، ١ٖض يـ١ ١َغـ١ي٣١ ١َنائٝٓـ٠ٚ١، ئاَ
َٝـط٠زا       َٝو ي١ ن١َٛنِٛض١ٜناصيإ ئ١ٜ٠ٚ١ نـ١ ز٠غـت٣١ نـؤْرتؤَي٢ دـؤض٣ ي َُٝٛا١ٜ ١ٜن ال١ْ١ٜنا٢ْ تطٜـ ئ١َ١ ث

ــ١نطا٠ٚ، ناض١َ    ــؤ ْ ــاب٣١ ب ــؤض٠ سػ ــ١ٚ د ــ٣١      ئ ــ١ض٠ٖٚا بٛزد ــ١ ٚ ٖ َٝط٣ ْٝ ــاَ ــ١، ئ ــت٢ ْٝ َٜٝٛػ ــٛ ث ــس٣ ٠ٚن ْ
َٜع ٠ٚظٜط٣ زاضاٜـ٢ يـ١ٚ يٝػـت٣١     َٜه١ ي١ ب١ِض َٜعإ ثطغٝاض َٝه٢ تطٜإ ب١ِض َٜٝٛػتٝؿ٢ بؤ ت١ضخإ ١ْنطا٠ٚ، خاَي ث
َٝهٝـإ نـ١ ز٠غـت        ٣١َُٝ ْاضز٠ٚٚ ن١ْس ِضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْن٢ زا٠ٚ ز٠غت خؤؾـ٢ زَي ز٠نـ١ّ، بـ١يّ خاَي ن١ٚا بؤ ئ

َٜٓـ٠ٚ١ يـ١ تٛضنٝـا ٚ            ْٝؿا٢ْ نطز٠ٚٚ، ١َغـ١ي٣١ ٜاضَـ١ت٢ ٚ ٖاٚنـاض٣ ئـ١ٚ ئاٚاضا١ْٜـ١ نـ١ٚا يـ١ ز٠ض٠ٚ٠ ز٠ط١ِض
َٝطا٠ٚ١ْ ن١ بِط٣  ١َُٝ غاَي٢ ثاض ث١غ١ْسَإ نطز بِط٣  111ئ  11ًَٝاض ْٛٚغطا٠ٚ، ئ١َ١ خؤ٣ ي١ ٜاغا١ٜن١زا ئ

َٝه٢ تطٜـإ  َ 111ًَٝاض٠ ئاٜا ١َٖي٣١ ناث١ ٜاخٛز ب١ ؾع٢ً  111ًَٝاض زاْطابٛٚ، ئ١ّ  ًٝاض غ١ضف نطا٠ٚا خاَي
َُٝـ١         َٝهت١ض٠نإ ٚ ٠ٚظاض٠ت١ناْـسا ئـ٣٠ٚ١ نـ١ٚا ئ َٝـٛإ غـ َٜعإ ١َغ١ي٣١ ْادؤض٣ ٚ ْا ٖاٚغ١ْط١ٝ ن١ يـ١ ْ ب١ِض
َٜو ي١ٖــ١ض يٝص١ْٜــ١ى بــ٢َ بــ١ضطط٣ يــ٠ٚ١ ز٠نــات    َٜع َٝــ٢ يٝصْــ٣١ ث٠ٜٛ١ْــساض ٖــ١ض بــ١ِض ز٠ٜبٝــٓري زٜــاض٠ بــ١ ث

َٝـت، بـؤ          بٛزد٣١ ٠ٚظاض٠ت١نـ٣١ نـ١ ث٠ٜٛ١ْـس٣ بـ١      يٝص١ْن١ٜـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١ ٚ نـاض٣ ي١غـ١ض ز٠نـات ئ١َـ١ ظٜـاز ب
َٝـ٠ٛ ز٠نـ١ٜٔ بـؤ صيْٛٚـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢              صي١ْٚٛ، ب١يّ َٔ ١ٖغـت ز٠نـ١ّ ْـا ٖاٚغـ١ْط١ٝى ١ٖٜـ١ ئـ٣٠ٚ١ باغـ٢ ي

َٜع ٠ٚظٜـط٣ ث ْـساْإ خـؤ٣ ز٠نـ١ّ          َٝه٢ ططْط١ َٔ ئـ١ٚ ثطغـٝاض٠ يـ١ بـ١ِض ًَٝـاض ٚ   25ث ْساْإ ن١ ٠ٚظاض٠ت
 7ًَٝـاض٣ بـؤ تـ١ضخإ نـطا٠ٚ، شٜٓطـ١       74ضخإ نطا٠ٚ، ٠ٚظاض٠ت٢ ثٝؿ١غاظ٣ ٚ باظضطا٢ْ ًَٝؤ٢ْ بؤ ت١ 663

َٝو زا ٠ٚظاض٠تـ٢ ئـ١ٚقاف    52ًَٝاض٣ بؤ ت١ضخإ نطا٠ٚ، ْاٚن٣١ د٢َ ْانؤن٢ ي١غ١ض٠نإ   119ًَٝاض٠ ي١ نات
َِٝ     441ًَٝــاضٚ  ــع٣ ظؤضّ ْــاَي َٜ ٍَ ِض َٝو ز٠بٝــٓري ي١طــ١ ئــ١ٚقاف ٚ ًَٝؤْــ١، ئــ١ّ دــؤض٠ ْــا ٖاٚغــ١ْط١ٝ يــ١نات
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َٜـت      َٝط ططْط٢ ظؤض ظؤض٠، ب١يّ خؤ ئ١ٚإ زاٖاتٝؿـٝإ ١ٖٜـ١ٚ، نـؤٕ ز٠نط ١َغ١ي٣١ ئا٢ٜٓ ططْط٢ ١ْٝ،  ١ْخ
َٜعإ َـٔ زٚا خـاَيِ            َٝـت، بـ١ِض ١َُٝ ططْط ١ٜ١ٖ ٚ ططْط تطٜـ ١ٖٜـ١ ٚ بـ١ٚ دـؤض٠ ئـ١ٚ زابـ١ف بْٛٚـ١ نطاب ئ

َٜت بٛزد١ٜـ١ن٢ بـاف ث١غـ١ْس بهـ١ٜٔ ٚ يـ١      ١َُٝ ز٠َا١ْٚ َٝـت ٚ ئ١طـ١ض      ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١ط١ض ئ خعَـ١ت٢ خـ١َيو زاب
َٜت ب١ِضاغت٢ س١ق١ غ١ضنا٠ٚنا٢ْ زاٖات ب١ تـ١ٚا٣ٚ زٜـاض بـٔ ٚ بـِط٣      ز٠َا٣َٚ١ْ ن١َرتٜٔ ِض٠خ٣١ٓ زَي بطريزض
َٝبٝٓـ٢ ز٠نـ١ّ     َٝت، ي١ ١َغ١ي٣١ ١ْٚت زا ٚ ١ٖض٠ٖٚا زاٖات١نا٢ْ تطٜـ ئ٣٠ٚ١ َـٔ ت زاٖات ب١ ت١ٚا٣ٚ زٜاض ب

َٜع ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ َٜه١ ي١ ب١ِض ٢ََٓٝ بؤنـ٢ زاٖاتـ١نإ ئـ١ّ      ثطغٝاض ١ًَٝ ْـ١َ َٝ ئ١ط١ض بؤَا٢ْ ِضٕٚٚ بهات٠ٚ١ ئ١ٚ ي
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ بؤ  َٝه٢ تط ب١ِض ٍَ غاَي٢ ثاضزا ن٢َ١ نطز٠ٚٚ، خاَي ٍَ ١َٖٛٚ زاٖات١نإ ب١ ب١ضاٚضز ي١ط١ غا

َِٜ نـاى غـاال        َٝؿا١ْ ١ْب٠ٚ١ٓٝ يـ١ غـاَي١نا٢ْ زاٖـاتٛٚ زا ٠ٚنـٛ ٖـاِٚض ١َُٝ تٛٚؾ٢ ئ١ٚ ن ضٜـ ئٝؿـاض٠ت٢  ئ٣٠ٚ١ ئ
َٜط٣ ن١ ظؤض ططْط١ ئ١ٚ ز٠ظطاٜـ١ نـ١ غـ١ض بـ١ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتا١ْ بـ١ناض٣         َٝٝسا ١َغ١ي٣١ زٜٛا٢ْ ناٚز ث
١َُٝ غ٢َ غاَي١ ي١ّ خٛي١زا بٛزد١ ث١غ١ْس ز٠ن١ٜٔ، ي١ غاَي٢ ١ٜن١ّ زا ١ََٖٛٚإ طًـ١ُٜٝإ   خؤ٣ ١َٖيبػت٢َ، ئ

َٜط٣ ١ٜن٢ ١ْططت٠ٚٛت٠ٚ١ ، ناضَإ ي١غ١ض ئ٠ٚ١  نطزٚ ٜـ١ن٢ ططتـ٠ٚ١، غـاَي٢    ي١غ١ض ئ٠ٚ١ بٛٚ ن١ زٜٛا٢ْ ناٚز
َٝه٢ ١ْْٛٚغ٢ ي١غـ١ض بٛزدـ١ ٚ    َٜطٜـ ِضاثؤضت ثاض زٚٚباض٠ ١ٜن٢ ططت٠ٚ١ ٚ ب١يّ ١ٜى تان١ ٠ٚض٠ق١ف، ١ٜى ز
١َّٝٝ غـاَي١ ئـ٠ٚ١َإ ْـ١ب٢ٓٝ     ٍَ غ ١َُٝ ١ٖب٢َ، ئ١َػا ي١غ١ض سػابات٢ ختا٢َ بؤ ئ٣٠ٚ١ ب١ضناٚ ِض١ْٝٚٚى بؤ ئ

َٝؿـاْ    َٜـت ٚ         بؤ ئـ٣٠ٚ١ ئـ١ّ ن َٝـت ن١َٛنِٛضٜـ١نإ ز٠غـت ْٝؿـإ بهط َٝتـ٠ٚ١ ب١ضنـاَٚإ ِضٕٚٚ ب ١ زٚٚبـاض٠ ١ْب
َٝه٣٠ٚ١ٓٝ  َٝج َٝتٛ ن١َٛنِٛضٜـ ١ٖب٢َ س١ق١ ي َٜط٣ ب١ناض٣ خؤ٣ ١َٖيبػت٢َ ٚ ئ١ط١ض ب س١ق١ ن١ٚا زٜٛا٢ْ ناٚز

َٜت ٚ غٛثاغتإ ز٠ن١ّ. ٍَ بهط  ي١ط١
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

َٝط خإ ؾ١ض  َٛٚ.ؾً
َٝط حمُس دمٝب: َٜع ؾً  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝؿ١ن٢ ز٠غت خؤؾ٢ ي١ يٝصْـ٣١ زاضاٜـ٢ ز٠نـ١ّ، ظؤض خؤؾـشامل ي١ٚاْـ٣١ نـ١ غـؤظإ خـإ باغـ٢ نـطز،            َٔ ث
َٝه٢ تط ب١ِضاغـت٢ يٝػـت٢    ثؿتطري٣ زَي ز٠ن١ّ بؤ ئ١ّ بٛزد١ٜ١، ب١يّ ي١ّ بٛزد١ٜ١ ب١ال٣ ٠ٚ١َٓ باؾ١ ن١ غاَي

١ٜ٠َٛٝ ٖـ١ض ١ٜ١ْتـ١ ْـاٚ ث١ضي١َاْـ٠ٚ١، بـ١َيهٛ      ئ١ٚ ثطؤشا١ْ ب١ َٜـو ْػـب١        4ٚ ؾ َٜـو بـؤ خـٛزي ٠ٚضظ َـاْط داض
َٜٝٛػـت ْانـات يـ١ ٠ٚختـ٢ َْٛاق١ؾـ١ ٚئـ١ٚ ٖـ١َٛٚ َْٛاق١ؾـ١ٜ١ ٖـ١َٛٚ            ٢ََٓٝ ٚ ئـٝرت ث ت١ق١ز٢َٚ ع١َ١ٍ ب

َٝو ز٠تٛا٢َْ خؤ٣ ئٝرت ب١زٚازانٕٛٚ بؤ ئ١ٚ ثطؤشا١ْ بهات ن١ تاٜب١ت١ ب١ يٝصْ ١ن٣١ ٜإ ب١ ئ١ْساّ ث١ضي١َاْ
َٞ ْــ١زضا٠ٚ يــ١ْاٚ ئــ١ٚ بٛزد١ٜــ١ ئــ٣٠ٚ١     َٝطريٜـ بهــط٣َ يــ١ْاٚ ٖــٝ  ئٝؿــاض٠ت ْاٚنــ١ن٣١، نــْٛه١ ئ١َــ١ دــ
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َٝت، ز٠ّٚٚ ٖٝ  ئٝؿاض٠ت ١ْزضا٠ٚ بؤ ئـ١ٚ َـازز٠    َٜو ب ٜـ٣١   ٠ٚ13ظاض٠ت٢ َاي١ٝ ن١ ئ١ٚ ١ٖض نٛاض َاْط داض
١ًَٕ بؿـهط٣َ      ٍَ ٚ ئ١غـ َٝسا٢ْ ْٝٛ َٛٚن١ بؤ َـا٣٠ٚ غـ٢َ غـا ٍَ بـؤ ئـ١ٚ ن١غـا٣١ْ نـ١ يـ١        5بـ١   ن١ ثاض بؤ ث غـا

َٜه٢ ظؤض    ن١ضت٢ طؿت٠ٚ١ٝ ز٠نٔ بؤ ن١ضت٢ تاٜب١ت ٚ ب١ تاٜب١ت٢ بؤ ئ١ْساظٜاضإ، نْٛه١ ب١ِضاغـت٢ ئ١ْـساظٜاض
َٜهٝـ َـإ ز٠طـطٕ ٚ      َٜت٢َ ٚ ز٠ٜا٣َٚ١ْ ي١ ن١ضت٢ تاٜب١ت ئٝـ به١ٕ ٚ ١َٖٛٚ دـاض ١ٜ١ٖ ٖٝ  ئٝذاظ٠ٜإ ْازض

َٝه٢ ظؤض ز٠ن١ٕ  َٜو بؤٜإ ظٜاز به٣١ ق١ت ئ١زائٝإ باؾرتْاب٢َ ي١ب١ضئ٠ٚ١ زاٚا٣ َٛخ١غ١غات ٚ ن١ ١ٖض ن١ْس
َٝٗـات٢ٜٚٛ ٚ بـ١ ئٝبـساع٢            ١َدايٝإ بس٢َْ٠ با ي١ ز٠ض٠ٚ٠ نـاض٣ خؤٜـإ بهـ١ٕ، نـْٛه١ ئ١ْـساظٜاض ئ١طـ١ض بـ١ ي
َٝو زا ئٝؿ٢ نطز ١ٖض خع١َت ب١ط١ي١نـ١َإ ز٠ط١ٜـ٢َْ١، بـ١ ْٝػـب١ت٢ ئـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ظؤض        َٜٓ خؤ٣ ي١ٖ١ض ؾٛ

َُٝـ١ ب١ِضاغـت٢     ططْ ٢َٝ نطا٠ٚ ي١ بٛزد١ن١ ب١ ْٝػـب١ت طْٛس٠ناْـ٠ٚ١ ئ طٝؿ١، نْٛه١ ي١ عرياقٝـ ئٝؿاض٠ت٢ ث
َٜـت، نـْٛه١ يـ١          َٝؿـ١ٓٝ بهـ١ٕ ٚ تـاثؤ٣ ْاٚ ٢َٝ زضا نات٢ خؤ٣ ن١ طٛشيإ بـؤ طْٛـس٠نإ ث َٜه٢ ظؤض غ١ضث ق١ضاض

َٝػتا ظؤض ن١ؽ ١ٖٜـ١ بـ١ْا٣ٚ ئـ٠ٚ٠ٚ١ ب١ِضاغـت٢ غـٛٚز٣ زيَ      ٠ٚضْـ١ططت٠ٚٛ بـ١ تاٜبـ١ت٢     طْٛس٠نإ تاثؤ ١ْٝ، ئ
٢َٜٓ خؤٜاْـسا   َٜت، نْٛه١ ي١ ؾٛ ١ٜ٠َٛٝى ْاتٛأْ ئ١ٚ ئٝؿ١ بؤٜإ بهط َٝعا١ْ ن١ّ ز٠ضا١َت١نإ ن١ ب١ ٖٝ  ؾ خ

َٝت ن١ ي١ 211ز٠ب٢َ خا٠ْٚٛن١ٜإ به٠ٚ١ْ١ ٚ خا٠ْٚٛناْٝإ  َُٜٓا١ٜٝنإ ٚاب ّ ١ْٝ، ب١ ْٝػب١ت٢ ئ٠ٚ١ ئ١ط١ض ِض
٢َٜٓ خؤٜإ بٝه١ٕ َٜت بـ١ٚ خ١َيهـ٣١ نـ١ ب١ِضاغـت٢ نـ١ّ ئ١ْـسأَ يـ١         طْٛس٠نإ زا ي١ ؾٛ ٚ ظؤض ططْطٝـ بسض

٠َٛٝشْا٣١ْ ن١ ي١ب١ض ن١ّ ز٠ضا١َت٢ يـ١   َٝهٝإ ١ْٝ، ئ١ٚ ب ١ٜ٠َٛٝ ٖٝ  ز٠ضا١َت ١ْتٝذ٣١ ئ١َيػاّ ٚ ئ١ٚا١ْ ب١ٚ ؾ
َُٝـ١       ٍَ زا ئٝـ ز٠ن١ٕ، بـ١ ْٝػـب١ت ئـ٣٠ٚ١ ئ١طـ١ض ئ طْٛس٠ناْٝإ َا١ْٚت٠ٚ١ ٚ ١ْى ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ي١ نؿتٛنا

َعا١َي١ بـٜٛٚٔ بـؤ    3211ٜاز٣ به١ٜٔ ن١ ب١ زٚازانٕٛٚ ز٠ن١ٜٔ ظٜا٣ ز٠ن١ٜٔ، ١ٜع٢ٓ ١ٖض ثاض خ١ضٜه٢ ظ
َٝه٢ تاظ٠ ن١ ت١قسضي٢ نطز٠ٚٚ، ز٠ب٢ٓٝ غٛٚز٣ زَي ٠ٚضْاطط٣َ ٚ غ١ض٣٠ ظؤض بـ١   ئ١ٚ ظٜاز نطز١ْ، ١ٜع٢ٓ خ١َيه

َُٜٓ َٜت١ غ١ض، زٚا٢ٜ ب١ِضاغت٢ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ١َؾطٚظ٠ ن١ ِض ا١ٜٝنا٢ْ ز٠ضز٠نات بـؤ ئـ٣٠ٚ١ زٚا٣   زض٠ْط٠ٚ١ ز
َٝـت، نـْٛه١ بــؤ             بٛزدـ١ ئٝؿـاض٠ بـؤ نــاالن٢ ئٝؿـازات بـسات، نـْٛه١ ب١ِضاغــت٢ ز٠بـ٢َ ظ٠ٚابتـ٢ تـاظ٣٠ بــؤ زاْ
َٝه٢ تـط يـ١ْاٚ ز٠ٚائـريزا ز٠بٝٓـ٢ نـ١ نـاٜٚإ ي٠ٚ١ٜـ١ ز٠َيـآ بـؤ ئـ١ٚ              ْٛخب١ٜ١ن١ ن١ خؤ٣ ١َعاؾـ٢ ٚ خـ١َيه

٠َٜٛبــ  َٝط٣  خ١َيهــ١ ٖــ١ّ ١َعاؾــ٢ ظؤض٠ٚ ٖــ١ّ يــ١ ب١ِض ١ض بــ١ض٠ٚ شٚٚضتــط٠ يــ١ ئٝؿــازاتٝـ زائُٝــ١ٕ ثؿــه٢ ؾــ
َٜـت يـ١ دٝـات٢ ئـ٣٠ٚ١ ئـ١ٚ ن١غـ٣١ نـ١         َٝه٢ زَي ز٠نط َٝٗات٠ٚٛ خ١ضٜه١ ٠ٚنٛ باظضطا٢ْ نطزْ ب١ضز٠ن٣َٚ١، ٚا٣ ي
َٝـط بهـات ٚ    َٝت٠ٚ١ ٚيت١ن١ ئٝػتؿاز٣٠ زَي به٣١ ٜإ ز٠ٚض١ٜ٠ى بهات٠ٚ١ ٜإ نٛاض ن١غ٢ تط ؾ َٜت ب ئٝؿاز ز٠نط

َُٜٓاٜـ١نا٢ْ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـٞ زٚا٣           ٖٝ  ئٝػتؿاز٠ ١ْب٠ٚٛ ي١ٚ ئٝؿازاْـ١، بـ١ ْٝػـب١ت َازز٠ٜـ١ى ١ٖٜـ١ يـ١ ِض
َٜت، ب١ ِض٠ئـ٢ َـٔ ٖـ١ض بٓٛٚغـط٣َ      َٝو باغ٢ بؤ ثطؤش٠نإ زٜطاغ٣١ د١زٚا٣ ئابٛٚض٣ ز٠نط بٛزد١ ١َٖٛٚ غاَي
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َٝـت ٚ ٠ٚظاض٠تـ٢ ث ْـساْاْٝـ ئ١طـ١ض ثطؤ     ش٠نـا٢ْ ٖاتـ١ ال٣،   بؤ ثطؤش٠ خع١َتطٛظاض١ٜنإ ِضاثؤت٢ ت١نٓٝه٢ ب
٠ٚ١َٜٓ بـ١ ٖـٝ        َٜو ن١ ي١ ال١ٜٕ ئٝـساض٣٠ ئـ١ٚ ؾـٛ ئ١ط١ض غٛض٠ت ق١ٜس٣ ظ١ٜٚ٠ن٣١ تٝا ١ْب٢َ ٜاخٛز ١َسع٠ض
َٜطط٣ نـطز يـ٣٠ٚ١ نـ١ ئـ١ٚ      ١ٜ٠َٛٝى ئ١ٚ ثطؤش١ٜ٠ ١ْخات١ بٛاض٣ د٢َ ب١د٢َ نطز٠ٚ١ْ، ١ٖض ْاٚن١ٜ١نٝـ ِض ؾ

َٝو نـ١    َٜٓ َٜت بـؤ ؾـٛ ٌَ بهط ب١ِضاغـت٢ ظ٣ٚ٠ تٝـا بـ٢َ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ ئـ١ خ١َيهـ١         ثطؤش١ٜ٠ ظ٣ٚ٠ تٝا ١ْٝ س١ق١ ١ْق
َٜـت،              ١َٜٓ ئـٝـ بهط َٜٝٛػـت ْانـات ئـٝرت بـؤ ئـ١ٚ ؾـٛ َٜـت ث بعأْ ن١ ئ١ٚإ ئ١ط١ض ظ٠ٜٚـ١ن٢ ْـ١ب٢َ ئاَـاز٠ بهط
َٝـٓري ب١ِضاغـت٢ ئـ١ٚ          ١َُٝ ئـ١ٚ ثطؤش٠ٜـ١ نـ١ نٛيؿـ٣١ بـؤ زاز٠ْ َٝؿ١ٜ١نٝـ ١ٜ١ٖ ي١ ثطؤش٠نإ ن١ ئ ب١ِضاغت٢ ن

٢ٜ ز٠ب٢ٓٝ ئ١ٚ ٠ٚظٜـط٠ ٜـإ ئـ١ٚ زائري٠ٜـ١ تٛٚؾـ٢ ئـ١ْٛاع٢ ١َؾـانٌ ز٠بـ٢َ يـ١          نٛيؿ١ٜ١ س١ز٣ ئ١زْا١ٜ، زٚا
٢ًَ بـاؽ        ٍَ ئٝشتٝات ٚ َٛضاق١ب١ٜ١، ب١يّ خؤ٣ نٛيؿـ٣١ ١َؾـطٚع َـ١ؾطٚظ٠ ظؤض بـ١  ت١ؾػـٝ ط١َيٝا ب١ؽ ي١ط١
َٝو ي١ٚاْـ١ قـ١ض٠ب٠ٚٛ نـ١ بـؤ تـ١عٜٛعات٢            َٜت ي١ ْاٚ ثطؤش٠ن١ نٛيؿ١ٜـ١ن٢ ٜـ١نذاض ظؤضٟ بـؤ زاْـط٣َ، ٜـ١ن بهط

َٝــت سهَٛـ١ت ظ٠ض١َ٠ْــس ز٠بــ٢َ،       ظ ٠ٜٚـ١ نــْٛه١ ٖـ١ض ثطؤش٠ٜــ١ى تـؤ ئٝع ْــ٢ بهـ٣١ َٛؾــه٣١ًٝ ظ٣ٚ٠ تٝـا ب
َٝػــتاي١ ظؤضبــ٣١ ثطؤش٠ناْــسا     نــْٛه١ زٚاٜــ٢ َكاٚي١نــ١ زاٚا٣ تــ١عٜٛعات يــ١ سهَٛــ١ت ز٠نــات ِضاٜٚــصناض٣ ئ

َٝت، ت١دٗٝع ٚ   ٍَ نٛيؿ٣١ ثطؤش٠ن١ ب ت١ؾػٌٝ ٚ ئٝـساض٠  ز٠ٜب٢ٓٝ زٚا٣ ثطؤش٠ن١ ْٛٚغ١ٜٛٝت٢ ْا با ١ٖض ي١ط١
ٍَ غٝا١ْ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ز٠تٛا٢َْ ن١ ثطؤش١ٜ٠ى ت١ٚاٚ بٛٚ ٜاخٛز يـ١ بٝساٜـ١تٝـ زا غـاسب٢ ظ١ٜٚ٠نـ١      ي١ط١
ــ١ّ ز٠ناتــ٠ٚ١،       ــ١ال٣ سهَٛــ١ت ن ــ١ض٠ؽ ئــ٠ٚ١ َٛؾــه١ٜ١ًٝن١ ظؤض ي ــت ٠ٚنــٛ س َٜ ــ٣َٚ١ تــ١عري بهط ١ٜنػــ١ض ي

َٝ ػتا ظؤضب٣١ داض ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ئٝـ ٠ٚظاض٠ت٢ ث ْساْإ ئ١ط١ض ز٠غ١يت٢ ت١ٚا٣ٚ ١ٖب٢َ ١ْى ٠ٚنٛ ئ
ٍَ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢ ٚ           ٢َٝ ثطؤش٣٠ ٜاغـا٣ ٠ٚظاض٠ت١نـ٣١ ئـٝـ بهـات بـ١ ١َٖاٖـ١ْط٢ ي١طـ١ ز٠نات ئ١ط١ض ب١ ث
ئابٛٚض٣ ٚ ئا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ ٚ ؾاض٠ٚا٢ْ ن١ ئ١ّ زٚٚ ٠ٚظاض٠ت١ ظؤض ططْطٔ بـؤ ثطؤش٠نـإ، ز٠غـت١ٜ١ن٢ ؾـاض٠ظا     

َٝت٢    زابٓط٣َ ي١ بٛاض٣ ئ١ْساظٜاض٣ ٚ ز ١َٜٓضاٜـ١ت٢ ٜـ١ن اضا٢ٜ ٜٚاغا٢ٜ  ي١غ١ض ئاغت٢ سه١َٛت ب١ ب١ؾـساض٣ ْٛ
َٜٝٛػت ثٝازنـ٠ٚ١ْٚٛ ٚ ١َٖيػـ١ْطاْسٕ ٚ ٖـ١َٛاض٣ ١َب١غـت بـؤ ئـ١ّ خايْـ١، ١ٜنـ١ّ،          ٢َٝ ث َٝٓس٠ضإ ب١ ث ب١َي

٢َٝ ئ١ٚ ١َضداْ َٝٓس٠ضا١ٜت٢ بؤ ناض٠ ئ١ْساظٜاض١ٜنإ ٚ بؤ ثطؤش٠ ط١ٚض٠ناْٝـ ب١ ث ٣١ ١َضد١ طؿت١ٝنا٢ْ ب١َي
َٜـت نـ١ بـؤ َكـاٚالت٢ طـ١ٚض٠ ٚ غـرتاتٝذ١ٝ، ز٠ّٚٚ/               َٝـ٢ ؾٝـسٜو ئـٝـ بهط َٜت بـ١َيهٛ بـ١ ث عريام ئـٝـ ْـ١نط

َٜب١غـــت١ طؿـــت١ٝنا٢ْ شَـــاض٠        َُٜٓاٜٝـــ١نا٢ْ دـــ٢َ بـــ١د٢َ نطزْـــ٢ طط ئـــ١ٜٚـ ٖـــ١ض   ٣2111 غـــاَي٢ 1ِض
َِٜ ن١ ث٠ٜٛ١غ َُٜٓا١ٜٝنا٢ْ د٢َ ب١د٢َ نطز٢ْ بٛزد٣١ ١ٖض ١َّٝٝ/ ِض ت١ ب١ بٛزد٣١ َٛضاد١ع١ٜ١ن٢ به١ٕ، غ

َُٜٓاٜٝــ١نا٢ْ دــ٢َ بــ١د٢َ نطزْــ٢ ب١زٚازانــ٢ْٚٛ ثطؤش٠نــإ نــ١ يــ١     َٝٓإ بــؤ ثطؤش٠نــإ، نــٛاض٠ّ/ ِض ٠ٚبــ١ضٖ
َٝٓـس٠ضاْٞ شَـاض٠           َٝٓذـ١ّ/ ثـ١ِٜط٣ٚ٠ تؤَـاض ٚ ثـؤيري ٚ ثًـ١ ب١خؿـ٢ٓٝ ب١َي َٜـت، ث ٣ غـاَي٢  1ث ْساْا٠ٚ١ْ ز٠نط
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َٜت ئ١ط١ض ٚا١ْن١ٜٔ ئ١ٚ ث 2117 ٢َٜٓ خؤٜـسا    ٣َٚٛ١ٖ ز٠ب٢َ َٛضاد١ع١ بهط ِطؤشا١ْ ١ٖض ئاٚا ز٠ب٢َ ٚ يـ١ ؾـٛ
َٜٛبـ١ض٠   َٝو ْاب٢َ، ب١ِضاغت٢ ئ١ٚ بِطٜاضا١ْ ز٠ب٢َ زاب١ظاْس٢ْ ز٠غ١يت١نإ بؤ ب١ِض َٝـ نْٛٚ ز٠ب٢َ ٖٚٝ  ب١ض٠ٚ ث
َٜعطانإ ٚ قائُٝكا٢َ تٝـا بـ٢َ ٚ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ بتـٛأْ ئٝؿـ٢ خؤٜـإ بهـ١ٕ، زٚا٣ ئـ٠ٚ١ ثـاض يـ١             طؿت١ٝنإ ٚ ثاض

َٝ 2111بٛزد٣١   ١ُ31 ي١ سٛن١ُ نؤتاٜٝـ١نإ ئٝؿـاض٠شيإ بـ١ َازز٠ٜـ١ى زا ظؤض طـطْط بـٛٚ َـازز٣٠        ٣ ئ
َٜٛب١ض٣ طؿت٢ َٝري زا١َظضاْس٢ْ ٖٝ  ٠ٚظٜؿ١ٜ١ن٢ تاٜب١ت ب١ ب١ِض ــؤ   ز٠َي َٜت بــــــ ــ١نط ــ١ض٠ٚ٠ ْــــــ ٚ ب١غــــــ

َِٝ ٖـ١ض غـ٢َ غـ١ضؤنا١ٜت١ٝن١ف ئـ١ٚ ز٠غـ١يت١ٜإ ْـ١ب٢َ، نـْٛه١ ب١ِضاغـت٢ بـؤ              ٠ٚظاض٠ت١نإ، بـ١يّ َـٔ ز٠َيـ
١ٜ٠ى ٣َٚٚٛ١ٖ ب١ ز٠ض٠د٣١ تاٜب١ت ز٠ب٢ٓٝ ٖٝ  خع١َتٞ ١ْٝ ٚ ٖٝ  ١َضس١ي١ٜ١ن٢ ٠ٚظٜؿـ٢ خـؤ٣   ظاٖري

َٜت ب١َٛغت١ؾاض ٜإ  َٝه٢ ئٝعتٝاز٠ٚ١ٜ ١ٜنػ١ض ز٠نط َٝو نات٢َ ز٠ب٢ٓٝ ي١ ٠َٛظ٠ؾ ١ْبطز٠ٚٚت١ غ١ض ب١ ز٠غ١يت
ت٢ َـٛظ٠ؾ٢ ئٝعتٝـاز٣    بـٕٛٚ ب١ِضاغـ   طب١ ز٠ض٠د٣١ ٠ٚنٌٝ ٠ٚظٜط ئ١ٚا١ْ خ١َيه٢ ٚا زَي نطز٠ٚٚ تٛٚؾ٢ ئٝشبا

َٝو ز٠زات بؤ ئ٣٠ٚ١ بطات ب٠ٚ١، ب١ ١َٖٛٚ ٚاغت١ٜ١ى ب٢َ ٖٚـٝ  ْـ١ب٢َ غـ١ضؤن٢     ٚا٣ زَي ٖات٠ٚٛ ١َٖٛٚ ١َٖٚي
َٝطط٠نـ٣١ ٚ ٜـإ ٠ٚظٜط٠نـإ ئـٝرت يـ١ٚ ١َٚظٚعـ١ف ئٝػـطاس١ت ز٠نـ١ٕ، ٜـ١ع٢ٓ           ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ٜإ د

١ٜ٠َٛٝ، ٠ٚختـ٢َ ؾـاغط٣ ٖـ١ب٢َ ٚ يـ١ ١ٖٜهـ١زي       ئ١ط١ض تؤ ز٠غ١يتٝإ ١ْب٢َ با ١ْتٛأْ ئ١ٚ ناض٠ بهـ١ٕ بـ   ١ٚ ؾـ
َٜصناض ٚبـ١ ثًـ٣١ ٠ٚنٝـٌ ٠ٚظٜـط ٚ ٜـإ َـسٜط٣        َٜت، ١ْى ئ١ّ ١َٖٛٚ ِضاٚ ٠ٚظاض٠ت١ن١ ئٝٓذا ئ١ٚ ن١غ١ زا١َظض

َُٝـ١ ٖـ١َٛاضَإ نـطز غـاَي٢      ٣2118 غـاَي٢  7عاّ ن١ ئٝؿـٝـ ْانـ١ٕ، بـ١ ْٝػـب١ت٢ ٜاغـا٣ شَـاض٠         2111ئ
َٝهإ زاْـا، بـ١يّ ئـ٣٠ٚ١       ب١ِضاغت٢ ٠ٚظاض٠ت٢ ئا٠ٚزاْهطزْ َُٝـ١ غـٓسٚق ٠ٚ١ ز٠َي٢َ ئ٠ٚ١ خا٣ْٚٛ ن١ّ ز٠ضاَـ١ت، ئ

ــ١          ــؤ ثاض٠ن ــ١ ت ــ٢َ ن ــ١ضز٠ٚاّ ب ــ٢َ ب ــٓسٚق١ ز٠ب ــ١ٚ غ ــ٠ٚ١، ئ ــاٚ ثطؤش٠ناْ ــ١ ْ ــت خطا٠ٚت َٜ ــ١ز٣ ز٠نط ٍَ ب ــا ئ١َػ
َٜو ز٠ع٢ُ ز٠نات ئٝرت ئ١ٚ ٠ٚظاض٠ت١ غ١ضثؿو ز٠بـ٢َ ٚ   ٠ٚضز٠ططٜت٠ٚ١ ي١ٚ خ١َيه١ ٚ سه١َٛتٝـ ١َٖٛٚ داض

بـ١ َٛغــت١َِط٣ ٠ٚسـس٣٠ غــ١ن٢ْ١ زضٚغـت ز٠نـات، بــ١ ْٝػـب١ت زا١َظضاْــسٕ، زا١َظضاْـسٕ ٖٝــٛازاضّ        خـؤ٣ 
ٍَ ٠ٚظاض٠تـ٢ ث ْساْاْـ١ بـؤ ئـ١ٚ ؾـاضٚ ؾاضؤنـها١ٜ١ْ نـ١ تـاظ٠          ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ئ١ط١ض ئ١ٚ يٝذ١ٜ١ٓى ن١ ي١ط١

١َُٝ ن١ ب١زٚا َٜت ب١ ْاس١ٜ١ٝن٢ تاظ٠ ئ َٜو ٚ ٜإ ز٠نط َٜت٠ٚ١ ي١ ؾاض زانْٛٚٝإ بؤ ز٠نـ١ٜٔ  زضٚغت ز٠بٔ ز٠نط
غ١ٜط ز٠ن١ٜٔ ٖٝ  ٠َٛظ٠ؾ٢ ١ْٝ، باؾ١ ئ١َا١ْ ئ١ّ زا١َظضاْس١ْ بؤ ي١ْاٚ  ؾاض٠ناْسا نؤ١ََيٝإ ز٠ن١ٕ، بـا ٚا  
١ْب٢َ نْٛه١ ئ١ٚ َٛق١ْ١ع١ٜ١ ي١ْاٚ ؾاض٠نإ زا١ٜ، ب١يّ ئ١طـ١ض تـؤ تـ١ٚظٜعت نـطز بـؤ ؾـاض٠ٚا١ْٝنإ ٚ بـؤ        

َٝ ت ٚ َؿه١ًًٝ ْاب٢َ، ب١ ْٝػب١ت٢ ٠ٚظٜط٣ ث ْساْإ ب١ِضاغت٢ ئ١ٚ ْاسٝا١ْ ئ١ٚ ٠ٚخت١ ٠َٛظ٠ؾ٢ خؤؾٝإ ز٠ب
َٝط غـآ غـاَي١    َٜت، زضٚغت نطز٢ْ ١ْخؤؾدا٣١ْ ي١ زاٜو بٕٛٚ ي١ باؾٛٚض٣ ١ٖٚي ظؤض باغ٢ ١ْخؤؾدا١ْ ز٠نط
يــ١ْاٚ ثطؤش٠نــإ زاٜــ١ ٚ ٖــ١ض ز٠ْٛٚغــط٣َ ٚ ثــاض٣٠ ظٜــاز زاٚا ز٠نــات، ئــ٣١ ئ١َــ١ نــ٣١ ســ١زي َٛؾــه١ًٝن٣١  
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َٜتا نؤَجاْٝا َٝػتا ز٠تٛأْ ز٠نط ٍَ ق١ت ب١ٚ نٛيؿ١ٜ١ ْاٜهات ١ٖض ئ ١ٜى ن١ َٔ َٛت١ئ١نٝس ١ْب زٚا٣ غ٢َ غا
٢ًََ نـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ ت١ْسضٚغـت١ٝ، نـْٛه١ ئـ٠ٚ١تا       ٍَ به١ٕ ٚ ب١ ٠ٚظاض٠ت١ن٣١ خؤ٣ ب زٚا٣ ئ٠ٚ١ ئٝذطائات٢ ي١ط١

      ٝ َٝط، ئ٢َ باؾ١ تـؤ غـ٢َ غـاَي١ ق١تٝػـت نـطز٠ٚٚ ٚ ٖـ َٜت بؤ ١ٖي   ثـاض٣٠ ي١غـ١ض   زاٚا٣ خ١غت١خا٣١ْ تط ز٠نط
َُٝا٢ْ غـ٢َ خ١غـت١خا١ْ ١ٖٜـ١ نـ١ْس دـاض باغـِ نـطز٠ٚٚ           غ١ضف ْانط٣َ ٚ ْا٣ٚ نؤَجاْٝان١ف ١ٜ١ٖ، يـ١ غـً
ٍَ بــٕٛٚ ٚ بــؤ        ١ًَٜٝـ١ بــؤ َٓـا َٜ ٍَ يٝصْــ٣١ غش١ؾـسا زاْٝؿــتٜٛٚٔ ئـ١ّ غــ٢َ خ١غـت١خا١ْ زٚٚ غــ١ز ق١ض٠ٚ ي١طـ١

 21نطز٠ٚٚ ئ١َا١ْ نٛيؿ١ناْٝإ  ِضؤَاتٝعّ ٚ ناض٠غ١ض٣ غطٚؾت٢ ٚ بؤ د٣١ًَٛ ع١غ١ب٢ َٔ ب١زٚازانٛٚمن
١ٖظاض زؤالض٠، بؤ ئـ١ّ بٛزد١ٜـ١ زائـ١ْط٣َ بـا ي١ط١َيٝاْـسا       ١ْٝ211 ت١ْٝا زٜعا١ٜٓ ٚ ١ٜن٢ با٢ٜ  31ٚ  25ٚ 

ب١زٚازانٕٛٚ به١ٕ ئٝٓذا ؾ١ف َاْطٝؿ١ َٛز٠نـ٣١، ئـ١ٚ نؤَجاْٝاٜـ١ نـ١ نؤَجاْٝاٜـ١ن٢ يٛبٓاْٝـ١ بـ١ ٖـٝ          
١ٜ٠َٛٝى ئٝـ ْانات تٝاٜسا، ١ٜع٢ٓ ١ٖض ب اؾرت٠ بؤ غش١ خؤٜـإ غـ١سب٢ به١ْـ٠ٚ١، بـ١ ْٝػـب١ت٢ زٜعآٜـ٢       ؾ

ٍَ زٜعا٢ٜٓ  ٍَ ؾ١ضَاْط٣١ خؤثاضاغذي ي١ط١ َُٝا٢ْ ي١ط١ َٝط ث١دمـ١ ٖـ١ّ     81تٛب٢ ع١ززي ي١ غً ١ًَن٣١ ؾـ ق١ض٠ٜٚ
١ْؾػ٢ َٛؾه١ٜ١ًٝ، ثاض١ٜ٠ن٢ ظؤض٣ بؤ زاْطا٠ٚ، ب١يّ َٔ َٛت١ئ١نٝسّ ئ١َا١ْ ٣َٚٛ١ٖ ثاض٣٠ زٜعا١ٜٓ ق١ت 

َٝت١ بٛاض  ٣86 د٢َ ب١د٢َ نطز٠ٚ١ْ تا زٜعأٜ تـ١ٚاٚ ْـ١ب٢َ، يـ١ ؾـاض٠ٚا٢ْ بـ١ دـ١ْاب٢ ٠ٚظٜـطّ ِضاط١ٜاْـس         ْان
ٍَ ئـا٣ٚ ظاخـؤ             ًَٝاض زاْطا٠ٚ بؤ ٖاٚناض٣ دانا٣ ٜابـا٢ْ نـ١ قـ١ضظ٣ ز٠نـات بـؤ ثـطؤش٣٠ ئـا٣ٚ ١َٖي١ظـ١ ي١طـ١

ٚي١نـ٣١ ْـا٣ٚ   ٚئا٣ٚ ئٝؿطاظ٣ غ٢َ ْٛٚغطا٠ٚ خـ١تٝب ٚ ع١يـ٢َ١، دـ١ْاب٢ ٠ٚظٜـط ئـ١ٚ ثطؤش١ٜ٠ٜـ١ نـ١ َٛقا       
٣١َُٝ ٚت ن١ ٚت٢ َٔ ثطؤش٣٠ ٚاّ ١ْٝ ن١ ثطغٝاضّ نطز نـ١ٝ   خ١تٝب ع١ي٢َ١ ١ْٝ، ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ب١ ئ
َٜـت ي١الٜـ١ٕ     ٚتٝإ ئ١َ١ زٚا٢ٜ ن١ ن٠ٚٛ بٛاض٣ د٢َ ب١د٢َ نطز٠ٚ١ْ ١َْٖٛسغ١نإ ثاض٠ٜإ بؤ غـ١ضف ز٠نط

٠ٚ٠ داض٣َ ١ْنـؤت١   2119ًَٝؤ١ْ ي١  292سه١َٛت٠ٚ١ ب١ٚ ؾ١ضت١ دانا٣ ٜابا٢ْ ق١ضظ٣ ز٠نات، ب١يّ ئ١ٚ 
بٛاض٣ د٢َ ب١د٢َ نطز٠ٚ١ْ، ب١ ْٝػب١ت٢ ط١ؾتٛطٛظاض تهـا ز٠نـ١ّ ٠ٚظٜـط٣ زاضاٜـ٢ ز٠َيـ٢َ ١َغـط٠ؾ٢ ْٝـ١ ثـاض         
١َُٝ ٚشيإ ي١غ١ض ١َغط٠ؾ٢ غٝاس٢، ؾع١ًٕ ١َغط٠ؾ٢ غٝاسُٝإ ١ْٝ، بـ١يّ ط١ؾـتٛطٛظاض خـؤ٣ غـٓاع١ٜ١،      ئ

َٜت بـؤ    ي١ب١ضئ٠ٚ١ با ي١غ١ض ١َغط٠ؾ٢ غٓاع٢ بٓٛٚ غط٣َ ن١ خؤ٣ ز٠َي٢َ غٓاع١ت غٝاس١ با ثاض٠ٜـ١ى زا بٓـسض
َٜت، ب١ ْٝػب١ت٢ ب٣١ُٝ ب٢َ ناض٣ بؤ ئ١ٚ ن١غـا٣١ْ نـ١    قتاع٢ خاؽ بؤ زاٚاَإ زَي ز٠ن١ٕ ن١ ثؿتطريٜإ بهط
َٝو بــٛٚ يــ١    ز٠ضنــ٣ٚٛ تــاظ٠ٕ، تهاٜــ١ بــا ْــ١ب٢َ بــ١ غــًؿ٣١ ظ٠ٚاد١نــ١ بــؤ ٖــ١َٛٚ عايــ١ّ ز٠ضنــطا نــ١ غ١َيــ١ت

طزَإ، ب١ؽ بؤ خ١َيه٢ ن١ّ ز٠ضاَـ١ت بـ٢َ ئـ٠ٚ١، ٜـ١ع٢ٓ ئـ١ٚ ن١غـ١ نـ١ نـ١ّ ز٠ضاَـ١ت بـٛٚ           ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ن
 ئٝٓذا ئ١ٚ ب٣١ُٝ ب٢َ ناض١ٜ مشٛزي بهات، ظؤض غٛثاؽ.

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض
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َٜٓري ١ٜى غ١عات ئٝػطاس١ت ٚ غ١عات٢  َٝػتاَإ نؤتا٢ٜ ث٢َ ز ٚ  8زاْٝؿت٢ٓ ئ ٠ٚ١َٜٓٝ بؤ ب١ضز٠ٚاّ بـٛ ٕ بـؤ  ز
َٝطٜٔ.  طؿتٛطؤناصيإ ب١ خٛاتإ ز٠غج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّ١َٝٝ  زاْٝؿتين غ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 ب١ضز٠ٚاّ ز٠بري ي١غ١ض طؿتٛطؤنإ، ؾ١ضَٛٚ ناى ؾظإ، 
َٜع ؾظإ اظيس عبسايكازض:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝب١ٝٓٝى ي١غ١ض ثطؤش٠ ٜاغاٟ بٛزد١ٟ  َٜت ت ٍَ خاَي١ َٔ ز١َ٠ٚ ٍَ بس٠ّ، ن١ ثطؤش٠ٟ بٛزد١ٟ ئ١َػا ئ١َػا

َٝت، ب١يّ ب١ف ب١ساَيٞ خؤّ  َٝسا ١ْب َٝع٠ناْٞ ١ٜنذاض ظؤضٕ، ب١ٚ َاْا١ٜف ١ْٝ ن١خاَيٞ الٚاظٟ ت ططْط ٚ ب١ٖ

َٟ ي١ٚ ثطغٝاض  َٝبٝٓٝا١ْٟ ن١ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ خػت١ِٝضٚٚ بؤ بطا ٠ٚظٜط٠نإ، ٠ٚيَٞ ١ْٖس ئ١ٚ ثطغٝاض ٚ ت

َٝبٝٓٝا١ْ ب١ف ب ١ساَيٞ خؤّ ئ١ٚ ن١َٛنٛضِ ٜا١ْ ظؤضب١ٜإ الٟ َٔ ِضؤؾٔ ب٠ٚ١ْٚٛ، ئ١ٚا١ْٟ تطٜـ ي١ٚ ٚت

َٜهامن  َٝبٝٓٝا١ْ ي٠ٚ١يَسا٠ٚ١ْزا ب١طؿ  دٛاب١ن١ٟ ٠ٚضز٠ططٜٔ، َٔ ب١ف ب١ساَيٞ خؤّ ٠ٚنٛ ٖاِٚض ثطغٝاضٚ ت

َٝطٚت١غ١ي١ ن١ِضٚاْط١ٚ بريٚبؤ نْٛٚٞ ١َٖٛٚ ز٠غتدؤؾٞ ي١ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ز٠ن١ّ، ي١غ١ض ئ١ٚ ِضاثؤضت١ ت

١ٜ٠َٛٝنٞ نِطٚثِط، ظؤضب١ٟ ١ٖض٠ ظؤضٟ ي١ْ١تٝذ١ٟ ئ١ٚ ِضاثؤضت١ ب١ز٠ضن١ٚت ن١  يٝص١ْ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ب١ؾ
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َٝس٠ن١ّ ن١ِضٟٚٚ  َٝطٚت١غ١ٍ ٚ ظؤض ناٌَ بٛٚ، زٜػإ ز٠غتدؤؾٝإ ي َٝهٞ ت ب١ئ١َا١ْت٠ٚ١ طٛاغرتا٠ٚ١ٜ، ِضاثؤضت

َٞ َٝؿٓٝاضٟ ب١د َٝو ث ط١ؾرت نطا٠ٚ، ن١ ِض٠ٚٚن١ٟ زض٠ٚؾا٠ٚتط ب٠ٚٛ بؤ  ئ١ٚ ئ١ّ ثطؤش٠ بٛزد١ٜ١ ب١نؤ١ََي

َٝؿٓٝاضا١ْٟ يٝػ   َٝت، زٜػإ ثؿتطريٟ ي١ٖ١َٛٚ ئ١ٚ ث خ١َيهٞ نٛضزغتإ ي١ خع١َتٞ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ب

نٛضزغتاْٞ ز٠ن١ّ، ب١تاٜب١تٞ غؤظإ خإ ن١خؤٟ خػت١ِٝضٚٚ، ظؤضب١ٟ خٛؾو ٚبطاٜاْٞ ث١ضي١َاْتاض 

َٝسا نطز٠ٚٚ، ٜإ ئ١ْساَِ ي١ٚ يٝص١ٜ١ْزا، ت١ْٗا ي١ٚ خػتٝا١ِْضٚٚ، َٔ ي١ِضٚاْط١ٟ ئ١ٚ  يٝص١ْٟ ن١ب١ؾساضِٜ ت

َٝـت، ن١ْس  ِضٚاْط٠ٚ١ َٔ ْان١ُ ْاٚ ت١ؾاقًٝٞ بٛاض٠ناْٞ تط، تابٛاض بؤ ١َٖٛٚ خٛؾو ٚبطاٜاْٞ تط ١ٖب

َٝ َٜعتإ ٚ ث١ضي١َاْتاضإ ٚ ٠ٚظٜط٠نإ ن١زاْٝؿتٕٛٚ،  ي١ِضاثؤضتٞ ئ َٜو ز٠خ١َ١ ِضٚٚ بؤ ب١ِض َٝؿٓٝاض ١ُزا ٠ٚنٛ ث

َٝؿ١ُضط١ٚ ؾ١ٖٝسإ ٚ دٝٓؤغاٜس، زاٚاٟ ز٠ضَاَي١ٟ ظ٠ٚد١ٝٚ َٓاَيُإ نطز٠ٚٚ بؤ ؾ١ٖٝسإ،  يٝص١ْٟ ث

َٝؿ١ُضط١ٜ١ى،  َٜو، ئ١ط١ض ث َٜت، ئ١ط١ض ؾ١ضَاْب١ض َٝو ١َٖيٓاطط َٝه١ ٖٝ  زٚاخػتٓ ب١س١قٝك١ت ئ١َ١ ١َٚظٚع

َٝت ب١  َٝت، ١َمشٍٛ ب َٜو ب َٜو، ئ١ط١ض ١ٖض َٛٚن١ خؤض ٍَ ْاظامن بؤ ئ١ط١ض ناض١َْس ز٠ضَاَي١ٟ ظ٠ٚد١ٝٚ َٓسا

َٜت ب١  َٝـتا، بؤ١ٜ ب١س١قٝك١ت ئ٠ٚ١ ٖٝ  زٚاخػتين ْاٚ َٜو ناَٝإ ئ١ٚال تط٠ ن١َ١مشٍٛ ١ْب ؾ١ٖٝس

 ١َُٝ َٜت، ي١ّ ث١ضي١َا١ْ ئ َٝت ي١ٜاغازا ناض٠غ١ض بهط َٜطٟ  75ب١ٖا١ْٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ز٠ب ١ٖظاض زٜٓاضٟ ناٚز

َٝؿٓٝاضٟ ز٠ّٚٚ: ز٠ضباض٠ٟ ١ٖظاض ٖٝ  ٜاغا 151نؤ١َي١ٜتُٝإ نطز ب١  ١ٜنٞ تاٜب١تٝؿُإ بؤ ز٠ض١ْنطز، ث

َٝس٠ن١ّ،  َٜهٝإ باغٝإ نطز، َٔ ثؿتطريٜإ ي ؾ١ٖٝساْٞ ٖاٚٚيت١ٝ، ؾ١ٖٝساْٞ ٖاٚٚيتٞ خٛؾو ٚبطاٜإ ١ْٖس

َٜت ِضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْى بس٠ّ ب١تاٜب١تٞ بؤ د١ْابٞ ٠ٚظٜط، َٔ  ١ٖظاض زٜٓاض ب١ َٛٚن١  181ب١ؽ َٔ ز١َ٠ٚ

َِٝ ب١ َٝري ٖاٚناضٟ، بؤ١ٜ ئ١ّ زاْاْ َٝت ْاٟٚ بٓ ١ٖظاض زٜٓاض٠  181الٟ خؤ٠ٚ١َ، ئ١َ١ ٖاٚناض١ٜٝن١، ز٠ب

َٝت ي١  َٝؿٓٝاض ٚز٠ْطٞ بؤ بس٠ٜٔ، ٖٝ  ١ْب َٝػتا بِطٜاضٟ بؤ بس٠ٕ بٝه١ٜٓ١ ث ١ٖظاض  251قابًٝٞ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ئ

َٝت، نْٛه١  ًَ 181ن١َرت ١ْب َٝ َٜط ٖ َٜو ي١ش َٝٞ ١َٖٛٚ َعٝاض َٝت، ْاٜٚؿُإ ١ٖظاض زٜٓاض ١ٖض ب١ث ٞ ؾٛقط ز٠ب

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ١ٖضنٞ  َٝو دٝإ، َٛت١ْاقعٕ، ث َٝٓا٠ٚ ؾ١ٖٝسٟ ٖاٚٚيتٞ، ئ١َ١ ب١س١قٝك١ت زٚٚ ؾ  ي ي

َٜت  َٜه١ٓخطإٚ ي١ يٝٛاٚ ؾ١ٚد١ناْٞ ْٝعاَٞ، َٛٚن١ٜإ ١َٖٛاضبهط َٝؿتا ِض َٝؿ١ُضطا١ْٟ ن١ ٖ ظ٠ٚٚ ئ١ٚ ث

َٝت ب َٜت ن١ ٖٝ  ١ْب َٝؿ١ُضطا١ْ بهط َٝت، تا ئ١ٚنات١ٟ ت١ْعِٜ ٖٚاٚؾاْٞ ئ١ٚ ث ١ٜ٠َٛٝنٞ ١َقتٛع ب ١ؾ

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ  َٝهٞ خؤٜا١ْٚ ت١بٝع١ٝ، ث َٜت ن١ س١ق َٝٝإ بسض َٝري ٖاٚناضٟ باؾرت٠، ث َٜت، ئ١ٚ بِط٠ ْاٟٚ بٓ ز٠نط

َٜت  75ي١بٛاضٟ ت١ْسضٚغ  ن١ َاْطا١ْ  ًَٝؤٕ زٜٓاض بؤ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ بؤ بٛاضٟ ت١ْسضٚغ  ز٠زض
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َٝهٞ ١ٜنذاض ن١َ ١َُٝ ن١ؾت ١، ب١ضاَب١ض ب١ ز٠ٜإ ١ٖظاض ؾ١ٖٝس ن١ ط١ٚض٠تطٜٔ َٛؾه١ًٜٝا١ْ ٠ٚى ئ

َٜت ب١ 75ي١ْعٜه٠ٚ١ ئاطازاضٜٔ، زاٚا ز٠ن١ّ ئ١ٚ  َٜت ب١غ١ض  ،١ٖ151ظاض٠ بهط س١زٟ ئ١زْا ن١ زاب١ؾس٠نط

َٜت ن١ئ١َ١  َٝهٞ ظؤض دٛظئٝإ ب١ضز٠ن١ٚ َُٝاْٞ، ط١ضَٝإ، ن١ؾت َٝط، ن١ضنٛٚى، زٖؤى، غً ؾ١ٖٝساْٞ ١ٖٚي

َٝؿ١ٟ ؾ١ٖٝسإ ن١َ َٝػتاف زٚٚباض٠ٟ ز٠ن٠ٚ١َ١ ن١ ن ٍَ ٚ ئ َٝؿ١ناْٝإ ناض٠غ١ض ز٠نات، ثاض غا َٝو ي١ ن

َٝت ١ْ ب١  151ي١بٛاضٟ ت١ْسضٚغ  ١ْ ب١  َٝت، ب١َيهٛ ب١ ناض٠غ١ضٟ ب١ِٓض٠تٞ س١ٍ  75س١ٍ ز٠ب س١ٍ ز٠ب

َٜت، ئ١ٚ ي١  َٝت  ثطؤش٠ٟ غرتاتٝصٟ بؤ زابٓسض َٝت، ن١ز٠ب ن١ن٠ٚٛ غٓسٚقٞ %ٟ ث١ً تاٜب١ت١نإ 11ز٠ب

٠َٟٛٝ ن١ ناى غاالضٜـ  َٝت ١ْى ب١ٚ ؾ ؾ١ٖٝسإ ب١ٚ ْٝاظ٠ بٛٚ ن١ ١َؾطٚعٞ ن١غٛناضٟ ؾ١ٖٝسإ ب

َٜٝٛػ  ز٠ظامن ١ٖضزٚٚ ١ْخؤؾدا١ْٟ ؾ١ٖٝسإ  َٝط٠زا ب١ث َٜت، بؤ١ٜ ي ٠َٛٝ زاب١ؾبهط َٝهطز، ب١ٚ ؾ ئٝؿاض٠تٞ ث

َٝ َٜت ٚ سػابٞ ئ١ّ ن َٝط ٚزٖؤى، ي١ ١َؾطٚع١ تاظ٠نإ زابٓسض ؿ١ ط١ٚض١ٜ٠ ي١غ١ضاْػ١ضٟ نٛضزغتإ ي١ٖ١ٚي

َٝؿ١ٜ١ٚ ن١ْسٜٔ غاَي١ ناض٠غ١ض ١ْب٠ٚٛ،  َٔ ز٠بِٝٓ ي١ّ ث١ضي١َا١ْ ٜاغا١ٜنُإ  َٜت، ن١ ط١ٚض٠تطٜٔ ن بهط

َٝؿ١ٜ١نٞ ظؤض ط١ٚض٠َإ ي١زٚاٟ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ زضٚغت نطز، ٜاغاٟ َاف ٚئُٝتٝاظاتٞ ظٜٓساْٝاْٞ  ز٠ضنطز، ن

َٝؿ١ٜ١نُإ بؤ ن١غٛناضٟ  غٝاغٞ، ي١ٚا١ٜ١ْ ظؤضب١ٟ خٛؾو ٚبطاٜإ َٝؿ١ٜ١ن١، ن َٝت ن١ ض ن َٝٝإ ٚاب ث

ؾ١ٖٝسإ زضٚغت نطز، ب١ٚ َاف ٚئُٝتٝاظا١ْٟ ن١ب١ظٜٓساْٞ غٝاغُٝإ زضا، ْاظامن ناَٝإ ئ١ٚالتط٠، ١ٜعين 

َٝت ٚاضغٞ ؾ١ٖٝس، ئ١َ١  َٝت ي١ِضٟٚٚ َاززٟ ١َٚع١ٟٓٚ ي١ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ ن١َرت ١ْب س١زٟ ئ١زْا ز٠ب

َٝ ١َُٝ ط١ٚض٠تطٜٔ ن ١َُٝٚ ئ١ْساَاْٞ يٝص١ْٟ ئ َٜهٞ ظؤض ي١غ١ض ٠ٚظاض٠ت، ي١غ١ض يٝص١ْٟ ئ ؿ١ٜ١ ن١ ضؤشا١ْ ؾؿاض

َٜو ن١ ب١ؾ١ٖٝسإ  َٝت بؤ َاف ٚ ئُٝتٝاظ َٝو ي١ ز٠ظطاناْٞ ئٝع ّ ز٠ضبه َٜو ت١غطحي زضٚغت ب٠ٚٛ، ١ٖض ض ؤش

َٝؿٓٝاض ز َٝت، ث ٠ن١ّ ن١ ن  ٚنِٛضٟ ؾ١ٖٝسإ ١ْزضا٠ٚ ب١ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ زضا٠ٚ، ؾؿاض٠ن١ ظٜاتط قَٛيرت ز٠ب

ن١ ي١نؤيٝص ٚظاْهؤ ئ١ًٖٝ١نأْ ٠ٚنٛ قٛتابٝاْٞ تطٟ ظاْهؤنإ ئ١ٚ بِط٠ ٖاٚناض١ٜٟٝ ن٠ٚ١ى ٖاٚناضٟ 

َٜت٠ٚ١ ١ٖضن١ْس ي١ظاْهؤ ئ١ًٖٝ١نإ ز٠ٚاّ ز٠ن١ٕ، نْٛه١ ئ١َا١ْ ن   َٜت ئ١ٚاْٝـ بطط َٝٝإ ز٠زض قٛتابٝإ ث

ٝس ز٠ن١ّ، باغٞ ١َٖٛٚ قٛتابٝإ ْان١ّ ي١ظاْهؤ ئ١ًٖٝ١نإ، ٚنِٛضٟ ؾ١ٖٝسٕ، َٔ ت١ْٗا باغٞ نِٛض ٚنهٞ ؾ١ٖ

َٞ ز٠ن١ٜٔ ١ْ ١َٓتٝإ ي١غ١ض ز٠ن١ٜٔ، ئ١ٚ  َٝطٜإ ث ١َُٝ، ١ْ خ ًَٝاض٠ٟ  111ئ١ٚا١ْ ؾ١ظَيٝإ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ئ

َٝو بؤ ١َٖٛٚ ئ١ٚ  َٟ، سػاب َٝت بؤ غاَيٞ زاز َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئ١ط١ض ي٠ٚ١ف ١ْب ن١ بؤ ئاٚاض٠نإ زاْطا٠ٚ، َٔ ث

َٝطإ ٚتٛضنٝا، ن١ ئاٚاض ٍَ ئاٚاض٠ناْٞ ئ َٝهٞ ٚاٜإ ١ْٝ، ي١ط١ َٜت ن١ٖٝ  ؾ١ضق ا١ْٟ ب١سطن١ٚ ز٠ٚٚضٚب١ضٟ بهط
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َٝؿ١ُضط١ بٕٛٚ ٚب١ز٠ٜإ طؤِضغتاْٝإ ي١ز٠ٚٚضٚب١ضٟ ب١سطن١ ١ٜ١ٖ ي١ بطغإ ٚ  ١َٖٛٚ ئ١ٚا١ْ بٕٛٚ ن١ ث

َٝهٞ خؤٜا١ْ ٠ٚى ٚاضغٞ ئ١ٚا١ْ ٚ َٟ َطزٕ، بؤ١ٜ ئ١ٚا١ْ َاؾ َٝٓاظٜسا ي١ٚ ٠ٚى ئ٠ٚ١ؾٞ ن١ئاٚاض٠ بٕٛٚ  ي١ب

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ بؤ ئ١ٚ ططؾت١  َٜت، ث َٞ نطإ ب١ظؤضٟ ٠ٚى ئاٚاض٠ناْٞ تط سػابٝإ بؤ بهط َٟ ْٝؿت١د ي١ٚ

ٍَ سه١َٛتٞ ئٝتٝشازٟ ١ٜ١ٖتٞ ئ١ٚ غ١زض٠ ط١ٚض٠ٟ ن١ي١سه١َٛت  َِٜ ي١ط١ ط١ٚض١ٜ٠ٟ ن١ سه١َٛتٞ ١ٖض

َٝؿٓٝاض  َٝؿ١ُضط١ نطا٠ٚ، ث َٝؿ١ُضط١ٚ خٛزٟ ث َٜطاٟ ٠ٚٚظاض٠تٞ ث َٜعّ ناى ئاغؤ باغٞ زٚٚ ض  ز٠ن١ّ بطاٟ ب١ض 

َٜطاٟ طؿتٛطؤ َٚؿا٠ٚظات ز٠تٛامن  َٜطّ ن١ ضٍِِ َٜطاٟ ز٠ّٚٚ ١َٖيس٠بص نطز بؤ ناض٠غ١ضٟ ئ١ّ ططؾت١، ب١ؽ َٔ ِض

َٝه١ ي١  َٝٓاٚ غ١ضٟ ١ْططت، ن١َا٠ٚ ن١ْس غاَي َِٝ ؾ١ؾ١يٞ ٖ ًَ َٝػتا ب١ضز٠ٚا١َ بؤ١ٜ َٔ  2117ب تا ئ

َٝط٠ َٜطاٟ ب١ث١غ١ْسٟ ز٠بِٝٓ ي َٝؿٓٝاض بؤ سه١َٛت ٚ ب١تاٜب١تٞ بؤ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ، ي١ض  زا ٠ٚنٛ ث

َٝٗاتٛٚ ي١ سه١َٛتٞ ئٝتٝشاز٠ٚ١ٜ ب١تاٜب١تٞ ي١ ١َسه١َ١ٟ ئٝتٝشازٟ ز٠عٛا١ٜنٞ ٜاغاٜٞ ي١غ١ض  َٝهٞ ي غتاؾ

بؤ َايٝهٞ ٚسه١َٛت١ن١ٟ ب١ضظ به٠ٚ١ْ١، بؤ ط١ِضا٠ٚ١ْٟ ئ١ٚ ١ٖظاض٠ٖا ًَٝؤٕ زؤالض٠ ٜإ زٜٓاض٠ ن١ ١ٜ١ٖ 

َٜو ي١د١ْابٞ  َٜت، َٔ ثطغٝاض َُٜٞ نٛضزغتإ ٚ ئ١ٚ ططؾت١ ط١ٚض١ٜ٠ ي١غ١ض خ١َيهٞ نٛضزغتإ البه١ٚ ١ٖض

َِٜ زضٚغت ١ْنطا٠ٚا، ن١ ز٠بِٝٓ  َٝػتا ١ٜن١ٟ زٜعأٜ ي١ سه١َٛتٞ ١ٖض ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ز٠ن١ّ، بؤ ١ٖتا ئ

َٝو، ئ١ط١ض ب١ضاٚضز ٟ به١ٜٔ ب١نؤٟ ١َٖٟٛٚ ز٠تٛامن ت١َاؾاٟ ت١ْٝا ثاض٠ٟ زٜعأٜ ز٠ن١ٜٔ بؤ ١ٖض ١َؾطٚع

َٝت  َِٝ ٖٝ  ١ْب ًَ َٝت، ئ١ط١ض نٞ ١َٖإ ئ١ٚ بطا ٚخٛؾه١ 31ب َٝٓإ بؤ زٜعأٜ ز٠ن %ٟ ثاض٠ٟ ٠ٚب١ضٖ

َٝٛاضإ ي١ ١َناتب١ناْٞ خؤٜإ ب١ٚ ثاض٠ ظ٠عي١ زٜعأٜ زضٚغت ز٠ن١ٕ،  ئ١ْساظٜاضا١ْٕ ن١ زا١َظضإٚ ي١ ئ

َٜت٠ٚ١ بؤ خٛزٟ ئ١َ١ ب١س١قٝك١ت ثاض١ٜ٠نٞ ١ٜنذاض ظؤض٠، س١ق١ َ َٜت ٚئ١ٚ ثاض١ٜ٠ بط١ِض ؿٛضٟ ئ٠ٚ١ ةٛض

َٜت ٚ  َٜت ن١خٛؾو ٚبطاٜاْٞ ئ١ْساظٜاض ز٠عُٝإ بهط َٜطا١ٜنٞ ٚا زابٓسض َٜت ِض ١َؾطٚع١نإ، ز٠نط

١ٜ٠َٛٝى زٜعأٜ بؤ ١َؾاضٜع١ناْٞ نٛضزغتإ به١ٕ، َٔ ت١ْٗا ئ١ٚ  َٜـت بؤ ئ٠ٚ١ٟ ب١ؾ َٞ بسض ئُٝتٝاظاتٝإ ث

َِٝ ن١ظؤ َٜطاٟ ز٠ظطاناْٞ تط ١َؾاضٜعا١ْ ز٠َي ض غرتاتٝصٟ ْري، نْٛه١ ئ١ٚا١ْٟ ن١ غرتاتٝصٜٔ ب١ت١ئهٝس ي١ِض

َٝؿ١ٟ  َِٝ خاضدٞ بٔ ٜإ ز٠ض٠نٞ بٔ، بؤ ب١ضت١ضف بْٛٚٞ ن َٜت ن١ ز٠تٛامن بًَ ٜإ ١َنت١ب١ناْٞ تط ز٠نط

َٞ زضٚغت  َٝؿ١ٟ ي َٝهٞ زضٚغت نطز٠ٚٚ، ن ب٠ٚٛ زٚان١ٚتين بٛزد١ ن١ ١ََٖٛٚإ نؤنري ي١غ١ض ئ٠ٚ١ ن١ ططؾت

َٝت ٠ٚى ثطؤش٠  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ن١ غٛيؿ١ٟ ظ٠ٚاز ٚ ع١قاض ب١ضز٠ٚاّ ب ي٠ٚ١خ  خؤٟ ١ْٖات٠ٚٛ، َٔ ث

ب١ضز٠ٚا١َنإ، نْٛه١ ئ١َ١ ِضاغت١ٚخؤ ب١غرتا٠ٚ ب١خ١َيه٠ٚ١، خ١َيو نا٠ِٚضٚاْٞ بٛزد١ ْانات، ئ١ط١ض 
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َٝت ٚئ١ٚ ؾؿاض٠ف ي١غ١ض سه١َٛت ٚث١ضي١َا َٝت، غٛيؿ١ن١ٟ ب١ضز٠ٚاّ ب َٝت،! زٚا غٛيؿ١ٟ ١ٖب ٕ زضٚغت ْاب

َٜت بؤ غاَيٞ زاٖاتٛٚ خم٠ٚ١ٍ بٔ، ٠ٚى ٚمت  َٝؿٓٝاضّ ن١ غ١يسٝات ب٠ٚ١ظاض٠تٞ ث ْساْإ ٚزاضاٜٞ بسض ث

َٝو ظٜاز ٜإ ن١ّ ز٠نات، بؤ١ٜ ثطؤش٠  َٝٓطا٠ٚ، ئ١ٚث١ِضٟ ًَٝؤْ ًَ َٝٓطا٠ٚ ئ١ٚ بٛزد١ خ١َ ًَ بٛزد١ خ١َ

َٝطٕ ي١ناتٞ َْٛاغب تا ئ١ٚ نٝؿ١ٜ١ٟ َٝت  بٛزد١ن١َإ بؤ بٓ ن١ٜ١ٖ١ ي١غ١ض زٚان١ٚتين ئ١ٚنات١زضٚغت ١ْب

َٝت،  َٝٓإ ي١ٚا١ٜ١ْ ططؾتُإ بؤ زضٚغت ب َٝو ن١ظٜاز ٚن١ّ بٛٚ ت١ْٗا ي١بٛزد١ٟ ٠ٚب١ضٖ َٝت، ١ٖضنات َٓٝ َ١ْٚ

َٝت، ظؤض غٛثاؽ. َٝسا ب َٝهٞ ت َٜت، َٔ ْابِٝٓ ن١ٖٝ  ططؾت  ئ١ٜٚـ ب١ٜ١ى زاْٝؿذي ناض٠غ١ض ز٠نط
َٜع   :١ضي١َإثغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

َٝطخإ ؾ١ضَٛٚ.  غٛثاؽ، ؾً
َٝط حمٞ ايسٜٔ: َٜع ؾً  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝؿ١نٞ ز٠غتدؤؾٞ ي١يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ٚئابٛٚضٟ ز٠ن١ّ، بؤ ئاَاز٠نطزْٞ ئ١ّ ِضاثؤضت١ ن١ نؤنطا٠ٟٚ ِضاثؤضتٞ  ث

َٝبٝين باؾٝإ خػت١ِضٚٚ، ١ٖض٠ٖٚا غٛثاغ ٞ خؤّ ئاضاغت١ٟ ١َٖٛٚ يٝص١ْنا١ْ، ب١ِضاغ  خاَيٞ ططْط ٚت

َٝو بٛٚ ي٠ٚ١يَٞ ثطغٝاض٠نامن، ١ٖض٠ٖٚا  ١ٖضزٚٚ ٠ٚظٜط٠نإ ز٠ن١ّ، نْٛه١ ِضْٚٚهطز٠ٚ١ْن١ٜإ ب١ؾ

َٜٓطا٠ٚ١ٜ، خاَي١ناْٞ ظؤض ؾ   ثؿتطريٟ ي١ ِضاثؤضتٞ يٝػ  نٛضزغتاْٞ ز٠ن١ّ ن١ ي١ال١ٜٕ غؤظإ خا٠ٚ١ْ خٛ

َٝسا بٛٚ، ١ٜن١ّ: خاَيٞ ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض  اض زٜٓاض بؤ ١َٖي١ُتٞ ْٝؿتُاْٞ زضٚغت نطزْٞ 151ًَٝباؾٞ ت

َٝت، بؤ بٓرِب نطزْٞ ططؾ  ١ْبْٛٚٞ بٝٓا١ٜٚ زٚٚ  َٝس٠ن١ّ ن١ ١ٖض ب١ضز٠ٚاّ ب قٛتاةا١ْ، ئ٠ٚ١ ثؿتطريٟ ي

َٞ ز٠ٚاَٞ، ١ٖض٠ٖٚا ثؿتطريٟ ي١ٚ ثطؤش٠ ب١ضز٠ٚاَا١ْٟ ٠ٚظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠ ز٠ن١ّ ي١زضٚغت  ز٠ٚاَٞ ٚ غ

ٍَ ئ٠ٚ١زا ِْٝ ي١ثطؤش٠ نطزْٞ قٛتاةا١ْ ن١ي١ناتٞ خ َٜت، ب١يّ َٔ ي١ط١ َٜت ٚت١ٚاٚ بهط ؤٟ ئ١دماّ بسض

َٜت، قٛتاةا١ْٟ ؾ١ف ثؤيٞ  َٝؿٓٝاضنطا٠ٚنإ زٜػا٠ٚ١ْ زاٚا نطا٠ٚ ن١ قٛتاةا١ْٟ ؾ١ف ثؤيٞ زضٚغت بهط ث

َٞ ْان١ّ، نْٛه١ ي١ئآٜس١ٜ٠نٞ ْعٜو تٛٚؾٞ ططؾ  ئ٠ٚ١ ز٠بري ن١ ٖٝ   َٝهسا َٔ ثؿتطريٟ ي ي١ٖٝ  نات

َٝت، ب١ِٓض٠تٞ ن١ ١ٜن١ّ قؤْاغ١ قؤْا ٍَ ت١ٚاٚ ب َٝهُإ ١ْٝ ب١ؾ١ف غا َٜت، ن١ ؾ١ف  9غ َٜٓسْٞ ز٠ٚ ٍَ خٛ غا

َٝػتا٠ٚ ي١ٖٝ   9ٚ  8ٚ 7غاَي١ن١ ت١ٚاٚ بٛٚ ثؤي١ناْٞ  ْاتٛأْ ي١ٚ قٛتاةا١ٜ١ْ ز٠ٚاّ به١ٕ، بؤ١ٜ ي١ئ

َٝت، ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض ب١ضْ 12ثطؤش١ٜ٠ى بؤ قٛتاةا١ْ ي١  ا١َٟ تٛاْاغاظٟ زابري ثؤيٞ ن١َرت ١ْب
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َٝو ئ١ٚ ثاض١ٜ٠  َٜٓسْٞ بايٚ ث١ض٠ٚضز٠، ب١يّ ب١َ١ضد َٜٝٛػت بؤ ١ٖضزٚٚ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ نطزْٞ بٛزد١ٟ ث

َٝٓاْٞ ئ١ٚ  َٝو بؤ ب١ز٠غتٗ َٝت ٚ بؤ ْاضز١ْ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ن١غاْ َٝٓاْٞ ث١ًٟ َاغت١ض ٚزنتؤضا ١ْب ت١ْٗا بؤ ب١ز٠غتٗ

َٝهٞ باف ي١ٚ ثاض١ٜ٠ بؤ ١َؾل ٚ َٝت، غ١باض٠ت ب٠ٚ١ظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠ زٚٚ ث١ٜ١ً، ب١ؾ َٝٓاْٞ َاَؤغتاٜإ ب ِضاٖ

َٝسإ ب١تٛاْاناْٝإ،  َٝت بؤ ث١ض٠ث ٠َٜٛب١ضٟ قٛتاةا١ْنإ ٚناض١َْسإ ب َٝٓاْٞ َاَؤغتاٜإ ٚب١ِض ١َؾل ِٚضاٖ

َٝهٞ بؤ  َٞ ب١ٖ١ز٠ضزاْٞ ثاض٠، ١ٖض٠ٖٚا ب١ؾ َٝٛاظٟ ِضاغت ٚزضٚغت ب١ب َٝٞ ثػجؤِض ٚبٛاض٠ناْٝإ ب١ؾ ب١ث

َٜصٜٓ َٜٓسْٞ تٛ ١َّٝٝ: ططْطٝسإ ب١ ث١ض٠ٚضز٠ٟ تاٜب١ت ي١ٖ١ضزٚٚ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ َٝت، خاَيٞ غ ٠ٚ١ٟ ظاْػ  ب

َٜٓسٕ بؤ  ١َُٝ ١َٖيططٟ  زضٚمشٞ ب١ٜآْا١َٟ دٝٗا١ْٝ خٛ َٜعإ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ نٛضزغتاْٞ ئ بايٚ ث١ض٠ٚضز٠، ب١ِض

َٝس َٞ دٝاٚاظٟ ي١ِض٠ط١ظٚ ِض٠ْط ٚ دؤض ٚئاٜري، بؤ١ٜ خا٠ٕٚ ث َٝهٔ ي١ٚ ١َٖٛٚإ، ب١ب اٜٚػ  تاٜب١تٝـ ب١ؾ

َٝب١ف  َٜٓسْٝإ ١ٜ١ٖ، ي١ب١ضْا١َٟ تٛاْاغاظٟ ٖٝٛازاضّ َاَؤغتاٜاْٞ ث١ض٠ٚضز٠ٟ تاٜب١ت ب ثطؤغ١ٜ١، َاؼي خٛ

َٝٓإ ْٚاضزْٝإ بؤز٠ض٠٠ٚ٠ٟ ٚيت، ئ٠ٚ١ْس٠ٟ َٔ ئاطازاضّ ي١غاَيٞ  َٝػتا  ١ْ2117بٔ ي١َ١ؾل ِٚضاٖ تا ئ

َٝطنطزْٞ  2117غاَيٞ َاَؤغتاٜاْٞ ث١ض٠ٚضز٠ٟ تاٜب١ت ت١ْٗا ي١ ١ٜى خٍٛ ٜإ زٜٚٚإ ب٠ٛٝٓٝ، ي١غ١ض ؾ

 ١َُٝ َٜت ئاَاش٠ ب٠ٚ١ بس٠ّ ن١ ئ َٝط٠ ز١َ٠ٚ َٝب١ف ١ْبٔ، ب١يّ ي َٝساٜٚػ  تاٜب١ت، ي١ٚ ثطؤغ١ٜ١ با ب خا٠ٕٚ ث

َٝؿٓٝاضٟ خؤّ،  َٜٓسْٞ باي ٚخؤؾِ ٠ٚى ئ١ْساَٞ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠، ي١غ١ض ث ٠ٚنٛ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ٚ خٛ

َٜٓسْٞ باي ِض٠ظا١َْسٟ زا٠ٚ ثؿتطريٟ ت١ َٜٓسْٞ باي، ٠ٚظاض٠تٞ خٛ ٚاٟٚ ئ١ْساَاْٞ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ٚ خٛ

َٝطاٟ ز٠غتدؤؾٞ ٚ زَيدؤؾٞ  ي١غ١ض نطز٠ٚ١ْٟ ب١ؾٞ ث١ض٠ٚضز٠ٟ تاٜب١ت ي١ظاْهؤٟ غ١الس١زٜٔ، ن١د

َٝػتا ي١نٛضزغتإ ١ْب٠ٚٛ، ب١ؾٞ ث١ض٠ٚضز٠ٟ تاٜب١ت بؤ ئا َٝه١ ن١ تائ ١ٜ١َُٝ، ئ٠ٚ١ ز٠غته١ٚت َاز٠نطزْٞ ئ

َٜو ثاض٠ ت١ضخإ  َٜٓسْٞ باي، بط  َاَؤغتاٟ ث١ض٠ٚضز٠ٟ تاٜب١ت، بؤ١ٜ ٖٝٛازاضّ ي١ٚ بٛزد١ٟ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ

َٝطٚ ئ١ٚ ؾتا١ْ ١ٜ١ٖ، ١ٖض٠ٖٚا  َٜٝٛػ  ب١تاقٝط١ٚ ئاَ َٝساٜٚػت١ٝناْٞ ئ١ٚ ب١ؾ١، ث َٜت بؤ زابري نطزْٞ ث بهط

َٜٓسْٞ باي ز٠ن١ّ، ن١ِض َٝط٠ غٛثاغٞ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ َٝساْٞ ن١ْس نٛضغ١ٝى زٜػإ ي ٠ظا١َْسٟ زا٠ٚ بؤ ث

 ،َٜٔٓ َٜت ي١بٛاضٟ ث١ض٠ٚضز٠ٟ تاٜب١ت ةٛ ي١تٛاْاغاظٟ ي١َاغت١ض ٚزنتؤضا بؤ ئ١ٚ ن١غا١ْٟ ن١ ز٠ٜا١ْٚ

َٝت٠ٚ١،  ًَ َٞ ي١ٚ ب١ؾا١ْ ٚا١ْ ب َٜهُإ ي١ٚ بٛاض٠زا ١ْٝ ن١ بتٛاْ َٝػتا ٖٝ  ثػجؤض  َٝػتا ئ٠ٚ١ ١ْب٠ٚٛ، ٠ٚ تا ئ ن١تائ

َٝت ئ١ٚ ٠ ظؤض ن١َ١، ١ٖض٠ٖٚا ثؿتطريٟ ي١خاَيٞ ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١خع١َتٞ ْاٚن١ ئ١ط١ض ١ٖؾب

َٝب١ف ١ْبْٛٚٝإ ي١ب١ضْا١َٟ زا١َظضاْسٕ ٚي١ٚ  َٜٓطا٠ٚنإ ز٠ن١ّ ي١ ١َٖٛٚ خع١َتطٛظاض١ٜٝى ٚب زابِط
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َٜعطاٟ  ٍَ ٖات٠ٚٛ، ن١ ثاض َٝعإ َٚٓسا ث ١ْٟ ن١بؤٜإ زاْطا٠ٚ، ي١ضٍِِاثؤضتٞ يٝص١ْٟ ناضٚباضٟ نؤ١َي١ٜتٞ ٚخ

َٜعإ ئ٠ٚ١ ظؤض ظؤض ططْط١، َٔ ئ١ٚ غ١ْت١ض٠ّ ب٠ٛٝٓٝ ٚ  َٜٝٛػ  ب١ غ١ْت١ضٟ ئؤتٝعّ ١ٜ١ٖ، ب١ض  َُٝاْٞ ث غً

َٜٝٛػت١ بؤ َٓساَيٞ ئؤتٝعّ، َٓساَيٞ ئؤتٝعّ  غ١ضزامن نطز٠ٚٚ، ن١ غ١ْت١ض٠ن١ ظؤض بهٛٚن١ٚ ١ْطٛدما٠ٚ ظؤض ث

ٍَ ي١ٖ١َٛٚ دٝٗاْسا ظٜاز ز ٍَ ب١غا َٜٝٛػتٝإ ب١غ١ْت١ض ١ٜ١ٖ، ئؤتٝعّ بؤ ظاْٝاضٟ ئ١ٚا١ْ شَاض٠ٜإ غا ٠نات، ث

َٝت  َٝه١ ن١ ئ١ٚ ١ْخؤؾا١ْ ْاتٛأْ ي١ٖٝ  قٛتاةا١ٜ١ْنٞ ئاغاٜٞ ز٠ٚاّ به١ٕ، ٖٝ  َاَؤغتا١ٜى ْاتٛاْ ساَي١ت

َٝٓإ ١ٜ١ٖ، ساَي١تٞ ظؤض قٛضؽ ٚططأْ، ت١ْٗا ١ٜى ساَي١تٝإ  َٜٝٛػتٝإ ب١غ١ْت١ضٟ ِضاٖ َٝطٜإ بهات، ت١ْٗا ث ؾ

َٝٞ ز٠ٚ َٜت، )١ٜ١ٖ ن١ ث َٜو، ئ١ط١ض َاَؤغتاٟ ث١ض٠ٚضز٠ٟ طٔف التْذدتط َٝت ي١قٛتاةا١ْنإ تؤظ ( ن١ ز٠تٛاْ

َٜٝٛػت١  َٝػتا ث َُٝاْٞ ئ َُٝاْٞ ئ٠ٚ١ٟ غً َٝت ي١ٚ قٛتاةاْا١ْ ب١ؾساض بٔ، ١ْى ١ٖض ي١ غً َٝت بتٛاْ تاٜب١تٞ ١ٖب

َٜٓا١ْٟ ن١َٓساَيٞ ئؤتٝع َٝٞ ئاَاض ي١ٚ ؾٛ َٜت، ب١يّ ي١ٖ١َٛٚ نٛضزغتإ ب١ث َٜٝٛػ  ب١ٚ بهط ّ ١ٜ١ٖ ث

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ ناضٚناضٚباضٟ نؤ١َي١ٜتٞ بؤ  َٝػتاف ث غ١ْت١ض٠ ١ٜ١ٖ، ٖٝٛازاض بّٛٚ ٚ ئ

َٜـت، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ  َٜو ي١بٛزد١ٜإ بؤ زابٓسض َٝسإ ب١ ث١ضياْطاٟ ْابٝٓاٜإ ٚ ْابٝػتإ ٚبرينؤيٕ، بِط ث١ض٠ث

َٝط  َُٝاْٞ ٚ ١ٖٚي َٜو ن١ ي١ٖ١َٛٚ نٛضزغتإ ت١ْٗا ي١غً َٝٞ ئاَاض ٚزٖؤى ئ١ٚ ث١ضياْطاٜا١ْ ١ٜ١ٖ، ب١ث

ب١ز٠غتُإ ط١ٜؿت٠ٚٛ، ْابٝٓاٜإ ي١ٖ١َٛٚ ْاٚن١ناْٞ نٛضزغتإ ١ٜ١ٖ، ١ٖض٠ٖٚا برينؤيٕ ٚ  ْابٝػتاْٝـ، 

َٝطنطزٕ  َٝٛاظٟ ؾ َٞ ؾاض٠ ١ٜ١ٖ، ئ١ٜٚـ ؾ َٜٓسٕ، ت١ْٗا ي١ ١َضن١ظٟ ئ١ٚ غ َٝب١ؾٔ ي١خٛ ١َٖٛٚ ب

َٝط٠ناْٝإ ١َٖٟٛٚ ظؤض نؤْ َٜٝٛػتٝإ ب١ ت١تٜٛط نطزٕ ١ٜ١ٖ،  ١26ٚ ٖٞ ٚئاَ َٝػتا١ٜ، ظؤض ث َٝـ ئ ٍَ ث غا

َُٜٓا١ٜٝناْٞ ز٠ضَاَي١ ئ١ٚخاَي١ زٜػا٠ٚ١ْ ي١ ِضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ  َٝسان٠ٚ١ْٚٛ ي١ض ثؿتطريٟ ئ١ٚ خاَي١ف ز٠ن١ّ ث

َٝت بؤ َاَؤغتاٜاْٞ ناضٚباضٟ نؤ١َي١ٜتٞ ز٠ضَاَي١ٟ ١َتطغٞ  ناضٚباضٟ نؤ١َي١ٜتٞ ٖات٠ٚٛ، ن١ ز٠َي

َٝت، ب١يّ  َٜت، َٔ ثؿتطريٟ ت١ٚاٚ ي٠ٚ١ ز٠ن١ّ، ن١ئ١ٚ َاَؤغتاٜا١ْٟ ئ١ٚ ث١ضياْطاٜا١ْ ز٠ضَاَي١ٜإ ١ٖب زابٓسض

َٝت ئ١ٚ ز٠ضَاَي١ٜ١ ْاٟٚ ز٠ضَاَي١ٟ ١َتطغٞ  َٝطٜظإ خإ ز٠ن١ّ، ن١ ْاب َٜع ب ي١ال١ٜنٞ تط ثؿتطريٟ ي١ب١ِض

َٝت، نْٛه١ ز٠ضَاَي١ٟ ١َتطغٞ ١ْٝ ب١َيهٛ ز٠ضَاَي١ٜ١نٞ تاٜب ١ت١ ب١َاَؤغتاٜاْٞ ث١ض٠ٚضز٠ٟ تاٜب١ت ٚ ب

بؤ١ٜ َٓٝـ س١ظْان١ّ زٚٚباض٠ٟ به٠ٚ١َ١،  ،ب١َاَؤغتاٜاْٞ ئ١ٚ ث١ضياْطا١ٜ، ئ١ٚ خاي١ْٟ تط زٚٚباض٠ٕ

 غٛثاؽ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض
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 غٛثاؽ، ناى الاعٌٝ حمُٛز، ؾ١ضَٛٚ.
َٜع الاعٌٝ حمُٛز عبساهلل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١  ضي١َإ.ب١ِض

َٝؿ١نٞ َٔ باغٞ  غ١ض٠تا َٔ ز٠غتدؤؾٞ ٚ ثؿتطريٟ ي١ ِضاثؤضت١ن١ٟ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ ز٠ن١ّ، ث

ِضاثؤضت١ن١ٟ يٝص١ْٟ ْاٚخؤ ز٠ن١ّ ن١ ي١ِضاثؤضت١ن١ٟ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ زٚٚباض٠ ب٠ٚٛت٠ٚ١، ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ 

١َُٝ ي١ط١َيٝإ نؤب١ٜٓٚٛ َٜهٝإ ١ٖبٛٚ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ َٝؿٓٝاض ن١غٝإ زاٚا  ٠ٚ6576، َٝ ناتٝإ ن١ْس ث

ن١غٝإ بؤ ز٠غتٓٝؿإ نطا٠ٚ، زٜاض٠ ئ٠ٚ١ شَاض١ٜ٠نٞ ظؤض ن١َ١  2711نطز٠ٚٚ، ب١يّ ب١زاخ٠ٚ١ ي٠ٚ١ظاض٠ت 

َٜٝٛػتٝؿٞ ظؤض٠ا،  ب١ْٝػب١ت ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ، خؤَإ ز٠ظاْري ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ ئ١َٝ١ٖ١تٞ ن١ٝا ٠ٚ ث

َٜػتط١ٟ ناض٠با ئ 45باغٝإ ي٠ٚ١ نطز ن١  َٜٝٛػت١ ٚ َٞ ثاغ١ٚا١ْ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ظ٠ضٚٚضٕ بؤ ثاغ١ٚإ، ث َٝػتا ب

َٜت تابتٛأْ ثاغ١ٚاْٝٞئ١ٚ ْٝػب١ٜإ ب َٜهٞ تطٜإ ١ٖبٛٚ ن١ تا  ؤ ظٜاز بهط َٝؿٓٝاض َٜػتط١ٟ ناض٠با به١ٕ، ث ٚ

َٝػتا ظٜاتط ي١  َٜت بؤ ١ٖضي١ْ١ٟ  51 – 41ئ َٜسإ، ْانط بٓه١ٟ ثؤيٝؼ ي١ؾاضٚ ؾاضؤنه١نإ ي١ بٝٓاٟ ب١نط

َٜٝٛػتٝإ ب١ن١ْس بٓه١ٜ١ن١ٚ سه َٜسابٔ، بؤ١ٜ ث ١َٛت ٠ٚٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ بٓه١ٟ ثؤيٝؼ ي١خاْٟٛٚ نط

َٜه١ٝتٞ ١ْدات  ٍَ بس٠ٕ ب١ظٚٚتطٜٔ نات ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ ي١نط زاٚاناضٜٔ ن٠ٚ١ظاض٠تٞ ث ْساْإ ٚ زاضاٜٞ ١ٖٚ

َٜسا ١ْبٔ، غ١باض٠ت ب١ز٠ظطاٟ ئاغاٜـ ئ١ٚاْٝـ ب١ٖ١َإ  بسات ٚ بٓه١ٟ ثؤيٝػ١ناصيإ ي١خاْٟٛٚ ب١نط

َٜٝٛػتٝإ ب١خ١َيهٞ تاظ١ٜ٠،  ٍَ ١ٖضزٚٚ ز٠ظطان١ ١ٜنٝإ ططتؤت٠ٚ١، بؤ١ٜ ث ٠َٛٝ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ئ١َػا ؾ

١َُٝ ٜاغا١ٜنُإ ١ٜ١ٖ، ٜاغاٟ شَاض٠) َٝػتا ئ َٝع٠ناْٞ ْاٚخؤ ن١ب١ثطؤش٠ ٜاغا١ٜى 18ب١تاٜب١ت ن١ئ ٖ ٟ)

َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ب َٝؿه١ؾٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ نطا٠ٚٚ خٛ ؤ نطا٠ٚ، ِض٠ْط١ ب١ٖؤٟ ١ٜنططت٠ٚ١ٟٓ ئ١ٚ ث

َٝو ي١ناض١َْس ٚئ١ؾػ١ضاْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ ٚز٠ظطاٟ  زٚٚ ز٠ظطا١ٜٚ ئ١ٚ زٚٚ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ١ٜ نؤ١ََي

َُٜٞ نٛضزغتإ نا٠ِٚضٚاْٞ ١َٖٛاضنطزْٞ َازز٠ٟ  ( ز٠ن١ٕ بؤ ئ٠ٚ١ٟ 18ي١ٜاغاٟ شَاض٠ ) 44ئاغاٜؿٞ ١ٖض

َٝهٞ ظؤض ي١ٚا١ْٟ ن١خع١َت َٝػتا ١ْٜاْتٛا٠ْٛٝ خؤٜإ بتٛأْ ب١ؾ َٜٔ، تا ئ ٞ ظؤضٜإ ١ٜ١ٖ خا١ْْؿري بهط

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ بؤ ز٠ظطاٟ  َٜهٞ ن١ّ ثاض٠ خا١ْْؿري ز٠بٕٛٚ، بؤ١ٜ ث خا١ْْؿري به١ٕ، نْٛه١ ب١ بطٍِِ

َٜٔ  1111ن١غٞ َٝ نٞ بؤ زاْطا٠ٚ، زاٚاٟ  311ئاغاٜؿٝـ ن١  َٜت ٖاٚناضٟ بهط ن١ؽ ز٠ن١ٕ، ئ١ط١ض بهط

َٝو ي١ٚ  َٜٓ َٝٞ ٚي١ؾٛ َٜٝٛػتِ ث َٝت َٔ َٝ نِ بؤ زاْطا٠ٚٚ ث َٜٓا١ْٟ ن١ ٠ٚظاض٠تٞ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ ز٠َي ؾٛ
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٠َٜٛ ئ١ٚ َٝ ن١ٟ بؤ ئ١ٚإ زٜاضٟ نطا٠ٚ بٝس٠ٕ ب١ز٠ظطاٟ ئاغاٜـ، ز٠ّٚٚ: ت١ضخاْهطزْٞ  َٜت ي١ٚ ١ْٝ، ز٠نط

َٝػتا ن١ ب١ِض٠لٞ ز٠غ تب١ناض٠ ي١ِضاث١ِضٜٔ بٛزد١ٟ بِط٠ بٛزد١ٜ١ى بؤ ئٝساض٠ٟ ِضاث١ِضٜٔ، ئٝساض٠ٟ ِضاث١ِضٜٔ ئ

َٜت،  َٜت ٚبٛزد١ٜ١نٞ بؤ ز٠غتٓٝؿإ بهط ٍَ بهط بؤزابري ١ْنطا٠ٚ، زاٚاناضٜٔ ٠ٚنٛ ئٝساض١ٜ٠ى ت١عاَٛيٞ ي١ط١

َٝبِٝٓٝ ١ٜ١ٖي١غ١ض بٛزد١ٟ غاَيٞ  َٟ ت َٜع٠ناْٞ ز٠ن١ّ، ١ٜن١ّ: ٖؤٟ  ١ٖ2112ْس ئاضاغت١ٟ ٠ٚظٜط٠ ب١ض

َٞ ١ْنطزْٞ ثطؤش٠ ب١ضز٠ٚا١َنإ، ٠ٚي ًََٝب١د َٜٝٛػت١ ظٜاتط ِضٕٚٚ د ١َناْٞ سه١َٛت ِضٕٚٚ ١ْبٕٛٚ، ث

َٝو ٖؤناض ١ٜ١ٖ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ١ْتٛاْسضا٠ٚ ئ١ٚ ثطؤش٠ ب١ضز٠ٚاَا١ْ به١ٓ بٛاضٟ  ٠ٚ١َٜٓ، ب١ِضاٟ َٔ نؤ١ََي بهط

َٝهطزٕ، ي١باَي١نا١ٜتٞ ق١ظاٟ نؤَإ  َٝب١د ن١ٟ 32ثطؤش٠ٟ غؿط٠،  32ثطؤش٠  64ثطؤش٠ ١ٜ١ٖ، ي١  64د

َٜهٞ ت١ٚاٚ ًَٞ  تطٜـ ١ْٖس َٜهٞ زٚٚباض٠ ب٠ٚٛت٠ٚ١، ت١ْٗا َا٠ٚ غٛيؿ١ٟ ئ١خريٟ َا٠ٚ، ب١يّ زاخ ب٠ٚٛ، ١ْٖس

ٍَ د١ْابٞ  ب١ضْا١َ نطا٠ٚت٠ٚ١، ي١غاَيٞ ثاض ت١ْٗا ١ٜى بٓه١ٟ ٠ٚضظف ٚالٚإ ١ٖبٛٚ، ن١ غاَيٞ ثاضٜـ ي١ط١

َٝهٞ تط، ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ قػ١َإ نطز، ب١زاخ٠ٚ١ ئ١ٚ بٓه١ؾٝإ ب١ِض٠ٚا ١ْبٝين ٚطٛاغرتا٠ٚت٠ٚ١ ب َٜٓ ؤ ؾٛ

َٜٝٛػ   َِٝط٠ٚ١ْ، نْٛه١ ْاٚن١ن١ ث َٝو به١ٕ ٚ ئ١ٚ بٓه١ٜإ بؤ بط زاٚاناضّ ي٠ٚ١ظٜطٟ ث ْساْإ ن١ ١ُٖٝت

٠ٚ١َُٜٓ، ١ٜن١ّ: ظؤض ي١ثطؤش٠نإ ثاف  َٝهٞ ز٠ط١ِض ١َٝٝتٞ، ٖؤٟ زٚان١ٚتين ثطؤش٠نإ َٔ بؤ ن١ْس خاَي ث

خػت١ٟ ثطؤش٠ تا ز٠طات١ ئ١ٚنات١ٟ ن١ ب١ بِطٜاض ئاَاز٠نطزْٞ ١ْخؿ١ٚ زٜعاٜين بِطٚ ْطخٞ بِطط١ناْٞ ز٠ض

َٝت، ن١ٚات١ ْطر  َٝو ز٠بات، ئ١ط١ض ظٜاتطٜـ ١ْب َٝهطزْٞ ََٛه١ٓٝ ظٜاز ي١غاَي َٝب١د َٝت، ي١غ١ض د ز٠ضز٠ن

َٝو  َٝهطزْٞ ي١ َكاٚالت، ١ٜعين ١َٖٛٚ َكاٚي َٝؿت نطزْٞ طؿت بؤ ب١ؾساضٟ ث َٜت، ز٠ّٚٚ: باْطٗ ز٠طؤِض

َٜت بؤ ئ١ٚ ت١ َٝؿت ز٠نط َٝو ي١ ٖؤناض٠نا١ْ ن١ ثطؤش٠نإ زٚا ز٠ن١ٕٚ، ١َٖٛٚ باْطٗ ْس٠ض٠، ئ٠ٚ١ف ١ٜن

َٝهطزْٞ ئ١ٚ ثطؤشا١ْ ١ْٝ، س١ق١  َٝب١د َٝو ي١ئاغ  د َكاٚي١نإ ْاتٛأْ ئ١ٚ ثطؤشا١ْ ٠ٚضبططٕ، ١َٖٛٚ َكاٚي

َٞ ز٠ز٠ٕ َٝهٞ خطاخ ت١ْس٠ض ي َٝت١ ٖؤٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ب١ْطخ َٜت، ن١ ئ٠ٚ١ف ز٠ب َٜو بؤ ئ١ٚا١ْ زٜاضٟ بهط  غٓٛٚض

َٝت ٚ ئ١ٜٚـ ئاَا َٝهٞ خطاخ بؤ َكاٚي١ى ز٠ضز٠ن َٝت١ ٖؤٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ت١ْس٠ض٠ن١ ب١ ْطخ ز٠ ١ْٝ ٚ ز٠ب

َٞٝ َٝب١د ١َّٝٝ: ْطخٞ خطاخ، ْطخ١نإ ظؤض  ي١زٚاٜٞ ب١باؾٞ د َٝت، غ ًَ َٝ َٞ ز٠ٖ بهات ٚزٚاٜٞ ثطؤش٠ن١ ب١د

َٜٝٛػت١ سه١َٛت ب١ِضاغ  ْطخ١نإ زٜاضٟ بهات، ئ١ٚ ْطخا١ْٟ ن١ بؤ ثطؤ َٜت، خطاثٔ ث ش٠نإ زٜاضٟ ز٠نط

 َٜٔ َٞ ؾٛ َٝػتا ١ٖض ي١ق١ظاٟ نؤَإ ئ٠ٚ١ٟ ن١َٔ ب١زٚازانٛٚمن بؤ نطز٠ٚٚ، ناض٠با، ناض٠با بؤ غ ١َغ١ي١ٕ ئ

َٜت٠ٚ١ ب١ٖؤٟ ْطخٞ  ١َٜٓ ئ٠ٚ١ ز٠ّٚٚ داض٠ ت١ْس٠ضٟ ز٠نط َٞ ؾٛ ز٠ضن٠ٚٛ، ؾ٠َٛٝيؤى، ١َض إ، ْاٚب١ضط١، ي١ٚ غ
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َٜت ْط ٍَ بسض ٍَ ن١زٚا خطاث٠ٚ١ٝ، بؤ١ٜ زاٚاناضّ ن١ٖ١ٚ َٜت٠ٚ١ ئ١َػا َٜٔ، ن١زٚاف ز٠خط خ١نإ باؾرت بهط

َٜت٠ٚ١ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ن٠ٚ١ضظ٠ن١ ٚا١ٜ ي١َاْطٞ  َٜهٞ تط  8ٜٔ ٚ ز٠ن١ٓٝ َاْطٞ  7ز٠خط ي١ّ َاْط١ف داض

َٝهٞ  َٜت١ غاَي َٞ َاْط١ف ز٠ن١ٚ َٝت زٚاٟ ئ١ٚ غ َٞ ز٠ن َٞ َاْطٞ ث َٜت غ َٜت٠ٚ١، تا ئٝشاي١ ز٠نط ت١ْس٠ضٜٔ ز٠نط

َٞ  تط، ١ٜعين ئ١ط١ض َٝب١د ٍَ ي١ْاٚن١ٜ١ى ثطؤش١ٜ٠ى د َٞ غا َٜت ثطؤش١ٜ٠ى به١ٜت ئ٠ٚ١ ب١غ ٍَ بت١ٚ ئ١َػا

َٝهٞ تطٜـ ئ١ٜ٠ٚ١  َٝـت بؤ ئ١ٚ ١َغ١ي١ٜ١، خاَي َٜٝٛػت١ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ، ث ْٞ ١ٖب َٜت، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ث ز٠نط

َٜٝٛػت١ ئ١ٚ ثاضا١ْ َٜٔ ن١ ب١ِضاغ  ١َٖٛٚ ثاض٠نإ ي١الٟ ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٝ نؤب٠ٚٛت٠ٚ١، ث ٟ ن١ت١خكٝل ز٠نط

َٜٝٛػت١ ٠ٚظاض٠ت١نإ ثاض٠ن١  بؤ ٠ٚظاض٠ت١نإ، ب١تاٜب١تٞ ئ١ٚ ٠ٚظاض٠تا١ْٟ ن١ َٛت١خ١قٝكٔ ب١ ناض٠نإ، ث

َٝو ي١ َكاٚي١نإ  َٝت٠ٚ١ الٟ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ، ي١ب١ض ئ١ٚ ِضؤت١ٓٝ نؤ١ََي َٝت، ١ْى ١َٖٟٛٚ ب الٟ خؤٜإ ب

َٛٝ َٝٓا٠ٚ، بؤ١ٜ ث َٝػتا ٚاظٜإ ي١ َكا٠ٚالت ٖ َٜت بؤ ٠ٚظاض٠ت١نإ ئ ٜػت١ ئ١ٚ ثاضا١ْٟ ن١ ت١خكٝل ز٠نط

َٜت غاَيٞ ثاض  َٝت٠ٚ١ ٠ٚظاض٠ت١ناْٞ خؤٜإ، ثطغٝاضٟ ز٠ّٚٚ: ئ١ٚ ثاض٠ٟ ن١ ي١ثطؤش٠ تاٜب١ت١نإ زاز٠ْسض به

َٝػتاا، س١ق١  ١َٜٝ تا ئ َٝت بؤ َس٠ٚضٟ ثطؤش٠ زٚان١ٚت٠ٚٛنإ، ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ي١نٛ َٝو ١ٖب ١َُٝ بِطٜاضَاْسا غٓسٚق ئ

١َٜٝا، غٓسٚقٞ ١ْٚت، ئاٜا ١ٜ١ٖا، ئ١ط١ض ١ٜ١ٖ ٠ٚظٜطٟ  زاضاٜٞ بؤَإ ِضٕٚٚ بهات٠ٚ١، ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ي١نٛ

َٜٝٛػت١ ئ٠ٚ١ د١ْابٞ  َٞ ت١غ١ِضٚف ب١ٚ غٓسٚق١ ز٠ناتا، ث َٝٞ ١َغيٛي١، ن ١َٜٝ، ض ال١ٜى ي ثاض٠ن١ٟ ي١نٛ

ٍَ ظؤض ظٜازٟ  نطز٠ٚٚ، ي١ناٚ غايْٞ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ بؤَإ ِضٕٚٚ بهات٠ٚ١، ثاض٠ٟ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ئ١َػا

َٜع د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ باغٞ نطز، ن١ؾاض٠ٚاْٞ ع١ٜٓها٠ٟٚ ي١غ١ض٠،  َٝؿٛٚ، ب١ِض٠غُٞ ئ٠ٚ١ٟ ن١ب١ِض ث

َٞ ز٠ضبه١ٜٔ،  َٞ دٝا به١ٜت٠ٚ١ٚ غٛيؿ١ٟ تٛاْاغاظٜؿٞ ي َٝؿتا ئ١ط١ض ئ٠ٚ١ؾٞ ي ب١يّ ئ١ٜٚـ دٝا ب٠ٚٛت٠ٚ١، ٖ

َٝٛغت١ د١ْاب ٞ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ئ٠ٚ١َإ بؤ ِضٕٚٚ بهات٠ٚ١، ق١ضظٟ ثاض١ٜ٠نٞ ١ٜنذاض ١ٜنذاض ظؤض٠، ث

َٜٝٛػت١ ئ١ٚ ق١ضظ٠ٟ  َٜت ث َٝس ١َغط٠ؼي ع١قاضٟ ٚغٛيؿ١ٟ ظ٠ٚاز ي١الٟ خ١َيه١، ق١ضظ٠ن١ نٞ ي

َٜٝٛػت١ د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ئ٠ٚ١مشإ بؤ ِضٕٚٚ بهات٠ٚ١، ؾ١ؾ١ّ،  َٝت، بؤ١ٜ ث َٜت٠ٚ١ زٜاض ب ن٠ٚ١ضز٠طري

َُٜٞ نٛضزغتإ ب١ضْا١َٟ ن١ٝ بؤ ٠ٚضططت٠ٚ١ٟٓ ئ١ٚ ثاضا١ْٟ ن١ي١الٟ سه١َٛتٞ  ئاٜا سه١َٛتٞ ١ٖض

َٝت٠ٚ١،  َٝٓإ ١َٖٟٛٚ ي١ٚ ثاض١ٜ٠زا خؤٟ ز٠بٝٓ َٝؿ١ٟ نٛضتٗ َِٝ ٚا١ٜ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠، ب١تاٜب١تٞ ن َٝطاق١ا، َٔ ث ع

َُٜٞ نٛضزغتإ  َٝت بؤ ٠ٚضططت٠ٚ١ٟٓ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ز٠تٛأْ بٛزد١ ي١ ١ٖض َٝت ٚسه١َٛت ث ْٞ ١ٖب ئ١ط١ض ب

َٝٓاْٞ بٛزد١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ٚ ثاض١ٜ٠ٚ١ٜ٠ ن١ نٛضت ١ْ َٞ به١ٜٔ، نٛضتٗ َٞ ناضٟ ظؤض باؾٞ ث َٝت ٚبتٛاْ َٓٝ ٖ
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َٝٛغت١ د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ بؤَإ  َٜت، ئ١ٚ ثاض٠ٟ ن١ي١ب١غسا١ٜ، سه١َٛت ض ث ْٞ ١ٜ١ٖ ث ي١ب١غساز٠ٚ٠ ز

َٜت، ظؤض َٜٝٛػت١ ب١ض ي٠ٚ١ٟ ن١ بٛزد١ َٛقاز٠ق١ بهط ي١خٛؾو ٚبطا  ِضٕٚٚ بهات٠ٚ١، ب١ِضاٟ َٔ ث

١َٜٓضاصيا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ ي١ ب١غساز، ب١يّ َٔ ب١ ت١سسٜس  ث١ضي١َاْتاض٠نإ باغٝإ ي٠ٚ١ نطز، ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ْٛ

١َُٝ خؤَإ  َٜع٠ناصيإ ي١ب١غسا ئ َِٝ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، ي١ ب١غسا ٠ٚظٜط٠ ب١ِض ز٠َي

 َُٜٞ َٝطام، ي١ٖ١ض َٝػتا ي١سه١َٛتٞ ع َٝت ز٠ظاْري ثاض٠ ئ نٛضزغتإ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ بٛزد١ زاز٠ْ

 َٟ َٜت١ ث١ضي١َإ، ي١ٚ َٝط ٠َٛٝ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ بٛزد١ ز٠ْ َٜـ ب١ٖ١َإ ؾ َٜت١ ث١ضي١َإ، ي١ٚ َٝط ٚز٠ٜٓ

َٜٝٛػت١ ب١ض ي٠ٚ١ٟ  َٝطام، ث َٜع٠نإ ب١تاٜب١تٞ ٠ٚنًٝٞ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ي١ع ٠ٚظٜطَإ ١ٜ١ٖ، ٠ٚظٜط٠ ب١ضِ 

َٜت، َُٜٞ نٛضزغتإ َْٛاق١ؾ١ بهات، غٝعط٠نإ باؽ بهات، نٞ بؤ  ن١بٛزد١ َٛقاز٠ق١ بهط ٍَ ١ٖض َٝت ي١ط١ ب

َٝو  َُٜٞ نٛضزغتإ، ١َٖٛٚ غاَي َٝت ي١ٖ١ض َُٜٞ نٛضزغتإ زٜاضٟ نطا٠ٚ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ب١ضناٚ ِض١ْٝٚٚى ١ٖب ١ٖض

َٝت ز٠ن َٝٞ ئ٠ٚ١ٟ ن١َٛتاب١ع١َإ نطز٠ٚٚ، زٚاٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ بٛزد١ ي١ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ِض٠ز ز٠ب َٝت١ ب١ث

َٝت، ١َْاْب٠ٛٝٓٝ ي١ٚ     َٟ َؿتَِٛطٟ ي١غ١ض زضٚغت ز٠ب ٠ٚظٜط٠ٟ ن١ي١ب١غسإ قػ١  6، 5ث١ضي١َإ، ي١ٚ

َٜعا١ْ  َٝؿ  ئ١ٚ ٠ٚظٜط٠ ب١ِض َٜٝٛػت١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ باْطٗ به١ٕ ي١غ١ض ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ٟ ن١ٜ١ٖ١، بؤ١ٜ ث

َُٜٞ نٛضزغ َٜو ي١ِضؤشإ َْٛاق١ؾ١ ي١غ١ض بٛزد١ٟ ١ٖض َٜهٞ تط، زاْٞ ناض٠با بهات، بؤ ِضؤش تإ ْان١ٕا، ثطغٝاض

َٜعطاضٟ  َِٜ، ب١يّ ثاض بؤ ْاٚن١ زابِطا٠ٚنإ ب١ تاٜب١تٞ بؤ ن١ضنٛٚى، ب١تاٜب١ت ي١غ١ض سػابٞ بٛزد١ٟ ١ٖض

 َٞ ١َُٝ ناض٠با ز٠نِطٜٔ، ئاٜا ئ١َ١ٜإ ِضاغت١، ناض٠باَإ ي َٝت ئ َٝهٝسا باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات ن١ ز٠َي َٝسٚاْ ن١ضنٛٚى ي١ي

َٜهِ ١ٜ١ٖ، ز٠نِطٕا، ٜإ  َٝؿٓٝاض َٜٝٛػت١ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ئ٠ٚ١َإ بؤ ِضٕٚٚ بهات٠ٚ١، ن١ْس ث َٜٔ ث ٖاٚناضٟ ز٠نط

َٜع٠نإ باغٝإ ي٠ٚ١ نطز، ن١ زٚٚ ١ْخؤؾدا١ْ ي١  َٟ ي١خٛؾو ٚبطا ب١ِض َٜت باغٝإ به١ّ، ١ٜن١ّ: ١ْٖس ز١َ٠ٚ

َٜٝٛػت ٚططْط١، نْٛه١ ١ْخؤؾدا١ْنإ ظؤض نؤْٔ ٚغ١ضز٠َٝإ ب١غ١ض ن َٝط ث َٜٝٛػت١ ١ٖٚي ٠ٚٛ، ث

َٜت، ظؤض ِضاغت١ َٔ ثؿتٝٛاْٞ ئ٠ٚ١ ز٠ن١ّ، ب١يّ ي١ٜٚؿٝإ ططْطرت  ١ْخؤؾدا١ْٟ غ١ضز٠َٞ زضٚغت بهط

َٝػتا  َٜطاب١ ب١ِضاغ  ٚاٟ نطز٠ٚٚ ن١ ؾاض غ١ضقٞ بؤٕ ب٠ٚٛ، ب١تاٜب١تٞ ن١ئ َٝط٠، ئ١ٚ ظ َٜطابٞ ؾاضٟ ١ٖٚي ظ

َٝط ئ١ٚ ١َٖٛٚ ثاض٠ٟ بؤ  َٝٛز٠َٚي١تٞ ١ٖٚي غ١ضؾهطا٠ٚ، ئ١ٚ ١َٖٛٚ خ١َيه١ بٝا١ْٝ غ١ضزاْٞ ز٠ن١ٓٝ ١َتاِضٟ ْ

َٝٞ ز٠ضبهٝت،  َٝس٠ن١ٜت ٜإ ز٠نٝت١ ز٠ض٠ٚ٠، ي١ب١ض بؤٕ ْاتٛاْٝت ي َٝؿٛاظٜإ ي ز٠نات، ن١ز٠نٝت١ ١َتاض ث

َٝط ي١ٚ بؤط١ْٝ١، ب١تاٜب١تٞ  َٝت بؤ ِضظطاض نطزْٞ ؾاضٟ ١ٖٚي َٜٝٛػت١ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ ث ْٞ ١ٖب ث
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َٝط ز٠ٚٚضٚب١ضٟ ئ١ٚ ١َتاِض٠ ط١ ًَٞ ئاٚ، بؤ ْاٚؾاضٟ ١ٖٚي َٝ َٝؿاْٞ ٖ َٜت ب١ ِضان ٚض١ٜ٠، ز٠ّٚٚ: با١ٜر بسض

َٜط ظ٠ٟٚ بؤ خٛاضز٠ٚ١ْ، بؤ ثاضن١نإ  َٝت ي١ئاٟٚ ش َٟ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ١ْداشيإ ب ب١تاٜب١تٞ ي١ئاٟٚ ئٝؿطاظٚ ظ

َٝت بؤ ط١ٜاْس َٜٝٛػت١ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ ث ْٞ ١ٖب ١َٜٓناْٞ تط، ث َٝٓاْٞ ي١ؾٛ ْٞ ئاٚ بؤ ْاٚ ٚبؤ ب١ناض ٖ

َٝط، ظؤض غٛثاؽ.  ؾاضٟ ١ٖٚي
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 غٛثاؽ، ئ١ظري خإ، ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ئ١ظري عُط اظيس:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝط٠  ١َُٝ ي ١َُٝ ٠ٚنٛ ث١ضي١َإ، نْٛه١ ئ َٝت ي١غ١ض خؤَإ، ئ َٔ س١ظ٠ن١ّ غ١ض٠تا قػ١نامن ب١ِض٠خ١ٜ١ٓى ب

َٜٓسٟ ١ْب١ٜٓٚٛ َٝط٠ غٛ َٜطٟ زاضاٜٞ ٚ ئ١دم١ْ١َٛن١ٟ ي َٝػتا غ١ضؤنٞ ناٚز ت١ ثؿتطري١ٜٝى بؤ ئ٠ٚ١ٟ تا ئ

١َُٝف ي١ث١ضي١َإ ئ٠ٚ١ ن١ْس  َٝت، تانٛ ئ َٜت١ ناض ٚؾ١عاٍ ب ٜاغاٜٞ ةؤٕ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ ز٠ظطا١ٜ به١ٚ

َٜعّ ١ٖٜ َٜذاض ِض َٝو ز٠ز٠ٚ١ٜٓ٠، ١ْٖس َٜه١ زاْٝؿتٜٛٚٔ ب١طَٛا٠ٚ١ْ ِض٠ق١َ١نإ ي ١ بؤ ١َٖٛٚ ِضؤش

١َُٝزإ، ي١ٚا١ٜ١ْ  َٜذاض ١َٖي١ف ز٠ن١ٜٔ، نْٛه١ ئ١ٚ شَاضا١ْٟ ي١ب١ضز٠غ  ئ َٜع، ١ْٖس ث١ضي١َاْتاضاْٞ ب١ِض

١َُٝ، بؤ١ٜ  َٜط ز٠غ  ئ َٝت ي١ش ٠َٛٝ ت١ْسضٚغت١ ١ْب ٍَ به١ٜٔ، ٜإ ب١ٚ ؾ ١ٜ٠َٛٝ ١ْظاْري ت١عاَٛيٞ ي١ط١ ب١ٚ ؾ

َٜذاض طَٛاصيإ بؤ زضٚغت ب َُٝإ نطز٠ٚٚ، ١ْٖس َٜط١ٜٝ ناضٟ خؤٟ ٚاٟ ي َٝت ٚئ١ٚ زٜٛاْٞ ناٚز َٝت، ئ١ط١ض ب

َٜت بؤ  َٝط ٍَ ئ٠ٚ١ؾسا ْاٚ ب١ْاٚ ِضاثؤضتٞ خؤٟ بٓ َٝت، ي١ط١ بهات، ي١غ١ض سػاباتٞ خٝتاَٞ ِضاثؤضتٞ خؤٟ ١ٖب

َٝهسا١ٜ٠ٚ١ْ ي١ْاٚ  َٜص١ٜٝ، ئ١ّ سٝػابات ٚ ي ١َُٝ ٠ٚنٛ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، ١َٖيب١ت١ ئ١ّ زٚٚضٚزض ئ

َٝ ٍَ ث١ضي١َاْسا ب١ّ ؾ ١َُٜ غ١ض بٛزد١ٟ سان١ُٝ، ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري ن١ ئ١َػا ١ٜ٠ٛ ١ْز٠بٛٚ، ثاؾإ َٔ ز

ًَٝاض زا٠ٚ، ئٝػتٝشكاقٞ 952تطًٜٝؤٕ  8بٛزد١ٟ سان١ُٝ بٛزد١ٜ١نٞ ظؤض باف ب٠ٚٛ، ن١خؤٟ ي١ ْعٜه١ٟ 

َُٜٞ نٛضزغتإ ١َٖيب١ت١ ي١  ١َُٝ ٠ٚنٛ سه١َٛتٞ ١ٖض %١ٜ، َٔ ْان١ُ غ١ض ١َٖٛٚ ب١ؾ١نإ، نْٛه١ 17ئ

َٝت٠ٚ١ ن١َٔ باغٞ به١ّ ب١ؾٞ نِطٜين ٖ َٓٝ َٝطٚت١غ١يٞ باغٝإ نطز٠ٚٚ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ ز٠َ اٚناضامن ب١ ت

َٜت بؤ نِطٜين ناض٠با، ن١خؤٟ  َٜٞ ناض٠با١ٜ، ن١ ئ١ٚ ثاض٠ٟ ز٠زض َٜػتط١ٟ ناض٠با، ١ٖض٠ٖٚا نط غٛٚت١ْٝ١َ١، بؤ ٚ

َٝهٞ ظؤض٠،  ١ٖ187ظاض ًَٝاضٚ  112ي١  َٜت٠ٚ١، ن١ ئ١َ١ ١َب١ًغ ئ١ط١ض ئ١ّ ١َب١ًغ١ ًَٝؤٕ ز٠طط
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١َُٝ ز٠َاْتٛاْٞ ئ١ٚ  َُٜٞ نٛضزغتإ، ١َٖيب١ت١ ئ ١َُٝ ٠ٚنٛ ١ٖض ًَٝاض٠ٟ ن١ بؤ نِطٜين  351بط١ٜؿتا١ٜت١ ئ

١َٝٝتٞ ي١ بٛزد١ٟ خؤَإ زٜاضٟ به١ٜٔ،  َٜٝٛػتُٝإ ث ١َُٝ ث ناض٠با ت١خكٝكُإ نطز٠ٚٚ، ئ١ٚ بِط٠ ثاض٠ٟ ن١ئ

َٜٝٛػ  ١ْز َٟ ت١ن١ًُٟٝ به١ٜٔ ٚث ٠نطز ئ١ّ بِط٠ ثاض٠ ظؤض٠ ي١ٚ باب١زا غ١ضف به١ٜٔ، غ١ضؼي ز٠َاْتٛاْٞ ي١ٚ

َٜػتط١ناْٞ ناض٠با،  ١َُٝ بؤ نِطٜين غٛٚت١َ١ْٞ بؤ ٚ تطًٜٝؤ١ْ  4تطًٜٝؤٕ زٜٓاض٠، ١َٖيب١ت١ ئ١ّ  4ؾٝعًٞ ئ

ًَٝاضٟ ٠ٚظاض٠تٞ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ زابٝين ز٠نات، ض ي١غاظ٠، ض ي١ طاظٚا١ًٜ، ب١يّ  511تطًٜٝؤٕ 3ٚ

َٝ َٝػتا ي١د١ز٠ٚيٞ بٛزد١ٟ ئ١َػاَيسا زٜاضٟ نطا٠ٚ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ ز٠َ َٝت٠ٚ١ ئ ًَٝاض زٜٓاض ت١خكٝل  511ٓ

١َُٝ ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري ن١  ١َُٝ ب١غاظ ناض  935نطا٠ٚ، ئ َٜػتط١ناْٞ ئ َٝس٠ن١ٜٔ، ٚ َٝطاٚات ب١غاظ ناض ث َ

َٝطاٚات ناض٠بامشإ ب 481ز٠نات، ن١ ٠ٚظاض٠تٞ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ زابٝين ز٠نات، ب١يّ  ١ طاظٚاٌٜ ئٝـ َ

َٜت بؤ  َٜهٞ  751ز٠نات، ٠ٚ َٛست١َ١ي١ ي١ّ ْعٜها١ْزا ظٜاز بهط َٜٝٛػتُٝإ ب١ بِط ١َُٝ ث َٝطاٚات، ن١ٚات١ ئ َ

١َُٝ ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري ١َٖيب١ت١ ْاتٛاْري بؤ  ظٜاتط ثاض٠ ١ٜ١ٖ، بؤ نِطٜين طاظٚاٌٜ، ن١ئ١َ١ف ٚاز٠نات ئ

َٝهٝـ ي١َ١ٚزٚا ز٠غتب١ضزاضٟ ناض٠با بري ، بؤ١ٜ ٚاز٠نات ن١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ َْٛاق١ي١ٟ بؤ ن١ْس غ١عات

َٜٝٛػ  ئٝػتٝشكاقٞ ؾٝعًٞ  ١َُٝ ث َٝو ز٠نات، ئ بهات، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ت١ن١ًُٟٝ ئ١ّ ثاض١ٜ٠ بهات، ن١ تطًٜٝؤْ

َٝو زٜٓاض ز٠نات، بؤ١ٜ ٚاز٠نات ئ١عبا١ٜنٞ  َٜػتط١ناْٞ تطًٜٝؤْ ٠ٚظاض٠تٞ ناض٠با بؤ نِطٜين غٛٚت١َ١ْٞ بؤ ٚ

َٝٓؿٝاض ز٠ن١ّ  ط١ٚض٠تط ةات١ غ١ض َٝط١ناْٞ تط، بؤ١ٜ َٔ ث ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ، ن١ َْٛاق١ي١ٟ بؤ بهات ي١ د

َٜت ي١  َٜت ٜإ ١ٜ١ْٚ َٝط٠زا ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٝ خؤٟ بِطٜاض بسات، ئ١ٚ بط٠ِِ ظٜاتط بهات، نْٛه١ ئ١ٚ ب١ٝٚ ١ٖض ي

َٝط٠ بٝه١ٜ َٝت بؤٟ ظٜاز بهات، بؤ١ٜ ي َٝؿٞ ئ١ٚ ساَي١ت١ ١ٜ١ٖ ن١ئ١ٚ ثاض٠ٟ ١ٖض ز٠ب ٔ باؾرت٠، ١ْى ئ٠ٚ١ٟ ث

َٝ ه١ ن١ غب١ٜيَن ي١ثطؤش٠نإ ٜإ ي١بٛزد١ناْٞ تط برِبٜٔ، نْٛه١ ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري ن١ ناض٠با ١ٜن

١َُٝ باغٞ ئ٠ٚ١َإ نطز٠ٚٚ  ٍَ ئ٠ٚ١ؾسا ز٠ظاْري ن١ ئ َٝو، ي١ط١ َٜٝٛػت١ٝ ١ٖض٠ ططْط١ناْٞ ١َٖٛٚ ٚيت ي١ث

َٝهطز٠ٚٚ ، ن١زاٖاتٞ ٠ٚظاض٠تٞ ناض٠با غؿط٠، ئ٠ٚ١ٟ ٠ٚظاض٠تٞ ي١بٛزد١زا ي١زاٖاتٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜـ ئاَاش٠ٟ ث

َٞ ز٠ن١ٕ، ن١  َٜت٠ٚ١ بؤ خؤٜإ، خؤٜإ خ١ضدٞ ي ًَٝاض زٜٓاض٠، ب١يّ  =;7ناض٠با ؾٝع١ًٕ، ١َٖٟٛٚ ز٠ط١ِض

ٍَ ن١ :ًَٝاض زٜٓاضٟ ق١ضظ٠، ن١ ي١غ١ض سه١َٛت ٖٚاٚب١ؾٝؿ١ ب١ث١ضي١َا٠ٚ١ْ، بؤ١ٜ ي١َاْطٞ  =77 ٟ ئ١َػا

ًَٝاض زٜٓاض ن١ سه١َٛت ٚ ث١ضي١َإ ٚ ٖاٚب١ؾ١!  790ات ط١ٜؿت٠ٚٛت١ ـ٠ٚ١ ز٠ن<800ي١ غاَيٞ

َٝط٠ٚ٠ زاٚا ز٠ن١ّ، 8;ٟ ٖٞ سه١َٛت١، <=ٖاٚٚيت١ٝنإ ق١ضظاضٟ ناض٠بإ، ن١  ٟ ٖٞ ٖاٚٚيت١ٝ، بؤ١ٜ َٔ ي
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١َُٝ ١ََٖٛٚإ  َٝت، بؤنٞا، ي١ب١ض زٚٚ ٖؤناض، ١ٜن١ّ: ئ َٝدؤف بْٛٚٞ ١ْب ١ٜ٠َٛٝى ي ن١ ئ١ّ ق١ضظ٠ ب١ٖٝ  ؾ

َٝو ز٠ظا َٝٓاْٞ ناض٠با  ١يْري ئ١ط١ض ١ٖض ن١غ َٝساْٞ ئٝؿرتانٞ خؤٟ بؤ ب١ناضٖ َٝٓاْٞ ناض٠با، ي١ث ٠ٚب١ضٖ

َٝت، ن١ظؤض  َٝهٞ ظؤض ي١ٚ ٠ٚظ٠زا ز٠ب َٜـت، ب١ؾري ؤزاْ َٝدؤؾبْٛٚٞ ١ٖبٛٚ، ١َٖيب١ت١ ز٠غت ب١ناض٠با٠ٚ ْاطط ي

َٜت، ططْط١، ١ٖض٠ٖٚا ئ١ّ ثاض١ٜ٠ ن١ٚتَٛٚا١ْٚ باغٝـ نطا٠ٚ، ئ١َ١ بؤ ثطؤش١ٜ٠ن ٞ تاٜب١تٞ ت١خكٝل ز٠نط

١َٖيب١ت١ خؤؾب١ختا١ْ َٔ ز٠غتدؤؾٞ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ٚسه١َٛت ١َٖٟٛٚ ز٠ن١ّ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ١ٚإ 

٠َٛٝضٟ ظٜط٠ى، نْٛه١  َٜت ي١ ث َٛاؾ١ق١تٝإ نطز٠ٚٚ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ٟ ن١ ثاض٠ٟ زاٖاتٞ ناض٠با خ١ضز بهط

ٍَ ئ١ٚ ثطؤش٠ٟ ن١زاْطا٠ٚ، ت١ْٗا  ٠َٛٝضٟ ظٜط٠ى ي١ط١ ٠َٛٝضٟ ناض٠با ٚ ئاٚ ث ٠َٛٝضٟ ناض٠با ١ْٝ، بؤ ث بؤ ث

َٝؿ١ٟ ناض٠باٚ! ب١ٖ١ز٠ضزاْٞ ناض٠با ٚ  ١َُٝ ي١ن َٝس٠نات ن١ئ َٜت، ن١ب١ِضاغ  ئ١َ١ ٚاَإ ي ب١ٜ١ن٠ٚ١ زاز٠ْسض

َٝت، ئ١َ١  َٜت ِٚضظطاضَإ ب َٝؿ١ َٛظ١َٓٝ ناض٠غ١ضٟ بهط ق١ضظ ٚنؤنطز٠ٚ١ْٟ زاٖاتٞ ناض٠با ئ١ّ ن

َٜهٞ د١ظض١ٜ بؤ ئ َٝػتا ئاٜٚؿٞ ٖات٠ٚٛت١غ١ض، خؤَاْٝـ ناض٠غ١ض َٝؿ١ٜ١، ت١ْٗا ١ْى ناض٠با، ب١َيهٛ ئ ١ّ ن

َٝه١َيهطزْٞ  ٍَ ئ٠ٚ١ؾسا ب١ت َُٜٞ نٛضزغتاْسا، ١َٖيب١ت١ ي١ط١ َٝػتا ئاٚ ن١ْس ي١ْعّ بْٛٚسا١ٜ ي١ٖ١ض ز٠ظاْري ن١ئ

٠َٛٝضٟ ظٜط٠ى،  ١َٜٟٓ نٛضزغ 700ثطؤش٠ٟ ناض٠باٚ ئاٚ ب١ث َٜت٠ٚ١ بؤ خ١ظ تإ، ب١يّ ئ١ّ ًَٝؤٕ زؤالض ئ١ط١ِض

ٍَ ؾٝس٠ض٠ناْٞ ْاٚ ؾاض٠نإ، ١َٖيب١ت١ ئ١َ١  َٝؿرت خ١ضز ز٠نطا بؤ تؤِض٠ناْٞ زاب١ؾهطزْٞ ناض٠با، ي١ط١ زاٖات١ ث

َٝط٠  َٝت ي َٜت باضغٛٚن١ٝى بٛٚ بؤ ت١خكٝل نطزْٞ ثاض٠ بؤ ثطؤش٠ناْٞ ناض٠با، ب١يّ ز٠ب ٠ٚى نؤٕ ز٠ٚتط

١َُٝ ئ١ٚ ثاض٠َإ ت١خك ١َُٝ بريبه٠ٚ١ٜٓ١، ئاٜا ئ َٝٞ ئ ١َُٝ ئ١ٚناضا١ْٟ ن١ث ٝل نطز بؤ ثطؤش٠نإ ئ١ٟ باؾ١ ئ

َٝهطزؤت٠ٚ١ ن١ثاض٠ ت١خكٝل بهات  ١ٜ٠َٛٝى سه١َٛت بريٟ ي ئ١دماّ ز٠زضا ي١زاٖاتٞ ناض٠با، ي١َ١ٚزٚا ب١ ض ؾ

ٍَ ئ٠ٚ١ؾسا  بؤ ناض٠غ١ضنطزْٞ نٝؿ١ناْٞ تؤِض٠ناْٞ ناض٠با، زاب١ؾهطزْٞ ناض٠با، ؾٝس٠ض٠ناْٞ ط١ِض٠ن١نإ، ي١ط١

َٝؿٓ َٝهٞ تاٜب١تٞ بهات٠ٚ١ بؤ زاٖاتٞ ناض٠با، نْٛه١ ١ََٖٛٚإ َٔ ث ٝاض ز٠ن١ّ ن٠ٚ١ظاض٠تٞ زاضاٜٞ سػاب

َٝٞ ئ١ٚ غٝػت١ُٟ ن١ٜ١ٖ١تٞ ئٝرت بؤٟ ١ْٝ ٠ٚظاض٠تٞ ١َعين  97/78ز٠ظاْري ي١  ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٝ ب١ ث

َٝهٞ تاٜب١ت ٚ ١َٜٓ، بؤ١ٜ ئ١ط١ض سػاب َٜت٠ٚ١ بؤ خ١ظ َٝت بط١ِض َٜطٟ ٚ ي١زاٖات١ن١ خ١ضز بهات، ئ١ب َٜط ناٚز ي١ش

َٝٞ ي١ّ ثاض١ٜ٠ بؤٟ  َٝت، ئ١تٛأْ ئ١ٚإ ثطؤش٠ناْٝإ ِضا١ْططٕ ٚ ز٠غتب١ناض بٔ ي َٛتاب١ع١ٟ ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٝ ب

 ٚ٠َٛٝ َٝؿ١ٟ ئ َٜت، ب١يّ ٚابعامن ئ١َ١ ن َٞ بسض َٝين ئ٠ٚ١ زضا٠ٚ ن١ثاض٠ٜإ ث خ١ضز به١ٕ ١ٖضن١ْس٠ ٚابعامن ب١َي

َٝسا ز٠ َٜطاٟ ٠ٚظاض٠تٞ غاَا١ْ ٠ٚظاض٠تٞ ناض٠باف ئاغاْهاضٟ ت َٜهٝـ ز٠ن١ّ، ي١ِض َٝؿٓٝاض نات، ١ٖض٠ٖٚا َٔ ث
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َٜػتطا١ْٟ ن١ب١طاظٚاٌٜ ناضز٠ن١ٕ،  غطٚؾت١ٝنا٠ٚ١ْ ن١سه١َٛت نٞ ظٚٚتط٠ ١َٖٚيٞ ئ٠ٚ١ بسات ن١ئ١ٚ ٚ

َٜت بؤ طاظٟ ت١بٝعٞ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ئ١ظاْري ن١ٚا ت١ؾػًٝٞ ناض٠با ب١طاظٚاٌٜ ئٝكتٝكازٟ ١ْٝ، بؤ١ٜ  بطؤِض

َٜٝٛػت١  َٝؿٓٝاض٠ناْٞ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ز٠ن١ّ، ث َٜت، َٔ ثؿتطريٟ ت١ٚاٚ ي١ ث ب١ظٚٚتطٜٔ نات ١َٖٚيٞ ئ٠ٚ١ بسض

َٞ غاَي١ بِطٟ  َٝت، نْٛه١ ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري ن١غاي١ْ ئ٠ٚ١ غ ًَٝاض زٜٓاض  780ت١ْٗا خاَيٞ ز٠ّٚٚ ١ْب

َٝت ٠ٚى تٛاْاغاظٟ ث َٜت بؤ تٛاْاغاظٟ، ٚابعامن ن١ ب١ضْا١ٜ١َى ١ٖب ١َُٝ ت١خكٝل ز٠نط َٜٝٛػت ْانات ئ

َٜيَن، ئ١َ١ ب١ضْا١ٜ١َن١  َٝو ن١ بِطٚات ي١ز٠ض٠ٚ٠ ةٛ َٜهٞ تط ق١ضظ ت١خكٝل به١ٜٔ بؤ خ١َيه َٜهٞ تط بِط داض

َٝط٠زا ئاَيؤظ١ٜٝى  َٜت ي َٜهسا١ٜ ظؤض ب١َْٛ١ظ١َٝ٠ ٚابعامن، ئ١ط١ض ئ١ٚ ق١ضظ٠ف بسض َٜط ئٝؿطاؼي بؤضز ي١ش

َٜٝٛػت ْانات  َٜت١ ئ١ّ ب١ضْا١ٜ١َ، بؤ١ٜ ث َٝؿ١ٜ١ بؤ خؤٟ زضٚغت بهات، َٔ ئ١ن١ٚ سه١َٛت ئ١ّ غ١ض ئ

َٜٝاْٝؿِ باغٝإ نطز، زاٚاٟ ئ٠ٚ١ ز٠ن١ٕ ن١ خاْٛٚ ٚظ٠ٟٚ بؤ  ثؿتطريٟ ئ١ٚ ِض٠ئ١ٝ ز٠ن١ّ ن١ٚابعامن ٖاِٚض

َٜت، َٔ ي٠ٚ١ ئاطازاض بّٛٚ نْٛه١ خؤّ خ١َيهٞ ط١ضَٝامن ئ٠ٚ١ٟ ن١َٔ  ن١غٛناضٟ ؾ١ٖٝسإ زابري بهط

َٝػتا  َٝػتا َٛغت١ؾٝس خاْ 00;7ظا١َْٛٝ تا ئ َُٝاْٞ ن١تا ئ ١ٚاز٠ٟ ؾ١ٖٝسٟ غ١ٓط١ض ١ٜ١ٖ ي١ ط١ضَٝإ ٚ غً

١ْبٕٛٚ، ١ْ ي١ظ٠ٟٚ ٠ٚضططتٔ ١ْ ي١خاْٛٚف، ١َٖيب١ت١ ي١ؾاض٠ناْٞ تطٜـ ١ٜ١ٖ، ب١ؽ َٔ خ١َيهٞ ئ١ٚ 

َٜٝٛػت١ خاْٛٚ ٚظ٠ٟٚ بؤ ن١غٛناضٟ ؾ١ٖٝساْٞ غ١ْط١ض  ١َّٜٓ، بؤ١ٜ ١َعًَٛامت ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ ١ٖضنٞ ث ؾٛ

َُٜٞ نٛضزغتإ ز٠بٝٓري زابري بهط َٞ غاَي١ ي١بٛزد١ٟ ١ٖض ١َُٜ غ١ض ٠ٚظاض٠تٞ ئ١ٚقاف، ن١ ئ٠ٚ١ غ َٜت، َٔ ز

ن٠ٚ١ظاض٠ت ٖٝ  ثطؤش١ٜ٠ى ١ْ بؤ ئٝعٜس١ٜٝنإ ١ْ بؤ بطا ١َغٝش١ٝنإ ت١خكٝل ْانات، َٔ ثؿتطريٟ 

َٝؿٓٝاضنطا٠ٚناْٞ غاَيٞ  ١َُٝ غ١ٜطٟ ثطؤش٠ ث ز٠ن١ٜٔ،  8078ِض٠ئ١ٝن١ٟ زنتؤض٠ دٝٗإ ز٠ن١ّ، ن١ ؾٝع١ًٕ ئ

ٍَ ثطؤش٠ ب١ضز٠ٚا١َناْٞ  ت١ْٗا ١ٜى ثطؤش٠ ١ٜ١ٖ بؤ ْؤش٠ْهطز٠ٚ١ْٟ ن١ْٝػ١ٜ١ى ي١  8078بؤ  8077ي١ط١

١ٜى زٜٓاضٟ بؤ خ١ضز ١ْنطا٠ٚ، ب١ِضاغ  ئ١َ١ ثطغٝاض٠  8078ًَٝؤ١ْ ي١ غاَيٞ  ;?7زٖؤى، ن١ ئ١ٜٚـ 

َٝ ١َُٝ ي٠ٚ١ظاض٠تٞ ئ١ٚقاؼي به١ٜٔ، باؾ١ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ ئ١ٚقاف ب١ّ ؾ ٍَ بطا ١َغٝش١ٝنإ ئ ١ٜ٠ٛ ت١عاٍَٛ ي١ط١

َٝهٞ ظؤضٜإ ١ٜ١ٖ،  ٍَ ئ٠ٚ١ؾسا ن١ثاض٠ٟ ٠ٚقؿ َٝسا ١ْٝ، ي١ط١ ١ًَٕ ئ١َ١ ِض٠ٚاٜٞ ت ٚ ئٝعٜٝس١ٜنإ ز٠نات، ن١ ئ١ق

َٜو ٚ َٝػتا خ١ضز نطز٠ٚٚ، ١َٖيب١ت١  :>7ًَٝؤٕ زٜٓاض٠، ن١ت١ْٗا  :7;ئ١ٜٚـ ب١ بِطٟ ًَٝاض ًَٝؤْٝإ تا ئ

ٍَ ئ٠ٚ١ؾسا ز٠بٝٓري ن١ئ١ٚإ ق١ضظاضٟ ناض٠بإ ب١ ئ١ٜٚـ بؤ ْؤش٠ْهطز٠ٚ١ْٟ ن ًَٝاض  >١ْس بٝٓا١ٜن١، ي١ط١

َٜط ز٠غتٝاْسا١ٜ بؤ ق١ضظٟ خؤٜإ ْاز٠ٚ١ْ٠، ب١ِضاغ  ئ١َ١  زٜٓاض، باؾ١ ئ١ط١ض ئ١ٚ بٛزد١ ظ٠ب١الس١ ي١ش
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َٞ بس٠ٕ غ١باض٠ت ب١ٚ زاٖات١، غ١باض َٝطاٟ ثطغٝاض٠، َٔ س١ظ ز٠ن١ّ ن١ِضٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْنِ ث ٠ت ظٜاتط د

ٍَ ت١ْٗا  ًَٝاض ت١ضخاْهطا٠ٚ بؤْاٚن١ زابِطا٠ٚنإ،  0;ب١ْاٚن١ زابِطا٠ٚنإ، ١ََٖٛٚإ ز٠بٝٓري ن١ئ١َػا

١َُٝ تٛٚؾٞ ١ِٖض٠ؾ١ٟ  َٝو ظٜاتط ْاٚن١ زابِطا٠ٚناْٞ ئ ٍَ ي١ٖ١َٛٚ غاَي ٍَ ئ٠ٚ١ؾسا زبٝٓري ن١ئ١َػا ي١ط١

اٜؿٞ ْاٚن١ن١ َٛغاعس ١ْٝ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ِضاطٛاظتٔ بٕٛٚ، ئ١ٜٚـ ي١ب١ض زٚٚ ٖؤناض، ١ٜن١ّ: ِضاغت١ ئ١َين ٚئاغ

َٜعإ ي١ب١ض  َٜسا شٜإ ب١غ١ض ب١ضٕ، ت١ٖسٜساتٝإ ي١غ١ض٠، ز٠ّٚٚ: ١ْبْٛٚٞ خع١َتطٛظاضٟ، ب١ِض ئ١ٚ خ١َيه١ ي١ٚ

َٝط٠ؾسا ئ١ٚ  ٍَ ز٠ن١ٕ، ز٠بٝٓري ي ١ْبْٛٚٞ ناض٠باٚ ئاٚٚ ثطؤش٠ خع١َتطٛظاض١ٜٝنإ خ١َيه١ن١ ئ١ٚ ْاٚن١ٜ١ نؤ

ل ١ْنطز٠ٚٚ بؤ ئ١ٚ ْاٚنا١ْ، ب١تاٜب١تٞ ؾاض٠ناْٞ د١ي١ٚال، غ١عس١ٜ، زٚظ، ١َب١ًغ١َإ ب١ِضاغ  ت١خكٝ

١َُٝ ؾاض٠ظأٜ ي١ْاٚن١ناْٞ خؤَإ، بؤ١ٜ زاٚا ز٠ن١ّ، ئ١ط١ض ئُٝهإ  ١َٜٓناْٞ تطن١ئ ق١ض٠ت١ث١، د١باض٠، ؾٛ

َٜـت تانٛ خ١َيه١ن١  ب١الْٞ ن١َٞ ئ َٜت، ثطؤش٠ٜإ بؤ زابري بهط ١ط١ض ١ٜ١ٖ ظٜاتط با١ٜر ب١ٚ ْاٚنا١ْ بسض

ٍَ ١ْن١ٕ، نْٛه١  َٝبهات ن١ْاٚن١ناْٞ خؤٜإ نؤ ال١ْٜٞ ئ١َٓٝؿٞ ١ْٝ ب١ؽ خع١َتطٛظاض١ٜٝن١ٟ ٚاٟ ي

َُٜٞ نٛضزغتإ ثؿتطريٟ نٛضز٠ناْٞ خؤَإ به١ٜٔ ٚئ١ضظٚ ساَيٞ خؤَإ بؤ  ١َُٝف ٠ٚى ١ٖض غٝاغ١تٞ ئ

َٝ ١َُٝ ي١ثاض٠ٚ٠ نؤ١ََي َٞ ١ْؾطؤؾري، ئ ٍَ ١ْن١ٜٔ، خا٠ْٚٛناصياْٝإ ث و ز٠ضنٟٛٚ ط١ضَٝإ ع١ض٠ب١نإ نؤ

َٞ زضابٛٚ ن١  َٝٓٝإ ث َٝو ط١دمٞ تط ب١َي ١ٜ١ٖ، ن١ زٜاض بٛٚ زٚاٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ْا٠ٚنإ ز٠ضنٛٚبٛٚ، نؤ١ََي

َٞ ثِط نطزب٠ٚ١ْٚٛ، ت١ْا١ْت ط١ٜؿت٠ٚٛت١ ئ١دم١َْٛٞ  َٜٔ، ْا٠ٚناْٝإ زٜاض٠ ئ١دم١َٕٛ ؾؤِضَٝإ ث زاسي١ظض

َٜو ب١زٚازانٛٚمن بؤ ئ١ٚ ١َغ١ي١ٜ١ نطز، ٠ٚظٜطإ، ب١يّ زٜاض بٛٚ زٚاٟ ئ٠ٚ١ ِضاطريابٛٚ، َ ٔ خؤّ ن١ْسداض

َٝهِ ز٠غت ١ْن١ٚت، بؤ١ٜ  َٝػتا َٓٝـ ٠ٚيَ ب١يّ ب١ِضاغ  ي١ س١َي١ق١ٜ١نٞ َٛؾط٠غسا ز٠غِٛٚضا٠ٚ١َ تا ئ

َٜت، ي١ّ  َٞ بسض َٝهٝإ ث َٜت ٍَ ئ١ٚإ ئ١ٚي١ٚ َٜت بؤ ئ١َػا َٜٔ،  =7ئ١ط١ض بهط ١ٖظاض ن١غ١ ئ١ٚاْٝـ زاسي١ظض

ٍَ ق١ض٠بٟٛٚ ئ٠ٚ١ٜإ بؤ ي١ب١ضئ٠ٚ١ٟ ن١  َٞ زضابٛٚ ٠ٚ ؾؤِضَٝإ ثِط نطز٠ٚ٠، ئ١َيب١ت١ ئ١َػا ثاض ٠ٚعسٜإ ث

َٜت٠ٚ١، َٔ ثؿتطريٟ ِضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ ِضؤؾٓبريٟ ٚ ِضاط١ٜاْسٕ ز٠ن١ّ ي١خاَيٞ  ن١ زاٚاٟ ئ٠ٚ١ ز٠نات  <7ز٠نط

َٝٛإ  ١َٜٓٚاض ١ٜ١ٖ ي١نٛضزغتإ، ن١ٜ١ى ثط=تا  00;9ي١نٛضزغتاْسا ي١ ْ ؤش٠ ن١ٝ بؤٜإ زا١ْْطا٠ٚ، ١ٖظاض ؾٛ

َٝه١ ي١ٚؾاضا١ْٟ  َُٜٞ نٛضزغتاْسا، ١ٜن َٝطاقسا، ١ْى ت١ْٗا ي١ٖ١ض َٜهٞ ظؤض نؤ١ْ ي١ع َٜعإ نؿطٟ ؾاض ب١ِض

َٝهٞ ظؤض نؤْٞ ١ٜ١ٖ، ن١ ئ١ِضؤٜت١ ؾاضٟ نؿطٟ، َٔ ظؤض غٛثاغٞ ناى غاالض ز٠ن١ّ ن١ئ١ٜٚـ باغٞ  ن١قٝس٠َ

١َٜٓٚاضٟ ظؤض ق١ٜػ١ضٟ نطز، َٓٝـ ثؿتطريٟ ز٠ن١ّ، ت١ْٗا ق١ٜػ َٝهٞ ؾٛ َٜٓ ١ضٟ نؿطٟ ١ْٝ، نؿطٟ ن١ْس ؾٛ
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َٝت١  َٞ بسات٠ٚ١ ب١ِضاغ  ئ١ب َٜهٞ ي َٜت ئ١ط١ض سه١َٛت ْؤش٠ْٞ بهات٠ٚ١ ٚ ئاِٚض ١َٝٝ، ن١ز٠تٛاْسض نؤٕ ٚططْطٞ ي

َٜو ْؿٛغٞ ظٜاز ز٠نات ب١ؽ ت١ْٗا نؿط١ٜ ن١ ز٠بٝٓري ْؿٛغٞ ي١ن١ّ  َٝو، ن١ب١ِضاغ  ١َٖٛٚ ؾاض َٜٓ ؾٛ

َٞ به١ٕ ئ١ٚؾاض٠ ئ١ٚ بْٛٚسا١ٜ، ئ١ٜٚـ  َٜٝٛػت ١ْٝ، با٠ِٚضّ ث َٝٞ ث ب١ٖؤٟ  ن١َٞ خع١َتطٛظاض١ٜٝناْٞ ن١ب١ث

َٝـ  َٝهٞ تاظ٠ ي١ٚ 0<ِض٠غٝـ ٚدازا١ْٟ ن١نطا٠ٚ ١َٖٟٛٚ ٖٞ غاَي١ناْٞ ث َٝػتا ْابٝٓري ن١ؾت نا١ْ، ١ٖتا ئ

َٜٛٝ َٝٞ ث َٝري ي١ّ ؾاض٠ ز٠غ  خع١َتطٛظاضٟ ب١ث ًَ َٝت ن١ ب َٝت، دٝطاٟ ئ٠ٚ١ ب ػت ط١ٜؿت٠ٚٛت١ ئ١ّ ؾاض٠ نطاب

َٝهطز٠ٚٚ، ن١  َٝطاٟ ز٠غتدؤؾ١ٝ ي١سه١َٛت ن١ ئ١ٚ ب١ْسا٠ٟٚ ي َٜهٞ ١ٜ١ٖ ن١د ٍَ ئ٠ٚ١ؾسا ب١ْساٚ ؾاض٠، ي١ط١

َٝت بؤ ئ١ٚ ْاٚن١ٜ١، ئ١ٚ ْاٚن١  َٜت بؤ ئ٠ٚ١ٟ ط١ؾتٝاض به ١َٜٓٚاض٠ناْسا ئٝػتػ ٍ بهط ٍَ ؾٛ َٜت ي١ط١ ز٠تٛاْسض

َٞ خع١َتطٛظاضٟ نؤَيٞ ْان١ٕ، ب١ ًَٔ، ب١يّ ت١ْٗا ي١ب١ض ب َٜ َٞ ز َٟ ب١د َٝهاضٜـ خ١َيه١ن١ ئ١ٚ َيهٛ ي١ب١ض ب

َٝت  َٝو ئ١ب َٝت١ غ١ضَا١ٜ ٚ ٠ٚنٛ قٛت َٟ، خ١َيه١ن١ ئ١ب َٜت٠ٚ١ ي١ٚ ١َٜٓٚاض بهط ئ١ط١ض ٖاتٛ ناضٟ غٝاس١ت ٚ ؾٛ

َٝت، غ١باض٠ت با١ٜخسإ ب١ط١ضَٝإ ب١طؿ ،  َٝهاضٟ ١ْداتٝإ ب ٠ٚ١َٓٓٝٚ ي١ب َٟ سي بؤٜإ ن١بتٛأْ ي١ٚ

َٜعإ ب١ِضاغ  ئ١ َٝطاٟ شيٛح ١ْٝ، ب١ِض َٜت د َٝسا٠ٚ١ْٟ ي١ط١ضَٝإ ز٠نط ٚ ثِطؤشا١ْٚ ئ١ٚ با١ٜخسا١ْٚ ئ١ٚ ئاِٚضي

ٍَ، ظؤضب١ٟ ظؤضٟ  َٝٞ ط١ضَٝا١ْ، ن١الض ، نؿطٟ ، ن١َه١َا ١َُٝ ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري ئ١ٚ خ١َيه١ٟ ن١ْٝؿت١د ئ

، 7:0مشٛئ ب١َازز٠ٟ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ن١ْؿٛغٝإ ي١غ١ض زٜاي١، ن١ضنٛٚى ٚئ١ٚ ْاٚنا١ٜ١ْ ظؤضب١ٜإ ١َ

٠َٛٝض٠ٟ ن١ زٜاضٟ نطا٠ٚ بؤ ثطؤش٠  َٝٞ ئ١ٚ ث َٜـت، ب١ث َٜت ٚ زاز٠ْسض ب١يّ ن١ ثطؤش٠ناْٝإ بؤ زٜاضٟ ز٠نط

َٝٞ ثػ ٠َٛٝضٟ شَاض٠ٟ زاْٝؿتٛٚا١ْ ن١ ب١ث َٝٞ ١َٖٛيب١ت١ ث َٜت، ب١يّ ئ١ٚإ ب١ث ٚي١ٟ خؤضاى زٜاضٟ ز٠نط

َُٜٞ نٛضزغتإ  ، بؤ١ٜ ٚاٜإ -ٕ 7:0ْري، ب١َيهٛ ي١غ١ض َازز٠ٟ ثػٛٚي١ٟ خؤضاى ِضاغت١ تاب  ب١ٖ١ض

َٜت  َٜت، بؤ١ٜ ئ١ط١ض بهط َٜٝٛػت خع١َتطٛظاض١ٜٝنإ ٚ ثطؤش٠ناْٝإ بؤ زابري ١ْنط َٝٞ ث َٝهطزٕٚٚ ن١ ب١ث ي

َٝٔ ئ١ٚا١ْٟ ي١غ١ض َازز٠ٟ  ٠َٛٝض٠ ٠ٚنٛ ئ١َي ١َُٝ ي١ث١ضي١َإ ئ١ٚ ث َٝهٝإ بؤ  7:0ئ ١َُٝ سػاب ٕ ي١ٚ ْاٚنا١ْ ئ

َٜٝٛػتٝإ ب٠ٚ١ به١ٜٔ، نْٛه١ ئ١ٚ َُٜٞ نٛضزغتأْ، خ١َيهٞ ئ١ّ ٚيت١ٕ ث اْٝـ ب١ِضاغ  زاْٝؿتٟٛٚ ١ٖض

َٜهاْٞ ط١ضَٝإ، ١ََٖٛٚإ  َٜت، غ١باض٠ت ب١طْٛس ٚالز ١ٜ١ٖ ن١خع١َتطٛظاض١ٜٝنإ بؤ ئ١ٚاْٝـ ؾ١ضا١ّٖ بهط

َٝٗات ن١ ١َٖٛٚ طْٛس٠ناْٞ ط١ضَٝإ خا َٝطٟ ي١ط١ضَٝإ بٛٚ، ٚاٟ ي ثٛٚض نطإ، ز٠ظاْري ن١ ئ١ْؿاٍ ثؿهٞ ؾ

 ١َُٝ َٝػتا ئ ٍَ ئ٠ٚ١ؾسا ئ ٠َٛٝ ١َْا، ب١يّ ي١ط١ َٜهٞ ب١ث ت١ْا١ْت ئ١ٚا١ْؾٞ ن١ي١غ١ض داز٠ بٕٛٚ، ٖٝ  طْٛس

َٜهٝإ خؤٜإ ئا٠ٚزاْٝإ  َٜٝٛػت ئا٠ٚزإ ١ْنطا١ْٚت٠ٚ١ ي١ٚ ْاٚن١ٜ١زا، ١ْٖس َٝٞ ث بِطؤٜٔ ١ٜى طْٛس ب١ث
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١ٜ٠َٛٝ ١ْط١ؾتٛٚ ٠ ب١ئ١ٚإ تا٠ٚنٛ خ١َيه١ن١ ت١ؾذٝ  بٔ نطزؤت٠ٚ١، ب١يّ خع١َتطٛظاض١ٜٝنإ ب١ٚ ؾ

َٝٓري بؤ ئ٠ٚ١ٟ  َٜو ب ٠َٛٝض ٍَ ئ٠ٚ١ؾسا ١ٖض ث ٠ٚ١َٜٓ بؤ ئ٠ٚ١ٟ طْٛس٠ناْٞ خؤٜإ ئا٠ٚزإ به٠ٚ١ْ١، ي١ط١ بط١ِض

َٜت٠ٚ١،  َٞ بسض َٜٝٛػ  ب١ٜ٠ٚ١ ٜإ َٛغت١س١قٞ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ٚا ئاِٚضٟ ي َٝري ئ١ٚ خ١َيه١ ي١ٚ ْاٚن١ٜ١ ث ًَ ب

٠َٛٝض٠نإ  َٜت٠ٚ١، ١َٖيب١ت١ ١َٖٛٚ ث َٜت٠ٚ١، ١َٖٛٚمشإ ؾاٖٝسٜٔ ن١ٚا طؤِض٠ ب١نؤ١ََي١نإ ١َٖيس٠زض ئ١ٜاْطط

َٜت ب١ط١ضَٝإ، غ١باض٠ت ب١ثطؤش٠ناْٞ ؾاضٟ نؿطٟ، زٜاض٠ ؾاضٟ نؿطٟ  َٝط ز٠زض ١ٜنػ١ض ثؿهٞ ؾ

َٝؿٓٝاض نطا٠ٚناْسا١ٜ، َٔ  ٍَ ي١ثطؤش٠ ث ي١ثطؤش٠ناْسا، ثطؤش١ٜ٠نٞ ظؤض ن١َٞ ب١ضن١ٚت٠ٚٛ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ئ١َػا

َٜو ٚخؤّ د َٝهِ نطز٠ٚٚ، ت١ْٗا ًَٝاض َٜعإ ئ١ٚ  :ًَٝؤْٞ بؤ ت١ضخاْهطا٠ٚ ن١ ت١ْٗا  00=١ز٠ٚي ثطؤش١ٜ٠، ب١ِض

َٜت  َٜص٠ ن١َ١ ئ١َ١ ئٝهتٝؿا ْانات، ن١ٚا تؤ بت١ٚ َٜٝٛػ  ب١ ثطؤش٠ ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ ب١ّ ِض ١َٜٓ ب١ضاغ  ث ؾٛ

١َُٜ غ١ض زاٖات ٠َٛٝ زٜاض به١ٜت، ز َٜو ي١ؾاض٠ناْٞ خؤت غُٝاٟ ؾاضٟ ث ٞ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ، زٜاض٠ ؾاض

َٜو ٚ ١َُٝ ٖات٠ٚٛ، ت١ْٗا ًَٝاض ًَٝؤٕ زٜٓاض  ;=ي١زاٖاتٞ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ ئ٠ٚ١ٟ ن١ي١خؿت١ن١زا بؤ ئ

َٜت، ن١ئ١ط١ض  ١َُٝ ز٠بِطزض َٜهٞ ظؤض ثاض٠ ي١ئ ١َُٝ ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري ن١ي١ْ١ؾ١قاتٞ غٝازٟ بِط زٜاضٟ نطا٠ٚ، ئ

َٝت ٚ سػابٞ به١ٜٔ ب١  َٞ ت٠ٚ١ضزا ن١ ئ١ٜٚـ ي١  0;=تطًٜٝؤٕ ٚ  70ب َٜت، ي١غ ًَٝاض زٜٓاض ت١عيري ز٠نط

ٍَ ١َؾاضٜعٞ ؾ١ضٜهاتٞ ١ْؾ  ئ١د١ٓبٞ،  ١ًَ بؤ تٛضنٝا، ي١ط١ نٛيؿ١ٟ ئٝٓتادٞ ١ْٚت، ي١ ئذٛضٟ ١ْق

١َُٝ ي١  َٝو ٚ =7ن١ئٝػتٝشكاقٞ ئ ٍَ  90<% ئ١نات، ن١ ز٠نات١ تطًٜٝؤْ ١َُٝ ي١َ١زا ي١ط١ ًَٝاض زٜٓاض، ئ

َٝطاقٞ ئ٠ٚ١ؾسا ِضؤشا١ْ س َٝطام، ب١يّ  00=ه١َٛتٞ ع ١ٖظاض ب١ضٌَٝ غٛٚت١َ١ْٞ ئٝػترياز ز٠نات بؤ ع

َٝهٞ خؤَا١ْ، ب١يّ ئ١ٚ  ١َُٝ غؿط٠، ئ١َ١ ئٝػتٝشكاق ١َُٝ ي١ّ ب١ؾا١ْزا ن١ زٜاضِٜ نطز ٖٞ ئ سػ١ٟ ئ

َٝػتا زٜاضضيإ نطز٠ٚٚ ي١د١ز٠ٚيٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ن١بؤَإ ٖات٠ٚٛ، ئ١َ١ ت١ْٗا  ١َُٝ ئ ٚ ت١ْٗا زاٖات١ٟ ن١ئ

ٍَ ناضط١ٟ غاظزا، زٜاض٠ ئ١ّ بٛزد١ٜ١  ٠َٜٛب١ضا١ٜتٝا١ٜ١ْ ن١ زاب١ؾٞ غٛٚت١َ١ْٞ ز٠ن١ٕ، ي١ط١ زاٖاتٞ ئ١ٚ ب١ِض

َٜت، ١َٖيب١ت١ ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ٟ ن١باؽ  َٞ ز٠نط َٜت ٚثطغٝاضٟ ي ئ٠ٚ١ ١ْٝ ن١باغٞ ز٠نط

َٝط٠ باؽ ١ْنطا٠ٚ، ب١ي َٜت ي١ ؾطؤؾتين َٛؾت١قاتٞ ١ْٚتسا ي ٍَ ي١بٛزد١زا بؤَإ ٖاتبٛٚ، ن١ بؤ ز٠نط ّ ثاض غا

َٜهٞ تط ئ١ٚ ثطؤشا١ْ بؤ  ١َُٝ خؤَإ بٜٛٚٔ زاٚاَإ نطز ن١ داض َٜعطانإ بٛٚ، ب١يّ ٚابعامن ئ ثطؤش٠ناْٞ ثاض

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ بؤ غاَيٞ زاٖاتٛٚ، ئ١ٚ بِط٠ ثاض٠ٟ ن١  ٍَ ئ٠ٚ١ؾسا َٔ ث ث١ضي١َإ ١ٜ١ْت٠ٚ١، ب١يّ ي١ط١

َٜت ي١ ؾطؤؾتين َٛؾت١قاتٞ ١ْٚتسا، نْٛه١  ت١خكٝل نطا٠ٚ ٜإ ئ١ٚ بِط٠ ثاض٠ٟ ن١ز٠غتُإ ز٠ن١ٚ
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َُٜٞ نٛضزغتإ، ت١ْٗا َٛؾت١قات١ ز٠ٜؿطؤؾري، ئ١ٚ زاٖات١ٟ ي١ٚ  ١َُٝ ١ْٚتٞ خاٚ ْاؾطؤؾري ي١ٖ١ض َٜعإ ئ ب١ِض

َٝت١ ث١ضي١َإ، ٜإ ئ١ط١ض ْا١ٜت١ ث١ضي١َإ ي١ن١ْس ثطؤش١ٜ٠ َٜت ب١ِضاغ  ب نٞ َٛؾت١قات١ ز٠غتُإ ز٠ن١ٚ

َٜت، بؤ صي١ْٚٛ ٚابعامن بريؤن١ٜ١ى ١ٜ١ٖ بؤ قٛتاةا١ْنإ ئ١ٜٚـ بريؤن١ٜ١نٞ ظؤض  غرتاتٝصٜسا غ١ضف بهط

َٜعّ ناى غ١ض٠ٚض باغٞ نطز،  َٝت، ١ْى ٠ٚى بطاٟ ب١ِض ًَٝؤٕ بؤ  70ظؤض باف ٚت١ْسضٚغت١، با ي١ ثطؤش١ٜ٠ى ب

َٝت ٚئ١ٚ سك١  80ظاْهؤ١ٜى ٚ ثاض١ٜ٠، ٜإ ئ١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠ ًَٝؤٕ بؤ ظاْهؤ١ٜنٞ تط، ب١َيهٛ ئ١ط١ض ب

َٝت، غٛثاؽ. َٜـت ٚزٜاضٜـ ز٠ب َٝطاٟ خؤؾٞ ز٠طط َٜت، د َُٜٞ نٛضزغتإ غ١ضف بهط  ي١ثطؤش٠ٟ غرتاتٝصٟ ١ٖض
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 غٛثاؽ، َاَؤغتا نا٠ٚ، ؾ١ضَٛٚ.
َٜع نا٠ٚ حمُس اَري:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜت َٝو َٔ ز١َ٠ٚ َٝو ي١ٖاٚناضامن باغٝإ نطز، ئ١ٜٚـ ث٠ٜٛ١ْسٟ  خاَي َٝٝٞ ب١ؾ باغٞ به١ّ ب١غ١ضث

١َُٝ ت١َاؾا به١ٜٔ، بٛزد١ٟ  َٝٓإ ٚبٛزد١ٟ ت١ؾػ١ًٝٝ، ئ١ط١ض ئ َٝٛإ بٛزد١ٟ ٠ٚب١ضٖ ب١ْاٖاٚغ١ْطٞ ي١ْ

َٜطاْٞ  َٜط٠ٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ناٚز َٝٓإ ْاٖاٚغ١ْط١ٝن١ٟ ١ٜنذاض ظؤض٠، ب١طٛ ٍَ بٛزد١ٟ ٠ٚب١ضٖ ت١ؾػًٝٞ ي١ط١

َٝٞ ب٠ٚٛ، ئابٛٚ َُٜإ ي َٝه١ٚتٓا١ْٟ ن١ خؤَإ طٛ ضٟ ٚ ثػجؤِضإ ن١باغٞ ز٠ن١ٕ ٜإ ي١ٚ نؤِضٚ غُٝٝٓاض ٚ ناٚث

ٍَ غاَيٞ ثاض  ٍَ ي١ط١ ٍَ ظٜاز ز٠نات، ب١ؽ ئ١َػا ٍَ ب١غا ١َُٝ ئ١ط١ض غ١ضْر بس٠ٜٔ ئ١ٚ ْاٖاٚغ١ْط١ٝ غا ئ

َٝٓإ ي7:١بٛزد١ٟ ت١ؾػًٝٞ ي١  ٠ٚٚ، باؾ١ ئ١ط١ض ن١ْس % ن١َٞ نطز:% ظٜازٟ نطز٠ٚٚ، بٛزد١ٟ ٠ٚب١ضٖ

٠َٛٝٚ ب١ّ غٝاغ١ت١، ب١ٚ دؤض٠ ث ١ْ بِطؤٜٔ ي١ئاناَسا بٛزد١ٟ ت١ؾػًٝٞ  َٝهٞ زٚاتط ١ٖض ب١ّ ؾ غاَي

َٝٓإ، َٓٝـ ز٠ظامن ئ١ٚ ٠ٚظع١ ئابٛٚض١ٜٟ ن١  َٝت٠ٚ١ ي١غ١ض سػابٞ بٛزد١ٟ ٠ٚب١ضٖ ئاغت١ن١ٟ ظؤض ب١ضظ ْاب

َٝٛإ بٛزد١ٟ ت١ؾػًٝٞ ٚ  َٝػتا ئ١ٚ ْاٖاٚغ١ْط١ٝ ي١ ْ ٍَ زضٚغت ئ َٝو ٚ زٚٚ غا َٝٓإ ب١غاَي بٛزد١ٟ ٠ٚب١ضٖ

َٝو ن١ئ١َِطؤ خؤٟ  َٝؿ١ ن١ٚاٟ نطز٠ٚٚ بؤت١ ٠ٚظع َٝهٞ غٝاغٞ ٚي١ث ٍَ ب١ باضٚزؤخ ١ْب٠ٚٛ، ب١ن١ْسٜٔ غا

َٜصٕ،  ١ٜ٠َٛٝ ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ ئاٚا زابط َُٜٞ نٛضزغتإ، ن١ْاناض بٕٛٚ ب١ٚ ؾ غ١ثاْس٠ٚٚ ي١غ١ض سه١َٛتٞ ١ٖض

َٝو ي١نٛضزغتإ بري ي٠ٚ١ ب١يّ ثطغٝاض٠ن١ٟ َٔ ئ٠ٚ١ٜ َٝػتا ١َٖٛٚ ال١ٜى ١ٖغت ز٠ن١ٜٔ، ١َٖٛٚ ن١غ ١ ئ

َٝت بري  َُٜٞ نٛضزغتإ، ١ٖتا ئ١ط١ض دٛتٝاض ب ز٠نات٠ٚ١ ن١ نؤٕ َٛٚن١ٜ١ى زابري بهات ي١بٛزد١ٟ ١ٖض



 114 

َٜٓسناض  َٝت زاٚاٟ زابري نطزْٞ َٛٚن١ ز٠نات، خٛ َٝت، ئ١ط١ض زٚناْساض ب ي٠ٚ١ ز٠نات٠ٚ١ ن١َٛٚن١ٜ١نٞ ١ٖب

َٝت ١ٜنػ١ض خؤثٝؿاْسإ ز٠نات ٚزاٚاٟ زا١َظضاْسٕ َٚٛٚن١ ي١ئا َاز٠ٚ١ٜٝ٠ زاٚاٟ َٛٚن١ ز٠نات، ز٠ضٜـ به

َٝهٞ  َٝهٞ نٛضز٠ٚاضٟ، ١َٖٛٚ تان َٝط١ٜؿت١ٟٓ ن١زضٚغت ب٠ٚٛ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ١َٖٛٚ تان ز٠نات، ئ١ٚ شٜٓط١ ٚت

َُٝ َٜو ي١ ِضؤشإ ئ َُٜٞ نٛضزغتإ زاٚاٟ َٛٚن١ بهات، ئاٜا ئ٠ٚ١ ٚاْانات ِضؤش َٝهٞ ١ٖض ١ تٛٚؾٞ ١ٖيٚغاْ

َٜهٝؿٞ  َٜهٞ ب١ظ٠ٚاز، ١ْٖس َٜهٞ ب١غٛيؿ١ٟ ع١قاض، ١ْٖس ئابٛٚضٟ ببري، ئ١ٚ ١َٖٛٚ بٛزد١ٟ ت١ؾػ١ًٝٝ ١ْٖس

َٟ ٚزائٞ  َٜت١ خٛاض بهٝت١ َٛٚن١، ِضاغت١ باضٚطٛظ٠ضإ ظٜاز ز٠نات، ب١يّ ي١ٖ١َإ ناتسا ْطخٞ ثاض٠ف ز

َٝط٠زا ثطغٝاض٠ن١ٟ َٔ ئ٠ٚ١ٜ ١َٜٓضاْٞ سه١َٛت ١َعٝؿ١ زضٚغت ز٠نات، ي َٜع، ٜإ ْٛ ١ ي١ٖ١ضزٚٚ ٠ٚظٜطٟ ب١ِض

َٜصخا١ْٜتإ ١ٜ١ٖ، ث ْٞ غرتاتٝصٟ ئ١ٜ٠ٚ١،  َٝهٞ زض َُٜٞ نٛضزغتإ، ٖٝ  ث ْ ٠َٛٝ ٠ٚنٛ سه١َٛتٞ ١ٖض ئاٜا ئ

َٜطاٟ  َٝت١ غ١ض ِض ١َُٝ ي١ئاناَسا ِضاغ  خؤٟابؤ ئ٠ٚ١ٟ ي١زاٖاتٛٚزا ئ١ٚ ْاٖاٚغ١ْط١ٝ ب ، نْٛه١ ب١ِضاغ  ئ

َٝهٞ ئابٛٚضٟ ٚ س١تا تٛٚؾٞ ق١ٜطاْٞ باظاضِ ٚ تٛٚؾٞ ق١ٜط َٝهٞ ط١ٚض٠ ز٠بري، تٛٚؾٞ زاِضَاْ اْ

١َُٝ َٛٚن١ٟ خ١َيو برب ٜٔ ٜإ شٜاْٞ خ١َيو زابري  ٍَ ئ٠ٚ١زا ِْٝ ن١ئ نؤ١َي١ٜتٝؿُإ ز٠نات، َٔ ي١ط١

َٝ ١َُٝ ث َٜطاٟ تط٠ٚ٠ شٜاْٞ خ١َيو زابري به١ٜٔ، خؤ ظؤض ٚيتٞ ي١ئ ؿه١ٚتٛٚتط ١ْن١ٜٔ، ب١يّ ز٠تٛاْري ي١ض 

١َُٝ ظ٠ب١الح تط٠، ب١يّ ئ٠ٚ١ْس٠ ؾؿاض ْاخ١ْ١ غ١ض  ٚز٠َٚي١َ١ْس تطٜـ ١ٜ١ٖ، ن١ بٛزد١ٜإ ي١ئ

سه١َٛت١ن١ٟ خؤٜإ ٚ بٛزد١ٟ سه١َٛت، ي١ال١ْٜٞ تط٠ٚ٠ ناض٠غ١ضٟ ز٠ن١ٕ، ئ١ٜٚـ ب١ناضا نطزْٞ 

َٝ َٜٓسناضاْٞ ئ ١َُٝ خٛ ١ُ ز٠ضنٕٛٚ ي١ظاْهؤ ن١ضتٞ تاٜب١ت ٚب٠ٚ١ٟ خ١َيو ئٝؿٛناض بهات، ١ٜعين ٚابه١ٜٔ ئ

َٝو ز٠ضنٕٛٚ بري ي٠ٚ١ به٠ٚ١ْ١ ن١ به١ٓ ن١ضتٞ تاٜب١ت، ١ْى بري ي٠ٚ١ به٠ٚ١ْ١ ن١زاٚا  ٜإ ي١ ئٝدتٝكاق

َِٝ ب١نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛى ٚ ق١ضاضاتٞ غ١ض ناغ١ظ  ي١سه١َٛت به١ٕ نؤٕ ت١عٝٓٝإ بهات، ب١ِضاغ  َٔ ئ٠ٚ١ ْاَي

َٜٝٛػ  ب١ نؤْؿطاْؼ ٚ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ  َٜت، ئ٠ٚ١ ث َٜصخا١ٜٕ ١ٜ١ٖ، ز٠نط َٜٝٛػ  ب١ث ْٞ زض ؾطاٚإ ١ٜ١ٖ، ث

َٜٝٛػ  ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ثػجؤِضإ ٚؾاض٠ظاٜاْٞ  َٜت، ث َٜٝٛػ  ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ب١ز٠ٜإ نؤِض ٚغُٝٝٓاضٟ ي١غ١ض بهط ث

َٝهٞ ط١ٚض٠ ١ْبري  ١َُٝ بتٛاْري ي١ثاؾ١ِضؤشزا تٛٚؾٞ ططؾت َٝٔ ٖاٚناضَإ بٔ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ ْاٚخؤ ٚبٝاْٞ ب

َٝٓإ ٚبٛزد١ٟ ٠ٚط١ِضخػذي، ن١ ن١ئ١ٜٚـ ئ١ٚ ْاٖاٚغ١ َٝٛإ بٛزد١ٟ ٠ٚب١ضٖ َٜت٠ٚ١ ي١ْ َٞ به١ٚ ْط١ٟٝ ي

١َٓٝض، ي١دٝاتٞ ئ٠ٚ١ٟ بب١ٓٝ  َِٝ ٚا١ٜ ز٠ب١ٓٝ نؤ١ََيطا١ٜنٞ َؿ١خؤضٟ ْاب١ض١ّٖ ٖ ي١ثاؾ١ضِ ؤشزا َٔ ث

َٝؿ١ُضط١ٚ ؾ١ ١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص١ْٟ ث ١َٓٝض، خاَي١تٞ ز٠ّٚٚ: ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ب١ِضاغ  ئ ٖٝسإ، نؤ١ََيطا١ٜنٞ ب١ض١ّٖ ٖ
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١َُٜ ز٠ٜبٝٓري  َٝهٝـ ي١ّ ١ٖض ١َُٟٝ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ١ٖٚتا ١ٖض ب١ضثطغ ١ٖض ١َٖٛٚ ال١ٜنُإ ض ي١ئ

َٝري ؾا١ْٜٞ ظؤضتطٜٔ خع١َتٔ ٚ ؾا١ْٜٞ ئ١ٜ٠ٚ١ ظؤضتطٜٔ  ن١باغٞ ن١غٛناضٟ ؾ١ٖٝسإ به١ٜٔ ز٠َي

َٝت َٚٛقاِض١ْ٠ به١ٜٔ ب١ب١ضظب٠ٚ١ْٟٚٛ ئاغ  َٜت، ب١يّ ئ١ط١ض ب  شٜإ ي١ّ غ١ضز١َ٠زا، ٖاٚناضٜٝإ بهط

َٜت ب١ٚ  َٝهٞ ئاٚا باؾسا ْري ن١ َٛقاِض١ْ٠ بهط ت١نًٝؿٞ شٜإ ظؤض قٛضؽ ب٠ٚٛ، ن١غٛناضٟ ؾ١ٖٝساصيإ ي١ئاغت

َٝػتا ١ٜ١ٖ، ي١َاْطٞ  ٍَ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ  ٠ٚ2ظعٞ شٜإ ٚطٛظ٠ضا١ْٟ ن١ئ َٝهُإ نطز ي١ط١ نؤْؿطاْػ

َٝ  ث١ضي١َٓتاضاْٝـ  َٟ ثػجؤِض ن١ ١ٖتا ١ٜن ( بؤ 9ئاَاز٠بٕٛٚ بؤ ١َٖٛاضنطزْٞ ٜاغاٟ شَاض٠)١ْٖٚس

َٝسا بٛٚ ن١ شٜإ ٚ طٛظ٠ضاْٞ  َٝعإ َٚٓساَيٞ ؾ١ٖٝسإ ١ٖٚض٠ٖٚا ظؤض خاَيٞ تطٟ ت زٜاضٜهطزْٞ ز٠ضَاَي١ٟ خ

َِٜ ز٠تٛأْ ئ١ٚإ  َٝط٠ زاٚا ز٠ن١ّ ي٠ٚ١ظاض٠تٞ زاضاٜٞ ٚ سه١َٛتٞ ١ٖض ن١غٛناضٟ ؾ١ٖٝساْٞ ناى ز٠نطز، ي

َٜو ب١ غ١ي َٜو ي١ باضططاْٞ شٜاْٝإ ن١ّ ب١ بِطٜاض س١ٝتٞ خؤٜإ ئ١ٚ ز٠ضَاَي١ٜ١ غ١ضف به١ٕ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ تؤظ

َٜت ي١دٝاتٞ ئ٠ٚ١ٟ  َٜٓسْٞ َٓساَيٞ ؾ١ٖٝس ١َٖٟٛٚ بسض بهات٠ٚ١، ١ٖض٠ٖٚا ئ١ٚ ثاض٠ٟ ن١ت١ضخاْهطا٠ٚ بؤ خٛ

َٜهٝإ باغٝإ نطز، ي١  َٜت، ٜاخٛز ئ١ٚ بِط٠ ثاض٠ٟ ن١ بطاز٠ضامن ١ْٖس ٛٚن١ٟ ث١ً %ٟ 11َن١ ٠ْٟٛٝ بسض

١َُٝ بؤ ثطؤش٠َإ زاٚا  َٜت خطا١ٜ غ١ض سػابٞ غٓسٚقٞ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ، ب١ِضاغ  ئ تاٜب١ت١نإ ز٠بِطزض

َٝت  َٞ به١ٕ، ئ١ط١ض ١ٖض ْا بؤ ١ْخؤؾدا١ٜ١ْى ب نطز بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن١غٛناضٟ ؾ١ٖٝسإ ئٝػتٝؿاز٠ٟ ي

َٜت ب١ن١غ َٜو ز٠زض َٝػتا ب١دؤض ٛناضٟ ؾ١ٖٝسإ ن١ب١ِضاغ  ن١ث٠ٜٛ١غت بٛا١ٜ ب١ ن١غٛناضٟ ؾ١ٖٝسإ، ئ

َٜٝٛػ  ب١  َٝو ي١ ن١غٛناضٟ ؾ١ٖٝسإ، ئ١ط١ض ي١ ١ْؾت١ضط١ض١ٜٝى ث ١ََٖٛٚاْٞ ْٝط١ضإ نطز٠ٚٚ، ١ْخؤؾ

َٞ به١ٕ، ئ٠ٚ١  َٝطٜإ ث َٞ ٠ٚى ئ٠ٚ١ٟ خ َٝو ز٠ٜس٠ْ َٝت ٠ْٟٛٝ ز٠ز٠ٕ، ٠ْٛٝن١ف زٚاٟ ن١ْس َاْط َٝو ب ًَٝؤْ

َٝه١ ن١ ؾاٜػت١ ب١ن١غٛناضٟ ؾ١ٖٝسإ  َٜت، ب١ِضاغ  ؾت َٝسان١ٜ٠ٚ١ْٚٛى ي١ٚ ١َٚظٚع١ بهط ١ْٝ، س١ق١ ث

 ١َُٝ َٝهٞ تطٜـ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١باؾرت نطزْٞ شٜإ ٚطٛظ٠ضاْٞ ن١غٛناضٟ ؾ١ٖٝسا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، ب١ِضاغ  ئ خاَي

 َِٜ َٝػتا ؾ١ٖٝساْٞ غ١ْط١ضَإ ظؤض َا٠ٚ ن١غٛٚز١َْس ١ْبٕٛٚ ي١ظ٠ٟٚ ٚخاْٛٚ، ِضاغت١ سه١َٛتٞ ١ٖض تا ئ

٠ٟ ن١غٛناضٟ ؾ١ٖٝسإ ي١ٚ بٛاض٠ٚ٠ غٛٚز١َْس بهات، ب١خاْٛٚ ٚظ٠ٟٚ، ب١يّ ظؤض ١َٖٚيٝسا٠ٚ بؤ ئ١ٚ

َٜت، ٜإ خاْٜٛٚإ بؤ زضٚغت  ٍَ ئ٠ٚ١ٟ ن١ظ٠ٟٚ ز٠زض ١َُٝ ٖاٚناضٜإ بري، ي١ثا ١ٜ٠َٛٝنٞ تط ئ َٜت ب١ؾ ز٠تٛاْسض

١َُٝ ئٝػتٝؿاز٠ ي١ٚ نؤَجاْٝاٜا١ْ ٠ٚضبططٜٔ ن١ ي١ ََٜ ، ز٠تٛاْري ئ َٜت، ٜإ خاْٜٛٚإ ز٠زض ثطؤش٠ٟ ز٠نط

ٍَ ٠ٚظاض٠تٞ ١َعين ب١ٚ  َٝب١ْٚٛ، ئ٠ٚ١ ظٜاتط ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ ي١ط١ َٝٓإ ثطؤش٠ناْٝإ بؤ ْٝؿت١د ٠ٚب١ضٖ
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َٝبٕٛٚ  َٟ ٖاٚٚيتٞ خؤَإ ١ٜ١ٖ َٛت١َ١نٝٓٔ نؤَجاْٝاٟ ْٝؿت١د ١َُٝ ١ْٖس بٛاض٠ ز٠تٛأْ ئٝػتٝؿاز٠ به١ٕ، ئ

١َُٝ ز٠تٛاْري ب ١ثاض١ٜ٠نٞ ن١ّ ٚ ب١قٝػ  ن١ّ بؤٜإ زابري زضٚغت ز٠ن١ٕ، ؾٛق١ٚ خاْٛٚ زضٚغت ز٠ن١ٕ، ئ

َٝه١ٚتين ت١ي١ؾعٜؤْٞ باغٝإ  به١ٜٔ، ئ١ٚاْٝـ ٖاٚناضَإ ز٠بٔ، ئٝػتٝعسازٜـ ١ٖب٠ٚٛ ظؤضداض ي١ناٚث

َٟ ي١ٚ ن١غٛناضٟ ؾ١ٖٝسا١ْٟ ن١  ١َُٝ ز٠تٛاْري ن١ ئٝػتٝؿاز٠ به١ٜٔ ي١ٚ ثطؤشا١ْ، ١ْٖس نطز٠ٚٚ، ئ

َٜٝٛػتٝإ ب١ خاْٛٚ ١ٜ١ٖ بؤٜإ زابري ب َٝؿ١ُضط٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ث َٝهٞ تطٜـ ئ٠ٚ١ٟ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ث َٜت، خاَي هط

١َٝٝتٞ ثاض١ٜ٠نٞ  َٜٝٛػ  ث َٝؿ١ُضط١ ث َٝؿ١ُضط١ٚ ئ١ٚ ئُٝها١ْٝت١ٟ ن١ ث ِضاغت١ ناى نطزْٞ  باضٚطٛظ٠ضاْٞ ث

 َُٜٞ َٝػتا غ١ضؼي ١ْنطز٠ٚٚ بؤَإ ٠ٚى ١ٖض َٜت، ب١ٚ ثاض٠ف سه١َٛتٞ ؾٝسِضاٍ تا ئ ١ٜنذاض ظؤضٟ ز٠ٚ

َٜت ظٜاتط ئ١ٚا١ْٟ ن١  6نٛضزغتإ، ن١  َٜت ٠ٚي١ٚ ٖاٚناض١ٜٝنٞ باف نطإٚ، ب١ؽ ز٠نط تطًٜٝؤ١ْ، ب١يّ ز٠نط

١َٜٓ غ١ض يٝٛاٚ ؾ١ٚد١نإ بؤ ئ٠ٚ١ٟ بتٛاْري ١ٖض٠ٚى  َٜه١ٓخطإٚ ةط ٠َٟٛٝ ١ٜن١ ْٝعا١َٝنإ ِض ي١نٛاضن

َٜ َٟ ي١َٛٚن١ناْٝإ باؾرت بهط َٝعأْ ١ْٖس ٍَ ٚ خ ت، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ناى ؾظإ باغٞ نطز، ئ١ٚاْٝـ خا٠ٕٚ َا

 ٍَ َٝهطز٠ٚ٠، ب١ِضاغ  ١ٖٚ َٝت، ئ٠ٚ١ٟ تطٜـ بطاز٠ضإ ظؤض ت١ئهٝسٜإ ي َٝو باضٚطٛظ٠ضاْٝإ باؾرت ب بتٛأْ ن١َ

َٝؿ١ُضط٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، نؤٕ  َٜو ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ٟ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب٠ٚ١ظاض٠تٞ ث َٝٛاظ ١َُٝ ب١ض ؾ َٜت ن١ ئ بسض

َٝؿ١ناصيإ س َٝهٞ غٝاغ١ٝ ي١سه١َٛتٞ ؾٝسِضايٞ ٠ٚضبططٜٔ، ن١ئ٠ٚ١ ظؤض ي١ن ١ٍ ز٠نات، ن١ ئ٠ٚ١ف ١َٚظٚع

َٝؿ١ُضط١ باؾرت  َٝؿ١ُضط١ٚ شٜإ ٚطٛظ٠ضاْٞ ث َٝؿ١ٟ ث ١َُٝ ز٠تٛاْري ن َٞ به١ٜٔ ئ َٝب١د ظٜاتط بتٛاْري ئ٠ٚ١ د

َٝؿ٠ٚ١ٟ ب١ضٜٔ، ظؤض ثؿتطريٟ ئ١ٚ  به١ٜٔ، ي١ِضٟٚٚ ت١دٗٝعٚ ت١زضٜب ٚ غ١ن١ْات ز٠تٛاْري ظٜاتط بؤ ث

١َُٝ ١ْخؤؾدا١َْإ ١ٜ١ٖ، ٖاٚناضا١ّْ ز٠ن١ّ ن١زاٚاٟ نانهطز ٕ ٚزضٚغت نطزْٞ ١ْخؤؾدا١ْٕ، ب١ِضاغ  ئ

َٜت ي١  َٝسان٠ٚ١ْٚٛ بهط َٜٝٛػت١ ث َٟ ١ْخؤؾدا١ْٟ نؤٕ ١ٜ١ٖ، ب١ِضاغ  ث َٝطٟ ثاٜت١خت ١ْٖس َٝػتا ي١ٖ١ٚي ئ

َٝت ظؤض ٖاٚناضٟ ٖاٚٚيتٝإ بهات، ب١يّ ئ١ط١ض  ْؤش٠ٕ نطز٠ٚ١ْٜإ، خ١غت١خا١ْٟ ظؤض ظؤض ط١ٚض٠ٕ، ز٠تٛاْ

َٝت، ٚا سي َٜت، تٛٚؾٞ ١ْخؤؾٞ ز٠ب َٟ ناض٠غ١ض بهط َٝت ي١ٚ َٝت٠ٚ١ بِطٚا به١ٕ ي١دٝاتٞ ئ٠ٚ١ٟ خ١َيو به َٓٝ

ٍَ ئ٠ٚ١ؾسا  ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ١ْخؤؾدا١ْٟ ظؤض نؤْٔ ٚبٝٓا١ٜناْٝإ باف ١ْٝ، خ١ز٠َاتٝإ باف ١ْٝ، ي١ط١

َٝ ١َٜٓ ١ْخؤؾدا١ْنإ ناض١َْس٠نإ بٓ َٜٝٛػت١ ئ١ٚ ئ١دٗٝع٠ تاظا١ْٟ ن١ز طٕ بؤ ز٠ٚضاتٞ ب١ِضاغ  ث

َٟ ١ْخؤؾدا١ْ  َٝؿه١ٚتٕٛٚ َٔ ١َعًَٛامت ١ٜ١ٖ ي١ٖ١ْس َٝؿه١ٚتٛٚ، نْٛه١ ئ١ٚ ئ١دٗٝعا١ْ ظؤض ث ث

َٝت بؤ ؾشٛقات ٚئ١ٚ ؾتا١ْ،  َٓٝ َٝؿه١ٚتٛٚ ١ٜ١ٖ، ب١ؽ ناض١َْس٠ن١ ب١باؾٞ ب١ناضٟ ْاٖ ئ١دٗٝع٠ٟ باف ٚ ث
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َٝ َٜت بؤ نِطٜين ئاَ َٝؿه١ٚتٛٚ، ن١نٞ س١ٜؿ١ ئ١ٚ بٛزد١ ظؤض٠ ي١ ١ْخؤؾدا١ْنإ غ١ضف بهط طٟ ث

َٝهٞ تط ب١ِضاغ  ئ٠ٚ١ٟ  َٝطا١ْ به١ٕ، خاَي نازٜط٠ناْٞ ي١غ١ض ئ١ٚ ئاغت١ ١ْبٔ ن١ ب١باؾٞ ئٝـ ب١ٚ ئاَ

َٝو ي١نؤَي١ن١  ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ئا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْٚ بٛاضٟ نؿتٛناَي٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ١َٖٛٚال١ٜى ز٠ظاْري ١ٜن

َٜطخاْٞ ئابٛٚضٟ نؿتٛناَي١، نٛضزغتاْٝـ ب١ ١ٖ َُٜٞ نؿتٛناَيٞ ب١ْاٚباْط١، ئ١ٚ ق١ضظ٠ غ١ض٠ن١ٝناْٞ ش ض

َٜت  َٝؿ١ٟٓٝ خاْٛٚب١ض١ٜ٠ٟ ن١ ز٠زض َٝهطز٠ٚٚ، ئ١ٚ ث بهٛٚن١ٟ ن١ زضا ب١دٛتٝاضإ ئٝػتؿاز٠ٟ ظؤض ظؤضٟ ي

َٝبٝٓطا٠ٚ، ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض ئ١ٚ ق١ضظ٠ بهٛٚنا١ْٚ ئ١ٚ  ب١طْٛس٠نإ بؤ ئا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ غٛٚزٟ ظؤضٟ ي

َِٝ ٚا١ٜ َٝػتا  غٛيؿ١ٟ خاْٛٚب١ض١ٜ٠، ث َٝهٞ تطٜـ ن١ تائ َٝهٞ ظؤض ب١دٛتٝاضإ ز٠نات، ب١يّ ؾت خع١َت

َٝػتا ئ١ٜٚـ زضٚغتهطزْٞ ب١ْساٚ ٚب١ْس ٚب١ضب١غت١نا١ْ، ن١ ظؤض  َٞ ١ْزضا٠ٚ ي١غاَيٞ ثاض٠ٚ٠ تا ئ ئٝٗتُٝاَٞ ث

َٜت١ غ١ض ئ١ٚ بٛاض٠ٚ ١ّٖ بؤ َٜت، ظٜاتط ت١ضنٝع ةط َٞ بسض َٜٝٛػت١ ططْطٞ ث َٝهٞ باف ز٠نات، ث  ظؤض خع١َت

١َُٝ ز٠تٛاْري غٛٚزٟ  َٝت، ٠ٚ ئ ئ٠ٚ١ٟ ئاٟٚ باضإ ٚ ئ١ٚ ِضٚٚباضا١ْٟ ن١ ي١نٛضزغتاْسا ١ٜ١ٖ ب١ؾري ؤ ١ْن

َٝـ بِطٚات، ئ١ٚنات١ ظٜاتط  َٜطٟ ب١ض٠ٚ ث ٍَ ٚئاٚز َٞ ببٝٓري ئ٠ٚ١ف ٚاز٠نات ي١ئ١دماَسا بٛاضٟ نؿتٛنا ظؤضٟ ي

١َُٝ ١ٖغت ز٠ن١ٜٔ َٝػتان١ ئ َٝت، ن١ئ َٝساٜٚػتٝا١ْ ي ،ب١ض١َٖٞ خؤَاَيٞ ظٜاز ز٠ب ١ّ ١ٜى، زٚٚغاَي١ ئ١ٚ ث

َٝػتا ي١نٛضزغتإ ث١ٜسا ز٠بٝت ٚ ن١ّ ب٠ٚٛت٠ٚ١، ب٠ٚ١ٟ ن١دٛتٝاضإ  َٝؿإ ي١ز٠ض٠ٚ٠ بؤَإ ز٠ٖات ئ ن١ث

َٜٓٔ، ئ١ٚ خاي١ْٟ ن١ غؤظإ خإ ٠ٚنٛ ؾطانػٝؤْٞ نٛضزغتاْٞ  ب١ض١َٖٞ خؤَاَيٞ ٚخؤَا١ْ ب١ض١ّٖ ز

َٞ ز٠ن١ّ، ب١تاٜب١ تٝـ ن١ ت١ئهٝس ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ي١غ١ض ئ١ٚ ٖاٚناض١ٜٟٝ ن١بؤ خػت١ٝ ِضٚٚ َٔ ثؿتطريٟ ي

َٜت، بؤ ئ٠ٚ١ٟ  َٝسان٠ٚ١ْٟٚٛ بؤ بهط َٝسان١ْٚٛ ب١غ١ض ز٠ضَاَي١ٟ ؾ١ضَاْب١ضإ ن١ ب١ِضاغ  ث تٛاْاغاظٟ ٚ ث

َٟ ؾ١ضَاْب١ض ١ٜ١ٖ ن١َٛٚن١ن١ٜإ  َٝت ي١ٚ ز٠ضَاَي١ٜ١زا، ب١تاٜب١تٞ ٖٞ ؾ١ضَاْب١ضإ، ١ْٖس َٝو ١ٖب ع١زاي١ت

َٝهٞ ظؤض باؾ١ ١ٖتا بؤ ئ١ٚ  ظؤضن١َ١، ئ١ٚ ََٜ  ب١قٝػت ؾت َٝو ز٠ٜاْسض ٖاٚناض١ٜٟٝ ن٠ٚ١ى ب١خؿٝٓ

خا١ْْؿٝٓا١ْؾٞ ن١َٛٚن١ن١ٜإ ظؤض ن١َ١، سه١َٛت س١ق١ ثؿتطريٟ خ١َيهٞ َٛٚن١ ن١ّ ٚن١ّ ز٠ضا١َت 

َٝػتا ٚازٜاض٠، ١ّٖ ي١ٚ بٛزد١ٟ ن١بؤٟ ت١ضخاْهطا٠ٚ بٝهات١  بهات، ١ٖض٠ٖٚا ١َٖي١ُتٞ قٛتاةا١ْ ن١ ئ

١َُٝ ِضظطاض بهات ي١ن١َٞ بٝٓا١ٜٟ ئ َٝهٞ ظؤض باؾ١، ئ ٍَ، ن١ب١ِضاغ  ؾت ١ٚي١ٜٚاتٞ بٛزد١ٟ ئ١َػا

َٝػتا ي١نٛضزغتإ ١ٜ١ٖ ن١َٞ  َٝؿ١ ط١ٚضا١ْٟ ن١ ئ َٝو ي١ٚ ن قٛتاةا١ْٚظاْهؤنإ، ن١ئ١َ١ ٚاز٠نات ١ٜن

َٝهٞ تط ب١ِضاغ  ي١ٚا١ْٜ َٜت٠ٚ١، خاَي َٞ بهط َٝـ بٝٓا١ٜ١ٜ، ن١ئ٠ٚ١ ظؤض باؾ١ ت١ئهٝسٟ ي َٜو ث ١ ن١ْس بطاز٠ض
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َٝت بؤ ئ١ٚ زاَٛز٠ظطاٜا١ْٟ  َٝت، ب١ؽ بؤ ت١ئهٝس نطز٠ٚ١ْ س١ق١ سه١َٛت ثؿتٝٛإ ب َٓٝـ باغٝإ نطزب

َٝو بؤ بٛزد١ٟ  َٝت١ زاٖات َٜٞ ناض٠با ْاز٠ٕ، س١ق١ ئ١ٚ ١َٖٛٚ ق١ضظ٠ٟ ن١نؤب٠ٚٛت٠ٚ١ بب ن١سهَٛري ٚنط

َُٜٞ نٛضزغتإ، ن١ ب١ِضاغ  ي١ث١ضي١َا١ْن١ٟ خؤَا٠ٚ١ْ زاٚا ز٠ن١ّ، ن١ ئ١ٚ ق١ضظ٠ ي١غ١ض١ٜتٞ  ١ٖض

َٝهٞ  َٞ بهات، ن١ ئ٠ٚ١ ؾت َِٜ بؤ ئ٠ٚ١ٟ زاَٛز٠ظطاناْٞ تطٟ سه١َٛت ناَٚإ ي بٝسات٠ٚ١ ب١ سه١َٛتٞ ١ٖض

َٝؿٓٝاض٠ف ز٠ن١ّ،  ٜاغا١ٜٝٚ س١قٞ خؤ١ٜتٞ ٠ٚظاض٠تٞ ناض٠با ن١زاٚاٟ بهات، ظؤض ثؿتطريٟ ئ١ٚ ث

َُٜٞ ٚث١ض ي١َإ ٚئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ٚ ئ١دم١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ، ن١َهطز٠ٚ١ْٟ بٛزد١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖض

َٜت٠ٚ١..  ب١ِضاغ  س١ق١ ن١ّ بهط
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

َٜت٠ٚ١، َٔ ٠ٚى  َٜت٠ٚ١، ب١دسضي١ ن١ْس ن١ّ بهط َٝؿٓٝاضٟ ن١ْس ز٠ن١ٜت ن١ ي١ث١ضي١َإ ن١ّ بهط ناى نا٠ٚ ث

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ن١ ي١  َٜت21ٚ١ث١ضي١َإ ث  ٠، باؾ١ا.% ن١ّ بهط
َٜع نا٠ٚ حمُس اَري:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َِٜٓ، ظؤض غٛثاؽ.  ئٝرت َٓٝـ ب١ٚ ئٝػتٝعساز٠ٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ نؤتاٜٞ ب١ قػ١نامن ز

 
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 غٛثاؽ، ناى غ١ض١ْٖط، ؾ١ضَٛٚ.
َٜع غ١ض١ْٖط ؾطز حمُٛز:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝت نٞ بهات، ب١بِطٚاٟ َـٔ   َٝس٠ن١ّ ي١غ١ض بٛزد١، بٛزد١ ئ١تٛاْ َٟ قػ١ٟ عاّ ز٠غت ث َٔ قػ١نامن ب١ٖ١ْس
َُٜٞ نٛضزغتاْٝـ بٛزد١ٜ١نٞ ظ٠ب١السٞ  َٝو زٜاضٟ بهات، ١ٖض َٝت زاٖاتٟٛٚ ١ٖض ٚيت َٝطَٛإ بٛزد١ ز٠تٛاْ ب

َٝطـ١ٟ ْٝط١ضاْٝـ١     ٍَ ي١ٖ١َيهؿاْسا١ٜ، ب١يّ ئـ٠ٚ١ٟ ن١د ٍَ ب١ غا َٝو ْٝـ١ بـؤ ئاضاغـت١      ١ٜ١ٖ، غا ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ث ْ
َٝهٞ زضٚغ  ئ١ّ بٛزد١ٜ١ ي١ِضٟٚٚ ئابٛٚض٠ٚ١ٜ ب١بِطٚاٟ َٔ، غايْٞ ِضابطزٚٚ ثطغـَٝٛا١ْٚ ئ١َػـاَيٝـ    نطزْ
َُٝـ١ ناض٠غـ١ض بهـات، ي١غـ١زا نـ١ْس        َٝت ب١ْٝػب١تٞ ن١ْس ططؾتـ١ناْٞ ئ ٍَ ز٠تٛاْ ز٠ثطغري، بٛزد١ٟ ئ١َػا

َٝت ططؾ  ناض٠با ناض٠غ١ض بهات، َٝت ي١غ١زا ن١ْس ز٠تٛاْ َٜطاٚ بإ ٚ ئاٚ ٚئا٠ِٚضؤ، قٛتاةاْـ١،   ز٠تٛاْ ططؾ  ِض
 ٍَ َٝهسا ي١غــاَيٞ  ناض٠غــ١ض بهــات غــ١ٚظاٜٞ ٚشٜٓطــ١، نؿــتٛنا َٝــٓر غــاَيٞ بــؤزاْطا، ي١نؤْؿطاْػــ ن١خٛت١ٜــ١نٞ ث

َٝهطزْٞ ِضاغـجاضز٠ناْٞ ئـ١ٚ نؤْؿطاْػـ١ ئٝؿـٞ نـطز٠ٚٚا،         2118 َٝبـ١د ، ئ١ّ بٛزد١ٜ١ نـ١ْس ب١ئاضاغـت١ٟ د
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َٝساْٞ نـ١ضتٞ تاٜبـ١ت بـؤ ئاضاغـت١ نـطزٕ      ١ٖضٚ َٝت ي١بٛاضٟ ن١ضتٞ تاٜب١ت بؤ ث١ض٠ث ٠ٖا ئ١ّ بٛزد١ٜ١ ز٠تٛاْ
َٝهٞ ئـابٛٚضٟ ب١طؿـ ، ئـ١ّ بٛزد١ٜـ١             َٜطخـاْ ٚزضٚغت نطزْٞ ١ٖيٞ نـاض نـٞ بهـاتا، بـؤ زضٚغـت نطزْـٞ ش

َٝ َٝو ثطغٝاضٟ طؿت١ٝ، ن١ ب١ِضاغ  ب١ْ١ظ٠ضٟ َٔ ز٠ب َٝت نٞ بهاتا، ئ١َ١ نؤ١ََي ت زٜطاغـ١ٜ١نٞ ٚضز  ز٠تٛاْ
ٍَ نـؤٕ ئاضاغـت١       َٝـت بٛزدـ١ٟ ئ١َػـا َٝت بؤ ئ٠ٚ١ٟ بعاْ َٝت ي١ال١ٜٕ سه١َٛت٠ٚ١، ٠ٚ ئاَاضٟ ٚضزٟ ي١ال ب ١ٖب
َٜٝٛػـت١           َِٝ ٚاٜـ١ بـ١ض ي١َْٛاق١ؾـ١نطزْٞ بٛزدـ١ ب١ِضاغـ  ث ز٠نات بؤ ناض٠غ١ضنطزْٞ ئ١ٚ ططؾتاْـ١، َـٔ ثـ

َٜطٟ زاضاٜــٞ ي١ب١ضز٠غــ  ٖــ١ََٛٚا  َٜت، ئ١َــ١  ِضاثــؤضتٞ زٜــٛاْٞ نــاٚزض َٝــت، ز٠غــت١ٟ ١ْظاٖــ١ت زاسيــ١ظض ٕ ب
  َٜٔ َٜٝٛػــت١ ئــ١ّ زاَٛز٠ظطاٜاْــ١ تــ١ؾعٌٝ بهــط ١َغــيٛي١ٝتٞ غــ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َاْــ١ ب١ز٠ض٠دــ١ٟ ١ٜنــ١ّ ٚث
َٜتـ١ ث١ضيـ١َإ، بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ       َٝؿٛٚ، ي١غ١ض ١ٖضبٛزد١ٜ١ى نـ١تاظ٠ ز َٝت ي١غ١ض غايْٞ ث ِٚضاثؤضتٞ ؾٝعًٝإ ١ٖب

َٝـت ي١غـ١ض    ١َُٝ ِضؤؾـٔ ب نـٞ َْٛاق١ؾـ١ ز٠نـ١ٜٔ، ٖـ١ض٠ٖٚا ز٠بـٛٚ بـ١بِطٚاٟ َـٔ ث١ضيـ١َإ بـ١ض           ب١ضناٟٚ ئ
َُٝــ١    َٝؿــٟٛٚ بهطزاٜــ١، بــؤ ئــ٠ٚ١ٟ ئ ي١َْٛاق١ؾــ١نطزْٞ بٛزدــ١ َْٛاق١ؾــ١ٟ سػــاباتٞ خٝتــاَٞ غــاَي١ناْٞ ث
َٝؿٛٚ ئ١ّ ث١ضي١َا١ْ ت١قسٜكٞ نطز٠ٚٚ، نـؤٕ غـ١ضؾهطا٠ٚا، ْٝػـب١تٞ     بعاْري ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ٟ ن١ي١غايْٞ ث

ٍَ، ٖـ١ض٠ٖٚا بـ١بِطٚاٟ َـٔ ئ١َـ١ ١َغـيٛي١ٝتٞ        ئ١ٚ الزا١ْ ن١ْس ٠ا، َٛقاِض١ْ٠ٟ ِض٠ق١َ١نإ بهـ١ٜٔ ب١ٖـ١ضسا
سه١َٛتٝؿــ١، تــ١ْٗا ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغــتإ ْٝــ١، سهَٛــ١ت يــ١ّ ١َدايــ١زا زاَٛز٠ظطــاٟ ١ٖٜــ١، ئ١دمَٛــ١ْٞ  

ت ٠ٚظٜطإ ؾ١ضَاْط١ٜ١نٞ ١ٜ١ٖ ب١ْاٟٚ ؾ١ضَاْط١ٟ ؾ١ؾاؾ١ٝت ١ْٚظا١ٖت، ئ٠ٚ١ْس٠ٟ َـٔ َـ١عًَٛامت ٖـ١بَٝ   
َٜهٞ ئ١َطٜهٞ ع١قسٟ ١ٜ١ٖ،  َٜهدطاٚ ٍَ ِض َٜهدطا٠ٚ بؤ ئ٠ٚ١ٟ  4ئ١ّ ؾ١ضَاْط١ٜ١ ي١ط١ ًَٝؤٕ زؤالضٟ زا٠ٚ ب١ٚ ِض

َٝهـسا          َُٝـ١ ئ١َـ١ ْـابٝٓري، ي١نات ي١ّ ١َداي١ ت١تٜٛط بهات، ب١يّ ي١غ١ض ئـ١ضظٟ ٚاقٝـ  ي١َ١غـ١ي١ٟ بٛزدـ١ ئ
َٜصناض ١ٖٜـ١، ئ٠ٚ١ْـس٠ٟ َـٔ َـ١عً     182ي١ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطاْٝـ  َٝــت، ئـ١ّ   ِضاٚ َٜـصناض٠   182َٛامت ١ٖب ِضاٚ

َٝـت ي١َ١غـ١ي١ٟ زاْـاْٞ بٛزدـ١ٚ َٝعاْٝـ١ٟ ئـ١ّ ٚيتـ١ خٛتـ١ٜإ          َٝطا ث١دم١ٜإ ب١ت١ٚا٠ٚتٞ زٜاض ب َٝت د ز٠ب
َُٝـ١ غـاي١ْ ي١طـ١َيٝإ زاز٠ْٝؿـري      َٝت ١َٖٛٚ ٠ٚظاض٠ت١نإ ئ َِٝ ططْط ب ًَ َٝـت، ئ٠ٚ١ٟ ن١َٔ ١َب١غت١ُ بٝ ١ٖب

َٝهٝــإ ١ٖٜــ١، َٛعاْــاتٞ ١َضن١ظٜــ١تٞ زاضاٜٝــ١، ئــ١ّ      ي١غــ١ض َْٛاق١ؾــ١ نطزْــٞ بٛزدــ١، ئــ     ١ٚإ َٛعاْات
١َضن١ظٜٝــ١تٞ زاضاٜٝــ١ بــ١ِضاٟ َــٔ ط١ٜؿــت١َٚٛت١ ئــ١ٚ ق١ْاع١تــ١ٟ نــ١ ئ١َــ١ ب١تــ١ْٗا ي١ز٠غــ  ٠ٚظاض٠تــٞ   
ــ١ٜٔ         ــ٠ٚ١ به ــ١ض ئ ــساططٟ ي١غ َٝ ــ١ ث َُٝ ــت١ ئ َٜٝٛػ ــ١، ث ــ١ْٞ ٠ٚظٜطاْساٜ ــ  ئ١دمَٛ ــ١ ي١ز٠غ ــ١، ئ١َ ــسا ْٝ زاضاٜٝ

َٝػـتا ٠ٚظاض٠تـ١نإ خؤٜـإ ئـ٠ٚ١ٜإ نـطز٠ٚٚ،           ن١ال١َضن١ظ١ٜتٞ زاض اٜـٞ بـؤ ٠ٚظاض٠تـ١نإ ز٠غـت١ب١ض بهـ١ٜٔ، ئ
َٜهٝإ ز٠غ١يتٞ ؾؤِضنطزؤت٠ٚ١ ي٠ٚ١ظٜط٠ٚ٠ بؤ َٛزٜط عا١َنإ ٚبؤ َٛزٜطٟ زائري٠نإ، ب١يّ ئ١َ١ ناؼي  ١ْٖس

َٞ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ زابططٜٔ ن١ال١َضن١ظٜـ١تٞ زاضاٜـٞ بـؤ ئـ١ّ ٠ٚظاض٠تاْـ١       َٝت ث ١َُٝ ئ١ب ز٠غـت١ب١ض بهـ١ٜٔ،   ١ْٝ، ئ
ــ١تٛأْ         ــ١ٕ، ئ ــ١ضدٞ به ــ١خؤٜإ خ ــإ ب ــ١ٟ خؤٜ َٝت، بٛزد ــ١ب ــإ ٖ ــٞ خؤٜ ــس٠ٟ زاضاٜ ــ١ ٠ٚس ــ١ٚ ٠ٚظاض٠تاْ ئ
َٜت، ئ١َـ١     ِض٠قاب١ٜ١نٞ تْٛٚس ي١غ١ض نؤ١ْٝتٞ غ١ضؾهطزْٞ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ي١ث١ضي١َإ ٚسه١َٛتٝؿـ٠ٚ١ زابٓـسض

َٝؿ١ٟ ٠ٚظاض٠ت١نإ ناض٠غ١ض ز٠نات، ي١غ١ َٝهٞ ظؤضٟ ن ض ِضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ زاضاٜـٞ، بـطاز٠ضإ   ب١بِطٚاٟ َٔ ب١ؾ
ــ١ي١ٟ        ــات، ن١َ١غ َٞ به ــ ــ١شيإ ث ــ١ت ق١ْاع ــ١ سهَٛ ــ١ؽ ز٠بٛاٜ َٞ ب ــاز٠َ ــًٝٞ ْ ــٔ ت١ؾاق ــطز، َ ــٝإ ن ظؤض باغ
َٝو ِضٜٚٚـسا٠ٚ     ٍَ ن١ظٜازٟ نطز٠ٚٚ، بؤ بٛزد١ٟ ت١ؾػًٝٞ ظٜازٟ نطز٠ٚٚ، ٖـٝ  ؾـت ظٜازنطزْٞ بٛزد١ٟ ئ١َػا
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ئ٠ٚ١زا ثاض٠ ن١ بؤ ثطؤش٠نإ زاْطا٠ٚ ن١َٞ نطز٠ٚٚ، ئ١َـ١   ن١ بٛزد١ٟ ت١ؾػًٝٞ ظٜازٟ نطز٠ٚٚ، ي١ب١ضاَب١ض
ــاض،         ــاَيٞ ث ــاْٞ غ ــ١ي١ٟ ثطؤش٠ن ــؤ ١َغ ــ١ ب َٝو ١ٖٜ ــت ــ١، ؾ ــ  ١ٖٜ ــ١، َٛقٓٝ ــسٟ ١ٖٜ َٝهٞ د ــ٠ٚ١يَ ــ  ب َٜٝٛػ ث

ثــطؤش٠ ٜــ١ى زٜٓاضٜــإ بــؤ غــ١ضف ْــ١نطا٠ٚ، ئــ١ٚ ثــاض٠ٟ نــ١بؤٜإ زاْــطا٠ٚ     1154يــ١ثطؤش٠ناْٞ غــاَيٞ ثــاض 
١َُٝ ز َٝت ٠ٚى ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ي١نؤٟ ب١ضاَب١ض٠ن١ٟ غؿط٠، ئ ثطؤش١ٜ٠ ئ٠ٚ١ٟ  1654ثطؤش٠  ٠3167ب

َٝت بؤَـإ ِضٕٚٚ بهاتـ٠ٚ١، ي١غـ١ض        َٝٗـات٠ٚٛا، ئـ١ب َٝت بعاْري ثاض٠ٟ ئ١ّ ثطؤشا١ْ نـٞ ي ١َُٝ ئ١ب ن١باغِ نطز، ئ
     ّ  ١َغ١ي١ٟ ب١ؾٞ مش١ى ٚ خع١َتطٛظاضٟ، يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ي١ِضاثؤضت١ن١ٜاْسا باغـٝإ ي١غـ١ض ظٜـاز بـْٛٚٞ ئـ١

َٜص٠ٟ ي١  % ظٜازٟ نـطز٠ٚٚ، زٚاٟ قـ١ض٠بٟٛٚ ؾ١ضَاْبـ١ضإ ظؤضتـطٟ ب١ؾـ١ ثـاض٠ بـؤ        7ب١ؾ١ ١ْنطز٠ٚٚ، ن١ب١ِض
ئ١ّ ب١ؾ١ زاْطا٠ٚ، ئ١ٚ الزاْا١ْٟ ن١ي١ّ ب١ؾ١زا ١ٜ١ٖ، ئ٠ٚ١ْس٠ٟ ن١َٔ زٜاضِٜ نطز٠ٚٚ، ١ٖض ي١ّ ب١ؾ١زا بؤ 

ــِطٟ     ــتهطز٠ٚ٠ ب ــاْطٞ ز٠غ َٜطاٟ َ ــ١ِض ــت١ٚخؤ ي ــت٠ٚ١ٟٓ ِضاغ ــؤٕ ز 481طٛاغ ــ١ّ   ًَٝ ــا ئ ــ١ضخاْهطا٠ٚ، ئاٜ ــاض ت ٜٓ
ــ١ى         ــٞ مش ــ  ي١ب١ؾ ــ١نإ ن١ب١ِضاغ ــ١ ي١صيْٛٚ َٝه ــ١ ١ٜن ــ١ا، ئ١َ َٝٝ ــؤ ن ــ١ٝٚ ب ــت١ٚخؤ١ٜ بؤن ــت٠ٚ١ٓ ِضاغ طٛاغ

 222ًَٝاض ٚ  14ٚخع١َتطٛظاضٜسا ٖات٠ٚٛ، ١ٖض٠ٖٚا ي١ّ ب١ؾ١زا ي١ب١ؾٞ خع١َتطٛظاضٟ تؤضٍِٟ ظاْٝاضٟ بِطٟ 
ٚ 9ًَٝؤٕ زٜٓـاضٟ بؤتـ١ضخاْهطا٠ٚ، نـ١     ٝـؤٕ زٜٓـاض بـؤ ٠ٚظاض٠تـٞ طٛاغـت٠ٚ١ٓٚ ط١ٜاْسْـ١، يـ١ّ        ًَ 976ًَٝـاض 

َُٝــ١ بــؤ خؤَــإ يــ١ٚ يٝص١ْٜــ١ٜٔ نــ١ ٠ٚظاض٠تــٞ     َُٝــ١ ز٠ثطغــري ٠ٚظاض٠تــٞ طٛاغــت٠ٚ١ٓ ٚط١ٜاْــسٕ ئ ب١ؾــ١زا ئ
ًَٝٞ ١ٜ١ٖ، ي١ 28طٛاغت٠ٚ١ٓ ٚط١ٜاْسٕ ي١  % ٟ ؾـ١ضٜه١ٟ  13% ن١زٚاتط زاب١ظٟ بؤ 31%ٟ ؾ١ضٜه١ٟ نٛضز ت

ــ١ن   ــ١، بٛضد ــؤَٞ ١ٖٜ ــ١ٚضؤظ تًٝٝه ــٓٔ،    ْ َٝ ــ١ناضٜإ ز٠ٖ ــ١ت ب ــ١زاَٛز٠ظطاناْٞ سهَٛ َٜ  ب ــ١زاٚ ــ١، ن اْٞ ١ٖٜ
٠ٚظاض٠تٞ طٛاغت٠ٚ١ٓ ٚط١ٜاْسٕ خـؤٟ ١َعٓٝـ١ بـ١ّ نـاض٠، خـؤٟ زاٖـاتٞ ١ٖٜـ١، ٜـ١عين نـٞ ئـ١ّ ثـاض٠ٟ بـؤ             
َٝهٞ تــط،   َٜٝٛػــ  بــ١ ِضْٚٚهطزْــ٠ٚ١ ١ٖٜــ١، بابــ١ت غــ١ضؾهطا٠ٚ، بــؤ ١َغــ١ي١ٟ تــؤِضٟ ظاْٝــاضٟ، ئ١َــ١ نــ١ٝا، ث

َٝط٠ٟ ؾـ١ف َـاْطٞ ١ٜنـ١َٞ غـاَيٞ      ١َغ١ي١ٟ باضبٛٚ ٚ  75سهَٛـ١ت ٚتٜٛٚـ١تٞ    ٠2111، يـ١شَ  834ًَٝـاض 
ئاَاش٠ ب٠ٚ١ نطا٠ٚ ن١ ي١ؾ١ف َاْطٞ  2112ًَٝؤمن بؤ باضبٛٚ خ١ضز نطز٠ٚٚ، ب١يّ ي١ثطؤش٠ بٛزد١ٟ غايَ ٞ 

ًَٝؤٕ زٜٓـاض خـ١ضدهطا٠ٚ، ٚاتـ١ ظاْٝاضٜٝـ١ناْٞ سهَٛـ١ت بـؤ ؾـ١ف         589ًَٝاض ٚ 5، ١ٜ2111ن١َٞ غايَ ٞ 
ٍَ ن١تاٜب١ت١ ب١خ١ضدهطزْٞ ؾٝعًٞ ب١بِطٟ  ًَٝؤٕ زٜٓـاض ي١ٜ١نرتٜـ٠ٚ١ زٚٚض٠،    245ًَٝاض ٚ 71َاْطٞ ثاض غا

َٝػـتاف باغـٞ ز٠نـ١ّ،      َٜٝٛػ  ب١ِضْٚٚهطز٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، نْٛه١ ئ١ّ ب١ؾا١ْٕ ن١ باغِ نـطز٠ٚٚٚ ئ بؤ١ٜ ئ١َ١ ث
َٜٝٛػتُٝإ ب١ ئ١َا١ْٕ ن١قٛضغاٜٝإ ي١غ١ض بٛزد١ٟ ب١ناضبطزٕ زضٚغت نطز٠ٚٚ، ئ١ّ صيْٛٚا ١َُٝ ث ١ٜ١ْ ن١ ئ

     ٍَ ٍَ ي١ ؾ١ف َـاْطٞ ١ٜنـ١َٞ ثـاض غـا َٝٞ ِضاثؤضتٞ بٛزد١ٟ ئ١َػا ٚ  5ِضْٚٚهطز٠ٚ١ْٟ ١ٜ١ٖ، ب١ث  589ًَٝـاض 
  ٍَ ًَٝــاض زٜٓــاض تــ١ضخاْهطا٠ٚ بــؤ باضبٛٚ،ٚاتــ١  115ًَٝــؤٕ زٜٓــاض خــ١ضدهطا٠ٚ بــؤ بــاضبٛٚ، بــ١يّ بــؤ ئ١َػــا

َٝٓس٠ ظٜـازٟ نـطز٠ٚٚ، ئ١َـ١ف ق    11خ١ضد١ٝنإ  ٛضغـاٜٞ ز٠خاتـ١ غـ١ض بٛزدـ١، ي١ب١ؾـٞ َٝٓـ١ح ئـ٠ٚ١ٟ        ٖ
َٝطاقـسا        ًَٝـاض زاْـطا٠ٚ بـؤ     211يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ثطغٝاضٟ ي١باض٠ٚ٠ ْـ١نطز٠ٚٚ، ئ٠ٚ١ٜـ١ يـ١ بٛزدـ١ٟ طؿـ  ع

َِٜ ي١بٛزد١ٟ ئ١َػـاَيسا بـِطٟ    َُٜٞ نٛضزغتإ، ب١يّ سه١َٛتٞ ١ٖض  413ًَٝـاض ٚ   631ب١خؿ١ٓٝنإ ي١ٖ١ض
ًَٝؤٕ زٜٓاض ظٜاتط٠ ي٠ٚ١ٟ بٛزد١ٟ طؿ   413ًَٝاض ٚ 431ْهطز٠ٚٚ، ٚات١ ًَٝؤٕ زٜٓاضٟ بؤ ١َٓٝح ت١ضخا

ــاض      ــاَيٞ ث ــ١ّ ب١ؾــ١، ي١غ ــ١ضخاْهطا٠ٚ، صيْٛٚــ١ ي١غــ١ض ئ ــطام نــ١ بــؤٟ ت َٝ ــاض 751ًَٝــاض ٚ 654ع ــؤٕ زٜٓ ًَٝ



 111 

ٚ  192ت١ضخاْهطا بؤ ١َٓٝح، ب١يّ ي١ؾ١ف َـاْطٞ ١ٜن١َـسا تـ١ْٗا     ًَٝـؤٕ زٜٓـاض خـ١ضدهطا٠ٚ،     955ًَٝـاض 
ًَٝاض زٜٓاض ت١ضخاْهطا٠ٚ بؤ باْك١ناْٞ باظضطاْٞ ٚنؤَجاْٝاٟ زَيٓٝـاٜٞ، ئاٜـا ئـ١ٚ باْكاْـ١      44ِطٟ ي١ْاٜٚاْسا ب

َٝـت        َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ باغٞ ئ٠ٚ١ٟ نطز ن١ بـؤ َٛٚنـ١ٜ١، ئ١طـ١ض بـؤ َٛٚنـ١ٜ١ ز٠ب ناَا١ْٕا، ١ٖض٠ٚنٛ ب١ِض
َٝـ   َٜـت بـ١ّ باْكاْـ١ا،    َٛٚن١ٟ ؾ١ضَاْب١ضإ ي١ ت١عٜٛعٟ ؾ١ضَاْب١ضاْسا ١ٖبٔ، ب١ناّ ٜاغاٚ بـ١ناّ ث ٠ٛض ز٠زض

َٝط            ٍَ نؤَجاْٝاٟ زَيٓٝـاٜٞ، ئـ١ٚ باْكاْـ١ غـٛٚزٜإ نـ١ٝ بـؤ ب١ضش٠ٚ٠ْـسٟ طؿـ ا، ؾِطؤن١خاْـ١ناْٞ ٖـ١ٚي ي١ط١
َُٝاْٞ غاَيٞ ثـاض   ٚ  44ٚغً ٍَ بـِطٟ       48ًَٝـاض  ٚ  29ًَٝـؤْٞ بـؤ تـ١ضخاْهطا٠ٚ، ئ١َػـا ًَٝـؤْٞ بـؤ    256ًَٝـاض 

ٍَ ب١ؾٞ ١َٓٝسسا١ٜا، ي١غاَيٞ ثـاض  ت١ضخاْهطا٠ٚ، ئ١ط١ض ئ١َ١ خ١ضد١ٝ بؤخ١ضدٞ ؾِط  91ؤن١خا١ْنإ، ي١ط١
َٝٓإ، ب١خؿـري ض           51ًَٝاض زٜٓاض، ي١ّ غاَيٝؿـسا   ًَٝـاض زٜٓـاض تـ١ضخاْهطا٠ٚ بـؤ َٝٓـ١ح بـؤ ز٠غـت١ٟ ٠ٚبـ١ضٖ

َٝٓا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖا، ئ١طـ١ض ئـ١ّ ثاض٠ٜـ١ بـؤ طْٛس٠ناْـ١ ن١غـاَيٞ ثـاض         ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝنٞ ب١ناضٚباضٟ ز٠غت١ٟ ٠ٚب١ضٖ
َٝو بِطٜاض بٛٚ ١ٖض ط َٜت، ئـ١ّ ثاض٠ٜـ١ ْـ١زضا٠ٚ بـ١ طْٛـس ْٝؿـ١ٓٝنإ، ئ١طـ١ض          75ْٛس ْؿٝٓ َٞ بـسض ٠ٚض٠ق١ٟ ث

َٝو ئ١ّ ب١خؿ١ٓٝ زاْـطا٠ٚا، بـؤ ب١خؿـ١ٓٝناْٞ ئ١دمَٛـ١ْٞ ٠ٚظٜـطإ،        ١ْ13زضا٠ٚ بؤنٞا ٠ٚ بؤ ض ١َب١غت
١َُٝ باغٞ عٝٓها٠َٚ 811ًَٝاض ٚ  َٞ ًَٝؤٕ زٜٓاض ت١ضخاْهطا٠ٚ ن١ بؤ زا١َظضا٠ٚناْٞ ؾاض٠ٚا١ْٝ، ئ إ نطز، ب١َي

َٝهسا ن١غايْٞ ِضابطزٚٚ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ٖٝ  ثاض١ٜ٠نٞ ٠ٚى ب١خؿري بؤ زا١َظضا٠ٚناْٞ ؾـاض٠ٚاْٞ   ي١نات
ٍَ ١ْخطا٠ٚتـ١     ت١ضخإ ١ْنطز٠ٚٚ، ئ١ط١ض ١َب١غت ي١َ١ ؾاض٠ٚاْٞ عٝٓها١ٜ٠ٚ، خؤ ؾاض٠ٚاْٞ عٝٓهـا٠ٚ ئ١َػـا

َٝؿــٛٚف ٖــ١ض   ي١غــ١ض ئ١دمَٛــ١ْٞ ٠ٚظٜــطإ بــ٠ٚٛ، ئــ٠ٚ١ بــؤ  غــ١ض ئ١دمَٛــ١ْٞ ٠ٚظٜــطإ، بــ١َيهٛ ي١غــايْٞ ث
ًَٝؤْٝؿــٞ بــ١ْاٟٚ  411ًَٝــاض 8ًَٚٝــؤٕ يــ١ٚ ثاض٠ٜــ١ بــ١ْاٟٚ َٛٚنــ١ٜ٠ٚ١ٚ  411ًَٝــاض ٚ 5تــ١ٚظٜح، نــ١ 

خ١ضدٞ ب١ناضبطز١ٜ٠ٚ١ْ، ١ٖضن١ْس٠ ي١ٖ١َإ ناتسا بؤ ١َٖإ خـ١ضدٞ زاَـ١ظضا٠ٚناْٞ ؾـاض٠ٚاْٞ ي١ب١ؾـٞ     
ًَٝــؤٕ زٜٓــاض بــؤ ب١خؿــري تــ١ضخإ نــطا٠ٚ، ئاٜــا    719 ًَٝــاضٚ 227ب١خؿــٝين ؾــاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾــتٛطٛظاض،  

ب١خؿري بؤ زاَـ١ظضا٠ٚناْٞ ؾـاض٠ٚاْٞ ئـ١ضنٞ ئ١دمَٛـ١ْٞ ٠ٚظٜطاْـ١ ٜـإ ئـ١ضنٞ ٠ٚظاض٠تـٞ ؾـاض٠ٚا١ْٝا، بـؤ           
ًَٝؤٕ زٜٓاض ت١ضخاْهطا٠ٚ، ئـ١ّ ثاض٠ٜـ١    719ًَٝاض ٚ 378ب١خؿ١ٓٝناْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ط١ؾتٛطٛظاض 

ــ  ب  َٜٝٛػ ــ١نٞ ظؤض٠ ث ــ١ٟ      ثاض٠ٜ ــسٟ ي١بٛزد ــ١تٞ ْا٠ْٚ ــ١، سهَٛ ــ١ناْٞ زٜه ــ١، خ١ضدٝ ــ٠ٚ١ ١ٖٜ ١ِضْٚٚهطزْ
َٝطاقسا، بؤ ئ١ّ ب١ؾـ١ بـِطٟ    ًَٝـؤٕ زٜٓـاضٟ تـ١ضخاْهطز٠ٚٚ، بـ١يّ سهَٛـ١تٞ       664ًَٝـاض ٚ  321ئ١َػاَيٞ ع

َِٜ ئ١ّ بِط٠ٟ ظٜاز نطز٠ٚٚ بؤ  ًَٝؤٕ زٜٓاضٟ بؤ  735ًَٝاض ٚ 415ًَٝؤٕ، ٚات١ بِطٟ  399ًَٝاض ٚ ١ٖ727ض
َٝت ظٜاز نط َِٜ ز٠َي ًَٝؤمن خ١ضز   156ًَٝاض ٚ 167ز٠ٚٚ ي١ ؾ١ف َاْطٞ ١ٜن١َٞ غاَيٞ ثاض، سه١َٛتٞ ١ٖض

َٝت  ٍَ ز٠َي ًَٝؤٕ زٜٓاض زاْطا٠ٚ، ئ١ط١ض ؾ١ف َاْطٞ ١ٜن١َٞ غايَ ٞ  399ًَٝاض ٚ 727نطز٠ٚٚ، ب١يّ بؤ ئ١َػا
َٜص٠ٟ  ٠َٛٝض ئ٠ٚ١ خ١ضدٞ ئ١ّ ب١ؾ١، ب١ِض ٠ٚٚ، صيْٛٚـ١نإ ي١غـ١ض ئـ١ّ    ئ٠ٚ١ْس٠ ظٜـازٟ نـطز   7ثاض به١ٜٔ ب١ ث

ًَٝؤٕ ت١ضخاْهطا٠ٚ، ئاٜا ١َب١غت ي١  915ًَٝاض ٚ 278ب١ؾ١، ب١ْاٟٚ ب١خؿري ٚ ت١سٜٛ تٞ زٜه٠ٚ١ بِطٟ 
ٍَ ن١خـ١ضدهطا٠ٚ      ١َٝٝٚ بؤ ن١ٝا، ئ١ّ بِط٠ ي١ ؾ١ف َـاْطٞ ١ٜنـ١َٞ ثاضغـا ب١خؿري ٚ ت١سٜٛ تٞ زٜه١ بؤ ن

ٍَ بِط٠ن١ ظ 712ًَٝاض ٚ  41  247ؤض ظٜازٟ نطز٠ٚٚ غ١ب١ب ن١ٝا، يـ١ٚ بـِط٠ف بـِطٟ    ًَٝؤٕ ب٠ٚٛ، بؤ ئ١َػا
ًَٝـاض زٜٓـاض بـؤ     211ًَٝؤٕ زٜٓـاض بـؤ ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ تـ١ضخاْهطا٠ٚ، صي١ْٜٚٛـ١نٞ تـط بـِطٟ          839ًَٝاض ٚ
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ٚ  54ئٝشتٝاتاتٞ ت١ٚاضٟ زاْطا٠ٚ ي١ؾ١ف َاْطٞ ١ٜن١َٞ غاَيٞ ثـاض،   ًَٝـؤٕ زٜٓـاض خـ١ضدهطا٠ٚ،     432ًَٝـاض 
ٍَ بـ١ بـ١ضاٚضز ب١غـاَيٞ        95ٚ ًَٝاض 8بِطٟ  2111غاَيٞ   2111ًَٝؤٕ زٜٓاض ت١ضخاْهطا٠ٚا، ٚاتـ١ بـؤ ئ١َػـا

ئ٠ٚ١ْس٠ ظٜازٟ نطز٠ٚٚ، ثطغٝاض ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١ّ زؤخ١ ي١ْاناٚا١ْ ناَا١ْ بٕٛٚ نـ١ ي١ؾـ١ف َـاْطٞ     25ئ١ّ بِط٠ 
ًَٝــاض زٜٓــاضٟ بــؤ  211ًَٝــاض زٜٓــاضٟ بــؤ خــ١ضدهطا٠ٚ، بــؤ ئ١َػــاَيٝـ بــِطٟ  ١ٜ54نــ١َٞ غــاَيٞ ثــاض بــِطٟ 

َٝـت بــؤ ئٝشتٝــاتٞ   2111تـ١ضخاْهطا٠ٚ، ٖــ١ض ي١غـ١ض ئٝشتٝاتــاتٞ تـ١ٚاضٟ سهَٛــ١ت يــ١ بٛزدـ١ٟ غــاَيٞ      ز٠َي
ًَٝؤٕ زٜٓاضّ خ١ضدهطز٠ٚٚ، بـ١يّ زٚاتـط    143ًَٝاض ٚ 133، 2111ت١ٚاضٟ ي١ؾ١ف َاْطٞ ١ٜن١َٞ غاَيٞ 

َٝطٜاضٟ غاَيٞ  َٝت ي١نؤٟ ئ١ٚ غاَي١زا بِطٟ  2111ي١شَ ضّ غـ١ضؾهطز٠ٚٚ، ٚاتـ١   ًَٝـؤٕ زٜٓـا   866ًَٝـاض ٚ  9ز٠َي
ٟ خـ١ضدهطز٠ٚٚ، ئ١َـ١ نــ١ٝا،    2111ئ٠ٚ١ْـس٠ٟ نـؤٟ غــاَيٞ    13، 2111ي١ؾـ١ف َـاْطٞ ١ٜنـ١َٞ غــاَيٞ    

َٝبٕٛٚ ْٚـا         َٜٝٛػ  ب١ِضْٚٚهطز٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، ١َٚدٛزاتٞ ْـازاضاٜٞ، ئـ١ّ ب١ؾـ١ خ١ضدٝـ١ناْٞ بٝٓـاٟ ْٝؿـت١د ث
  ٟ ــِط ــ٠ٚ١، بـ َٜتـ ــت٠ٚ١ٓ ز٠طط ــ١ناْٞ طٛاغـ ــ٠ٚ١، ١ٜنـ َٜتـ َٝبٕٛٚ ز٠طط ــت١د ــاض ٚ 139 ْٝؿـ ــؤ  131ًَٝـ ــؤْٞ بـ ًَٝـ

َٝبٕٛٚ بــِطٟ  ًَٝــؤٕ زٜٓــاض  142ًَٝــاض ٚ 14تــ١ضخاْهطا٠ٚ، صيْٛٚــ١ ي١غــ١ض ئــ١ّ باب١تــ١، بــؤ بٝٓــاٟ ْٝؿــت١د
 ٍَ َٝبْٛٚا١ْ ن١ثاض غا  43بـِطٟ   2112ًَٝؤٕ زٜٓـاض ٚ غـاَيٞ   753ًَٝاض ٚ 13ت١ضخاْهطا٠ٚ، ئ١ّ بٝٓا ْٝؿت١د

َٝبٕٛٚ ن١ َـٔ  ًَٝؤٕ زٜٓاضٟ بؤ ت١ضخاْهطا٠ٚ، بؤ ن 428ًَٝاض ٚ َٝٔ ٚبؤ ناّ ١َب١غت١ا، بؤ بٝٓاٟ ْا ْٝؿت١د
ٚ  23ًَٝؤْٞ بؤ ت١ضخاْهطا٠ٚ، غـاَيٞ ثـاض بـِطٟ     883ًَٝاض ٚ 26ْاظامن ن١ٝا، ي١ ئ١َػاَيسا بِطٟ   236ًَٝـاض 

ٚ  19بـِطٟ   2111ًَٝؤْٞ بـؤ تـ١ضخاْهطا٠ٚ، غـاَيٞ     ًَٝـؤٕ زٜٓـاضٟ بـؤ تـ١ضخاْهطا٠ٚ، ئـ١ّ بٝٓـا        899ًَٝـاض 
َٝبْٛٚا١ْ َٝت ي١بٛزد١ٟ ب١ناضبطزْسا بـٔ،   ْٝؿت١د َٝٔا، يٝػ  ْا٠ٚناْٝإ نٛإا، ئ١ط١ض بٝٓإ ْاب نري ٚبؤ ن

ًَٝـاض   27بـِطٟ   2111ًَٝـؤٕ زٜٓـاضٟ بـؤ تـ١ضخاْهطا٠ٚ، ي١غـاَيٞ       364ًَٝاض ٚ 54، 2111غ١ٜاض٠ ي١غاَيٞ 
ٚ463 ٟ ٍَ  ٠ٚ51، بِطٟ ًَٝؤٕ زٜٓاضٟ بؤ ت١ضخاْهطا 299ًَٝاض ٚ 39، 2112ًَٝؤْٞ بؤ ت١ضخاْهطا٠ٚ، ي١غا

ًَٝـاض بــؤ غـٛٚت١َ١ْٞ ئــ١ّ ئؤتؤَبٝ ْـ١ تــ١ضخاْهطا٠ٚ، ٖـ١َٛٚمشإ ِضؤشاْــ١ غـ١ٜاض٠ سهَٛٝــ١نإ ز٠بٝــٓري      
َٝط٠ٟ نؤتـاٜٞ ؾـ١ف َـاْطٞ ١ٜنـ١َٞ غـاَيٞ ثـاض بـؤ         َٜٔ، ي١شَ َٝٓسض ن١ب١زاخ٠ٚ١ ي١زٚاٟ ز٠ٚاّ نؤٕ ب١ناض ز٠ٖ

َٝـت    َٝبٕٛٚ سهَٛـ١ت ز٠َي ٚ  11بٝٓاٟ ْٝؿت١د ّ  395ًَٝـاض  خـ١ضدهطز٠ٚٚ، بـ١يّ يـ١ بٛزدـ١ٟ      ًَٝـؤٕ زٜٓـاض
ًَٝؤٕ زٜٓـاضٟ   15ًَٝاض ٚ 7ئ١َػاَيسا ئاَاش٠ ب٠ٚ١ نطا٠ٚ ن١ خ١ضدٞ ؾٝعًٞ ؾ١ف َاْطٞ ١ٜن١َٞ غاَيٞ ثاض 

َٝط٠ٟ نؤتـاٜٞ ؾـ١ف َـاْطٞ ١ٜنـ     َٝـت بـؤ     خ١ضدهطز٠ٚٚ، ئ١ّ ؾ١ضق١ ن١ٝا ي١شَ  ١َٞ غـاَيٞ ثـاض سهَٛـ١ت ز٠َي
 ٚ ــو  َٜ َٝبٕٛٚ ًَٝاض زٜٓــاضّ خــ١ضدهطز٠ٚٚ، بــ١يّ يــ١ بٛزدــ١ٟ ئ١َػــاَيسا   ًَٝــؤٕ 51بٝٓــاٟ غــ١ٜط٠ ْٝؿــت١د

ــ١ٜط٠         ــاٟ غ ــؤ بٝٓ ــاض، ب ــاَيٞ ث ــ١َٞ غ ــاْطٞ ١ٜن ــ١ف َ ــٞ ؾ ــ١ضدٞ ؾٝعً ــ١ خ ــ٠ٚ١ زا٠ٚ ن ــاش٠ٟ ب ــ١ت ئاَ سهَٛ
َٝبٕٛٚ   ٚ  14ْٝؿـت١د َٝؿـٓٝاظنطا٠ٚناْٞ غــاَيٞ        617ًَٝـاض  ، 2112ًَٝـؤٕ بـ٠ٚٛ، ي١غـ١ض ثطؤش٠نـإ، ثـطؤش٠ ث

ضؤش ب١ض٠ٚخٛاض٠ٚ٠ٜـ١، بـ١يّ    ١361 َا٠ٟٚ ثطؤش٠ناْٝإ ب١ِضؤش ثطؤش٠ ي١ٚ ثطؤشاْ 231ثطؤش٠  495ي١نؤٟ 
ٍَ بؤٟ زاْطا٠ٚ، ب١ت١ٚاٟٚ بؤٟ زا١ْْطا٠ٚ، ٚات١ ئـ١ّ ثطؤشاْـ١ٟ نـ١دٝاّ     َٜٝٛػت بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن١ئ١َػا طٛش١َٟ ث

ٍَ نـ١َرت٠، بـ١يّ       361ثـطؤش٠ٟ يـ١    231ثطؤش٠،  495نطز١ْٚٚت٠ٚ١ ي١ ضؤش َا٠ٚنـ١ٟ بـ١ض٠ٚخٛاضتط٠، ي١غـا
َٜٝٛػ َٝتـ١ ٖـؤٟ زٚانـ١ٚتين ئـ١ٚ      طٛش١َٟ ث َٝهٞ ط١ٚض٠ زضٚغت ز٠نات، ئ١َـ١ ز٠ب   بؤ زا١ْْطا٠ٚ ئ١َ١ خ١ي١ي
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َٜهٞ َـ١ْتكُٝإ ي١غـ١ض    َٝت سه١َٛت َٛب١ِضِٜط َٞ ١ْنطزْٞ ئ١ٚ ثطؤشا١ْ ن١ز٠ب َٝب١د َٝت١ ٖؤٟ د ثطؤشا١ْ، ز٠ب
َٝـت قػـ١ٜ١نٞ ؾٝعًـٞ ي١غـ١ض ئ١َـ١ بهـ١ٜٔ، صي١ْٜٚٛـ١نٞ تـط زض          َُٝـ١ف ز٠ب َٞا، ٠ٚ ئ ٚغـت نطزْـٞ   ئ١َ١ بسات

ًَٝٝـاض   23ضؤش٠، ئ١َـ١ ٠ٚنـٛ صي١ْٜٚٛـ١ى ٠ٚضَططتـ٠ٚٛ،      1181ٖـ١ظاض تـ١ْٞ َـا٠ٟٚ ثطؤش٠نـ١      41غاًٜؤٟ 
َٞ   2، 2112ْٟٚٝٛ بؤ زاْطا٠ٚ، ب١يّ بؤ غاَيٞ  َٝبـ١د ًَٝاض ْٟٚٝٛ بؤ زاْطا٠ٚ، ئ١َ١ ي١غ١ٜس قازم بطٜاض٠ د

َٝت ب١  َٜت، ئ١ط١ض ٚاب َٝت، غا 11بهط ٍَ ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ ت١ٚاٚ ز٠ب ب١زاخ٠ٚ١ ٠ٚظٜطٟ ث ْـساْاْٝـ   2111َيٞ غا
َٝط٠ ١ْٝ، زضٚغت نطزْٞ بٝٓاٟ زازطاٟ ؾاض٠ظٚٚض ٚغ١ٜس قازم ي١ْاٚ ثطؤش٠ناْسا ١ٖبٛٚ، ب١بِطٟ ١ٜنٞ ١ٜى  ي

َٝػتا ْـ١ثطؤش٠نإ   2111ًَٝاض، غاَيٞ  خاْٟٛٚ زاز٠ٚضإ ي١ٖ١ضزٚٚ ق١ظاٟ ؾاض٠ظٚٚض ٚ غ١ٜس قازم ١ٖبٛٚ، ئ
َٞ نطا٠ٚ، ْـ١ ي١يٝػت١ن١  َٝب١د َُٝـ١             د َٜري بـؤ ئـ١ٚ ثطؤشاْـ١ا، غـاَيٞ ثـاض ئ َٟ بطـ١ِض َُٝـ١ نـٛ َٝػـتا ئ ؾـسا ١ٖٜـ١، ئ

َٝهـ١ٚت٠ٚٛنإ، زٚاٟ          111بِطٜاضَاْسا يـ١ّ ث١ضي١َاْـ١، نـ١     َٝري بـؤ ْاٚنـ١ غـٓٛٚض١ٜ ظٜـإ ي ًَٝـاض زٜٓـاض زابٓـ
َُٝاْٝسا تـ١ٚظٜ      57ب١  43َا١ٜ٠ٚنٞ ظؤض ظؤض َٔ َٛتاب١ع١ّ نطز، ب١زاخ٠ٚ١  َٝط ٚغـً َٝٛإ ٖـ١ٚي نـطا٠ٚ،   يـ١ْ

َٞ ْـ١نطإٚ،        َٝبـ١د َٝط١ٟ ئـ١ٚ ثطؤشاْـ١ زٜـاض ْٝـ١ٚ د َٜٔ ٚد َٝػتا ؾٛ َٝت ١ٖتا ئ ئ٠ٚ١ٟ ن١َٔ َٛتاب١ع١ّ نطزب
َٜطـ١ٟ طْٛـسٟ ٠َٚيـ١لت             َٝهـ١ يـ١ٚ ثطؤشاْـ١، ِض َٟ ٚب١ضز٠بـ١ٍ ١ٜن َٜطـ١ٟ طْٛـسٟ ْـ١ٚ ي١ْاٚن١ٟ غ١ٜسقـازم ِض

١َُٝ بِط َٞ ١ْنطإٚ، ئ َٝب١د َٝػتا د َٝه١ ي١ٚ ثطؤشا١ْ ن١نٞ تا ئ ٜاَاْسا ئ١ّ ثاض٠ٜـ١ بـؤ قـ١ظاٚ ْاسٝـ١ ظٜـإ      ١ٜن
ــ١ٟ           ــ١ض٠ٖٚا ي١ْاٚن َُٝاْٞ، ٖ ــً ــ١ غ ــ١ضؾهطا٠ٚ ي ــس غ ــ١ظاٟ ْا٠ْٚ ــؤ ق ــ١يّ ب ــت، ب َٝ ــٓٛٚض١ٜنإ ب ــ١ٚت٠ٚٛ غ َٝه ي
ــ١ٟ       ــ١ ي١ْاٚن ــطز٠ٚٚ، ئــ١ٚ ثطؤشاْ ــٝاضّ ن ــا ئــ١خري ثطغ َٜعط ــ١ْٞ ثاض ــس٠ٟ نــ١ يــ١ ئ١دمَٛ َٜٓٝـ ئ٠ٚ١ْ َٝٓذــٛ ث

َٜٓٝـ ن١زاْطا٠ٚ بِطٟ ْعٜه١ٟ  َٝٓذٛ َٝـت      َ 4ث َٝه١، ١ٜى زٜٓاضٜإ بـؤ خـ١ضز ْـ١نطا٠ٚ، سهَٛـ١ت ز٠َي ًٝاض ٚؾت
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜـطإ   َٜع د َٝـ ب١ِض َٜو ي١َ١ٚث َٝو ي١ن١ْس ِضؤش ١َُٝ عذعَإ ١ٜ١ٖ، ي١غ١ضزاْ ئ

َٜعٜإ بِطٜاضٜإ زا٠ٚ   ًَٝاض زٜٓاض بـؤ  211غ١ضزاْٞ ْاٚن١ٟ ط١ضَٝاْٞ نطز، ٚا باغهطا ِضاط١ٜاْس١ْنإ ن١ ب١ِض
َٜتـ٠ٚ١         َٝت ِضٕٚٚ بهط َٜت، زٜاض٠ طـ١ضَٝإ ظؤض يـ٠ٚ١ ظٜـاتطٟ قبَٛيـ١، بـ١يّ ئـ١ب ْاٚن١ٟ ط١ضَٝإ ت١ضخإ بهط

َِٜ      211ئ١ّ  ٠َٜٛ ٖات٠ٚٛا، ئ١ط١ض ؾريٜين ١ْٚت١، بؤ ب١دسٟ، بـؤ بـ١ؾٝعًٞ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض ًَٝاض زٜٓاض٠ ي١نٛ
ٚ َٟ َٝت ئ٠ٚ١ْس٠ ؾطٜين ١ْٚشيإ ٠ٚضططت٠ٚٛ، بؤ ئ١ٚ ًَ َٟ تـ١ضخاْٞ ز٠نـ١ٜٔ، ئ١طـ١ض ب١تـ١ْٗا      ْاخيات١ ِضٚٚ ب ئـ١ٚ

ــو      َٜ َٜٔ بس٠ٜٓــ٠ٚ١، س١قــ١ ئاِٚض َٝٓذــٛ َٜهٝـ ي١ْاٚنــ١ٟ ث ــت ب١ضاغــ  س١قــ١ ئــاِٚض َٜ َٟ تــ١ضخإ ز٠نط بــؤ ئــ١ٚ
        ،َٜٔٓ ي١ْاٚن١ٟ نؤَإ بس٠ٚ١ٜٓ٠، نْٛه١ ئ١ٚ ْاٚنـا١ْ ي١َ١غـ١ي١ٟ ؾطؤؾـتين ١ْٚتـسا ظٜـإ ١َْـستطٜٔ ؾـٛ

َٜطاٚباْٝــإ ْــ١َا٠ٚ ســاَيٞ خــ١َيو خــطاخ بــ  ــٔ، َــٔ   ِض َٜ ٠ٚٛ ب١ِضاغــ ، س١قــ١ ئــ١ٚ ْاٚنــا١ْف ي١ب١ضنــاٚ بطري
ٍَ نـاى           َٜهـإ باغـهطا، ي١طـ١ َٜعّ نـاى نـاضزؤ ز٠نـ١ّ، ١َغـ١ي١ٟ عـ١قاضٟ الز َٝؿٓٝاظ٠ناْٞ بطاٟ ب١ِض ثؿتٝٛاْٞ ث
َٟ ي١طْٛـس٠نإ خـ١َيو ي١بـ١ض ئُٝهاْٝـ١تٞ َـاززٟ ْـ١ٜتٛا٠ْٛٝ خا٠ْٚٛنـ١ٟ          َٝذ باٜعٜـ باغِ نطز، ي١ٖ١ْـس ؾ

َٝؿـٓٝاظ ز٠نـ١ّ ئـ١ّ ساَي١تاْـ١ ي١ب١ضنـاٚ        زضٚغت بهات٠ٚ١، خاْٟٛٚ نؤْٞ ١ٖب٠ٚٛ ت١عُريٟ نطزؤت٠ٚ١، َـٔ ث
َٝػتا صيْٛٚـ١ٟ   َٜت ئ َٜهٞ تط ١ْنطا٠ٚ، ئ١ط١ض صي١ْٚٛؾٞ ز٠ٚ َٟ خ١َيو نطا٠ٚ بؤ ١ْٖس َٜت، نْٛه١ بؤ ١ْٖس بطري

َُٝـــ١ ي١ب١ضنــاٟٚ        َٝهــ١ س١قــ١ ئ َٞ، ١َغــ١ي١ٟ خا١ْْؿـــري ٚثانــ١ٚاْاْٞ ؾـــاض٠ٚاْٞ ١َٚظٚع بطـــطٜٔ، ز٠ز٠َــ
َٝؿـٓٝاظٜإ            َٝـت، تـ١عٝٓاتٞ ع١قـس٠نإ ٚابـعامن ظؤضبـ١ٟ يٝصْـ١نإ ث َٝٝـإ ب ي١ث١ضي١َاْٞ نٛضزغـتإ ئاطاَـإ ي
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        َٟ نطز٠ٚٚ ي١َ١غ١ي١ٟ ٠ٚظاض٠ت١، ي١ ت١عٝٓاتسا، ١َٚظٚعٞ ئـ١ٚ ن١غـا١ْ ي١ب١ضنـاٚ بطـطٕ نـ١ ع١قـسٕ، ١ْٖـس
َٜع٠نإ ٠ٚيَٝإ زا٠ٚ١ٜ، ب١ؽ َٔ ي١ئ١دم اَٞ ٠ٚي١َن١ٟ ئ١ٚإ ثطغٝاضٟ تـطّ  ؾتٝـ ١ٖبٛٚ ن١ ٠ٚظٜط٠ ب١ِض

َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ باغـٞ يـ٠ٚ١    بؤ زضٚغت بٛٚ، ظؤض ب١نٛضتٞ ز٠خي١َ١ ِضٚٚ، ١َغ١ي١ٟ زٚان١ٚتين بٛزد١ ب١ِض
َٜعٟ     ٍَ سه١َٛتٞ ت١قطٜؿٞ ئ١عُاٍ ب٠ٚٛ، بؤ١ٜ بٛزد١ زٚانـ١ٚت٠ٚٛ، َٓـٝـ ي١بـ١ِض نطز ن١ سه١َٛتٞ ئ١َػا

خؤ سهَٛـ١تٞ ت١قـطٜؿٞ    ابؤ زٚان١ٚت 2111د١ا، ئ١ٟ غاَيٞ بؤ زٚان١ٚت بٛز 2111ز٠ثطغِ ئ١ٟ غاَيٞ 
َٞ ِثِط ز٠ن١ٜٓـ٠ٚ١،   َٝري، نْٛه١ عذعَإ ١ٜ١ٖ، عذعٟ ث ئ١عُاغيإ ١ْبٛٚ، غٓسٚقٞ ئٝػتٝػُاضٟ ْاتٛاْري زابٓ

َٜت ب١ِضاغ  ْٝػب١تٞ  َٝط َٝٔ، ئ١ط١ض ٚا١ٜ با سه١َٛت ئ١ٚ ْٝػب١ت١ ١ْْ ب١  29ئ١ٟ ثاض٠ٟ ثطؤش٠نإ بؤ زاز٠ْ
َٝط 71 َُٝـ١ف تٛٚؾـٞ            ز٠ْ َٜت زٚاٜـٞ ئ َٝط ١َُٝ بـؤ ثـطؤش٠ٟ ئٝػتػـُاضٟ  ٚبـؤ ت١ؾـػًٝٞ، بـا ئـ٠ٚ١ ْـ١ْ َٜت بؤ ئ

%ٟ  بٛزدـ١ نـ٠ٚٛ بـؤ َـ١دايٞ ت١ؾـػًٝٞ، دـ١ْابٝإ       85ئٝؿهاي١ٝت بهات، زٚاٜٞ ي١ٚغ١ض غ١ٜط ز٠ن١ٜٔ ي١ 
َٜتـ٠ٚ١، بـِط٠ ثاض٠ن١ؾـٝإ نـ١ْس٠ بَٝ       َٝهاضٟ نـ١ْس نـ١ؽ ز٠طط َٝهاضٟ نطز، ب١ُٟٝ ب ع٠ظيـ١تا،  باغٞ ب١ُٟٝ ب

َُٝـــ١ بـــابٞ تـــ١عٜٛعٟ   َٝهٞ غـــ١ٜط٠ ب١ِضاغـــ ، ئ ب١خؿـــري، بـــؤ َـــ١عاف ي١ب١خؿـــٝٓسا زاْـــطا٠ٚ، ئ١َـــ١ ؾـــت
َٝري، ؾـاض٠ٚاْٞ عٝٓهـا٠ٚ     َٝري، بؤ ي١ ب١خؿري زاٟ بٓـ ١َُٝ ١َعاؾات زا١ْْ ؾ١ضَاْب١ضاصيإ ١ٜ١ٖ، بؤ ي١ٚ باب١ ئ

َٜتا،  ١َُٝ ي١ث١ضي١َإ بِطٜاضَاْـسا غـاَيٞ   ن١ْسٟ بؤزاْطا٠ٚ بؤ ثطؤش٠نإ، ثاض٠ٟ سعب١نإ نؤٕ غ١ضف ز٠نط ئ
َٜعإ             َٜت، َـٔ ي١بـ١ِض َٝهٞ طٛدمـاٚ بـؤ نـؤ١ْٝتٞ غـ١ضؾهطزْٞ ئـ١ٚ ثاض٠ٜـ١ زابٓـسض َٜٝٛػـت١ َٝهـاْٝعَ ثاض، ن١ ث
َٞ غـ١ضف نـطز٠ٚٚ،    ٠ٚظٜط٠نإ ز٠ثطغِ ئ١ٚ َٝهاْٝع١َ ن١ٝا، ن١ئ١ٚإ ي١غاَيٞ ِضابطزٚٚ ثاض٠ٟ سعب١ناْٝإ ث

ْـ     َٝـت، تـا         ١ٖض٠ٖٚا ٖـٞ ٜاْـ١ٚ غـ١ْت١ض٠نإ،  َٝـت بـؤ ث١ضيـ١َإ ٚاظح ٚ زضٚغـت ب اٟٚ ٜاْـ١ٚ غـ١ْت١ض٠نإ ز٠ب
بعاْري نؤٕ غ١ضؾهطا٠ٚ، ْاٟٚ باْك١نإ ئ٠ٚ١ باغِ نطز، ظٜازنطزْٞ عذع ٜـ١عين بطزْـٞ ثـاض٠ٟ ثطؤش٠نـاْٞ     
َٝٓإ، ئ٠ٚ١ ي١غ١ض ئ١ٚ خاَي١ٟ ن١ بطاز٠ضإ باغٝإ نطز، ئ٠ٚ١ٟ ئ١دم١َْٛٞ ئاغاٜـ ن١ثاض٠ن١ٟ ظٜـاز   ٠ٚب١ضٖ

َٝـٞ عذـعّ ١ٖٜـ١       نطاٚ ٠، ظٜاز نطزْٞ ئ١ٚثاض٠ٟ ن١زاٚا نطا٠ٚ ١ٜعين بطزْٞ ثاض٠ٟ ثطؤش٠نـإ، نـْٛه١ تـؤ ز٠َي
َٝط ئ١ٚثاض٠ٟ ن١بالإ نطز  َٝٓإ ثطِ ٟ به٠ٚ١َ١، ثاض٠ٟ ؾِطؤن١خا١ْناْٞ زٖؤى ١ٖٚٚي َٝت ي١ثاض٠ٟ ٠ٚب١ضٖ ز٠ب

ضٟ بــؤ غــ١سب نــطا٠ٚ، بــؤ ًَٝــؤٕ زؤال ٠ٚ7نــٛ يٝصْــ١ٟ طٛاغــت٠ٚ١ٓٚ ط١ٜاْــسٕ، نــ١ ي١ئ١دمَٛــ١ْٞ ٠ٚظٜــطإ  
َٜٝٛػـت١ ئـ١ٚ ال١ْٜـ١ٟ نـ١ثاض٠ غـ١ضف ز٠نـات ٚغ١ضث١ضؾـ  ؾِطؤن١خاْـ١نإ ز٠نـات،            ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜـطإ، ث
َٝٔ ئاطاَــإ يــ١   َٝــت ب١ِضاغــ ، ٠ٚظاض٠تــٞ طٛاغــت٠ٚ١ٓٚ ط١ٜاْــسٕ خؤٜــإ ز٠َيــ ٠ٚظاض٠تــٞ طٛاغــت٠ٚ١ٓ ط١ٜاْــسٕ ب

َُٝـ١ ٖـٝ  ث٠ٜٛ١ْ     َٝٔ ئ سٜـ١نُإ بـ١ ؾِطؤن١خا١ْناْـ٠ٚ١ ْٝـ١، ؾِطؤن١خاْـ١نإ      ؾِطؤن١خا١ْنإ ١ْٝ، خؤٜـإ ز٠َيـ
َٟ نٝتاب ١ٜ١ٖ ؾِط ٠ٚ١َُٝ ١ْٝ، ئ٠ٚ١ ١ْقٞ قػ١ٜا١ْ، ٚتٝإ ١ْٖس َٝهٝإ ب١ئ ؤن١خا١ْنإ ْاتٛأْ ٖٝ  ئًٝتٝعاَ

َٜـٓٔ ٚنٝتابـ١نإ    ١َُٝ ب١ناض ز ١َُٝ ١ٜ١ٖ، ن١ئ ِضاغت١ٚخؤ بٝه١ٕ بؤ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ، ئ٠ٚ١ْس٠ ئٝؿٝإ ب١ ئ
َٝ َٝٛإ ؾِطؤن١خاْـ١نإ           ت١ٚدٝٗٞ ئ َُٝـ١ف بؤٜـإ ِض٠ؾـ  ز٠نـ١ٜٔ، ئ٠ٚ١ْـس٠ ث٠ٜٛ١ْـسٟ ١ٖٜـ١ يـ١ْ ١ُ ز٠نـ١ٕ ٚئ

 ٠ٚٚظاض٠تٞ طٛاغت٠ٚ١ٓٚ ط١ٜاْسٕ، ظؤض غٛثاؽ.
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 غٛثاؽ، غ٠ٌٜٛٝ خإ، ؾ١ضَٛٚ.
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َٜع غ٠ٌٜٛٝ   اظيس: عجناٌب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜت١ ث١ضي١َإ ٜإ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ١ط١ض باغٞ بٛزد ٍَ به١ٜٔ، ْاظاْري ناّ بٛزد١ٜإ ِضاغت١، ئ٠ٚ١ٟ ن١ز ١ٟ ئ١َػا
َٝتا، ئ١ٚ قػـ١ٟ ن١ز٠ٜهـ١ّ ي١باخـ١َيٞ     َٝت، ٜإ ئ٠ٚ١ٟ ِضاغت١ٚخؤ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ز٠ن بؤ سه١َٛت ز٠ن

َٝٓا٠ٚ، ئ١ٚ قػ١ٟ ن١ز٠ٜه١ّ ئ١ٚ بٛزد١ٟ ن١ٖات٠ٚٛت١ ث١ضي١َإ بٛزد١ٜـ١نٞ تـ١ٚا   ٚ ْٝـ١، ئـ٠ٚ١ٟ   خؤّ ١َْٗ
َٝهٞ سهـَٛٞ    َٝت١ ث١ضي١َإ، ئ٠ٚ١ّ ي١ظاضٟ ب١ضثطغـ ي٠ٚ١ظاض٠تٞ زاضا١ٜٝ ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ ت١ٚا٠ٚ، ز٠بٛا١ٜ ئ٠ٚ١ ب
َٜو  بٝػت٠ٚٛ، بؤ١ٜ َٔ ئ١ٚ قػ١ٜ١ ز٠ن٠ٚ١َ١، غ١ض٠تا ئ١ط١ض باؽ ي١ بٛزد١ٟ ت١ؾػًٝٞ به١ٜٔ ْاظامن ثطغٝاض

َٝو زاز٠ْـسضَٜ       ت، ئ١طـ١ض بٛزدـ١ ب١تاٜبـ١ت ٖـٞ ؾ١ضَاْبـ١ضإ،      ي٠ٚ١ظٜطٟ زاضاٜـٞ ز٠نـ١ّ، بٛزدـ١ بـ١ض ئ١غاغـ
ؾ١ضَاْب١ضإ ئ١ط١ض سػابٞ ئ٠ٚ١ به١ٜٔ ن١ َٛٚن١ٜإ ن١ْس٠ا، ؾ١ف َاْطٞ ١ٜن١َٞ نـ١ْسٟ ٠ٚضططتـ٠ٚٛ،   

َٝري غـاَيٞ زٚاتـط ؾ١ضَاْبـ١ضإ َٛٚنـ١ٜإ ٜـإ تـ١ضؾٝ  ز٠نـات ٜـإ            2داضاْٞ  ٟ ز٠ن١ٜٔ، ئ١ط١ض ظٜـاز٠ زابٓـ
َٜت، ٜإ ئ١ط١ض شَاض٠ َٝـت، صي١ْٜٚٛـ١نٞ       ع١ال٠ٟٚ بؤ ز ٟ ؾ١ضَاْب١ض٠نإ ظٜـازٟ نـطز، َٛٚنـ١ناْٝإ ظٜـاز ز٠ب

       َِٜ ــ١ض ــ١ضؤنا١ٜتٞ ٖ ــٞ غ ــ١ض ن َِٜ، ي١ب ــ١ض ــ١ضؤنا١ٜتٞ ٖ ــ١ غ ــ١ضإ، ١َٖاْ ــ٠ٚ١ٟ ؾ١ضَاْب ــؤ ئ ــِٓ ب َٜ ــٝت ز ب١غ
٠ٚ١َُٜٓ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ شَاض٠  َِٜ      1ب١صي١ْٚٛ ز ؾ١ضَاْبـ١ضٟ ١ٖٜـ١،    611ن١ يـ١ يٝػـت١ن١، غـ١ضؤنا١ٜتٞ ٖـ١ض

ًَٝؤٕ ب٠ٚٛ، ئ١ط١ض ب١ؾٝعًٞ ؾ١ف َاْطٞ ١ٜن١ّ َٛٚن١ٜإ  391ًَٝاض 6ْٚب١ض٠، َٛٚن١ٟ ؾ١ضَا 611ئ١ٚ 
َٝـت    12ٟ بهـ١ٜٔ، ٚاتـ١    2ًَٝؤْٝإ غ١ضف نطز٠ٚٚ، ئ١ط١ض دـاضاْٞ   455ًَٝاض ٚ 3ن١ْس ب٠ٚٛ،   6َـاْط ب

َِٜ زاٚا نـطا٠ٚ نـ١    911ًَٝاض ٚ ًَ     8ًَٝؤٕ، ن١نٞ ي١غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖض َٜت، ٚاتـ١  َٜـو  ًَٝاضٜـإ بـؤ زابٓـسض ٝاض
َٝـط٠           َٝه١، ي َٝري بـؤ ت١ضؾٝعـ١ ٜـإ ؾـت ًَ َٜو ظٜـاتط، ئ٠ٚ١ْـس٠ٟ نـ١ظٜاتط٠ بـاب ًَٝـاض زٜٓـاض ظٜـاز سػـاب      ١ٖٚ1ْس

َِٜ ٚغــ١ضؤنا١ٜتٞ          ــ١ض ــ١ضؤنا١ٜتٞ ٖ ــ١ٟ ن١غ ــ١ٚ ثاضاْ ٠َٛٝ، ئ ــ١َإ ؾــ ــ١َاْٝـ ب١ٖ ــ١ض٠ٖٚا ث١ضي ــت، ٖ َٜ ز٠نط
زتطٜإ ٠ٚضططت٠ٚٛ ي١سـ١زٟ خـؤٟ   ث١ضي١َإ ٚئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ٚ زاز٠ٚضٟ ٚ ١َٖٛٚ ٠ٚظاض٠ت١نإ ظؤض ظٜا

زٜاضٟ نـطا٠ٚ، ثاض٠ٜـ١نٞ ٜـ١نذاض     31/6تا  1/1زٚاٜٞ اغيكطٚؾ١ ي١  2112ن١ْٛٚغطا٠ٚ، )اغيكازق١ ع١ًٝ( ؼي 
َٝؿــِ           َٝــٓري ٚ ي َٝــٞ ز٠ضب ظؤض زاْــطا٠ٚ، بــؤ ٖــ١َٛٚ ٠ٚظاض٠تــ١نإ ئٝٓذــا ب١غ١ضؤنا١ٜت١ٝناْٝؿــ٠ٚ١، ئ١طــ١ض ي

َٝٓا٠ٚ ئ١ٚ ثاض٠ٟ ن١ َٛقاز٠ق١ ي١غ١ضٟ ن طا٠ٚ، ب١ٚ ثاض٠ؾٞ ن١ غ١ضؾٝإ نـطز٠ٚٚ بـ١ ؾٝعًـٞ بـؤ ؾـ١ف      ز٠ضٖ
ًَٝؤٕ زٜٓـاض ظٜـاز٠ يـ١ٚ بٛزد١ٜـ١ٟ      47ًَٝاض ٚ  697تطًٜٝؤٕ ٚ 1َاْط داضاْٞ زّٚٚ نطز٠ٚٚ، ي١ٚ ثاض١ٜ٠ 

َٜتـ١ غـ١ض        2111غاَيٞ  َٝتـ٠ٚ١ ئـ١ٟ ئـ٠ٚ١ ْاخط َٓٝ ، ٚات١ ئ١ٚثاضا١ْٟ ن١ي٠ٚ١ظاض٠تـ١نإ ٚغـ١ضؤنا١ٜت١ٝنإ ز٠َ
َٝٞ ثِط  َٜـتا، ب١ْٝػـب١ت ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتا٠ٚ١ْ ثـاض غـ١ضؤنٞ        عذع٠ن١ٚ ث َٞ ز َٜت٠ٚ١، ئ١ٚثاض١ٜ٠ نٞ يـ ْانط

َٝـ ئ٠ٚ١ٟ بِطٚات ثاض١ٜ٠نٞ ظؤضٟ غ١ضؾهطز، ن١ؽ ١ْٜعاْٞ ئ١ٚثاض١ٜ٠ ث١خؿـإ ٚت١خؿـإ نـطا،     ث١ضي١َإ ث
َٝٛاظ٠ن١ٟ خٛالق١ٜ١نٞ  َٝت، ب١يّ ز٠بٛا١ٜ ئاي١ٝت١ن١ٚ ؾ َُٝإ خؤؾ١ بؤ ؾ١ضَاْب١ضإ ب ١َُٝ ث سػابٞ بٛا١ٜٚ ئ

َٝػتا غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ي١ٚا١ْٜـ١   َٝٓا٠ٚ ئ ١َٟٝٝ ن١ئ١ٚ ثاض٠ٟ َٔ ز٠ضَٗ ١ٜ٠َٛٝ غ١ضف بهطا١ٜ، ب١ٚ ث ب١ٚ ؾ
َٝػـتا ز٠بٝػـتِ ن١غـ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ عذـعٟ ١ٖٜـ١،          51 َٝت، ي١ٚثاض١ٜ٠ ن١نـٞ ئ ًَٝاضٟ غ١ضف ١ْنطزب

َِٝ َا٠ٚ، ئ٠ٚ١ْس ٠ ثاض٠ غ١ضؾهطا٠ٚ، سـ١م ٚابـٛٚ خٛيقـ١ٜ١نٞ    ئ١ط١ض عذعٟ ١ٜ١ٖٚ ئ٠ٚ١ْس٠ ثاض٠ف َٔ ز٠َي
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َٞ به١ٕ ١ٖتا ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ بعأْ، ئ٠ٚ١ ب١ْٝػب١ت ئ١ٚ تطًٜٝؤٕ ٚئ٠ٚ١ْـس٠ ًَٝـاض٠ ز٠ضنـٛٚ، ثـاض٠ٟ      ث
َٝـٞ ٚتـري ئـ١ٚ         َٜع ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜـٞ ث َٜت بـ١ِض َٝو زاسيـ١ظض َٝت٠ٚ١ ثاض بالإ نطز ٚشيإ غٓسٚق َٓٝ ثطؤش٠نإ ز٠َ

١َُٝ ١َٖي١ٜ١نُ ٠َٛٝ به١ٜٔ، ئ١ط١ض ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜـٞ ي١ب١غـسا٠ٚ    غٓسٚق١ ئ إ نطز ي١ث١ضي١َإ ١ْز٠بٛا١ٜ باغٞ ي
َٝـ٠ٛ زاٟ   ٍَ نطزّٚٚ باغٞ ئ١ٚ غٓسٚق١ٟ نطز٠ٚٚ، ن١طٛا١ٜ ٚت١ٜٚٛتٞ ئ١ٚ غٓسٚق١ ن١ٝ ئ ٖات٠ٚٛ، قػ١ٟ ي١ط١

َٝٔا، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ زا١َظضاْسْٞ غٓسٚق١ن١ ١َٖي١ بٛٚ، ٜاغاٜٞ ١ْبٛٚ، زٚاٟ ئ٠ٚ١ سػابٞ ثاض ٠ٟ ثطؤش٠نإ ز٠ْ
َٝـو      25تطًٜٝؤٕ َا٠ٚت٠ٚ١، ئ٠ٚ١ف ثاض٠ٟ ثطؤش٠نـإ، ثـاض٠ٟ زا١َظضاْـسْٞ     2 ٖـ١ظاض ثًـ١ٟ ٠ٚظٜؿـٞ، تطًٜٝؤْ
١َُٝ ز٠ظاْري ١ٖض  596ٚ ٜــ تـ١ٚاٚ بـٛٚ     ١ٖ6ظاض ؾ١ضَاْب١ض٠ن١، َـاْطٞ   25ًَٝاضٟ بؤ زاْطابٛٚ، ت١بع١ٕ ئ

َٝتـ٠ٚ١، ئ٠ٚ١ْـس٠ٟ     ًَٝا 151تطًٜٝؤٕ ٚ 1زا١َ١ْظضابٕٛٚ، ٚات١ ئ١ط١ض سػابٞ به١ٜٔ  َٓٝ ض زٜٓـاض بـ١ظٜاز٠ ز٠َ
َُٝـ١    4ن١َٔ سػاب نطز٠ٚٚ  َٝت يـ١ثاض٠ٟ      4تطًٜٝؤٕ زٜٓاض ظٜاتط َا٠ٚت٠ٚ١، ئ١طـ١ض ئ تطًٜٝـؤٕ ظٜازَـإ ٖـ١ب

َٝـت، ئـ١ٟ      4ٖـ١ظاض ثًـ١ٟ ٠ٚظٜؿ١ٝنـ١     25ثطؤش٠نإ ٚظٜـاز٠ٟ غـ١ضؤنا١ٜت١ٝنإ يـ١ثاض٠ٟ     تطًٜٝـؤٕ ظٜـاز ز٠ب
تطًٜٝؤٕ ظٜاتط٠ا، دط١ ي١ٚ ثاضا١ْٟ نـ١ ٠ٚؾـطٟ    2، ي١ب١ضنٞ ئ١ٚ عذع٠ ي١ب١ض نٞ ئ١ٚ عذع٠ ثِط ١ْنطا٠ٚ١ٜ

َٜـو ز٠نـات، ثـاض٠ٟ           َٝت ثاض٠ٟ ثطؤش٠ٟ ْازٜـاض، ثـاض٠ٟ ثـطؤش٠ٟ زٚٚبـاض٠، ن١نـٞ نـ١ْس ًَٝاض َٓٝ ثطؤش٠نإ ز٠َ
َٝري َا٠ٟٚ زٚٚ غ َٜـت، ب١يّ ز٠َي َِٝ بؤٟ زا١ْْسض َٜت، َٔ ْاَي اَي١ ثطؤش٠ٟ ؾِطؤن١خا١ْٟ زٖؤى زٚٚغاَي١ زاز٠ْسض

َٜعطا بؤ زٖؤى غ١ضف بهطا١ٜ، ب١يّ بؤ ثطؤش٠ٟ تط بٛا١ٜ تـا   زٜعاٜين ت١ٚاٚ ١ْب٠ٚٛ، ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ بؤ ١َٖإ ثاض
َٞ بهطاٜــ١، ئـ١ٚ ثاضاْــ١ٟ ن١يــ١ قــ١ضظٟ غــٛيؿ١ٟ ظ٠ٚاز ٚ عــ١قاضٟ    َٝبــ١د زٜعا١ٜٓنـ١ٟ تــ١ٚاٚ ز٠بــٛٚ ئٝٓذــا د

َٜت٠ٚ١ ز٠بٛا١ٜ ئ١ٜٚـ ب١خٛيق١ٜ١ى بؤَإ  َٜت، ي١ٖاٚٚيتٝإ ٠ٚضز٠طري َٟ غ١ضف ز٠نط َٝت، ئ١ٚ ثاضا١ْ ي١نٛ ب
١َُٝ غاي١ْ ز٠بٝٓري ن١ نـ١ْس بٛزدـ١ ظٜـاز ز٠نـات،      َٜت٠ٚ١ٚ طٛش١َن١ؾٞ ن١ْس٠ا، ئ ١ٜ٠َٛٝى ٠ٚضز٠طري ب١ض ؾ
َٝت، نـْٛه١   َٝت٠ٚ١، ١ْى ق١ضظ ظٜاز ب َٝط٠زا ق١ضظ ن١ّ بب ن١ بٛزد١ ظٜاز ز٠نات ١ْظ٠ض١ٜٝى ١ٜ١ٖ ن١ز٠بٛا١ٜ ي

َٝٓإ ١ٖض ظٜازٟ نطز٠ٚٚ، ٖٝ  ن١َٞ ١ْنطز٠ٚٚ، غاَيٞ  ن١ ثاض٠ت ظؤض بٛٚ ق١ضظت ن١ّ َٝت٠ٚ١، ن١نٞ نٛضتٗ ز٠ب
َٜهِ نطز، ٚمت  َٝـٞ    53ثاض ي٠ٚ١ظٜطٟ زاضاٜٞ ثطغٝاض ًَٝاض زٜٓاض ٖٞ ناضط١ٟ ن١ُْٝتؤٟ تاغًٛد١ زٜاض ْٝـ١، ث

ٍَ ظٜاتطٟ ٖات٠ٚٛت١ غ١ض ن١ ٚابعامن  ٜـ   18ٚمت ئ١َػا طٟ زاضاٜـٞ  ًَٝاض٠، ٠ٚي١َن١َإ ٠ٚض١ْططت٠ٚ١، ئاٜـا ٠ٚظ
َُٝـ١ ب١زٚازانـْٛٚٞ بـؤ ز٠نـ١ٜٔ،         َٝـساّ ٚتـٞ ئ َٝٝين ث َٝط٠ بـ١َي ًَٝـاض   911ب١زٚازانْٛٚٞ بؤ ئ١ٚثاض١ٜ٠ نطز، ي

َُٝاْٞ زٚاٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ٖـ١ضزٚٚ ٠ٚظاض٠ت ١ٜندطا٠ٚتـ٠ٚ١ ١َغـريٟ ئـ١ٚإ نـٞ       زٜٓاضٟ غٓسٚقٞ خا١ْْؿٝين غً
  ٞ َٝٗات٠ٚٛ، بِط٠ ثاض١ٜ٠نٞ تطَإ ١ٜ١ٖ، َاْطا١ْ ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜـ ًَٝـاض زٜٓـاض    11ٚ ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ َاْطاْـ١     ي

َٝو ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜـٞ ئـ١ٚ ثاض٠ٜـ١ ز٠زات بـ١          َٝهٞ سعبٞ، ي١بٛزد١ٟ طؿ  باؾـ١ بـ١ض سـ١ق ز٠زات ب١ ب١ضثطغ
َٝهٞ سعبٞ، ن١ ز٠نات١  َٜت ب١ٚ ب١ضثطغـ١،   121ًَٝاض زٜٓاض، ئ١ٚ ثاض٠ٟ  121ب١ضثطغ ًَٝاض زٜٓاض٠ٟ ن١ز٠زض

َُٝـ١ قػـ١ ز٠نـ١ٜٔ           س١م ٚابـٛٚ يـ١بٛاضٟ ت١ْسضٚغـ  غـ     َٜـت ن١ئ َٞ ز َٜـت باؾـرت بـٛٚ، َـٔ غـ١ٜطّ ثـ ١ضف بهط
َٞ ِضاغـت ْٝـ١، َـٔ         ًَـ ٠ٚظٜط٠نإ ت١س١ٍَٛ ْان١ٕ، ت١س١َٛمل به١ٚ زٚاٜٞ ٠ٚيَِ بس٠ٚ٠، ئ١طـ١ض ِضاغـت ْـِٝ ب
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضيـ١َإ، ب١ْٝػـب١ت ٠ٚظاض٠تـٞ ؾـاض٠ٚاْٞ      َِٝٓٓ، ب١ِض ئ١ٚ قػا١ْ ي١ظاضٟ خؤّ ٚطريؾاْٞ خؤّ ْاٖ

َٝٓـأٜ ٚتٝـإ       ظؤض با غهطا، ي١غ١ض ظاضٟ خؤٜإ بٝػتَٛٚا١ْ ن١زاٚاٟ َٝٓـ١سٝإ ْـ١نطز٠ٚٚ، ؾؤِضَٝؿـٝإ بـؤ ٖ
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َٝسا ١ْٝ، يـ٠ٚ١ٟ بٛزدـ١ٟ ٠ٚظاض٠ت، ن١نـٞ     ت١َاؾا به١ٕ ئ١ٚ ت١ًَٜٛ١ٟ بؤَإ ٖات٠ٚٛ ي١ّ ؾؤِض١َ ١َٓٝسٞ ت
َٝٞ ١ْٝ، ب 417بؤٜإ زاْطا٠ٚ، ز٠نات١  َٜٝٛػتٝإ ث َٞ ثـِط     ًَٝاض زٜٓاض، ئ١ط١ض خؤٜإ ث اؾرت ١ْٝ ئـ١ٚ عذـع٠ٟ ثـ

٠ٚ١َُٜٓ ي١ ثطؤش٠ناْٞ ن١ زٚٚباض٠ ثاض٠ٟ بؤ زاْطا٠ٚت٠ٚ١، ن١ْس غاَيٝؿ١ ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ،  به٠ٚ١ٜٓ١، ١ٜى صي١ْٚٛ ز
َٝساٜــ١، ي١ؾــ١قآل٠ٚ غــ١ضزاصيإ نــطز، ٠ٚنــٛ يٝصْــ١ٟ    باغــٞ ثطؤش٠نــإ ْانــ١ّ، يــ١ ٜاغــاٟ بٛزدــ١ َازز٠نــاْٞ ت

ًَٝؤٕ زٜٓاضتإ بؤ ز٠ضنـ٠ٚٛت٠ٚ١ بـؤ َٛد١َـ١عٞ     723ٕ ٚشيإ ؾاض٠ٚاْٞ ن١ٜٓٛ قائِٝ ١َقا١َٝت ثطغُٝا
َٟ بـٕٛٚ غـ١ضٜإ غـِٛضَإ،           ٍَ ٚ ط١ؾـتٛطٛظاض ٖـ١َٟٛٚ يـ١ٚ ز٠ٚائري ١ٖض ١َٖٛٚ غـ١ضؤنٞ ؾـاض٠ٚاْٞ ٚنؿـتٛنا

َٜو ئ١ٚثاض٠َإ بـؤ ٖـات٠ٚٛ،    َٝٛاظ ًَٝـاض زٜٓـاض بـؤ     115ٚتٝإ ئ١ٚ ثاض٠ ١ْبٝػتَٛا١ْ ١ْ بٜٝٓٝٛؿُا١ْ، ب١ض ؾ
َٜ َٜهدطا٠ٚنـاْٞ نؤَـ١َيٞ َـ١ز٠ْري ٜـإ           غ١ْسٜهاٚ ِض َٜهدـطاٚ، ئ١طـ١ض ِض هدطا٠ٚنـإ زاْـطا٠ٚٚ غـ١ضؾهطا٠ٚ، نـاّ ضٍِِ

َٜهدطا٠ٚنإ ٚ غ١ْسٜهانإ ئ٠ٚ١ ق١ٜٓان١، بـ١يّ   211ئ٠ٚ١ٟ ن١  ًَٝاض زٜٓاضٜإ بؤ زاْطا٠ٚ ٠ٚى ١َٓٝح بؤ ِض
َٝـت بـ١ ئؤثؤظغٝؤْٝؿـ٠ٚ١ سـ١     َٝو ب َٜهدطاٟٚ سعب١ٝ، سعب١نإ ١ٖض ال١ْٜ م ٚاٜـ١ ئـ١ٚإ بـؤ خؤٜـإ     ئ١ط١ض ِض

َٝٝـإ ٚتـري         َٜهدطاٚاْـ١ بهـ١ٕ، زاٖـاتٞ ٠ٚظاض٠تـٞ ؾـاض٠ٚاْٞ ث ًَٝـاض ٖـ١ض ظؤض ظؤض ن١َـ١،     ١َ67غطٚؼي ئ١ٚ ِض
  ٍَ َٝٞ ئــ١ٚ ْٛٚغــطاٚا١ْٚ ي١طــ١ َٝٝٓــ١ غــ١ض زاٖــاتٞ ْــ١ٚت، بطِ ٜــاض٠ بــ١ث َُٝــ١ ١َٖاْــ١، ب ي١نــاٚ ئ١ٚزاٖاتــ١ٟ ن١ئ

َٜت، ١ٖظاض ب١ضٌَٝ ِض٠ٚا١ْٟ ز٠ 175سه١َٛتٞ ْا٠ْٚس  َٝـت    95ض٠ٚ٠ بهط ١ٖظاض ب١ضًَٝٞ بـؤ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٚيت ب
ــ٠ٚ١ٟ بؤضٜٝــ١نإ  َٝو      53ئ ــ١ضًَٝ ــ١ظاض ب ــ١ْس ٖ ــط٠زا ن َٝ ــت، ي َٝ ــ١ ْاٚخؤٜٝــ١نإ ب ــؤ ثايٚط ــ١ظاض بــ١ضٌَٝ ب ٖ

َٝت٠ٚ١ ثاض٠ن١ٟ زٜاض ١ْٝ، ناتٞ خؤٟ ٠ٚظاض٠تٞ غـاَا١ْ غطٚؾـت١ٝنإ شَاض٠ٜـ١نٞ ْـاضز٠ٚٚ، ٚا ت١غـ١ٚض       َٓٝ ز٠َ
َٜت، ب١ت١غـ١ٚضٟ     ز٠ن١ّ شَاض١ٜ٠نٞ ١َٖي ١ٟ ْاضز٠ٚٚ ي١ب١ض خاتطٟ ئ٠ٚ١ٟ بطٍِٟ ثرتؤ زؤالضٟ ظٜـاتط بـ١ض بهـ١ٚ

َُٜـسا ١ٖٜـ١، ٖـ١ض ي١غـ١ض       َٔ ئ١ٚ ْاخؤؾ١ٝٚ ئ١ٚ ططش١ٜٚ ئ١ٚ ئاَيؤظ١ٜٟ ن١ي١ب١ٜين سه١َٛتٞ ْا٠ْٚـس ٚ ١ٖض
َٜب١غت١ ١ْٚتٝا١ٜ١ْٚ ١ٖض ي١غ١ض ئ١ٚ ثاضا١ٜ١ْ ن١ زٜاض ١ْٝ،  ٜين ١ْٚت١نـ١  ًَٝاض زٜٓاضٟ ئ٠ٚ١ٟ ؾري 5ئ١ٚ طط

َٝٗات، دط١ ي٠ٚ١ٟ ئـ١ٚ ع١قساْـ١ٟ نـ١نطا٠ٚ ثاض٠نـاْٞ طـ١ض سػـابٞ بهـ١ٜٔ نـ١ْس ظؤض          ١ٖض ١َْاْعاْٞ نٞ ي
َٝري ئـاَيٛطؤِضٟ باظضطـاْٞ      ًَـ َٝػتا بـا ب ١َٓٝٝ غ١ض زاٖاتٞ خاَي١ غٓٛٚض١ٜنإ، زاٖاتٞ خاَي١ غٓٛٚض١ٜنإ ئ ز٠نات، ب

َُٜٞ نٛضزغتإ ٚيت١ناْٞ  َٝٛإ سه١َٛتٞ ١ٖض َٝطإ ٚتاط١ؾت٠ٚٛت١ ئُٝـاضات، بـ١يّ ئَيُـ١    ١ٜ١ٖ ي١ْ تٛضنٝا ٚ ئ
َٝري ١ٖض  َٝري بادٞ ي١غ١ض٠، ئ١ط١ض يـ١   31ًَٝاض ١ٖض  21ْاَي ١َُٝ ز٠َي ١َُٜ، ئ %ٟ بـؤ  5ًَٝاض بؤ سه١َٛتٞ ١ٖض

َٝطٜٔ ثاض٠نــ١ٟ ز٠ناتــ١ ْعٜهــ١ٟ    ــت، بٝــصَ َٝ َِٜ ب ــٞ باظاِض٠نــإ ٚ   1سهَٛــ١تٞ ٖــ١ض َٜ ًَٝــاض زؤالض، زاٖــاتٞ نط
ٍَ غ١ٜط٠ن١ ي٠ٚ١زا١ٜ نـ١ بـ١ض٠ٚ نـ١َٞ    ؾطؤؾطانإ ٚسا ٍَ ب١غا ْٛٚتٞ ١ْخؤؾدا١ْٚ ظاْهؤنإ ٚث١ضياْطانإ غا

َٝـت ن١نـٞ نـ١َرت             َٜـٞ زٚنـإ، ٖـٞ عـ١قاضات طـطاْرت ز٠ب َٝـت، نط ٍَ ؾـت طـطإ ز٠ب ٍَ ب١غا ز٠ْٛٚغٔ، ن١نٞ غا
ٌَٝ غاي١ْ زنتـؤض ب١ؾـريٜـ باغـٞ نـطز، غـاي١ْ نـ١ْس ٖـ١        ١َٓٝٝ غ١ض زاٖاتٞ ئؤتؤَب ظاض غـ١ٜاض٠  ْٛٚغطا٠ٚ، ب

َُٜٞ نٛضزغتإ، ي١غاَيٞ  َٜت١ ١ٖض غـ١ٜاض٠ ٖـات٠ٚٛ،    ٠ٚ1815 ١ٖ2111ظاض غ١ٜاض٠ ٖات٠ٚٛ، ي١  111، 2119ز
َٞ ْٝـ١ا،        149669، 2111 َٝٝـ١ٚ بـ١ن َٝـت غـ١ض ب١ن غ١ٜاض٠ ٖات٠ٚٛ، ئ١ط١ض زاٖاتٞ ئ١ٚ غ١ٜاضا١ْ نـ١ؽ ْاظاْ

َٜت، ٠ٚظاض٠   %ٟ زاٖــاتٞ خــؤٟ 51تــٞ ْــاٚخؤ، يــ١ ْعٜهــ١ٟ ٜــ١ى تطًٜٝــؤٕ ز٠نــات، ي١ٚزاٖاتاْــ١ٟ نــ٠ٚ١ضز٠طري
َٜت، بؤ ناّ ثطؤش١ٜ٠، ن١ ئ١ٚ زاٖاتٞ ي١  َٜت س١ق١ زٜاضٟ بهط َٜت، ب١يّ ئ١ٚ زاٖاتا١ْٟ ن١ ٠ٚضٟ ز٠طط ٠ٚضز٠طط
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َٝت، ن١نٞ ٖٝ  ثطؤش١ٜ٠ى زٜـاض ْٝـ١ٚ ئـ١ٚ زاٖاتـ١ف زٜـاض ْٝـ١، نـ١        51 َٜت ١َؾطٚظ٠ بؤ ثطؤش٠ ب % ٠ٚضز٠طط
َٜو ٠ٚظاض٠تــٞ ْــاٚخؤ غــ١ضؼي ز٠  َٝٛاظ نــات، زاٖــاتٞ طــَٛططٞ ابــطاِٖٝ خًٝــٌ ئــ٠ٚ١ ظؤضبــاف ز٠ظاْــري   بــ١ض ؾــ

َٝـٌ ٖٚـ١تا    َٝت ١ْٚٚضؤظ تًٝهؤّ ٚنٛضز ت ١ًَناْٞ ئ١ْت١ضْ َٝ ١َٜٟٓ سه١َٛت، ثؿهٞ سه١َٛت ي١ٖ َٝت١ خ١ظ ن١ْان
١َٝٝا،  ََٜ ا، ١ْئاطاؾٝإ ي َٝػتا ٠ٚظاض٠تٞ طٛاغت٠ٚ١ٓٚ ط١ٜاْسٕ ١ْ ز٠ظأْ ن١ْس٠ا، ١ْ ز٠ؾٝإ زض زٚاتط، ١ٖتا ئ

َٜعطـــاٟ ئــ١ْباض ن١ئـــ١ٚ غــٓٛٚض٠ ظؤضٟ خـــ١تٞ      ئ١َــ١   َٝــطام ثاض َٜعطاٜــ١ى ي١باؾـــٛضٟ ع غــ١ٜط٠، زاٖـــاتٞ ثاض
َٜعطاٜـ١ ب١تـ١ْٗا      َُٜٞ        3تريؤضٜػتاْٝؿ١، ن١نٞ زاٖـاتٞ ئـ١ٚ ثاض َٜعطانـ١ٟ ٖـ١ض َٞ ثاض َٝٓـس٠ٟ زاٖـاتٞ ٖـ١ض غـ ٖ

نـطا٠ٚ، ْـاظامن بـ١ض    ًَٝاض زٜٓاض زاْطا بؤ ٖـ١ض زٚٚ ز٠ظطـاٟ ئاغـاٜـ ٚ ئ١ٚاْـ١ نـ١زاٚا       318نٛضزغتا١ْ، بِطٟ 
َٝو ١ْخؤؾـ١ زاٚاٟ ٖاٚناضٜٝـ١ى ز٠نـات،      َٝو بؤٜإ ظٜاز نطا٠ٚا، ن١زاٚا ز٠ن١ٕ، ب١يّ داضٟ ٚا١ٜ١ٖ ٜـ١ن س١ق
َٜــت، باغــٞ عذعَــإ نــطز َــٔ ت١غــ١ٚض ز٠نــ١ّ    َٝت ن١نــٞ ٖٝهٝؿــٞ بــؤ ْانط َٜــت ٚز٠نــ َٞ، نــٛاض َــاْط ز غــ

َٝٓاصيإ ي١ٚ بِط٠ ثاضا١ْٟ ن١َا٠ٚتـ١  َٝٓاصيإ ١ْٝ، نٛضتٗ َٝٓـإ ١ٖٜـ١، ئـ١ٚ     نٛضتٗ تطًٜٝؤْـ١ٟ   ٠ٚ4، ئ١طـ١ض نٛضتٗ
َٜـو يـ٠ٚ١ظٜطٟ زاضاٜـِ ثطغـٞ          َٝري يـ١ٚ بٛاضاْـ١ٟ غـ١ضف ز٠نـ١ٜٔ، داض ًَ َُٝإ ب ن١زٜاضضيإ نطز، ظٜاتطٜؿ١ با ث
َٝري ثاض٠نإ، نؤْتإ غ١ضف نطز٠ٚٚ،نـٞ   ًَ َٜت، ئ١ٚ تطًٜٝؤْا١ْ باب َٝت، ئ١ٚثاضا١ْ نؤٕ غ١ضف ز٠نط عادع ١ْب

َٝٗات٠ٚٛا، ئ٠ٚ١ٟ  َٝـٞ ٚتـري ي١ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ ثـاض٠ٟ ئاغـاٜـ ٚثـؤيٝؼ          25ي ١ٖظاض ث١ً ٠ٚظٜؿ١ٝنـ١، ث
 ١ٖ91ظاض٠ٟ ن١بؤ ناض١َْساْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠ ظٜـاز نـطا،    151ظٜازٟ نطز، ي١َٚإ زا٠ٚ، ز٠ضَاَي١ٟ ئ١ٚ 

َٝطام ْاضز١ٜٚٚتٞ،  َُٝـ١ زاَٚاْـ١، ئ١ٚاْـ١ ِضاغـت١، بـ١يّ ئ١طـ١ض         ١ٖ61ظاضٟ ع َٝػـتا ز٠ضٟ  ١ٖظاض٠ن١ٟ تـطٟ ئ ئ
َٝٓري ْانات١ ئ١ٚ  َٝػـتا ١َٖاْـ١، ب١ٖـ١َٟٛٚ ٖـٞ ٠ٚظاض٠تـٞ ثـ١ض٠ٚضز٠ َـٔ ب١سػـاب ز٠ضّ          4ب تطًٜٝؤ١ْٟ ن١ئ

َٝٓا٠ٚ ئ١ط١ض ١َٖي١ ١ْب، نْٛه١ ِض٠ق١ّ ظؤضداض ئٝٓػإ ١َٖيـ١ ز٠نـات، ز٠ناتـ١     ٖـ١ظاض   61ًَٝـاض، ٖـٞ    118ٖ
ًَٝاض، ٖـٞ ثـؤيٝؼ ٚئاغـاٜـ بـا      118ت١ ٟ به١ٜٔ ز٠نا 12ٟ به١ٜٔ، ئٝٓذا داضاْٞ  151ناض١َْس داضاْٞ 

َِٝ ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜـٞ ٜـإ         1بهات١  َُٝإ خؤؾـ١ بـعاْريا، َـٔ ْـاَي َٝت٠ٚ١ ث َٓٝ تطًٜٝؤْٞ، ئ١ٟ ئ١ٚ ثاضا١ْٟ ن١ز٠َ
َٝتا، تا  ١َٜٝٚ زٜاض ب َٝري بابعاْري زاٖات١ن١ ي١نٛ ١َُٝ ز٠َي ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ز٠ٜب١ٕ، ز٠خيؤٕ بؤ خؤٜإ، ب١ؽ ئ

َٝ َُٝــ١ف قػــ١َإ ْــ١َ َِٜ  ئ َٝٛإ سهَٛــ١تٞ ٖــ١ض َٜو ١ٖٜــ١ ئــ١ٚ طــطشٟ ٚئاَيؤظٜٝــ١ ن١يــ١ْ َٝت، زٚاٜــٞ ثطغــٝاض ٓ
َٜـت ي١غـاَيٞ    َٜٓـ١ضاصيإ، ب١ضثطغـ١ناصيإ،   2117ٚسه١َٛتٞ ب١غسا ١ٜ١ٖ، س١م بٛٚ ئ٠ٚ١ ناض٠غ١ض بهط ْٛ ٠ٚ

   ّ َٝو ظ٠ظيـ١ت ْٝـ١، يـ١ َٝؿ١ٜ١ ناض٠غ١ض به١ٕ، ٚابعامن ط١ي َٟ ١َٖٚيٝإ بسا١ٜ ئ١ٚ ن ؾـ١ٚا١ْ   ٠ٚظٜط٠ناصيإ ي١ٚ
َِٝطاطــطت بــاؽ            َِٜ ي َٝهٞ ٖــ١بٛٚ، طــٛ َٝه١تٓ َٝٔ( نــاٚث بطٜهــاضٟ ٠ٚظٜــطٟ زاضاٜــٞ ي١نــ١ْاَيٞ )نــ١ٟ، ئــري ، ئــ
َٜع بطٜهـاضٟ ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜـٞ ٚتـٞ ِضاغـت١ بٛزدـ١ٟ           َٝو ظؤض٠، بـ١ِض ي١خا١ْْؿٝين نطا، بٛزد١ٟ ت١ؾـػًٝٞ طـ١ي

٠، ســ١م ٚاٜــ١ ث١ضيــ١َاْتاضإ نــ١ ت١ؾــػًٝٞ ظؤض٠، ٖؤناض٠ن١ؾــٞ ئ٠ٚ١ٜــ١ خا١ْْؿــٝين ث١ضيــ١َاْتاضإ ظؤض ظؤض
ٍَ ئــ٠ٚ١زاّ    َٜٔ بهــ٠ٚ١ٓ غــ١ض ٠ٚظٜؿ١نــ١ٟ خؤٜــإ َٚٛٚنــ١ن١ٟ خؤٜــإ، ِضاغــت١ َــٔ ي١طــ١ خا١ْْٝؿــري ز٠نــط
َٝؿه١ؾٞ غـ١ضؤنا١ٜتٞ   خا١ْْؿٝين ث١ضي١َاْتاضإ ظؤض٠، ئ١َ١ف ي١ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜنُإ ث

َٜانطز٠ٚٚ، ن١ئ١ٚ خا١ْْؿٝين ث١ضي١َ َٝـت،      ْتاضإ ن١ّ بهط َٝو ب َٜـت يـ١ْاٚ ث١ضيـ١َإ ١ٖضنـؤْ ت٠ٚ١ٚ ١ٜى ةط
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ب١يّ باغٞ ي٠ٚ١ ١ْنطز ن١ن١ْس ١ٖظاض نازٜطٚ خ١َيو ١ٜ١ٖ ن١خا١ْْؿري نـطإٚ ب١ثًـ١ٟ يٝـٛاٚ ع١قٝـسٟ ٚ     
 ١ْقٝب.

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض
ٍَ َٚٓــاَيٞ خــؤٟ خػــتؤت١ غــ١ض يــ١ثٞ ز٠غــت َٝؿــ١ُضط١ ن١غــٛناضٚ َــا َٝػــتا ئ١ٚاْــ١ٕ نــ١ ئــ٠ٚ١ تــ١داٚظ٠ ث ، ئ

            ٍَ َُٝـ١ ئـ٠ٚ١ قبـٛ َٝؿـ١ُضط١ ئ َٝؿـ١ُضط١ ١َنـ١، ئـ٠ٚ١ ئٝػـتٝؿعاظ٠ بـ١ ث ت١قاعٛزٕ، تها ز٠ن١ّ ن١ ئٝٗاْـ١ بـ١ ث
١ٜ٠َٛٝ قػـ١ بهـ١ٜت، ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ب١ز٠غـ             َٜت٠ٚ١ ئ١ٚ قػـا١ْ، قبَٛيُـإ ْٝـ١ بـ١ٚ ؾـ ْان١ٜٔ، ي١ثطؤتؤنؤٍ بػِط

َٝؿ١ُضط١ٜ١ َٞ ت١س١ٝ بهات ت١ْٗا ث  ، تها١ٜ باغٞ ئ٠ٚ١ ؾتا١ْ ١َن١، ؾ١ضَٛٚ قػ١ناْت به١.ن١خ ِٚضاغت ْاظاْ
َٜع غ٠ٌٜٛٝ   اظيس: عجناٌب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝؿـ١ُضط١ ْٝـ١، ب١غ١َيـ١ت يـ١َين ٠ٚضَـ١ططٕ، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ َـٔ              َٝهِ ْٝـ١ ٚ ١َب١غتٝؿـِ ث َٔ ٖـٝ  ١َب١غـت

َٝؿ١ُضط١ ْان١ّ، س١ظز٠ن١ّ بعاْٝت ي١ٚ ناتـ١ٟ   ١ٜ٠َٛٝى ئٝٗا١ْٟ ث َٝؿـ١ُضط١    ب١ٖٝ  ؾ نـ١تؤ ث٠ٜٛ١ْـسٜت ب١ث
َٝ  ْٝؿـــتُاْٞ نٛضزغـــتإ نـــطز٠ٚٚ،  1976نـــطز٠ٚٚ ي١غـــايَ ٞ  َٜهدػـــت١ٓناْٞ ٜـــ١ن َٓـــٝـ ث٠ٜٛ١ْـــسِٜ ب١ض 

َٝؿــ١ُضط١ ْانــ١ّ، بــ١يّ ئــ١ٚ نازٜطاْــ١ٟ      َٝؿــرتٜـ يــ١ قٛتابٝــاْٞ ثــاضتٞ ئٝؿــِ نــطز٠ٚٚ، َــٔ ئٝٗاْــ١ بــ١ ث ث
َٝؿ١ُضط ا١ٜتٞ ١ْنطز٠ٚٚ، ب١ٚ ث ْـ١ خا١ْْؿـري نـطإٚ،    ن١َٛايٝسٜإ بهٛٚن١ٚ ب١س١ٜاتٞ خؤٜإ ١ٜى ضؤش ث

ــٞ          ــ١ْٗا ٖ ــات ت ــاز ز٠ن َٝهٝـ ظٜ ــاَي ــ١َٛٚ غ ــتإ ٚ ٖ ــ١َاْٞ نٛضزغ ــ١ظٜاز٠ ي١ث١ضي ــػًٝٞ ن ــ١ٟ ت١ؾ ــ١ بٛزد ٚات
َٝت  َـٔ      َٝس٠ضبهـ َٝؿـ١ُضط١ٟ ي ث١ضي١َٓتاضإ ١ْٝ، ٖٞ ٠ٚظٜطا١ْ، ٖٞ ث١ضي١َاْتاضا١ْ، ٖٞ ئ١ٚ نازٜطا١ٜ١ْ، بـا ث

ٍَ ئـ٠ٚ١ ْـِٝ نـ      َٝـو ي١طـ١ َٝؿـ١ُضط١ ت١َـ١ْٞ زٜـاض٠، بـ١ؽ ئ١ٚاْـ١ٟ         ٖٝ  نات َٝـت، نـْٛه١ ث َٝؿـ١ُضط١ ب ١ٖٞ ث
َٜع غـ١ضؤنٞ ث١ضيـ١َإ     81نإ ٚ  71ن١َٛايٝسٟ  َٝؿ١ُضطا١ٜتٝإ ١ْنطز٠ٚٚ، بـ١ِض نأْ، ئ١ٚا١ْ ب١س١ٜاتٝإ ث

َٝت.. َٝت ْاخؤف ب َٝت ث  ِض٠ؾٞ ز٠ن١ٜت٠ٚ١ ئ٠ٚ١ ن١ٜؿٞ خؤت١ ب١ؽ ئ٠ٚ١ ِضاغت١ٝن١ٚ ٚاقٝع١ ْاب
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ٕ باٜع/ز.اضغ ب١ِض

َٜٓـس٠ٚاض بـ٠ٚٛ، بـا             َٝؿـ١ُضط١ٜ١، ع١غـه١ض١ٜٝ، ظؤض ت١بٝعٝـ١ يـ١ٚ ؾـاخا١ْ بـ٠ٚٛ، ١ْخٛ ئ٠ٚ١ٟ غـ١الّ ز٠نـات ث
َٝت غ١الَٞ ع١غه١ضٟ بهات، ؾ١ضَٛٚ قػ١ناْت به١.  ١ْظاْ

َٜع غ٠ٌٜٛٝ   اظيس: عجناٌب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ــ١   ــ١ض ٚتَٛٚ ــ١ض٠ٚ٠ ئ١ط َٓٝ ــ١ثطؤتؤنؤٍ بٝٗ َِٝ    ي ــاَي ١ٜ٠َٛٝى ْ ــ ــٔ بــ١ٖٝ  ؾ ــ١، َ ــ١ُضط١، ئــ٠ٚ١ ســ١قٞ خؤت َٝؿ ث
َٝتـإ             َٝٝـت بـؤ ث ًَ َٜذاض ئ١طـ١ض ِضاغـ  ب َٝـط٠زا ي١ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ ١ْٖـس َٝؿ١ُضط١، ب١ؽ ز٠ظاْـٞ نـ١ٝ، ي ث

َٝتإ ْاخؤؾ١ا...  ْاخؤؾ١ا، ي١ب١ضنٞ ث
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

١َٓٝٚ به  .ؤض٠ غ١ض ١َٚظٚع١ن١ٟ خؤت، ؾ١ضَٛٚخٛؾهٞ َٔ ٚاظ ي١ٚ قػا١ْ ب
َٜع غ٠ٌٜٛٝ   اظيس: عجناٌب١ِض
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝؿ١ُضط١ بّٛٚ، قػ١نامن ت١ٚاٚ. ٍَ ث َٝؿ١ُضط١ّ ١ْنطز٠ٚٚٚ خؤّ ي١ط١  باغٞ ث

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض
َٝذ باٜع ١ٜى، َٟ ناى ؾ زٚٚ ٠ٚيَٞ ١ٜ١ٖ، بـا دـٛاب بساتـ٠ٚ١     ناى عبساهلل ١َال ْٛضٟ، ببٛض٠ ناى عبساهلل داض

َٝذ.  باؾ١،  ؾ١ضَٛٚ ناى ؾ
َٜع باٜع تاَي١باْٞ )٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٚئابٛٚضٟ(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٟ ئـ١ٚ ثاض٠ٜـ١ ئ٠ٚ١ْـس٠ ْٝـ١، َـاْطٞ ٜـ١ى ًَٝـاض٠، بـ١ٚ               َٝـت دـاض ًَ زٜاض٠ ئ١ٚ ب١ضثطغـ١ٟ ن١ئـ١ّ خٛؾـه١ ز٠ٜ

َٜع    ــ١ِض ــ١َاْٞ بـ ــ١، ث١ضيـ ١ٜ٠َٛٝف ْٝـ ــ ــ١نإ    ؾـ ــ٠ٚ١، ب١َيطـ ــ١َامن زا٠ٚتـ ــٛابٞ ث١ضيـ ــطز٠ٚٚ، دـ ــاضٟ نـ ئٝػتٝؿػـ
َٜو زضا٠ٚٚ نـؤْٝـ زضا٠ٚا، نـؤٕ ت١عـسٜ    َٝـسا نـطا٠ٚ، نـؤٕ    ٚئ١َط٠ناْٝؿِ بؤٜإ ْاضز٠ٚٚ، ن١ ب١ض ئ١َط ًٞ ت

ٞ    زضا٠ٚ نـ١ غٛيؿ١ٟ سعب١ َٝ  ْٝؿـتُاْٝ نٛضزغـتإ، ئـ١ٚ ئ١طـ١ض ِضْٚٚـٞ ْاناتـ٠ٚ١ َـٔ        ب١غـهطتاض١ٜٝتٞ ٜـ١ن
َٝ  ْٝؿــتُا١ْٝ نٛضزغــتإ  ِضْٚٚــٞ ز٠ن١َــ٠ٚ١،  َٝــت، بــ١يّ ِض٠ْــط ١ٖٜــ١ ٜــ١ن ًَ ١ٜ٠َٛٝ ْٝــ١ نــ١ ئــ١ٚ ز٠ٜ بــ١ٚ ؾــ

َٝه١ يـ١ بٛزدـ١ٟ سـعب،          ١َٝٝا، بؤ ١َنتـ١بٞ ئـ١ٚ غـهطتاض١ٜٝت١ ِضؤؾـت٠ٚٛ، ب١ؾـ َٝط٠ن١ٟ ١َع١ًَٛ ن١ ن غهطت
َٜت ب١  1ت١داٚظٟ ١ْنطز٠ٚٚ ي١بٛزد١ٟ ئ١ٚ سعب١ٟ ن١زاْطا٠ٚ، ظؤض ب١زاخ٠ٚ١ ن١  ٠َٛٝ 11ز٠نط ١ٜف ب١ٚ ؾ

ــٛأْ           ــ١َإ، ز٠ت ــؤ ث١ضي ــ١ ب ــٞ ْاضزَٚٚ ــطاٟٚ ِض٠ل ــتا١ْٚ ب١ْٛٚغ ــ١ ؾ ــ١ ي َٝه ــ١ ١ٜن ــت، ئ١َ َٜ ــريٟ ز٠نط ت١ؾػ
ٍَ ب١َيط١نإ ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ. ٠ٚ١َٜٓٓ ي١ط١  بٝدٛ

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض
 ناى عبساهلل ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عبساهلل حمُس ْٛضٟ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ ز٠ ٠َٟٛٝ ِضاثؤضت١نــ١ٟ سهَٛــ١ت قػــ١ بهــ١ّ، نــْٛه١ ٚا ١ٖغــت ز٠نــ١ّ ئــ١ٚ  َــٔ ٖــ١ٚ ز٠ّ ظٜــاتط ي١نٛاضنــ
ِضاثؤضت١ ١َٖيططٟ ث١ٜاَٞ سه١َٛت١، ٜإ ز٠ضبط ٟ غٝاغ١تٞ سه١َٛتـ١ يـ١بٛاضٟ زاضاٜـٞ ٚئابٛٚضٜـسا بـؤ غـاَيٞ       

2112  َ َٝـت ٖـ١َٛٚ َٝهٞ ْٝؿتُا١ْٝ ز٠ب َِٝ ٚا١ٜ ئ١ضن إ زانـؤنٞ  ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ظؤض ب١ال٠ٚ١َ ططْط١ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ث
ي١غ١ض به١ٜٔ ٚ ناضٟ ي١غ١ض به١ٜٔ، بؤ ناض٠غـ١ضنطزْٞ ئـ١ٚ ١َغـ١ي١ٜ١ ٠ٚى ي١ِضاثؤضت١نـ١زا ٖـات٠ٚٛ، بـاؽ       

َُٜٞ نٛضزغــتإ بــ١   َٜــص٠ٟ زاْٝؿــتٛاْٞ ٖــ١ض َٜــت ي١غــ١ض بٓــ١َاٟ ِض ٖــ١ظاض نــ١ؽ  191ًَٝــؤٕ ٚ  4يــ٠ٚ١ ز٠نط
َ    17ئ١شَاض نطا٠ٚ، ئ١َ١ف ٚاٟ نطز٠ٚٚ نـ١ يـ١    َُٝـ١ ي١غـ١ض ئـ١ٚ ب١ٓ َٜٝٛػـت ز٠نـات     % نـ١ٟ ئ اٜـ١ زاْـطا٠ٚ، ث

َٜت، ب١يّ يـ١بطٟ ئـ٠ٚ١ٟ يـ١     َٝطزض َٜو ثاض٠َإ بؤ بٓ َٝـت ٠ٚنـٛ ي١ِضاثؤضت١نـ١ ٖـات٠ٚٛ       17غاي١ْ بِط %َـإ بـؤ ب
َُٝـ١ ز٠طـات، ي١ِضاغـتٝسا ئـ٠ٚ١ٟ ي١ِضاثؤضت١نـ١زا ٖـات٠ٚٛ تـ١ْٗا ئاَـاش٠ بـ٠ٚ١           12ْعٜه١ٟ ي١  % ي١ٚ ثاض١ٜ٠ بـ١ ئ

   ٛ ــت ــ١َاٟ ز٠غ ــ١ض بٓ ــ١ت ي١غ َُٜٞ      زضا٠ٚ ن١سهَٛ ــ١ض ــ١ ٖ ــطز٠ٚٚ، ٚات ــؤضر ن ــابٛٚضٟ ق ــاْٞ ئ ــ١تٞ زاْ ٚض غٝاغ
َٜع خػــت٠ٚٛ، ئــ١ّ ١َغــ١ي١ٜ١ بــؤ َــٔ   نٛضزغــتاْٞ يــ١ ب١ؾــساضٟ نــطزٕ ي١غٝاغــ١تٞ زاضاٜــٞ ٚئــابٛٚضٟ ثــ١ضاٚ
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ــ١          ــطام، ئ١َ َٝ ــ١ٝناْٞ ع ــ١ غٝاغ ــا١ٜتٞ ٚ ال١ْٜ َٝو ي١ن١غ ــ ــري ب١ؾ ــ١ ز٠ظاْ َُٝ ــ١ ي١ئ ــ١ض ١ٜن ــ١ي١ٜ١ن١ٚ ٖ ١َغ
َٝٝإ بهط َٝه١ ئ١ط١ض ث َٞ س١قٝك١ت َٝت بؤ ئ٠ٚ١ٟ غ١ضٟ خؤَاْٞ ث َٝت )ْٝٓؤنُإ ١ٖب ًَٔ ٠ٚى نٛضز ز٠َي َٝ َٜت ْاٖ

َُٝـ١ ْـاٜعاْري ٠ٚنـٛ ث١ضيـ١َاْتاض ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ ١َغـ١ي١ٟ ئـ١ٚ          َٜٓري( ب١يّ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ططْط١ ي١ِضاغتٝسا ئ ةٛض
َُٜٞ نٛضزغـتإ يـ١      َٝطام نطز٠ٚٚ، ن١ظاتٞ ئ٠ٚ١ بهات ي١ب١ؾـٞ ٖـ١ض بٛزدـ١  ثاغاٚا١ٜ١ْ ن١ ٚاٟ ي١سه١َٛتٞ ع

َٝت زٚٚ ١َغ١ي١ ١ٜ١ٖ ي١ٜ١نٞ دٝا به٠ٚ١ٜٓ١، ١َغ١ي١ٟ قؤضر نطزْٞ غٝاغ١تٞ زاضاٜـٞ ٚ   َٜت، ١ٜعين ئ١ب برِب
َُٜٞ نٛضزغتإ ْاطات ي١  َٝت دٝاٟ به٠ٚ١ٜٓ١ ي٠ٚ١ٟ ن١ب١ؾٞ ١ٖض َٝطاق٠ٚ١، ئ١ب ئابٛٚضٟ، ي١ال١ٜٕ سه١َٛتٞ ع

َٝهـٞ ٜاغـا    بٛزد١، ئ١َ١ زٚٚ ١َغ١ي١ٟ دٝاٚاظ٠ َٝت ئ١َـ١ خٝ ؾ َٜت،     ٜٞ ، ئ١ؾـ َٝـت ٚدـ١ز٠يٞ ظٜـاتط ٖـ١َيبطط ب
َُٜٞ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ ي١بٛزدـ١، ئ١َـ١ ١َغـ١ي١ٜ١ن١ ي١ِضاغـتٝسا      ب١يّ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ب١ؾٞ ١ٖض

تطًٜٝؤٕ زٜٓاض ن١  6ئ١ضنٞ ١َٖٛٚ ال١ٜنُا١ْ ٚا به١ٜٔ ٠ٚى نؤٕ ي١ِضاثؤضت١ن١ٟ سه١َٛت ٖات٠ٚٛ، ْعٜه١ٟ 
ٍَ ن١ْس غا َٝؿـ١ُضط١ بـِطا٠ٚ، ئـ١ّ       ئ١نات١ ٠ْٟٛٝ بٛزد١ٟ ئ١َػا َٝه١ بؤ صي١ْٚٛ ي١بـ١ض بٛزدـ١ٟ ٠ٚظاض٠تـٞ ث َي

َُٝـ١ ظؤضططْطـ١ َـازاّ     ثطغ١ ثطغٞ ١ََٖٛٚا١ْ ن١ ناض ي١غ١ض ناض٠غ١ضنطزْٞ به١ٜٔ، ١ٜعين ي١ِضاغتٝسا بؤ ئ
َٝؿـ١ٜ١ى ز٠زات           َٜتـ١ ث١ضيـ١َإ ٚ يـ١ٚ ِضاثؤضتـ١زا ئاَـاش٠ ب١ن َٝط َٝـو ز٠ْ َُٜٞ نٛضزغـتإ ِضاثؤضت سه١َٛتٞ ٖـ١ض

َٝ َٝؿـ١ُضط١           ن١ئ َُٝـ١، ن١باغـٞ نٝؿـ١ٟ بـِطٜين بٛزدـ١ٟ ث َٜـت بـؤ ئ َٝط َٝؿ١ناْسا ظاْٝـاضٟ ظٜـاتط بٓ ٍَ ن ػتا ي١ط١
َٝو ٠ٚؾـس      َُٝـ١ ز٠ظاْـري نؤَـ١َي َٝطاقٞ ن١ٝا، باغٞ ئ٠ٚ١ ز٠ن١ٜٔ، ئ َٝت ن١ثاغاٟٚ سه١َٛتٞ ع ًَ َُٝإ ب ز٠نات ث

َٝؿـا١ْ ١َٖٝؿـ١ ب١ْاِضؤؾـين      َٝطاقٞ، بـ١يّ ئـ١ّ ن َُٝـ١ ْـاظاْري ئـ١ٚ     ضؤؾتٕٛٚ بؤالٟ سه١َٛتٞ ع  َا٠ٚتـ٠ٚ١، ئ
٠َٛٝ ز٠ظأْ ب١ق١ْاعـ١تٞ َـٔ    َٜتا، ئ ١َُٝ برِب َٝطام ظاتٞ ئ٠ٚ١ بهات بٛزد١ٟ ئ ٖؤناضا١ْ نري ن١ٚاٟ نطز٠ٚٚ ع

َٝهسا        َٝطام ظاتـٞ ئـ٠ٚ١ بهـات يـ١َا٠ٟٚ نـ١ْس غـاَي َٞ ثاغـاٚ       6ئ١ط١ض سه١َٛتٞ ع َُٝـ١ بـ١ب تطًٜٝـؤٕ زٜٓـاضٟ ئ
َٜت، زَيٓٝاتإ ز٠ن٠ٚ١َ١ ي١غاَي َٜـت،          برِب َُٜٞ نٛضزغـتإ برِب ٞ ئآٜـس٠ ظاتـٞ ئـ٠ٚ١ ز٠نـات ٖـ١َٛٚ بٛزدـ١ٟ ٖـ١ض

َٝط٠ بؤ ثؿتٝٛاْٞ نطزٕ ١ْٝ ي١ سه١َٛتٞ  َٝطاق٠ٚ١، قػ١ناْٞ َٔ ي َٝت ب١ز٠غت ع َٜو ١ْ ب ١ٜعين ئ١ط١ض ثاغاٚ
ــٞ        ــ١ضظ نطزْ ٍَ ع ــ١ ــتاْسا، ي١ط ــ١َاْٞ نٛضزغ ــ١ ي١ث١ضي َُٝ ــات ئ ــت ز٠ن َٜٝٛػ ــ١ ث ــ١ ن ــؤ ئ٠ٚ١ٜ ــ١َيهٛ ب ــٞ، ب َٝطاق ع

ــ١ َٝؿ ــطام        ن َٝ ــ١تٞ ع ــاي١ْ سهَٛ ــازاّ غ ــ١ َ ــؤ صيْٛٚ ــ١عين ب ــعاْري، ٜ ــإ ب ــعاْري، ٖؤناض٠ن ــا٠ٚنإ ب ناْسا ثاغ
َٜػـتط١ناْٞ        َٜٝٛػـت١ بـؤ ٚ َٜت، بؤ صي١ْٚٛ ئـ١ٚ بـِط٠ طاظٚاًٜـ١ٟ ن١ث ي١بٛزد١ٟ سان١ُٝٚ بٛزد١ٟ غٝازٟ ز٠بِط

َٝو َٝت َٔ بعامن ٖؤناض٠ن١ٟ ن١ٝا، نات َُٜٞ نٛضزغتإ ْاطات، ز٠ب َٝت١ ١ٖض َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٚ  ناض٠با ب ن١ب١ِض
َٝت ِضْٚٚٞ به٠ٚ١ْ١ ي١ث١ضي١َإ بؤ ئـ٠ٚ١ٟ بـعاْري    َٟ، ئ١ب ث ْساْإ، غ١ضؤنٞ سه١َٛت ثاض ض ؤؾتٕٛٚ بؤ ئ١ٚ
َٜــت، بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ي١ث١ضيــ١َاْٞ           َٝـطام ي١غـ١ض ض ب١َٓاٜـ١ى ظاتــٞ ئـ٠ٚ١ ز٠نـات ثــاض٠ٟ خـ١َيهٞ نٛضزغـتإ برِب ع

َٝهٞ ث١ضيـ١َإ ب١    َٜت١ٝ ة١َـ١ ئ١غـتؤٟ خـؤّ ٖٚـ١َٚيٞ        نٛضزغتإ َٓـٝـ ٠ٚى ئ١ْـساَ َٝو يـ١ٚ ب١ضثطغـٝاض ؾـ
َٝهٞ     َٝطاٟ طَٛا١ْ قػـ١ ي١غـ١ض بابـ١ت َٝت، ب١ِضاغ  د َٝو ن١َٔ ب١ضناّٚ ِضٕٚٚ ١ْب ناض٠غ١ض نطزْٞ بس٠ّ، نات
َِٜ ئاَـاش٠ بـ٠ٚ١ ز٠نـات            َٜع غـ١ضؤنٞ ٖـ١ض َٝسٚاْٝـسا بـ١ِض َُٝـ١ ز٠ظاْـري يـ١تاظ٠تطٜٔ ي َٝػتا ئ ي١ٚ دؤض٠ به١ٜٔ، ئ

َٝ َٝت ئ َٝـع٠   ١ُ2112 تانؤتاٜٞ غاَيٞ ئ١َي َٞ ئ١ّ ٖ َٜت٠ٚ١، ١ٜعين ن١ٚاب َٝؿ١ُضط١ ١ٜنبطط َٝعٟ ث ٍَ ز٠ز٠ٜٔ ٖ ٚ١ٖ
َٜهٞ ١ٜنططتٛٚ ١ْٝ زاب١ؾهطا٠ٚ ي١غ١ض ب١َٓاٟ سعبٞ، ئ١ٟ َٔ نؤٕ بعامن ٖؤناض٠ن١ ئ٠ٚ١ ْٝـ١ا،   َٝع َٝؿتا ٖ ٖ
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َٜهٞ زض َٝطاقٞ ظاتٞ ئ٠ٚ١ ز٠نات، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ئاَاض ٚغ  ي١ب١ضز٠غتسا ١ْٝ، ي١ب١ض ن١ بؤ صي١ْٚٛ سه١َٛتٞ ع
َٜهـٞ سعبـٞ ت١َاؾـاٟ بهـات ٚ         َٝع َِٜ بـ١ ٖ َٜع غـ١ضؤنٞ ٖـ١ض َٝسٚا١ْناْٞ ب١ِض َٝع٠ ب١ط١ِضا٠ٚ١ْ بؤ ي ئ٠ٚ١ٟ ئ١ّ ٖ
َٝـط٠ غـاؽ به١ٜٓـ٠ٚ١ ٚ ثؿـتٝٛاْٞ بهـ١ٜٔ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ         َٜت، بؤ١ٜ ظؤض ططْط١ ئ١ّ ١َغ١ي١ٜ١ ي َٝط بٛزد١ن١ٟ ١ْْ

َٜــــت، بـــؤ ئـــ٠ٚ١ٟ   ناض٠غـــ١ضٟ بهـــ١ٜٔ، بؤٜـــ١ ٖٝـــٛازاضّ ِضْٚٚهط  زْـــ٠ٚ١ٟ تـــ١ٚاٚ ي١غـــ١ض ئـــ١ٚ باب١تـــ١ بسض
َٝــسٟ ئــ٠ٚ١ٟ ناض٠غــ١ضٟ بهــ١ٜٔ، نــْٛه١ ي١ئ١دماَــسا ئــ٠ٚ١ قــٛتٞ خ١َيهــ١،   َٝت ب١ئَٛ ب١ضنــاِٚضُْٚٚٝإ ٖــ١ب
َُٜٞ نٛضزغـتإ ث ْـٞ ْٝــ١،              َِٝ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض َٝهٞ تـطٟ طـطْط ن١بـ١الٟ َٓـ٠ٚ١ ظؤض ططْطـ١، َـٔ ْـايََ بابـ١ت

ــ١    ــ١ؽ ئ ــ١، ب ــ ٕ ١ٖٜ ــإ ث َٝطَٛ ــٞ      ب َٝه ــ١، ث ْ ــ  ْٝ ــٞ ظؤض ظاْػ َٝه ــ١تٞ، ث ْ ــ١ت ١ٖٜ ــ١ سهَٛ ــ١ٟ ن ٚ ث ْ
َٝــو بــسات بــ١ ط١ؾــ١نطزْٞ ئــ١ّ ٚيتــ١    ١ٜ٠َٛٝنٞ بــاف ق٠ٛت َٝت ب١ؾــ َٝــو ْٝــ١ نــ١بتٛاْ َٝؿــه١ٚتٛٚ ْٝــ١، ث ْ ث
َُٜٞ نٛضزغـتإ غـاي١ْ بـؤ ١َغـ١ي١ٟ         ي١ٖ١َٛٚ بٛاض٠ دٝاٚاظ٠ناْسا، ١ٜعين غ١ٜط ز٠نـ١ٜٔ ي١سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض

َٝؿ١ٟ عذـع ٠ٚى بـطاز٠ضإ باغـٝإ نـطز، ثـ١ْاٟ بـؤ زٚٚ سايََـ١ت بـطز٠ٚٚ، ئ١َـ١ بـ٠ٚٛ بـ١            ناض٠غ١ضنطزْٞ  ن
َٝـت، ث ١ْنـ١ٟ                َٝػـتا طَٛـإ ز٠نـ١ّ نـ١ ئ١َـ١ ث ١ْنـ١ٟ سهَٛـ١ت ب عٛضف، ٜـ١عين بـ٠ٚٛ بـ١ بٓـ١َا، َـٔ ئ
َٝهـٞ تـطٟ ئاغـا،          َٝؿـ١ٟ عذـع، ثـ١ْاٟ بـؤ ث ْ َٝهٞ زضٚغ  ١ْٝ بـؤ ناض٠غـ١ضٟ ن  سه١َٛت ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ث ْ

َٝـو    5َـاْط، ٜـإ    6َاْط٠ٚ١ نطا٠ٚ بـ١   12ب١يّ ١َتطغٝساض بطز٠ٚٚ، ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ غاَيٞ زاضاٜٞ ي١  َـاْط، نات
ــاض٠ٟ           ــ١عين ث ــ١ناضبطزٕ، ٜ ــ١ٟ ب ــؤ بٛزد َٜٔ ب ــط ــ١ضز ز٠ن ــ١ خ ــ١ّ ثاضاْ ــابٔ، ئ ــ١ٚاٚ ْ ــإ ت ــ١ثاض٠ٟ ثطؤش٠ن ن

َٜطٟ، ئ١ َٜطاٚبــإ، ئــاٚز ٠َٜٛبطزٕ، ثــاض٠ٟ قٛتاةاْــ١، ثــاض٠ٟ ١ْخؤؾــدا١ْ، ِض َاْــ١ ن١ِضاغــت١ٚخؤ ث٠ٜٛ١ْــسٟ بــ١ِض
َٝتـ٠ٚ١، ٠ٚنـٛ      َٓٝ َٝت ئ١ٚ بـِط٠ ثاض٠ٜـ١ ز٠َ ب١خ١َيه٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ي١َا٠ٟٚ ئ١ٚ ؾ١ف َاْط١ ت١ٚاٚ ْاب
َٝط٠زا بؤ  َٜت٠ٚ١ بؤ خ١ضدٞ ب١ناض بطزٕ، ١ٜعين ئ٠ٚ١ٟ ي َٝساْاٚ باغٞ نطز، ئ١ٜطٛاظ َٝط٠ زاْٞ ث د١ْابٞ ٠ٚظٜط ي

ــ١ ن   ــِٛضَا١ْ، ئ٠ٚ١ٜ ــ١ٟ غ١ضغ ــٔ َاٜ ــ٠ٚ١َإ      َ ــاض، ئ ــاَيٞ ث ــرت غ َٝؿ ــاٜٞ ث ــ١ز٠قٞ ٜاغ ــسا ب ــ١ ث١ضي١َاْ ــ١ ي َُٝ ١ئ
َٜتـ٠ٚ١،          َٝٓإ بطٛاظض َٝٓإ بـؤ بٛزدـ١ٟ بـ١ناضٖ َٜت ٚ ق١ز٠غ١ٜـ١، ثـاض٠ٟ ثـطؤش٠ٟ ٠ٚبـ١ضٖ ن١غجاْس٠ٚٚ ن١ْانط
َٞ، ٖــٝ  ِضْٚٚــازات، ٜــ١عين     ــسا، بــ١ؽ ث١ضيــ١َإ ِضاْانــ١َي١ن َٝ َٝــط٠ خــؤٟ ئاَــاش٠ٟ ث ن١نــٞ ٠ٚظٜــطٟ زاضاٜــٞ ي

َُٝـ١ ٜاغـا١ٜنُإ زاْـا٠ٚ          ٜاغا١ٜٝ، َٝـط٠ ئ َٝت ئـ١ٟ خ َٜهٞ ظؤض ط١ٚض١ٜ٠ ي١غـ١ض ث١ضيـ١َإ، ١ْثطغـ ئ١َ١ خ١ت١ض
َٝطـاٟ ثطغـٝاض٠،        َٝـتا، ئ١َـ١ د َٜػ  ث١ضيـ١َإ نـٞ ب َٝت ١َٖيٛ ًَٝٞ ز٠ن١ٜت، ز٠ب َٝؿ َٝسا١ٜ ن١تؤ ث َازز١ٜ٠نٞ ت

َٝهــٞ غــ١ضن١ٚتٟٛٚ ْٝــ١،    َٝط١ؾــتّٛٚ ي١بــ١ض ئــ٠ٚ١ٟ سهَٛــ١ت ث ْ ــٞ ت َٝ َٜطــا  ئــ٠ٚ١ٟ نــ١َٔ ي ثــ١ْا بــؤ ئــ١ٚ ِض
َٝهطز، ١ٖض  َٜع ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ي١ّ ِضؤشا١ْزا ئاَاش٠ٟ ث َٝو ١ٜ١ٖ ن١ ب١ض ١َتطغٝساض٠ ز٠بات، ب١يّ س١قٝك١ت
َٝٓاصيإ ١ٖٜـ١، بـ١َيهٛ     ١َُٝ ْري نـ١نٛضتٗ َٝٓإ ئ٠ٚ١ ت١ْٗا ئ َٜيَن بٛٚ باغٞ ئ٠ٚ١ ز٠نات ن١ ي١َ١غ١ي١ٟ نٛضتٗ زٚ

َٝٓــاْٞ ١ٖٜــ١، ئ١َــ١ ِض َٝــطاقٝـ نٛضتٗ َٝه١ٚ  ع اغــت١ ظؤضبــ١ٟ ٚيتــإ ١ٖٜاْــ١، ئــ١َطٜهاف ١ٖٜــ١تٞ، ئ١َــ١ ؾــت
َُٜٞ نٛضزغـتإ، ن١غـاي١ْ ظٜـاتط يـ١           َٝس٠نـ١ٜٔ ي١ٖـ١ض َُٝـ١ ١ٖغـ  ث تطًٜٝـؤٕ   11ئاغا١ٜٝ، ب١يّ ئـ٠ٚ١ٟ ن١ئ

ٍَ ظٜاتط ي١  َٜت ي١ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، ئ١َػا تطًٜٝؤٕ زٜٓاض٠، ئ٠ٚ١ٟ نـ١ ز٠ٜبٝـٓري    13زٜٓاض ث١غ١ْس ز٠نط
ت١ن١ٟ سه١َٛت ن١ت١َاؾاٟ ز٠ن١ٜٔ، َـٔ ْانـ١ُ غـ١ض ثـ١ِض٠نإ، ن١غـ١ٜطٟ ِضاثؤضت١نـ١ٟ سهَٛـ١ت        ي١ِضاثؤض

َٝٓـا٠ٚ      َٝٓا٠ٚ ثـاض٠ٟ ٠ٚضططتـ٠ٚٛ، ثـاض٠ٟ ٖ ٍَ بٛزد١زا نطز٠ٚٚ، بٛزد١ٟ ٖ ز٠ن١ٜٔ، ١ٜعين نؤٕ َا١ََي١ٟ ي١ط١
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َٝسا ١ْٝ،  َٜهٞ ت َٝسا ١ْٝ، ٖٝ  ١ْٖٛض َٝهٞ ت َٓٝـ ز٠ظامن ئ٠ٚ١ به١ّ، زاب١ؾٞ نطز٠ٚٚ، ي١ِضاثؤضت١ن١زا ٖٝ  ث ْ
َٝطاق٠ٚ١، زاب١ؾٞ نطز٠ٚٚ ئ٠ٚ١ْس٠ٟ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغ ،  ١ٜعين بؤ صي١ْٚٛ ئ١ّ بِط٠ ثاض١ٜ٠ ٖات٠ٚٛ ي١ ع
َٝهٞ          َٝهٞ ئـابٛٚضٟ، ثـ١ٜاَ َٝٓإ، ٜـ١عين ي١ِضاثؤضت١نـ١زا ثـ١ٜاَ ئ٠ٚ١ْس٠ٟ بؤ ث١ض٠ٚضز٠، ئ٠ٚ١ْـس٠ٟ بـؤ ٠ٚبـ١ضٖ

َٝسا ١ْٝ، ١ٜعين ططؾ  غ١ض٠نٞ  ٍَ   زاضاٜٞ ت َٝٓإ ِضاغـت١، ئ١َػـا َِٝ ططضيإ نٛضتٗ َٝػتا َٔ ز٠َي ئ١ٜ٠ٚ١، ١ٜعين ئ
َٝط٠زاٜـ١      2 َٝطاضٜـ ٖـ١بٛٚ، بـ١يّ ثطغـٝاض٠ن١ ي َٝٓإ ١ٜ١ٖ، ب١يّ غاَيٞ ثاضٜـ ١ٖبٛٚ، غاَيٞ ث تطًٜٝؤٕ نٛضتٗ

َٝت ي١غ١ض ب١َٓاٟ ئ ًَ ١َٝٝ ب ١َُٝ ث َٝهٞ بؤ ئ ١ّ خاَي١ٚ ئـ١ّ  ١ٜعين ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ، ٠ٚظاضتٞ زاضاٜٞ، ض ث١ٜاَ
َٝٓإ ي١غاَيٞ  ٍَ ز٠ز٠ّ نٛضتٗ ثِطبه٠ٚ١َ١، بؤ َين ث١ضي١َاْتاض، بؤ َين ٖاٚٚيتٞ، ئـ١ّ خاَيـ١    2113خاَي١ ١ٖٚ

َٝـسا         ططْط١، تا باغٞ ئ٠ٚ١ّ بؤ به١ٜت ن١ن١ْس ثاض٠ت بؤ ٠ٚظاض٠تـٞ ثـ١ض٠ٚضز٠ زابـري نـطز٠ٚٚ، ئ١َـ١ ؾـ١ْٞ ت
َٝ َٜٝٛػت ز٠نات، ز٠غ  خؤف ب ـت، ئ١ط١ض َٓٝـ ب ١ٖض ئـ٠ٚ١ ز٠نـ١ّ، بـ١يّ ئـ٠ٚ١ٟ     ١ْٝ، ئ١َ١ ئاغا١ْ، ض ث

َٝــت ي١غــ١ض ئــ١ّ ب١َٓاٜــ١ ئــ١ّ   ًَ َِٝ ب َٝهــسا ثــ ٠َٟٛٝ ث ْ ن١ططْطــ١ بــؤ ٠ٚظاض٠تــٞ زاضاٜــٞ ٚ ث ْــساْإ ي١نٛاضنــ
َُٝـ١ ْـ١تٛاْري يـ١َا٠ٟٚ         َٜعإ ٜـ١عين ئ َٝٓا١ْ ثـِط ز٠ن١َـ٠ٚ١، بـ١ِض َٝٓـاْٞ    3نٛضتٗ تطًٜٝـؤٕ ثـِط    2غـاَيسا نٛضتٗ

َٜـت تـا ثـِطٟ به١ٜٓـ٠ٚ١،        به٠ٚ١ٜٓ١، ١ٜع َٝط َٝطاقـٞ ثاض٠َـإ بـؤ بٓ َٜٞ ئ٠ٚ١ به١ٜٔ ن١سه١َٛتٞ ع ين ١ٖضنا٠ِٚض
َٝػتا ١َٖٛٚال١ٜنُإ بري ي٠ٚ١ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ن١ ز٠َٚيـ١تٞ نـٛضزٟ زضٚغـت بهـ١ٜٔ، ز٠َٚيـ١تٞ نـٛضزٟ        ب١يّ خؤ ئ

َٝت ٖـ١َٟٛٚ ي١نٛضزغـتا٠ٚ١ْ ب١       15زضٚغت به١ٜٔ، ئ١ٚنات١  َٝـت،   تطًٜٝـؤٕ زٜٓاض٠نـ١ٟ بٛزدـ١ ئـ١ب ز٠غـت ب
١َُٝ ١ْتٛاْري  غـاَيسا ثِطبه١ٜٓـ٠ٚ١، ئـ١ٟ نـؤٕ ز٠تـٛاْري بـري ي١زضٚغـت نطزْـٞ          3تطًٜٝؤٕ ي١َا٠ٟٚ  2ئ١ٟ ئ

َٝص١ٜٟٓ ١َٖٛٚ ال١ٜنُاْـ١، ٜـ١عين ئ١َـ١ ١َغـ١ي١ٜ١نٞ ظؤض ططْطـ١،       ز٠َٚي١تٞ نٛضزٟ به٠ٚ١ٜٓ١، ن١خ١ْٚٞ َ
َٜـ ١ْطط َٞ بس٠ٕ، ن١قػ١نامن به١ّ، ط١ض طٛ َٝٞ ظاْػـ  زاْـاْٞ     بؤ١ٜ تها١ٜ ز٠ضؾ١مت ث ٕ ئاغا١ٜٝ، ٜـ١عين بـ١ث

َٝري،     ١َُٝ ١ٜن١ّ ٚيت ْري نـ١ بٛزدـ١ زاز٠ْـ َٝٓإ، ئ َٝهطز ١َغ١ي١ٟ نٛضتٗ بٛزد١، ٠ٚنٛ ي١غ١ض٠تا٠ٚ ئاَاش٠ّ ث
َٝـت ٚظؤضٜؿـٝإ      َٝٓإ ِضٚٚب١ِضَٚٚإ ب٠ٚٛت٠ٚ١، ١ٖضنٞ ٚيت ١ٖٜـ١ بٛزدـ١ زاز٠ْ ١ٜن١ّ ٚيتٝـ ْري ن١نٛضتٗ

َٝٓاْٝإ ١ٜ١ٖ، ١َغ١ َٝٓإ بؤ صي١ْٚٛ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ، ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ، سه١َٛت، ١ٜعين نٛضتٗ ي١ٟ نٛضتٗ
َٝٓـاْٞ بٛزدـ١          2ي١ظاْػ  زاْاْٞ بٛزد١زا تـؤ   ٍَ بؤناض٠غـ١ضٟ نٛضتٗ َٜطـات ١ٖٜـ١، ي١غـ١ض زٚٚ ئاغـت ٖـ١ٚ ِض

           ٛ َٝت، ئـ١ت اْٝت بس٠ٜت، بـ١يّ ي١ِضاثؤضت١نـ١ٟ سه١َٛتـسا ْٝـ١، ٜـ١عين تـؤ ث ْـٞ نٛضئاٜـ١ْت ئـ١تٛاْٞ ٖـ١ب
      ٍَ َٝـت، ي١غـؤَا َٝـت، ي١ب١غـسا ب َٝت، ي١ث ْٞ نٛضئا١ْٜسا سه١َٛت ي١نٛضزغـتإ ب َٜصخا١ْٜٝؿت ١ٖب ث ْٞ زض
َٝو ي١ٚ خ١ضدٝا١ْٟ ن١بؤ ؾ   ٍَ بسات نؤ١ََي َٝت ي١َا١ٜ٠ٚنٞ ظؤض نٛضتسا ١ٖٚ َٝت، ئ١تٛاْ َٝت، ي١ب١ضٜتاْٝا ب ب

َٜـت،   َٝت ن١َٞ بهات٠ٚ١، ٜإ بٝرِب َٜٝٛػت ز٠ِضؤٕ، ئ١تٛاْ َٜـت،       ْاث َُٜٞ نٛضزغـتإ قـ١ت ئ١َـ١ ْانط بـ١يّ ي١ٖـ١ض
َُٜٞ نٛضزغتإ ٠ٚنٛ َٔ ب١ت١ٚاٟٚ ي١غ١ض ئـ٠ٚ١ غـاؽ ب١َٚٛتـ٠ٚ١     ١ٜعين بؤ صي١ْٚٛ با ثطغٝاض به١ٜٔ، ي١ٖ١ض

َٝـط٠ بـ١ث ٕ بـ٠ٚٛ بـ١      َٜت بـؤ نـِطٜين           6ن١غاَيٞ زاضاٜٞ ي َـاْط، بـ١يّ غـ١ٜطبه١ ئـ١ٚ بـِط٠ ثـاض٠ٟ ن١زاز٠ْـسض
ًَٝــاض زٜٓــاض زاْــطا٠ٚ، بــ١ؽ َــٔ يــ١خؤتإ ز٠ثطغــِ ٚ  21سهَٛــ١ت، ظٜــاتط يــ١ ئ١غــاؽ بــؤ زاَٛز٠ظطانــاْٞ 

َٜٔ، بـعأْ ي١َ١خع٠ْـ١نإ نـ١ْس غـ١ٜاض٠ٚ       خخؤؾتإ بهٔ بجطغٔ، بط ؤٕ ي١َ١ ع١ْ٠ناْٞ ٠ٚظاض٠تـ١نإ بطـ١ِض
َٝساٜــ١ نــ١ظؤض ئاغــإ       نــ١ْس ق١ْ١ؾــ١ٚ نــ١ْس غــؤثاٚ نــ١ْس غــجًٝت ٚنــ١ْس غــ١الد١ٚ َٛب١ضٜــس٠ٚ ؾــ  ت
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َٜت ناى  َٝهـٞ   ز٠تٛاْسض ٍَ نطزْٞ ئ١ّ باب١ت١، ئ١َـ١ ث ْ َٝو ١ْٝ بؤ نؤْرتؤ َٜت٠ٚ١، ب١يّ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ث ْ بهط
َٝـت، بـ١ؽ       َٝـت سهَٛـ١تٝـ ٚاب ئابٛٚض١ٜ، ١ٜعين نؤٕ َٔ ي١َاَيٞ خؤّ خ١َٞ ثاض٠ن١ٟ طريؾاْٞ خؤَـ١، ز٠ب

ٍَ بـسات، نـ١ ئاَاز٠ٜـ١ ظؤض ب١ئاغـاْٞ        َٝـت بـؤ   ًَٝـاض زٜٓـا   21سه١َٛت بري ي٠ٚ١ ْانات٠ٚ١ ن١نـؤٕ ٖـ١ٚ ض زابٓ
َٜــو     َٝت، دؤض ئ١غـاؽ، بــ١يّ بــري ي٠ٚ١ْاناتــ٠ٚ١ ٖـ١َٚيٞ ئــ٠ٚ١ بــسات ن١بــ١ز ١َغــط٠ؼي ٜـإ ز٠غــت بــآلٟٚ ْــ١ب
١َٜٝنِ  َٝت، ١ٜعين ٖاٚضِ  َٓٝ َٝت ب١ضاَب١ض ب١ٚ ن١ض٠غتا١ْٟ ن١ي١ب١ضز٠غتسا١ٜ ب١ناضٟ ز٠ٖ َٜ  ١ٖب ي١ب١ضثطغٝاض

َِٝ ط١ؾت، باغٞ ئـ٠ٚ١ٟ نـطز تـاظ٠ زاَـ١ظضا٠ٚ     َٝو يـ١ز٠ٚائري٠ناْٞ سهَٛـ١ت، يـ١ّ       ي١ّ ِضؤشا١ْ ث نـ٠ٚٛت١ ٜـ١ن
َٝٓٔ، ٚت١ٜٚٛتٞ بؤ غؤثا ١ْٝاظغتا١ْزا باغٞ ئ٠ٚ١ٟ نطز ن١غؤثا ١ْب٠ٚٛ ب١نا ٚتٜٛٚاْـ١ بؤَـإ ْـانِطٕ،     ضٟ بٗ

غـؤثاٟ تـاظ٠ٟ    5ٚت١ٜٚٛتٞ ئ١ٟ نؤ١ْتإ ١ْٝ، ٚتٜٛٚاْـ١ با١َٖاْـ١، ن١ضٍِؤؾـت٠ٚٛت١ ١َخع١ْ٠نـ١ بٜٝٓٝٛـ١تٞ      
َٝساٜــ١، بــ١ؽ ي١بــ١ض ئــ٠ٚ١ َٝه١  ت ٟ ثًٝت١نــ١ٟ نــؤٕ بــ٠ٚٛ، نــ١ؽ ْٝــ١ نــانٞ بهــات، ئ١َــ١ صي١ٜ١ْٚٛنــ١، َؿــت

َٝـت ز٠غـ        َٜت١ٝ، ثـاض٠ ثـاض٠ٟ خ١َيهـ١ ز٠ب َٝه١ ي١ز٠ضٜا١ٜى، سه١َٛت ٠ٚى ٚمت ب١ضثطغٝاض َٜو، زَيؤث ي١خ١ضٚاض
١ٜ١َُٝ، ئـ١بَٝ  ١َُٝ َازاّ خ١َٞ ٚيت١ن١َا١ْ، َازاّ ٚيت ٚيتٞ ئ َٜت، ٜإ صي١ٜ١ْٚٛنٞ تط، ئ ٠َٛٝ بطط ت ز٠غـت  ث

َٝت ٚابهـ١ٜٔ ن١بـ١ّ       َٝت ٚابه١ٜٔ ن١ ِض٠ظٌٜ بري ب١ضاَب١ض ب١ٚ ثاض٠ٜـ١، ٜـ١عين ئـ١ب ب١ثاض٠ن٠ٚ١ٜ١ بططٜٔ، ز٠ب
َٝـت   ٍَ ١ْبْٛٚٞ ث ٕ ي١ بٛزد١ٟ ١ٜى غاَيسا ز٠ب ١َُٝ ١ٜى غا ١ٜ٠َٛٝنٞ باف ث١ض٠ ب١ٚيت بس٠ٜٔ، ئ ثاض١ٜ٠ ب١ؾ

َٝــت، ْــ١بْٛٚٞ ثــ ٕ ي١بٛزدــ١ٟ ٜــ١  ٍَ زٚاَــإ ةــات  11ى غــاَيسا ِض٠ْطــ١ ئــ١ّ ١َتطغــ١َٝإ ي١ب١ضنــاٚ ب غــا
ــ١ضؤنٞ         ــ١ْابٞ غ ــ١عين د ــت، ٜ َٝ ــاٚ ب ــ٠ٚ١َإ ي١ب١ضن ــهطزصيإ ئ ــ١ناتٞ ئٝؿ َٝت ي ــ١ب ــ١عين ئ ــه١ٚتٔ، ٜ َٝؿ ي١ث
َٝت  َٜع٠نإ، ظؤضب١ٟ ب١ضثطغ١نإ ئ١َ١ ١َغ١ي١ٜ١ ز٠ب ث١ضي١َإ، غ١ضؤنا١ٜتٞ سه١َٛت ظؤضب١ٟ ٠ٚظٜط٠ ب١ِض

َٝه١ٚ َٜٓ َٝو ن١ي١ؾٛ َٜت، نات َٝهٞ تط ز٠ن١ٜت، با ي١ب١ضناٚ بطري َٜٓ َٝــت    ٠11 غ١ضزاْٞ ؾٛ غ١ٜاض٠ت بـ١زٚا٠ٚ ١ْب
َِٝ خؤؾـ١         2با  َٝط بـري ئ١َـ١ بهـ١ٜٔ، صي١ْٜٚٛـ١نٞ تـط ثـ َٝت، نان١ ب١ْع١ٜٓن١ٟ ثاض٠ٟ خ١َيه١ با ؾ غ١ٜاض٠ ب

ٍَ ْعٜهـ١ٟ         َٜطـطتٔ يـ١ ب١ٖـ١ز٠ضزإ ٚ ز٠غـت بـآلٟٚ، ئ١َػـا َٝت١ خا١ْٟ ِض  21باغٞ به١ّ، ١ٖض ئ٠ٚ١ٟ ن١ز٠ن
َٞ ت     ًَٝاض زا خـٛا ز٠ظطاٜـ١ى ؾـ١ف َـاْط ئـٝـ بهـات،       ْٛطا٠ٚ بـؤ ثانهطزْـ٠ٚ١ٟ زاَٛز٠ظطانـاْٞ سهَٛـ١ت، ئـ

َٞ ْـ١نطز٠ٚٚ، تٛخـٛا طْٛـاح ْٝـ١ ثـاض٠ٟ بـؤ         َٝبـ١د َٝهٞ ٠ٚى ٠ٚظاض٠تٞ ثٝؿ١غاظٟ ن١ ١ٜى ثطؤش٠ٟ د ٠ٚظاض٠ت
َٝهسا  ت ١َغـ١ئ١ي١ٟ  ٖـ١ظاض ؾ١ضَاْبـ١ضٟ ١ٖٜـ١، ئـ١بَٝ     6تا  5ت١ضخإ به١ٜت تا ٠ٚظاض٠ت ثاى بهات٠ٚ١، ي١نات

َٝٝــت، دــا ئ١طــ١ض   َٝت بٓــ١َاٟ ز٠َٚيــ١ت زابٓ َٝــت بٝهــ١ٜت بــ١نٛيتٛٚض، تــؤ ئــ١ب َٜين ز٠ب ثــاى ِضاطــطتٔ ٚثانٛخــاٚ
َٝع٠ن١ٟ خؤٟ ثـٝؼ ْـ١نات، شٚٚض٠نـ١ٟ     َٜو ن١خ١َيو غ١ض َ َٝت ئ١َ١ بهات ب١نٛيتٛٚض َٝو ث ْٞ ١ْب سه١َٛت

ــاض٠ زا        ــ١ض ث ــؤ ٖ ــت ت َٜ ــؤٕ ٚاز٠نط ــساضٟ ن ــ١ٟ ز٠َٚي١ت ــ١نات، ئ ــٝؼ ْ ــؤٟ ث ــط   خ ــٞ ت َٝه ــ١ٜتا، ططؾت ــ١ف به ب
 َٞٝ ن١ي١ِضاثؤضت١ن١ٟ سه١َٛت ١ْٖات٠ٚٛ، ١َغ١ي١ٟ زؤظ٠ٚ١ٜٟٓ ١ٖيٞ ناض٠، ١ٜعين ١ٖيٞ ناض ظؤض ططْط١، ب١ث

َٝػــتازا          َٜــص٠ٟ بٝهــاضٟ يــ١ ئ َٜهٞ ظؤض ؾ١ضَٝــ١، ِض َٜــو ن١يــ١الٟ َٓــ١، ئاَــاض َٜــت    15ئاَاض % ٜــ١، ئــاخط ْانط
َٜـص٠ٟ ب     َٝت ِض َِٝ ْـ١َي َٝهٞ سه١َٛتـسا ثـ ٍَ     15ٝهـاضٟ  ي١ِضاثؤضت َٞ ز٠ز٠ّ ئ١َػـا %ٟ ناض٠غـ١ض  5%ٜـ١ ٠ٚعـستإ ثـ

َٜص٠ٟ ٖـ١شاضٟ، ي١طْٛـس٠نإ يـ١     َٝت، ِض ًَ % ٜـ١  13به١ّ، ١ٜعين ئ١َ١ ئ١ضنٞ ِضاثؤضت١ن١ٟ سه١َٛت١ ن١ ئ١َ١ ب
َٝـت باغـٞ ئـ٠ٚ١ّ بـؤ ْـ١نات نـ١ْس ثـاض٠ٟ         11ي١ ْاس١ٝٚ ق١ظانإ ْعٜهٞ ي١  ًَ %١ٜ، ئ١ضنٞ سه١َٛت١ بـ١َٔ ب
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ــ٠ٚ١ظاض٠تٞ ت١ْ ــاضٟ      زا٠ٚ ب ــ١ ن ــات، ئ١َ ــ٠ٚ١ّ بؤبه ــٞ ئ ــ١ُضط١، باغ َٝؿ ــ٠ٚ١ظاض٠تٞ ث ــ١ْسٟ زا٠ٚ ب ــ ، ن سضٚغ
َٝت ي١َا٠ٟٚ غاَيٞ  ًَ َِٝ ب %ٟ ن١ّ 3% ن١ 11%ٟ ١ٖشاضٟ ي١طْٛس٠نإ ئ١ن١ّ ب١ ي١ 13ي١  2112ث١ضي١َا١ْ، ث

َٝهُإ ١ٜ١ٖ ب١ْاٟٚ ٠ٚظاض٠تٞ ثٝؿ١غاظٟ ٚباظضطاْٞ، ئ١ّ ٠ٚظاض٠ت١ ظؤضب١ٟ  ز٠ن٠ٚ١َ١، ي١ٖ١يٞ ناضزا، ٠ٚظاض٠ت
َٜع٠نإ ز٠ظأْ  َٝه١ ن١ ثٝؿ١غاظٟ ٚباظضطاْٞ نؤَي١نـ١ٟ   6ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ِض ١ٖظاض ؾ١ضَاْب١ضٟ ١ٜ١ٖ، ٠ٚظاض٠ت

َُٝـ١        َٝؿـه١ٚت٠ٚٛ، ئــ١َطٜها، ئـ١َيُاْٝا، ٚيتــاْٞ تـطٟ ثٝؿ١غــاظٟ، ئـ١ّ ٠ٚظاض٠تــ١ٟ ئ ٖــ١ظاض  6ثؿـ  ٚيتــاْٞ ث
زٜٓــاضٟ بــؤ زاْــطا٠ٚ بــؤ ثــطؤش٠، غــاَيٞ ثــاضٜـ  ًَٝــاض 5ًَٝــاض زٜٓــاضٟ بــؤ زاْــطا٠ٚ،  71ؾ١ضَاْبــ١ضٟ ١ٖٜــ١، 

َٝو ئ١ّ ٠ٚظاض٠ت١  َٞ ١ْنطا٠ٚ، ١َٖٛٚ غاَي َٝب١د َٝو ثطؤش٠ٟ بؤ زاْطابٛٚ ٚتٞ د ٠َٛٝ، غاَيٞ ثاض نؤ١ََي ب١ٖ١َإ ؾ
َِٜ ب١  َٝت، ئـ١ّ ٠ٚظاض٠تـ١ بـ٠ٚٛ بـ١باض      51ٚا ز٠نات ي١سه١َٛتٞ ١ٖض ًَٝاض زٜٓاض ٜإ ظٜاتط ب١ظٜا٠ٚ١ْ ز٠ضبه

٠َٟٛٝ ب١غـــ١ض ؾـــاْٞ خ١َي َٝت ي١نٛاضنـــ َٝط٠زاٜـــ١، ئ١طـــ١ض ئـــ١ّ ٠ٚظاض٠تـــ١ ْـــ١تٛاْ هـــ٠ٚ١، ٜـــ١عين ططؾت١نـــ١ ي
ــ١ا، ٜــ١عين ئ١َــ١       َٜٝ ــاضٟ سهَٛــ١ت ٚثــ ٕ ي١نٛ ــ١ٟ ن َٜتــ٠ٚ١ ئ ــ١َيو بسؤظ ــؤ خ ــاض ب ــ١تٞ ن ثٝؿ١غــاظٜسا ز٠ضؾ

َٝهـ١يَ            َٝهـٞ تـط ت ٍَ ٠ٚظاض٠ت ٞ ئٝؿهاي١ن١ٜ١، ئ١ط١ض ٠ٚظاض٠تٝه١ ٖـ١ض بـؤ ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ْاظامن بـؤ نـ١ٝ، ئـ٠ٚ١ ي١طـ١
َٜهٞ   َٝت، خؤ َٔ ْاظامن نؤ١ْ، ب١ؽ ناض٠غـ١ض ٍَ ب َٝو ي١بٝٓاناْٝإ نؤ به١ٕ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ غ١ٜاض٠ناْٝإ ٚنؤ١ََي
َٜت٠ٚ١، ١ٜعين ناض٠غـات١ بـري به١ْـ٠ٚ١ يـ٠ٚ١ظاض٠تٞ ثٝؿ١غـاظٟ       َٜو بهٛٚى بهط به١ٕ بؤ ئ٠ٚ١ٟ سه١َٛت تؤظ

٠ٚ١َُٓٝ، ٠ٚى َٝٝت ب١  ١ٜى ي١سع٠، ز٠ظأْ ٠ٚى نٞ ٚا١ٜ، س١ظ ز٠ن١ّ صي١ٜ١ْٚٛى ب ئ٠ٚ١ ٚا١ٜ ناضط١ٜ١ى زابٓ
َٝو  21ًَٝؤٕ زٜٓاض،  111 َٜهاضٟ بؤ بططٜت، ١َٖٛٚ َاْط َٞ بس٠ٜت، ب١يّ ب١ َؤيٝـس٠ٚ   2نط ًَٝؤٕ زٜٓاضٟ ث

َٝو  ًَٝؤٕ زٜٓاض  2ًَٝؤٕ زٜٓاض خ١ضدٞ به١ٜت، ب١يّ ي١نؤتاٜٞ َاْطسا  11ب١ئٝؿٛناض٠نا٠ٚ١ْٝ ١َٖٛٚ َاْط
َٝؿـ١ٜ١ بـس٠ٕ،        قاظادمت بؤ بهـات، ئـ١ٟ َـٔ ناضط١ٜـ١ن     َٝت ٖـ١َٚيٞ ناض٠غـ١ضنطزْٞ ئـ١ّ ن ٞ ٚاّ بؤنـ١ٝا، ئـ١ب

َٟ ؾـت ١ٖٜـ١     َٝت خ١َٞ ئ١ّ ١َغ١ي١ٜ١ ةٛات، َٔ ١ْٖـس َٝت، ئ١ب ١ًَن َٝت سه١َٛت ي١ّ ١َغ١ي١ٜ١زا ِضابه ئ١ب
َٝت بـؤ           َٝـت ِض٠ْطـ١ زاٖاتٝؿـٞ ٖـ١ب َٓٝ َٜٔ ْـ١ى ٖـ١ض عذع٠نـ١ ْاَ ز٠خي١َ١ ِضٚٚ ن١ِض٠ْط١ ئ١ط١ض ناض٠غ١ض بهـط

ٍَ ز٠تـٛاْري غ١ضنـا٠ٚناْٞ زاٖـات ي١ئ٠ٚ١ْـس٠          سه١َٛت، ٜـ١  َٝـت ئ١َػـا َُٝـإ ْاَي عين يـ١ِضاثؤضتٞ سه١َٛتـسا ث
َٜت، بـ١يّ بـ١سٛنُٞ بٛزدـ١ٟ     11بطٛاظ٠ٚ١ٜٓ بؤ ئ٠ٚ١ْس٠، بؤ صي١ْٚٛ غاي١ْ  ًَٝؤٕ زٜٓاضَإ ز٠غت ز٠ن١ٚ

     ٚ َٝو ناضطـ١ ظٜـاز ز٠نـ١ٜٔ، بـ١ ٍَ غ١ضنا٠ٚناْٞ زاٖات ظٜاز ز٠ن١ٜٔ ب٠ٚ١ٟ ن١نؤَـ١َي ٠ف غ١ضنـا٠ٚناْٞ  ئ١َػا
َٝــت، ب١زاخـ٠ٚ١ ْٝـ١تٞ، ْـ١ى        21زاٖات غاي١ْ ز٠ن١ٜٔ ب١  َٝت ئـ١ّ ث ْـ١ٟ ١ٖب ًَٝؤٕ زٜٓاض، سه١َٛت ز٠ب

َُٜٞ نٛضزغـتإ ْـ١ى سهَٛـ١ت ئـ٠ٚ١ٟ نـ١َٔ         َٝهـطز، ٖـ١ض ١ٖض ئ١َ١ٟ ١ْٝ، ب١َيهٛ ٠ٚنٛ بطاز٠ضإ ئاَاش٠ٜإ ث
ٍَ بؤ ئ٠ٚ١ ْازات َٝٞ ط١ٜؿتّٛٚ، ١ْى ١ٖٚ َٝهطز٠ٚٚٚ ث غ١ضنا٠ٟٚ زاٖات ظٜاز بهات، ب١َيهٛ ططؾتـاضٟ   ١ٖغتِ ث

َٜـص٠    َٝػتا ئ١َ١ غٝس١ٜن١ ي١ب١ضنا٠ٚ ئاَاش٠ ب١ بِط٠ن١ٟ ْاز٠ّ ب١ؽ ئـ١ٚ ِض زٜاض ١ْبْٛٚٞ زاٖات١ناْٞ تطٜؿ١، ئ
َٜط١ٟ ١َضظ٠نا٠ٚ١ْ ِضؤؾت٠ٚٛ، ب١ؽ باد١ن١ٟ ٚزاٖات١ن١ٟ ئ٠ٚ١ْس٠ ظؤض٠، ِض٠ْه١  ١ْٚت١ٟ ن١ي١َ١زا ١ٜ١ٖ، ي١ِض

َٝت، ئـ٠ٚ١ٟ ن١ٖات٠ٚٛتـ١      ن١ؽ بِطٚا ١ْنات، َٝسا ١ْٝ ن١ئ١ّ ث١ضي١َا١ْ ئاطازاضٟ ئ١َـ١ ْـ١ب ز٠ ئ١َ١ ١َْتكٞ ت
َٜهـٞ ظؤض ن١َـ١، يـ١زاٖاتٞ ٠ٚظاض٠تـ١ناْٞ         ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ي١زاٖاتٞ ٠ٚظاض٠تـٞ غـاَا١ْ غطٚؾـت١ٝنإ بِط

َُٜٞ نٛضزغتإ ظؤض ن١َ١، ئ٠ٚ١ٟ ن١ي١ّ غٝس١ٜزا ١ٜ١ٖ  ئـ٠ٚ١ ن١َـ١    ب١قـ١ز٠ض  11تطٜـ ي١نؤٟ زاٖاتٞ ١ٖض
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ن١ٖات٠ٚٛتــ١ ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغــتإ، ئ١طــ١ض سػــابٞ بهــ١ٜٔ، ٠ٚظاض٠تــٞ غــاَا١ْ غطٚؾــت١ٝناصيإ ١ٖٜــ١، ئــ١ّ 
ــ١        ــط ئ٠ٚ١ٜ َٝهٞ ت ــهاي ــاض ْٝــ١، بــ١ؽ ئٝؿ ــت زٜ َٜٝٛػ ــ٠ٚ١نٛ ث ــ٠ٚٛ، ن ــ١ض زاٖات١نــ١ٟ ٚت ــإ ي١غ ــ١ ظؤضَ ٠ٚظاض٠ت

ٍَ ي١ بٛزد١ٟ ت١ؾػًٝٞ ْعٜه١ٟ ظٜاتط ي١  د١ٟ ت١ؾػًٝٞ زاْطا٠ٚ، ب١يّ يـ١  ًَٝاض زٜٓاض بؤ بٛز 511ن١ئ١َػا
َٝو ٚ َٝهٞ تطزا تطًٜٝؤْ ًَٝاض زٜٓـاض ٖات٠ٚٛتـ١ ث١ضيـ١َإ، ن١ئـ١َٝـ ٖـ١ض زاٖـاتٞ ئـ١ٚ ٠ٚظاض٠ت١ٜـ١،          75يٝػت

َُٝاْٞ، زٖـؤى،           َٜٛب١ضا١ٜتٝـ١ناْٞ زاب١ؾـهطزْٞ غـٛٚت١َ١ْٞ يـ١ غـً َٜهٞ تط ئـ١ّ زاٖاتـ١ ب١غـ١ض ب١ِض ب١يّ داض
َٝط زاب١ؾهطا٠ٚت٠ٚ١، ١ٜعين ثطغٝاض ٠َٜٛب١ضا١ٜتٝاْـ١ ئـ١ّ زاَٛز٠ظطاٜاْـ١ٟ       ١ٖٚي َٝط٠زاٜـ١، بؤنـٞ ئـ١ّ ب١ِض ٠ن١ ي

َٝـت ِضٕٚٚ           َٜه١ ز٠ب َٜتا، ئ١َـ١ ثطغـٝاض غ١ض ب٠ٚ١ظاض٠تٞ غـاَا١ْ غطٚؾـت١ٝنإ زٚٚدـاض خـ١ضدٝإ بـؤ زابٓـسض
َٝٔ غٛٚزٟ نؤ١َي١ٜتٞ، ب١خؿري، ئ١َا١ْ ظٜاز ز٠نات، غاَيٞ َٝٞ ز٠َي َٜت٠ٚ١، غاي١ْ ثاض١ٜ٠نٞ ظؤض، ئ٠ٚ١ٟ ث  بهط

َٜـو     َٝت٠ٚ١، ب١خؿري ٚغٛٚزٟ نؤ١َي١ٜتٞ ١ٖض ظٜـاز ز٠نـات، ِض زاضاٜٞ سه١َٛت خؤؾب١ختا١ْ ١ٖض نٛضت ز٠ب
َٝت ئٝؿت بؤ بهات، ضؤشا١ْ ي١باتٞ ئ٠ٚ١ٟ ن١يـ١   َٝهت ططتب %ٟ ئٝؿـ١ن١ت بـؤ بهـات    ٠ٚ111نٛ ئ٠ٚ١ ٚا١ٜ ن١غ

َٞ بـس٠ٜت، ضؤشٟ ز٠ّٚٚ    111%ٟ ئٝؿ١ن١  بؤ ئ٠ٚ١ٟ تـؤ  11 َٜهـ١ٟ ثـ ١ بهـات، بـ١يّ تـؤ    %ٟ ئٝؿـ١ن 9% ٟ نط
َٝجطغ٠ٚ١ٓٝ ي١سه١َٛت به١ٜٔ، ن١نٞ غ١ٜط ز٠نـ١ٜٔ  111 ١َُٝف ي١باتٞ ئ٠ٚ١ٟ ي َٞ بس٠ٜت، ئ َٜه١ٟ ث % ٟ نط

َٜـت، ي١ب١خؿـري،         َٝو بـؤٟ ظٜـاز ز٠نط َٜٝٛػت بهـات بـؤ ١ٖضؾـت َٜت، ئ٠ٚ١ؾٞ ن١ث ٍَ ز٠نط َٝجطغ٠ٚ١ٟٓٝ ي١ط١ ١ْي
َٜهٞ ظ   ــٝاض ــ١يّ ثطغـ ــطٛظ٠ضاْٝسا، بـ ــ١تٞ، ي١خؤؾـ ــٛٚزٟ نؤ١َيٜـ ــٛٚزٟ   ي١غـ ٍَ غـ ــ١ ــري ي١طـ ــطْط، ب١خؿـ ؤض طـ

َٜو ١ٖٜــ١ ظؤض    َٝؿــ١ٟ ْــ١خؤف، بــ١يّ ثطغــٝاض َٝهـاضٟ ٚ ن َٝؿــ١ٟ ب نؤ١َيٜـ١تٞ ٖــات٠ٚٛ بــؤ ناض٠غــ١ضنطزْٞ ن
١َُٝ ضؤشا١ْ ي١ن١ْاَيٞ ظؤضبـ١ٟ سعب١ناْـ٠ٚ١ ي١ن١ْاَيـ١ غـ١ضب١خؤنا٠ٚ١ْ ز٠بٝـٓري ن١نـ١ْسٜٔ        دسٟ، ١ٜعين ئ

َٜت ن١ زاٚاٟ نؤنطز٠ٚ١ْٟ ثاض٠ َٝت بـؤ      ١ْخؤف ثٝؿإ ز٠زض َٜت، ئ١ٟ ئ١ّ ثاض٠ٜـ١ بـؤ ئ١َاْـ١ ْـ١ب ٜإ بؤ ز٠نط
َٝٝإ  َٝتا، ئ١ط١ض ث َٟ ز٠ن َٝت بؤ نٛ َٝت ئ١ط١ض ئ١ّ ثاض١ٜ٠ بؤ ئ١ّ خ١َيه١ ١ْب ١َٝٝا، ثطغٝاض٠ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ا، ز٠ب ن
َٝـو   َٝػتا َٔ ئ١َِطؤ ناى ئاغؤ ئاَاش٠ٟ ب٠ٚ١نطز ن١ ًَٝؤْ َٜت بؤنٞ زاٚا ي١خ١َيهٞ تط ز٠ن١ٕا، ١ٜعين ئ ز٠زض

َٝـٞ ٚابـٛٚ ئ١َـ١        181ٚ ٠َٛٝنإ، نـ١ ئـ١ٚ ث ١ٜ٠َٛٝى ي١ؾـ َِٜ َٛٚن١ ز٠خؤٕ ب١ؾ ١ٖظاض ن١ؽ ي١ بٛزد١ٟ ١ٖض
ــ١         ــط ئ١َ َٝهٞ ت ــت ــ١ض ئاغ ــ١يّ ي١غ ــته١ٚت١، ب ــ١ ز٠غ ــت١نإ ئ١َ َٝو ي١ئاغ ــت ــ١ض ئاغ َٞ ي١غ ــ١َي َٝه١، ب ــته١ٚت ز٠غ

َٝٔ ن١َٔ ئ١َطِ ؤ ث١ضي١َاْتاض ْـِٝ، ثـ١ٜاَٞ بؤٜاخهـ١ٝنٞ بـاظاِضّ ث     َٜهِ    ناض٠غات١ا، ٚاٟ زابٓ َٜهـاض َٝٝـ١، َـٔ نط
 ١ٜ2112عين ي٠ٚ١ظاض٠تٞ زاضاٜٞ ٚ ث ْساْإ ٚ سه١َٛت ز٠ثطغِ، ب١ؾـ١ بٛزدـ١ٟ َـٔ يـ١ بٛزدـ١ٟ غـاَيٞ       

َٝت ي١زاب١ؾهطزْٞ بٛزد١ ع١زاي١تٞ  َٜسا١ٜا، ١َغ١ي١ٟ بٛزد١ٟ ئ٠ٚ١ بٛزد١ ٖٞ ١َٖٛٚا١ْ، ١ٜعين ئ١ب ي١نٛ
١ٜ٠َٛٝى ي  َٝت ب١ؾـ َٜت، ١ٜعين ئ١ب َٝو ي١طْٛس٠ناْـ١، بـِطؤ ظؤضبـ١ٟ      نؤ١َي١ٜتٞ ز٠غت١ب١ض بهط ٠َٛٝنإ ن١غـ ١ؾـ

َٜع٠نإ ط١ِضإٚ ي١طْٛس٠نإ ناٚتإ ب١نـ١ْس ن١غـٞ ٖـ١شاض نـ١ٚت٠ٚٛ، ن١ْـ١ َٛٚنـ١خؤضٟ        ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ِض
َٝهٞ ي١ّ  َٜت بؤ ؾاض، ٖٝ  س١ق َٜو ز َٜت، ١ْغ١ٜاض٠ؾٞ ١ٜ١ٖ، ١ْ غاَيٞ داض سه١َٛت١ ١ْخا٠ْٚٛن١ٟ ب١ن١َيو ز

َٝــ  َٝت ئــ١ّ بٛزد١ٜــ١ ي١غــ١ض بٓــ١َاٟ ع١زايــ١تٞ   بٛزد١ٜــ١زا ْٝــ١، بؤٜــ١ ز٠ب َٝهٞ ٖــ١ب ت سهَٛــ١ت ع١زايــ١ت
َٝت بؤ َٔ، ِضاثـؤضتٞ سهَٛـ١ت َـٔ     َٝت ي١غ١ض ئ١ّ ب١َٓا١ٜ ِضاثؤضتٞ سه١َٛت ب نؤ١َي١ٜتٞ زاب١ؾبهات، ئ١ب

َٝهـ١ ئ١َـ١            51َتُا١ْٟ ت١ٚاّٚ ١ٜ١ٖ،  َٝٓإ نـ١زَيٓٝاّ خـؤ ِض٠ق١َ ًَٝـاض زٜٓـاضٟ زاْـا٠ٚ بـؤ ز٠غـت١ٟ ٠ٚبـ١ضٖ
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َٜٝٛػـت      ئاغاْ ١، ٖٝ  ططْطٝؿٞ بؤ َٔ ١ْٝ، بؤ خ١َيهٝـ ططْطٞ ١ْٝ بِطٚا بهـ١ٕ، زٜـاض٠ صيْٛٚـ١ ظؤض٠ بـ١ؽ ث
َٜت ي١نؤتاٜٝسا ئاَـاش٠ٟ   َٝو ؾت ١ٜ١ٖ ز١َ٠ٚ َٝو ث١ٜا١َن١ّ ط١ٜؿت، نؤ١ََي ْانات باغٞ به١ّ، نْٛه١ تا ئاغت

َٞ به١ّ، غ١ضنا١ٜ٠ٚى ض بؤ سه١َٛت، ض بؤ خ١َيو، ض بؤ ظٜاز نطزْـٞ غ١ضنـا٠ٚن   اْٞ زاٖـات، ض بـؤ خـ١َيو    ث
ــت، ِضاغــت١ ١َغــ١ي١ٟ ئا٠ٚزاْهطزْــ٠ٚ١ٟ طْٛس٠ناْــ١، ئا٠ٚزاْهطزْــ٠ٚ١ٟ طْٛــس٠نإ     َٝ َٝــت، ض بــؤ سهَٛــ١ت ب ب

َٝــساْٞ  َٜعإ ب١ث ٍَ   25بــ١ضِ  َٝتــ٠ٚ١، ثــ١ض٠ ب١نؿــتٛنا َٜو قــ١ت ئــا٠ٚزإ ْاب َٝو طْٛــس ًَٝــؤٕ زٜٓــاض ب١طْٛسْؿــٝٓ
ــ١ض    ــس٠نإ، ئ١ط ــت ي١طْٛ َٜ ــساضٟ ْازض ــؤٕ 25ٚئاش٠َي ــ١ت     ًَٝ َٝت سهَٛ ــ١ب َٝو، ئ ــٝٓ ــس ْؿ ــس٠ٜت ب١طْٛ ــاض ب زٜٓ

َٝو            َٝت، تـؤ بـؤ طْٛـس ْؿـٝٓ ًَ َٝ َٝٛإ ؾـاضٚ طْٛـس ْـ١ٖ َٝهسا ١َٖٚيٞ ئ٠ٚ١ بـسات دٝـاٚاظٟ يـ١ْ ٠َٟٛٝ ث ْ ي١نٛاضن
َٝت، ئ١طـ١ض ي١ت١ْٝؿـ             ق١ي١ٜى زضٚغت بهـ١، بـ١يّ ئ١طـ١ض ي١ت١ْٝؿـت ق١ينـ١ٟ ئـ١ٚزا قٛتاةا١ْٜـ١ى ْـ١ب

َٝت َٝت     ١ْخؤؾدا١ٜ١ْنٞ باف ١ْب َٝساٜٚػـ  تـطٟ ْـ١ب َٝسا بهات، ئ١ط١ض ئايٝو ٚث َٝت ئٝؿٞ ت ٚ ناضط١ٜ١ى ١ْب
َٝػـتا ي١طْٛـس٠نإ         َٝتـ٠ٚ١، خـ١َيو ١ٖٜـ١ ئ َٝت بؤ نؿتٛناَيٞ، طْٛس ب١َـ١ ئـا٠ٚزإ ْاب بؤ س١ٜٛإ ٚ نُٝاٟٚ ١ْب

َٝػتا ثاض٠ٟ ١ْٝ ن١غاي١ْٟ غـًؿ١ن١ بساتـ٠ٚ١،   ٜـ١عين   خاْٟٛٚ زضٚغت نطز٠ٚٚ ي١غ١ض غًؿ١ٟ ع١قاض، ب١يّ ئ
َٝـت              َٜـت تـ١ْٗا ي١ٜـ١ى ِض٠ٚ٠ٚٚ غـ١ٜطٟ ئـ١ّ ثطؤغـ١ٜ١ بهـ١ٜت، غـ١ٜطٟ ئـ١ّ ١َغـ١ي١ٜ١ بهـ١ٜت، ز٠ب تؤ ْانط
َٝهـٞ   َٝت ث ْ َٝو ٜإ ٖاٚٚيت١ٝنٞ خؤت ق١ضظاض ز٠ن١ٜت، ب١يّ ئ١ب غ١ٜطٟ ١َٖٛٚ ِض٠ٚٚناْٞ به١ٜت، تؤ ن١غ

َٝبه١ٜت ن١ز َٝت ٚاٟ ي َٝٝت زٚاٜٞ نؤٕ ئ١ّ ق١ضظ٠ بسات٠ٚ١، ئ١ب َٝت   بؤ زابٓ َٝـت، ئـ١ب َيٞ ب١خا٠ْٚٛن١ٟ خؤف ب
ٍَ ئـ٠ٚ١زاّ   ي١غا١ٜٟ ئ١ٚ خا٠ْٚٛزا غ١ضنا٠ٚناْٞ تطٟ زاٖات ٚخؤؾطٛظ٠ضاْٞ بؤ زابري به١ٜت، بؤ١ٜ َٔ ي١ط١

ٍَ    111ًَٝؤٕ ب١َيهٛ  25ن١ ١ْى  َٜت، ب١يّ ئ١ّ ثاض١ٜ٠ف ٖٝ  ْانات، نْٛه١ ث ْـٞ ي١طـ١ َٞ بسض ًَٝؤْٝإ ث
َٝـساْٞ قـ١ضظ٠، قـ١ضظٟ ثٝؿ١غـاظ١ٜٝ ٜـإ قـ١ضظٟ         ١ْٝ، بؤ١ٜ تها ز٠نـ١ّ بـا ثـ ٕ ٖـ١بَٝ     ت، ١َغـ١ي١ٜ١نٞ تـط ث

َٜت بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ئٝـ بهـات، بـ١يّ       َٜت ق١ضظ ب١خ١َيو بسض َٜهٞ ظؤض باؾ١ ن١ْس بهط بهٛٚن١ بؤ ط١دمإ، ناض
َٝت، طـ١دمٞ       َٜطٟ ز٠ض١ْنـ َٜط قـ١ضظ٠ٚ٠ٚ زٚاتـط يـ١ش ١ٜ٠َٛٝى بٝس٠ٜت ن١ ئ١ّ ن١غ١ ة١ٜت١ ش ظؤض خ١ت١ض٠ ب١ؾ

َٝهٞ ططت٠ٚٛ، ي١َاْطٞ  ٚا١ٜ١ٖ بؤ َُٜٓاٜٝـ١نإ    2111غاَيٞ  11ق١ضظٟ بهٛٚى ن٠ٚٛ زٚناْ َٝٞ ِض ، نـْٛه١ بـ١ث
ـــت،      َٝ ــت١ٝناْٞ ١ٖب َٝساٜٚػ ــ١َٛٚ ث ــت، ٖ َٝٝ ــسا زابٓ َٝ َٝهٞ ت ــ ــ١َٛٚ ئ١غاغ َٝت ٖ ــ١ب ــت، ئ ــ١ بططٜ ــت زٚنا١ْن َٝ ز٠ب

َٜت، زٚنا١ْن١ٟ زاْـا٠ٚ غـاَيٞ    َٞ ز٠زض َٜت١ غ١ضٟ ئٝٓذا ق١ضظ٠ن١ٟ ث َٝٔ قـ١ضظ   ٖـ  2112يٝص١ٜ١ْى ز ات٠ٚٛ، ز٠َيـ
َٝسا١ٜ، غ١زداض ٖاٚاض ز٠ن١ٜت  َٞ باؾ١ ئ١َ١ ١َْتكٞ ت َٟ ز٠زات، ئ َٝػتاف ئ١ّ ب١زب١خت١ ١ٖض نط َٜـت، تا ئ ْازض
َٝت  َٜت، ئ١َ١ ئٝؿهاي١ ز٠ب بؤ سه١َٛت، ي١ ت١ي١ؾعٜؤٕ ٖاٚاض ز٠ن١ٜت، نابطا ٖاٚاض ز٠نات ب١ؽ ناض٠غ١ض ْانط

َٝؿـ١ٜ١نٞ ظؤض طـ١ٚض٠، بـ٠ٚٛ    سه١َٛت ناض٠غ١ضٟ ئ١ّ ١َغ١ال١ْ بهات، ١َغ١ َٟ ١ٖض ب٠ٚٛ ب١ن ي١ٟ ق١ضظ داض
َٝط١ٜ٠، ئاطازاض٠ د١ْابٞ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ي ب١ْ١خؤؾٞ ١ْؾػٞ بؤ ٖاٚٚيتٝإ، ١ٜعين ب١ِض
ـــت،          َٜ ــسٕ بسض َٜٓ َٜت، ب١خٛ ــسض ــاظٟ ب ــ١ضظ ب١ثٝؿ١غ ــ١ٜت، ق َٞ به ــ ــاعٞ ي ــ١ي١ٜ١ زٜؿ ــ١ّ ١َغ ــؤ ئ ــ١ّ ت س١ظز٠ن

َٜت،  ٍَ بسض َٝت نـ١ؾٌٝ    ب١نؿتٛنا َٝٓٝت، غـ١ٜطن١ٕ ئـ١ب َٝت ن١ؾٌٝ ب َٜـت، ٜإ ز٠ب ب١ غًؿ١ٟ ظ٠ٚاز ٚ ع١قاض بسض
َٝت          َٜت بهـِ غـٛيؿ١ٟ عـ١قاض ٠ٚضبطـطّ، ئـ١ب َٝٓٝت، تؤ غ١ٜطٟ ئ١ّ سٝها١ٜت١ به١، َـٔ ؾ١ضَاْبـ١ضّ، ئ١َـ١ٚ ب

َٝـت بـ١ نـ١ؾًِٝ، خـؤّ ْـاتٛامن بـبِ بـ١ نـ١ؾٌٝ، ئ١طـ١           َٜهٞ تط به١ّ ن١ بب ثـؤيٝؼ ب  بِطؤّ زاٚا ي١ؾ١ضَاْب١ض
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َٝت بهــِ زاٚا              َٝؿـ١ُضط١ ب ْـاتٛامن بـبِ ب١نـ١ؾٌٝ، ئاغـاٜـ ب ْـاتٛامن، ئـٝ  ئـ١ب ْـاتٛامن بـبِ بـ١ نـ١ؾٌٝ، ث
َٝؿـ١ٜ١ بـؤ خـ١َيو، ئـ١ّ ٚيتـ١ ٖـ١َٛٚ بـ٠ٚٛ ب١نـ١ؾًٝٞ              َٝهٞ تط به١ّ، ٜـ١عين ئ١َـ١ زضٚغـت نطزْـٞ ن ي١ٜ١ن

َٜطط١ٜ سه١َٛت زضٚ َٝػتا ئ١َ١ ض َٝهٞ تط، ن١ؽ ْاٜهات بؤ ن١ؽ، ئ غ  ز٠نات بؤ خ١َيو، ١ٜعين تؤ ق١ضظ ١ٜن
َٝؿ١ت بؤ زضٚغت نـطز٠ٚٚ، ب١ٜـ١ى زْٚٝـا     َٞ ز٠ز٠ّ، ب١يّ زْٚٝا١ٜى ن َٝٞ َٔ ثاض٠ن١ت ث ز٠ز٠ٜت ب١خ١َيو ز٠َي
َٜـت، ٜـ١عين غـ١ٜط بهـ١ ي١قـ١ضظٟ غـٛيؿ١ٟ              َٞ ْاطـات، ث١ؾُٝاْٝؿـ١ يـ٠ٚ١ٟ نـ٠ٚ١ضٟ بطط ِضؤتٝٓٝات ز٠غـ  ثـ

ز٠ضامن نـ١ْٚٛت١ طْٛـس٠نإ، ي١طْٛـس٠نإ نابطاٜـ١نٞ طْٛسْؿـٝين      ع١قاض، يـ١ّ َا٠ٜٚـ١ طـ١ِضاٜٚٔ ظؤضبـ١ٟ بـطا     
َٝـت     َٝٓانـات بب َٝت ي١ؾاضزا، ٖٝ  غ١ضنا١ٜ٠ٚنٞ زاٖاتٝؿٞ ١ْٝ، خ١َيو َتُاْـ١ٟ ث زاَاٚ ١ٜى ؾ١ضَاْب١ض ْاْاغ
َٝـت بـ١ نـ١ؾًٝٞ ٚتٜٛٚاْـ١ ْـابري ٜـإ ٚتٜٛٚاْـ١ ز٠بـري بـ١ؽ              ب١ن١ؾًٝٞ، ٠َٚيآلٖٞ ِضؤؾـت٠ٚٛ بـؤالٟ خـ١َيو بب

َٝؿـ١ زضٚغـت       ز٠بٝت ْٝٛ َٝتـ٠ٚ١، ب١َـ١ ن َٝت، ز٠ ٚيت ئـاٚا ئـا٠ٚزإ ْاب ١َُٝ ن١الَإ ب ٠ٟ ق١ضظ٠ن١ بس٠ٜت ب١ ئ
َٜـت، ٜـ١ى زْٚٝـا ضِ ؤتٝٓٝـات        َٝؿـا١ْ بهط َٞ ناض٠غ١ضٟ ئـ١ّ ن َٜت، ١ٜعين ئ١ب ز٠ن١ٜت، ئ١َ١ ط١ْس٠َيٞ ب١زٚازا ز

ٝـ       َٜع   ١ٜ١ٖ، بٛزد١ ١ْى ْاطات ب١خ١َيو ئ٠ٚ١ؾٞ نـ١ ب١سػـاب ز٠طـات ب١خـ١َيو ٜـ١ى زْٚ َٝؿـ١ٜ١، بـ١ِض ا غ١ضئ
ٍَ ئـ١ٚ ن١غـا١ْٟ       َٜهـري ي١طـ١ َٜو ن١ي١ب١ضز٠غ  َٓسا١ٜ، ئ١ٚ ن١غـا١ْٟ ن١نط َٝٞ ئاَاض غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ ب١ث

َٝو ي١خا١ْٜٚٛى ز٠شٜٔ، ظٜاتط ي١  َٝعاْ َٝبْٛٚٝإ       311ن١ ظٜاتط ي١خ َٜين ْٝؿـت١د ١ٖظاض نـ١ؽ ١ٖٜـ١، نـ١ ؾـٛ
َٝت  َِٝ ١ٖظاض، ب١ؽ َٔ  ١ْٝ411، ١ٜعين ئاَاض٠ن١ ز٠َي َِٝ     311ز٠َي َُٜٞ نٛضزغـتإ ثـ ١ٖظاض، سه١َٛتٞ ٖـ١ض

َٝت ي١  َٝبٕٛٚ      2112ْاَي َٝطـاٟ ْٝؿـت١د ١َٜٝٓ ناض٠غ١ض ز٠ن١ّ، ئـ١تٛامن نـ١ْس د َٞ ؾٛ َٔ ن١ْس ي١% ٟ ئ١ّ ب
َٜـت بـ١نؤَجاْٝانإ،            َٝٓاْٝإ زضٚغـت نـطز٠ٚٚ، ظ٠ٟٚ خـ١َيو ز٠زض زضٚغت بهـ١ّ بـؤ خـ١َيو، ز٠غـت١ٟ ٠ٚبـ١ضٖ

ـــت   َٜـ ــٛإ ز٠زض ــ١نٞ دـ ــ١ى زضا٠ٚ       ظ٠ٜٚٝـ ــ٠ٚ١، ظ٠ٜٚٝـ َُٜٓـ ــؤ ز ــ١الض بـ ــ١نتإ ي١نـ ــٔ صي١ْٜٚٛـ ــ١نؤَجاْٝا، َـ بـ
َٝو، ظ١ٜٝٚ٠ن١ بؿطؤؾ١، ئـ١تٛاْٞ   َٓٝ َٞ زضٚغـت بهـ١ٜت بـؤ خـ١َيهٞ ٖـ١شاض، بـ١يّ          211ب٠ٚ١ب١ضٖ خـاْٟٛٚ ثـ

١َٓٝن١ نطز١ٜٚٚتٞ ب١  َٞ  ٠ٚ111ب١ضٖ َٜت، ئ َٝت بٝهِط َٝت ن١ز٠َٚي١َ١ْسٜـ ْاتٛاْ َٝو ز٠ٜؿطؤؾ خاْٛٚ، ب١ ْطخ
َٝو ٚا١ٜ.ا ئ١َ١ ثتٛخٛ َٝٓاْ   ١ْ، ١َٖٛٚ ٠ٚب١ضٖ

َِٜ ي١بـ١ض        َٝط ٚا١ٜ، ي١زٖؤى ٚا١ٜ، ئٝؿـهاي١ن١ ئ٠ٚ١ٜـ١ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض َُٝاْٞ ٚا١ٜ، ي١ ١ٖٚي ١ٜعين ئ١َ١ ي١غً
َٝطٚخؤؾـٞ بـؤ خـ١َيو، ب٠ٚٛتـ١ َاٜـ١ٟ خـ١ّ          ئ٠ٚ١ٟ ث ْٞ غ١ضن١ٚتٟٛٚ ١ْٝ، ١ْى ١ٖض ْـ١ب٠ٚٛ ب١َاٜـ١ٟ خ

َٜٔ، ئ١َـ١ خ١َـ١ َـٔ       ٚخ١ؾ١ت بؤ خ١َيو، ب٠ٚٛ ب١َا١ٜٟ  َٝت ئ١َاْـ١ ناض٠غـ١ض بهـط ب١ٖ١ز٠ضزإ، ١ٜعين ز٠ب
َٝـو ز٠نـ١ّ      َٝت، َٔ ثؿتٝٛاْٞ ٖـ١ض ثـطؤش٠ٚ ث ْ َِٝ خؤؾ١ ئ١ّ سه١َٛت١َ١ ظؤض ب١تٛاْا ب باغٞ ز٠ن١ّ، َٔ ث
َٝهـ١ ن١ب١الَـ٠ٚ١           َٝتـ٠ٚ١ باغـٞ بهـ١ّ، تـ١ْٗا خاَي َٓٝ َٞ ز٠ز٠ّ، ئـ٠ٚ١ٟ ن١ز٠َ َٝت، ٠ٚعـستإ ثـ ن١ ب١زَيٞ خ١َيو ب

َٞ باغــٞ ئــ٠ٚ١ٟ نــطز     طط َٜع بطٜهــاضٟ ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜــٞ بــٛٚ، بـ١َي َٝه١ٚت١ٟٓ بــ١ِض َِٜ يـ١ٚ نــاٚث ْطـ١، َٓــٝـ طــٛ
َِٝ ز٠ِض َٞ َٓٝـ ز٠َي َٜت، بـ١يّ  ن١َٛٚن١ٜ١نٞ ظؤض بؤ خا١ْْؿٝين ث١ضي١َاْتاض ز٠ِضٚات، ب١َي ٚات ٚس١ق١ بربِ زض

َُٜٞ نٛضزغتإ َٓٝـ ن١غـٛناضّ ثَٝ  ؿـ١ُضط١ٜ١، قٛضبـاْٞ طـ١ٚض٠مشإ    غ٠ٌٜٛٝ خإ ظؤض ِضاغت ز٠نات، ي١ٖ١ض
َٜع   َٜع غــ١ضؤنٞ ث١ضيــ١َإ، ســ١قٞ ث١ضي١َاْــ١، ســ١قٞ بــ١ِض زا٠ٚ، دــ١ْابٞ غــ١ضؤى ئٝذــاظ٠ّ بــس٠، بــ١يّ بــ١ِض

ٖـ١ظاض نـازٜطٟ سعبـٞ ت١َـ١ْٞ ١ْط١ؾـت٠ٚٛت١ ت١َـ١ْٞ خا١ْْؿـٝين         81تا  71بطٜهاضٟ ٠ٚظاض٠ت١، ْعٜه١ٟ 
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َٝت، تـؤ    ب١َٛٚن١ٟ ط١ٚض٠ خا١ْْؿري نطإٚ، ئ١َ١ ب١ٖ١ز٠ضزا١ْ َٝو ١ٜى ض ؤش خع١َتٞ طؿـ  ْـ١نطزب ، ن١غ
َٞ بس٠ٜت، َٔ ي٠ٚ١ ْاتطغِ ثاض٠ٟ خـ١َيو ز٠بـات، يـ٠ٚ١ ز٠تطغـِ      َٞ بس٠ٜت، ثاض٠ٟ خ١َيهٞ ث َٛٚن١ٟ طؿ  ث

َٜهٞ زاَـاٚ      َٝـت، ؾ١ضَاْبـ١ض َٓٝ ٍَ خعَـ١ت ز٠نـات، بـ١      31ب١ٖا بؤ خع١َتٞ طؿـ  ْاَ ٖـ١ظاض زٜٓـاض    711غـا
َٜـت، ي١ٚال٠ٚ ن َٞ ئ٠ٚ١ٟ ٜـ١ى ض ؤش خعَـ١تٞ   خا١ْْؿري ز٠نط َٝو خا١ْْؿري نطا٠ٚ، ب َٜهٞ سعبٞ ب١ ًَٝؤْ ازٜط

َٝت، زَيػؤظٟ بؤ ئٝؿ١ن١ٟ خؤٟ  َٓٝ َٝت، ئ١َ١ ٚاز٠نات ن١ ؾ١ضَاْب١ض ئٝرت ٠ٚيئٞ بؤ ئٝؿ١ن١ٟ خؤٟ ١َْ نطزب
َٝت، ١ٜعين خ١خم َٓٝ َٝت، ئ١َ١ ئٝؿهاي١ن١ْ.١ٜ١َ َٓٝ  ؤضٟ ْاَ

َٞ ِضاغت١، ئ١ط١ض بِطٜاضَاْـسا٠ٚ زَيػـؤظ    بؤ١ٜ ئ١ط١ض قػ١ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ٟ ن١ناض٠غ١ضٟ  ب١ٖ١ز٠ضزإ به١ٜٔ، ب١َي
َٞ ِضاغـت١ سـ١م ٚاٜـ١     َٞ ب١ضاَب١ض ب١َي َٝط٠ خ١خمؤض بري، ب١ب بري ٚ قٛضباْٞ بس٠ٜٔ ٚ ئٝـ بؤ خ١َيو به١ٜٔ، ي

َٜـت، يـ١ِضابطزٚٚز    َٜت، ٖٞ نازٜطٟ سعبـٞ برِبزض َٜت، ٖٞ ث١ضي١َٓتاض برب زض ا َٛٚن١ٟ خا١ْْؿٝين ٠ٚظٜط، برِبزض
َٝٝـسا بهـ٠ٚ١ٓٝ ب١زَيٓٝاٜٝـ٠ٚ١ ئ٠ٚ١ْـس٠ ثـاض٠ بـؤ ئـ١ّ         َٝٝسا به٠ٚ١ٓٝ، ئ١ط١ض ئ١َا١ْ ث َٝهٞ خطاخ نطا٠ٚ ث ض ؾت
ــطٜـ        ــ١ٟ ت َٝؿ ــس٠نإ، ظؤض ن ــ٠ٚ١ٟ طْٛ ــ١ٟ ئاٚزاْهطزْ َٝؿ ــ١شاضٟ، ن ــ١ٟ ٖ َٝؿ ــ١ ن ــ٠ٚ١ ِض٠ْط َٜت ــ١ ز٠ط١ِض َُٜ ١ٖض

َٜت، بؤ١ٜ خ١َ١ن١ٟ غ٠ٌٜٛٝ خإ ٚ ٖٞ َٓٝـ ٚ ٖٞ ٖاٚٚيتٝاْ ٝـ ئ١ٜ١َ١ ن١ ع١زاي١ت ١ْٝ، ناض٠غ١ض بهط
َٜع    َٝو بـ١ِض َٝهٝـ ئ١ّ قػا١ْ زٚٚباض٠ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، ١َٖٛٚ غـاَي ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ث ٕ ١ْٝ، بؤ١ٜ تها ز٠ن١ّ ١َٖٛٚ غاَي
ــ١          ــ١تٞ ْٝ ــ١َيو تاق َٝت، خ ــ َٜؿ ــ١ضٜإ ز ــ١َٓتاض٠نإ غ ــ١َٛٚ ث١ضي ـــت، ٖ َٜ َٝٓسض َٝؿ ــ١ضٟ ز٠ئ ــٞ غ ــطٟ زاضاٜ ٠ٚظٜ

َٝت، ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْ َٝت،     ب١زٜاضَا٠ٚ١ْ زاْٝؿ َٝهٞ ٖـ١ب َٜت ئـ١ّ قػـا١ْ ب١ضٖـ١َ ٠َٛٝ، ز٠ْانط اْٝـ ب١ٖ١َإ ؾ
 ٠َٜٛ ٠َٜٛا، ٠َٚيآلٖٞ ئ١ط١ض ٚا بِطٚات ب١ِض َٝـو ز٠بـري      5تان١ٟ ٚيت ئاٚا ز٠ِضٚات ب١ض غاَيٞ تـط تٛٚؾـٞ زاِضٚٚخاْ

               َٞ َُٝـ١ ثؿـ  ثـ َٜـت، ٜـ١عين ئ١طـ١ض نـاَٚإ ي١ْ١ٚتـ١، نانـ١ طٝـإ ْـ١ٚت ١َغـ١ي١ٜ١ ْٝـ١ ئ َٞ ْانط ٖٝهُإ ثـ
ٍَ ئـا٠ٚزإ به١ٜٓـ٠ٚ١، نـ١ضتٞ ط١ؾـتٛطٛظاض ئـا٠ٚزإ         بب َٝت بري ي٠ٚ١ به٠ٚ١ٜٓ١ نـ١ نـ١ضتٞ نؿـتٛنا ١غتري، ئ١ب

َٝو َـٔ         َٝت بـري يـ٠ٚ١ بهـ١ٜٔ ١َعكٛيـ١ ٖـ١َٛٚ غـاَي َٝب١ْٚٛ، ثٝؿ١غاظ١ٜٝ، ئ١ب ٖـ١ظاض   17به٠ٚ١ٜٓ١، ْٝؿت١د
ــتا       َٝػ ــ٠ٚ١ٟ ئ ــ١بطٟ ئ ــ١ ي ــت ئ١ٚنات َٝ ــإ ز٠ب ــ١ عذعَ ــ١تا ١ٖتاٜ ٖ ،َِٜٓ ــ١ظض ــ١ؽ زاسي ــ١   2ن ــ١، ئ١ٚنات تطًٜٝؤْ

ــت بــ١   َٝ ــت بــ١   2بٛزد١نــ١ خــؤٟ ز٠ب َٝ ََٝهــ١ٚا١ْ   11تطًٜٝــؤٕ بــ١ؽ عذع٠نــ١ ز٠ب َٝؿــ١ن١ ث تطًٜٝــؤٕ، ٖاٚن
َٝــط٠   َٝؿــٓٝاض ز٠نــ١ّ ي َٝــت ١َغــ١ي١ن١ خــ١َٞ ةــؤٜٔ، ناض٠غــ١ضٟ بهــ١ٜٔ، بؤٜــ١ َــٔ ث َٝتــ٠ٚ١، ٜــ١عين ز٠ب ز٠ب

َٝطٕ، ب١ؽ ث من َٝـطٕ، طـ١ض بـ١زَيُإ بـٛٚ، ثؿـتٝٛاْٝإ        ب١زٚا٠ٚ، ي١ناتٞ بٛزد١زا، ِض٠ق١ّ با بؤ َٔ ١ْْ بـؤ بٓ
َٜعَسا، غٛثاؽ. ٍَ ِض  ز٠ن١ٜٔ، ي١ط١

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 ئٝذاظ٠ بس٠ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ١ٜى َٛزاخ١ي١ٟ ١ٜ١ٖ، ؾ١ضَٛٚ.ععٔن٘ داٌ خإ، ؾ١ضَٛٚ، باؾ١  ععٔن٘
َٜع باٜع تاَي١باْٞ) ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٚئابٛٚضٟ(:  ب١ِض

َٜع غ  ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ِض
َٝت ي١الٟ بـطاٚ   َٟ ؾت ١ٜ١ٖ ب١نٛضتٞ باغٞ ز٠ن١ّ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ظٜاتط ت١ٚظٜح ب ب١ِضاغ  َٔ س١ظ ز٠ن١ّ ١ْٖس
َٞ خـؤ غـاَيٞ ثـاض يـ١ّ              َٜـت، ئـ خٛؾهاْٞ ئ١ْساّ ث١ضيـ١َإ، ١ٜنـ١ّ: ب١ْٝػـب١ت عـ١دع ن١ئ٠ٚ١ْـس٠ بـاؽ ز٠نط
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َٝــو ٚ  ــط٠ َٛقــاز٠ق١ نــ  564ث١ضي١َاْــ١، تطًٜٝؤْ َٝ ٍَ ئــ١ٚثاض٠ٟ  ًَٝــؤٕ عــ١دع ي طا، خــؤ ٖــ١ض ئ٠ٚ١ٜــ١ ي١طــ١
َٝػتا ت١زٜٚط ب٠ٚٛت٠ٚ١ ٖات٠ٚٛتـ٠ٚ١ بـ١َيهٛ نـ١َٞ نـطز٠ٚٚ، ب١ٚا١ْؾـ٠ٚ١ نـ١َٞ        ١َُٝ ي١ب١غسا ئ ن١ْ١زضا٠ٚ ب١ئ

َٝذط١ ي١ثاض٠ٟ ثـرتؤ زؤالض،  715ن١  564نطز٠ٚٚ ١ْى ظٜازٟ نطز٠ٚٚ، نْٛه١ ١ٜى تطًٜٝؤٕ  ٜؿٞ ١ْزضا٠ٚ، ب
َٜتـ١ غـ١ض      ئ١ٟ ثاض٠ن١ بؤ ئ١ّ ْٝكاف ٚئ١ّ ب١ظَ ١ٜ٠َٛٝ تـ١ضنٝع ز٠خط ٍَ بـ١ّ ؾـ ١ ي١غ١ضٟ ١ْبٛٚ، ٠ٚنٛ ئ١َػا

ئ١ّ ع١دع٠، َٔ ي٠ٚ١ٜإ ب١ضِ اغ  خؤّ ٠ٚى ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ زاَاّٚ ي١َ١غـ١ي١ن١زا، ْـاظامن نـ١ٝا، ب١ز٠غـت     
َٜت          َٝطاقـسا نـؤٕ زاز٠ْـسض َٓٝـ ١ْٝ ئ٠ٚ١ ٖات٠ٚٛ، زٚاٟ ئ٠ٚ١ َـ١ٚظٚعٞ زاْـاْٞ بٛزدـ١، ئـ١ّ بٛزد١ٜـ١ ي١ع

َٝــط٠ف بــ َٝهٔ ٜــ١ى ؾــ١خل ْٝــ١، بــؤ ٜــ١ى َــ١ضاَٞ  ي َٝت نؤَــ١َي َٜت، ئ٠ٚ١ؾــٞ ن١زاٜــس٠ْ ١ٜ٠َٛٝ زاز٠ْــسض ١ٚ ؾــ
َٜــت، َــٔ  َٛع١ٜــ١ْٝـ ْٝــ١، ْانــ١ُ ئــ١ٚ ت١ؾاقــٝ ٠ٚ١ْ، باغــٞ ئــ١ٚ غــٓسٚقٞ ئٝػتٝػــُاض١ٜٝ ظؤض ظؤض ز٠نط

َِٝ تهاتإ َٟ ِضؤؾتا، زظضاا ض ؤؾتا، خٛضاا، َٔ ١ٜى ؾت ز٠َي َِٝ ثاض٠ن١ بؤ نٛ َٜهٞ تط ز٠َي َٝس٠ن١ّ، ئـ٠ٚ١   داض ي
١َُٝ، ئاٜا ض غـٛيؿ١ٜ١نٞ َكاٜٚـٌ ٚ ئـٝـ     َٜٝإ ي َٝط٠ٚ٠ طٛ َٝط١ٜ٠، ئ٠ٚ١ ١َٖٛٚ ٠ٚظٜط٠نإ ي ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ي
ٚؾ١ضٜه١ تا ئ١ّ نات١ ٖٞ ١َؾطٚع١ ب١ضز٠ٚا١َنإ ٖٚٞ ١َؾطٚع١ناْٞ تطٜـ، ٖات٠ٚٛت١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ض 

2112َٝٚ ض ي١  2111ي١  َٝٓـا٠ٚ غـٓسٚم، ئ١طـ١ض َـ١ٚظٚع غـٓسٚق١      ، نٞ ٠ٚغتا٠ٚ، باؾ١ ئ١ط١ض ئ ٠ٛ ْاٚتإ ي
َٝػـتا ز٠تـٛامن باؾـ١ ٜـ١ى ئـ١َطٟ           َٝت، ْـ١ى غـٓسٚم، خـؤ َـٔ ئ نٛا ٜاغاٟ غٓسٚق١ن١، ١َؾطٚظ٠ سػابٞ ١ٖب
َٝـت ي١بٛزدـ١ٟ خٛتـ٠ٚ١ بـؤ غـ١ض             َٝطط٠نـ١ّ، َْٛاق١يـ١ّ نطزب َْٛاق١ي١ّ بؤ به١ٕ، ن١بـ١ ئُٝـعاٟ َـٔ ٜـإ د

َٝه١ ١ٖضز ٚٚ ثاض٠نـ١ ثـاض٠ٟ ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜٝـ١، ئ١َـ١ ت١سكـٌٝ ساقـ١ً، بـ١يّ         بٛزد١ٟ ت١ؾػًٝٞ، ئ١َ١ ؾت
َٝػتاف ِض٠ْط ١ٜ١ٖ ظؤضب١ٟ ظؤضٟ خٛؾـو ٚبطاٜـإ بـعأْ     ١ٜ٠َٛٝ، ئ٠ٚ١ ١َع١ًَٛ ٚئ زاْاْٞ غٓسٚق١ن١ ب١ٚ ؾ

 طز٠ٚٚ بعأْ ١َٚظٚعٞ ئ١ٚ غٓسٚق١.ي١زٚاٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ثطغٝاضٜإ ن
ٍَ بٛا١ٜ ٚابهطا١ٜ ن١زا١ْْطا َٝػتا ِض٠ْط١ ئ١َػا َٝٝـ١ ظؤضٜـإ     ئ ١ٜ، خؤ ثاض ١ٖتا بطاز٠ضاْٞ َٛعاض٠ظ٠ َـٔ ئاطـاّ ي

١ٜ٠َٛٝ َـ١ٚدٛز٠، ٖـ١ض        َٝس٠نـ١ّ ثاض٠نـ١ بـ١ٚ ؾـ َٝهٞ تط تهاتإ ي َٝط٠ ١َٚظٚع ز٠ْطٝإ ١ْزا بؤ ئ١ٚ ١َٚظٚع١، ي
َٝو، بؿــ١ضَٕٛٚ تــ١سكٝل بهــ١ٕ بهــٔ يــ١    َٝــت ت١ئػــريٟ ١ْنطزؤتــ٠ٚ١ غــ١ض ٠ٚغــتاْٞ ٖـٝ  ئٝؿــ غـٛيؿ١ٜ١ى ب

َٝري نــؤٕ ناض٠غــ١ض   َكــاٚيري، ي١ؾــ١ضٜها َُٝــ١ ز٠َيــ َٝو بجطغــٔ، ب١ْٝػــب١ت عــ١دع٠ٚ٠ ن١ئ َٜٓ ت ي١ٖــ١َٛٚ ؾــٛ
َٜـت، ٜـإ ئـ٠ٚ١تا ب١َٝعاْٝـ١ٟ تـ١نًُٝٞ ناض٠غـ١ض        ٠َٛٝ ناض٠غ١ض ز٠نط َٜـت، باب١ ع١دع ٜاغا١ٜ، ب١زٚٚ ؾ ز٠نط

َٝت بؤ َإ بٓ َٝت ١َضن١ظ ١ٖٜب َٝت، ئ١ب ١َُٝ ز٠َٚي١ت ْري تا َٝعا١ْٟٝ ت١نًُُٝٝإ ١ٖب َٜت، ئ َٜـت، ٜـإ   ز٠نط َٝط
َٝــت ْٝػــب١ت١نإ زابطــطٜٔ، بــ١زاططتٔ، ٜــإ غــ١ْ١زات تــ١ب  بهــ١ٜٔ، تــ١ٚظٜعٞ بهــ١ٜٔ، ئــ١ٜٚـ     ئــ٠ٚ١تا ز٠ب
 ٚ٠َٛٝ َٝو ب١ب١ؾ١ن١ٟ خؤٟ ِضاظ١ٜٝا، ١َٖٟٛٚ ْا١ٜٕ، الٟ ئ َٝػتان١ ٖٝ  ٠ٚظاض٠ت ١َُٝزا ١ْٝ، ئاٜا ئ ي١ز٠غ١يتٞ ئ

َٝٔ ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٝ ب١ؾ١ناصياْٞ زاططت ٕؾها١ٜت ْان١ َٝٔ ت١ق١ؾـٛف بهـ١ٕ        ْاَي َٝٔ بـ َٝـ٠ٛ نـؤٕ ز٠َيـ ٠ٚٛ، ئـ١ٟ ئ
  َِٝ َٝط٠ٚ٠ ب١د١ْابتإ ز٠َيـ َٝػتا َٔ ي َٝهٝإ ئٝتٝؿام به١ٕ، ئ َٝت ي١غ١ض ١ٜن ٠َٛٝ ز٠ب ٚئ١َا١ْ زابططٕا، ١ٜعين ئ
َٝط٠ يٝص١ْٟ تاٜب١تٞ خؤٟ  ٠َٛٝ ؾ١ضَٛٚ ٠ٚنٛ ث١ضي١َإ ئ َٝػتا ز٠تٛأْ الٟ بس٠ٕ، ب١يّ ئ ئ١ّ ع١دع٠ ن١ٝا، ئ

 ٚ ــ١ ــ١، ئ ــ١ػيإ       ١ٖٜ ــ١ْسداضٜـ ن ــا٠ٚ، ن ١ٜ٠َٛٝ زاَآْ ــ ــ١ٚ ؾ ــ١ف ب َُٝ ــطز٠ٚٚ، ئ ــ١ ن َُٝ ــ١ض ئ ــإ ي١غ إ ظ٠ختٝ
َُٝـ١ ضاظٜـٔ زاٟ        5نطزؤت٠ٚ١، ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْنإ ئٝتٝؿام به١ٕ  َٝٔ ئ ًَـ َٝٔ ٚب َٝت با٠ٚظاض٠تـ١نإ بـ ِضؤش ْاخاٜـ١ْ
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١َُٝف س١يٞ ز٠نـ١ٜٔ، ٜـإ ٖـ١ض ز٠غـ١يت بس٠ْـ١ خؤَـإ زاٜـس٠ططٜٔ، بـ١يّ بـ١ٜاْٞ           ؾـهاتٝإ نـطز   بططٕ، ئ
َٝـط٠ ١ٖضنـٞ             َٜٓـ١ ئ باْطُإ ١َن١ٕ بؤ َٛساغـ١ب١، خـؤ عـ١دع زاطـطتٔ نـ١ٝا ئاٚاٜـ١، بـ١يّ ٠ٚظاض٠تـ١نإ ز
١َُٝ ِضاظٟ ْـ١بٕٛٚ   ١ًَٕ ب٠ٚ١ٟ ئ َٝطاض ِضاظٟ ب٠ٚٛ، ١ْ ئ١َػاَيٝـ ثاض ئ١ق ٠ٚظاض٠ت ١ٜ١ٖ ١ْثاض ِضاظٟ ب٠ٚٛ، ١ْ ث

٠َٛٝف ي١   % تإ زاططت، غٛثاؽ.11ن١زاَإ ْابٛٚ، ئ
 :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/َٜع ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ.
َٜع ز. عًٞ غٓسٟ)٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜع ناى عبساهلل  ١َُٝ نطا٠ٚ١ٜ، ْاناضّ ب١نٛضتٞ ٠ٚيّ بس٠ٚ١َ٠، ب١ِض ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ زٜػا٠ٚ١ْ ثطغٝاض ئاضاغت١ٟ ئ

َٝهاضٟ، ١ٖشاضٟ ن١ ب١س١قٝك١ت ئ١ٚناض٠ ي٠ٚ١ظاض٠تٞ ١َال ْٛضٟ، ئاَاش٠ٟ ب١ٖ َٜص٠ٟ ب َٟ ِض َٟ شَاض٠زاٚ ١ْٖس ١ْس
٠َٜٛ بٛٚ، نْٛه١ ئاَاش٠ٟ ب١ٖٝ  غ١ضنا١ٜ٠ٚى ْـ١نطز،   َٜع٠ ي١نٛ ث ْساْا١ْ، َٔ ْاظامن غ١ضنا٠ٚناْٞ ئ١ٚ ب١ِض

١ٜ٠َٛٝنٞ عاّ قػ١ٟ نطز، ١ٖض بؤ صي١ْٚٛ ت١بٝعٞ ئٝشتُٝاي١، ئ١ط١ض َٝري ب١ؾ ًَ َٜٝٛػت بهـات ظٜـاتط    ظٜاتط باب ث
َٝط٠زا خؤٟ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ باب١ت١ن١ باب١تٞ َْٛاق١ؾ١ٟ بٛزد١ٜـ١، س١ظْانـ١ّ    باغٞ ئ١ّ باب١ت١ به١ّ، ب١يّ ي
ــٞ        ــتإ ٚيت ــ١نٛضتٞ، نٛضزغ ــ١ض ظؤض ب ــ١ّ، ٖ ــ١ض٠نٞ ز٠ن ــ  غ ــٞ زٚٚ ؾ ــ١ؽ باغ ــٌٝ، ب ــاٚ ت١ؾك ــ١ُ ْ ظؤض به

َٝــت، ئ١طــ١ض نــ١َٛنٛضتٝـ١ََٖٛٚاْــ١، ئ١ط١ضباؾٝؿــ ١، باؾــٞ بهــ١ٜٔ ٚناض٠غــ١ضٟ بهــ١ٜٔ، ١ٖٜــ ١ باؾــرت بب
َٝهاضٟ  َٜص٠ٟ ب َٝٔ ن١ِض َٜعٜإ ز٠َي َٝت٠ٚ١ يـ١ْاٚ ثطؤتؤنـؤٍ،     15ب١ِض َٓٝ % ١ٜ ي١نٛضزغتإ، ئ١َ١ ْاظامن ئ١طـ١ض بؿـُ

َٝهـاضٟ يـ١      َٜـص٠ٟ ب َٝػتا ْٝػـب١تٞ ِض َٝٔ( ٚ ئ١ٚا١ْ ١ٜ١ٖ، ئ١ٚ ؾتا١ْ ئ َٜب غاٜت١ناْٞ )ٜٛئ نْٛه١ ١ٖض ي١غ١ض ٚ
َٝؿــتا ب  َُٝــ١ ٖ َٝو ْكــائ نٛضزغــتإ ئ نــطز٠ٚٚ، نــ١ ئ١دماَــ١ناْٞ   ُإشٝآلَٚــإ ١ْنطزؤتــ٠ٚ١، نــْٛه١ نؤَــ١َي

َُٜٞ نٛضزغـتإ        َٝػـتا ي١ٖـ١ض َٝهـاضٟ ئ َٜـص٠ٟ ب َٜت ي١ّ َا٠ٜٚـ١زا، ِض َٝو ئٝع ٕ ز٠نط َٜهٛث ١ٜ٠َٛٝنٞ عًُٝٞ ٚضِ  ب١ؾ
َٝتـ٠ٚ١ ئـ٠ٚ١ َـٔ       6 َٜٓ َٝهٞ تـط ز٠خيٛ َٝهٞ تط ب١ْـ١ٚع َٜعٜإ ٜإ ١ٖض ن١غ ْـاظامن، ئـ٠ٚ١   % ـ١ ئٝٓذا ئ١ط١ض ب١ ِض

١ٜ٠َٛٝ ي١زاْٝؿتين ث١ضي١َإ  َٝٔ( ١ٜ١ٖٚ ز٠تٛأْ غ١ٜطٟ به١ٕ، ئٝع ٕ نطزْٝؿٞ ب١ٚ ؾ َٜب غاٜت١ن١ٟ )ٜٛئ ٚ
َٝتــ٠ٚ١     َٜو زٚٚبــاض٠ ز٠ب َٝت، خــاَيٞ ز٠ّٚٚ: ثطغــٝاض ًََٜهٞ ٚاٟ ْــ١ب ٚ يــ١ْاٚ ثطؤتؤنــؤٍ ْــاظامن ئٝشتُٝايــ١ غــٛٚز

َٜ  نـ١ٝا، ٜـاْٝـ ض غـٛٚزَٜ    َٝهـاضٟ، باؾـ١ خـؤ ئ١ٚي١ٜٚاتـ١نإ       ن١طٛا١ٜ ئ١ّ بٛزد١ٜ١ ئ١ٚي١ٚ هٞ ١ٖٜـ١ بـؤ ب
تــ١بٝعٞ ِضْٚٚــٔ، ناض٠بــا، ئــاٚ، دــاز٠، ئــا٠ٚض ؤ، ئ١ٚاْــ١ٟ ن١ٖ١ٜــ١، ٖــ١تا ئ١طــ١ض ب١ْٝػــب١تٞ نــاًَٝـ غــ١ضف   
َٝـت، بـ١يّ ئـ٠ٚ١    َٜطا ١ْب َٝت ئ١ٚي١ٜٚ١ت ٠ٚى خؤ١ٜتٞ، ١ٖيٞ ناض ئ٠ٚ١ ١َع١ًَٛ ئٝشتُٝاي١ باؾرتٜٔ ِض ١ْنطاب

َٜطانإ، ب َٝه١ ي١ِض َٝٓإ ١ٜن ١يّ ب١زاخ٠ٚ١ ن١ؽ ب١ضد١غت١ٟ ئ٠ٚ١ف ْانات، ئ١ط١ض غاَيٞ ثاض بٛزد١ٟ ٠ٚب١ضٖ
َٝت، ئـ١ٚ ئ١ط١ضاْـ١ٟ ن١َ١عًَٛـ١ٚ باغـهطا٠ٚ، بـ١يّ ئـ١ٚ         َٝت، ن١ٖ١َٟٛٚ خ١ضز ْـ١بٛٚب َٝو بٛٚب ١ٖض ِض٠ق١َ

ٟ ب١ؾ١ٟ ن١غ١ضف نطا٠ٚ، ئاٜا ئ٠ٚ١ ٖٝ  ١ٖيٞ نـاضٟ زضٚغـت ْـ١نطز٠ٚٚ، ٠ٚي١َنـ١ٟ ئ٠ٚ١ٜـ١ ن١ٖـ١يٞ نـاض       
 َُٜٞ َٝـ ٖاتٕٛٚ ي١ٖ١ض َُٜٞ نٛضزغتإ، ت١ْا١ْت خ١َيو ي١ٚيتاْٞ زضاٚغ زضٚغت نطز٠ٚٚ، ١ّٖ بؤ خ١َيهٞ ١ٖض
ــا٠ٚ،       َٓٝ ــ١ٚاْٝإ ٖ َٝو ئ ــ١َيه ــاتٕٛٚ، خ ــ١ ٖ ــ١ب٠ٚٛ ن١ئ١ٚاْ ــ٠ٚ١ ْ ــ١ي١ن١ف ئ ــطز٠ٚٚ، ١َغ ــٝإ ن ــتإ ئٝؿ نٛضزغ
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َٜو نـاض ١ٖٜـ١ ن١ئـ١ٚإ ٖـاتٕٛٚ نطزٜٚٚا        َٝط بـ١عع َٜو نـاضٜـ ١ٖٜـ١     ئ١ٚاْٝإ ؾ١ضظ نـطز٠ٚٚ، ْـ١خ ْـ١، بـ١عع
َُٜٞ نٛضزغتإ نطزٜٚٚا١ْ، ١ّٖ ي١غاَيٞ ثاضٚ ١ّٖ ي١غايْٞ ِضابطزٚٚف، ي١نؤتاٜٝـسا بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ     ن١خ١َيهٞ ١ٖض
ظؤض ١ْن١ُ ْاٚ ئ١ٚ ت١ؾك١ًٝ، ن١ٟ ٠ٚيَٞ ثطغٝاض٠نامن زا٠ٚ١ٜ، ؾ١ضسٞ ئ٠ٚ١ف ز٠ن١ّ، ب١ِض٠ق١ّ ب١زاتا ن١ 

َٝٓا١ْٟ ن١خ١ضز نطا٠ٚ ض َٜهٞ ١ٖب٠ٚٛ ي١غ١ض ١ٖيٞ ناض، ظؤض غٛثاؽ. ئ١ٚ بٛزد١ٟ ٠ٚب١ضٖ  ت١ئػري
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 خإ. ععٔن٘غٛثاؽ، ؾ١ضَٛٚ 
َٜع   دمِ ايسٜٔ سػٔ: ععٔن٘ب١ضٍِِ

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
    ٕ َٝٞ ئ١ٚ ِضاثؤضتا١ْٟ نـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ ٚث ْـساْا َٜع  زٜاض٠ ي١غ١ض٠تا٠ٚ َٔ قػ١ّ ي١غ١ض ئ١ٜ٠ٚ١، ب١ث ، بـ١ِض

           َٞٝ َٝهــاضٟ ٚ ٖــ١شاضٟ، بــ١ث َٜــص٠ٟ ب َٝــت ئــ١ٚ ناضاْــ١ٟ ن١يــ٠ٚ١ظاض٠ت نطزَٚٚاْــ١ ِض ٠ٚظٜــطٟ ث ْــساْإ ز٠َي
َٝهاضٟ ٖٚـ١شاضٟ نـ١ّ ب٠ٚٛتـ٠ٚ١، َـٔ ئ١نـ١ُ ْـاٚ        َٜص٠ٟ ب َٝت تان١ْس ِض ًَ َُٝإ ب ئ١ٚئاَاضا١ْٟ ن١الٟ ئ٠ٚ١، با ث

َُٜٞ يــ١َا٠ٟٚ زٚٚغــايَ   ٞ ِضابــطزٚٚزا بــؤ ثــطؤش٠، ث ْــ١ناْٞ بــؤ  ت١ؾاقــًٝٞ ئــ١ٚ ث ْاْــ١ٟ ن١سهَٛــ١تٞ ٖــ١ض
َُٜٞ نٛضزغتاْسا، ب١ِضاغ  ئـ٠ٚ١ٟ َاٜـ١ٟ ْٝط١ضاْٝـ١     َٝهاضٟ ٚخع١َتطٛظاضٟ ي١ٖ١ض ن١َهطز٠ٚ١ْٟ ١ٖشاضٟ ٚب

١َُٜزا ي١َا٠ٟٚ  َِٝ ٚا١ٜ سه١َٛت ت 2ي١ّ ١ٖض َٜه١ض ب٠ٚٛ.غاَيٞ ِضابطزٚٚزا َٔ ث  ١ْٗا سه١َٛتٞ ناض ب١ِض
َٝت ي١زاْاْٞ ثطؤش٠نـإ  ١ٜعين ي١ناب١ٟٓٝ ؾ١ف ٚ س١ٚتٝـ   َٞ ث ْٞ ١ٖب َٜت ٚب ١ٜ٠َٛٝ ناض بهط ئ١ط١ض ب١ّ ؾ

َٝـ بطزْـٞ ٚيت ز٠نـات، بـ١يّ     َٝهت١ض٠ ططْطا١ْٟ ن١ ناض بؤ بٛٚشا٠ٚ١ْ ٚط١ؾ١نطزٕ ٚ ب١ض٠ٚث ٚي١زاْٞ ئ١ٚ غ
ٍَ نطز١ٜ٠ٚ١ْ، ب١ِضاغ  ٖٝ  ث ْ ١َُٝ ت١ْٗا ثاض٠نإ بؤ ثِطنطز٠ٚ١ْٚ غ١ضؾهطزٕ ٚي١نؤ َٝهـٞ  ب١زاخ٠ٚ١ ي١الٟ ئ

ٍَ ناضٟ  َٝت بؤ َا٠ٟٚ ن١ْس غا َٝهٞ غرتاتٝصٟ ١ٖب َٞ ي١ّ سه١َٛت١زا ث ْ ًَ َٞ ب غرتاتٝصٟ ١ْٝ، ١ٜى ٠ٚظاض٠مت ث
َٞ غـاَي١زا      ي١غ١ض بهات، ١َضس١ي١ ب١َ١ضس١ي١، َٔ ي١ٚنات١ٟ ن١ بؤ خؤّ ئ١ْساّ ث١ضي١َامن، يـ١َا٠ٟٚ ئـ١ّ غـ

     ٝ ــ ــ  ٖ ــت، ب١ِضاغ َٝ ــ١نامن نطزب ــٞ ٠ٚظاض٠ت ــ١ٟ ئٝؿ ــ٠ٚ١ٟ ن١َٛتاب١ع ــ٠ٚ١ٟ    ئ ــ١ْٗا ثِطنطزْ ــ١، ت ــو ْٝ َٝ   ث ْ
بؤؾا١ٜٝن١ ثِطنطز٠ٚ١ْٟ ثاض١ٜ٠ن١ ب١ز٠غـتٝا٠ٚ١ْ بـؤ زاْـاْٞ نـ١ْس ثطؤش٠ٜـ١ى، ت١ْاْـ١ت ثطؤش٠نـاْٝـ نـ١         
َٝٝساٜـ١ تـ١ٚاٚ بـ٠ٚٛ، ١ٖٜـ١      َِٝ ن١ ت َٞ ز٠َي َٜت ي١نؤٟ ثطؤش٠نإ ب١ب١َيط٠ٚ١ َٔ ز٠ٜإ ثطؤش٠ت ث غاي١ْ زاز٠ْسض

َِٝ ظؤض ي٠ٚ١ ثطؤش٠ٟ ث ًَ ١َٜٓنإ        ِض٠ْط١ ب َٜٝٛػت تـط ١ٖٜـ١، ي١زاب١ؾـهطزْٞ ثطؤش٠نـإ ب١غـ١ض ْاٚنـ١نإ ٚؾـٛ
١َُٝ ي١ خع١َتطٛظاضٟ ب١ِضاغ  ؾ١ضحي١ٜ١نٞ طـ١ٚض٠ٟ نؤ١ََيطانـ١َإ    َٝسا ١ْٝ، ئ َٝهٞ ت ب١ِضاغ  ٖٝ  ع١زاي١ت
َُٜإ     َٜهـاْٞ نٛضزغـتاْسا ثؿـتطٛ َٝـ نٕٛٚ ٚ بٛٚشا٠ٚ١ْٟ الز ٍَ ٚب١ض٠ٚث ن١ي١غ١ضنا٠ٟٚ ط١ؾ١ نطزْٞ نؿتٛنا
َٜهـإ           خػت٠ٚٛ، ب١ِضاغ  ئ١ٚ ثط ؤشا١ْٟ غاَيٞ ثـاض ٚئ١َػـاَيٝـ ئ١طـ١ض غـ١ٜط بهـ١ٜٔ نـ١َرتٜٔ ثـطؤش٠ بـؤ الز

غـاَي١زا ثـاض٠ٟ ظٍ ٚ ظ٠بـ١الح     2ْٚاس١ٝنإ ٚق١ظانإ زاْطا٠ٚ، ظؤضتطٜٔ ثطؤش٠ٟ ئ١ّ سه١َٛت١ ي١َا٠ٟٚ ئ١ّ 
َٝت ز٠َي َٝهطا٠ٚ، َٔ ب١صي١ْٚٛ ث َٜعطاناْسا ثطؤش٠ٟ ث َٝهٞ ٠ٚى ؾاض٠ن١ٟ خؤّ ْـا،  ي١ْاٚ غ١ْت١ضٟ ثاض َٜٓ َِٝ ي١ؾٛ

ٍَ ن١شَاض٠ٟ زاْٝؿـتٛا١ْن١ٟ   َِٝ ت١ْٗا ي١ن١َه١َا ًَ َٝـت، يـ١نؤ     211ب ثطؤش٠نـاْٞ نـ١بؤٟ    ٟٖـ١ظاض نـ١ؽ ز٠ب
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َُٝــ١ ؾـ١ف ْاسٝــ١َإ ١ٖٜـ١، يــ١ٚ      16ثــطؤش٠ٟ  9نـطا٠ٚ،   ْاسٝــ١ٟ  2ْاس١ٜٝـ١   6ًَٝـاض زٜٓــاض٠، ت١ْاْـ١ت ئ
ٍَ نطا٠ٚ.ثطؤش٠ بؤ ؾاضٟ ن١َه١ 2ثطؤش٠ٟ بؤ نطا٠ٚ،   َا

َٜهامن   ٍَ ْان١ّ، ئ٠ٚ١ٟ ن١َٔ ب١َٛٝٓٝ ٠ٚى ئ١ْساَٞ ث١ضي١َإ، غ١ضزاْٞ الز َٔ ت١ْٗا قػ١ ي١غ١ض ن١َه١َا
نطز٠ٚٚ، غ١ضزاْٞ ْاس١ٝنامن نطز٠ٚٚ، ب١ِضاغ  َا١ٜٟ ْٝط١ضاْٝـ١ ئـ١ٚ خ١َيهـ١ يـ١ٚ ِض٠ظاي١تـ١ يـ١ٚ شٜاْـ١ ثـِط         

ــ٠ٚٛ، ْــ     ــؤ ن ــإ ب ــ١ ناض٠باٜ ــ  ْ ــٔ، ب١ِضاغ ــ١زا ز٠شٜ ــ١ٟ    ظ٠ظي١تٝ ــ١ْٗا ئ١ٚاْ ــ٠ٚٛ، ت ــؤ ن ــإ ب ــطؤش٠ٟ ئاٜٚ ١ ث
َٜين          ــع َٝذ ب ــ ــ١ناْٞ ؾ ــ١ ْاٚن ــطزٕ، ي ــ١ضزاصيإ ن ــ١ى غ َٝـ َا٠ٜٚ ــ ــ١ ث َٜٓ َٝٓذٛ ــ١ضٟ ث ــإ  8ن١ي١ز٠ٚضٚب َُٜ الز

َِٝ ئـ١ّ ب١ضثطغـا١ْٟ       َٝؿٛٚزا ب١ِضاغ  ئٝٓػإ غ١ٜطٟ ئ١ٚ طْٛسا١ْ بهـات، َـٔ ز٠َيـ ب١غ١ضنطز٠ٚ٠، ي١َا٠ٟٚ ث
١َُٝ، ئ١ّ ٠ٚظٜط ٚناضب١ز٠غت١ ط١ َٝو ئ ٚضا١ْ ئاطاٜإ ي١خٛاضٟ خٛاض٠ٚ٠ٟ نؤ١ََيطا ١ْٝ، ن١خ١َيو نؤٕ طٛظ٠ضاْ

َٜهإ ئـا٠ٚزإ ب٠ٚٛتـ٠ٚ١ٚ ط١ِضا١ْٚتـ٠ٚ١ بؤغـ١ض        َٝطاٜا١ْ ي١غ١ض٠تاٟ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ز َٝت، ب١ِضاغ  ئ١ٚد َٜٓ ز٠طٛظ٠ض
َٜٞ ٚا ١ٖب٠ٚٛ،  َٜسٟ خؤٜإ، الز ٍَ بـ٠ٚٛ،   211ظ ٍَ بـ٠ٚٛ،   151َا َٝػـتا ٖـ١َٛٚ ز     181َـا ٍَ بـ٠ٚٛ، ئ َٜٝـ١نإ  َـا

َٟ تـ١ْٗا      َُٝـ١ نـ١ٜٓٛت١ ئـ١ٚ ٍَ ب٠ٚٛ، ئ ٚ  5نؤ  ٍَ َٝـسا َـا٠ٚ، بـؤ ي١ب١ضنـٞ، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ ١ٜنـ١ّ:          6َـا َـاَيٞ ت
َٜطاٜإ ١ْٝ بؤ طْٛس٠ن١، قٛتاةا١ْٜإ ١ْٝ بؤ َٓساَي١ناْٝإ، ب١ِضاغـ  خـ١َيو ١ٖٜـ١ خـاْٟٛٚ      ناض٠باٜإ ١ْٝ، ِض

ْـ     َٝري غٛيؿ١ٟ عـ١قاض س١يـ١ بـؤ بٛٚشاْس ١َُٝ ز٠َي َٜهاصيـإ، ب١زاخـ٠ٚ١ تـ١ْٗا غـٛيؿ١ٟ عـ١قاض ٚ      ١ْٝ، ئ ٠ٚ١ٟ الز
َُٝـ١         َٜــت، ئـ٠ٚ١ٟ ن١ئ زضٚغت نطزْٞ خاْٛٚ ناض٠غ١ض ١ْٝ، تؤ ثطؤش٠ٟ بـؤ ١ْبـ١ٜت خعَـ١تطٛظاضٟ بـؤ ١ْنط

َٜهدطاٟٚ )نـطاٟ( ي١غـاَيٞ     بؤٜـاْٞ زضٚغـت    1993ٚ 1992بَٝٓٝٛا١ْ ت١ْٗا ن١ْس قٛتاةا١ٜ١ْى ب٠ٚٛ، نـ١ِض
نطا١ْٚت٠ٚ١، ب١ِضاغ  َٓٝـ َاؼي خؤ١َ ن١قػ١ٟ ت١ٚاٟٚ خؤّ بهـ١ّ، سـ١قٞ   نطز٠ٚٚ، ت١ْا١ْت ْؤش٠ْٝـ ١ْ

َٝـت، َـٔ ٠ٚى ئ١ْـساَٞ ث١ضيـ١َإ ِض٠ْطـ١ َـٔ ظٜـاتط           َٝت ئ١ّ بٛزد١ٟ بـؤ خـ١َيو ب خؤ١َ ثاض٠ٟ خ١َيه١، ئ١ب
 ي١غؤظإ خإ ي١خٛاض٠ٚ٠ ب، ئاطاّ ي١شٜإ ٚطٛظ٠ضاْٞ خ١َيه١....

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع/غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
َٝطّ...11زاْٝؿتين ئ١َؿ١َٚإ زٚاز٠خ١ٜٔ تا ب١ٜاْٞ غ١عات  َٝـ ٠ْٛٝض ٍِؤ ب١خٛاتإ ز٠غج  ٟ ث

 
 

 ز. اضغ ٕ باٜع الاعٌٝ                  ز.سػٔ حمُس غٛض٠                           غت اظيس عبساهلل                ؾط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ضؤنٞ                 ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطام - ع   ع
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 ( 83ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  ؾ١ػي١  8158\6\56ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (29ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١  56/6/8158 ض

َٝط )   َٝـ ٠ِْٛٝضؤٟ(ٟ 11ناتصَ َٜه١ٚتٞ  ؾ١ػي١ ضؤشٟ ث َٝطام  -نٛضزغتإ  ث١ضي١َاْٞ  16/6/2112ض ب١ ع
َٜع ز. سػــٔ حمُــس غــٛض٠ بــ بــ١ ئاَــاز٠بْٛٚٞث١ضيــ١َإ ٚ، غــ١ضؤنٞ  ز.اضغــ ٕ بــاٜع الاعٝــٌغــ١ضؤنا١ٜتٞ  ١ِض
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َٝططٟ غ١ضؤى ٚ،  َٝطٟ  د َٜع ؾطغت أظيس عبساهلل غـهطت ٕ ب١ِض ّ خـٛيٞ   (29ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا ١َٝٝ , غـ
 ( ٟ خؤٟ ب١غت.2112غاَيٞ )

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1992(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخؤٟ شَـاض٠ )  ٠ِٚط( ي١ ث21ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بِطط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ  -َاْٞ نٛضزغتإ ث١ضي١ خـٛيٞ   (29ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بِطٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ يـ١ نـات )   َٜهـ١ٚتٞ     11غ َٝـ ْٝـ٠ِٛضؤٟ ضؤشٟ ؾـ١ػي١ ض ١ٜ٠َٛٝ    زا 16/6/2112(ٟ ثـ بـ١ّ ؾـ

َٝت:  ب
٢َُٜ نٛضزغتا٢ْ عريام بؤ ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ِٓضٚٚ ٚ طؿتٛطؤ نطز٢ْ ثِطؤش٠ ٜاغا٣ بٛزد٣١ ١ٖ-1 ض

 .2112غاَي٢ 
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
٢َ١َٝٝ  ب١ْا٣ٚ ط١زي نٛضزغتإ. زاْٝؿت٢ٓ ئ١َِطؤَإ ز٠غت ث٢َ ز٠ن١ٜٔ، ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ، خٛزي غ

َٜسا٢ْ ز٠ّٚٚ، شَاض٣٠ زاْٝؿذي ١َّٝٝ، خٛزي طط  .16/6/2112( ِضؤش٣ زاْٝؿذي 29 )١َٖيبصاضزٕ، غاَي٢ غ
 ب١ضْا٣١َ ناض:

٢َٝ سٛن١ُنا٢ْ بِطط١ ) ( ٣ ١َٖٛاض نطا٣ٚ غاَي٢ 1( ي١ ث١ِٜط٣ٚ٠ ْاٚخؤ٣ شَاض٠ )21( ٣ َازز٠ )1ب١ث
٣ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا٢ْ عريام، ز٠غت٣١ غ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضي١َإ بِطٜاضٜسا ب١ضْا٣١َ ناض٣ زاْٝؿت٢ٓ  1992

29َٝشَاض٠ ) َٜه١ٚت٢ ٢َ١ٝ11 ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات )( ئاغا٢ٜ خٛزي غ َٝـ ٠ِْٛٝضؤ٣ ِضؤش٣ ؾ١ػي١ ِض ( ث
١ٜ٠َٛٝ ب٢َ: 16/6/2112  ب١ّ ؾ
٢َُٜ نٛضزغتا٢ْ عريام بؤ -1 ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ِٓضٚٚ ٚ طؿتٛطؤ نطز٢ْ ثِطؤش٠ ٜاغا٣ بٛزد٣١ ١ٖض

 .2112غاَي٢ 
َٝطط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ، ْا٣ٚ ئ١ٚ ث١ضي١َاْت  َٜع د َٝػتاف ب١ِض َٝت٠ٚ١ ن١ َؤَي١تٔ ٜإ ئ َٜٓ َٜعا١ْ ز٠خٛ اض٠ ب١ِض

 ئاَاز٠ ١ْبٕٛٚ با بؿ١ض٣ََٛ.
َٝطط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ حمُس غٛض٠/ د  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
ئاَاز٠ ١ْبٕٛٚ ٜإ ١ْٖاتٕٛٚ، زاْٝؿت٢ٓ  15/6/2112( ي١ 29ْا٣ٚ ئ١ٚ ئ١ْساَا٣١ْ ي١ زاْٝؿت٢ٓ )

 ب١ٜا٢ْ، 
 َؤَي١ت                    ز.بؿري خًٌٝ      

 ث١ٜاّ اظيس حمُس                   َؤَي١ت
 َؤَي١ت        د ٍ ع٢ً عبساهلل           
 َؤَي١ت        ساظّ حتػري                 
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 ئاَاز١ْ٠بٛٚ   غ١ضزاض ضؾٝس                    
 ؾٛإ عبسايهطِٜ                  ئاَاز١ْ٠بٛٚ

 َؤَي١ت                  قباح حمُس دمٝب
 َؤَي١ت         عبسايطظئ سػري        

 َؤَي١ت                مصطفٙعبسايػ ّ 
 ئاَاز١ْ٠بٛٚ       عُط عبسايطظئ            

 َؤَي١ت           حمُس                فاضل
َٜػتإ حمُس                َؤَي١ت        نٛ
 َؤَي١ت        ٖاش٠ غًُٝإ                

 َؤَي١ت          ٜاٚٚظ خٛضؾٝس           
َٝٛاض٠:  زاْٝؿت٢ٓ ئ

 َؤَي١ت                    اَري طؤط١       
 ئاَاز١ْ٠بٛٚ                  بطٖإ ضؾٝس     

 َؤَي١ت                  ث١ٜاّ اظيس       
 َؤَي١ت                      تاضا حتػري    

 َؤَي١ت                       ساظّ حتػري
 َؤَي١ت                     ز.قباح حمُس   

 ئاَاز١ْ٠بٛٚ          عبسايطظئ سػري    
 َؤَي١ت              مصطفٙعبسايػ ّ 

 ئاَاز١ْ٠بٛٚ                عُط عبسايطظئ 
 َؤَي١ت                   سػٔ     فاضل
 َؤَي١ت                حمُس قازض  فاضل

َٝط     ئاَاز١ْ٠بٛٚ                     حمُس زي
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

٢َُٜ نٛضغتا٢ْ  َٝػتاف ب١ضز٠ٚاّ ز٠بري ي١غ١ض خػت١ِٓضٚٚ ٚ طؿتٛطؤ نطز٢ْ ثِطؤش٠ ٜاغا٣ بٛزد٣١ ١ٖض ئ
َٝطٖات2112ٓعريام بؤ غاَي٢  ٢َٜٓ خؤتإ، ب١خ َٜع٠نإ ٚ ، ؾ١ضَٕٛٚ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ بؤ ؾٛ ٢ ٠ٚظٜط٠ ب١ِض

 خإ ؾ١ضَٛٚ. ععٔنٜ٘ا٠ٚض٠ناْٝإ ز٠ن١ٜٔ، 
َٜع   دمِ ايسٜٔ: ععٔن٘ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
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َٝػتا  َٝٓطا، ئ َٗٝ ٢ََٜٓ قػ٣١ ١ٜن١َِ ت١ٚاٚ نطز ي١ خاَي٢ ١ٜن١ّ ن١َٚٛ غ١ض خاَي٢ ز٠ّٚٚ ٚ نؤتا٢ٜ ث زٜاض٠ زٚ
َٜع ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ز٠ن١ّ ي١غ١ض ي١غ١ض ٠ٚاَلَسا٣٠ٚ١ْ ِضاثؤضت١ن٣١ يٝص٣١ْ زاضاٜ ٢ ن١ ثطغٝاض ئاضاغت٣١ ب١ِض

َٜٓس٢ْ بااَل بؤ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ن١ زاٚا٣  َٝؿٓٝاض٣٠ يٝص٣١ْ ث١ض٠ٚز٠ٚ خٛ ئ٣٠ٚ١ ن١ ٠ٚاَل٢َ زا٠ٚ١ٜ، ي١ٚ ث
غ١الس١ٝت٢ ظٜاتط ٚ غ١ضب١خؤ٢ٜ ظٜاتط بؤ ظاْهؤ ٚ ث١ضياْطانإ ز٠نات، ز٠غت نطا٠ٚتط بٔ ي١غ١ضف نطز٢ْ 

اْهؤ ٚ ث١ضياْطانإ، ٠ٚاَل٢َ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ئ٠ٚ١ بٛٚ ن١ ئ١ٚإ بِطٜاضٜإ زا٠ٚ ٠ٚاَل٢َ زا٠ٚ ن١ ئ٠ٚ١ ثاض٠ بؤ ظ
َٝب١د٢َ نطا٠ٚ ٚ ْاضزضا٠ٚ ب١ بِطٜاض٣ شَاض٠  َٝب١د٢َ نطز٠ٚٚ،  22/5/2111ي١  5251د ئ١ٚ بِطٜاض٠َإ د

١َُٝ ئاطازاضٜٔ ي١ ظاْهؤ ٚ ث١ضياْطانإ ي١بِط٣ ئ١ٚ ث ًَٝؤٕ زٜٓاض٣  111اض٠ زٜاضٜهطا٣٠ٚ ب١اَلّ ئ٣٠ٚ١ ن١ ئ
َٝسضا٣ٚ غ١ض٠ن١ٝنا٢ْ ب١ضز٠غت٢ خؤٜا١ْ، بؤٜإ ١ٜ١ٖ  َٜج غااَل١ٜ١ْ، ظٜاتطٜإ بؤ ١ْٝ ن١ت١ْٗا ئ٠ٚ١ف بؤ ِض
َٜٝٛػت١ٝن٢ ٚضز٠ناض٣ ْاٚ ظاْهؤ ٚ ث١ضياْطانإ،  َٝه٢ خٛاضزٕ ٚ ب١ ن١ْس ث ٣َٚٛ١ٖ به١ٕ ب١ن١ْس ٠ٚغًَ

َٜه٢ ث٢َ  َٝط٠ ي١ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ئ١ثطغِ ئ١ٚ ت١ْا١ْت ْاتٛأْ نؤَجٝٛت١ض بهِطٕ، ئ٣٠ٚ١ ن١ نِطٜٔ ب٢َ، َٔ ي
ًَٝؤٕ زٜٓاض٣٠ غااَل١ٜ١ْ، ٜإ غ١السٝات١ن١، غ١الس١ٝت٢ ت١ٚا٠ٚ بؤ غ١ضف نطز٢ْ ثاض٣٠  111غ١الس١ٝت١ 

َٜو بؤ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ  ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ي١ ب١ضز٠غتٝإ، َٝعا٣١ْٝ خؤٜإ ي١ب١ض ز٠غتٝإ، ئ٠ٚ١ ثطغٝاض
ًَٝاض زٜٓاض ثاض٠ زاْطا بؤ  121َٜه٢ تطّ ئاضاغت٣١ ٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْإ ز٠ن١ّ، غاَي٢ ثاض ئ٠ٚ١بٛٚ ثطغٝاض

٢َُٜ نٛضزغتإ ئ١ٚ بِط٠ ثاض٣١ٜ٠ بؤ ب١ضظنطز٣٠ٚ١ْ ئاغت٢ ظاْػت٢ ٚ  َٝط٣١ خؤؾشاَي١ٝ ن١ ١ٖض تٛاْاغاظ٣ د
َٜٓس٢ْ بااَل، ١ٖض٠ٖٚا ي١  َٜٓسناضإ، ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ خٛ ٠ٚظاض٠ت٢ ث ٕ زاْإ بؤ ئ٣٠ٚ١ ن١ بؤ ْاضز١ْ ز٠ض٣٠ٚ٠ خٛ

٢َٝ بٛاض٠ دٝا دٝانإ ي١  ي١ْاٚ زاّ ٚ ز٠ظطانا٢ْ سه١َٛت بؤ ئ٣٠ٚ١ خ١َيو خٝرب١ٜ٠ن٢ باؾ٢ ١ٖب٢َ، ب١ث
َُٜسا، ئ١ٚ ثطغٝاض٠ ئاضاغت٣١ ٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْإ ز٠ن١ّ، ئ١ٚ ن١غا٣١ْ  ٠ٚظاض٠ت١ دٝا دٝانا٢ْ سه١َٛت٢ ١ٖض

َٝطزض ١َُٝ ن١ ي٠ٚ١ظاض٠ت٢ ث ٕ زاْا٠ٚ١ْ ْ َٝطزضإٚا، شَاض٠ٜإ ن١ْس٠ا، ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ئ َٜو ْ ٠َٛٝض إٚ ب١ ض ث
٠ٚنٛ ئ١ْساَا٢ْ يٝص٣١ْ ث١ض٠ٚضز٠ ب١ضثطغري ي١ ب١زٚازانٕٛٚ، بؤ ئ١ٚ ثاضا١ْ ئ٣٠ٚ١ ن١ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ 

َٜٓس٢ْ بااَل ٖاتؤت١ يٝص٣١ْ ث١ض٠ٚضز٠، ١َٖٛٚ ئ َٜٓس٢ْ بااَل، ب١زٚازانٛٚصيإ بؤ نطز٠ٚٚ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ خٛ ١ٚ خٛ
َٝػتا  121شَاضا٣١ْ ن١ ْاضز١ٜٚٚت٢ ي١ نؤ٣  ن١ؽ ْا٣ٚ ز٠ضن٠ٚٛ ي١  4225ًَٝاض زٜٓاض٠ن١، تا٠ٚنٛ ئ

َٝػتا غ١ؾ١ض٣ نطز٠ٚٚ،  1811تٛاْاغاظ٣،  َٜٓسناض ت١ٚا٣ٚ نطز٠ٚٚٚ ط١ِضا٠ٚت٠ٚ١، ئ١َ١  17ن١ؽ تا٠ٚنٛ ئ خٛ
ٍَ ئ١ َٜٓس٢ْ بااَل، ي١ط١ ٠ٚف بِط٣ ثاض٠ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ بؤخؤ٣ نؤ١ََي٢َ ١َعًَٛات ب٠ٚٛ ن١ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ خٛ

١َُٝ ن١ْس داض٣َ ث٠ٜٛ١ْسضيإ نطز٠ٚٚ ب١  ٢َٝ طَٛا١ْ ئ َٜٓس٢ْ بااَلف ز٠غت ١ْن١ٚت٠ٚٛ، ب١اَلّ ئ٠ٚ١ د خٛ
٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْا٠ٚ١ْ بؤ ب١ضناٚ ِض٢ْٚٚ، ن١ ٠ٚنٛ ئ١ْسا٢َ ث١ضي١َإ ١َؾطٚظ٠ ٠ٚظاض٠ت١نإ ز٠ضطاٜإ ٚااَل 

َٜو ٠ٚاَل٢َ زا٠ٚ١ٜ ن١ تٛاْا٣ ١ْٝ، ْاظامن ب٢َ بؤ ئ١ْسا٢َ ث١ضي١َإ، ب١اَلّ ب١زا خ٠ٚ١ ٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْإ داض
َٝط٠ن٣١ نطز٠ٚٚ ناى ظاْا،  َٜه٢ تط ئ٠ٚ١بٛٚ ن١ َٔ ب١ ؾ١خػ٢ خؤّ ت١ي١ؾؤمن بؤ غهطت نات٢ ١ْٝ، داض
 ٍَ َٜه٢ تط ي١ط١ َٜه٢ تط ٠ٚظٜط خؤ٣ ٠ٚاَل٢َ زا٠ٚت٠ٚ١ ئٝؿ١ن٣١ ن١ٝ، داض َٝط٠ ١ْٝ، داض ٚت١ٜٚٛت٢ ٠ٚظٜط٣ ي

َٝطظاز ن١ٜٓٚٛ ب١ زٚازانٕٛٚ بؤ ثِطؤش٠نإ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ث ٕ زاْإ ٚتطا٠ٚ، بهٔ بؤ ال٣ ب١ضثطغ٢ ناى  ؾ
ب١ؾ٢ ثِطؤش٠نإ بؤ ال٣ ٠ٚظٜط ١َنٔ، با بعاْري ئ١ٚ ِض٣َ طط١ٜ ن٢ ب٠ٚٛا، ن١ ٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْإ تا٠ٚنٛ 
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َٝؿت٠ٚٛ ئ١ْسا٢َ ث١ضي١َإ ثطغٝاض٠نا٢ْ خؤ٣ ٜإ ب١زٚازان١ْٚٛن َٝػتا ١ْٜٗ َٝه٢ ز٠غت ئ ا٢ْ خؤ٣ ٠ٚاَلَ
١َُٜٝ بؤ ناضٚباض٣ ١ْٚت ٚ  َٜه٢ ئ١دم٢ْ١َٛ ١ٖض َٝه٢ تط ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْإ ٚ بطٜاض ن٣َٚ١، خاَي
َٝه١ ن١  غاظ، ب١ ْٛٚغطا٣َٚ ئاضاغت٣١ ث١ضي١َإ نطا٠ٚ ٠ٚنٛ ئاطازاض نطز٠ٚ١ْ، ي١ ِضاغت٢ زا ث١ضي١َإ ١َضد١ع

َٜت ٚ ي١ ئ١ب٢َ ١َٖٛٚ ئ١ٚ بِط٠ ثاضا٣١ْ ن١ ز ٢َُٜ نٛضزغتا١ْ ي١ ث١ضي١َإ بِطٜاض٣ ي١غ١ض بسض اٖات٢ ١ٖض
٢َُٜ نٛضزغتإ ٠ٚى ئ٣٠ٚ١ ن١ ي١ نؤ٣ ئ١ٚ زاٖاتا٣١ْ  ١َُٝ ي١ ١ٖض َٝت٠ٚ١، ب١اَلّ ئ ث١ضي١َإ ١ٜن  ب

َٝط٣١ ثطغٝاض٠،  ن١بطاز٠ضإ باغٝإ نطز٠ٚٚ، ي١ ثاض٣٠ ١ْٚت ٚ زاٖات َٝط٠ ئ٣٠ٚ١ ن١ د ٚ ئ١ٚا١ٜ١ْ، ب١اَلّ ي
َٜه٢ ب١ ن١ زؤالض٠، ًَٝؤ135ٕ ن١ ثاض٣١ٜ٠ ٠ِطئ١ٚ ب ٢َُٜ ئ١دم٢ْ١َٛ بِطٜاض  ي١ غاظ ٚ ١ْٚت ب١ناضٚباض٣ ١ٖض

َٜت٠ٚ١ ئ٣٠ٚ١ ب١ب٢َ نطا٠ٚ، ث١ضي١َإ ئاضاغت٣١ َاْط زٚٚ زٚا٣ َٝؿٓٝاض٠ ئ١ٚ ٚ ث١ضي١َإ بؤ بط١ِض  ث

َٝت١ب١ضز٠غت٢ ١َُٝ ث١ضي١َإ، ئ١ْساَا٢ْ ب َٝطط٣ ٚ ْإزا ث ٕ ٠ٚظٜط٣ ٚ زاضا٢ٜ ٠ٚظٜط٣ ي١ ئ  زاضا٢ٜ ٠ٚظٜط٣ د

َٝسٚا١ْناْٝإ ي١ ن١ َُٜإ ي ١َٝٝ، طٛ ١َُٝ ث١ضي١َإ بؤ ط١ِضا٠ٚ١ْ ب٢َ ب١ ئ١َيآ ي  غ١ضف ثاض١ٜ٠ى بطِ ٠ ٖٝ  ْاتٛاْري ئ

 ب١ضٚاض٣ ي١ َاْط زٚٚ زٚا٣ ي١ ْٛٚغطا٠ٚن١ٜ١ ئ٠ٚ١ ٖات٠ٚٛ، ث١ضي١َإ بؤ نطز٠ٚ١ْ ئاطازاض ب١ ئاٜا ب١اَلّ به١ٜٔ،

َٝطنطز٢ْ ث١ض٠ٚ٠ضز٠ٚ ٚ ٚظ٠ ٚ ثٝؿ١غاظ٣ يٝص٣١ْ بؤ ٛٚغطا٠ْٚ ئ١ّ 21/12/2111 َٝطزضا٠ٚ بااَل ؾ  بؤ ْ

َٜعإ ئاطازاضٜتإ،  135 ٚاَلت١ ئ١ّ زاٖات٢ ثاض٠ٚ ي١ زإ بِطٜاض بؤ ؾ١ضع١ٝ ١َضد١ع٢ ث١ضي١َإ ئ١ط١ض ب١ِض

ٍَ َٔ ز٠ن١ٜٔ، ت١ضخإ ثاض٠ زؤالض ًَٝؤٕ َٜت ١ضفغ ئ٠ٚ١ْس٠ ز٠ زٜاضٜهطاٚ ثاض٣٠ بِط٣ ئ٠ٚ١زاّ ي١ط١  بؤ بهط

َٜٓس٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢  ب١اَلّ ز٠ن١ّ، زٜاضٜهطاٚ ثاض٣٠ بِط٣ ي١ زانؤن٢ ، يٝص١ْزاّ ي١ٚ خؤّ ن١ ث١ض٠ٚضز٠ ٚ بااَل خٛ

٢َُٜ ي١ زا١ٜ غٓسٚم ي١ ن١ ْازٜاض٣٠ ثاض٠ بِط٠ ئ١ٚ ث١ضي١َإ، ئ١ْساَا٢ْ ي١ ؾاضز٠ٚ١ْ ٚ ْاِض٢ْٚٚ  نٛضزغتإ. ١ٖض

َٝت سه١َٛت 2111 ي١ ثاض غاَي٢  2111 ١ٜن٢َ١ َاْط٢ ؾ١ف ي١ ْانا٠ٚنإ ي١ زؤخ١ بؤ 2111 ي١ ز٠َي

َٝط٣٠ ي١ زٚاتط ب١اَلّ نطز٠ٚٚ، خ١ضز زٜٓاض٣ ًَٝؤٕ غ٢َ ٚ نٌ غ١زٚ ًَٝاضٚ غ٢َ ٚ غ٢ غ١ز133143ٚ  شَ

َٝت 2111 غاَي٢ نؤتا٢ٜ  نطا٠ٚ، خ١ضز زؤالض ًَٝؤٕ ؾ١ف ٚ ؾ١غت غ١زٚ ١ٖؾت ًَٝاضٚ ْؤ غاَي١ن١ نؤ٣ ي١ ئ١َي

 َاْط٢ ؾ١ف ي١ نطا٠ٚ، خ١ضز غاَي١ن١ نؤ٣ ئ٠ٚ١ْس٣٠ غٝاْع٠ 2111 ي١ ١ٜن١ّ اْط٢َ ؾ١ف ي١ ئ٣٠ٚ١ ٠ٚى

 ٚ خ١ََ ْس١ٜٚٚت٢ زاضا٢ٜ ن١ ثاضا٣١ْ بِط٠ ئ١ٚ بؤ ١ْٝ ئاَاش٠ ئ١َ١ ب١ِضاغت٢ زاضا٢ٜ، ٠ٚظاض٠ت٢ ١ٜن٢َ١

١َُٝ ئ١ط١ض ث١ضي١َإ، ئ١ْساَا٢ْ ب١ضز٠غت بؤ ْاضز١ٜٚٚت٢  ١ْٚت ثاض٣٠ ي١ ن١ ثاض٣١ٜ ئ١ٚبِط٠ زٜاضٜهطز٢ْ ي١ ئ

َٜت َٜو ١ٖض بؤ زاز٠ْسض َٝهت١ض َٝهت١ض٠نإ، ي١ غ َٜٓس٢ْ ث١ض٠ٚضز٠ب٢َ، ئ١ط١ض غ َٜه٢ ١ٖض ٜإ ب٢َ بااَل خٛ  ناضٚباض

١َُٝ ب٢َ، نؤ١َاَل١ٜت٢  ي١ن٣َٛ ثاض٠، ب١ ١ٜ١ٖ ظ٠ضٚض١ٜتت ظؤض ن٣َٛ ي١ ن١ ي٠ٚ١زا١ٜ ططؾت ب١اَلّ ١ْٝ، ططؾتُإ ئ

َٝهت ٠ٚ١َٝٝ ١ٜ١ٖ ططؾت ٢َٓٝ، ث ٢َُٜ ئ١ّ  ئ١ْاَي  ي١ نٛضزغتإ، ث١ضي١َا٢ْ ي١ ئ١ظاْري ١ََٖٛٚإ نٛضزغتا١ْ، ١ٖض

ٍَ 21 ي١َا٣٠ٚ ِضابطزٚٚ غاَي٢ ن١ْس َٝػتا تا٠ٚنٛ غا َٝؿ٣١ ئ ٢َُٜ ي١ قٛتاةا١ْ ن َٝؿ١ٜ١ن٢ نٛضزغتإ، ١ٖض  ن

َٜٓس١ْ، غٝػت٢َ١ ب١ِٓض٠ت٢ ١َُٝ 2117 ي١ ئ٠ٚ١ خٛ  ١ْ٢ْٚبٛ ي١ب١ض ب١اَلّ زا٠ٚ، غٝػت١ػيإ طؤِض٢ٜٓ بِطٜاض٣ ئ

َٜٓسٕ بٝٓا٣ َٝػتا خٛ َٜٝٛػت ٠ٚنٛ ١ْٜتٛا٠ْٛٝ سه١َٛت ١ٖتا٠ٚنٛئ  غٝػت٢َ١ ١ْتٛاْطا٠ٚ بهات، زابري بٝٓا ث

َٜٓسٕ َٜو خٛ َٝـ ب١ض٠ٚ ١ْٖطاٚ َٝت، ث َٝط٠ َٔ به َٜٓس٢ْ بؤ ثاض٣١ٜ٠ بِط٠ ئ١ٚ ئ١ن١ّ ثطغٝاض٠ ئ١ٚ ي  بااَل خٛ

َٜٓس٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢ خؤ زاْطا٠ٚ،  ي١ ١ْب٠ٚٛ، ن١ّ ثاض١ٜ٠ن٢ نطا١ٜ، غ١ضف ئ١نطا ا٠ٚزاْط بؤ ثاض٠ن٣١ ن١ ثاض بااَل خٛ
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َٝط َُٝا٢ْ ي١ زاْطا٠ٚ، ًَٝاض 132211 ١ٖٚي  ئ١ٚ نؤ٣ ئ١ط١ض 95983 زٖؤى ي١ ثاضا١ْ ئ١ّ نؤ٣ ي165474١ غً

َِٝ َٔ نطاب٢َ غ١ضف ت١ٚا٣ٚ ب١ بؤ٣ زاْطا٠ٚ نطا٠ٚ، خ١ضز ن١ ثاضا٣١ْ  ٠ٚظاض٠ت٢ ثِطؤش٠نا٢ْ نؤ٣ ٚا١ٜ ث

َٜٓس٢ْ َٝب١د٢َ بٛاض٣ نؤت١ ن١َرت ثِطؤش٠نإ ي١ٖ١َٛٚ بااَل خٛ  ن٢َ ِضٚٚب١ِض٣ٚٚ ثطغٝاض٠ ئ١ٚ ئاٜا نطز٠ٚ١ْ، د

َٝب١د٢َ ي١ ب٠ٚٛ ن١َت١ضخ١ّ به٠ٚ١ٜٓ١  ٠ٚظاض٠ت٢ بؤ 2111 بٛزد٣١ ي١ ظؤض٣٠ ثاض٠ بِط٠ ئ١ٚ نطز٢ْ د

َٜٓس٢ْ َٝب١د٢َ بٛاض٣ ١ْنؤت١ زاْطا٠ٚ، بااَل خٛ َٜٓس٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢ ثِطؤش٣٠ 62 ن١ نطز٠ٚ١ْ، د  ئ١نات١ ااَل١ٜ،ب خٛ

َٜعإ زٜٓاض، ًَٝؤٕ غ٢َ س١ؾتاٚ غ١زٚ ؾ١ف ًَٝاضٚ ١ٖؾت ٚ ؾ١غت غ١زٚ ؾ١ف ٚ تطيٝؤٕ ١ٜى  باغ٢ ب١ِض

َِٜ سه١َٛت٢ ي١ زا١َظضاْسٕ به١ٜٔ، زا١َظضاْسٕ  ئ١َػايٝـ زا١َظضاْس، ن١غ٢ ١ٖظاض 25 ثاض غااَل١ْ، ١ٖض

َٝت، ن١ؽ ١ٖظاض 17 بِطٜاض٠ َٜٓ ٢َُٜ سه١َٛت٢ ا١َظضاْس٢ْز ي١ ن١ ئ٣٠ٚ١ ب١ِضاغت٢ زاسي١ظض  ي١ّ نٛضزغتا١ْ ١ٖض

َٜت ٚاَلت١ َٝؿٓٝاضا٣١ْ ئ١ٚ ١ٜع٢ٓ ناض٠غات١، ئ١نط  ب١ضظ٣ ٠ٚظاض٠ت١نإ ئ١نات٠ٚ١، ب١ضظ٣ سه١َٛت ن١ ث

َٜٓسٕ بؤ ئ١ن٠ٚ١ْ١ ٢َٝ ٖٝ  خٛ ٢َٝ ٚ ث ٕ ب١ث َٜٝٛػت٢ ب١ث  نطز٠ٚٚ زاٚا٣ ث١ض٠ٚضز٠ ٠ٚظاض٠ت٢ ن١ ئ٣٠ٚ١ ١ْٝ، ث

َٜتٝا١ْثػج ئ١ٚ ٖٝ  ثاض غاَي٢ ي١ َٜٝٛػت١ٝت٢، ث١ض٠ٚضز٠ ن١ ١ْب٠ٚٛ ؤض  ٠ٚظاض٠ت٢ ن١ ١ْب٠ٚٛ شَاض٠ ئ١ٚ ٖٝ  ث

َٜٝٛػت١ٝت٢ ث١ض٠ٚضز٠  ث١ض٠ٚ٠ضز٠..... ي٠ٚ١ظاض٠ت٢ ث
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

٣٠َٛٝ ز٠ن١ّ ض٠دا َٔ، خٛؾه٢ ١ٜ٠َٛٝى ب١ قػ١ناْت ؾ  ب١ضز٠ٚاَب١. ؾ١ضَٛٚ به٣١، خؤؾت قػ١نا٢ْ ؾ
َٜع   دمِ ايسٜٔ: عٔن٘عب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝه٢ َٝه٢ ن١ ثاضا٣١ْ بِط٠ ئ١ٚ تط خاَي َٝه٢ ي١ ث١ض٠ٚضز٠ ٠ٚظاض٠ت٢ غاَي َٜو زاْطا٠ٚ، ث١ض٠ٚضز٠ َٝعا٣١ْٝ باب  بِط

َٝط٣١ ب١ِضاغت٢ زاْطا٠ٚ، ١َزض٠غ٢ بؤت١غع٣١ٜ ن١ ثاض١ٜ٠  ت١غع٣١ٜ بؤ ثاض٣١ٜ٠ بِط٠ ئ١ٚ ن١ ثطغٝاض٠ د

َٜت، ١َزض٠غ٢  ثاض٠ بِط٣َ غااَل١ْ ن١ َٔ ب١زٚازان٣١ْٚٛ ئ١ٚ نطز٠ٚٚ، بؤ ب١زٚازانٛٚمن َٔ ن١ ئ٣٠ٚ١ زائ١ْسض

 به١ٜٔ، ب١زٚازانٕٛٚ ثطغٝاضٚ بهري ١ََٖٛٚإ ١ٖض ن١ ١َزض٠غ٢ ت١غع٣١ٜ ب١ْا٣ٚ ١َزض٠غ٢، ت١غع٣١ٜ بؤ

َِٜ قٛتاةا١ٜ١ْن٢ ي١ زٜٓاض ١ٜى  زٜٓاض ض١ٖظا ١ٖؾت ٚ بٝػت 28111 ،2118  غاَي٢ ي١ ١ْنطا٠ٚ غ١ضف ١ٖض

 ب١ْا٣ٚ ث١ض٠ٚضز٠ ٠ٚظاض٠ت٢ ي١ ًَٝؤٕ ١ٖؾت ٚ نٌ زٚٚغ١زٚ 2119 ي١ ١َزض٠غ٠ٚ١ٝ، ت١غع٣١ٜ ب١ْا٣ٚ

 ي١ ت١ْٗا ْاٚن١، ١ٜى بؤ ت١ْٗا ئ١ٜٚـ نطا٠ٚ، خ١ضز تٝا زٜٓاض٣ ًَٝؤٕ زٚٚ 2111 ي١ ١َزض٠غ٠ٚ١ٝ، ت١غع٣١ٜ

َٝطط١غؤض ٚ نؤَإ َٜو َ  ثاضا١ْ ئ١ٚ بِط٣ ئ١طٝٓا نطا٠ٚ، غ١ضف ئ٣َٚ١ ث١ض٠ٚضز٣٠ ٚ َٛؾطٜـ بؤ خٛاضزٕ بِط

َٝػتاف َٜه٢ 2111 ي١ ئ  يٝص١ٜ١ْ ئ١ٚ ئ١ْسا٢َ ٠ٚنٛ َٔ ١َزض٠غ٢، ت١غع٣١ٜ بؤ ثاض٠ زٜٓاض ًَٝؤ111ٕ تط داض

 ١ٜ١ٖ بؤّ ث١ضي١َإ ئ١ْسا٢َ ٠ٚنٛ ١ٜ١ٖ، ث١ض٠ٚضز٠ٚ٠ ٠ٚظاض٠ت٢ َٝعا٣١ْٝ ب١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ن١ ئ٣٠ٚ١

٢َٜٓ ١ْب٢ْٚٛ ٚ ِضْٚٚٝا١ْ ْا ي١ٚ ١ٜ١ٖ بؤّ به١ّ، ب١زٚازانٕٛٚ  ب١ِضاغت٢ به١ّ، ي١غ١ض قػ٣١ ثاضا١ْ ئ١ٚ ؾٛ

َٝطط١غؤض ي١  ت١ْٝا نطا٠ٚ، غ١ضف ن١ ئ٣٠ٚ١ َٝو نؤَإ ٚ َ  ثاضا١ْ ئ١ٚ بِط٣ نطا٠ٚ، غ١ضف زٜٓاض ًَٝؤٕ زٚٚ غاَي

َٝه٢ نطز٠ٚٚ، بؤ٣ ب١زٚازانٛٚمن َٔ ن١ ئ٣٠ٚ١ َا٠ٚ، تط ئ٣ٚ١ ٚ نطا٠ٚ غ١ضف ٚ تط باب٢ نؤت١  ي١ ن١ تط خاَي

ٍَ ثِطؤش٠نا٢ْ ْاٚ زٚٚباض٠نا٢ْ ش٠ثِطؤ ٍَ ثِطؤش١ٜ٠ن١ زاْإ، ث ٕ ٠ٚظاض٠ت٢ ي١ ٖات٠ٚٛ ئ١َػا  زاْطا٠ٚ، بؤن١َه١َا
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 ثِطؤش٣٠ زاْطا٠ٚ، بؤ زٜٓاض٣ ًَٝاض 16 بِط٠ن٣١ ئ١َػاَيٝـ ب٠ٚٛ، ًَٝؤٕ ؾ١ف س١ؾتاٚ ًَٝاضٚ نٌ ثاض غاَي٢ ن١

َٝسا٢ْ ٍَ، زٚنإ ئا٣ٚ ث١ض٠ث َٜت٠ٚ١ ئا٠ٚ ئ١ٚ 2119 ي١ ثِطؤش١ٜ٠ ئ١ٚ ن١َه١َا ٍَ ئ١طٛاظض  ثِطؤش٠ن١ ٚ ن١َه١َا

َٝت١ ثاض١ٜ٠ ئ١ّ زاٖاتٛٚ، غاَي٢ ي١ ١َْا٢ْ زٜاض ظؤض٠، ثاض٠ بِط٠ ئ١ّ زاْا٢ْ ب١ِضاغت٢ ١َْا٠ٚ، ٖٝه٢ ٠َٜٛا، ئ١ن  نٛ

٢َٝ َٜت ن١ ظؤض٠ ثاض١ٜ٠ ئ١ٚ بِط٣ ب٢َ زاْٝؿتٛاْٝـ شَاض٣٠ ب١ث َٝط٠ َٔ نطا٠ٚ، ت١ٚاٚ ثِطؤش٠ن١ ٚ زائ١ْسض  ١ٜى ي

َٝ  ؾري٢ٜٓ ب١خؿؿ١، ٜإ ١ْٚت١ َٝٓش٣١ ثاض٣٠ بِط٣ ن١ ثاضا٣١ْ بِط ئ١ٚ ي١زاٖاتٛٚ ٖٝٛازاضّ ئ١ن١ّ، تط ؿٓٝاض٣ث

٢َُٜ ١ْٚت١ َٜه٢ نٛضزغتإ، ي١ٖ١ض َٝت، ططؾتُإ ن١ ئ٣٠ٚ١ بؤ ث١ض٠ٚ٠ضز٠ ثِطؤش٠نا٢ْ بؤ زٜاضٜهطاٜٚؿ٢ بِط َٓٝ َ١ْ 

َٝػتا تا٠ٚنٛ  بؤ ١ٜ١ٖ، ز٠ٚاَُٝإ زٚٚ قٛتاةا٣١ْ 311 ،١ٜ١ٖ نٛضزغتإ ي١ ز٠ٚا٢َ غ٢َ قٛتاةا٣١ْ 152 ئ

َٝت، ططؾت٣١ ئ١ٚ ث١ض٠ٚضز٠ ٠ٚظاض٠ت٢ بهات، باؾ٢ ب١ خؤ٣ ناض٠نا٢ْ زَيػؤظا١ْ ن١سه١َٛت ئ٣٠ٚ١ َٓٝ َ١ْ 

َٜٓسناضاْٝـ َٝػتا ن١ ؾ١ٚظا٣١ٜ ئ١ٚ ي١ْاٚ ظؤض٠ ت١ظ٠خ١َٛ ئ١ٚ ي١ْاٚ خٛ َٝؿ١ن١ ب١ِضاغت٢ ١ٜ١ٖ، ئ  ناض٠غ١ض ن

َٝؿٓٝاض َٔ ب٢َ، َٜه٢ ب١اَلّ نؤ١ْ، ن١ ْاظامن ب١خؿٝٓا٣١ْ، ١ْٚت٢ ثاض٣١ٜ٠ بِط٠ ي١ٚ ز٠ن١ّ ث َٜت زٜاضٟ بِط  ي١ بهط

ٍَ نطزٕ، زضٚغت قٛتاةا١ْ بؤ زاٖاتٛٚ َٝؿٓٝاض٣ ث١ض٠ٚضز٠ يٝص٣١ْ غااَل١ْ ن١ ًَٝاض٣٠ 151 ئ١ٚ ي١ط١  نطز٠ٚٚ ث

 غٛثاؽ. بهات، زاب٢ٓٝ سه١َٛت بؤ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ. إخ ث١ضيإ
َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
َٜع٣ ئ١ْساَا٢ْ بؤ غ١ضؤنا١ٜت٢، بؤ ١ٜ١ٖ زاٚاناض١ٜنِ بٛزد١، ي١غ١ض قػ١نامن ي١ ب١ض َٔ  ن١ ث١ضي١َإ، ب١ِض

 ؤْاٚخ ث١ِٜط٣ٚ٠ ي١ 17 َازز٠نا٢ْ ب١ بٔ ثاب١ْس ئ١ن١ّ ث١ضي١َإ ئ١ْساَا٢ْ ٚ ث١ضي١َإ غ١ضؤنا١ٜت٢ ي١ زاٚا

ٍَ  ث١ضي١َا٢ْ غ١ضؤن٢ ز٠غ١اَلت١نا٢ْ ٚ ئ١ضى 17 َازز٣٠ ي١ ن١ ث١ضي١َإ، ْاٚخؤ٣ ث١ِٜط٣ٚ٠ ي١ 26 ي١ط١

َٜط١ ن١ ١ْنطز٠ٚٚ، ساَي١تا٣١ْ ئ١ٚ باغ٢ ناَٝإ ي١ٖٝ  خػتؤت١ِضٚٚ،  قػ٣١ ئ١زات ث١ضي١َإ غ١ضؤن٢ ب١ ِض

َٜت٠ٚ١، ثطؤتؤنؤٍ ي١ ث١ضي١َإ ئ١ْساَا٢ْ  ز٠ضبِط٢ٜٓ بؤ ث١ضي١َإ ئ١ْساَا٢ْ ات١ئ١ز ئاظاز٣ ن١ 26 َازز٣٠ بػِط

 ئ١َ١ ز٠ضبِطٕ، ي١غ١ض خؤٜا٢ْ ِضا٣ ئ١ٜا٣َٚ١ْ ث١ضي١َإ ي١ ن١ ب٢َ ١َغ١ي١ٜ١ى ٚ باب١ت ١ٖض ي١غ١ض ِضاٜا٣١ْ ئ١ٚ

َٜت٢ ضؤش٠ ن١ْس  ب١زاخ٠ٚ١... خاَي١ْٝ٠ٚ١ زٚٚ ب١ٚ ثاب١ْس
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

٣٠َٛٝ ي١ قػ١ٜ١ى ١َٖٛٚ َٝت١ قإْٛ نٛاضن  ب١ضز٠ٚاَب١. ؾ١ضَٛٚ ز٠ٜػِط٠ٚ١ٜٓ، ثطؤتؤنؤٍ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ به
َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜت، ب١ت١ؾٗري٠نإ قائ١ٜ١ُٝى ئ١ب٢َ ساَي١ت١ ي١ٚ َٝط نْٛه١ بهط َٜٜٛـ ٚ ؾ  ت١ؾٗري.... ب١ بٛٚ ِض

 
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض
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 ا١ٜ.ته به١ خؤت قػ٣١
َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜعٜإ ز٠ن١ّ، ث٢َ ز٠غت زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ِضاثؤضت٢ ب١ غ١ض٠تا بٛزد١ ي١غ١ض قػ١نامن َٔ  ن١ ِضاثؤضت١ ي١ٚ ب١ِض

َٝه٢ َٜط ب١ؾ َِٜ سه١َٛت٢ ْاْٚٝؿا٢ْ ي١ش َٝو ٖٝ  ئاطازاض٣ ١ٖض  ططْطٝإ زٚٚخاَي٢ باغ٢ ١ْٝ، خااَل١ْ ي١ّ ١ٜن

 قػ١ّ َٔ ؾٝسضاَي١، عرياق٢ سه١َُٛت٢ ١ْخت٢ٜ١ٓٝ غٝاغ١ت٢ ؾٝسضاَي١، عرياق٢ زاضا٢ٜ غٝاغ١ت٢ ز٠ٚٚ،نط

١َُٝ، بؤ ط١ٚض١ٜ٠ ع١ٜب١ٜ١ن٢ ئ١َ١ ن١ ١ْٝ ئ٠ٚ١ ي١غ١ض خاَي١ٜ١ ئ١ّ ي١غ١ض  ي١ ظؤض٠ٚ٠ شَاض٠ ١َٖٛٚ ب١ٚ ئ

َٝؿتا عريام،  قػ١ٜإ ظؤض بطاز٠ضإ ْه١نٛ عريام، ئٝكتٝػاز٣ ٚ غٝاغ٢ َٛعاز٠ي٣١ ي١ ٜإ ١ْبري، شَاض٠ ٖ

َٜهٝإ ١ٜ١ٖ، ز٣ٜٛ زٚٚ ئٝعترياؾ١ٜإ ئ١ّ زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ ي١غ١ض َٔ قػ٣١ نطز، ي١غ١ض  زٜٛ

َٝه٢ غٝاغ١ت١ زٚٚ ئ١ٚ ب٢ْٚٛ ن١ ب٣٠ٚ١ ئٝعترياؾ١ َٜه٢ ب١ ، بٛزد١ ي١زاِضؾت٢ٓ ططْط١ خاَي  ئٝعترياؾ١ تطٜـ زٜٛ

٢َُٜ بٛزد٣١ نطز٢ْ زاب١ف ي١ ن١ ٠ٚ١ْ١ئ١ن زٚٚباض٠ ١َٖي١ ١َٖإ ئ١ٚإ ئ٣٠ٚ١ بؤ  ناّ ٖٝ  نٛضزغتإ ١ٖض

 ئاطازاض ي١ ْاِضاظ١ٜ زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ن١ غٝاغ١ت٣١ زٚٚ ئ١ٚ ئ١ثطغِ َٔ بؤ١ٜ ١ْٝ، تٝا غٝاغ١ت٣١ زٚٚ ي١ٚ

٢َُٜ بٛزد٣١ ي١ زا٠ٚت٠ٚ١ ِض٠ْط٢ نؤٕ ١ْب٢ْٚٛ ١َُٝف ئاٜا نٛضزغتإ، ١ٖض َٝؿٓٝاظ ئ  زاضا٢ٜ يٝص٣١ْ بؤ به١ٜٔ ث

َٝٔ به١ٕ، ث١ٜػت نؤث٢ خاَي١، ئ١ّ ١َٖإ ئ١ٚاْٝـ ن١ نٛضزغتإ، ي١َا٢ْث١ض ًَ ١ٜ٠َٛٝى ب١ٖٝ  ب  ث١ضي١َا٢ْ ؾ

٢َُٜ ١ْخت٢ٜ١ٓٝ غٝاغ١ت٢ زاضا٢ٜ، غٝاغ١ت٢ ئاطازاض٣ نٛضزغتإ ٢َٝ ز٠ّٚٚ خاَي٢ ١ْٝ، نٛضزغتإ ١ٖض  ب١ث

َٝو غٝػت١ّ زٚٚ ي١ ٛزد١ب غٝػت٢َ١ نطز٠ٚٚ، بٛزد١ غٝػت٢َ١ ي١ باغٝإ زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ِضاثؤضت١ن٣١  ث

َٜت،  ن١ٝا، غٝػت١َٝ١ن١ زٚٚ ئ١ن١ٕا، ئٝـ غٝػت١ّ زٚٚ ب١ بؤ ئ١ٜ٠ٚ١ ثطغٝاض٠ن١ّ َٔ ٠َٛس١ز، ٚ سه٢َٛ ز

َٝه٢ ٖٝ  ئاٜا َٝهسا به١ٕا، ٚ ث١ِٜط٠ غٝػت١ّ ١ٜى ئ٣٠ٚ١ بؤ ١ٜ١ٖ ئٝساض٣ ٜإ ئٝكتٝكاز٣ َاْع  ن١ ي١نات

 ب١ تٝا١ٜ، نطز٢ْ غ١ضف ثاض٠ ٜإ تٝا١ٜ، زاٖات٢ ١ٜ١ٖ، ب١زاٖات٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْسٜإ ن١ ئ١ٚسٝػابا٣١ْ ظؤض٣١ٜٓ

َٜو َٝٛاظ َٝٛاظ٠نإ، ي١ ؾ ١َُٝف ن١ ٠َٛس١ز٠ٚ٠، غٝت٢َ١ خطا٠ٚت١ ؾ  ب١ ِض٠بت٢ ٠َٛس١ز غٝػت٢َ١ ئ١ظاْري ئ

َٝط٠ ١ْٝ، باْه٠ٚ١ َٝٔا، سٝػاب١ ي١ٚ ١ٜ١ٖ، ب١زاٖات٠ٚ١ ض٠بت٢ ن١ سٝػابا٣١ْ ئ١ٚ بؤ ئ١ٜ٠ٚ١ ثطغٝاض٠ن١ ي  زاٜس٠ْ

َٝـ ب٢َ، سه٢َٛ غٝػت١َ١ن١ ١ضئ١ط نْٛه١  ٜإ ١ْئ١بٛٚ، ططؾت به١ّ، باؽ سه١َٝٛ ئ١ٚ َٔ ئ٣٠ٚ١ ث

َِٜ ي١سه١َٛت٢ ٠ٚظاض٠ت١نإ ي١ سٝػاب٢ غٝت٢َ١ ئ١ط١ض َٔ، بؤ ثطغٝاض ب١ ١ْئ١بٛٚ َٝه٢ ١ٖض  غٝػت١َ

١َُٝ ئ١يٝهرتؤ٢ْ غٝػت٢َ١ ي١غٝاب٢ ب١اَلّ بٛا١ٜ، ئ١يٝهرتؤ٢ْ َٝػتا ١ٖتا٠ٚنٛ ئ  ب١ ٚ ٛٚؽْ ز٠غت ب١ ت١عاٍَٛ ئ

١َُٝ ئ١ط١ض ئ١ن٣١ غ١ٜط بؤ١ٜ ئ١ب٢َ، زضٚغت طَٛإ ي١َ١ ئ١ن١ٜٔ، ْٛٚغري  سٝػاب٢ سٝػاب١ن١َإ ١َٖٛٚ ئ

َٞ، باْه٠ٚ١ ب١ ِضاغت١ٚخؤ٣ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب٢َ، سه٢َٛ َٜطط باْه٠ٚ١ ب١ ِضاغت١ٚخؤ١ٜ ث٠ٜٛ١ْس١ٜ ئ١ٚ ئ١ب  ئ١ب٢َ ِض

١َُٝ صي١ْٚٛ، ب١ ال١ٜى ١ٖض ئ١ط١ض ي٣٠ٚ١ ٍَ زاضي١ٕ إثطغٝاضَ ٚ ططؾتُإ ئ َٝه١  ب١ سٝعب بٛزد٣١ ب٢ْٚٛ ي١ت

َٝو ١ٖض ئ١ٚغا ١ٜ١ٖ، سه١َٛت٠ٚ١ َٝو، ٖٝ  ١ْب٢َ، باْه٢ سٝػاب٢ سٝعب َٝو ٖٝ  ٠ٚظاض٠ت  ثاض٠ٟ ْاتٛا٢َْ ز٠غ١اَلت

١َُٝ بؤ ئ١ب٢َ، ئاؾهطاتط سٝػاب١نإ سٝعب٠ٚ١، ئ١ٚ ب١ْا٣ٚ ١ْٝ ض٠غٝس٣ ي١باْو ئ٣٠ٚ١ ي١ب١ض بهات، غ١ضف بؤ  ئ

 ٠َٛس١ز غٝػت٢َ١ ١ٜ١ٖ زاٖات٢ ن١ سٝػابا٣١ْ ئ١ٚ بؤ بؤ ئ١ٜ٠ٚ١ ثطغٝاض٠ن١ ئ١ب٢َ، ظٜاتط زَيٓٝا٢ٜ
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َٝٓٔا، ٠ٚ١َُٓٝ، ئ٠ٚ١ بؤ صي١ٜ١ْٚٛى َٔ ئ١ط١ض ب١ناضئ١ٖ َٝو ب  ن١ زاضا٢ٜ ٠ٚظٜط٣ ْٛٚغطا٠ٚنا٢ْ ي١ ١ٜن

َٜه٢ ١َٝٓٝ، ْٛٚغطاٚ َٜو، بؤ ْٗ َٜهدطاٚ َٜو ت١ْٝا بؤ ِض َٜهدطاٚ َٝؿتا ن١ بٛزد١ ١ْنطز٢ْ ث١غ١ْس ي١نات٢ ِض  بٛزد١ ٖ

َٝـ ١ْنطا٠ٚ، ث١غ١ز َٝو ن١ْس ث َٝـ َاْط َٜهدطا٣ٚ ١ٜى بؤ ب١ت١ْٝا ي١َ١ٚث َٝٓر ْاسه٢َٛ ِض  ًَٝؤٕ غ١ز ث

 نْٛه١ ١ْئ١بٛٚ، دؤض٠ ب١ٚ ئ١ٚغ١ضؾ١ ن١ زَيٓٝاّ بٛا١ٜ، باْو ي١ سٝػاب١ن١ ئ١َ١ ن١ نطز٠ٚٚ، غ١ضف زٜٓاض٣

٢َٝ دؤض٠ ئ١ّ َٜهدطا٠ٚب١ث َٜت، َٝعا٣١ْٝ ئ١ٚ ِض  ز٠ع٢ُ بؤ ًَٝاض 211 ي١ ب١ؾ١ن٣١َ١ ي١ٚ ن١زائ١ْسض

َٜت، ئ١سعاب١نإ َٜهدطا٠ٚ ئ١ٚ زائ١ْسض ٢َٝ ئ١ط١ض ِض٠غٝس٠ن٣١ ي١ ب١ضْان٣َٚ١، بٛزد٣١ ب١ؾ١ ئ٠ٚ١ْس٠ ِض  ب١ث

َٜت، قا١ْْٛن١ ١َّٗٝ، خاَي٢ زابٓسض  خ١ََ ْس٢ْ زاٖات، خ١ََ ْس٢ْ ب١ؾ٢ ي١ زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ِضاثؤضت٢ ي١ غ

ٌَ زاٖات َٜعٜإ اثؤضت٣١ِض ئ١ٚ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١غ ١َُٝ، ب١ضز٠غت٢ ٖاتؤت١ ن١ ب١ِض  ب٢َ، ٚظاض٠ت١ن١ ِض٠ل٢ ْٛٚغطا٣ٚ زٚا ئ

َٝهِطا٣ ئ٣٠ٚ١ زٚا٣ ي١  زاٖات١نإ ب٠ٚٛ، ت١ٚاٚ ٣َٚٛ١ٖ ٚ زا١ٜ،خ١ََ ْس١ْنإ ي١ب١ضز٠غتٝإ بٛزد١ن١ ت

َٜعٜإ ب١ز٠ضن١ٚتٕٛٚ، ١َُٝ، بؤ ْاضزب٢َ ِضاثؤضت١ٜإ ئ١ّ ب١ِض  خ١َ ْس٢ْ ي١ب١ؾ٢ ١ٚإ،ئ ِضاثؤضت٣١ ئ١ٚ ب١اَلّ ئ

َٝٓسضا٠ٚ، ًَٝاض ؾ١ف س١ؾتاٚ غ١زٚ نٛاض ب١ نطز باغٝإ ٖاٚناضاْٝـ ي١ ظؤض ن١ زاٖات، ًَ َٝو زٚاتط خ١َ  َٛل١ق

َٝو زاٖات١ ئ١ّ خ١َ ْس٠ٚٚ، ئ٣١َ١ ًَٝاض ١ٜى ٚ غ٢ غ١زٚ غ٢َ ٚ تطيٝؤٕ زٚٚ ب١ َٝت١ ثطغٝاض نؤ١ََي َٓٝ  ئاضا، ئ١ٖ

َٜو ي١زاٖات١ن١ا، ١ْٝ زَي ئاطا٣ زاضا٢ٜ ت٠ٚ٢ظاض٠ ن١ٝ دٝاٚاظ١ٜ ئ١ٚ ١ٜن١ّ،  ١ْخطا١ٜ بؤ ِضاثؤضت١ن١، زٚا٣ ن١ْس

َٜه٢ ئ١َ١ ِضاثؤضت١ن١ا، ْاٚ ١َُٝ ي١ن١ٝا، زاٖات١ دٝاٚاظ٣ ئ١ّ ئ١غاغ١ٝ ثطغٝاض  ي١ب١ضز٠ػيإ ئٝػتُٝاض٠ زٚٚ ئ

َٝهٝإ زا١ٜ، َٝطزضا٠ٚ، ئاٚا ن١ ١ٜ 2112 غاَي٢ زاٖات٢ ١ٜن َٝهٝإ ْ َِٜ ئريازات١، ات٢ت١قسٜط ئٝػتُٝاض٣٠ ١ٜن  ٖاِٚض

َٜػتإ  ي١ّ غ١ٜط٠، َٛؾاض٠ق١ٜ١ ئ١ّ ١ٜع٢ٓ ١ٜ١ٖ، ي١َ١ٜا ١ْٝ، ي١َ١ ن١ نطز، ن١ُْٝتؤ٣ زاٖات٢ باغ٢ خإ نٛ

َٝو ئٝػتُٝاض١ٜ٠ َٝو ئٝػتُٝاض٠ ي١ّ ١ْٝ، تط ئٝػتُٝاض٣٠ ي١ٚ ن١ ١ٜ١ٖ، زاٖات نؤ١ََي  ١ٜ١ٖ، زاٖات نؤ١ََي

 ًَٝؤٕ س١ٚت ٚ ؾ١غت ب١ قائ١ٜ١ُٝ ي١ّ ؾاض٠ٚا٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢ ات٢زاٖ صي١ْٚٛ، ب١ زاْطا٠ٚ، ن١َرت ب١ ي١َ١ٜإ

 ي١َ١ٜا ناض٠با ٠ٚظاض٠ت٢ زاٖات٢ زاْطا٠ٚ، ًَٝاض غ١زٚنٌ غ٢َ ب١ ن١ٜ١ٖ١ تط ئٝػتُٝاض٣٠ ي١ّ ب١اَلّ زاْطا٠ٚ،

 ي١ زٚٚزاٖات١ دٝاٚاظ٣١ٜ ئ١ّ ١ٜع٢ٓ زاْطا٠ٚ، غؿط ب١ ١ْٝ، تٝا ٖٝه٢ ئٝػتُٝاض١ٜ٠ ي١ّ ب١اَلّ ًَٝاض٠، 182

َٝو ن١ ي٣٠ٚ١ دط١ ن١ٝا، غ١ب١ب١ن٣١ ْاضزٜٚٚٔ بؤٜإ ن١ زاضا٠ٚ١ٜٝ ٠ٚظاض٠ت٢ ٚئٝػتُٝاض٣٠زٚ  نؤ١ََي

 زاٖات٢ ي١ّ ١ٜ١ٖ ْاِضؤؾ٢ٓ ب١ ١ٜ١ٖ، ١ْب٢ْٚٛ زٜاض نطزب١ باغٝإ ظؤض ن١ زٜػا٠ٚ١ْ زاٖات تط٣ غ١ضنا٣٠ٚ

 ب٢ٖ١ ن١ %19٣ ي١ ئ١ٚ خا١ْْؿٝٓإ نطز، خا١ْْؿٝٓا٢ْ باغ٢ الاعٌٝ ناى ٖات٠ٚٛ، بؤَإ ن١ 2112 غاَي٢

َٜت، خؤ٠ٚ١ٜ ٠َٛظ٠ف ثاض٣٠ ٚ سه١َٛت َٜه٢ ئ١بِطزض  ئٝساض٣٠ ١ٖضزٚٚ ١ٜنططت٣٠ٚ١ٓ تا٠ٚنٛ ن١ ظؤض٠، بِط

َُٝا٢ْ زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ َٝط، زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ٚ غً َٝط٠ ي١ بٛٚ دٝاٚاظ ثاض١ٜ٠ ئ١ّ ١ٖٚي  ١ْئ١بِطزضا، %ن12١ ١ٖٚي

َُٝا٢ْ ي١ َٜه٢ ئ١بِطزضا، غً َٝت ن١ ١ٜ١ٖ، زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ٢ٖ 2291 شَاض٠ ِض٠ل٢ ْٛٚغطاٚ  ئ٣٠ٚ١ باغ٢ ٚ ئ١َي

َٜص٣٠ ن١ نطز٠ٚٚ َٝػتاٚ ٠ٚنٛ ١ٖتا ن١ سه١َٛت %12٣ ي١ ؾ١ضَاْب١ضإ %7٣ ي١ ِض  ثانتاٚ ي١ط١دم١ٓٝنإ ئ

َٜت، ٢َٝ بهط ٍَ (هطْٓ٘ اذٌ /)ّ ئ٣٠ٚ١ ب١ث ٣١ٜ٠َٛٝ ب١ّ (اسالٔ٘ ّشازٗ مع جازٚ) سٝػاب٢ ي١ط١  خٛاض٠ٚ٠، ؾ

َٝت ز٠ضنطا٠ٚ ئ١َط ِض٠ل٢ ب١ اٜطازات( تكاعس )قٓسٚم زاْطا٠ٚ ات١َغطٚؾ  ئ١ب٢َ بٛٚ ئريازات ن١ ئريازات، ب١ بب

َٜت٠ٚ١، بٛزد١ خؿت٣١ ي١  د١ْابٝإ، نٝتاب٣١ ئ١ّ زاضا٢ٜ ٠ٚظٜط٣ د١ْاب٢ ي١ ئ١ن١ّ ثطغٝاض َٔ بؤ١ٜ ز٠ضبه١ٚ
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َٝه٢ زٚاؾ٠ٚ١ ي١  ئٝساض٣٠ ي١ ن١ %11 ي١ ١َٚزٚاي١ 29/11/2111 تاضخي٢ ي١ ي١َ١ٚزٚا تٝا١ٜ، تط٣ خاَي

َُٝا٢ْ َٜت، غً َٜت، ٠َٛظ٠ؾري %7٣ ي١ ب١ت١ْٝا ١ْبِطزض َٝؿرت ن١ٚات١ برِبزض َٝه٢ ث  ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١غٌ ب٠ٚٛ، ظؤض زاٖات

َٝه٢ ١ْٝ، ن١زٜاض تط غٓسٚق١نا٢ْ ثاض٣٠ ٠ٚنٛ ١ٖب٢َ، زاٖات ي١ْاٚ خؿت١ٜ١ى ب١  ِضاثؤضت١ن٣١ تط٣ ب١ؾ

 ئ١ٚ ٚ ؾ١ضَاْب١ضإ َٛٚن٣١ ب٢ْٚٛ ظٜاز ئ١نات، ت١ؾػ٢ًٝ زد٣١بٛ ي١ٖؤناض٣ باؽ زاضا٢ٜ، ٠ٚظاض٠ت٢

َٝو ب١ ن١زضا٠ٚ ز٠َااَل٣١ْ َٜه٢ ِضاغت١ئ١َ١ زاْا٠ٚ، ٖؤناضا٣١ْ ي١ٚ ١ٜن ١َُٝ ئ١ب٢َ ب١اَلّ ططْط١، ٖؤناض  ْاٚ ي١ ئ

َٝو ن١ْس ي١غ١ض ت١ضنٝع ؾ١َاْب١ضإ َٛٚن٣١ ٠ٚ١َُٓٝ صي١ٜ١ْٚٛى َٔ به١ٜٔ، خاَي  ئ١ن٠ٚ١ٓٝ زٜػإ ١ٖض ئ١ٖ

 ن١ ئ٣٠ٚ١ ي١زٚا٣ تاغًٛد١ ن١ُْٝتؤ٣ ناضط٣١ ١ٜ١ٖ، ناضط١ٜ١ ئ١ٚ ي١ْاٚ ؾ١ضَاْب١ضاْٝـ نْٛه١ ئ٠ٚ١، ١ضغ

َٜب١غت ٍَ نطا٠ٚ طط  711 ئ٣٠ٚ١ ي١غ١ض نطا٠ٚ ئٝتٝؿام ئ١نات، ناضط١ن١ ئٝؿ٢ ن١ ئ١ٚنؤَجاْٝا٣١ٜ ي١ط١

َٝت٠ٚ١ ؾ١َاْب١ض َٓٝ  غ١ز س١ٚت ئ١ّ تط، ٠ت١نا٠ٚ٢ْظاض ب١غ١ض نطإٚ ت١ٚظٜ  تط ئ١ٚا٣١ْ ناضط١ن١ٜا، ي١ْاٚ سي

٢َٝ ١ٜ١ٖ، ؾ١ضَاْب١ضإ يٝػت٢ ي١ْاٚ ْاٜٚإ ٚ َٛٚن١ٜإ ؾ١َاْب١ض٠  ناضط١ن١ ئ١غٌ ي١ ئٝتٝؿاق١ن١ف ب١ث

 ب٢َ ظٜاز١ٜ٠ن٢ ئ١َ١ زا١ٜٚت٢، ناضط١ن١ ؾ١ضَاْب١ضاْٝـ ؾطٚقات٢ ظٜاز٣٠ ب١ ئ١ٜسات، نؤَجاْٝان١ ئ١ٜسات،

َٜه٢ ؾ١ضَاْب١ضإ، َٛٚن٣١ ي١غ١ض ب١َٓا١ٜ  ب١ نطز٠ٚٚ، ١ٖاَلٚغإ تٛٚؾ٢ ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ َٛٚن٣١ ن١ طت دؤض

١َُٝ ئ١ط١ض ١ْٝ، ؾ١ضَاْب١ضإ شَاض٣٠ ت١ْٝا َٝٛاظ٣ ت١ٚظٜع٢ غ١ٜط٣ ئ  ٠ٚظاض٠ت٢ ب١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ئ١َ١ ن١ ...، ؾ

َٝت، زاْا٠ٚ١ْ ث ٕ َٝٛاظ٣ ئ١ب ١َُٝ ٠ٚظاض٠ت١نإ، ي١ ؾ١ضَاْب١ضإ ت١ٚظٜع٢ ؾ  ؾ١ضَاْب١ضإ، نؤ٣ 2112 غاَي٢ بؤ ئ

 ؾ١ف ١ٖظاضٚ س١ٚت ٚ ؾ١غت غ١زٚ ؾ١ف َٝ نا١ْ، ئ١ٚ نطا٠ٚ زاٚا نطا٠ٚ ئٝعاؾ١ف ن١ ؾ١ضَاْب١ضا٣١ْ ئ١ٚ

َٝؿ١ُضط١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْٝا ب١ به١ٜٔ غ١ٜط ئ١ط١ض ْؤ١ٜ، ٚ نٌ غ١زٚ َِٜ، ئاغاٜؿ٢ ئاغاٜـ، ٚ ْاٚخؤ ٚ ث  زٚٚ ١ٖض

َٜٓس٢ْ ث١ض٠ٚ٠ضز٠، ٠ٚ٢ظاض٠ت١ناْ ؾ١ضَاْب١ض٠، ث١دما زٚٚغ١زٚ ١ٖظاضٚ س١ٚت ٚ س١ٚت ٚ ؾ١غت غ١زٚ  بااَل خٛ

١َُٝ ئ١ط١ض ١ٜع٢ٓ ١ٖظاض٠، ١ٖؾت س١ؾتاٚ نٛاضغ١زٚ ١ٖظاضٚ ١ٜى غ١زٚ  ي١ به١ٜٔ، ز٠ض شَاض١ٜ٠ زٚٚ ئ١ٚ ئ

 ٠ٚظاض٠ت 23 بؤ ؾ١ضَاْب١ض ١ٜى ٚ بٝػت غ١زٚ زٚٚ ١ٖظاضٚ ْؤ ٚ ٠ٚ١ْت غ١زٚ زٚٚ ت١ْٝا ب١ ؾ١ضَاْب١ضإ نؤ٣

َٝت٠ٚ١، تط زا١َظضا٣٠ٚ ٚ َٓٝ َٝ ئ١ط١ض ئ١َ َٝت٠ٚ١ ئ١ٚا١ْ ٚ ئاغاٜـ غ١ب١ب٢ ِض٠ْط١ ن١ ي٣٠ٚ١ دٝا ١ُئ َٓٝ  بؤ سي

٢َُٜ ئ١َٝٓ١ت٢ ثاضاغت٢ٓ ٚ ئ١َٝٓ١ت٢ َٜه٢ ب١اَلّ ب٢َ، نٛضزغتإ ١ٖض َٝهِطا٣ تط ب١زٜٛ  ٠ٚظاض٠ت١، س١ٚت ئ١ٚ ت

 ئ١ّ ب٢ٜٓ١ ي١ َٛخ١غ١غات نطز٢ْ زاب١ف ْاع١زاي١ت٢ َٛخ١غ١غات١، نطز٢ْ زاب١ف خطاث٢ غ١ب١ب١ن٣١

َٝط١ س١ٚت َٜت، ظؤض ٚاغت١ٜ١ن٢ نطز٠ٚٚ، ن١ٚا٣ تط، ٠ٚظاض٠ت١ن٣١ غ٢َ ٚ بٝػت باق٢ ١ٜد َٝه٢ بهط  ظؤض ١َٖٚي

َٜت، َٜص١ٜ٠ن٢ بسض َٜعا٠ٚ١ْ ١َٖٚي٢ ٠ٚظاض٠ت١نا٠ٚ١ْ باق٢ ي١ ؾ١ضَاْب١ضإ ظؤض٣ ِض  س١ٚت ئ١ٚ بؤ بس٠ٕ طٛ

 َٛٚن٣١ ١َغ١ي٣١ غا١ٖٕاَلٚ سيا٣َٚ١ْ ئ١ط١ض ن١ٚات١ َٛخ١غ١غات١ن١ٜ١، ي١ب١ض ئ١غاؽ ث٣١ً ب١ ن١ ٠ٚظاض٠ت١،

١َُٝ ن١ ئ٠ٚ١به١ٜٔ ي١غ١ض قػ١ ي٣٠ٚ١ ب١ض به٠ٚ١ٓٝ، ثٝا ؾ١ضَاْب١ضإ َٜه٢ ئ َٜٓري، ظؤض ؾ١ضَاْب١ض  زائ١َ١ظض

١َُٝ، زاب١ؾهطز٢ْ َٛخ١غ١غ١تات ي١ ع١زا َا به١ٜٔ، ئ٠ٚ١ ي١غ١ض قػ١ ١َؾطٚظ٠  ١ٖاَلٚغإ نطز٠ٚٚ ٚا٣ ئ

َٝه٢ ؾ١ضَاْب١ضإ، َٛٚن٣١ ي١ ب٢َ زضٚغت  ي١ نطز٠ٚٚ، تطتإ خ١ضد١ٝنا٢ْ ٚ ب١خؿري ي١ باؽ تط ب١ؾ

َُٝا٢ْ زاْا٠ٚ، ثاض١ٜ٠ن٢ تطٜإ بؤ  29، ب١صي١ْٚٛ ٠ٚظاض٠ت، ِضاثؤضت٢ َٝط ٚ غً ًَٝاضٜإ بؤ ؾِطؤن١خا٣١ْ ١ٖٚي
َٜهدطا٠ٚنا٢ْ تط ْاظاْري ئ١َا١ْ ئ١ٚا١ْٕ ن١ ي١ْاٚ  َٜهدطا٠ٚنا٢ْ تط، ِض َٜهدطا٠ٚ ظاْػت٢ ٚ ِضؤؾٓبري٣ ٚ ِض ِض
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َٜهدطاٚا٣١ْ تط نريا، ب١خؿ٢ٓٝ سٝعب١نإ ٚ غ١ْسٜهانإ ٚ  بٛزد٣١ ئ١سعاب ٚ َٜهدطا٠ٚنإ، ئ١ّ ِض ِض
نؤ١ََي١نإ ٚ )ئٝشتٝات( ١َٖٛٚ ئ١َا١ْ ب١ ت١ْٝا ئاغا١ْ ْٛٚغ٠ٚ١ٓٝٚ ِضٜع نطز٢ْ، ث١ضي١َإ بؤ ئ٣٠ٚ١ 

َٝٔ، نؤٕ ثاض٠ٜا َٜهدطاٚا١ْ ن ٕ زضا٠ٚت٢َا، ب١ضنا٣ٚ ِضٕٚٚ ب٢َ، ئ١ّ زاٖات١ زاب١ف نطا٠ٚ ئ١ب٢َ بعا٢َْ ئ١ّ ِض
َٝو ثاض٠ٜإ زضا٠ٚت٢َا، ي١ٚ زٚٚ غ١ز ًَٝاض زٜٓاض٣٠ ن١زاْطا٠ٚ ي١ خا٣١ْ ب١خؿ٢ٓٝ  ي١غ١ض ض ئ١غاغ
١َُٝ ي١غ١ض ض  سٝعب١نإ ٚ غ١ْسٜهانإ ٚ نؤ١ََي١نإ، ن١ْس٣ َا٠ٚت٠ٚ١ا، ن١ْس٣ ب١ ظٜاز٠ غ١ضف نطا٠ٚا، ئ

َٝو ت١عي٢ٓٝ غاَي٢ زاٖاتٛٚ ز٠ن١ٜٔا، نْٛه١ي١ ئ١غٌ ٚا١ٜ ئ ١ّ بِطط١ٜ١ف ن١ ئ١َػاَيٝـ ٖاتؤت٠ٚ١، ئ١غاغ
َٜت، باؾ١ سٝعب١نإ  زٚٚغ١ز ًَٝاض زٜػإ زاْطا٠ٚت٠ٚ١ ب١ غٛيؿ١ ١ٖتا٠ٚنٛ ئ١ٚ نات٣١ ت١غ١ٜٛ ئ١نط
َٝو، نؤٕ  ١َُٝ ي١غ١ض ض ئ١غاغ َٜتا، ئ َٝؿرتٜإ ي١غ١ض٠، ئ١ّ ت١غ١ٜٛ ن٣١ ئ١نط ت١غ٣١ٜٛ زٚٚغاَي٢ ث

َٝه٢ تط باغٝإ ي١ ظٜاز٠  ق١ضظ٠ن١ٜإ زَي ٠ٚضئ١طط٠ٚ١ٜٓا، نؤٕ خ١ََ ْس٢ْ َٝريا، ي١ خاَي غاَي٢ زاٖاتٛٚ زائ١ْ
َٜه٢  ِضؤ٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ناض٠با نطز٠ٚٚ،  ب١ب٢َ زٜاضٜهطز٢ْ ٖؤناض٣ ظٜاز٠ِضؤ٢ٜ، ن١ ئ١َ١ ٠ٚظاض٠ت، ظٜاز٠ِضؤ٢ٜ زٜٛ
٢َُٜ نٛضزغتإ ت١ْٝا  َٝه١ نْٛه١ عذع ي١ ١ٖض َٝه١ ي١ ٖؤناض٠نا٢ْ عذع، ب١ؾ تط٣ عذع٠، ١ٜع٢ٓ ١ٜن

١َٜٝٚ ٖؤناض٣ ن١ٝا، ئ١بٛا١ٜ ٠ٚظاض٠ت ي١ دٝات٢ َٛٚن٣١ ث َٝؿ١ُضط١ زضٚغت٢ ١ْنطز٠ٚٚ، باؾ١ ئ١ّ ظٜاز٠ ِض
َٝت ظٜاز٠ِضؤٜٝإ نطز٠ٚٚ، ب١زاخ٠ٚ١ يٝص٣١ْ زاضاٜـ ي١ ِضاثؤضت١ن١ٜإ  ئ٣٠ٚ١ ب١ت١ْٝا ب١ د١ٜ١ًَٛى بٓٛٚغ

١َُٝ بجطغري ي٣٠ٚ١ ن١ ئ١ّ ظٜاز َٜه٢ ئ٠ٚ١ٜإ نطزؤت٠ٚ١، ب١ب٢َ ئ٣٠ٚ١ ئ ٠ ضؤ١ٜٝ بؤ نطا٠ٚ، ١ٖض غ١ضز
ثطغٝاض٠ن٣١ َٔ ي١ٜ٠ٚ١ ن١ ١ّٖ بؤ غ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضي١َإ، ١ّٖ بؤ ٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْإ ٚ ٠ٚظٜط٣ زاضاٜـ، 
َٝجطغ٠ٚ١ٓٝ ي١ ظٜاز٠ ِضؤ٢ٜا، نْٛه١ ١ٖض٠ٚنٛ باغِ نطز ئ١َ١  ن٢َ ب١ضثطغ١ا، ث١ضي١َإ ٜإ سه١َٛت، بؤ ي

َٝه١ ي١ٖؤناض٠نا٢ْ عذع ي١ َٝعا١ْٝ، ي١ ١َٖٛٚ َٝع ا١ٜ١ْٝى ١َؾطٚظ٠ ي١ ضغِ نطز٢ْ غٝاغ١ت ١ٜن
٢َٜ بٛزد١ن١ ئٝشتٝاتات٢ َازي ١ٜ١ٖ، ن١ ي١نات٢ نٛضت  ئٝشتٝاتات٢ َازي ١ٖب٢َ، ئ١َ١ غ٢َ غاَي١ َٔ ْاظامن ي١نٛ

١َُٝ ١َٖٛٚ خ١ٜاَيُإ ي١غ١ض بٛزد٣١ ت١ن٢ًُٝ ب٢َ، ز٠غت١ٚ زٚعا بري ب١ض٢ًَٝ ١ْٚت ي١  َٝٓإ ْانط٣َ ئ ٖ85 
َٝه٢ زؤالض ظٜاتط بهات، بؤ ئ َٜٓ ١َُٝ عذع ثِطبه٠ٚ١ٜٓ١، ئ١َ١ ب١ِضاغت٢ ي١ ٖٝ  ؾٛ ٣٠ٚ١ ي١ ت١ن١ًُٝن٣١ ئ

َٝت٠ٚ١، دط١ ي٣٠ٚ١ ن١ ١َؾطٚظ بٛٚ ١ّٖ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ، ١ّٖ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ  َٝط٣١ ْاب غٝاغ١ت٢ بٛزد١ د
َٝو ظٜاز٠ِضؤ٢ٜ بهطزا١ٜ، ن١ ئ١ٚ ٖؤناضا١ْ ٠ٚنٛ ناى عب ٢ََٜٓ ي١ ي١ ِضاثؤضت١ن١ٜإ ئٝؿاض٠تٝإ ب١ نؤ١ََي ساهلل زٚ

َٝت٠ٚ١، ت١ق١ؾٛؾ٢ تٝا به٣١ َٝو بابٔ ن١ ١َؾطٚظ٠ تٛٚؾ٢ عذع ئ١ب  تٝا ِض٠ظ٢ًٜ ،قػ١ناْٝا باغ٢ نطز، نؤ١ََي

َٜه٢ به٣١، ١َُٝ ب١ت١ْٝا ئ١ط١ض ة١ٜت٠ٚ١، ِض ٠ٚ١َٓٝٓٝ، ب١صي١ْٚٛ زائري٠نإ غ١ٜاض٣٠ ئ  غ١ٜاض٠ ن١ْس ْاظامن ب

َٝو َاْط٢ غ١ٜاض١ٜ٠ى ١ٖض ت١قطٜب٢ ب١ ب١اَلّ ٠ٚظاض٠ت١نإ، نؤ٣ ي١ ١ٜ١ٖ  ب١ نانهطز٠ٚ١ْٚ ١َغطٚؾ٢ ب١ ًَٝؤْ

َٜت، ٠ٚظاض٠ت١نإ ي١غ١ض ب١ْعٜٔ ١َُٝ ئ١ط١ض ن١ ئ١ن١ٚ ١َُٝ به١ٜٔ، غ١ٜط٣ خؤَإ ئاٚا٢ٖ ئ  ز٠غت ظؤض ئ

َٝٓا٢ْ ي١ ١ْنطز٠ٚٚ بَ ٚضيإ  ظؤضب٣١ ٚ ؾ١َاْب١ضإ ١َٖٛٚ ب١غ١ض غ١ٜاض٠ نطز٢ْ ي١زاب١ف غ١ٜاض٠، ب١ناضٖ

َٝري ًَ َٜت ظؤض ظؤض ئ١َ١ ن١ بااَلنإ، ث١ً باب َٝو عذع ي١نات٢ ١َؾطٚظ٠ سه١َٛت، ي١غ١ض ئ١ن١ٚ َٝت ١ٜن  ي١ٚ ب

ٍَ َٔ  زاخ٠ٚ١ ب١ زاضا٢ٜ يٝص٣١ْ ِضاثؤضت٢ ي١ ئ١ن٣١، تٝا ت١ق١ؾٛؾ٢ ن١ خاْا٣١ْ  ن١ ئ١ظامن ئ٣٠ٚ١ ي١ط١
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َٜ .....، ١َغيٛي١ٝتٝإ ز٠غتٓٝؿا٢ْ ي٠ٚ١ دط١ ب١اَلّ ي١ط١َيٝا، بٕٛٚ ظؤضَاْسٚٚ َٜط١ َٔ ث١ضي١َإ عغ١ضؤن٢ب١ِض  ِض

 نطز٠ٚٚ...... ١َٓٝسٝإ ن١باغ٢ ب١صي١ْٚٛ بهات، ق١تعِ ١ْٝ ١َؾطٚظ ْاز٠ّ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 ب١ضز٠ٚاَب١. ؾ١ضَٛٚ بس٠، ت١ٚظٜح زٚا٣
َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝٔ نطز٠ٚٚ، ١َٓٝسٝإ باغٞ ن١ ًَ ٍَ بؤ باب َٝٓطا٠ٚ، ًَٝؤٕ غ١ز نٛاض ًَٝاضٚ غ٢ غ١زٚ ب١ؾ١ف ئ١َػا ًَ  ئ١َ١ خ١َ

١َُٝ ِضاثؤضت١ن٣١ ي١ زاضا٢ٜ يٝص٣١ْ ١َؾطٚظ٠ َٝو ئ َٝو ي١غ١ض ١َٓٝح بهطزا١ٜ، ثطغٝاضٜإ نؤ١ََي  ئ١غاؽ نؤ١ََي

َٝو بؤ َٞ، غاَي َٝت زاْإ ث ٕ ٠ٚظاض٠ت٢ ئ١ب٢َ صي١ْٚٛ، بؤ زاٜس٠ْ  ئ١ب٢َ، ١ْْؿريخا غاَي١ ي١ّ ؾ١ضَاْب١ض ن١ْس بعاْ

١َُٝ ئ٣٠ٚ١ بؤ ئ١ب٢َا، ن١ْس ١َٓٝح ي١نؤ٣ ئ١ٚا١ْ َٝٓش٣١ َٝو بعاْري ئ ٍَ ١َٓٝس٢ ن١ْ َٝري، ئ١َػا  زاز٠ْ

 زاٚا٣ زاضا٢ٜ يٝص٣١ْ ئ١بٛا١ٜ نطا٠ٚ، ز٠غتٓٝؿإ بٛزد١ ٜاغا٣ ثِطؤش٠ ي١ ن١ تط ١َٓٝسا٣١ْ ئ١ٚ ١َٖٛٚ

َٝؿ١ٓٝناْٝإ ٍَ، َٝٓش٣١ زاْا٢ْ ي١ ١ٖبٛا١ٜ ُٝإِضْٚٚ ب١ضناٚ ئ٣٠ٚ١ بؤ ٚتا١ٜ بٝإ بهطزا١ٜ، ث  ي١ ئ١َػا

َٝب١ٝٓٝنإ  غٛٚز٠ ب٢ْٚٛ ظٜاز ي١ باغٝإ ت١ْٝا ب١ ٠ٚط١ِضخػت١ٓ، بٛزد٣١ نطز٢ْ زاب١ف ئ١ٚ ي١غ١ض ت

 ١ْ نطز٠ٚٚ، ؾ١ضَاْب١ضإ ق١ض٠ب٣ٚٛ %15٣ ي١ ظٜاز٣٠ ي١ باغٝإ ١ْ زاضا٢ٜ، يٝص٣١ْ نطز٠ٚٚ نؤ١َاَل١ٜت١ٝنإ

َٝه١ْٚٛنا٢ْ %43٣ ي١ ب٢ْٚٛ ي١ظٜاز ١ْ نطز٠ٚٚ، خع١َتطٛظاض٣ ٚ مش١ى ٣%7 ي١ ب٢ْٚٛ ظٜاز ي١ باغٝإ  تط ت

َٝه٠ٛنا٢ْ ن١ نطز٠ٚٚ،  تط....... ت
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ. بس٠ٚ٠، دٛاب زٚا٢ٜ بٛٚ، ت١ٚاٚ قػ١ن٣١ ن١ ز٠ْط، ب٢َ تها١ٜ
َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜه٢د َٔ َٜعإ ي١ زاٚا تط اض َٝط ناى ٚ ز.ئاضاؽ ب١ِض  ْاٚخؤ٠ٚ، ث١ِٜط٣ٚ٠ ٣ 26 َازز٣٠ ب١ بٔ ثاب١ْس ن١ ئ١ن١ّ زي

َٝو ئ١ْساّ ٖٝ  نْٛه١ َٝٝإ ث١ضي١َاْ ٍَ ي  ْانات....... قبٛ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

٠َٛٝ ث١ضي١َاْتاض٠، زٚٚ ب٢ٜٓ١ ي١ قػ١ ز٠ْط، ب٢َ تها١ٜ  ي١ َْٛاق١ؾ١ ١ْنات، ت١زاخٍٛ ن١ؽ ١ن١ٕ،َ ت١زاخٍٛ ئ

٠َٛٝ ث١ضي١َاْتاض زٚٚ ب٢ٜٓ١  ئٝؿ١ن١ ْانط٣َ، ز٠ن١ّ، زَي تهاتإ ث٢َ غ١ض ١َٖي١ُغت١ٓ ١َٖٛٚتإ ١َن١ٕ، ط١ٚض٣٠ ئ

٠َٛٝ ١ٜ١ٖ، َْٛاق١ؾ١ ز٠ن١ٕ، قػ١ ث١ضي١َاْتاض زٚٚ ْاِضٚات، ئاٚا ١َُٝ ١َن١ٕ، ت١زاخٍٛ ئ  د١يػ١ن١ ئٝساض٣٠ ئ

٠َٛٝ خؤ ز٠ن١ٜٔ،  خإ. ث١ضيإ ؾ١ضَٛٚ ْاٜه١ٕ، ئ
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َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝه٠ٚٛنإ ٚ ي١زاٖات١نإ باؽ زاضا٢ٜ يٝص٣١ْ ِضاثؤضت٢ ي١ 13 خاَي٢ ي١ ز.ئاضاؽ، به١ خؤت قػ٣١ زٚا٢ٜ  ٚ ت

َٝٓإ نٛضت ٣٠َٛٝ ئ١َاْٝـ نطا٠ٚ، ٖ  ًَٝاض ؾ١ف ٚس١ؾتا غ١زٚ نٛاض ب١ زاٖاتٝإ زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ٖاٚؾ

َٜه٢ ئ١بٛا١ٜ ن١ خ١َ ْس٠ٚٚ،  ٠ٚظاض٠ت ئ١غ١ًن٣١ زاٖات١ ٖات٠ٚٛ، َٛل١م ب١ ئ٣٠ٚ١ ي١ب١ض ئ١َاْٝـ تط داض

َٝط١ٜؿتٕٛٚ خؤٜإ َٝٝإ ٜإ ْاضز٠ٚٚ، ١َٖي١ ب١ زاٖات١ن١ٜإ ت َٝهه٠ٚٛ ي َٜعإ ١ْب٠ٚٛ، ِضٕٚٚ ب١ضناٜٚإ ٜإ ت  ب١ِض

١ًَن١ٜإ زاضا٢ٜ يٝص٣١ْ َٝو ئ٣٠ٚ١ ٠ٚ١ْى ن٠ٚ١،ِضاثؤضت١ ةػتا١ٜ ئ١غ  ث١ضي١َإ ئ١ْساَا٢ْ بؤ َٛل١ق

َٜت، َٝٓإ نٛضت بِط٣ ي١ باغٝإ ن١ زابٓسض َٜت، ثطغٝاض ي٠ٚ١ ئ١بٛا١ٜ نطز٠ٚٚ، ٖ َٝو ٖٝ  بهط  %111٣ ي١ ٠ٚظاض٠ت

َٝـ ١ٖض ١ْنطز٠ٚٚ، غ١ضؾ٢ زاْطا٠ٚ بؤ٣ َٝعا٣١ْٝ ئ١ٚ ٢ََٜٓ نْٛه١ ِضاْاط١ٕ، ث َٜع زٚ  باغ٢ زاضا٢ٜ ٠ٚظٜط٣ ب١ِض

 ز٠ن١ٕ، غ١ضف بٛزد١ زٚاْع٣٠ ي١غ١ض ١ٜى ئ١ٚإ ِضاغت١ ١ْٝ، ت١عي٢ٓٝ زاْطا٠ٚ، َاْط٣١ ؾ١ف ئ١ٚ ن١ نطز،

َٝج١ِض٠ٜٛ، َاْط ؾ١ف ئ١َ١ ن١  غااَل٢ْ ي١ ئ٣٠ٚ١ ٠ٚنٛ ْان١ٕٚ، ؾطٜا تط َاْط٢ ؾ١ف بؤ باق١ٝن٣١ ئ١نٝس٣ ب١ ت

َٝؿٛٚف  ئ٣١ باؾ١، ْان١ٕٚ، نطز٢ْ غ١ضف ؾطٜا٣ ١ْٝ، ي١بٛزد١ن١ٜإ ِضؤ٢ٜ ظٜاز٠ ن١ٚات١ ١ْن١ٚتٕٛٚ، ؾطٜا ث

١ٜ٠َٜٛا، ي١ عذع٠ ئ١ّ  َٔ نؤتاٜسا ي١ بٛا١ٜا، زاضا٢ٜ يٝص٣١ْ ططْط٢ ثطغٝاض٣ ١ْئ١بٛا١ٜ ئ١َ١ ئ٣١ باؾ١ نٛ

َٝو ئٝؿاض٠ت ز٠ن١ّ س١ظ َٜعإ بس٠ّ، ب١ؾت  ئ١ظأْ، زاضا١ٜٝ قاعٝس٠ ئ١ٚ زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ بطٜهاض٣ ٚ ٠ٚظٜط ب١ِض

َٝطٜاض٣ شٚٚض٣ َٝط٠ ثاض٠ن١ت ْٛٚغطا٠ٚ ط١ٚض٢ٜ٠ ب١ ؾ١ضَاْط١ٜ١، ض٣شٚٚ بهٛٚنرتٜٔ شَ َٝـ بصَ  بهٝت١ ئ٣٠ٚ١ ث

َٝطٜاض ن١ ز٠ض٠ٚ٠ ٢َٝ، ١ْٝ ب١ضثطؽ شَ َٝٓري ئ١ط١ض ز٠ن١ّ س١ظ ي٠ٚ١َ١ َٔ ي  َٛٚن٣١ٜ١ ب١ٚ بٛزد١، ب١ بٝؿٛبٗ

َٝطٜاض بطٜهاض ٚ ٠ٚظٜط د١ْاب٢ ئ١ط١ض ئ١ططٜٔ، ٠ٚض٣ ؾ١ضَاْط١ٜ١نإ ي١ خؤَإ ن١ ١َُٝ ئ٠ٚ١ بٔ، شَ  ١َؾطٚظ٠ ئ

َٝطٜٔ ت١ٚا٠ٚت٢ ب١ بٛزد١ن١ ئ١ب٢َ ث١ضي١َإ ي١ْاٚ ن١ بري ئ١ٚخ١َيها١ْ بري، ؾ١ضَاْب١ضا١ْ ئ١ٚ نا٣ٚ  بصَ

َٝت١ ئٝٓذا ٢َٝ، ز٠ض٠ٚ٠ به َٝؿٓٝاظ َٔ ئ١غاغ٠ٚ١ ئ١ّ ي١غ١ض ي َٝو يٝص١ٜ١ْى ن١ ز٠ن١ّ ث َٜت، ث َٝٓسض  ١ٜن١ّ، بٗ

١َُٝ  ي١ ظؤض ن١ بٛزد١ نطز٢ْ زاب١ف زاي١تْاع١ ي١ب٢ٜٓ١ ١ٜ١ٖ قػ١ٜ١ى نطزٕ طؿتٛطؤ ِضؤش٣ ن١ْس ئ

َٜع ث١ضي١َاْتاضا٢ْ  ئ١ٚ ١ٜ١ٖ، ن١ طَٛاْا٣١ْ ئ١ٚ زاٖات، ١ْب٣٠ٚ١ْٚٛ غاؽ ب٠ٚ١ْٚٛٚ غاؽ نطز، باغٝإ ب١ِض

١َُٝ نطز باغِ ٠ٚنٛ نْٛه١ خ١َيو، نؤ١َاَل٢ْ بؤ ب٢َ ئ٠ٚ١ ئٝؿ٢ ١ٜن١ّ يٝص١ْن١ ١ٜ١ٖ، ن١ ١ٖاَل٣١ْ  نا٣ٚ ئ

َٝت٠ٚ١، غاؽ بٛزد١ن١ شَاضز٢ْ بؤ خ١َيهري،  ْا، ٜإ زضا٠ٚ ١ٖز٠ض ب١ تٝا طؿت٢ غاَا٢ْ ئاٜا قػا١ْ ي١ّ ناّ ن١ بب

 ِضاغت يٝص١ٜ١ْ ئ١ٚ ئٝؿ٢ ئ٠ٚ١ ب٣٠ٚ١ْٚٛ غاؽ ي١زٚا٣ طؿت٢ا، غاَا٢ْ زا٢ْ ١ٖز٠ض ب١ بؤ نري ب١َيطا١ْ ئ١ٚ

َٝطٜاضٜا١ْ ١َٖي١ ئ١ٚ نطز٣٠ٚ١ْ َٜهامن ن١ ب٢َ شَ َِٝطا١ْ زاب١ف ع١زاي١ت نطز، باغٝإ ٖاِٚض  نطز٢ْ زاب١ف ٣٠ٚط

َٝو ٚ حمُٛز غاالض ناى ن١ ثِطؤشا٣١ْ ئ١ٚ بؤ بآ، عازٜ ١ْ  ْاع١زاي١ت٢ ن١ نطز، باغٝإ تط بطاز٠ضا٢ْ ي١ نؤ١ََي

َٝطٜاض٠نإ ١َٖٛٚ ب١ئ١َا١ْت٠ٚ١ ئ٣٠ٚ١ زٚا٣ ن١ ئ٠ٚ١ب٢َ ئ١ضن٢ يٝص١ٜ١ْ ئ١ّ تٝا١ٜ، ظؤض٣ ٢َٝ شَ  بٔ ب١ضثطؽ ي

١َُٝف ١ْ نِٛض١ٜنإ، ٚ ي١ن١ّ  غٛثاؽ. ظؤض ب٢َ، َٛضتاح ْا ٜٚصزاصيإ ئ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ. ٠ٚظٜط د١ْاب٢ بس٠ٚ٠، دٛاب تؤ زٚا٢ٜ بسات٠ٚ١، دٛاب زاضا٢ٜ يٝص٣١ْ با
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َٜع باٜع تاَي١با٢ْ/ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ئابٛٚض٣:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٕ  ١َٚظٚعاْـ١  ئ١ٚ ْاظامن ب١ِضاغت٢ َٔ ٣َ،ز٠نط ؾت ١ْٖس٣َ ي١ باف ظؤض ِضؤشا١ْ ي١ّ زٜاض٠ َٜـت،  بـاؽ  ٚا نـؤ  ز٠نط

١َُٝ نْٛه١ ٚ  ب١ضاَب١ض ١َغيٛيري زا٠ٚ، ئ١غاؽ ي١غ١ض ِضْٚٚهطز٠ٚ١ْناصيإ ١َٖٛٚ ئ  ِضْٚٚهطز٠ٚ١ْٜـ١ى،  ٖـ١َٛ

َٝٝت تؤ ئ٠ٚ١ب٢َ ١َغ١ي١ ئ١ط١ض ب١اَلّ ًَ  ث٢َ ١َدامل ٠ٚي١ٚ بس٠ٚ١َ٠، دٛاب ٠ٚخت ع٢ٜٓ١ ي١ ١ْتٛامن َٓٝـ ٚ بٝ

ــت٢، ٠ٚزضا ــ١اَلّ ب١ِضاغ ــس٠ ب ــط ظؤض٠ ئ٠ٚ١ْ ــ١ ِض٠ْ ــت ١ٖٜ َٜٝٛػ ــات، ث ــا٠ٚنٛ به ــتاف ت َٝػ ــطز٠ٚٚ زاٚاّ ئ ــس٣َ ن ْ١ٖ 

َٝػتا تا٠ٚنٛ بطاٜإ ٚ خٛؾو ي١بطاز٠ضإ، ـ  ْاز٢َْ٠، ثطغٝاض٠نامن ئ ٌ  ٖـ٣َٚٛ١  ْـ١َتٛا٠ْٛٝ  َٓـٝ  بهـ١ّ،  ت١غـذٝ

 غٝاغـ١ت٢  دـاض٣َ  ز٠نـ١ٕ،  قـس٣ ١ْ غٝاغـ١ت٢  ٚ زاضاٜـ٢  غٝاغـ١ت٢  باغـ٢  ن١ ١ٜن١ّ، ١َٚظٚع١داض٣َ ئ١ّ بؤ ب١ؽ

َٝه١ ١ْقس٣ ٚ  ١ٖٜـ١،  ٠ٚ ب١غـسا  باْه٢ َٛساؾع٣ ب١ ب١غساٚ ١َضن١ظ٣ ب١باْه٢ عٝ ق٣١ غٝاغ١ت َٝو  ٖـ١َٛ  ن١غـ

َٝت،  ئ١َ١ َٝـو  يـ١ٖٝ   ئـ١ظاْ َٝو  ٖـٝ   ٠ٚخت َُٜ  َايٝـ٣١  ٠ٚظاض٠تـ٢  ت١ْاْـ١ت  بهـات،  تٝـا  تـ١زاخٛزي  ْٝـ١  بـؤ٣  ٖـ١ض

ـ  زاضاٜـ٢،  غٝاغـ١ت٢  ب١ْٝػب١ت٢ ١ْٝ، ١َٚظٚع٠ٚ١ ب١ّ عٝ ق٣١ عرياقٝـ ٕ  ٖـات٠ٚٛ،  ز٠غـتٛٚض  يـ١  ئـ١ٜٚ  ئـ١ٚا

َٜصٕ، ١َُٝ زاٜي١ِض ٚ  ١ٖٜـ١،  ب١خؤَاْـ٠ٚ١  عٝ قـ٣١  نـ١  ب٢َ ب١ؾا١ْ ي١ٚ ئاطاَإ نطز٠ٚٚ زاٚاَإ ئ ـ  ٖـ١َٛ َٝهٝ  غـاَي

١َُٝ ٕ  نطز٠ٚٚ، زاٚاَإ خؤَإ ئ َٝـ٠ٛ  بـؤ  خؤَـا ٕ  ئ ٕ  نطزؤتـ٠ٚ١،  ِضٚٚصيـا ٕ  خؤَـا َٝٓا٠ٚتـ١  ؾـها١ٜت١ن١َا ٖ  ٚ َٝـط٠  ئ

َٝػــتا ٠ٚظٜــطإ، ئ١دمَٛــ٢ْ١ ١بطزَٚا١ْتــ َٝه٢ ئ  ي١غــ١ض بٝبٝــٓٔ، ئــ١تٛأْ زٚاٜــ٢ ١ٖٜــ١، ظؤضَــإ َٛغت١َػــ١ن

َٝػتان١ ئ٠ٚ١ؾ٠ٚ١ َٜت١غ١ض ئ ١َُٝ ن١ ئ٣٠ٚ١ ز َٜري، َٛساغ١ب١ ئ َِٝ َٔ نطز٠ٚٚ، ن١نُٝإ بهط  ١ٖتا٠ٚنٛ غ١ٜط٠ ث

ــتا َٝػ ــو ئ ــا٢ْ ٚ خٛؾ ــ١َإ بطاٜ ــاظأْ ث١ضي ــابات٢ ْ ــ١ظ٣ سٝػ ــابات٢ ٚ ١َضن ــ١ز سٝػ ــ ٠َٛس ــابات٢ ١ٝ،ن  سٝػ

ٕ  ي١ ن١ سه١َٝٛ سٝػابات٢ ١َضن١ظ٣، َٜٓـ١نا َٝػـتان١   خ١ظ َٜت،  ثـ٢َ  نـاض٣  ئ َٜٓـ١  ئـ١نط َٜهـ١  خ١ظ ٚ  ؾًت١ض  بؤٖـ١َٛ

َٝو، َٜه٢ غ١ضؾ  ٚ ضٚبـح  ن١ َٛئ١غ١غات٢ ٚ ؾ١ضٜهات ن١ٚا سٝػابات١ٜ١ ئ١ٚ ٠َٛس١ز سٝػابات٢ ت١تكٝك١ٝ، ؾًت١ض

ــاض٠ٜإ ــ١ خ١غ ــ١ٚ ١ٖٜ ــاباتا١ْ ئ َٝٓٔ، سٝػ ــ١ٖ ــ٠ٚ١ى ب١ناضئ ــ١خ ْ ــابات٢ ١ظٜٓ ــ١ز سٝػ َٝت، ٠َٛس َٓٝ ــ١ٖ  ب١ناضئ

ــ١ي١ٕ ــ١زي ١َغ ــ١ُْٝتؤ٣ ١َعُ ــ١ض ن ــٓاض، غ ــ١ ن ــتا ١َعًَٛ َٝػ ــابات٢ ئ ــ١ز سٝػ ٢ََٓٝ، ٠ٚ١َس ــ١ٖ ــ٠ٚ١ ب١ناضئ  ئ

٣٠َٛٝ سهَٛٝــ١، سٝػــابات٢ ١َضنــ١ظ٣ سٝػــابات٢ ٚ ال١َضنــ١ظ٣ ْــاٚ يــ١ سٝػــابات١ طــ١ٚض٠تطٜٔ  ٖــ١ٟ، خــؤ٣ ؾــ

ٍَ دٝاٚاظ٠ سٝػابات١ن٣١ ١َٚظٚع٢ ٠َٛٝ ١َٖإ ب١ باْك١ناْٝؿ٠ٚ١ ب١ْٝػب١ت٢ تط، سٝػابات٢ ي١ط١ ٞ  ؾ  سٝػـابات

 ٞ ٕ  تاٜبـ١ت ٞ  خ١ظٜٓـ١ف  ٠ٚ ، ١ٖٜـ١  خؤٜـا ٞ  باْكساٜـ١،  يــ١ ٖـ١ض  سٝػـاب  ٜــ١عين ٖـ١ض  ئ١َـ١  زاٖاتـ٠ٚ١  ب١ْٝػـب١ت

َٟ، باؽ ب١ِضاغ  ١َُٝ ز٠نط َٜت خؤَإ زٜاض٠ ئ َٝبٛضزٕ زاٚاٟ ث١ضي١َا١ْ ي١ ١ٜعين ْاَا١ْٚ  ْاظامن ظؤض ظؤض ز٠ن١ّ ي

َُٝــ١ ز٠غــتٝإ،١ْٖات٠ٚٛ، ؿــتؤت١ْ١ط١ٜ بــؤ َٝػــتا نــ١ ئريازاْــ١ٟ دــؤض٠ ئــ١ّ نــطز٠ٚٚ، بــاؽ ئرياز٠ناصيــإ ئ  يــ١ّ ئ

١َُٝ زاَٚا١ْ د١ز٠ٚي١ َٝػتا ئ َٝؿرت زا٠ٚ، د١ز٠ٚي١ن١َإ ي١ ئ١خري٠ ي١ ئ ٍَ ث ّ  َٚا١ْ،ْٚاضز بٛزد١ ي١ط١ ِ  بـ١اَل َٝ  ثـ

ٔ  ئٝػتا غ١ٜط٠ َٝ ْ  ٜـا  ْـ١ٜاْعا٠ْٛٝ  ٖـات٠ٚٛ  ئـ١خري٠ٚ٠  يـ١  ئـ١َي ٍ  ئـ١ْٛاع  نـ١  ١ٜٚػـتٜٛٚا ٕ  ٚئ١ؾـها  بـؤ  ت١ؾػـرياتٝا

،َٟ ّ  نــ١ؽ  ئاٜــا  ز٠نــط َٜٓس٠ٚتــ٠ٚ١ا،  ئٝػــتُاض٣١ٜ٠  ئــ١ َٝػــتان١  خٛ ٕ  نــ١ٚا   ئ  تــ١ئُري،  ؾــ١ضٜهات٢  ٚ باْكــ١نا

َُٝاْٞ، ،باْكٞ باْل ت١ن١ٓيؤدٝاٟ َٝط،  ٣مطياز  غً َُٝاْٞ،  مطياز  ٖـ١ٚي ٞ  ٚظٜع١ٞتـ  غـً  تـ١ٚظٜع٢  ْـ١ٚتٞ،  َْٛتذـات

َٝو  ْاٚ ي١ ؾاض٠ٚا١ْٝنإ  ئ١ِضٚات، ن١ ئ١خريٟ ١ٖتا ظ،غا ١َع١ُيٞ ؾاض٠نإ، ١ْٚتٞ َْٛتذاتٞ َٝساٜـ١  سٝػـابات  ت
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٢َٝ ئ١َ١ ٚ  دٝاٜـ١  ئ١َـ١  َٝٓـ١ح،  سٝػاباتٞ ئ١ٚتط٣َ ث ٞ  يـ١ْا َٜت،  بـاؽ  نـ١  ؾـاض٠ٚاْٝسا  ٠ٚظاض٠تـ ٞ  ئـ١نط  ٠ٚظاض٠تـ

َٝهٝإ ١ٜ١ٖ، سٝػابٞ زٚٚ َٛاغ١الت ٠ٚظاض٠تٞ ١ٜ١ٖ، سٝػابٞ زٚٚ ؾاض٠ٚاْٞ ٞ  ١ٜ١ٖ سٝػاب ٞ  ٖـ  ٠ت٠ٚظاض زٜـٛاْ

َٝهٞ ١َٖٛٚ ٠ٚنٛ خؤٜا١ْ ٢ٖ ٚ َٝهٞ تط، ٠ٚظاض٠ت َٝـ زٚٚباض٠ ؾاض٠ٚا١ْٝنإ ْػب١تٞ ب١ ١ٜ١ٖ، تطٜإ سٝػاب َٜٓ  زٚ

َٜٓٔ، ب١ناض (6) ضقِ قاْْٛٞ نطز، باغِ ٚ  ٖـ١ض٠ٖٚا  ١َتاضات، ١ٖض٠ٖٚا ١ٜ١ٖ، خؤٜإ تاٜب١تٞ سٝػاباتٞ ز  ٖـ١َٛ

َٜٓا١ْٟ ئ١ٚ ١َُٝ ن١ ؾٛ َٝط٠ ئ َٝط٠ نطز٠ٚٚ، بالإ ي ١َُٝ ز٠ضن١ٚتٕٛٚ ز٠نإئريا ي ٚ  ئ ٕ  ئريازا١ْٜـ١  ئـ١ ٕ  بؤَـا  ْكًُـا

ٟ  ي١غـ١ض  خؤَإ ت١غٛضاتٞ ظائٝس٠ٕ  ئ٣َٚ١، بؤ نطز٠ٚٚ ٞ  ئـرياز َٝػـتان١  نـ١  ناض٠بـا  ٠ٚظاض٠تـ  ٖـات٠ٚٛ،  قـؿط  بـ١  ئ

 بــؤ ئرياز٠نــ١ نــْٛه١ ٖــات٠ٚٛ قــؿط بــ١ نــ١ ت١ْسضٚغــ  ٠ٚظاض٠ْــٞ ٖــ١ض٠ٖٚا ٠ٚ خؤٜاْــ١، بــؤ ئرياز٠نــ١ نــْٛه١

َٜهٞ ا١ٜٚ تهاّ َٔ خؤٜا١ْ، ١ٜ٠َٛٝ ب١ٚ ١َٚظٚع١ ئ١ّ تط داض ٠ٚ١َٜٓ، ؾ َٜٓسض ١ٜ٠َٛٝ  ب١ّ ئ٠ٚ١ٟ بؤ ةٛ ٟ  ؾـ  ت١ؾػـري

َٟ بــؤ ٚاٟ َٝػــتا ٠ٚ ، ْــ١نط ــاؽ ئ ــت يــ٠ٚ١ ب َٜ َٝٔ، ز٠نط َٞ ٠ٚظاض٠ت ؾــ ٕ ئــ١َي  ْــ١نطز٠ٚٚ، َٝٓشــ١ّ زاٚاٟ َــٔ ئــ١َي

١ٜ٠َٛٝ، ب١ّ  قا١ْْٛن١ َٝٓش١ زاْاّٚ، بؤ َٝٓش١ٜإ  ئ١ط١ض عريام ئ٠ٚ١ بجطغٔ ،ز٠ٚيٞ ١ْقس٣ غٓسٚقٞ بجطغٔ ؾ

١ٜ٠َٛٝ ب١ّ َٞ ؾ َٞ د ٠َٛٝف ئ١ط١ض ْانات، ب١د َٟ ئ ١َُٝ ئ١تا١ْٚ ١ٜ٠َٛٝ ب١ّ ئ َٞ  ؾ ٢َٝ  دـ ٕ  ١ْنـ١ٜٔ،  بـ١د  يـ١  ؾـ١ضَٛٚ

َٝهٞ ث١ضي١َا١ْ ١َُٝ تا به١ٕ، ئٝكرتاح بؤ تاظ٠َإ سٝػابات َٞ ئ َٝٞ د َٝٞ ب١ به١ٜٔ ب١د َٜٝٛػ  ث َٝـ٠ٛ  ث َٝـت،  ئ  بـؤ  ب

ــ٠ٚ١ٟ ــ٠ٛ ئ َٝ ــرت ئ ــٞ باؾ َٝ َٝب ي ــ١ٕت ــاض٠ ط ــٝـ زٜ ــ١َتٛا٠ْٛٝ َٓ َٜعتإ  ْ ــ١ض َِٝٓ ب ــ١ٜ َٝبط ــ١ّ ت ــ١ ي ــٞ ، ١َٚظٚع  باغ

َٟ نٓاض غ١ض ن١ُْٝتؤٟ َٟ ي١ ٚثاض٠ن١ٟ ئ١نط  ن١ُْٝتؤ ؾطؤؾتين ١َنت١بٞ تاغًٛد١ ١َع١ُيٞ ثاض٠ٟ َا٠ٚ، نٛ

َٝه١ نــ١ َٝػــتان١ َٛدــٛز٠ ئ١ٜؿطؤؾــٔ، ب١ؾــ  ز٠ضنــ١ٚت٠ٚٛ، ثٝؿ١غــاظٟ ٠ٚظاض٠تــٞ ٠َٛســ١ز٣ سٝػــاباتٞ يــ١ْاٚ ئ

ٞ  داضٟ سٝػاباتٞ ي١ زاضاٜٞ، ٠ٚظاض٠تٞ بؤ ْاضزٜٚٚا١ْ 24/5/2112ي١ ٟ  ي١بـ١ض  زاضاٜٝاٜـ١،  ٠ٚظاض٠تـ  زٚاٟ ئـ٠ٚ١

َٟ، خٝتاَٞ سٝػاباتٞ ي١ ٖات٠ٚٛ، َٛاظ١ْ٠ َٝـت  ضاغـت  قػـ١ٜ١  ئ١ّ ئ٠ٚ١ٟ بؤ ٠ٚ ز٠ضئ١ن١ٚ  دٓابـت  زضؤ، ٜـاخٛز  ب

٢ًََ به١، َايٞ ضقاب١ٟ بؤ ت١ي١ؾؤٕ ث١ضي١َإ غ١ضؤنٞ ٠ٚنٛ به١ يٛتـ َٞ ٚا زاضاٜٞ ٜط٠ٟٚظ ب  ز٠نا ضاغت بعأْ ئ١ي

َٜت، ناض٠با  ثاض٠ٟ باغٞ ئ٠ٚ١ٟ ْٝػب١تٞ ب١ ئ١نات، زضؤ ٜاخٛز ١َُٝ ز٠نط  زاَآْا٠ٚ ناض٠با بؤ ن١ َٝعا١ْٟٝ ئ١ٚ ئ

ٟ  بـؤ  ناض٠بـا،  ق١ضظٟ ثاض٠ٟ ٚبؤ طاظٚاٌٜ بؤ ٟ  ناض٠بـا،  ثـاض٠ ٟ  نـ١  ئـ٠ٚ١ َٜٓا٠ٚ١ْ  عٝ قـ١  ناض٠بـا  نـ١  ١ٖٜـ١  ب١ٚؾـٛ

١َُٝ نطز٠ٚٚ، ي١ط١َيٝإ َإقس١ع ز٠ن١ٕ، ئٝٓتاز ٍَ ثاض ئ ٟ  ئ١ٚ نطز٠ٚٚ، ت١داٚظَإ غا  ئ١َـ١  زاَآْـا٠ٚ  نـ١  ثـاض٠

١ََٝٝري ٕ  ١َٖٛٚ ئاطازاضٟ نطز٠ٚٚ، ت١داٚظَإ ن١ ز٠ن١ّ، ؾ١ضح داض٠ غ َٝهُا َٜٓ ٚ  نطزؤتـ٠ٚ١  ؾـٛ  تـ١داٚٚظ٠،  يـ١

َٟ، ي١نٛضزغتإ عريام ي١ ناض٠با ١ْٜتٛا٠ْٛٝ ن١غٝـ ٟ  ضابطط ٟ  ئـ٠ٚ١ف  غـ١ض٠ِضا ٕ خ  ئـ٠ٚ١ ّ  ؤَـا ١ٜ٠َٛٝ،  بـ١  ز. ؾـ

َٞ، ئ١زا، ناض٠با ثاض٠ٟ ن١ٚا زا٠ٚ ت١غطحيٞ طٛا١ٜ ايسٜٔ دمِ ٌ  اظيـس  بـ١  ئ١ٜـسا  نـ١  ئـ١زا،  ثاض٠ٜـ١  ئ١ٚ ب١َي  الاعٝـ

ّ  ناض٠بـا،  ئٝٓتادٞ ٠ٚنٛ ٟ  بـ١اَل ٞ  ١َغـطٚؾات١ن١ ٕ  نٛاضغـ١ز  غـاَي ٞ  بـ١  زٜٓـاض٠،  ًَٝـؤ َُٝـ٠ٚ١  ْٝػـب١ت  بـؤ  بـ١ؽ  ئ

َٝ ي١ ز٠ز٠ٜٔ طاظٚاٌٜ ثاض٠ٟ ن١ضنٛى ٚ  ثاض٠ٟ تطٜـ ًَٝاضٟ غ١ز سسٚزٟ ي١ و،غاَي ٌ  ناض٠بـا ٞ  بـؤ  طاظٚاٜـ َٜٓاْ  ؾـٛ

ـ  ئ٠ٚ١ ي١ب١ض ئ١ز٠ٜٔ، تط ٞ  بـؤ  ئ١َػـاَيٝ ٕ  َـ١عًَٛات ٚ  دـ١ْابتا َٝػـتا٠ٚ  يـ١  زاَآْـا٠ٚ  ئٝػـتا  نـ١  ثاض٠ٜـ٣١  ئـ١  ئ

َٝهٝـ ١ٖض ١َع١ًَٛ نطز٠ٚٚ، ت١داٚظَإ َٜت ن١غ َٝيَن ئ١ٜ١ٚ  َٛغت١َػ١نات ١َٖٛٚ ٚا١ٜ قػ١ٜ١ ئ١ّ ن١ بٝػ١غي

١َُٜ، خ١ظ١ٜٟٓ ي١ ٛدٛز٠َ َٝط٠ ١ٖض َٝط٠، ي١ ي َٜت، ئٝشتٝات باغٞ ١ٖٚي ٛ  ز٠نط َٝو  ٖـ١َ  بـؤ  زاْـطا٠ٚ  ئٝشتٝـات  غـاَي

ٚ  َاي١ٝٝ، ٠ٚظاض٠تٞ ٞ  ئ١ٚاْـ١  ٞئ١َػـايَ  ٠ٚ ؾ١ٜ١ظاْاتـ١  بـؤ  ناض٠غـات١،  بـؤ  ئٝشتٝاتاْـ١  ئـ١ ٟ  ٖـ ٚ  يـ١  ١ٖٜـ١،  خـؤ  ْـا
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َٝ ١َٖٛٚ  زاْطا٠ٚ، ئٛخط٠ ١َغطٚؾات ْاٚ ي١ زاْطا٠ٚ،  ئٛخط٠  ْٝـ١  َـ١ٚدٛز  ئ١طـ١ض  ١َٚدٛز٠،ـ زاْطا٠ٚ هٝـغاَي

َٜٓــ٠ٚ١ ئٝػــتُاض٠ن١ ئــ٠ٚ١ َُٝــ١ ت١قطٜط٠نــ١ف يــ١ غــ١ضٟ، بط١ِض  بــ١ ئــ٠ٚ٠ٚ١ ْٝػــب١تٞ بــ١ ئ١َــ١ ْٛٚغــَٝٛا١ْ، ئ

َٟ، ت١قاعٛز ١َغ١ي١ٟ ي١ باؽ ن١ ت١قاعٛز٠ٚ٠ ْػب١تٞ َٝٗات٠ٚٛا نٞ ثاض١ٜ٠ ئ١ّ ز٠نط َٟ بؤ ،ي ٕ  ضؤٜٞا، نٛ  نـٝتا

َٝهطز٠ٚٚ َٟ ئٝػتٝكتاع ن١ ئ٠ٚ١ٟ ١َع١ًَٛ ١ٚظٚعَ خؤ ئ١َا١ْا، ٚ ي ٍَ  ز٠نط ٕ  نـ١،  %12 ي١طـ١ ٟ  ؾـ١ضَٛٚ  غـ١ٜط

َٝػتا ن١ به١ٕ ئٝػتُاض٠نإ ٍَ ٖٞ ئ َٞ باغٞ ن١ ئ٠ٚ١ٟ ي١ْا٣ٚ، ١َٚدٛز٠ ئ١َػا َٜت، ي  ن١ئ١ٚ ت١غ١ٜ١ٜٛ ئ١ٚ ئ١نط

َٝػتا، ز٠نات ن١باغ٢ ق١ٜس٣١ٜ ت١غ١ٜٛ ٚ  بـ١َي٢َ،  ئـ١نات،  باغ٢ ث١ضيإ خٛؾه١ ئ ٟ  ئـ١ ٝـ  ت١غـ١ٜٛ  بـ١  نـ١  ١ق١ٜسٜ

َُٝــ١ سٝػــاب١ٝ ئػــٛيٞ ت١غــ١ٜٟٛ ئــ٠ٚ١ نــطا٠ٚ، َــٔ ئُٝــعاٟ  خٝتــاَٞ سٝػــابات٢ يــ١ َــ١ٚدٛز٠ نطزَٚٚاْــ١، ئ

،َٟ َٜت، خٝتاَٞ سٝػاباتٞ ي١ باؽ ز٠ضئ١ن١ٚ َٝٔ ئ١نط َٝؿ٢ ئ١بٛا١ٜ ئ١َي َٝـط٠  َٛاظ٠ْـ١  ث َُٝـ١  ئـ٣٠ٚ١  بـؤ  بٛاٜـ١،  ي  ئ

ـ  ١َٖٛٚ ب٢َ، ِضٕٚٚ ب١ضناَٚإ َٝهٝ َٝـس٠نات،  ز٠غـت  15/4 يـ١  ٟقا١ْْٛنـ١  ئـ١نا  يـ٠ٚ١  بـاؽ  ن١غـ ٞ  ث  سٝػـابات

َٝػتا ٠ٚظاض٠ت١نإ، ي١ ب٠ٚٛ ت١ٚا31/4ٚ خٝتاَٞ ٞ  زاضاٜـٞ،  ٠ٚظاض٠تٞ ي١ ت١ٚسٝس٠ ساَي١تٞ ي١ ئ ٟ  ت١غـٜٛات  ق١ٜـس

َٝٞ ب١ ي١غ١ضئ١نط٣َ ٠َٛٝ ن١ ئٝػتُٝاضا١ْٟ ١َٖٛٚ ئ١ّ قإْٛ، ث َٝٔ ئ  ٖـ٣َٚٛ١  ِض٠ق١َـ١نإ،  يـ١  ١ٜ١ٖ خٝ ف ئ١َي

َٜت،  تٝـا  ق١ٜـس٣  ت١غـٜٛات٢  َاْطـ١،  ١فؾـ  ئ١ّ ق١ٜس٣ ت١غٜٛات٢ ي١ َٝو  ٖـ١ض  ئـ١نط َٝـت،  َٛساغـٝب  ن١غـ  ٖـ١ض  ب

َٝو َٜٓس سٝػابات٢ ن١غ َٝت، خٛ َٝو ١ٖض ب ـ  بعاْـ٢َ،  ئـ١ب٢َ  ١َٚظٚعا١ْ ئ١ّ ب٢َ ؾاض٠ظا ن١غ َٝـ٢  ٚ ئـ١ي  سٝػـابات١  ب

َٜت، ي١غ١ض ق١ٜس٣ ت١غٜٛات٢ ئ١َ١، ٚ  نـ١  ئـ٣٠ٚ١  زٚا٣ ئـ١ب٢َ،  ت١ٚاٚ ئ١نط  ئـ١ب٢َ  ٝـ١، َاي يـ٠ٚ١ظاض٠ت٢  ئـ١ب٢َ  تـ١ٚا

َٝت ٕ  ئ١دمَٛـ٢ْ١  ي١ ٠ٚظٜطإ، ئ١دم٢ْ١َٛ بؤ به َٝت  ٠ٚظٜـطا ٠َٜٛ  َـازي،  ض٠قابـ٣١  زٜـٛا٢ْ  بـؤ  بهـ َٝتـ٠ٚ١  يـ١ٚ  بـؤ  ب

٠ٚ١َٜٓٓ ث١ضي١َإ، ٕ  َاي١ٝنـ١،  ئٝـساض٣٠  قا٢ْْٛ بٝدٛ َٝػـتا  قـ١ٜٓانا،  ئ١َـ١ف  ز٠نـ١ّ،  زَي تهاتـا َٝؿـ٢  ئـ١َيآ  نـ١  ئ  ث

َٝػتا َٝت، ئ َٝ خٝتا٢َ سٝػابات٢ ئ١ب٢َ نؤٕ باؾ١ ب َٝت١ َٛاظ١ْ٠ ؿ٢ث  ٖـ٢  خٝتاَٝـ١  سٝػابات٢ ئ٠ٚ١ نٛضزغتإ، ب

َٜت١ ؾ١ف َاْط٢ زٚا٣ ٚ ئ١ب٢َ ت١ٚاٚ ؾ١ف َاْط٢ ي١ خؤ٣ ،2111 غاَي٢ َٝط٠، ز َٝـ ئ١ب٢َ نؤٕ ئ٣١ ئ  َٝعا١ْٝ ث

َٝت١ َٝط٠، ب َٝري ١َٚظٚع١نإ سيا٣َٚ١ْ به١ٜٔ، ١َغ١ي١نإ باغ٢ ١ٖض سيا٣َٚ١ْ ئ١ط١ض ب١اَلّ ئ ًَ  ئ١َـ١  ٚاٜـ١،  ئ١َ١ ب

َٝػتان١ خؤظط١ ب١اَلّ ْاظامن، ب١ِضاغت٢ َٔ ا١ٜ،ٚ َٝو ١َٖٛٚ ئ ّ  ن١َـ٠ٚ١  بـ١ال٣  ن١غ  ١ٖبٛاٜـ١،  ١َعًَٛاتاْـ٣١  ئـ١

١ٜ٠َٛٝ َٓٝـ ١ٜ١ٖ ِض٠ْط ٠ٚخت١ ئ١ٚ ٕ  سيتٛاْٝاٜـ١  ب١ٚؾ ٕ  زاٚا٣ ظؤض بهـ١ّ،  باؾـرت  َْٛاق١ؾـ١نا َٝبـٛضز ّ  ي  ز٠نـ١

َٝو، ب١ ئ١ط١ض ١ٜ٠َٛٝ ب١ٚ َٔ ٠ٚاَل١َنا٢ْ ١ٜع٢ٓ ١ْٚع  ئ١ز٠َـ٠ٚ١،  ٠ٚاَلّ تطٜـ ئ١ٚا٢ْ بس٠ٚ١َ٠، اَل٠ّٚ بتٛامن ؾ

َٝػتان١ ١ٜع٢ٓ ٚ  ٚاٜـ١  ٖـ١ض  ئ ٕ  ٖـ١َٛ َٜتـ٠ٚ١،  َٛنـ١ِض٠ضِ  ؾـت١نا ٕ  ز َُٝـا َٜتـ٠ٚ١  ث َُٝـ١  ٚاٜـ١،  ئ١َـ١  ئ١ٚتط  ٜـ١نذاض  ئ

َٝري، ٢َُٜ بٛزد٣١ ئ١َي ٢َٝ نٛضزغتإ، ١ٖض ٠ٚ١َٜٓٓ، ؾ١ضَٕٛٚ خؤتإ قا١ْْٛن٣١ ب١ث َٝٔ بٝدٛ  زاضاٜـ٢  ٠ٚظٜـط٣  ئ١َي

َٜـت، 11 َاْط٢ ي١ بهات ت١خٌٜٛ زد١ن١بٛ ن١ خم٠ٚ١ي١ َٝط ّ  بٝٓ َٝت  بـ١اَل ٚ  ئ١طـ١ض  ئـ١َي ٚ  نـ٢َ١  بٛزد١ٜـ١  ئـ١  بـٛ

َٜــت َٜتــ٠ٚ١ بــٛٚ ظٜازٜؿــ٢ ئ١طــ١ض زٚاٜــ٢، زاٜطط َٝط  بٛزد١نــ١ ئــ١ب٢َ ٖــ١َٛٚداض َــٔ ٜــ١ع٢ٓ ث١ضيــ١َإ، بــؤ بٝٓ

َٝط٠ٚ١َ ّ  ظٜازٚ ن١ْس ْاظامن َٔ ئ٠ٚ١ زٚا٣ ث١ضي١َإ، بٓ َِٝا،  نـ١  نـ١  زاضاٜٝـ١  اض٠تـ٢ ٠ٚظ بـ١ؽ  ئـ٠ٚ١  زٚا٣ زابٓـ

َٝت٠ٚ١، ي١ال٣ بٛزد١ن١ َٓٝ ٠َٛٝ ئ١َ َٜٓٔ زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ي١غ١ض ئ َٜٓٔ ٚ ئ١خٛ َٜٓٔ، ٚ ئ١خٛ ٕ  باؾـ١  ئ١خٛ  ؾـ١ضَٛٚ

 دـاض٣َ  ب٠ٚٛ، ت١ٚاٜٚـ نطز٠ٚٚ، بٛزد١ ب١ ز٠غتِ 9 َاْط٢ ي١ َٔ ٚت١َٚٛ زآَا٠ٚ، خؤّ نتاب١نا٢ْ ي١ ئ٠ٚ١ َٔ

ٕ١ًَ ٕ  ٜـ١، ١ٖ يٝص١ّْ َٔ نؤٕ ب١ؾ١، زٚٚ بٛزد١ ئ١غ ٔ  نـؤ ٕ  ز٠نـ١ّ،  تـ١عيري  َـ ٔ  نـؤ ِ  َـ َٝ  ٠ٚظاض٠تـ٢  زاٜـس٠ْ
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٠َٛٝ ب١ٖ١َإ زاْاْٝـ ث ٕ َٝت، ؾ َٝٓاٜٚـ١ت٢  ن٣١ زاْإ ث ٕ ٠ٚظاض٠ت٢ بعأْ ؾ١ضَٕٛٚ زاٜس٠ْ ـ  ٚ ٖ  نـ٣١  َٓـٝ

َٝٓا١َٚ، َٜت١ ن١ ئٝٓذا ٖ ١َٜٝ، ي١ن٠ٚ١ٜ١ بعأْ ٠ٚظٜطإ ئ١دم٢ْ١َٛ ي١ ٠ٚظٜطإ، ئ١دم٢ْ١َٛ ز ٔ  ي١ٚ  26/2 يـ١  َـ
َٝؿ٢ ٠ٚظٜطإ، ١ئ١دم٢ْ١َٛب زا١َٚ َٝذاض 26/2 ث ٕ  ئ١دم٢ْ١َٛ ن١ٚت١ ١ٜى َاْط٢ ي١ غ  َْٛاق١ؾـ١،  بـؤ  ٠ٚظٜـطا

ــ١اَلّ ــ١ض ب ــ٣َٚ١ ئ١ط ــ١ٚ سياْ ــ١ ب ــ٢ ١ْٚع ــ١ باغ ــ١ٜٔ، بٛزد ــ١ّ به ــ١ ب ــ٢ ١ْٚع َٝه ــ٠ٚ١، ي ــ٠ٚ١ زٚا٣ بس٠ٜٓ ــ١ب٢َ ئ  ئ

َٜت٠ٚ١ ن١ ِض٠قاَا١ْف ئ١ٚ بهات، ت١ئدري بٛزد١ ئ٣٠ٚ١ بؤ ب٢َ، ن٢ زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ١َغ١ًس١ت٢ َٜٓسض  ب١ ئ١خٛ

َِٝ ١ْزا٠ٚ ْٛغد١ناْٝإ زاخ٠ٚ١  ئ١غاغـ٢  ٖٝهـ٢  ظٜـاتط٣  %99ٚ ي١ َٔ ن١ ئ٣٠ٚ١ بس٠ٚ١َ٠، دٛاب غٛئاي١نإ ث

ٚ  ئ١ز٠َـ٠ٚ١،  دـٛاب٢  ٚ سيـس٢ْ٠َ  زاْـ٠ٚ١،  دـٛاب  بؤ قاب١ًٝ ٣َٚٛ١ٖ ٚا١ْٝ، ١ْٝٚ ـ  ٖـ١َٛ َٝهٝ َٝـ٠ٛ  ئ١طـ١ض  دـٛاب  ئ

ٕ  ز٠ظطا١ٜن٢ ١ّ،ز٠ن زَي ض٠داتإ َٔ، دٛاب١نا٢ْ ب١ ْري َٛقٓٝ  َٜط٣  ز٠ظطـا٣  ١ٖٜـ١،  خؤتـا ٔ  زاضاٜـ٢،  نـاٚز َٝ ًَـ  ب

 غٛثاؽ. ْاٜه١ٕا، بؤ ئ٣١ ئ١ناتا، زضؤ ٜإ ئ١نات ِضاغت بعأْ ْٛٚغ٠ٛٝ، ئ٣١َ١ زاضا٢ٜ ٠ٚظٜط٣
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 زاْإ. ث ٕ ٠ٚظٜط٣ د١ْاب٢ ؾ١ضَٛٚ
َٜع ع٢ً غٓس٣/ ٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْإ:  ب١ِض

 َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.ب١ِض
َٜع٣ ٢َٝ ئٝؿاض٠تٝإ تطٜـ ب١ِض َٝب١ٝٓٝن١ ٚابعامن زٜػإ زاٚ ث َُٝـ١  تـ١ٚد٢ٗٝ  ت ٕ  ٠ٚظاض٠تـ٢  يـ١  نـطا،  ئ  زاْـإ،  ثـ 

َٜع٣٠ ئــ١ٚ ثطغــٝاض٣ بــ١ غــ١باض٠ت َُٝــ١ طٛاٜــ١ نــ١ ٖــ١بٛٚ، تٛاْاغــاظ٣ ب١ضْاَــ٣١ ي١غــ١ض ثطغــٝاض٣ نــ١ بــ١ِض  ئ

١ٜ٠َٛٝى  ٕ  ب١ؾـ ٕ  ٜــإ ْـ١زا٠ٚ،  َـ١عًَٛاشيا َٜٓــس٢ْ ٠ٚظاض٠تـ٢  ١يـ  ئـ١ٚا ٕ  بـاالَ  خٛ  نــ١ٚت٠ٚٛ، ب١ز٠غـت  َـ١عًَٛاتٝا

ــاز٠بٕٛٚ ــ٢ ئاَ ــس٢ْ ٠ٚظاض٠ت َٜٓ ــااَل خٛ ــ١ ب ــ٠ٚ١نا٢ْ ي ــ٣١ نؤبْٛٚ ــ١ض٠ٚضز٠ٚ يٝصْ ــس٢ْ ث َٜٓ ــااَل، خٛ ــ١اَلّ ب ــ١ ب َُٝ  ئ

َٝػــتا ٚابــعامن ب١ٖ١قٝكــ١ت َــٔ ئاَاز٠ْــ١بٜٛٚٔ،  يٝصْــ٣١ يــ١ خــإ ثــ١ضيإ صيْٛٚــ١، بــؤ ث١ضيــ١َإ ٖــؤَي٢ يــ١ ئ

َٜٓس٢ْ ث١ض٠ٚ٠ضز٠ٚ َٜٓس٢ْ ث١ض٠ٚز٠ٚ يٝص٣١ْ ي١ خإ ث١ضيإ ئاَاز٠بّٛٚ، َٔ بااَل، خٛ  ي١ ،ّبٛٚ ساظض َٔ بااَل، خٛ

٠َٛٝ د١يػ١، ٚ  نـطز٠ٚٚ،  بـاْط  َٓتإ ئ ِ  ٖـ١َٛ َٝهٝؿـ َٝذطـ١  تٛاْاغـاظ٣،  ي١غـ١ض  زا٠ٚ ١َعًَٛات َٝٛاظ٣  يـ٠ٚ١  ب  ب١ؾـ

َٜع  الٜـ١،  ي١ ؾا١ًٜن٣١ ن١ زاْا١ْ ث ٕ ٠ٚظاض٠ت٢ ي١ ن١ عا٣١َ َٛزٜط ئ١ٚ ض٠لٝـ  ْٛض٠زٜٓٝـ١  ز.عُـط  نـاى  بـ١ِض

َٜٓس٢ْ ث١ض٠ٚضز٠ٚ يٝص٣١ْ ي١ ٚابعامن  يٝصْـ١ف  يـ١  زا٠ٚت٢َ، ؾا١ًٜن٣١ ١َٖٛٚ ١َعًَٛات١نإ ١َٖٛٚ بٛٚ، بااَل خٛ

َٜه٢ ٖــ١ض ١ٖٜــ١، َٝؿــ١َإ ز٠ز٠ٜٓــ٠ٚ١، ٠ٚاَلّ ٖــ١ب٢َ تــطٜـ ثطغــٝاض  بــ١ غــ١باض٠ت ز٠ّٚٚ، ئــ٠ٚ١، ي١غــ١ض ْٝــ١ ن

َٜعٜإ ٕ  ٖـ١َٚي٢  ١ن زا ب٠ٚ١ ٣ئاَاش٠ ب١ِض َُٝـ١  غـ١ضزا٢ْ  نـ١  زاٚٚ ئـ٠ٚ١ٜا ٕ  بهـ١ٕ،  ئ ٕ  بهـ١ٕ،  زَي ثطغـٝاضَا  ٠ٚاَلػيـا

َٞ، ت١ؾاُٖٝـ ضْٛ ََٛه١ٓٝ ئ٠ٚ١ ١ٖقٝك١ت ب١ ١ْزا٠ٚت٠ٚ١، ٔ  ب َٝؿـ٢  َـ ٚ  ث َٝو  ٖـ١َٛ ٕ  يـ١  ؾـت َٜعٜؿـٝا  يـ١  ٚ ب١ِض

َٝه٢ ئ١ْــساّ ٖــ١ض َُٝــ١، يــ١ نــ٣َٚ١ ز٠غــت ٠ٚاَلَــ٢ زابــ٢َ ٖــ١َٚي٢ نــ١ تــط ث١ضيــ١َاْ  بــ١ٖؤ٣ ٜــإ ئاَاز٠ْــ١بٜٛٚٔ ئ

َٝبــٛضزٕ زاٚا٣ يــ٠ٚ١، بــري ٠َٛؾــ١م تٛاْٝــ٠ٛ ْــ١َإ ٖؤ١ٜنــ٠ٚ١ ب١ٖــ١ض ١َؾــػٛي١ٝت٠ٚ١  ٖــٝ  نــْٛه١ ز٠نــ١ّ، ي

َٜو ٕ  نـ١  ١ْب٠ٚٛ، ق١غس ٕ  ١َغـ١َي١ َٜعٜا ٕ  ٚ بـ١ِض َٝه٢  ٖـ١ض  ٜـا َُٝـ١  تـط  ن١غـ ّ  بهـ١ٜٔ،  قـ١ثات  ز٠ضطـا  ئ ّ  بـ١اَل  َـاز٠

َِٝ، ١ٖقٝك١ت١ن١ف َٔ با نطز، باغ٢ د١ْابٝإ ًَ َُٝـ١  ٠ٚظاض٠ت٢ غ١ضزا٢ْ ات٠ٖٚٛ د١ْابٝإ  ب  ئـ٣٠ٚ١  بـؤ  بهـات  ئ

 ْـاظامن  ْـ١بّٛٚ،  نٛضزغتإ ١ٖضي١  بّٛٚ، ٚاَلت ز٠ض٣٠ٚ٠ ي١ َٔ بهات، ناض٠نإ ٚ ئٝـ ي١ ١ْٖس٣َ َٛتاب١ع٣١ ن١
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َٝو ض ب١ ت١ؾا١َٖٛن١ ضْٛ َٝٝإ ن١ د١ْابٝإ  ١ْٝ، َٛؾه١ًٝ ئ٠ٚ١ ب١اَلّ ب٠ٚٛ، زضٚغت غ١ب١ب  ٠ٚظٜط ن١ ٚت٠ٚٛ ث

َٝط٠ ًَ َٔ ١ْٝ، ي  ئـ١َي٢َ   نـطز٠ٚٚ،  ئٝع َـ٠ٚ١  بـ١  ث٠ٜٛ١ْـس٣  ١ٜنػـ١ض  بٝػت٠ٛ، ١ّْ خؤمش٠ٚ١ ١َنت١ب٢ ي١ ١ٕئ١غ

ــط٣ ــ ٕ ٠ٚظٜ ــإ ث ــؤ٣ زاْ َٜت٠ٚ١، خ ــاض ــ١ض ز٠ؾ ــؤ٣ ز٠ّٚٚ ِضؤش٣ ٖ ــ١ خ ــ١ساؾ١ ي ــَ ٚ غ ــؤ٠ٚ، ب ــ١ع٢ٓ ب ــٔ ٜ  ظؤض َ

َٜٔ، خؤؾٝإ ئ٠ٚ١ ن١ٖاشي٠ٚ١ف ئ٣٠ٚ١ زٚا٣  نطز، ت١ع١دٛب َٜع٣٠ ئ١ٚ ي١ٚ  ي١ ن١ زضا، ب١ْا٣ٚ فئاَاش٠ ن١ ب١ِض

َٝـط٠  ئ٠ٚ١تـ١  ظاْا، ناى ١َٓ ١َنت١ب٢ ِ  يـ١  ي َُٝـ١  زاْٝؿـت٠ٚٛ،  ت١ْٝؿـت ٕ  ئ ٕ  بـ١  ث٠ٜٛ١ْـس٣  زا٠ٚ ٖـ١َٚيُا  دـ١ْابٝا

َٜـو  ئ٠ٚ١ زٚا٣ ب٠ٚٛ، ١َؾػٍٛ ١ْب٠ٚٛ، ب١ضز٠غت ئ١ٜٚـ به٠ٚ١ٜٓ١ َٝػـتاف،  ١ْنـ١ٚت٠ٚٛ،  ِض  ٖـ١ض  ئآٜـس٠ف  يـ١  ئ

َٜه٢ ٢َٝ ١ٖضن١ْس٠ ١ٖب٢َ، ثطغٝاض َٜو ١ٖض نٛضزغتاْٝـ ث١ضي١َا٢ْ ْاٚخؤ٣ ث١ِٜط٣ٚ٠ ب١ث  ئاضاغت٣١ ن١ ثطغٝاض

١َُٝ َٜت، ئ َٝساب٢َ، ظاْٝاض٣ ن١ بهط ١ٜ٠َٛٝى ت  بس٠ٚ١ٜٓ٠، ٠ٚاَلّ ِض٠لٝـ ْٛٚغطا٣ٚ ب١ ز٠بآ ١ٖض س١شي١ٕ ب٢َ، ب١ؾ

َٜع٣ خــؤ بــ١اَلّ َُٝــ٣١ غــ١ضزا٢ْ ١ٖٜــ١ تــط بــ١ِض ١َُٝؾــ٢ نــطز٠ٚٚ، ئ  خــإ ثــ١ضيإ بــ٠ٚٛ، تــ١بٝع٢ ظؤض بٝٓٝــ٠ٛ، ئ

َُٝـ١  ئ١ٚا١ْ، ٚ ت١عٝٓات ١َغ١ي٣١ ي١ زا َٝ نات ت١ٚظٜع٢ ب١ ئاَاش٣٠ َٜعٜإب١ِض َٝػـتا  ئ  بـ١  سـاظضزا،  سـاَي٢  يـ١  ئ

َٝو ٕ  ئُـٛض٣  نطزْـ٢  َٛتاب١ع١ بؤ يٝص١ٜ١ْى ٠ٚظٜطإ، ئ١دم٢ْ١َٛ غ١ضؤنا١ٜت٢ ي١ ؾ١ضَاْ  زاْـطا٠ٚ،  زا١َظضاْـس

َٜع غ١ضؤنا١ٜت٢ ب١ َٝت٢ زاضا٢ٜ، ٠ٚظٜط٣ ب١ِض َٜع٣ب ١ْٖس٣َ ٚ َٔ ئ١ْساَ ٍَ بؤ ناض٠ ئ١ّ تطٜـ، ١ِض  بِطٜاض٠ن١ ئ١َػا

١ٜ٠َٛٝ ب١ٚ َٝػتا٠ٚ ي١ ن١ ؾ َُٝـ١  بـ١ناضز٠ضب٢َ،  ز٠غـت  خسَـ١  ١َدًػ٢ ن١ ِضؤش٣٠ ئ١ٚ ١ٖتا٠ٚنٛ ئ  غ١ضث١ضؾـت٢  ئ

َٝري ٠ٚظٜؿ٢، ز٠ض٠دات٢ ت١ٚظٜع٢ ب١اَلّ به١ٜٔ، ناض٠نإ ًَ ٕ  ٠ٚظاض٠تـ١  ي١غ١ض باب  ز٠ض٠دـات٢  غـ١ض  يـ١  ٚ دٝادٝانـا

٠َٜٛب١ضا١ٜت١ٝى س١شي١ٕ َٛخت١يٝـ،  ئ٠ٚ١ٜـ١  ئ١ضن١نـ٣١  نـ١  زاضاٜـ٢،  ٠ٚظاض٠تـ٢  يـ١  َٝ نـات  ب١ْا٣ٚ ١ٜ١ٖ ب١ِض

َٜصا٢ٜ ٍَ ب١زض َٜت، ت١ي١بات ن١ غا َٝٛاظ٠ ٠ٚضز٠طط َٝو ؾ ٕ  ْـ١ب٢َ،  ز٠قٝـل  %111 ئ١طـ١ض  نـ١  ز٠نـات  ت١ٚظٜع  س١شيـ١

َِٝ ئــ١تٛامن ََٛهٝٓــ١ ــ ًَ َٜــت، ز٠ٚائــري ئ١ٚيــ١ٜٚات٢ َٛضاعــات٢ %ف91 ٚ %81 ب  غــ١ٜط٣ ابتإدــ١ْ ئ١طــ١ض ز٠نط

١َُٝ ن١ ث١ض٠ٚضز٠ ٠ٚظاض٠ت٢ ئاٜا بعأْ به١ٕ، ٠ٚظٜؿ١ٝن١ ث١ً ز٠ض٠د١ ١ٖظاض 17 ت١ٚظٜع٢ َٝري  ئ  ٖـ١ظاض  غـ٢َ  ز٠َيـ

َٜط قٛتاةا١ْ 511 ْٝعن٣١ ١ْقٛغتا١ْ، قٛتاةا١ْٜإ َٝب١د٢َ ي١ش َٝػتا، زا١ٜ نطزٕ د  ث١ض٠ٚضز٠ٚ ٠ٚظاض٠ت٢ ئاٜا ئ

 غٛثاؽ. ظؤض ٚا١ٜ، ١ٖض س١شي١ٕ ْاا، ٜإ ٠ٚضططت٠ٚٛ ئ١ٚي١ٜٚ١ت٢ َاَؤغتا ت١ع٢ٓٝ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 ز.ئاضاؽ. ؾ١ضَٛٚ
َٜع ز.ئاضاؽ سػري:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َُٝــإ ز٠بــ٢َ ١ٖقٝكــ١ت بــ١ َُٝــ١ ببــٛٚض٣ ي َٜعت يــ١ ط١ًٜٝــ١نُإ ئ  ب١قــ١ز٠ض ئــ٣٠ٚ١ ٜــ١ع٢ٓ ظؤضدــاض ١ٖٜــ١، بــ١ِض

َٜط١َإ د١ْابت ب١ ب١ضاَب١ض ئ٣٠ٚ١ ب١ق١ز٠ض ١ْبٛٚ، ٕخا ث١ضيإ ٖاٚناضَإ ب١ضاَب١ض َٞ ِض  ؾت ظؤض ن١ ْاز٣٠ ث

َٜت قػ١ ١ٜ١ٖ، عاّ ض٠ئ٢ ب١ عٝ ق٣١ ئ١َ١ ٚ ئ١ب٢َ َٜعت ي١ زاٚا ئ٠ٚ١ ي١ب١ض بس٠ٚ١ٜٓ٠، دٛاب ٚ ئ١نط  ز٠ن١ّ ب١ِض

١ٜ٠َٛٝ ب١ٚ ن١ َٝبٛٚضزٕ زاٚا٣ زاٜت٠ٚ١، ٠ٚاَلػيإ ؾ َٜـت  ئ١طـ١ض  ز٠نـ١ّ،  دـ١ْابت  يـ١  ي ٍ  يـ١  ٠ٚفئـ١  بهط  ثطؤتؤنـؤ

َٜت٠ٚ١ ّ  ب١ضاَب١ض ١ّٖٓٝ ئ١ٚ َٔ ئ٠ٚ١ ي١ب١ض د١ْابت، ِض٠ئ٢ ب١ بػِط  ب١ضاَبـ١ض  ئـ٣٠ٚ١  ب١قـ١ز٠ض  ْـ١بٛٚ،  ٖاٚنـاض

ٚ  د١ْابت ئػٛزي ب١ َٜطـ١ت  نـ١  بـٛ ٔ  ِض َٝٓـ١زاٜ ٕ  ٠ٚاَلَـ٢  ث ٕ  بس٠ٜٓـ٠ٚ١،  قػـ١نا َٜعا ٔ  بـ١ِض َٜه٢  َـ  تٝهـطاض٣  تـط  دـاض
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 ؾطانػٝؤ١ْناْٝؿـ٢  ١َٖٛٚ ن١غري، 11 زاضاٜـ يٝص٣١ْ ِضاثؤضت٢ ١ََٖٛٚا١ْ، ِضاثؤضت٢ ِضاثؤضت١ ئ١ٚ ئ١ن٠ٚ١َ١،

َُٝـ١  ٖـ١َٛٚ،  ئؤثؤظغٝؤٕ ؾطانػٝؤ١ْنا٢ْ ب١ تٝا١ٜ، ٚ  ئ ٕ  نـ١  ن١غـ١  11 ئـ١ َٜهٝا َٝػـتا  ١ْٖـس َٝـط٠  ئ  زاْٝؿـتٕٛٚ،  ي

َٝـو،  نـ١ْس  بـ١  ز٠َٚي١ت عا٢َ غٝاغ٣١ ب١ ئ١ز٠ٜٔ ئٝؿاض٠ت ت١ْٗا ئ٠ٚ١ زٚا٣ به١ٜٔ، تٛا٠ْٛٝ ئ٠ٚ١َإ ت١ْٗا  خاَي

ٕ  ٖـ١ظاض  ؾـ١ف  ٚ بٝػت نطز، باغِ ٠ٚنٛ ت١ؾاغ٠ٚ١ًٝ ْاٚ به١ٓٝ ضئ١ط١ َٝو  ٖـ١ض  ي١غـ١ض  ١ٖٜـ١،  ِض٠قـ١ػيا  ِض٠قـ١َ

َٜط ١ٜى َٜط 25 الث١ِض١ٜ٠ى نٛزي ٚ به١ٜٔ قػ١ ز َٜٝٛػتُإ بٓٛٚغري، ز  ْـانط٣َ،  ئ١َـ١  الث١ِض٠ٜـ١،  ٖـ١ظاض  13 ب١ ث

َٜع٠نإ ئ١ْسا١َ ي١ زاٚا َٔ ظؤضداضٜـ ئ٠ٚ١ ي١ب١ض  ن١غـ١ن٠ٚ١ٜ١،  11 ٖـ١ض  بـ١  زاضا٢ٜ يٝص٣١ْ ئاٜا  ز٠ن١ّ، ب١ِض

َٜط١َإ َٛعاض٠ظ٠ٚ٠ يٝػت٢ ئ١ْساَا٢ْ ٚ نٛضزغتا٢ْ يٝػت٢ ئ١ْساَا٢ْ ب١ َٝه٢  ططتـ٠ٚٛ  ي١نـ١ؽ  ِض َٝٓـاب٢َ  ؾـت ٖ ٚ 

ٕ  ١ْنطزب٢َا، زاخًُإ َٝه٢  ٜـا َٜعا،  ئ١ْـساَ َُٝـ١  ٚاْٝـ١،  ئ١طـ١ض  بـ١ِض ٕ  ت١قطٜط٠نـ٣١  ئ  ز٠ن١ٜٓـ٠ٚ١،  غـ١سب  خؤَـا

٢َٝ  ئــ١ٚ ئــ٠ٚ١ ي١بــ١ض ١ََٖٛٚاْــ١، ِضاثــؤضت٢ ئــ٠ٚ١ ِضاغــتٝسا يــ١ (2) بِططــ٣١ 82 زز٣٠َــا ْــاٚخؤ، ثــ١ِٜط٣ٚ٠ بــ١ث

َٜعا٣١ْ ١َُٝ ِضاثؤضت١ن٣١ ي١غ١ض ب١ِض ٕ  ي١غـ١ض  نـ١  ٚاٜـ١  ١ٖقٝكـ١ت  بـ١  ئ١نـ١ٕ،  قػ١ ئ  نـْٛه١  بهـ١ٕ،  قػـ١  خؤٜـا

َٝٓا٠ٚ ٖٝهٝإ ٚ  بـؤ  ٖـ١ض  به١ٕ، زاخ٢ً ١ْٖ ٕ  ِضْٚٚـ٢  ب١ضنـا َٜعتا َٜه٢  نـ١ْس  بـ١ِض ـ  دـاض ـ  تـطٜ َٝ ٚ  ثـ ْـ  ئـ١  ساّئ١

َٜع٠، ث١ضي١َا١ْ َٝه٢ ن١ْس ب١ِض ٔ  ْـ١زضا٠ٚ،  ب٠ٚ١ ئٝؿاض٠ت ١ْزضا٠ٚٚ ب٠ٚ١ ئٝؿاض٠ت ئ١َي٢َ تط ن١غ ّ  سـ١ظ  َـ  ز٠نـ١

َٜعتإ، ِض٢ْٚٚ ب١ضناٚ بؤ َٜت،  زَي ئٝؿـاض٠ت  ئـاٚا٣  ٖـ١ض  ِضاثـؤضت  يـ١  ت١ْٗا ب١ِض  ت١ؾاغـ٠ٚ١ًٝ،  بهـٝت١  ْـاتٛا٢ْ  ئـ١زض

 ٖـ١ظاض  غـ٢  بٝػـت،  ب١ ِضاثؤضت٠ٚ١، ْاٚ به١ٜٓ١ نطا ن١ قػا٣١ْ ئ١ٚ ١ٖظاض غ٢ بٝػت، ب١ تؤ ت١ؾاغ٠ٚ١ًٝ ئ١نٝت١

َٜعإ ْا١ٜت، ث٢َ نؤتاٟ الث١ِض٠ ٠َٛٝٚ، ؾا١ٜت٢ بؤ ب١ِض َٜعتإ، ِض٢ْٚٚ ب١ضناٚ بؤ ئ  نـ١  زاضاٜـ٢  يٝصْـ٣١  ِضاثـؤضت٢  ب١ِض

َٜع٠نــ٣١ ئ١ْساَـ١  ز٠ ٖــ١ض ِضاثـؤضت٢  ١َٖٛٚتاْــ١، ِضاثـؤضت٢   ؾطانػــٝؤ١ْنا٠ٚ١ْ، ٖــ١َٛٚ بـ١  زاضاٜؿــ١ يٝصْـ٣١  ب١ِض

َٜع (4) بِطط٣١ (5) الث١ِض٠ به١ٕ، 4 بِطط٣١ ٜط٣غ١ َٜط١ّ ئ١ط١ض ث١ضي١َإ، غ١ضؤن٢ ب١ِض ٛ  تـ١ْٗا  بـس٣٠  ثـ٢َ  ِض  ْٝـ

٠ٚ١َُٜٓ، ز٠ق١ٜ١ ـ  زاَٚا١ْ، ن١ ت١عًٝك١ن١ف بٝدٛ َٜع  زٚاٜـ َٜٓـ١ضا٢ْ  بـ١ِض ٕ  ٠ٚاَلَـ٢  سهَٛـ١ت،  ْٛ  ت١عًٝك١نـ١ٜا

َٜه٢  ن١ْس ن١ زا٠ٚت٠ٚ١ َٜٓسضا٠ٚتـ٠ٚ١  نـ١  ٜٔ،ز٠نـ١  ثـ٢َ  ز٠غـت  (3) بِططـ٣١  يـ١  تـط...،  دـاض َٝؿـرتٜـ،  خٛ  بـِط٣  ث

ــ٣١ ــذي، بٛزد ــ١ ٠ٚط١ِضخػ ــ١ضاٚضز ب ٍَ ب ــ١ ــاَي٢ ي١ط ــص٣٠ 2111 غ َٜ ــاز٣ %14 ب١ِض ــطز٠ٚٚ، ظٜ ــ١اَلّ ن ــ٣١ ب  بٛزد

َٝٓإ َٜص٣٠ ٠ٚب١ضٖ َٜع ث١ضي١َا٢ْ ئ١ْساّ ن١ْسٜٔ نطز٠ٚٚ، ن٢َ١ نٛاض ز٠ٜا ي١ ٚ نٛاض ب١ِض  خاَيـ١  ئ١ٚ ي١غ١ض ب١ِض

١َُٝ نطز٠ٚٚ، قػ٣١ ٚ  ١تٛامنئـ  ت١ْٗا ئ ٚ  ْـ١تٛاْطا٠ٚ  ٚاتـ١  ظٜـاتط  ي١َـ١  ئـٝرت  بـس٠ّ،  ئٝؿـاض٠ت١  ئـ١  ٖاٚغـ١ْط١ٝ  ئـ١

َٝٓإ بٛزد٣١ ي١ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ ٍَ ب١ضاٚضز ب٢َ، ٠ٚب١ضٖ ّ  ئٝرت  ثاض، غاَي٢ ي١ط١  ئ١طـ١ض  ئ١ط١ٜـ٢َْ١،  ظؤض ت١عًٝكـ١  ئـ١

َٜع يٝص٣١ْ ئ١ْساَا٢ْ ١َُٝ خاَي٠ٚ١ ب١ّ ن١ٚات١ بِطؤٕ، ي١غ١ض٣ ئ١ْسا١َن١ 11 ١ٖض ب١ِض  الث١ِض١ٜ٠ى ن١ْس ١ب٢َئ ئ

٣٠َٛٝ بٓٛٚغري، ٚ  ٚاٜـ١  ِضاثؤضتٝـ ْٛٚغ٢ٓٝ ؾ ١ٜ٠َٛٝ  بـ١ ٚ  يـ١   ْـاب٢َ،  ؾـ ٕ  ٖـ١َٛ ًَـ١  زاضاٜـ٢  ِضاثـؤضت٢  يـ١  دٝٗـا َٝ ٖ 

 تٝـا  قػـ٣١  ١َدازي ئٝرت ئ٠ٚ١ زا٠ٚ، ثٝؿاصيإ ن١ ظٜاتط ي١َ١ ز٠ز٣٠، ثٝؿإ ز٠َٚي١ت عا٢َ غٝاغ٣١ ٚ طؿت١ٝنإ

َُٝــ١ نــْٛه١ ْــ١َا٠ٚ، ــ٢ ئٝؿــاض٠شيإ ئ َٝ َٜص٠ٜــ١ ئــ١ٚ زا٠ٚ، ث  بٛزدــ٣١ ب١ضش٠ٚ٠ْــس٣ يــ١ ٖاٚغــ١ْط٢ ١ٖٜــ١ نــ١ ِض

َٝٓإ ٍَ ب١ضاٚضز ب١ ب٢َ، ٠ٚب١ضٖ َٜص١ٜ٠ ئ١ّ ثاض، غاَي٢ ي١ط١ َٝػتا تا٠ٚنٛ ِض ٣٠َٛٝ ي١ ئ  ٠ٚط١ِضخػـذي،  بـؤ  %71 نٛاضن

َٝٓإ بؤ %31 ي١ ٠َٛٝ ب١غت٠ٚٛ، ن١ق٢ ٠ٚب١ضٖ ١َُٝف زاٚ ث٢َ ئاَاش٠تإ ئ َٜٝٓـ١  نطز٠ٚٚ، بالإ ئ  نـٛاض٠ّ،  غـ١ض  ز

َٜو ن١ْس ن١ ئ٣٠ٚ١ َٜع ٢َٝ ئاَاش٠َإ ١ْزضا٠ٚ، ث٢َ ئاَاش٣٠ ئ١َي٢َ ب١ِض  نطز٠ٚٚ سه١َٛت ي١ زاٚامشإ زٚا٢ٜ زا٠ٚ، ث
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ٍَ  بـ١ضاٚضز  بـ١  بهـ١ٜٔ،  ئـ٠ٚ١  ْـاتٛاْري  ظٜـاتط  ي٠ٚ١ خؤ ئٝرت بهات٠ٚ١، ِضٕٚٚ بؤَإ َٜـص٠نا٢ْ  2111 غـاَي٢  ي١طـ١  ِض

٣١ٜ٠َٛٝ ب١ّ 2112 غاَي٢ ي١ ٠ٚط١ِضخػذي بٛزد٣١ سٝػاب١نا٢ْ  قـ١ض٠ب٣ٚٛ  نـطز٠ٚٚ،  نـ٢َ١  ٚ ظٜـاز  خٛاض٠ٚ٠ ؾ

َٜص٣٠ ؾ١ضَاْب١ضإ ٍَ نطز٠ٚٚ، ظٜاز٣ %15 ب١ِض ٍَ ت١ؾاغ١ًٝنا٢ْ، ١َٖٛٚ ي١ط١  ؾ١ضعٝـ١نا٢ْ  سٝػاب١ ١َٖٛٚ ي١ط١

 ْاٚ به١ٓٝ ئ١ط١ض غ١ض٠ن١ٝن١ٜ١ت٢، ِض٠ق١َ١ ئ١َ١ ت١ئهٝس ب١ ٖات٠ٚٛ، َٝعا١ْٝن١ ي١ ن١ ؾ١ضَاْب١ضإ ق١ض٠ب٣ٚٛ

َٜص٣٠ نطز٠ٚ١ْ، ناى خع١َتطٛظاض٣، ٚ مش١ى ْا١ٜت، ث٢َ نؤتا٢ٜ الث١ِض٠ ن١ْسٜٔ ب١ ٚشيإ ٠ٚنٛ ٠ٚت١ؾاغ١ً  ب١ِض

َٜع ث١ضي١َا٢ْ ئ١ْساّ ن١ْس ي١ ظٜاتط ن١ نطز٠ٚٚ، ظٜاز٣ %7 ي١ َٝسا٠ٚ، ئٝؿاض٠ت٢ ب١ِض ١َُٝف ث ٕ  ئ َٝـ٢  ئٝؿـاض٠شيا  ث

َٜص٣٠ ب١ زا٠ٚ، َٜص٣٠ ب١ ب١خؿري نطز٠ٚٚ، ن٢َ١ %9 ي١ ِض ٕ  نطز٠ٚٚ، ن٢َ١ %4 ي١ ِض َٝبٝٓٝتـا ِ  ت َٝؿـ ّ  بـؤ  ِضائ١ن  ئـ١

َٜــص٣٠ نؤ١َاَل١ٜتٝــ١نإ غــٛٚز٠ خاَيــ١، َٝهــ٠ٚٛنا٢ْ نــطز٠ٚٚ، ظٜــاز٣ %83 ب١ِض  ظٜــاز٣ %41 يــ١ ِضٜــص٣٠ بــ١ تــط ت

َٜص٣٠ زاضا٢ٜ ْا ١َٚدٛزات٢ نطز٠ٚٚ، ٔ  نـطز٠ٚٚ،  نـ٢َ١  %6 يـ١  ب١ِض ّ  نـ١ْسٜ َٜع  ث١ضيـ١َا٢ْ  ئ١ْـسا ِ  بـ١ِض َٝبٝٓـٝ  ت

َٞ ئاَاش٠ٜإ زاضا٢ٜ يٝص٣١ْ ث١ضي١َا١ْن٣١ ئ١ْساّ 11 ١ٖض ١ْ،٠ٚزا ث٢َ ئاَاش٣٠ نطز،  ططْطرت ٣َٚٛ١ٖ ي١ زا٠ٚ، ث

َٝبٝٓٝا٣١ْ ئ١ٚ ٠َٛٝ ن١ ت َٜعتإ ئ ١َٜٓض٣ ٚ سه١َٛت ئاضاغت٣١ ب١ِض ْٛ  ٕ ٕ  ئاضاغـت٣١  نـطز٠ٚٚ،  سهَٛـ١تتا ١َُٝؾـتا  ئ

١َُٝ نطز٠ٚٚ، َٝب٢ٓٝ ؾ١ف الث١ِض٠ بؤ به١ٜٔ، غ١ٜط٣ ئ١ط١ض ئ  دـٛاب  سهَٛـ١ت  ١ب١غتُا١َْ ن١ زاضا٢ٜ يٝص٣١ْ ت

َٜـص٣٠  بـ٢ْٚٛ  ظٜـاز  ٖـؤ٣  ِضْٚٚهطزْـ٣٠ٚ١  زاٚا٣ يٝص١ْ بسات٠ٚ١، ٕ  غـٛٚز٠  ِض َٜع  يـ١  نؤ١َاَل١ٜتٝـ١نا َٜٓـ١ض٣  بـ١ِض ْٛ 

١َُٝ ئٝرت ز٠نات، سه١َٛت ٚ  بهـ١ٓٝ  ْـاب٢َ  ظٜاتط ي٠ٚ١ ئ ٠ٚ١ًَ،  ْـا َٜه٢  ت١ؾاغـٝ َٜع  تـط  دـاض ٕ  غـ١ضؤن٢  بـ١ِض  ث١ضيـ١َا

َٝبٛٚضزٕ زاٚا٣ ٣١ٜ٠َٛٝ ي١ٚ ز٠ن١ّ ي َٝٓا ب١ناضّ ن١ ؾ َٜعت، ب١ضاَب١ض ٖ  يـ١  ِضٜٚٚـسا  ن١ ساَي١ت٣١ ئ١ٚ ٖٝٛازاضّ ب١ِض

َٜت٠ٚ١، ثطؤتؤنؤٍ  ز٠ن١ّ. غٛثاغت بهٛش
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 عُط. ناى ؾ١ضَٛٚ
َٜع ز.عُط ظيساَري   :(ْٛض٠ز٢ٜٓ)ب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
ٕ  ث١ضيإ ضغت٣١ ١ٜى بؤ ت١ْٗا ٕ ٖاٚناض خـا ٕ  ئاطـازاض٠  زاضاٜـ٢  يٝصْـ٣١  يـ٣٠ٚ١  َـا  نـؤ١ْٝت٢  يـ١  ْٝـ١،  ئاطـازاض  ٜـا

َٞ بؤ١ٖض َٛاظ١ْ٠، ئاَاز٠نطز٢ْ ٚ  ت١ْٗا ب١ؽ ت١َاؾا٣ ن١ َٛاظ١ْ٠، ئاَاز٠نطز٢ْ ي١ ١ٖب٢َ ؾاض٠ظا٢ٜ ن١ ن١غ  ئـ١

 بـؤ  بؤٜـ١  ْٛٚغطا٠ٚ، 31/6 تا 2111 خ١ضد١ٝنا٢ْ 2111 سٝػاب٢ ،2111 سٝػاب٢ ئ١ظا٢َْ بهات، د١ز٠ٚي١

٣١َُٝ ٢َُٜ ن١سه١َٛت٢ ِض١ْٚٚ ظؤض زاضا٢ٜ يٝص٣١ْ ي١ ث١ضي١َإ ئ١ْساَا٢ْ ئ ٕ  ١ٖض  يـ١  بـِط٣  بـ١  ئـ١َي٢َ،  نٛضزغـتا

 يـ١  َـ٠ٛظ٠ؾري  تـ١عٜٛعات٢  ن١ ِض١ْٚٚ بؤّ ظٜاز٠ن١ ٠َٛظ٠ؾري ت١عٜٛعات٢ نؤ٣ ي١ ٖات٠ٚٛ، ِضاثؤضت١ن١ٜإ ي١ 15%

َٝس٠ناتا، ز٠غت ن٠ٚ١ٝ َٜٓس٠ٚاضٜؿِ زا١ٜ، ي١ب١ضز٠غتِ َٔ نْٛه١ ث  ١ٜ١ٖ، ئٝدتٝػاغِ ١َداي١ ي١ٚ ١ٜ١ٖٚ خٛ

 ئُٝتٝشاْـات،  ئذـٛض٣  يـ١  َٛسـاظ٠ض٠،  ئذـٛض٣  يـ١  َٛت١قاعـسٜٔ،  ئذٛضات٢ ي١ ضاتب، ي١ ٠َٛظ٠ؾري، ت١عٜٛعات٢ ن١

 داَٝعــ١، خسَــ٣١ َٛخ١غ١غــات٢ ظٜاؾــ١، َٛخ١غ١غــات٢ غــ١ن١ٕ، َٛخ١غ١غــات٢ ختــٛض٠، َٛخ١غ١غــات٢

 َٛخ١غػات٢ ١ْٖس٠غ٢، َٛخ١غ١غات٢ ٢ْ١ٗٝ،َ َٛخ١غ١غات٢ ئ١تؿاٍ، َٛخ١غ١غات٢ ئ١ضظام، َٛخ١غ١غات٢

٠ٚ١َُٜٓ، ض٠ئٝػ٢ ع١ْا٢ٜٓٚ َٔ ت١ْٗا ئ١َ١ خاغ١،  ١ٖٜـ١،  تط نطا٣ٚ ت١ضخإ ٚ َٛخ١غ١غات ز٠ٜإ ب١ ن١ ئ١خٛ



 155 

١َُٝ ئ٠ٚ١ ي١ب١ض نؤتا١ٜٝن٣١، ١ٖتا ت١قاعس٣ َٛناؾ١ئات٢ ي١ ١ٖض  بـ٣٠ٚ١  غـ١ض  زاضا٢ٜ يٝص٣١ْ ئ١ْساَا٢ْ ٠ٚنٛ ئ

ٍَ غــت١،ز٠ ي١بــ١ض د١ز٠ٚيــ١ناصيإ نــ١ َٜع ي١طــ١ َٜٓــ١ض٣ بــ١ِض َٜو سهَٛــ١ت ْٛ  ٖــ١ب٠ٚٛ، نؤبْٛٚــ٠ٚ١َإ نــ١ْسداض

َٜـص٣٠  بـ١  نـ١  ئ١نات، ظٜاز بِط٠ ئ١ّ بؤ نطز٠ٚٚن١ ئ٠ٚ١ ي١غ١ض َْٛاق١ؾ١َإ ١ٖب٠ٚٛ، زاْٝؿتُٓإ  ظٜـاز٣  %15 ِض

ـ  خػتؤت١ خؤٜإ ِضْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ئ١ٚاْٝـ نطز٠ٚٚ، َٝ ٚ  ثـ  يـ١  بـاؽ  نـ١  ٖـات٠ٚٛ،  ِضاثؤضت١نـ١  يـ١  نـ١  بـ٣٠ٚ١  نـا

َٝسا٢ْ ئ١نات، ٣َْٛ ن١غ٢ ١ٖظاض 17 نطز٢ْ ت١عري َٜو ظٜاتط ز٠ضَاَي٣١ ث َٜو  تـط،  ٣١َٓٗٝ ثٝؿ١ٚ ب١ٖ١ْس  ١ْٖـس

َٝؿــٓٝاض٣ َٜــص٣٠ بــ٢ْٚٛ ظٜــاز ي١غــ١ض ئــ١ب٢َ ناضٜطــ١ض٣ ئ١ٚاْــ١ ٖــ١َٛٚ ٖــات٠ٚٛ، يٝص١ْناْــ٠ٚ١ يــ١ْاٚ نــ١ تــط ث  ِض

َٜــت، ئاضاغــت١ ثطغــٝاض نــ١ نــات٢َ نــاضّ، تهــا َــٔ ئــ٠ٚ١ ي١بــ١ض َــ٠ٛظ٠ؾري، تــ١عٜٛعات٢  ئاضاغــت١ ض٠خٓــ١ ٜــإ ز٠نط

َٜت،  غٛثاؽ. ظؤض ١ْب٢َ، ئٝٗا٠ٚ١ْ ب١ ز٠نط
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ. بٝ ٍ ساد٢ ناى
َٜع اظيس غًُٝإ )بٝ ٍ(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٔ ٍَ َٝهٝـِض ٖٝ  بٕٛٚ، َاْسٚٚ ب١ِضاغت٢ زاضا٢ٜ يٝص٣١ْ بؤ خؤؾِٝ ز٠غت ي١ط١  ْـاب٢َ،  نـٛضت٢  ٚ ن١ّ ب٢َ اثؤضت

َٝه٢ ب١تاٜبــ١ت٢ َُٝٛاٜــ١ َــٔ بــ١ؽ َٛؾ١غــ١ٍ، ٚا ِضاثــؤضت  نــ١ يــ٣٠ٚ١ بــٔ ْاِض٠ســ١ت ظٚٚ ئ٠ٚ١ْــس٠ ئــ١ٚإ ْــاب٢َ ث

ٕ  ططتٓـ١  ِض٠خٓـ١  ئ١ٚ ئ١ٚا١ٜ١ْ ز٠طري٣َ، زَي ِض٠خ١ٜ١ٓنٝإ ٚ  ٜـا  ظٜـاتطب٢َ،  ِضْٚٚهطزْـ٣٠ٚ١  بـؤ  نطزْـ١  ثطغـٝاض  ئـ١

َٜه٢ ٠ن١ّز زَي زاٚاٜإ َٔ ئ٠ٚ١ ي١ب١ض  غٛثاؽ. ١ْبٔ، ع١غ١ب٢ ظٚٚ ئ٠ٚ١ْس٠ تط داض
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

َٟ  نـ٢َ  ئاضاغـت٣١  ِض٠خٓـ١  ساد٢، ناى ئ١ظا٢ْ  َٛالس١ظ٠ٜـ١نت  ز.اظيـس  نـاى  بساتـ٠ٚ١،  ٠ٚاَلّ ١ٖٜـ١  ٖـ١ق٢  ز٠نـط

 ؾ١ضَٛٚ. ١ٖبٛٚا
َٜع ز.اظيس ابطاِٖٝ ٠ٚضت٢:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜع ١ٜنٝإ، ١ٖبٛٚ، َٛالس١ظ٠ّ ٚزٚ َٔ ّ  ئ١طـ١ض  نـطز،  خٝتـا٢َ  سٝػـاب٢  يـ١  باغـ٢  زاضاٜـ٢  ٠ٚظٜـط٣  ب١ِض  ئٝذـاظ٠

٢َٝ خٝتا٢َ سٝػاب٢ ْٝعا١َٝ، بس٣٠،  ٖـ٢  بهـط٣َ،  ئاَاز٠ 15/4 تا ئ١ب٢َ ايعاّ( ٚايسٜٔ اغياي١ٝ )االزاض٠ قا٢ْْٛ ب١ث

َٜعٜإ ب١اَلّ ١ْٝ، 2112 ٢ٖ خؤ ١ٜ،2111  ؾ١ؾ٢ َاْط٢ باغ٢ ئاَاز٠نطا٠ٚ، 31/4 ٢ٖ ن١ نطز ي٠ٚ١ باغ٢ ب١ِض

َٜع زاضاٜـــ، يٝصْــ٣١ ِضاثؤضت١نــ٣١ ز٠ضبــاض٣٠ ٜــ١ى، ئ١َــ١ نــطز،  ٖــ١َٛٚ ِضاثــؤضت٢ ؾــ١ض٣َٚٛ نــ١ ز.ئــاضاؽ بــ١ِض

٢َٝ ب١ؾ١، زٚٚ ِضاثؤضت١ ئ١ّ ت١بع١ٕ يٝص١ْنا١ْ،  نـْٛه١  زاضا١ٜٝ، يٝص٣١ْ ِضاثؤضت٢ ِضاثؤضت١ (ئ82ّ١) َازز٣٠ ب١ث

َٜت، ئ١ْساَإ غ١ض زاب١ؾ٢ زاضا٢ٜ يٝص٣١ْ ٢ِضاثؤضت ن١ ز٠نات ي٠ٚ١ باؽ ١ٜ٠َٛٝن٢ ز٠نط  ي١غـ١ض  قػـ١  طؿـت٢  ب١ؾ

ــ١ ــت، ِضاثؤضت١نـ َٜـ ــ١ زٚٚ ز٠نط ــ١، ب١ؾـ ــ٢ ِضاثؤضت١نـ ــ١ّ، ب١ؾـ ــؤضت٢ ١ٜنـ ــ٣١ ِضاثـ ــ٢ يٝصْـ ــ١، ٚ زاضاٜـ  ِضاٚ ئابٛٚضٜـ

 غٛثاؽ. ظؤض ث١ضي١َا١ْ، زٜه٣١ يٝص١ْنا٢ْ بؤن٢ْٚٛ ِضاٚ ز٠ّٚٚ، ب١ؾ٢ خؤٜا١ْ، بؤن١ْٚٛنا٢ْ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض



 156 

 خٛضؾٝس. ناى ؾ١ضَٛٚ
َٜع خٛضؾٝس اظيس:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝه٢ ب١ؾ١، زٚٚ ِضاغت١ ئابٛٚض٣ ٚ زاضا٢ٜ يٝص٣١ْ ِضاثؤضت٢ َٝه٢  زاضا١ٜٝٚ ي١يٝص٣١ْ ب١ؾ  ِضاثؤضت١نـ١  يٝذاْـ١،  ب١ؾـ

َٝؿه١ف ِضاثؤضت ١ٜى ب١ بؤ١ٜ ١َُٝ زٚٚ، ١ٜى، ئ١َ١ نطا٠ٚ، ئ١ْساَإ ب١ ث  ١َٖٛٚ ب١ ثان٠ٚ١ٝ، ١ْٝت ١َٖٛٚ ب١ ئ

َُٝإ ئ٣٠ٚ١ زاْٝؿتري بٛزد١ٜ١ ئ١ٚ ي١غ١ض ٜٚصزا٠ٚ١ْ ب١ٖ١َٛٚ ئٝد غ٠ٚ١، ٕ  ِضاثؤضت١نـ١  يـ١  نـطا٠ٚ  ث  تؤَاضَـا

ّ  نطز٠ٚ١ْٜـ١ن٢  بري ٜإ غٝاغ٢ بؤن١ْٚٛن٢ بططٜٔ ي٠ٚ١ ط٣َٛ ئ٣٠ٚ١ ب١ب٢َ نطز٠ٚٚ،  ي١غـ١ض  خـٛا  ئـ١ٚال،  الٚ ئـ١

َٝس٠ ٚ  بـ١  ١ْٝ١ٗٝت،َ ١َٖٛٚ ب١ ؾاٖ ٚ  ٜٚـصزإ،  ٖـ١َٛ ٚ  ثـان٢،  ز٠غـت  ب١ٖـ١َٛ ٕ  ئـ١ ّ  ئٝؿـ١َا  بـ١ب٢َ  زا٠ٚ، ئـ١دما

َٝو ٖٝ  ِض٠نا٣ٚ ئ٣٠ٚ١ ١َُٝ به١ٜٔ، ؾت َٜـو  ْٝـ١  ط١ًُٜٝإ ي٠ٚ١ ئ ّ  بططٜـت،  ِض٠خ١ٜٓـ١ى  بطاز٠ض َٝو  نـ١  بـ١اَل  ؾـت

َٝـت  ِضاثؤضت ي١ْاٚ َُٝـ١  ٚ بـ٢َ  زٜـاض  ٚ ٖاتب ٕ  ئ َٝٝـساب٢َ،  ئاَاش٠َـا َٜـو  ئـ١ٚدا  ث َٝـ  بطاز٠ض ًَ  ١ٖقـ١  زاضاٜـ٢  يٝصْـ٣١  تب

َٜٓسؤت٠ٚ١، ١ْت ٜإ نطز١ٜٚٚت٢ ئاخط نطزبا، ئ٣١َ١ َٜٝٛػت ٠ٚنٛ ْان٣١ س١ظ ٜإ خٛ ٢َٓٝ  ؾت١ن١ ث  ٚ ١َٖيػـ١ْط

َٝه٢  دٝـاٚاظ  بؤن٢ْٚٛ ِضاٚ ب١ ِضاثؤضت نطز٢ْ ظ٠ْطري ٚ ططتٔ ِض٠خ١ٓ ١ٜع٢ٓ ئ١ط١ض ئ١َ١ بس٢َٜ٠، َاؾ٢  ظؤض ؾـت

ٍَ اٍَٛت١ع ئاَاز٠ؾري ز٠ن١ٜٔ، ١َقبٛزي ِض٠ٚا١ٜ، َٜو ي١ٖ١ض به١ٜٔ، ِضا١ٜى ١ٖض ي١ط١ َٝت بطاز٠ض  دٝاٚاظ٣، ب١ب٢َ ب

َٝو ي١ٖ١ض َٝو ١ٖض ٚي١ ؾطانػٝؤْ  غٛثاؽ. ظؤض ب٢َ، ال١ْٜ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 ٠ٚظٜط. د١ْاب٢ ؾ١ضَٛٚ
َٜع باٜع تاَي١با٢ْ/ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ئابٛٚض٣:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
 ئاَاز٠ خٝتا٢َ سٝػابات٢ ئ٣٠ٚ١ ب١ْٝػب١ت٢ ..، زاضا٢ٜ يٝص٣١ْ با ب، غ١ي١ت ئ١ط١ض ز٠ن١ّ باؽ ١ٚظٚع١َ ئ١ّ

َٜت، ١َُٝ ز٠نط  نـ٣١  بهـات  ت١سسٜـس٣  نـ١  ١ٜ١ٖ ز٠غ١اَلت٣١ ئ١ٚ زاضا٢ٜ ٠ٚظٜط٣ ئ٣٠ٚ١ زٚا٣ ئ٠ٚ١نإ ي١ٖ١َٛٚ ئ

َٜت، ٠ٚظاض٠ت١نإ ي١ َٜت ن١ ز٠ن١ٕ، ئاَاز٠نطزٕ ب١ ز٠غت 15/4 ي١ ئ١ٚإ نْٛه١ ز َٜت، ئٝٓذا ز َٝطزض  ال٣ يـ١  ئ١ْ

١َُٝ َٜت ي١غ١ض ت١غؿٝات٢ ئ َٜت، ٚ ز٠نط َٝطزض َٝػتاف تا ز٠ْ  غٛثاؽ. ئ١ٖٚاب٠ٚٛ، ي١عرياقٝـ ٚا١ٜٚ ئ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

ٚ  زا١ٜٚت٠ٚ١ٝ، دٛابٝإ ئ١ٚإ نطز ثطغٝاضت تؤ خإ ث١ضيإ ٚ  ئـ١  زَي ض٠دـات  ْـانط٣َ،  زٚاٜـ٢  َٛزاخ١ي١ٜـ١  ٖـ١َٛ

َٝط٠، بؤ٣ زٚا٢ٜ نطز٠ٚٚ، قػ١ت تؤ زاٜت٠ٚ١، دٛاب٢ ئ١ٜٚـ نطز غٛئايت تؤ ز٠ن١ّ،  ؾ١ضَٛٚ. َاَؤغتا بٓ
َٜع ؾ١ضَإ ععايسٜٔ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
ٔ  زٜـاض٠  ٕ  الٜـ٢ْ١  ظٜــاتط ِض٠ْطـ١  قػـ١نامن  َـ َٜتـ٠ٚ١،  ثـ  ـ  بطط َٜٝٓــ١ ثاؾـاْٝ ٚ  ٚضز٠ناضٜـ١نا٢ْ  غـ١ض  ز  ئــ٣٠ٚ١ ْـا

َٝٓاغ١ٜ١ن٢ ئ١ط١ض خؤ٣ ١ٜ١ٖ، ١بٛزد ب١ ث٠ٜٛ١ْس٣ َٝو  ٠ٚط١ِضخػـت٢ٓ  بهـ١ٜٔ،  ظاْػتٝا١ْ ث ٕ  نؤَـ١َي  ز٠ضاَـ١شيا

ّ  َازز١ٜنا١ْ، ز٠ضا١َت١ ١ٖض٠ٖٚا زاضا١ٜٝنا١ْ، ز٠ضا١َت١ ٚ َطؤ١ٜٝنإ ز٠ضا١َت١ ١ٜ١ٖ، ٛ  ئاٜـا  بـ١اَل َٝػـتا  تـا٠ٚن  ئ
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َٜع٠ ٠ٚظاض٠ت١ ئ١ٚ ٚ  ب١ِض ٕ با نـ١  ئ١ٚز٠ضا١َتاْـ٣١  ٠ٚط١ِضخػـت٢ٓ  يـ١  بـ٠ٚٛ  غـ١ضن١ٚتٛ ٚ  بـؤ  نـطز  لـا ـ  بـ١ض٠ َٝ  ثـ

ــ٢ْٚٛ ــابٛٚض٣ ن ــتإ، ئ ــ١ض٠ٖٚا ي١نٛضزغ ــا٢ْ ٖ َٝه٢ زاْ ــاْ َٜطخ ــابٛٚض٣ ش ــ١ٚ ئ ــؤ ثت ــ٣٠ٚ١ ب ــتا٢ْ ئ ــ٢َ نٛضزغ  ث

َٝتـ٠ٚ١،  َٜٓ َٝري ز٠ثطغـري  ثاؾــإ ببٛٚش ٢َٜ  ز٠َيــ َٝــو ب١ٚقــ١باض٠ا، ٖـ١ب٢َ  بٛزد١ٜــ١نُإ ١ٖٜـ١  زْٚٝــا يـ١نٛ  ٠ٚظاض٠ت

َٝـ ب١ض٠ٚ بؤ ١ْٝ ئٝػترياتٝذ٢ ث ٢ْن١ ي١غ١ض٠، نٛضزغتا٢ْ خ١َيه٢ ١َٖٛٚ ن١ناض٠ْٛٚغ٢  ئـابٛٚض٣  بطز٢ْ ث

َٝؿه١ٚتٔ ت١ْٗا نٛضزغتإ ي١ ئ١ط١ض ي١نٛضزغتإ، َٝط٠ َٔ باَي١خا١ْب٢َ، ث َِٝ ي َٝؿه١ٚتٔ ز٠َي  ١ْٝ، باَي١خا١ْ ت١ْٗا ث

َٝؿه١ٚتٔ دؤض٠ زٚٚ ئ٠ٚ١ ي١ب١ض ٕ  ي١ ن١ ئ٣٠ٚ١ غت٢ْٚٛ، تطٜإ ئ٣٠ٚ١ ئاغؤ٢ٜ، ١ٜنٝإ ١ٜ١ٖ، ث  ز٠بـ٢َ  نٛضزغـتا

١َُٝ ئ٠ٚ١غت١ْٝٚٛ، ب١ِضاغت٢ باَي١خا١ْ، نطز٢ْ زضٚغت باض٣٠ ي١ َٜٝٛػتُٝإ ئ َٝؿه١ٚت١ٓ ب١ٚ ث  ١ٖٜـ١،  ئاغـؤ١ٜٝ  ث

ًَط١ ب١ بدي ظ٣ٚ٠ ي١غ١ض بب٠ٚ١ٓ ثإ باَي١خاْا١ْ ن١ئ١ٚ َٝ  ناضطـ١  بـ١  بـدي  ١ٖٚض٠ٖا بٛٚشا٠ٚ١ْ، بؤ نؿتٛناَي١ٝنإ ن

٢َُٜ  زاْٝؿـتٛا٢ْ  ي١ ظؤض شَاض١ٜ٠ن٢ بؤ بِط٠خػ٢َ ناض ١ٖزي ١ّٖ ئ٣٠ٚ١ بؤ ّ  نٛضزغـتإ،  ٖـ١ض ٕ  ٖـ١  ثؿـت  خؤمشـا

 ب١ضٖــ٢َ١ غــاظ٣ ثٝؿــ١ الٜــ٢ْ١ يــ١ ٜــإ نؿــتٛناَي٢ الٜــ٢ْ١ يــ١ ض بــ١خؤَإ نــ١ ب١ضٚبَٛٚاْــ٣١ بــ١ٚ بب١غــتري

َٝــٓري، َُٝــ١  ئــ٣٠ٚ١ ي١بــ١ض  ز٠ٖ ٚ  ؾانتــ١ض٠ناصيإ، ٖــ١َٛٚ،  ب١ِضاغــت٢ ئ  بــؤ  يــ١باضٕ،  ظؤض ٖؤناض٠ناصيــإ ٖــ١َٛ

ــه١ٚت٢ٓ َٝؿ ــتإ ث َٜطــ١ يــ١ نٛضزغ ــاظامن ثٝؿ١غــاظ٣، ٣ِض ــ٢ ْ ــتا، تــا٠ٚنٛ ي١ب١ضن َٝػ ــتِ ئ ــاظ١ٜ يــ١ ١َب١غ  ثٝؿ١غ

ٕ  زضٚغت غؤْس٠ غرتاتٝص١ٜنا١ْ، ٕ  زضٚغـت  ١َغـ١ٓٝ  ٚ نـطز ِ  ب١ِضاغـت٢،  ْٝـ١  نـطز َٝـط٠  ١َب١غـت  زا١َظضاْـس٢ْ  ي

َٝه٢ نــ١ ناضطــ٣١ ئــ١ٚ ناضط١ٜــ١،  ٜــإ ٖــات٠ٚٛا ئــ٠ٚ١ نــات٢ ْــاظامن ز٠نــات، ز٠غــت١ب١ض نٛضزغــتإ بــؤ ظؤض زاٖــات

ٍَ 11 بؤ ئ٠ٚ١ ز٠ن١ٜٔ، ؾ١ضَاِْط٠ٚا٢ٜ غاَي١ 21 ١ْ،٠ٖاتٛٚ ٢َُٜ ن١ ز٠ن٢َ غا َٝطاق٢ ِضش  تا٠ٚنٛ ب١اَلّ ِضؤٜؿت٠ٚٛ، ع

َٝػتا ١َُٝ ئ َٝٓاْـ٠ٚ١  نـٛضت  ب١ز٠غـت  ئ َٝٓري،  ٖ َُٝـ١  ز٠ْـاَي ٚ  ئ َٜتـ١  نـ١  بٛزدـ٣١  بـِط٠  ئـ١ ٕ  ز ٕ  ْـاظاْري  ز٠غـتُا  نـؤ

٠َٛٝ ت١غ١ضٚؾ٢ َٝهـ١  ئـ٠ٚ١  ب١ِضاغت٢ به١ٜٔ، ث ٔ  ١ٜن ٚ  ز٠ظامن، ٢ناض٠غـات  بـ١  َـ َٜع٠  ٠ٚظاض٠تـ١  ئـ١  نـ٣١  ْـاظامن  بـ١ِض

ٕ  طؿت٢ ئاغت٢ ز٠زات ئ٠ٚ١ ١َٖٚي٢ ٕ  يـ١باظاِض٠نا٢ْ  ْطخـ١نا َٝطري  نٛضزغـتا َٝؿـ١  بهـاتا،  دـ  غـ١ض٠ن١ٝنا٢ْ  ئ٠ٚ١ن

١ٜ١َُٝ ٍَ  ئـ٠ٚ١  ِضاغـت١  نطزٜٚٚٔ، ١ٖاَلٚغا٢ْ تٛٚؾ٢ ن١ ئ ّ  بـٔ،  ١َٖاٖـ١ْط  ز٠بـ٢َ  زاضاٜٝـ١،  ٠ٚظاض٠تـ٢  ي١طـ١  بـ١اَل

َٜٔ، ْطخ١نإ طؿت٢ ئاغت٢ بتٛاْري نؤٕ ب٢َ، زاْا٠ٚ١ْ ث ٕ ٠ٚظاض٠ت٢ ال١ٜٕ ي١ ز٠ب٢َ ث ١ْن١ َٜعض  ب١تاٜب٣١ بجاض

١َُٝ ن١ب١ِٓض٠تري، نااَلٜا٣١ْ ب١ٚ ب١ضاَب١ض  نٛؾـت٠ٚٛ،  نٛضزغـتا٢ْ  باظاِض٠نـا٢ْ  ب١ِضاغـت٢  ئـاظاز،  بـاظاِض٣  بـ١ْا٣ٚ  ئ

ــ١ْس٠ ــ١ٚ ١ٖضن ــ٣١ َٛٚن ــ١ضإ ز٠ضَاَي ــسإ ٚ ؾ١ضَاْب ــ١ضظ ناض١َْ ــ٠ٚ١ ب َٝت ــاظاِض ،ز٠ب ــ٢َ ب ــ١ز غ ــ٠ٚ١ ب١ق ــ١ضظ ئ  ب

َٝت٠ٚ١، َٝؿ٣١ ز٠ب ١َُٝ ن َٝؿـ٣١  ز٠ضَاَي١ْٝ١، نطز٢ْ ي١ظٜاز ئ َُٝـ١  ن َٝؿـ٣١  ث ْٝـ١،  بـ٢َ  ئ َُٝـ١  ن ٚ  ئ  نـ١  ئاغـت١ٜ١  يـ١

َٝطري ْطخ١نإ ئ١ٚ ي١ئاغت٢ ز٠ب٢َ َٜٔ، د ٕ  ن١ ئ١ٚا٣١ْ بهط َٝٝـا  ٠ٚنٛخٛاضز١َ٠ْٝـ١  بٓـ١ِض٠ت٢،  نـااَل٣  ز٠طـٛتط٣َ  ث

َٝو ن١َاي١ٝنإ، نااَل ب١اَلّ غ١ض٠ن١ٝنإ، ٕ  ظؤض غـ١ٜاض١ٜ٠ن٢  ن١ ئاظاز٠ ١ٖضن١غ َٜـت،  دـٛا  ظؤض خاْٜٛٚـ١ن٢  ز٠نِط

َٝػـتا  تطَـإ،  خـاَي٢  ز٠نـات،  زضٚغـت  دٛإ ٕ  ٠ٚظاض٠تـ٢  طؤِض٠ثـا٢ْ  يـ١  تؤث١نـ١  ن١ٚات١ئ َٜٝٛػـت١  زاْاْساٜـ١،  ثـ   ث

َٜه٢ ض زاْإ ث ٕ ٜاخٛز زاْإ، ث ٕ ي١غ١ض َٝهـاض٣  نطز٣٠ٚ١ْ ن١ّ خٛاض٠ٚ٠ا/١ٜن١ّ: ئ١ٚا٣١ْ بؤ ْا٠ٚ ١ْٖطاٚ  ب

َٜص١ٜ٠ن٢ ب١ ٕ  ؾـٝاٚ،  ِض َٜعا ٔ  بـ١ِض ّ  يـ١  َـ َٝهـاض٣،  نطزْـ٣٠ٚ١  نـ١ ِ  ب ٚ  ثـاض  ٖـ١ظاض  25 نـ١  ْٝـ١  ١َب١غـت  زاَـ١ظاض٠ٚ

ٍَ َٟ 21 ئ١َػا َٝع٣ ٚ نٛضغ٢ ١َب١غتِ زاز١َ٠ظض٣َ، 16 ئآٜس٠ غاَي٢ ٚ زاز١َ٠ظض ِ  ١ْٝ، زاْٝؿذي َ  يـ١  ١َب١غـت

َٝهاض٣، نطز٣٠ٚ١ْ ن١ّ َٝه٢ ١َٖٛٚ بؤ ناض٠ ١ٖزي زؤظ٣ٚ١ٜٓ ب  ٖـ١ب٢َ،  خـؤ٣  زاٖات٢ ئ٣٠ٚ١ بؤ ئ١ٚنؤ١ََيط١ٜ١ تان
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َٝط٠ ١َب١غتٝؿِ َٜطخـا٢ْ  بٛٚشا٣٠ٚ١ْ ٚ طْٛس٠نإ ئا٠ٚزاْهطز٣٠ٚ١ْ ظٜاتط ي َٝه٢  ئابٛٚضٜـ١،  ش ٚ  ئاٜـا  تـط،  خـاَي  ئـ١

َٜع٠ ٠ٚظاض٠ت١ ٕ  بـ١ؽ  ٜإ بهات٠ٚ١ا، ب١ضظ نٛضزغتإ ي١ تان١ن١ؽ زاٖات٢ نطز٠ٚٚ، ئ٠ٚ١ بؤ ناض٣ ب١ِض ٚ  نـاَٚا  يـ١

ٕ  ب١غـسا  يـ١  ن١ ب٢َ ي١ٚغٛيؿ١ٜ١ ز٠َي٢َ داض ظؤض ن١ ب٢َ بٛزد١ٜ١ َٜـت،  بؤَـا ١َّٝٝ/ئاٜا  ز ٚ  غـ َٜع٠  ٠ٚظاض٠تـ١  ئـ١  بـ١ِض

َٜو تٛا١ْٜٛٝت٢ َٝٛإ ١ٜنػا٢ْ زازٚ دؤض٠نإ ي١ ب١دؤض َٝو نٛاض٠ّ/ بهاتا، زابري نؤ١ََيطا ئ١ْسا١َنا٢ْ ي١ْ  ١ٜن

َٜع٠ ٠ٚظاض٠ت١ ئ١ٚ ئاٜا ناض٠، ١ْس٣ض٠ٖ ث ٕ ئ١دماَسا٢ْ بؤ ططْط١نإ ١ٖض٠ ؾانت١ض٠ ي١ ٚ   ب١ض ٚ  ئـ١  ثـِطؤش٠  ٖـ١َٛ

َٝؿٓٝاض ٚ  نطاٚا١ْ، ث َٝـو  دـؤض٠  ض ب١ضز٠ٚاَاْـ١  ثـِطؤش٠  ئ١ٖٚـ١َٛ ٍَ  ئٝذطائات  ثِطؤش٠ٜـ١ى  نـ١  ز٠نـات  ئ١ٚاْـ١  ي١طـ١

ــت َٜ ــ٣١ ٠ٚضز٠طط ــ١ض ٚنات١ن ــات ب١غ ــ١د٢َ ٚ ز٠ب َٝب ــانط٣َا، د َٝط٠ٚ ْ ــ١ي ــ٣َٚ١ ِض٠ْط ــس٠ضٚ ي َٓٝ ــ١ٚخا٠ٕٚ ئ١ٚب١َي  ئ

َٝعٜإ ٚ ز٠غ١اَلت ن١ ٜا٣١ْنؤَجاْٝا ٕ  ْٝـ١،  ٖ ١ٜ٠َٛٝن٢  بـ١  ٜـا َٝري  تـط  ؾـ ًَـ ٕ  ب  غـعا  ئ١ٚاْـ١  ْٝـ١،  يـ١زٚا٠ٚ  خـ١َيهٝا

ّ  زضإٚ، ٚ  بـ١اَل ١ًَٕ زٚا٠ٜٚـ١،  يـ١  خ١َيهــ١نٝإ ن١ب١ِضاغـت٢  ظ٠ب١الساْـ٣١  نؤَجآٜــا ئـ١  ٚ ز٠خــؤٕ ثاض٠نـ١ف  ئ١غــ

َٝب١د٢َ ثِطؤش٠ن١ف ٚ ز٠ِضؤٕ ٕ  ٖـٝ   ب١ِضاغت٢ ْان١ٕ، د ٍَ  ئٝذطائاتٝـا ـ  ي١ٚا١ْٜـ١  ْـ١نطا٠ٚ،  ي١طـ١  ي١نٛضزغـتاْٝ

َٝـط٠  ٖـ١ب٢َ،  ظؤض دـؤض٠  ي١ٚ ٕ  ي َٝػـتا  ططْطـ١،  نـاضظؤض  ِض١ٖ٠ْـس٣  ب١ِضاغـت٢  طٛشيـا  نـاض  ِض١ٖ٠ْـس٣  بـؤ  نـاض  ئ١طـ١ض  ئ

َٜت، ٚ  يـ١زاٖاتٛٚزا  ثِطؤش٠نـإ،  ئ١دماَسا٢ْ بؤ ١ْنط َُٜـ٣١  ئـ١ َٝتـ١  ١ٖض ١َُٝز٠ب ٢َُٜ  ئ  ب١ضز٠ٚاَـ١نإ،  ثـِطؤش٠  ٖـ١ض

ٕ  غـات٢  ٚ يـ١نات  ثِطؤش٠نإ ن١ ئ٣٠ٚ١ ي١ب١ض َٝبـ١د٢َ  خؤٜـا َٜٔ،  د ٕ  بـ١ضز٠ٚا٢َ  بـ١  ْـانط  ز٠نـ١ٕ،  ظٜـاز  ثِطؤش٠نـا

َٝو َُٜ َٝري  ْـا٣ٚ  ز٠ب٢َ ز٠ب٢َ، ١ٖض َٝبٓـ ٢َُٜ  ي َٝه٢  ب١ضز٠ٚاَـ١نإ،  ثـِطؤش٠  ٖـ١ض ٕ  خـاَي َٝؿـٓٝاض  ثـِطؤش٠  ١ٖٜـ١،  تطَـا  ث

َٝه٠ٚ١ ي١ ن١ نات٢َ نطا٠ٚنإ، َٝت،  ثِطؤش٠ٜـ١ى  نـ١  ال١ْٜ  بـؤ  زٜعآٜـ٢  ٚ ز٠ِضٚات ب١غـ١ضزا  نـات٢  ب١ِضاغـت٢  ز٠ضز٠نـ

َٜت، بؤ زٜعا٢ٜٓ زٜاضٜهطاٚ ي١نات٢ ز٠ب٢َ طٛشيإ، تاظ٠ ١ٜ١ٖ  زٜاضٜهطاٚ نات٢ ١ْنطا٠ٚ، َٜت١ ثاؾإ بهط  بٛاض٣ به١ٚ

َٝب١د٢َ ٔ  بـ١ْا٣ٚ  ٖـ١ض  نطزٕ، د َٝه٢  زٜـعاٜ ـ  نـ١  ططْطـ١،  ظؤض نـ١  ١ٖٜـ١  تـط  خـاَي َٜعاْٝ ٕ  بـ١ِض َٝٝـسا،  ئٝؿـاض٠تٝا  ث

َٜعإ زٜعا١ٜٓ، ١َغ١ي٣١ ٔ  ١َغـ١ي٣١  اغت٢ب١ِض ب١ِض ٕ  غـااَل١ْ  زٜـعاٜ ٚ  ًَٝـاض  ز٠ٜـا ٕ  زٜٓـاض ٕ  ز٠ٜـا ٚ  زٜٓـاض  ًَٝـؤ  يـ١

َُٜــ١ َٜع٣٠ ٠ٚظاض٠تــ١ ئــ١ٚ ز٠ثطغــِ َــٔ ز٠بــا، ٖــ١ز٠ض بــ١ ١ٖض ٍَ نــ١ زاْــإ ثــ ٕ بــ١ِض  بــ١ غــ١ض تٛاْاغــاظ٣ ي١طــ١

٢َُٜ ٠ٚظاض٠ت١نا٢ْ َٝو نٛضزغتإ، ١ٖض َٜهٝإ نطز، ِض٠ٚإ ؾ١ضَاْب١ض٣ نؤ١ََي ٕ ِض ؾـا٢ْ١ٜ  ب١ِضاغت٢ ١ْٖس  ٠ٚاْهـطز

 ٠ٚنٛ ز٠ضنٛٚبٕٛٚ ي١تٛاْاغاظ٣ ئ٣٠ٚ١ ي١ب١ض نطز١ْن١، ِض٠ٚإ بؤ ١ْبٛٚ ب١َٓا١ٜى ٖٝ  ئ٣٠ٚ١ ي١ب١ض ١ْبٕٛٚ،

َٜٓس٢ْ ئ١ٚا٣١ْ َٜو ب١ ١ٖض بااَل، خٛ َٜو دؤض٠نإ، ي١ دؤض َٜه١ٚتٔ، ب١دؤض َٜو ِض  قـايب٢  بٝد١ٜٓ١ ز٠تٛاْري ب١دؤض

ٚ  ّبـ١الَ  نـطإ،  ِض٠ٚإ خ١َيها١ْ ئ١ٚ ْاغٝٓٝـ ب١ ئ٣٠ٚ١ َٜع٠  ٠ٚظاض٠تـ١  ئـ١ َٜطا٣  ز٠ٜتـٛا٢ْ  بـ١ِض  تٛاْاغـاظ٠ٚ١ٜ  يـ١ِض

َٝو ٠ٚ١َٓٝ بٔ زٜعا١ٜٓض بهطزبا١ٜ، ز٠ض٣٠ٚ٠ ِض٠ٚا٣١ْ ناضا ظؤض ١َْٖٛسغ٢ نؤ١ََي  ئـ٠ٚ١  ْـاظامن  ب١اَلّ نٛضزغتإ، ب

ّ  ٠ٚاَلَـ٢  ٠ٚظٜط د١ْاب٢ نطا٠ٚ ئ١ط١ض ْاا، ٜإ نطا٠ٚ َٝؿـٓٝاض  ١ْؾـهطا١ٜ  ئ١طـ١ض  بساتـ٠ٚ١،  ئـ٠ٚ١ ٔ  ث ٛ  ز٠نـ١ٜ  ٠ٚنـ

ٕ  ب١ ٜاخٛز به١ٕ، ِض٠ٚإ خ١َيها١ْ ئ١ٚ ٜاخٛز ثِطؤش١ٜ٠ى،  نؤَجاْٝاٜـ١ى  ٜـ١نذاض  نٛضزغـتا١ْ،  يـ١  نؤَجاْٝـا  ز٠ٜـا

َٝو زٜعا٢ٜٓ ١ّٖ زٜعأٜ، بؤ به١ٕ باْط َٝؿـٓٝاض٣  يـ١  ن١ به١ٕ، ث٢َ ثِطؤش٣٠ نؤ١ََي  زا2111 صيْٛٚـ١  بـؤ  غـاَي٢  ث

َٝو ١ٖض٠ٖٚا ١ٜ١ٖ، َٝ خؤَاَي٢ ١َْٖٛسغا٣١ْ ي١ٚ نؤ١ََي َٝػـتا  تا٠ٚنٛ به١ٕ، ناض٠ن١ٜإ ط٠ؾ َُٝـ١ف  ئـ٣٠ٚ١  بـؤ  ئ  ئ

َٜه٢ َٜٓري نٛضزغتا٢ْ ٚ ْٝؿتُٝا٢ْ ١َضن١ظ َٝو زاْا١ْ، ث ٕ ١ٖض ١َغ١ي١ن١ زٜػإ زٜاض٠ زٜعأٜ، بؤ زاسي١ظض  نات

َٝؿٓٝاض ثِطؤش١ٜ٠ى َٜت، ث ٕ  ٠ٚظاض٠تـ٢  ال١ٜٕ ي١ ز٠نط ٕ  يـ١  دـا  زاْاْـ٠ٚ١  ثـ  َٜـت،  ؾاضؤنـه١نا ٕ  يـ١  ز َٜهـا َٜـت،  الز  ز
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َٝطا١ٜى ضي١ٖ١ َٜـت  د َٜتـ١  ز ٕ  ٠ٚظاض٠تـ٢  ز ٕ  زاْـإ،  ثـ  ٕ  ٠ٚظاض٠تـ٢  يـ١  ثاؾـا ٕ  ثـ  ٢َٝ  زاْـا َٝـط٠  ئ١ٚي١ٜٚـ١ت  بـ١ث  ي

٢َٝ ١َب١غــتِ ٢َٝ ئ١ٚي١ٜٚ١تــ١، بــ١ث َٜٓــ٠ٚ١، زابــ١ف ثِطؤشاْــ١ ئــ١ٚ ئ١ٚي١ٜٚــ١ت بــ١ث  ؾــاضٚ ئــ١ٚ ب١غــ١ض بهط

َٝط٠ َٔ ١ْ١ٖ، ن١ ؾاضؤنها٣١ْ َٝؿ١ٜ١ى ب١ِضاغت٢ ي ٠ٚ١َُٓٝ، ن ٕ  ٠ٚظاض٠تـ٢  ئـرياز٣٠  يـ١  ِض٠ْطـ١  نـ١  ز٠ٖ ٕ  ثـ   زاْـا

َٝؿ٣١ ئ١ٜٚـ زا١ْب٢َ، َُٝـ١  ن١ ئاٜا ظ١ٜٚ٠، ن َٝؿـٓٝاض  ثِطؤش٠ٜـ١ى  ئ ٔ  ث َٝو  بـؤ  ز٠نـ١ٜ َٝؿـرت  خعَـ١تطٛظاض٣،  ب١ؾـ  ث

َُٝٛا١ٜ ٢َٜٓ نان٢ ظؤض زٜطاغ٣١ ز٠ب٢َ ث َٜـت،  ثِطؤش٠نـ١  ؾٛ َٝت،  ثِطؤش٠نـ١  ١ٜنـ١ااض  بهط ٕ  ز٠ضز٠نـ ٔ  ثاؾـا َٜـ  بـؤ  ز

َٜٔ َٜٔ، ؾٛ َٜٔ ز٠ط١ِض َٝب١د٢َ بؤ ١ْٝ ؾٛ  ٜاضٜطا نطز٢ْ زضٚغت ١ٜن١ّ/ ١ٜ١ٖ، ي٠ٚ١صي١َْٚٛإ ثِطؤش٠ن١، نطز٢ْ د

ٍَ نؤَإ، ي١ َٝػتا زاْطا٠ٚ، بؤ٣ ن١ ئ١ٚبٛزد٣١ ي١ط١ ٢َٜٓ بٜٛٚت١ ئ َٝطا٢ْ  تطا٣، ؾٛ َٝـ٢  ؾـٛؾ َٝـط  ي  ٜـ١ى  ز٠نـ١ٕ،  ؾ

 زاْـطا٠ٚ  ن١ ضؤؾٓبري٣١ٜ غ١ْت١ض٠ ئ١ٚ ز٠ّٚٚ/ ٠ٚضظف، ١َب١غت٢ ب١ ْانات ٜاضٜطا١ٜ ئ١ٚ نؤ٣ ٚ ٖاتٛ ن١غٝـ

َٝو ي١ َٜٓ َٝطط١غؤض ق١ظا٣ ي١ ؾٛ َٝذ  بـ١ْا٣ٚ  َ ٚ  َاْطـ١  18 َـا٣٠ٚ  غـ١ٜسا،  ؾـ ٛ  بـ٠ٚٛ،  تـ١ٚا َٝػـتا  تـا٠ٚن  ز٠ضطـا٣  ئ

ٚ  ئ٣٠ٚ١ ي١ب١ض ١ْنطا٠ٚت٠ٚ١، ِضؤؾٓبري١ٜ ئ١ٚغ١ْت١ض٠ ١َٜٓ  ئـ١  َابـ٢ٜٓ١  يـ١  ْٝـ١،  زَي خع١َتطٛظاضٜـ١ن٢  ٖـٝ   ؾـٛ

ِ  َٔ ئ٣٠ٚ١ نطز٠ٚٚ، زضٚغتٝإ طْٛس نٛاض َٝ  ٖـ١ض  ظاْـٝ ٚ  ظ١ٜٚ٠نـ١  ئـ٣٠ٚ١  ٓا٣ٚيـ١ث َٜتـ٠ٚ١  قـ١ض٠بٛ ٚ  ٠ٚضبطط  يـ١

١َٜٓ ٢َٜٓ ئ٠ٚ١ ي١ب١ض نطا٠ٚ، زضٚغت ؾٛ َٜـت،  زضٚغـت  ؾاض ي١ْاٚ ِضؤؾٓبري٣ غ١ْت١ض٣ نطز٢ْ زضٚغت ؾٛ  يـ١  ز٠نط

١َٝٝا، ٢ٖ ظ٣ٚ٠، نطز٣٠ٚ١ْ ق١ض٠بٛٚ بؤ ئٝرت نطز٠ٚٚ، زضٚغتٝإ نؤال١ٜت١ٝى ّ  ْاظامن، ن  ١َنـ١،  قـ١ت   ثـ٢َ  قػـ١

َٜع ٍَ ضي١َإ،ث١ غ١ضؤن٢ ب١ِض َٝو ٖٝ  ْان١ّ قبٛ  بهات.... ق١ت  ث٢َ قػ١ّ ن١غ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

٢ًََ ق١ٜٓانا بهات، قػ١ ٚا ْابآ ث١ي١َاْتاض َٔ ع١ظٜع٣ ّ  بـطا٣  ١ْنـ١ٕ،  َٛقات١ع١ّ ث١ضي١َإ غ١ضؤن٢ ب  تـؤ  خـؤ

 ؾ١ضَٛٚ. َاَؤغتا٣، ث١ضي١َاْتاض٣،
َٜع ؾ١ضَإ ععايسٜٔ:  ب١ِض

َٜع غ  ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.ب١ِض
/ّ١َٝٝ َٝٓاٚ ي١ نؤَإ، ي١ ث١ضياْطا نطز٢ْ زضٚغت غ َٝب١د٢َ ث١ضياْطا ١ْٝ ظ٣ٚ٠ ن١ ئ٣٠ٚ١ ث َٜت، د  ب١ِضاغت٢ ْانط

١َُٝ َٝب١د٢َ ثِطؤش٠ ١ٖض ئ َٜت، ٚ به١ٜٔ د َٝو  ئ٠ٚ١ ب١ِضاغت٢ ١ْنط َٝه٢  ب١ِضاغـت٢  ناض٠غـات١نا١ْ،  يـ١  ٜـ١ن  تـط،  خـاَي

َٝؿ٣١ به١ّ، ي١غ١ض باغ٢ ز٣َٚ١َ٠ ن١ ئ٣٠ٚ١ ٠َٛٝ ب١ٚ بٛزد١ف بٛزد١ٜ١، ن  ١َٖٛٚ بطاز٠ضإ ن١ ٚضز٠ناض٣١ٜ ؾ

ٍَ  ز٠خ١َ١ خؤّ ز٠ْط٢ ب١ِضاغت٢ نطز، ئ٠ٚ١ٜإ ّ  ٖـ١َٜٛٚإ،  ٖـ١ض  ز٠ْطـ٢  ثـا َٝؿـ١ن١  بـ١اَل َٝـط٠  ن َُٝـ١  ئ٠ٚ١ٜـ١،  ي  ئ

َٝري َٝٓإ نٛضت ز٠َي َٝٓإ نٛضت ١ٜن١ّ/ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، زٚٚباض٠ ظؤض ز٠غت١ٚاش٠ زٚٚ ...، ٚ ٖ  بٛزدـ١  ٕٜا ي١بٛزد١، ٖ

َٜع ئاٜا ز٠طات، زض٠ْط ٛ  ث١ضي١َإ، غ١ضؤن٢ ب١ِض َٝػـتا  تـا٠ٚن َُٝـ١  ئ ٕ  ئ ّ  زا٠ٚ ٖـ١َٚيُا ٛ  ٖـ١ ٕ  ٠ٚنـ ّ  ٚ ث١ضيـ١َا  ٖـ١

َٝو ٠ٚظٜطإ، ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚنٛ َٜت٠ٚ١ َٝهاْٝعَ َٝؿذي بسؤظض  ب٠ٛتـ١  نـ١  ِضٚاَي١تـ١،  زٚٚ ئ١ٚ نطز٢ْ بِط بٔ ٚ بؤ١ْٖ

ٕ  يـ١  ١َٖٝؿــ٢ٜ١ ب١ِضاغـت٢  ١ْخؤؾـ١ٝن٢  ١َُٜنـ١َا َُٝـ١  ب١ِضاغــت٢ زاضاٜـ٢،  الٜـ٢ْ١  ١تاٜبــ١ت٢ب ١ٖض  ٖــ١ََٛٚإ ئ

١َُٝ ن١ خ١َ ْس١ْ، بٛزد١ ز٠ظاْري َٝري ئ ـ  ق١ت ٚ ق١ت ب١َاْا٣ خ١َ ْس١ْ بٛزد١ ز٠َي َٝ  نـ١  زاضاٜـ٢  غـاَي٢  ثـ

َُٝـ١  ٖاتٛٚ، ٕ  شَاض٠ٜـ١ن٢  ئ َٝطـ٣١  ئـ٣٠ٚ١  ي١بـ١ض  بب١غـتري،  ثـ٢َ  ثؿـت٢  نـ١  ْٝـ١  زٜاضٜهطاَٚـا  بٛزدـ١  ١ٜنـ٢َ١  ث

١َُٝ ز٠نط٣َ ٚات١ن١ خ١ََ ْس١ْٝت٢، ٢َُٜ ي١ ئ ١َُٝف نٛضزغتإ ١ٖض ١َُٝ به١ٜٔ، ناض خ١َ ْسٕ ب١ ئ ٢َُٜ ئ  ي١ٖ١ض
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َٝه٢ ن١ بٛزد٣١ ب١ٚ بب١غتري ثؿت بؤ نٛضزغتإ َٜت بؤَإ عرياق٠ٚ١ ي١ ز٠قٝل ت١ؾاغًٝ  صي١ْٚٛ، بؤ ب١شَاض٠، ز

َٝهت١ض٠نإ غ١ض ب١ ز٠ن١ٜٔ زاب١ف غ١ز٠ ١ٖظاضٚ ئ١ٚ غ١ز، ١ٖظاضٚ ب١ ٢َُٜ  يـ١  غ ٔ  ب١ِضاغـت٢  نٛضزغـتإ،  ٖـ١ض  َـ

َٝؿٓٝاض َٜص٠ٚ١ٜٜٓـ١ن٢  ز٠ن١ّ ث ٍَ  تٛ َٜـت،  ي١طـ١ ٕ  ئ١دمَٛـ٢ْ١  ئاغـت٢  ي١غـ١ض  بهط ٚ  ٚ ٠ٚظٜـطا  يـ١  نـ١  يٝصْاْـ٣١  ئـ١

َُٝٛا١ٜ َٔ ت١عي١ٝٓٝ بٛزد١ ئ١ٚ ث٠ٜٛ١غذي، ث١ضي١َإ َٜت، ت١عيري ئاغا١ْ ظؤض ث  ١ٖض ت١عي١ٝٓٝف زٜاض٠ بهط

٣١َٜٛٝ ب١ٚ َٜت، خٛاض٠ٚ٠ ؾ ١َُٝ ز٠نط ٕ نٛض ي١ ئ ٚ  ظؤض٣ ظؤضبـ٣١  ئـ٣٠ٚ١  ي١بـ١ض  عـريام،  يـ١  ٚ زغـتا  زاٖاتاْـ٣١  ئـ١

َٝٝٝا١ْ زاٖات١ ئ١ٚ ١ْٚت١، زاٖات٢ ١ٜ١ٖ، عرياقسا نٛضزغتإ ن١ي١ َٜت١ْاٚ ن١ خؤد ٔ  ب١ِضاغـت٢  بؤٜـ١  بٛزدـ١،  ز  َـ

َٝؿٓٝاض ١َُٝ ز٠ن١ّ ث َٝػتا ئ١ط١ض ئ  ز٠ِضٚات، ١ْٚت ب١ضٌَٝ ١ٖظاض غ١ز ؾ١ف ًَٝؤٕ زٚٚ ِضؤشا١ْ 2112 ي١عريام ئ

٢َٝ َٝهساْـ٠ٚ١نا٢ْ  ١َٖٛٚ ب١ث ٕ  زٚٚ 2113يـ١  عرياقـ٢  ْـ١ٚت٢  ٠ٚظاض٠تـ٢  ي ٌ  ٖـ١ظاض  غـ١ز  ١ٖؾـت  ٚ ًَٝـؤ  بـ١ضَٝ

َٝو ب١ضٌَٝ ١ٖض ئ١ط١ض ًَٝؤٕ، غ٢َ بؤ ز٠ِضٚات ١ْٚت َٝٔ ئ١ٚإ ١ْٚت َُٝـ١  زؤالض، 85 ز٠َي َٜٓري  ئ  81 بـؤ  زاٜس٠بـ١ظ

َٝػتا ز٠تٛا٢ْ ١ٜنػ١ض زؤالض، َُٝـ١  عـريام،  بٛزدـ٣١  %17٣ يـ١  ئ ٕ  بٛزدـ٣١  ئ  بهـ١ٜٔ،  ثـ٢َ  نـاض٣  ٚ ٖـ١ب٢َ  خؤَـا

َٜص٠نـ١  ئ١ط١ض به١ٜٔ، خ١َ ْس١ْ ئ١ٚ ي١غ١ض بٛزد١ن١ ن١ٚات١ ّ  نـطز،  ظٜـاز٣  ٖاتِٛض َٜص٠نـ١  زَيٓٝـا ّ  ِض  ْانـات،  نـ١

َٜص٠ض٠ زَيٓٝاّ ئ٠ٚ١ ي١ب١ض ٚ  ئاغت١، ئ١ٚ ي١غ١ض ْاغإ ئابٛٚض٣ ٚ ١ْٚت١ٝنإ تٛ  2113 غـاَي٢  يـ١  زاْـري  بـا٠ِٚض٠  يـ١

١َُٝ نطز، ظٜاز٣ ٖاتٛ ئ١ط١ض ن١ٚات١ ١ظ٣َ،زابب ١ْٚت ب١ض٢ًَٝ ْطخ٢  ناض٠غـ١ض٣  ناض٣ ت١ٚاٚ ب١بٛزد٣١ ز٠ب٢َ ئ

َٝو ئ٠ٚ١ٜإ ب١ِضاغت٢ ِض٠ْط١ ز٠ّٚٚ/ خاَي٢ به١ٜٔ، ئ٠ٚ١ف َٜت، ظٜاز قػ٣١ نؤ١ََي َٜه١ ١َٖيبطط  ْاَؤٜـ١  ْاظامن ؾهط

ٕ  نـ١  ي١ٚا٣١ْ ن١َرت٠ ث١ضي١َاْتاضِٜ ت٢ْ١َ١ ب١ِضاغت٢ ئ٠ٚ١ ي١ب١ض ْا، ٜإ  نطاٜـ١  بـاؽ  ئـ٠ٚ١  ْـاظامن  ،زاْٝؿـتٛٚ

ٛ  ئ١طـ١ض  ب١ِضاغت٢، ١ُْٝ ئاطازاض ئ٠ٚ١ ٚتطا١ٜا، ٜإ ٚ  ٖـات ٕ  ئـ١ ّ  ثـ٢َ  ١ٜنـ١َا  ؾطؤؾـت٢ٓ  تـ١عي٢ٓٝ  ْـ١زضا،  ئـ١دما

َُٝـ١  يـ١  بطٜتٝـ١  ز٠ّٚٚ: ئ٣٠ٚ١ ب١ض، ز٠طط١ٜٓ ز٠ّٚٚ ئ٣٠ٚ١ عرياق٢، سه١َٛت٢ ئ١غاغ٢ ي١غ١ض ١ْٚت  ز٠نـط٣َ،  ئ

١َُٝ َٝؿ١َإ ئ ٍَ ١ٜ١ٖ ظؤض ن َٝو ئ٠ٚ١ف ْا٠ْٚس، ي١ط١ َٝؿ١نإ ي١ ١ٜن ِ  زاضاٜـ٢  غـاَي٢  ب٢َ، ن َٜ  زَي ٚا٣ بطـؤِضٜٔ،  ٖـ١ض

َٝتـ١  نـٛضز٣  غـاَي٢  غـ١ض٣ 21 يـ١  صيْٛٚـ١،   بؤ به١ٜٔ ٢َُٜ  زاضاٜـ٢  غـاَي٢  غـ١ض٣  21 بب  ي١بـ١ض  نٛضزغـتإ،  ي١ٖـ١ض

َٝٓسضا٠ٚ، بٛزد١ ئ٣٠ٚ١ َٝؿ١ب٢َ، ِض٠ْط١ ئ٠ٚ١ با٠ِٚضْان١ّ، خ١ًَ ّ  ن َٜطـا٣  يـ١  ز٠نـط٣َ  بـ١اَل  ناض٠غـ١ض  ٠ٚ طؿتٛطـؤ  ِض

ٕ  يـ١  ب١ِضاغـت٢  ز٠نط٣َ، ئ١َ١ زٚا١ْن٣َٚ١ بٛزد١َإ ئ٣٠ٚ١ بؤ بهط٣َ َٝؿـٓٝاض٣  بهـ١ٜٔ،  ئٝكـطاض  ئـ٠ٚ١  ث١ضيـ١َا  ث

َٟ، ي١غــ١ض باغــ٢ ئــ٠ٚ١ ز٠نــ١ّ ئــ٠ٚ١ َٜــت، زاضاٜــ٢ غــاَي٢ بهــط  ١ْنــ٣َٚ١، زٚا بٛزدــ١َإ نــٝرت ئــ٣٠ٚ١ بــؤ بطؤِضزض

َٝٓإ، بٛزد٣١ ب١تاٜب١ت٢ َٝػتا تا٠ٚنٛ ٠ٚب١ضٖ ـ  ؾـ١ف  ٖـ١ض  بـا  َاْط١، ؾ١ف إنٛضزغت ي١ ئ َٝت،  َـاْطٝ َٓٝ  ْـ١َ

َٝت١ َٜطا٣ ي١ ت١ٚا٠ٚن١ غاَي١ بابب َٝػتا طؤِضاْهاض٣، ِض َٜو ز٣َٚ١َ٠ ب١ِضاغت٢ ئ  بس٠ّ، ٚضز٠ناضٜا١ْ ب١ٚ ئٝؿاض٠ت ١ْٖس

َٜٝاْٝؿِ ن١ ٕ  ١َب١غت١ُ خؤؾِ َٔ ب١ِضاغت٢، نطز باغٝإ ٖاِٚض ٚ  بـعامن  بهـ١ّ،   باغـٝا  زٜٓـاض٣٠  ًَٝـاض  115 ئـ١

َٜهدــطا٣ٚ بــؤ ٠نــ١زْطاٚ َٜهدــطا٠ٚ ئــ١ٚ نؤ١َاَل١ٜتٝــ١نإ، ٚ ظاْػــت٢ ِض  َــٔ ناَاْــ١ٕا، نؤ١َاَل١ٜتٝــ١ ٚ ظاْػــت٢ ِض

َٝؿٓٝاض٣ َٜت  ًَٝـاض٣ 111 ب١ِضاغـت٢  زاْـطا٠ٚ،  نـ١  زٜٓـاض٣٠  ًَٝؤٕ 115 ئ١ٚ ز٠ن١ّ ئ٠ٚ١ف ث ٕ  بـؤ  زابٓـسض  ْـؤش٠

َٝطزا  يـ١  نـ١  ١ْخؤؾدا٣١ْ ١ٖضزٚٚ ئ١ٚ نطز٣٠ٚ١ْ َٜطخاْـ١نا٢ْ  يـ١  وٜـ١نَٝ  ئـ٣٠ٚ١  ي١بـ١ض  ١ٖٜـ١،  ٖـ١ٚي ٚ  ش  ثتـ١

َٝطٕ ن١ي١ ١ْخؤؾداْا٣١ْ ئ١ٚ ت١ْسضٚغت١ٝ، ط١ؾ١زإ ٚ ئابٛٚض٣ ب٢ْٚٛ َٝػـتا  ن١ ْري ئ٠ٚ١ ٢ٖ ب١ِضاغت٢ ١ٖٚي  ئ

َٝو ٖٝ  َٜت، زَي ناض٠غ١ض٣ ١ْخؤؾ  يـ١  تاٜبـ١ت  نـ١ضت٢  ثِطؤش٠ٜـ١ن٢  بؤ زاْطاب٢َ ١ْخؤؾدا١ْ ئ١ٚ ئ١ط١ض ٜإ بهط
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ٚ  ١ْخؤؾـدا١ْن١،  بـؤ  زٜٓاض٠ ًَٝاض 115 ئ١ٚ ْاؾهط٣َ ١ضئ١ط ز١َ٠ٚٚ، ئٝشتُٝازي ئ٠ٚ١ َٛغت١قب١يسا  ثاض٠ٜـ١  بـ١

َٜـت،  زضٚغـت  زَي ثؤزي 18 قٛتاةا٣١ْ 65 ز٠ن١ّ َٝؿـٓٝاض  ز٠نط ّ  ث ٚ  ز٠نـ١ َٜـت،  زضٚغـت  قٛتاةا١ْٜـ١  65 ئـ١  بهط

َٜت ثاض١ٜ٠ ئ١ٚ باؾرت٠ َٜهدطاٚا٣١ْ ب١ٚ بسض َٝٔ، ْاظا٢َْ ن١ؽ ِض َٝه٢ ن َٝطا٣ ن١ تط خاَي  ١ضٖـ  ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ غ١ضدم١، د

َٝــو َٝــو ب١ِضاغــت٢ ٠ٚظاض٠ت  ز٠طــٛتط٣َ، ثــ٢َ غــ١ٚابتٝإ ئ١ٚاْــ٣١ ز٠نــات ؾ١ضَاْبــ١ضإ بٛزدــ٣١ ز٠غتٓٝؿــا٢ْ نات

َٝؿٛٚ، غاَي٢ ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ بٛزد٣١ ي١ بطٜت١ٝ ٍَ ٖاتٛ، ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ ث َٜـت،  ظٜـاز  نـ١  ز٠ضَااَل٣١ْ ئ١ٚ ي١ط١  ز٠نط

٢َٝ  ث١ضي١َا١ْ بِطٜاض٣ ئ١َ١ َُٜٓـا٢ٜ  بـ١ث ٛ  ِض ِ  ي١بـ١ض  ئـ٣٠ٚ١  ١اَلّبـ  زٚاٜـ٢،  تـا٠ٚن  ٠ٚظاض٠ت ب١ِضاغـت٢  زاٜـ١  ز٠غـت

َٝه٢ ٕ  يـ١  نـ١  ٠ٚظاض٠تـ١  بـؤ  ط١ِضا٠ٚتـ٠ٚ١  ناض٠نـ١  ٣٠ْٛٝ ب١اَلّ نطز٠ٚٚ، ت١عيٝٓ  ب١ِضاغـت٢  زاضاٜـ٢  ٠ٚظاض٠تـ٢  الٜـ١

 زاضاٜــ٢، ٠ٚظاض٠تــ٢ بــؤ بهــات تــ١عيري ثــاض٠ خــؤ٣ زٚٚقــات٢ ٠ٚظاض٠ت ٜــ١ع٢ٓ ناض٠غــات١، ئــ٠ٚ١ ب١ِضاغــت٢ بــِطا٠ٚ،

َٜـت  زاضاٜـ ٠ٚظاض٠ت٢ َٝتـ٠ٚ١  ٚ بٝرِب َٜٓ ٔ  صيْٛٚـ١،  بـؤ  ٠ٚظاض٠ت١نـ٣١،  بـؤ  بٝط١ِض َُٝٓـ٠ٚ١  صيْٛٚـ١  زٚٚ تـ١ْٗا  َـ  ز٠ٖ

٠ٚ١َُٓٝ، صي١ْٚٛ زٚٚ َٔ ب١اَلّ ظؤض٠، نْٛه١ ٍَ ٠ٚظاض٠ت٢ ز٠ٖ ٚ  زاٚا٣ ئا١ٜٝٚنإ، غ١ضنا٠ٚٚ نؿتٛنا َٝـٓر  ثـ١دما  ث

َٝٓر بؤ نطزؤت٠ٚ١ ٢ن١َ زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ب١اَلّ نطز٠ٚٚ، ًَٝاض٣ ْؤ ٚ بٝػت غ١زٚ غ٢َ ٚ ًَٝاض ٚ  ث ٚ  غـ١ز  ١ٖؾـتا

َٜط٣ ز٠َٚٚٝــإ، ٖــ٢ زٜٓــاض، ٖــ١ظاض ؾــ١ف ١ٖؾــتاٚ غــ١زٚ ٚ ًَٝــؤٕ زٚٚ َٜط٣ زاضاٜــ٢، نــاٚز  بــ١ زاضاٜـــ نــاٚز

َٜط٣ زٜٛا٢ْ ٠ٚظٜط٠، ١َضت١ب٣١  ب١اَلّ نطز٠ٚٚ، زٜٓاض٣ ًَٝؤٕ ؾاْع٠ غ١زٚ غ٢َ ًَٝاضٚ ١ٖؾت زاٚا٣ زاضا٢ٜ ناٚز

ٚ  ؾ١ف بؤ نطزؤت٠ٚ١ ن٢َ١ زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ٌ  غـ١ز ٕ  ٜـ١ى  ٚ نـ ٚ  ب١ضثطغـ١  نـ٢َ  ْـاظامن  زٜٓـاض،  ًَٝـؤ  دـؤض٠  يـ١

َٝجطغ٠ٚ١ٓٝ ب١ِضاغت٢ ١ْٖات٠ٚٛ ئ٠ٚ١ نات٢ باؾ١ ت١عي١ٓٝا، ٍَ ي  يـ١خٛز٣  زاْاْـ١  ث ٕ ٚ ٠ٚظاض٠ت دؤض٠ ئ١ٚ ي١ط١

َٜتا، ٠ٚظاض٠ت١نإ َٝط٠ بهط َٝه٢ ي١ ٠ٚظاض٠ت١نا١ْ، خٛز٣ ١ْٝ زاْإ ث ٕ ٠ٚظاض٠ت٢ ١َب١غتِ ي  َٝطـا٣ د نـ١  تط خاَي

 نـٛاضز٠  بـِط٣  بـ١  ظاْٝـاض٣  تـؤِض٣  خعَـ١ت٢  ئـ٠ٚ١ٖات٠ٚٛ  ب١ِضاغـت٢  ظاْٝـاض٣،  تـؤِض٣  خع١َت٢ ب١ِضاغت٢، غ١ضدم١

ٍَ ظاْٝاض٣ تؤِض٣ باؾ١ نطا٠ٚ، ت١ضخإ زٜٓاض ًَٝؤٕ زٚٚ ٚ بٝػت غ١زٚ ٚ ًَٝؤٕ َٝـو  ي١ٖـ١ض  ئ٠ٚ١ف ي١ط١  ٠ٚظاض٠ت

 ٚ زٜٓاض ًَٝؤٕ ْؤ ط١ٜاْسٕ طٛاغت٠ٚ١ٓٚ ٠ظاض٠ت٢ٚ صي١ْٚٛ بؤ نطا٠ٚت٠ٚ١، ت١عيري بٛزد١ زٜػإ ي٠ٚ١ظاض٠ت١نإ،

َٝــٓر ٚ ؾ١غــت ْؤغــ١زٚ َٝــط٠ ثطغــٝاض٠ن١ دــاض٣َ نطا٠ٚتــ٠ٚ١، ت١خػــٝؼ بــؤ زٜٓــاض٣ ًَٝــؤٕ ث  بــؤ ئاٜــا ئ٠ٚ١ٜــ١ ي

ــ١ت٢ ــ١ خعَ َٝت ــ١ٚ ئ١ْت١ضْ ــؤِض٣ ئ ــ١ا، ت ــ١َٛٚ ظاْٝاضٜ ــ١نإ ٖ ــ١نا٢ْ ٚ ٠ٚظاض٠ت ــتإ ؾ١ضَاْط ــ٠ٚ١ نٛضزغ  ب١ٜ١ن

َٝت٠ٚ١،  ١َُٜنــ١َإ بب١غـت َٝـ  ١ٖض َٝه٢   بــ١ تبب َُٜ ٚ  ئــ١يٝهرتؤ٢ْ، ٖـ١ض  ب١ِضاغــت٢، نــطا٠ٚ زابـري  ظؤض٠ خ١ضدٝــ١ ئـ١

 ثــ١ض٠ٚضز٠ ٠ٚظاض٠تــ٢ نــطا٠ٚ، تــ١ضخإ بــؤ ًَٝــؤ61٢ْ ئا٠ٚزاْهطْــ٠ٚ١ ٠ٚظاض٠تــ٢ ئــ٠ٚ١ ي١غــ١ض تطَــإ صيْٛٚــ٣١

َٝٓر ٚ ؾ١غت ْؤغ١زٚ ْؤًَٝاضٚ نطز طٛاغت٠ٚ١ٓمشإ ٠ٚظاض٠ت٢ ١ٖض٠ٖٚا نطا٠ٚ، بؤت١ضخإ 565٣  بـؤ  ًَٝؤ٢ْ ث

ٕ  ز٠ضبـاض٣٠  تط، خاَي٢ ضخاْهطا٠ٚ،ت١ ٍَ  ثـاض  ب١خؿـ١ٓٝنا  ب١خؿـري،  بـؤ  نـطا٠ٚ  ت١خػـٝؼ  بـؤ  ًَٝـاض٣  ْـ٠ٚ١ت  غـا

ٕ  ز٠غت٣١ َٝٓا ٕ  2112 بـؤ  2111 غـاَي٢  يـ١  ْٝـ١،  ب١خؿـ٠ٚ١ٓٝ  بـ١  ث٠ٜٛ١ْـس٣  ٖـٝ   زٜـاض٠  ٠ٚبـ١ضٖ  141 زٜػـا

َٝؿٓٝاض َٔ ب١ِضاغت٢ نطا٠ٚت٠ٚ١، ت١ضخإ بؤ زٜه٣١ ًَٝاض٣ َٝٓـ٢َ  ض٠نـ١ ًَٝا 141 زٚٚباض٠، ز٠ن١ّ ث  زٚٚبـاض٠،  ز٠َ

َٝؿـٓٝاض٣  زٚٚبـاض٠  ًَٝـاض٠  111 ئ١ٚ ب١اَلّ ٚ  بـؤ  ز٠ن١َـ٠ٚ١  ث َٝط  ١ْخؤؾـدا٣١ْ  ٖـ١ضزٚ َٟ،  ت١خػـٝؼ  ٖـ١ٚي  بهـط

َٝو َٝب٢ٓٝ نؤ١ََي ّ  ٚضز٠ناض٣ ٚ ت َٝه٢  بـ١  ئ١طـ١ض  ١ٖٜـ١،  تـط ٕ  غـٝٓط ٕ  ؾـط٠ٚا َُٝـا ٍَ  ي َٝبٝٓٝـ١ى  ٖـ١ض  بهـ١ٕ،  قـ١بٛ  ت

١َُٝ بٛزد١، ي١غ١ض ٖات٠ٚٛ َٜع ْاظاْري ئ  نـ١  ٜاغـا،  ِضؤَيـ٢  ثـِطؤش٣٠  بـ١ْا٣ٚ  ١ٜ١ٖ ثِطؤش٠َإ ض زاضا٢ٜ ٠ظٜط٣ٚ ب١ِض
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ٕ  خاَيـآ  زٜاض٠ نطا٠ٚ، ت١خػٝؼ بؤ زٜٓاض٣ ًَٝؤٕ ٠ٚ١ْت غ١زٚ ١ٖؾت ١َب١ًغ٢  ٖـات٠ٚٛ  ب١ِضاغـت٢  ١ٖٜـ١  تطَـا

َٜطـا٣  يـ١  َٝٛاْإ خا٣١ْ ز٠ضٚاظ٣٠ نطز٢ْ زضٚغت َٝـٓر  ٚ غ١زٚؾ١غـت  ١ٖؾـت  طٛشَـ٣١  بـ١  َـ١تط٣،  111 ِض  ث

ــاض ــاض ًَٝ ــ١ضي زٜٓ ــ٢ ١غ ــ٢، ٠ٚظاض٠ت ــٛٚضٕ زاضاٜ ــ١ض بب ــ١ت ئــ٠ٚ١ ئ١ط ــ٢َ غ١َي ــ٢ٜٓ١ ب ــاضٚ ي١َاب ــؤٕ، ًَٝ ــ١ ًَٝ  ئ١َ

ٍَ ١ٜ١ٖ تطّ خاَي٢ ٜاغا، ِضؤَي٢ ٢ٖ ًَٝؤ١ْ ١ْٝ ًَٝاض تٝا١ٜ، ئ٣٠ٚ١ ١ٖض ١ْٝ ِضْٚٚهطز٠ٚ١ْ َٜو  ب٢ْٚٛ ي١ط١  ي١ؾـهط

َٜصناضٚ ي١ ٢َُٜ ي١ ؾاض٠ظا ِضاٚ َٜصنا 451 ي١ شَاض٠ٜإ ن١ نٛضزغتاْسا ١ٖض َٝتـ٠ٚ١،  خـؤ٣  ضِضاٚ َُٝـ١  ز٠بٝٓ  ز٠بٝـٓري  ئ

٢َُٜ َٜصناض نٛضزغتإ ي١ٖ١ض ٚ  ٚ ًَٝـاض  ٜـ١ى  بـا٢ٜ  ظؤض٠ ١َب١ًغ١ن١ؾ٢ ب١اَلّ ز٠ططٜٔ، ب١نط٣َ ب١ِضاغت٢ ِضاٚ  غـ١ز

َٝٓر ئ١َػاَيٝـ ن١ زٜٓاض، ًَٝؤٕ زٚٚ ٚ بٝػت ٍَ  نـطا٠ٚ،  ت١خػـٝؼ  بؤ زٜٓاض٣ ًَٝؤٕ نٛاض ٚ نٌ ًَٝاضٚ ث  ي١طـ١

َٜصناض٣ ئ٣٠ٚ١ ٚ  زٚٚ يـ١  ظٜاتط ٜاغا٢ٜ ٚ ئابٛٚض٣ ٚ زاضا٢ٜ ٢ال١ْٜ بؤ ِضاٚ ٛ  ًَٝـاض ٕ  بـؤ  زٜٓـاض٣  ْٝـ  نـطا٠ٚ،  تـ١ضخا

َٜعاْـ٣١  ظؤض٣ ظؤضبـ٣١  ئٝتـاَي٢،  خـا٣ْٚٛ  بؤ ناض٠با ط١ٜاْس٢ْ ١ٜ١ٖ، تطَإ خاَي٢  زإ ئٝتـاَي٢  يـ١خا٣ْٚٛ  ئ١ٚب١ِض

َٝط٠ نطا٠ٚ، ت١خػٝؼ بؤ بٛزد٣١ غ١ال١َت١، ٚ غاؽ ظؤض ناض٠با١ٜن٣١ َٜهُإ ي  ٠ٚظاض٠تـ٢  ز٠ضباض٣٠ ١ٜ١ٖ ثطغٝاض

َٝؿــ١ُضط١، َٝؿــ١ُضط١ ٠ٚظاض٠تــ٢ ث َٝو ث  ئــ١ٚ ؾــ١نطإ، زاض٠ يــ١ ب١ْعٜٓدا١ٜ١ْنــ١ ب١ضز٠ٚاَــ١نا٢ْ ثــِطؤش٠ يــ١ ٜــ١ن

َٝؿـــ١ُضط١ٜ١، ٠ٚظاض٠تـــ٢ ٖـــ٢ ي١زاض٠ؾـــ١نطإ ب١ْعٜٓدا١ْٜـــ١  ٠ٚظاض٠تـــ٢ ئاٜـــا ١ْنطا٠ٚتـــ٠ٚ١ ِضٕٚٚ ب١ِضاغـــت٢ ث

َٝؿ١ُضط١، ١َُٝ نْٛه١ ث ٕ  ؾاضؤنـه١ٜ١ن٢  نـ١  ز٠ظاْري ئ َٜه٢  ٜـا ٛ  طْٛـس  ب١ْعٜٓداْـ١ى  ئ١طـ١ض  زاض٠ؾـ١نطإ،  ٠ٚنـ

َٜت َٝؿ١ُضط١، ٠ٚظاض٠ت٢ ْاب٢َ ب١ِضاغت٢ تاٜب١ت١ ن١ضت٢ ئ١ط١ض ب٢َ، تاٜب١ت ن١ضت٢ ز٠ب٢َ ب١ْعٜٓدا١ْ ئ١ٚ زابٓسض  ث

ّ  ئـ٣٠ٚ١  بـؤ  بهطابا٠ٚ١ٜ ِضٕٚٚ ز٠بٛا١ٜ خؤؾ١ٝت٢ ٢ٖ ئ١ط١ض ئ١ٚب١ْع١ٜٓ...، ْانط٣َ ٕ  يـ١  غـ١ض  ٖـ١  ث١ضيـ١َاْتاضا

َٜٓ َٛٝ َٜت،١ْؾ َٝطا٣ سض َٝؿـ١ُضط١  ٠ٚظاض٠تـ٢  ز٠بٛا١ٜ بططتبا، خؤؾ٢ د ٚ  ث ١َٜٓ  يـ١ َٛٝ ٢ََٜٓ  ب١ْعٜٓداْـ١ى  ؾـ  زاسيـ١ظض

 ظضاض٠تـ٢  طْٛـس٣  ْا٠ْٚـس٣  ي١ ب١ْعٜٓدا١ٜ١ْى زاْا٢ْ ب١اَلّ بب٠ٚ١ٓ، بَ ٚ ز٠ٚض٠ ي١ٚ غ١ضباظ١ٜنا٢ْ ١ٜن١ ئ١ط١ض

َٝطا٣ ب١ِضاغت٢ َٝؿٓٝ ثِطؤش٠ ي١ ٖات٠ٚٛ زٜػإ نطز١ْ، ثطغٝاض ئ٠ٚ١د  ٠ٚظاض٠ت٢ زٜػإ 114 ١ٜن٣١ نطا٠ٚنإ، اضث

َٝؿــ١ُضط١،  ًَٝــاضٚ ٜــ١ى ،116 ١ٜنــ٣١ غــ٢َ ؾــ١ٚد٢ ،114 ١ٜنــ٣١ غــ٢َ ؾــ١ٚد٢ ،114 ١ٜنــ٣١ زٚٚ ؾــ١ٚد٢ ث

 ض بــؤ نــطا٠ٚ تــ١ضخإ ئــ١ّ ١ْْٛغــطا٠ٚ ب١ضاَبــ١ض٣ بــ١اَلّ نــطا٠ٚ، تــ١ضخإ بــؤ زٜٓــاض٣ ًَٝــؤٕ ؾــ١ف ٚ ْــ٠ٚ١ت

َٝه١، َٜعإ ١َب١غت  يـ١  خؤؾـ٢  ز٠غـت  بٓٛٚغـط٣َ،  ب١ضاَبـ١ض  ت١ؾاغـ١ًٝن٣١  ز٠ب٢َ ٠،ظؤض ط١ي١ى ١َب١ًغ١ن٣١ ب١ِض

َٜهٝإ ن١ ز٠ن١ّ زاضا٢ٜ يٝص٣١ْ َٝؿٓٝاض َٝهاض٣ ب٣١ُٝ ز٠نات زاٚا ث َٜتـ٠ٚ١،  ِضؤش١ٖاَلتٝـ ئاٚاض٠نا٢ْ ب َٝطـا٣  بطط  د

١َُٝف ب١اَلّ خؤؾ١ٝ، ز٠غت َٝؿـٓٝاض  ئ ٔ  ث ٢َُٜ  ئـاٚاض٠  ز٠نـ١ٜ ٕ  ي١ٖـ١ض  ْـري،  ِضؤشٖـ١اَلت  نـٛضزا٢ْ  تـ١ْٗا  نٛضزغـتا

َٜت٠ٚ١، ِضؤشئاٚاف ١ٖض٠ٖٚا ١َعيٛضٚ ن١َج٢ ب١َيهٛ ـ  ٠ٚظٜـط٣  ي١ زاٚا بطط ٔ  زاضاٜـ  ؾـ١ف  َـا٣٠ٚ  بـؤ  نـ١  ز٠نـ١ٜ

ٕ  ؾ١ضق٢ َاَؤغتا١ْ، ٠ٚض١ْططت٠ٚٛ، َٛٚن١ٜإ ١َعيٛٚض ن١َج٢ َاَؤغتاٜا٢ْ َاْط١ َٞ  َٛٚن١ن١ؾـٝا  بـس٠ٕ،  ثـ

٠َٛٝض٣ ي١غ١ض ١ٜ١ٖ، تطَإ خاَي٢ ٝ  ناض٠با بؤ ظٜط٠ى ث َٝـ٠ٛض٠     ، ؾ١ف ًَٝاض٣ بـؤ ت١خػـ ؼ نـطا٠ٚ، ئ١طـ١ض ئـ١ٚ ث
َٝط زاْـطا٠ٚ،     ٠َٛٝض٠ ظٜط٠ن١ٜ١، ن١ ي١ ط١ِض٠ن٢ ب١ختٝاض٣ يـ١ ٖـ١ٚي ظٜط٠ن٣١ ن١ ي١ ثِطؤش٠ن١ ٖات٠ٚٛ ٠ٚى ئ١ٚ ث
َٝػتا٠ٚ ١ْٜهـ١ٕ باؾـرت٠، نـْٛه١ ئـ٣٠ٚ١ طـ١ِض٠ن٢ بـ١ختٝاض٣ ؾاؾـٌ بـٛٚ، بـ١اَلّ ئ١طـ١ض ي١غـ١ض             ب١ِضاغت٢ ي١ ئ

َٝو نؤَجاْٝا ن١ باؾـرتٜٔ خعَـ١تطٛظاض٣ يـ١ٚ    ئ١غاغ١ن٢ غتاْساضز٣ دٝٗا٢ْ ٜإ َْٛاؾ١ َٝٛإ نؤ١ََي غ١ى ي١ْ
٠َٛٝض٣ ظٜط٠نري بؤ ب١ٖ١ز٠ض ١ْزا٢ْ غاَا٢ْ ناض٠با ي١ نٛضزغتإ،  ٍَ زاْا٢ْ ث ١َُٝ ي١ط١ َٝؿه١ف به١ٕ، ئ بٛاض٠ ث
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٢َٝ ٜاغا ئ٠ٚ١ ٚا١ٜ،  َٝٓا١ْ ئ٠ٚ١ زٜاض٠ ب١ث ب١اَلّ خاَي٢ تطَإ ١ٜ١ٖ، ثطؤش٣٠ ن١ضت٢ تاٜب١ت ي١ ثِطؤش٣٠ ٠ٚب١ضٖ
َٝو ثـِطؤش٠    َٝت نؤَـ١َي َٜٝٛػت١ تا ن١ْاض٣ ثِطؤش٠ن١ ببات، ٠ٚ١ْى به ط١ٜاْس٢ْ خع١َتطٛظاض٣ ي١غ١ض ز٠َٚي١ت ث
َِٜٓ ٠ٚضططتـ٠ٚٛ،          َٝهـ٢ ١َٜـسا٢ْ بـؤ غـ٢َ ؾـٛ َٝٓا١ْن١زا بهات، ي١ ئـ١دما٢َ غـ١ضزا٢ْ نطزْ ي١ْاٚ ثِطؤش٠ ٠ٚب١ضٖ

َٝهٝإ نـؤَا١ْ، ئـ٣٠ٚ١       َٝهٝإ ْاٚنـ١ زابِطا٠ٚناْـ١، ٜـ١ن َٝؿـِ خؤؾـ١ ب١ِضاغـت٢ ٠ٚى      ١ٜن تطٜـإ َـ١عيٛٚض٠، ث
٢ََٜٓ باغ٢ نطز، ئ١ٚ ثِطؤشا٣١ْ  ئ٣٠ٚ١ ي٣َٚ١ ١ٜ١ٖ بٝعا٢ْ، غ١ض٠تا ز٠غت خؤؾ٢ ي١ناى الاعٌٝ ز٠ن١ّ ن١ زٚ
َٝػتا ئـ١ٚ ثِطؤشاْـ١    نؤَا١ْ غ١ض٠تا ١َب١غتِ، ئ١ٚ ثِطؤشا٣١ْ ن١ ي١ نؤَإ زضٚغت نطإٚ ب١ِضاغت٢ تا٠ٚنٛ ئ

َٝهاٜ َٝػـتاف نـ١      ئاَادم٢ خؤٜإ ١ْث َٝبـ١د٢َ نـطإٚ، يـ١نات٢ ئ ١، ب١َيهٛ ثطؤش٠نإ ١ٖض ١َٖٜٛٚإ ب١خطاث٢ د
َٜطـا٣ ق١غـط٣َ     َٝب١د٢َ نطزْٔ ثِطؤش٠نإ ئ١َا١ْٕ، ١ٜنـ١ّ/ ِض َٜطاٜـ١ن٢     –ي١ بٛاض٣ د طؤدـاض، ب١ِضاغـت٢ ئـ٠ٚ١ ِض

َٝؿتا غ٢َ غ١ٜاض٣٠ ب١غ١ضزاْ ٕ   ١ظؤض ططْط١، ٖ َٜطا١ٜن١ ١َٖي٠ٛؾا٠ٚت٠ٚ١، ب١ ثٝٓـ١ نـطز ز٠ٜاْـ٣َٚ١ ئـ١ٚ    ن٠ٚٛ ِض
ٍَ خـ١َيها٢ْ ؾـاض٠ظا    ٍَ ئ١ْساظٜاض٣ ثِطؤش٠ن١ ي١ط١ َٜطا١ٜ ناى به٠ٚ١ْ١، زٚا٣ ب١زٚازانٕٛٚ ٚ قػ١ نطزٕ ي١ط١ ِض

َٜـت ٖـ٢          َٝٝـسا بهط ١َٜٓ ث َٜطاٚ بإ، ؾ١ضَٜٛٚإ ئ١ٚ قري٣٠ نـ١ ٖـات٠ٚٛ بـؤ ئـ١ٚ ؾـٛ نًٝؤَـ١تط ْـ١ب٠ٚٛ،    13ي١ ِض
ــتا ضِ    َٝػ ــ١ ئ ــ٠ٚٛ، بؤٜ ــ١تط ب ــٛاض نًٝؤَ ــ٢ ن ــ١َيهٛ ٖ َٜع    ب ــ١ِض ــ١َا٢ْ ب ــ١ ث١ضي ــ٠ٚٛ، ١ٖق َٝهه ــ٣َٚٛ١ ت ــ١ ٖ َٜطا١ٜن

ب١زٚازانٕٛٚ بـؤ ئـ١ٚ ثِطؤشاْـ١ بهـات، ب١ِضاغـت٢ يٝص١ْٜـ١ن٢ ظؤض بـ٢َ ال١ْٜـ١ ب١ِضاغـت٢ ئـ٠ٚ١ بـ١ ٖـ١ز٠ضزا٢ْ             
َٜٝٛػت ْاط١ْ١ ز٠غ  ئ١ٚ خ١َيها١ْ، ز٠َٚٚٝإ، ئ١ٚ  غ١ض٠ٚت ٚ غاَا٢ْ ئ١ٚ خ١َيه١ٜ١، ئ١ٚ ثِطؤشا١ْف ٠ٚنٛ ث

َٝطاتـط       ثِطؤش٣١ٜ٠ ن١ٖ١ َٜٝٛػـت١ خ َٝػتا ي١ نؤَإ ٚ ساد٢ ئؤَـ١ضإ ثِطؤش٠نـ١ ظؤض بـ١ غػـت٢ ز٠ِضٚات، ث ١ٜ ئ
َٜت، ئ١ٚ ٜاضٜطا٣١ٜ ن١ ي١نؤَإ زضٚغت نـطا٠ٚ، ب١ِضاغـت٢ ٜاضٜطا١ٜنـ١ بـ١ نـ١َيه٢ ٖـٝ  ْاٜـ١ت، نـٛاض٠ّ،          بهط

َٜٓس٠ض٠ٚ٠ ي١ ز٠ظطا ض٠ل١ٝنإ، ي١ خـ١َيه٢   غـ١ض دـاز٠، ال١ْٜـ١    ثطؤش٣٠ ئا٣ٚ خٛاضز٠ٚ١ْ، ١ٖض خ١َيه١نإ ي١ٚ
ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ٖـ١َٜٛٚإ ت١ئهٝـسٜإ يـ٠ٚ١ نـطز٠ٚ٠، ٖـ١ض زٚٚ ِضؤش دـاض٠ى ٖـ١ض غـ٢َ ِضؤش دـاض٠ى بـ١َيهٛ           
َٜٝٛػـت٢ ب١ناض٠غـ١ض نطزْـ١ ي١بـ١ض            َٝذاض ئـ١ٚ ئـا٠ٚ بؤِضٜـ١نا٢ْ ز٠تـ١ق٢َ، زٜـاض٠ ئـ٠ٚ١ف ث ١ٖؾت٣١ زٚٚداض غ

َٝه٢ ١َٜسا٢ْ بؤ  ٍَ ٖاٚناضاصيـإ يـ١ ث١ضيـ١َإ،       ئ٣٠ٚ١ ئ٠ٚ١ ئا٣ٚ خٛاضز١ٜ٠ٚ١ْ، ي١غ١ضزاْ قـ١ظا٣ نؿـط٣ ي١طـ١
َٝـ ٚ ئاظاض٠ نطز ن١ خ١َيه٢  ٢ََٜٓ باغ٢ ي١ٚئ َٝؿ١ن٢ ز٣َٚ١َ٠ ز٠غت خؤؾ٢ ي١ئ١ظري خإ به١ّ، زٚ ب١ِضاغت٢ ث
َٝٓٔ، باغ٢ ي٣َْٛ١ نطزْـ٣٠ٚ١ ق١ٜػـ١ض١ٜ نؤ١ْنـ٣١ نؿـط٣ نـطز، ئ١طـ١ض ثـ١ِضا٠ٚنا٢ْ         نؿط٣ ب١ز٠غت٠ٚ١ٝ ز٠ْاَي

َٝصٚٚ ١َٖيبس٠ٚ١ٜٓ٠ ي١ ظؤض نؤ٠ٚ١ْ باغ٢ ئ١ٚ ق١ٜػـ١ض٣١ٜ نؿـط٣ نـطا٠ٚ، ب١ِضاغـت٢ يـ١ دٝـات٢ ئـ٣٠ٚ١ ثـاض٠          َ
١َٜٓٚاضا١ْ يـ١ نٛضزغـتإ ْـ٣َٛ به١ْـ٠ٚ١، نـ١               َٜهدـطا٣ٚ ال بـ١ال، ب١ِضاغـت٢ بهـٔ ئـ١ٚ ؾـٛ َٜـت بـؤ ِض ت١ضخإ بهط

َٜو زض       َٜهُإ ١ٖٜـ١ يـ١ نؿـط٣، خؤؾـب١ختا١ْ ب١ْـساٚ ٚغـت  غ١ض٠ٚت ٚ غاَا٢ْ ٠ٚ١ْنا٢ْ زاٖاتَٛٚا١ْ، ب١ْـساٚ
َٜٝٛػـت غـٛٚز٣ زَي     نطا٠ٚ ي١ نؿط٣، ب١ْسا٣ٚ ؾاغٛاض طٛش١َن٣١ ١ٖؾت ًَٝاضٚ ْؤغ١ز ًَٝؤٕ زٜٓاض٠، ٠ٚنـٛ ث
َٜطٜٝـ١،     َٜت ز٠ب٢َ ئاَاْر ي١ ب١ْساٚ ١ٖب٢َ، ٜإ بؤ ناض٠با١ٜ، ٜـإ بـؤ ئاٚز ٠ٚض١ْطريا٠ٚ، ب١ْساٚ ن١ زضٚغت ز٠نط

َٝؿ١ٜ١ى ١ٖب٢َ ب َٝٔ ئـ٠ٚ١ باؾـرت٠، بـ١اَلّ َـٔ يـ١        ٜإ بؤ ط١ؾت ٚ طٛظاض٠، ْاظامن ئ١ط١ض ٖٝ  ن ًَـ َِٝ ب َٜعإ ثـ ١ِض
ــط٣،        ــ١ نؿ ــطزٕ ي ــت ن ــِطؤش٠ زضٚغ ــ١ ث ١َٝٝ ططْطــ١، ي ــ ــ١ٚ غ َِٝ ئ ــ ــ٣٠ٚ١ ْاٚنــ١ن١ ز٠َي ِض٣ٚٚ ئــابٛٚض٣ ٚ بٛٚشاْ
١ٜن١َٝإ، ثِطؤش٠ن١ زضٚغت نطا٠ٚ ي١ ١َضن١ظ٣ نؿط٠ٚ١ٜ ِض٠ْط١ غـ٢َ نًٝؤَـ١تط ببـ٢َ، غـ٢َ غـاَي١ ئـ١ٚ ثـِطؤش٠        
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َٜطا١ٜن٢ خان١ٝ، خاَي٢ تـط ز٠نـط٣َ ب١ِضاغـت٢،    ئ١دماّ زضا٠ٚ داز٠ن٣١ ئ َٝػتا ِض ١غؿ١يت١ٚ قري ١ْنطا٠ٚ، تا٠ٚنٛ ئ
َٝـس٠نات،            َٜطا٣ ٠ٚظاض٠ت٢ ث ٕ زاْاْـ٠ٚ١ ئـ١ٚ ط١ضَٝاْـ١ نـان٢ بـ١ نانٝـ٣١ ٚؾـه١ غـاَي٢ بـ١ضز٠ٚاّ ِض٣ٚٚ ت ي١ ِض

َٝٓٔ، بتٛأْ غ١زإ ب١َيهٛ ١ٖظاضإ زؤمن ظ٠ َٝو زابٓ َٜو ٚ ث َٜط٣ ِض ٣ٚ ي١ٚ ظ١ٜٚ٠ ب١ضاٚ بهـ١ٕ،  ثِطؤش١ٜ٠ن٢ ئاٚز
َٝه٢ تــط٣             َٜتـ٠ٚ١، خـاَي ٖـ١ض٠ٖٚا ٖـ١زي نـاض بسؤظْـ٠ٚ١ بـؤ خ١َيه١نـ١، ْاٚنـ١ن١ف يـ١ ِض٣ٚٚ ئابٛٚضٜـ٠ٚ١ ببٛٚش
ططْط ١ٜ١ٖ ن١ ز٣َٚ١َ٠ ئٝؿاض٠ت٢ ث٢َ بس٠ّ، ي١غ١ض ؾري٢ٜٓ ١ْٚت زٚٚغ١ز ًَٝـؤٕ زؤالض ت١خػـٝؼ نـطا بـؤ     

َٜطـاٚ بـإ بـٕٛٚ، ٜـ١نٝإ ثـِطؤش٣٠ غـ١ض       ط١ضَٝإ، ي١ ظ٢َٓ زٚٚغ١ز ًَٝؤ١ْن١ زٚٚ ثِطؤش٠ نط ا، زٚٚ ثِطؤش٣٠ ِض
َُٝا٢ْ، ب١ِضاغت٢ ئ١ٚ زٚٚ ثـِطؤش٠ ئـ١دماّ ْـ١زضا٠ٚ     ق١اَل، ١ٖظاض نا٢ْ تانٛ خإ، ئ٣٠ٚ١ تطٜإ نؿط٣ غ١ْطاٚ غً
َٜٝٛػـت٢ بـ١ ٠ٚاَلَساْـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١، نـْٛه١ بـ١        َٝٓذ٠ٚ١ بٛزد٣١ بؤ ز٠ضن٠ٚٛ، ئ٠ٚ١ف ب١ِضاغت٢ ث ي١ ناب٣١ٓٝ ث

َٝت٠ٚ١، نـ١ شَاض٠ٜـإ          ت١ٚاٚ نطز َٜطاٜـ١، ظؤضبـ٣١ ظؤض٣ طْٛـس٠نا٢ْ طـ١ضَٝإ ب١ٜ١نـ٠ٚ١ ز٠ب١غـت ٢ْ ئـ١ٚ زٚٚ ِض
ــ١       111ِض٠ْطــ١  ــ٣َٚ١ ْاٚن َُٝــ١ سياْ ــ١عيٛٚض، ئ١طــ١ض ئ ــ١ض َ َُٜــ١ غ ــٔ ز ــت٢ َ ــط ب١ِضاغ ــاَي٢ ت ــات، خ ــس به طْٛ

١َُٝ زابِطإٚ، ز٠بآ  ي٠ٚ١ ظٜاتط ططٜٓطٝـإ ثـ٢َ   زابِطا٠ٚنإ ئ١ٚ ْاٚن١ زابطاٚا١ْ ب١ِضاغت٢ ْاٚن٣١ زابِطإٚ ي١ ئ
١ٜ٠َٛٝ ؾ١ضاَؤف  َٝه١ ي١ َٔ، ب١ِضاغت٢ ب١ٚ ؾ بس٠ٜٔ، ق١ت ْاب٢َ ْاٚن١ٜ١ى َٔ ب١ َاؾ٢ خؤ٢َ بعامن، ن١ ب١ؾ
َٜت، ؾاضؤنه٣١ ١َعيٛٚض ن١ ظٜاتط ي١ خـا٢ْ٠ٚ غـ١زإ ؾـ١ٖٝس٠ ئـاٚ ْٝـ١ ةؤْـ٠ٚ١، ؾاضؤنـه١ٜ١ى بـ١ٚ          بهط

١ٜ٠َٛٝ بــ٢َ نــؤٕا، ئــا٣ٚ خٛاضزْــ٠ٚ١ ْــ١ب٢َ ةؤْــ٠ٚ١ا ، ي١بــ١ض ئــ٠ٚ١ زٚٚ غ١ضنــا٣٠ٚ ئــا٣ٚ خٛاضزْــ٠ٚ١ يــ١ ؾــ
َٝط٠ٚ٠، ز٠َٚٚٝإ ئا٣ٚ طاٚض٠،  ٍَ ثاؾ١ِضؤ٣ ؾاض٣ ١ٖٚي َٝه١َي١ ي١ط١ َِٜط ن١ ت ؾاضؤنه٣١ ١َعيٛٚض ١ٜ١ٖ، ئا٣ٚ طٛ
َٜصٜٓــ٠ٚ١نإ زٚٚ َــازز٣٠ نًــؼ ٚ ئاغــ٢ٓ ظؤض٠ ن١ٚاتــ١ ب١نــ١َيه٢ خٛاضزْــ٠ٚ١ ْاٜــ١ت،   ٢َٝ تٛ ئــا٣ٚ طــاٚض٠ بــ١ث

َٜت بـؤ بـ١ضاٚ نطزْـ٢       خ١َيه٢ ١َعيٛٚض ب١ِض اغت٢ ئاٚ ١ْٝ ةؤ٠ٚ١ْ، خاَي٢ ز٠ّٚٚ، تانـ٣١ ثِطؤش٠ٜـ١ى زاز٠ْـسض
َٝو ي١ ب١  َٝت١ ١ٜن َٜٓا٠ٚ ٚ ظٚضط١ ظضاٚ، بؤ ئ٣٠ٚ١ بتٛأْ ب١ِضاغت٢ بب ئ١ٚ ز٠ؾت١ زٜػإ نان٢ ب١ نان٣١ٝ ن١ْس

ًَـ    َٜس٠ ِضؤٜـ٢ ١ْنـ١ٜٔ ب ١َٜٓنا٢ْ عريام ٚ ي١ ْاٚن١ن١، ب١ِضاغت٢ ئ١ط١ض ظ َٝري يـ١دٝٗاْٝـ، ثـاف   ثٝت تطٜٔ ؾٛ
َٜع   َٝتــ١ٚ ي١بــ١ض ئــ٣٠ٚ١ ٚؾــه١ غــاَي٢ بــ١خؤَإ ز٠ظاْــري ض ز٠بــ٢َ، بــ١ِض َٓٝ ١ٜ٠َٛٝ سي ز٠ؾــت٢ ؾــاض٠ظٚٚض، بــ١ٚ ؾــ
           ٍَ َٝـسإٚ، ٖـ١ض٠ٖٚا ي١طـ١ ٢َٓٝ ئـ٣٠ٚ١ ث َٝو نـ١ غـ١ضزا٢ْ ئـ١ٚ ؾاضؤنـه٣١ٜ١ نـطز٠ٚٚ بـ١َي َِٜ نات غ١ضؤن٢ ١ٖض

ـَـ   ٣١َٜٓ غــ١ٚظا٢ٜ يــ١ ز٠ٚض٣ ؾــاض٣  َٜعطــاض٣ يــ١ شٜٓطــ٣١  زضٚغــت نطزْــ٢ غــ٢َ ثؿــس ١عيٛٚض، بــؤ ئــ٣٠ٚ١ ثاض
َٟ، ْـاظامن تـا ض ِضاز٠ٜـ١ى ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢، ثـ ٕ زاْـإ ئاطاٜـإ يـ٠ٚ١ ْـ١ب٠ٚٛ، تـا ض ِضاز٠ٜـ١ى              ١َعيٛٚض بهط
ــ١عيٛٚض،        ــ١ض ي١َـ ــإ ٖـ ــت٢ زٜػـ ــ١تطٛظاض٣ ت١ْسضٚغـ ــاض٣٠ خعَـ ــطزٕ، ز٠ضبـ ــ١د٢َ نـ َٝبـ ــٛاض٣ د َٝت١ بـ ــ ز٠نـ

َٞ زضٚغت نطا٠ٚ ي١ ال١ٜٕ ِض َٝػتا ١ْخؤؾدا١ْن٢ ي َٝطا١ْ، ئ١ٚ ١ْخؤؾدا١ٜ١ْ تا٠ٚنٛ ئ َٝطخٛاظ٣ ب َٜه٢ خ َٜهدطاٚ
ب١ؽ ي١نات٢ نطز٠ٚ١ْ زنتؤض٠نإ نٕٛٚ، نـ١ٍ ٚ ثـ١يٝإ بـطز، يـ١ ب١ضاَبـ١ض ت١يـ١ؾعٜؤٕ ت١غـٜٛط نـطا، ٖـ١ض          
َٝط٠ خ١غت١خا١ْن١ نؤَي١، ١ٜى ناض١َْسْٝؿ٢ زَي ١ْٝ، ز٠ضطاٟ قـ١ثات نـطا٠ٚ، ز٠َٚٚٝـإ،     َٝػتا يٝص١ٜ١ْى بٓ ئ

َٝطخٛ َُٝا٠ٚ١ْٝ ٖات٠ٚٛ ١ْخؤؾدا١ٜ١ْى ي١ ١َعيٛٚض زضٚغت ز٠نـات، زٜـاض٠ نـ١ يـ١ ت١يـ١ؾعٜؤٕ      خ َٜو ي١ غً اظ
َٜٝٛػـت١      باؽ نطا٠ٚ، ظؤض ظط٢ ب١ خ١َيه٢ ئ١ٚز٠ظ١ض٠ غٛٚتا٠ٚ، ئ١ٚ خ١غت١خا١ْٜإ بؤ زضٚغـت ز٠نـات، دـا ث

َٝػتا ئاَاز١ٜ٠ ب١ِضاغت٢ ١ٖض ب١ ظٚٚتطٜٔ نات ن١ٍ ٚ ث١زي ب ٍَ  ئ١ٚ خ١غت١خا٣١ٜ١ْ ن١ ئ ؤ زابري بهط٣َ، ي١طـ١
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َٜـــت،   َٝبـــ١د٢َ بهط َٜٝٛػـــت١ٝت٢ ْاٚنـــ١ن١ٜ١، بؤٜـــ١ بؤٜـــإ د ثعٜؿـــو ٚ ناض١َْـــسإ ئـــ١ٚ خ١غـــت١خا١ٜ١ْ ث
َُٝـ١ يـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ ثـ١ض٠ٚضز٠         َٝٝـسا، ئ ١َُٝ غااَل١ْ ٠ٚنٛ ٖاٚناضّ ث١ضيإ خـإ ئٝؿـاض٠ت٢ ث َٝؿٓٝاض٠نإ، زٜاض٠ ئ ث

١ضتٛٚنـ١نا٢ْ قٛتاةاْـ١، زاٚا ز٠نـ١ٜٔ ب١ِضاغـت٢ نـاخ      غااَل١ْ ب١ز٠ٜإ ًَٝـؤٕ زؤالض ز٠ز٠ٜٓـ١ نـاخ نطزْـ٢ ث    
ــ٢         ــاخ نطزْ ــؤ ن ــ١ّ ب ــ٠ٚ١، ٖ َٜت َِٜ بهط ــ١ض ــ١خت٢ ٖ ــ١ ثاٜت ــه١ٚتٛٚ ي َٝؿ ــ١ضز٠َٝا١ْٚ ث ــ١ن٢ ظؤض ظؤض غ خا١ْٜ
َٝٓإ بـؤ ٠ٚظاض٠تـ٢ ثـ١ض٠ٚضز٠ٚ زاّ ٚ ز٠ظطانـا٢ْ        ث١ضتٛٚن١نا٢ْ قٛتاةا١ْنإ، ١ّٖ ٠ٚنٛ ثِطؤش٠ٜـ١ن٢ ٠ٚبـ١ضٖ

َٝٓر ًَٝاض٣ بؤ ت١ضخاْهطا٠ٚ، ١ٜنٝإ ي١ ال١ٜٕ ٠ٚظاض٠ت٢ تط، خاَي٢ ز٠ّٚٚ، ظاْهؤ٣  غ١الس١زٜٔ زٚٚ بٝػت ٚ ث
َٝٓذـ٢       َٝب١د٢َ نطزْـ٠ٚ١، ئـ٣٠ٚ١ الَاْـ١ بٝػـت ٚ ث َٝػتا ١ْنؤت١ بٛاض٣ د زاضا٠ٚ١ٜٝ ن١َج٢ ظاْهؤ ١ٖتا٠ٚنٛ ئ

َٝـٓر ًَٝؤْـ٣١ ز٠ّٚٚ، ن١تـ١ضخاْهطا٠ٚ زاٚا ز٠نـ١ّ تـ١ْٗا ٚ تـ١ْٗا بـ١ؽ بـ           ؤ ب١ؾـ١  زٜه١ ١ٖٜـ١، ئ١ٚبػـت ٚ ث
َٜٓسناضٚ دط١ض طؤؾـا٣١ْ خؤَـإ    َٝه٢ ١َٜسا٢ْ ئ١ٚخٛ َٝو ٚ غ١ضزاْ ْاٚخؤ١ٜٝنإ ب٢َ، ب١ِضاغت٢ ئ٣٠ٚ١ ظٜاض٠ت
َٝـو، نـ٣١     َٜٔ، ز٠ب٢َ تاظ١ٜٜإ بؤ زاب٢َٓ ب١ِضاغت٢، ْاظامن تـا٠ٚنٛ ض نات بهات ي١ب١ؾ١ْاٚخؤ١ٜٝنإ ططٜا٢ْ بؤ ز

َٝو ز٠ن١ٜٔ ي١ ِض٣ٚٚ ث ١ٜ٠َٛٝ يـ١  نات٢ ئ٠ٚ١ ٖات٠ٚٛ باغ٢ ١َٖٛٚ ؾت َٜٓسناض٠ناصياْٝـ ب١ٚ ؾ َٝؿه١ٚت٠ٚ١ٓ، خٛ
ــ١         ــؤ ب١ؾ ــت ب َٜ ــ١ضخإ بهط ــاض٠ ت ــٓر ًَٝ َٝ ــت ٚ ث ــ١ٚ بٝػ ــ١ّ ئ ــٓٝاض ز٠ن َٝؿ ــ١ ث ــٔ، بؤٜ ــ١نإ ب ــ١ ْاٚخؤٜٝ ب١ؾ
٢َُٜ نٛضزغتإ  ٍَ ناى ز.غ١ض٠ٚض ب١ِضاغت٢، بٛزد١ٜ١نُإ زاْا٠ٚ ي١ ١ٖض ْاٚخؤ١ٜٝنإ، خاَي٢ تطّ، ٖاِٚضاّ ي١ط١

ــ٣١  ــؤٕ،  13بــ١ طٛشَ ــ١ٚ     تطيٝ ــاؽ ي ــ١ض ب ــت٢، ئ١ط َٜصٜٓــ٣٠ٚ١ ظاْػ ــؤ تٛ ــٝؼ ْــ١نطا٠ٚ ب ــاض٣ ت١خػ ــ١ى زٜٓ ٜ
َٜـص٣٠ خؤَـإ      َٜص٣٠ٚ١ٜٓ ظاْػت١ٝ ز٠نط٣َ ن١ ي١ ظ٢َٓ تٛاْاغاظ١ٜ، ١َب١غتِ ئ١ْٝ٠ٚ١، يـ١ٚ نٛضزغـتا١ْ ب١ِض تٛ
َٜصٜٓـ٣٠ٚ١            َٜصٜٓـ٣٠ٚ١ ظاْػـت٢، ي١بـ١ض ئـ٣٠ٚ١ تٛ َٜه٢ ظؤض طـطْط بـؤ تٛ َٜٝٛػتُٝإ ١ٖٜـ١ بـ١زاْا٢ْ ١َضنـ١ظ ث

ــ١ضنطز٢ْ      ظاْ ــاض٣، ناض٠غ َٝه ــ٣١ ب َٝؿ ــ١ضنطز٢ْ ن ــات، ١ٜنــ١َٝإ، ناض٠غ ــإ ز٠ن ــؤ ئاغ ــ١َإ ب ــ١ّ ناضاْ ــت٢ ئ ػ
َٝط٠ٜٔ غـ١زإ      َُٝـ١ خـ١َيه٢ ئ١ٖٚـ١ٚي َٜص٣٠ٚ١ٜٓ ظاْػتُٝإ ١ٜ١ٖا، ئ َٝػتا، ئ١ط١ض تٛ ئابٛٚض٣، ئاٚ، ئا٠ِٚضؤنإ ئ

   ٛ َٝػـتا ٠ٚنـ َٝط، ٖـ١تا٠ٚنٛ ئ َٜٝٛػـت ْٝـ١، ئـ٠ٚ١ زٚٚبـاض٠      ًَٝؤٕ زؤالض ت١خػٝؼ نطا بؤ ئا٠ِٚضؤ٣ ؾاض٣ ١ٖٚي ث
َٜصٜٓــ٣٠ٚ١ ظاْػــت٢ ْــ١نطا٠ٚ، ي١بــ١ض ئــ٣٠ٚ١ بــ١    َٝط، ي١بــ١ض  ئــ٣٠ٚ١ تٛ ت١خػٝػــات٢ ْــ٣َٛ بــؤ ئــا٠ِٚضؤ٣ ٖــ١ٚي
َٝـط٠ ١َٖيهؤَيـ١ٚ ٚا٣ زَي بهـ١ٚ غـٓسٚم زابٓـ٢َ ٚ غـ١ب٢         َٝو نـطا٠ٚ، ئ َٝو ٚ ن١ْس ن١غ َٝعاد٢ ن١ْس ١َْٖٛسغ

     ٛ َٜصٜٓـ٣٠ٚ١ ظاْػـت٢ بـ٢َ الٜـ٢ْ١ ب١ضثطغـٝاض، الٜـ٢ْ١ ئـ٣٠ٚ١        به١ٚ ثاض٣٠ زَي غـ١ضف بهـ١، بـ١اَلّ ئ١طـ١ض بـ١ ت
َٝٓـا٠ٚ الٜـ٢ْ١           َُٝـ١ نـ١ ؾهػـت٢ ٖ َٜـت، نـاّ يـ١ ثِطؤش٠نـا٢ْ ئ ٢َٓٝ ئ١ٚ ثِطؤش١ٜ٠ ز٠ب٢َ زٜاض٣ بهط ن١ؾهػت ز٠ٖ
َٝؿــ١ناصيا١ْ، ز٠بــ٢َ الٜــ٢ْ١ ب١ضثطغــٝاض يــ١ ٖــ١َٛٚ     َٝو يــ١ ن ــسا زٜــاض٣ نــطا٠ٚ، ئ١َــ١ف ٜــ١ن َٝ ب١ضثطغــٝاض٣ ت

َٜت، ئ١ط١ض نان٢ نطز با ثازاؾت بهط٣َ، ئ١ط١ضٖاتٛ ن١ّ ٚ نـِٛض٣ يـ١ ثِطؤش٠نـ١زا ٖـ١بٛٚ     ثِطؤش٠نإ زٜاض٣  بهط
َٝه٠ٚ١ٓٝ بهط٣َ ٚ ١ٖتابطات١ ِضاز٣٠ غعازاْٝـ، ٠ٚنـٛ بـطاز٠ضإ ظؤض باغـٝإ نـطز يٝصْـ٣١ ثـ١ض٠ٚضز٠        َٝج ز٠ب٢َ ي

ــاض٠ زاٚا٣   ــ١ت٢ زٚٚب ــت نطزْــ٢ قٛت     111ب١تاٜب ــ١ت٢ زضٚغ ــؤ ١َٖيُ ــ٠ٚ١، ب ــ١ ز٠ن١ٜٓ ــ١ٚ  ًَٝاض٠ن ــ١، قػ اةاْ
َٜعإ ١ٖض  ٍَ ب١ِض َٝه٢ ١َٜساُْٝإ ي١ط١ َٝؿٓٝاض٣ ئ١خريّ ئ١ط١ض ٖٝهِ ١َْاب٢َ ي١ٚ ٠ٚض٠قا١ْ، زٜػإ ي١ ظٜاض٠ت ث
َُٝــ١ نــ١ ثِطؤش٠ٜــ١ى ز٠ن١ٜٓــ٠ٚ١ ي١ال١ْٜــ١             ٖــ١َٛٚ ئ١ْــساَا٢ْ يٝصْــ٣١ ثــ١ض٠ٚضز٠ بــؤ ز٠ظــ١ض٣ ِضاْٝــ١، ئ

َٜٝٓـ١ غـ١ض الٜـ٢ْ١      ث١ض٠ٚضز١ٜٝ٠ن١ باؽ ز٠ن١ّ، ن١ّ ٚ نِٛض١ٜن١ ظٜاتط ي١ ال١ٜ ١ْ ث١ض٠ٚضز١ٜٝ٠ن١ٜـ١، ثاؾـإ ز
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َٝــص         َٝٓـاٚ نؤي َٝـص يــ١ ث َٝٓــاٚ ثـ١ضياْطا ١ْن١ٜٓــ٠ٚ١، نؤي َُٝـ١ ثــ١ضياْطا يـ١ ث ثـ ٕ ٚ تــ١ضخإ نطزْـ٢ بٛزد١نــ١، ئ
َٝساٜٚػت٢ ْاٚن١ن١ ز٠ب٢َ  ٢َٝ ث ١َُٝ ب١ث َٝٔ ئ٠ٚ١ْس٠ نؤيٝص٠ٚ ئ٠ٚ١ْس٠ ظاْهؤ١ٜتإ ١ٜ١ٖ، ئ ًَ َُٝإ ب ١ْن٠ٚ١ٜٓ١ ث

١َُٝ ١ََٖٛٚإ ي١ بؤ١ْٚ َْٛاغـ١ب١نا٢ْ طؿـت٢ ٚ تاٜب١تٝـ١نإ    نؤيٝص ٚ ث١ضي اْطا به٠ٚ١ٜٓ١، ي١ٚ ِضا٣١ْٝ ن١ ئ
َٝٝـ١،      ب١ز٠ضٚاظ٣٠ ِضاث١ِض٢ٜٓ ز٠ظاْري، غ٢َ ث١ضياْطا ١ٜ١ٖ خا٠ٕٚ بٝٓا٣١ٜ خؤ٣ ١ْٝ، بـ١خؤ٣ غـ٢َ ثـ١ضياْطا٣ ي

ٍَ ْٖٛـ١ض٠ دٛاْـ١نإ،   ١ٜى ي١ٚ ث١ضياْطا١ْ خا٢ْ٠ٚ بٝٓا٣١ٜ خؤ٣ ١ْٝ، ث١ضياْطا٣ ٠ٚضظؾ٢، نؤَجٝٛت١ض ، ي١ط١
َٝو          ــ١ن ــاَي١ ٜ ــ١ب٢َ ئ١ٚغ ــٝ  ْ ــ١ضز٠ّ....، ٖ ــ١ ب َٜت ــ٠ٚ١ ةط ــ٠ٚ١ ئ ــ٢ْ١ ن١َ ــ١ض ب١الٜ ــ١ٜٔ ٖ ــت٢ زاٚا ز٠ن ب١ِضاغ
َٝبــ١د٢َ نـطزٕ، غـاَي٢ ئآٜــس٠ف          َٝت بطاتـ١ بـٛاض٣ د َٜـت ٚ ز٠ضبهــ َٝؿـٓٝاض نط ي١ٚث١ضياْطاٜاْـ١ بٝٓاٜـ١ٜإ بــؤ ث

يــ١ نؤْــ١ ئٝػــتٝدباضات١ن٣١ ِضاْٝــ١ ١ٖٜــ١، تٛخــٛا نؤْــ١    ث١ضياْطاٜــ١ن٢ تــط، ي١بــ١ض ئــ٣٠ٚ١ ثــ١ضياْطا ١ٖٜــ١  
٢َٜٓ ث١ضياْطا٣ ١ْٖٛض٠ دٛا١ْنا١ْا، ن١ ٖـ٣َٚٛ١ بطٜتٝـ١ يـ١ َؤغـٝكاٚ طـؤضا٢ْ ٚ ؾـ٢ْ١        ئٝػتٝدباضات١ن١ ؾٛ

 ت١ؾه٢ًٝ، ظؤض غٛثاؽ.
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

َٝطظاز ببٛٚض٠ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ٠ٚاَل َٝطظاز ؾ١ضَٛٚ، ناى ؾ َٝه٢ ١ٜ١ٖ ؾ١ضَٛٚ.ناى ؾ َ 
َٟ ع٢ً غٓس٣/ ٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْإ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َُٝــ١ ئاضاغــت٣١ ثطغــٝاض٣ ئ١ْــساّ ظؤض َٜٝٛػــت ئــ٠ٚ١ ي١بــ١ض نــطز، ئ َٜع بس٠َــ٠ٚ١، ٠ٚاَلّ ز٠نــات ث  غــ١ضؤن٢ بــ١ِض

َٜع ث١ضي١َإ، َٝطط٣ ب١ِض َٜع ث١ضي١َإ، غ١ضؤن٢ د َٝط٣ ب١ِض ٕ  ث١ضي١َإ، غهطت َٜعا ٔ  ث١ضيـ١َإ،  ئ١ْـساَا٢ْ  بـ١ِض  َـ

َٜعٜاْـ٠ٚ١،  َٛالس١ظ٣٠ ئاخطٜٔ ي١ ز٠ن٠ٚ١ُ، ثطغٝاض٠ٚ٠ ئاخطٜٔ ي١ ٚ  ب١ض َٝـت  ئـ١  ئٝػـتٝدباضات  باَي١خاْـ٣١  ز٠َي

َٝب١ٝٓٝن١ب١ٖ١قٝك١ت َٔ َؤغٝكا، ١َع١ٗز٣ ب١ نطا٠ٚ ن١ٝى ١ٖض ٜإ ١َٓٝط١ٜؿتِ، ت َٜت٠ٚ١ ز٠ب٢َ ت  بـ١  ١ٖض بهط

١َٓٝط١ٜؿتِ، ١ٖقٝك١ت١ ئ١ٚ َٔ ئ٠ٚ١، ب١ ٠ٚنطا ن١ باؾ١ ئ٠ٚ١ ئٝػتٝدباضات، بٝٓا١ٜت٢ ٕ  نْٛه١ ت َٜعٜا  ٚتـ٢  بـ١ِض

٢َٜٓ بٛٚ، ئٝػتٝدباضات ٢ٖ بٝٓا١ٜ ئ١ٚ َٝػـتا  ب٠ٚٛ، ت١ععٜب ؾٛ َٝـسا  َؤغـٝكا٣  ئـ٠ٚ١  ئ َٜت،  ت َٝـس٠زض  ئـ٠ٚ١  ْـاظامن  ي

َٝط١ٜؿتِ، باؾ١ خطاث١ا، ٜإ باؾ١ َٜو ب١ غ١باض٠ت ز٠ّٚٚ، ت َٜـ  ئٝشتُٝايـ١  ب١ٖ١قٝكـ١ت  نـْٛه١  ؾت ١ْٖس  وتؤظ

َٜص زضٚضٚ نْٛه١ بس٠ٚ١َ٠ ٠ٚاَلّ َٛؾ١غ١زي ب١ ؾتا١ْ ئ١ٚ ١َٖٛٚ ب٢َ ظ٠ظي١ت َٜعٜإ ي١ زاٚا بٕٛٚ، زض  ز٠ن١ّ ب١ِض

َٝٝسا، ئاَاش٣٠ ن١ ثِطؤشا٣١ْ ئ١ٚ َٜطاٚ ي١ ض ث  ظ٠ظيـ١ت  ئ١طـ١ض  ئ١ٚاْـ١  ِضؤؾـٓبري٣،  غ١ْت١ض٣ ي١ ض ٚ بإ داز٠ٚ ِض

١َُٝ، ب١ بسات ْٛٚغطاٚ ب١ ١ْب٢َ ٕ  ؤَي٢ٖ ي١ ١ٖض ئ٣٠ٚ١ بؤ ئ  ٠ٚاَلَساْـ٠ٚ١زا،  يـ١نات٢  بس٠ٜٓـ٠ٚ١  ٠ٚاَلَـ٢  ث١ضيـ١َا

َٝه٢ َٝهـاض٣  ١َٚظٚع٢ ب١ غ١باض٠ت تط، خاَي ٔ  ئـ٠ٚ١  نـْٛه١  ٖـ١شاض٣،  ٚ ب َٜـت،  بـاؽ  دـاض٠  نـ١ْسٜ ٕ  ز٠نط َٜعا  بـ١ِض

َٝهاض٣ ١َٚظٚع٢ َٝو ٜإ َٛع١ض٠ؾ١، ١ٖشاض٣ ٜإ ب ١َُٝ ١ْٝ ؾت َٝػتا ئ ّ  ئ َٜع٠زا  ٖؤَيـ١  يـ١  تـ١عطٜؿ٢  زاْٝؿـري  بـ١ِض

َٝهاض ن١ ،به١ٜٔ ١َٝٝا، ب ١َٝٝ ١ٖشاض ٜإ ن ١َُٝ ن١ ١َعٝاضا٣١ْ ئ١ٚ ا، ن ٕ  ز٠نـري،  ي١غـ١ض٣  ئ ٚ  ٜـا  ت١عطٜؿاْـ٣١  ئـ١

١َُٝ ن١ َٝٝظ١ض ْاؾٝؤْاٍ ئٝٓت١ض ز٠ٚي١ٝ، ١َْٛظ٣١َ٠ ت١عطٜؿ٢ ز٠نري، ي١غ١ض٣ ئ ٔ  ئؤضط١ْاٜع٠ٜؿٔ، ي  ْٝـ١  بـؤَ

َٝسا ئٝذتٝٗاز٣ َٝه٢ بؤ به١ّ، ت ١َُٝ ئٝ  ١ْٝ، تطٜـ ن١غ َُٜ ي١ ئ َٝو  زابٓٝؿري نٛضزغتإ ١ٖ٢ض  َـ١عاٜط٣  نؤَـ١َي

َٝري، ٣َْٛ َٝو زابٓ َٝري، ٣َْٛ ت١عاضٜؿ٢ نؤ١ََي َٝهاض زابٓ ٚ  ١ٖؾتـ٣١  خـٝ زي  يـ١  نـ١  ن١غـ١ٜ١  ئ١ٚ ب  بـ١زٚا٣  ِضابـطزٚ
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ـ  ت١ؾػ٢ًٝ ١ْٖس٣َ غ١عاتٝـ، ١ٜى بؤ ت١ْا١ْت ١ْن١ٚتب٢َ، ز٠غت ئٝؿ٢ ط١ِضاب٢َ، زا ئٝـ  ئ١َاْـ١  ١ٖٜـ١،  تـطٜ

١َُٝ ن١ شَاض١ٜ٠نٝـ ١ٖض بؤ ناض٠ف ئ١ٚ َٛع١ض٠ؾٔ، َٝهاض٣ ي١ ض ز٠ز٠ٜٔ، ث٢َ ئاَاش٣٠ ئ  زٚا٣ ي١ ١ٖشاض٣، ي١ ض ب

َٜعتإ، ١َعًَٛات٢ بؤ 2113،٠ٚ غاَي٢ َٝه٢ ٖٝ  ١ْ عرياقسا ي١ ب١ِض ٕ  ؾٝـسضاٍ،  عرياق٢ سه١َٛت٢ د١ٗٝت  ٖـٝ   ٜـا

َٝو ٢َُٜ  سه١َٛت٢ ي١ د١ٗٝت ٛ  ١شَاض٠نـ  ئ١طـ١ض  بهـات،  ٝع ٕئـ  شَـاض٠  ْٝـ١  بـؤ٣  نٛضزغـتإ،  ٖـ١ض  ْـ١ب٢َ،  َّـ١زع

َٜو ١ٜنططت٠ٚٛنإ، ١ْت٠ٚ١ ال١ٜٕ ي١ ١ْنطاب٢َ َٛغاز٠ق١ َٝٛز٠َٚيـ١ت٢  ب١ْه٢ ي١ داضٜـ ب١عع  ز٠بـ٢َ  ن١ب١ؾـساض  ْ

ّ  َٔ طٛتطا، شَاض١ٜ٠ى ١ٖض ئ١ط١ض ١ٜع٢ٓ ناالن١ٝ، ي١ٚ َٝه٢  ْٝـ١  بـؤ  بـؤ  خٛا١ْخٛاغـت١  صيْٛٚـ١،  بـؤ  بؤ١َب١غـت

َٝه٢ ٕ  ١ْٝ، ١َقبٍٛ ْانط٣َ، ئ٠ٚ١ ،به١ّ ز٠غتهاض٣ شَاض٠نإ بهِ َٔ غٝاغ٢ ١َب١غت َٝؿـ٢  دـاضا  2113 غـاَي٢  ث

َٝؿ٣ٚٛ سه١َٛت٢ ظ٠َا٢ْ ٍَ، َطز٢ْ شَاضا١ْ ئ١ٚ عريام، ث  ز٠نـطا  ز٠غتهاض٣ ت١غع١ٜ ٛغٛ ١ْخؤف، َطز٢ْ َٓسا

 ئ١ٚاْــ١ َٛت١سٝــس٠ٚ ئَٛــ١ّ بــٛٚ، ي١غــ١ض سػــاض٣ عــريام ز٠ظاْــري ٖــ١ََٛٚإ بــ١اَلّ غٝاغــ٢، ١َب١غــت٢ بــؤ

 خــؤضاى بــ١ ْــ١ٚت ئٝػاغــ٣١ ب١ضْا١َٜــ١ن٢ تــ١ْٗا نــاالنٝا١ْ، ١ْٚعــ١ ئــ١ٚ ػــب١ت٢ب١ْٝ نطزبــٛٚ َٛقات١عــ١ٜإ

ٛ  شَاض١ٜ٠نٝإ ٖٝ  غات١ف ئ١ٚ عرياقٞ شَاض٠نا٢ْ ئ٠ٚ١ ي١ب١ض ١ٖبٛٚ، َٝـ٠ٛض  ٠ٚنـ ٛ  ٚ ث  َٛغـساق١ٝت٢  ئـ٠ٚ١  ٠ٚنـ

َٝط٠ ١ْب٠ٚٛ، َٜعٜإ ي َٝت ن١ ب١ِض َٝهاض٣، بؤ نطز٠ٚٚ ن٢ سه١َٛت ز٠َي٢َ ز٠ثطغ ٚ  ١َب١غتٝؿِ ب َٝـع  ْٝـ١،  ٢نٛضغـ  َ

َٝهاض٣ َٝه٢ ب َٝعٚ ب١ ََٛه١ٓٝ دٛظئ َٝه٢ نٛضغ٢، َ َٜٓـ٢َ  ٠ٚنٛ ١ٜ١ٖ، تط بٛاض٣ تطٜـ دٛظئ ٕ  زٚ َٝٝـسا،  ئاَاش٠َـا  ث

 زٜػــا٠ٚ١ْ ز٠نــ١ّ ض٠دــا ٚاٜــ١، تهاؾــِ بــ١اَلّ ظؤضٕ، تــطٜـ ١ٖقٝكــ١ت٢ ز٠نــ١ٜٔ، باغــ٢ ت١ؾػــٌٝ بــ١ يــ١نؤتاٜـ

٠ٚ١َٜٓٝ ٕ  َٜعٜإب١ِض تٛاْاغاظ٣ ي١ب١ضْا٣١َ تٛاْاغاظ٣، ب١ضْا٣١َ غ١ض ز َٜه٢  ٖـ١ض  ٜـا َٜع  بـ٠ٚ١  ئاَـاش٠  نـ١  تـط  بـ١ِض

١َُٝ ال٣ ي١ ز٠ز٠ٕ، َٝػتا، ١ٖتا٠ٚى ئ ١ٖ١َُٝب٠ٚٛ، ال٣ ي١ خٍٛ زٚٚ ئ َٝه٢ ئ ٚ  خٛي  ئٝؿـ٢  ز٠ّٚٚ ئـ٣٠ٚ١  بـ٠ٚٛ،  تـ١ٚا

َٝػـتاف  ز٠ن١ٜٔ، ي١غ١ض َٜع  ئ ٍَ  ز.غـ١ض٠ٚض  نـاى  بـ١ِض َُٝـ١  ي١طـ١ َٜطا٣  ْـاضز٠ٚٚ  ثطغـٝاض٣  ز٠نـات،  َٛتاب١عـ١  ئ  بـ١ِض

َُٝـ١  ال٣ نـ١  خ١َيه٣١ ئ١ٚ ب١اَلّ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، ئاَاز٠ ٠ٚاَل١َن٣١ ئ٠ٚ١ ِض٠ل٢، ب١ضْا٣١َ د١ْابتا٠ٚ١ْ  ئٝدتٝـاض  ئ

َٝهٔ، 411 ْعٜه٣١ نطإٚ ّ  نـطإٚ،  ئٝدتٝـاض  سه١َٛت٠ٚ١ ز٠ظطانا٢ْ ٚ زاّ ٠ٚظاض٠ت١نا٠ٚ١ْ ِضٜطا٣ ي١ ن١غ  ض٠دـا

َٝت ن١ؽ ث١ضي١َا١ْزا ٖؤَي٢ ي١ّ ٚا١ٜ تهاّ ٚا١ٜ، ٕ  ئ١َاْـ١  ْـاظامن  ١ٜع٢ٓ ْريا، اٚؾٝ نٕٛ ن١ ئ١َا١ْ ١َْي  ن١نـٛ

َٝــ٠ٛضٚ ١َغــ١ي٣١ تــط٠ا، ؾــٝاٚ يــ١ن٢َ نــ٢َ ْــريا، ؾــٝاٚ بؤنــ٢  بــ٠ٚٛ، َْٛاؾ١غــ١ ١َغــ١ي٣١ ٖــ١ب٠ٚٛ، َــ١عاٜط ث

ٚ  خٛاغـت٢  ١َغـ٣١ً  ١ٖب٠ٚٛ، ز٠ض٠د١ ١َغ١ي٣١ َٝت،  ئ١ٚخ١َيهـ١  نـ١  بـ٠ٚٛ  زائري٠ٜـ١  ئـ١ َٝو  نـ١  بهـ  نـ٠ٚٛ،  ٜـ١ن

َٝه٢ َٝو ١ٖض ب١ ١ْن٠ٚٛ، تط ١ٜن َٝت غ١ب١ب َٜٝٛػـت  ٚابـعامن  ،ب ٕ  نـ١  ئ١ٚاْـ٣١  ْانـات  ث َٜطزضاٚ ٕ  ١َٖيبـص  ز٠غـت  ٜـا

١َٜٓب١ض بٕٛٚ، ب١ناض ٚ  ن١ ئ٣٠ٚ١ تؤ١َت٢ ةط ٕ  ْـري،  ؾـٝا ـ  نـْٛه١  ْٝـ١،  قابًٝٝـ١تٝا ٛ  ئـ١َاْٝ  تـط  خـ١َيه٢  ٠ٚنـ

ٚ  ٖـ١ض  َٛغـت١ٖ١قٔ،  ٚ  ٖـ١َٛ ٚ  ب١ٜ١نـ٠ٚ١  صيْٛٚــ١، بـؤ  تان١نـ١ؽ  زاٖـات٢  بـ١  غـ١باض٠ت  ٠ٚظاض٠تـ١ناْٝـ،  ٖـ١َٛ

ــ١بٝع٢ ــ١ ت ــ١ ئ١َاْ ــ١َٛٚ ب َٜهٝـ ٖ ــ٠ٛض َٝ ــس٣ ث ــ١ثِطؤش٠ ث٠ٜٛ١ْ ــا٣ ب ــ٠ٚ١ ٜاغ ــ١، بٛزد ــ١اَلّ ْٝ ــ١ض ب ٍَ ب١ٖ ــا  س

١َُٝ ز٠نات، ثطغٝاض ن١د١ْابٝإ ٢َُٜ  يـ١  تان١نـ١ؽ  زاٖات٢ بس٠ٚ١ٜٓ٠، ٠ٚاَلّ ساظضٜٔ ئ ٕ  ٖـ١ض ـ  يـ١  نٛضزغـتا َٝ  ثـ

َٝػتا تا٠ٚنٛ ٠ٚ 2113 غاَي٢  َٔ زٜػا٠ٚ١ْ ب٠ٚٛ، ١ضب١ضاَب ز٠ ي١ ظٜاتط غاَي١، 9 ْعٜه٣١ ن١ 2112١ٜ غاَي٢ ن١ ئ

َٝػــتا ز٠ٚيٝاْــ٣١ ئ١ٚئ١تطاؾــ١ الٜــ١ٕ يــ١ ْــ١ب٢َ، َٛغــ١ب١ت نــ١ ئ٠ٚ١بهــ١ّ ئٝــسٜعا٣ ز٠تــٛامن  عرياقــسا يــ١ْاٚ ن١ئ

ــساضٕ، ــ١ ب١ؾ ــ١َٛٚ ي ــ٢ًٝ ٖ ــاز٣ ١َؾاغ ــ١ ئٝكتٝك ــ١ناْٝإ، َٛتاب١ع ــ١ٚ نطزْ ــ١ ي ــت١ض٠نا٣١ْ ب١ضْاَ ــ١ َٛؾ  ن
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َٜهٝإ َٝو َُٝــ١ئ بهــ١ٕ، ت١َاؾــا ئ١طــ١ض ثِطؤش٠ناْــسا يٝػــت٢ يــ١ بــ١عع َُٝــ١ ١ٖٜــ١، ثِطؤش٠َــإ نؤَــ١َي  تــ٢ًَٜٛ١ ئ

َٝو ٍَ ٖاٚب١ؾ٢ ب١ ز٠ن١ٜٔ ثِطؤش٠ نؤ١ََي َٜهدطا٠ٚنـا٢ْ  ي١ط١ ٕ  ١ْتـ٠ٚ١  ِض َٝٛز٠َٚيـ١ت٢  بـاْه٢  ٚ ٜـ١نططت٠ٚٛنا  نـ١  ْ

َٜٔ، ئ١دماّ ي١عرياقسا ئ١ٚناضا١ْ  باَي١خاْـ١  ْٝـ١،  غـرتاتٝص٣  ث ْـ٢  ي١غـ١ض  ظٜـاتط  ثطغـٝاض٣  د١ْابٝإ ئ١ط١ض بسض

َٜـت،  زضٚغـت  بـؤ  باَي١خاْـ٣١  ئـ١ب٢َ  ْٝـ١،  قٛتاةاْـ١  ٖـ١ظاض  غـ٢َ  نـ١  قٛتاةاْـ١  ئـ٢َ  َٜـت، ز٠نط زضٚغت  511 بهط

َٜط ي١ قٛتاةا١ْ َٝب١د٢َ ش َٜو ض ب١ ئ١َ١ ١ٜع٢ٓ نطزْسا١ٜ، د ٠َٛٝض َٜو ب١ض غرتاتٝص١ٜا، ث ٠َٛٝض  ْٝـ١ا،  غرتاتٝص٣ ث

َُٝـ١  َٜهــ٠ٚ١ ض بٝد١ٜٓــ١ ئ َٝري  زَي ْــا٣ٚ ئٝتاض  قٛتاةاْــ١نإ بــؤ ثــ١ض٠ٚضز٠ ٠ٚظاض٠تـ٢  بــؤ باَي١خاْــ١ غــرتاتٝص٣، بٓـ

َٜٝٛػت١، ١َُٝ ئٝؿ٢ ١ٖض٠ظؤض٣ ظؤضب٣١ ث َٝت، باَي١خا١ْنإ ي١ْاٚ ئ  ٜإ غب١ٜيَن به٣١، ت١َاؾا ز٠تٛا٢ْ د١ْابت ب

٠َٛٝ، ي١ب١ضنا٣ٚ غ ٜس ي١غ١ض ز٠ز٠ّ ثٝؿاْت َٝي٣ٚ١ ب١ْٝػب١ت٢ ئ١َِطؤ َٜـص٣٠  بعأْ ئ  ناَـ١  ظٜـاتط  غـ١ز  يـ١  ِض

َٜٝٛػت١، ْا ظ٠ضٚض١ٜٚ ْا ١خا٣١ْباَي ئاٜا باَي١خا١ٜ١ْ، ٕ  ث َٜٝٛػـت١  باَي١خاْـ٣١  ٜـا َٝه٢  ظؤض نـ١  ث  غـرتاتٝص١ٜا،  ئٝؿـ

َٜعٜإ َٝٔ ب١ِض ١َُٜ ئ١ّ ز٠َي َٜت ْا٣ٚ ئآٜس٠زا ي١ ١ٖض َٝسْسض ٢َُٜ ب١ ي َُٝـ١  ئ١طـ١ض  خـؤ  ب١ضز٠ٚاَـ١نإ،  ثـِطؤش٠  ١ٖض  ئ

ٕ  خٛا َُٝـ١  بهـات،  ٖاٚناضضيـا ٕ  ئآٜس٠ؾـسا  يـ١  بتـٛاْري  ئ ٚ  ٖـ١ب٢َ،  ئُٝهاْٝـ١شيا َٝػـتا  نـ١ٚا  ئٝػـتٝكطاض٣٠  ئـ١  يـ١  ئ

٢َُٜ ــتإ ٖــ١ض ــرتٜـ ١ٖٜــ١ٚ نٛضزغ ــٛاْري بــ٢َ، باؾ ــِطؤش٠ بــ١ضز٠ٚاّ بت ــ١ٜٔ، ت١قــسِٜ ث َٝه٢ ئــ١ٚا به ــ١ت  َؤؾ١قٝ

ٍَ ن١ ١ْٝ ئ٠ٚ١ َاْا٣ ئ٠ٚ١ ظؤضط١ٚض١ٜ٠، َٝو ئ١َػا َٝهطإ، ز٠غت ثِطؤش٠ نؤ١ََي  ئـٝرت  ئـ١ب٢َ  ئ١ٚاْـ١  ئآٜس٠ غاَي٢ ث

،َٔٓٝ َٜه٢ ط٠ٚ٠غؿ ي١ به١ٕ ت١ب١خٛض ١َْ ٚ  بهـ١ٜٔ،  ثـ٢َ  ز٠غـت  تـط  داض َٝو  ٖـٝ   يـ١  َٛعاز٠ي١ٜـ١  ئـ١ َٜٓ  ْٝـ١،  ؾـٛ

َٝذط١ َٝػتا ي٠ٚ١ف ب ٚ  بـؤ  ، زْٚٝـا  ٚاَلتا٢ْ ظؤضب٣١ ئ َٜعاْـ٣١  ئـ١ ٚ  بـؤ  ْاغـٔ،  ئـابٛٚض٣  نـ١  ب١ِض َٜعاْـ٣١  ئـ١  نـ١  ب١ِض

ٍَ َٝٓت( يؤخ زٜظ )غٝػت١ّ ١َغ١ي٣١ ناضز٠ن١ٕ، ئابٛٚضٜسا ١َغائ٢ًٝ ي١ط١  ب١ضز٠ٚا٢َ ن١ َٛغت١زا١َ ت١صي١ٝ َ

َٝت َٝػتا ئ٠ٚ١ ب َٜه٢ ئ َٝط٠ ئ١ب٢َ نؤٕ َٔ عاي١َٝ١، ؾٝعاض َِٝ بس٠ّ ي٠ٚ١ ت١عٔ ي ًَ ٕ  ئ٠ٚ١ ب ٚ  ئـ١ب٢َ  نـؤ ٍَ  ٖـ١َٛ  غـا

َِٜ ١َُٝ ز٠ِضٚات، ١ٖض ١ٜ١ٖ، ١ٖض ثِطؤش٠ ز ، نـْٛه١ ئـ١ٚ ثِطؤشاْـ١ٕ    نطزؤتـ٠ٚ١  دـٛزا  زٚان١ٚٚتَٛإ ثِطؤش٣٠ بؤ ئ
َٝؿـ١ٜإ ي١غـ١ض٠، غـٛضع١ت٢ تـ١ْؿٝع٣ ثِطؤش٠     َٝؿـ٣١ ي١غـ١ض٠، ٖـ١ََٛٚإ َٛتـ١ؾكري ي١غـ١ض        ن١ ن نـا٢ْ تـط ن

َِٜ، ٖـ٢ ؾـ١ف          َٝـت، بٛزدـ٣١ ثِطؤش٠نـا٢ْ سهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض َٜعٜإ ز٠َي ئ٣٠ٚ١ ض به١ٜٔ ناض٠غ١ض٣ به١ٜٔ، بـ١ِض
َٝب١ٝٓٝنا٢ْ يٝصْـ٣١ ئا٠ٚزاْهطزْـ٠ٚ١ٚ ئـابٛٚض٣ نـ١ ظؤض      َٝؿرت ٠ٚاَلَسا٣٠ٚ١ْ ت َاْط١، َٔ ي١ َٛزاخ١ي١ٜ١ن٢ ث

تـــا٠ٚنٛ  1/1/2112ٝإ خػـــتب٠ٚٛ ِضٚٚ، َـــٔ باغـــ٢ ئـــ٠ٚ١ّ نـــطز، نـــ١ تـــ١ْٗا يـــ١ بـــ١ ز٠قٝكاْـــ١ خاَيـــ١ناْ
ثـِطؤش٠ تـ١ٚاٚ بـٕٛٚ، يٝػـت٢      267ي١ؾ١ف َـاْط٢ ِضابـطزٚٚ نـ١ بٛزدـ١ زٚانـ١ت٠ٚٛ، ظٜـاتط يـ١         1/6/2112

َٝط٣ ث١ضي١َإ، زاٚاؾِ نطز ي١غ١ض ؾاؾ٣١ ت١يـ١ؾعٜؤٕ زاب١ؾـ٢    َٜع غهطت َٝؿه١ف نطز ب١ ب١ِض ثِطؤش٠ناْٝؿِ ث
َِٜ تـ١ْٗا ؾـ١ف َـاْط         بهات ب١غ ًَـِٝ ثِطؤش٠نـا٢ْ سهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض ١ض ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، ئٝٓذا َٔ نـؤٕ ب

ــت            ــ٣َٛ ز٠غ ــِطؤش٣٠ ْ ــت، ث َٜ ــ١ض ز٠نط ــاض٣ ي١غ ٍَ ن ــا ــصا٢ٜ غ َٜ ــ١، ب١زض َٝط ٚا ْٝ ــ١خ ــت، ْ َٜ ــ١ض ز٠نط ــاض٣ ي١غ ن
١َُٝ قػ١  3167ب١ناض١ْب٠ٚٛ ئ٠ٚ١ زضٚغت١، ب١اَلّ  ز٠ن١ٜٔ، ناض٣ ثِطؤش٣٠ تط، ١ٖتا٠ٚنٛ ئ١ٚ ي١سع٣١ٜ٠ ن١ ئ

َٜعتإ   َٜــت، بــ١ز٠ٜإ ٖــ١ظاض ٖــ١زي نــاض٣ ِض٠خػــاْس٠ٚٚ، ْــ٠ٚ١ى تــ١ْٗا ئــ٠ٚ١، بــؤ َــ١عًَٛات٢ بــ١ِض ي١غـ١ض ز٠نط
َٝط٠ ناض ز٠نات، نْٛه١ ١ٜى،  َٜت ي َٜو ئٝدتٝػاغاتٝؿسا ي١ْاٚ ئ١ٚ ثِطؤشا١ْ خ١َيو ي١ ٚاَلتا٢ْ ز٠ض٠ٚ٠ ز ي١ٖ١ْس

َٜو ئٝدتٝ َُٝـ١ ١ْط١ٜؿـتب١ٓٝ ئـ١ٚ ئاغـت١،       ئٝشتٝاد١ن١ ظؤض٠، ز٠ّٚٚ، ئٝشتُٝاي١ ب١عع َٝؿـتا ئ ػاغات ٖـ١ب٢َ ٖ
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َٜع ناى ؾ١ضَإ ز٠ن١ّ، ئ١ٚ ثِطؤشا١ْ ئ١ط١ض ب١يٝػت١  َٜه٢ تط زاٚا ي١ ب١ِض ٍَ ئٝرت ئ١ٚا٣١ْ تطٜـ داض ب١ٖ١ض سا
َٜو ٜــإ   سياْــسات٢َ، بــؤ ئــ٣٠ٚ١ بتــٛاْري ٖــ١ّ ٠ٚاَلّ بس٠ٜٓــ٠ٚ١ ٖــ١ّ نــاض٣ ي١غــ١ض بهــ١ٜٔ، ئ١طــ١ض ٖــ١ض ئ١طــ١ض

َٝب١ٝٓٝنٝإ ي  ١غ١ض ١ٖب٢َ، غٛثاؽ.ت
 

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ.

َٜع باٜع تاَي١با٢ْ/ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ئابٛٚض٣:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜت  َٜهدطاٚا   115زٜاض٠ ظؤض باغ٢ ئ٠ٚ١ ئ١نط َٝٔ ئـ١ٚ ِض َٜهدطا٠ٚنإ، ئـ١َي َٝٔا،   ًَٝاض زٜٓاض ن١زاْطا٠ٚ بؤ ِض ْـ١ نـ
َٝهٗـات٠ٚٛ     َٜهدـطا٠ٚ ِضؤؾـٓبري١ٜنإ، ث َٝٔ ئ١ٚا١ْ، ١ٜن١ّ ِض َٝػتا بؤٜا٢ْ باؽ به١ّ ن١ ن َٝط٠ٚ٠ ئ َٔ س١ظز٠ن١ّ ي

َٜهدـطا٠ٚ  89ٜـ١ شَاض٠ٜـإ، نـؤ٣ طؿـت٢ ئ١ناتـ١       14غ١ْت١ض٠، ز٠ظطانـإ   75ي١ غ١ْت١ض٠نإ ن١ شَاض٠ٜإ  ، ِض
ــ١ْسٜهانإ   ــت١ٝنإ ٚ غــ ــإ 21ظاْػــ َٜهدطا٠ٚنــ ــ١نإ ، نؤ181َ، ِض ــ١   ١85َيــ ــت٢ ئ١ناتــ ــؤ٣ طؿــ ، 286، نــ

ــ١نإ    َٝتٝ ــ١ع٢ٓ ١ٜن ــط ٜ ــا٢ْ ت َٜهدطا٠ٚن ــ١نإ 19ِض ــإ  4، ٜاْ ــؤضاٚ دؤض٠ن ــ١  12، د ــت٢ ئ١نات ــؤ٣ طؿ ، 35، ن
، نـؤ٣ ٖـ١ض   153، غ١ْت١ضٚ تٝج١ ِضؤؾٓبري١ٜنإ 77، ٜا١ْ ٠ٚضظؾت١ٝنإ 2يٝص٣١ْ ئؤيؤَج٢ ٚ ثاضا ئؤيؤَج٢ 

 ، بؤ ئاطازاض٣ د١ْابتإ.٣َٚٛ١ٖ742 ئ١نات١ 
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

َٝطظاز ؾـ١ضَٛٚ، بـطا٣ خـؤّ تـؤ ثطغـٝاضت نـطز ئـ١ٚ ٠ٚاَلَـ٢ زاٜتـ٠ٚ١، َٛزاخ١يـ١ ْـاب٢َ، ؾـ١ضَٛٚ نـاى                ناى ؾـ
َٝطظاز.  ؾ

َٝطظاز  َٜع ؾ  :عبداذتافغب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ـــ    َٝؿـــرت ٚا َٛتـــ١ب  بـــٛٚ زٚاٜ َُٝـــ١ ث ٠ٚظٜـــط  اثؤضت١نـــ٣١ِض٢ بـــ١ ْٛٚغـــٝٓٝـ بـــؤ دـــ١ْابتِ ْٛٚغـــ٢ نـــ١ ئ
١َُٝ َْٛاق١ؾ١َإ ئ١نطز ئ١ٚإ دٛابٝإ ئ١زا٠ٚ١ٜ، َْٛاق١ؾ١ ي١غ١ض  َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، يٝص٣١ْ َاي١ٝ، زٚا٢ٜ ئ ئ١خٛ
َٝهـ١َيُإ نـطز٠ٚٚ ب١ِضاغـت٢ ببـٛٚضٕ ئ١طـ١ض ٖـ١ض ١ٜنـ١ٚ يـ١                ٍَ ٚ ث َٝهـ١ ئـ٣ٚ١ تـط ٜاغـان١، بـ١ؽ ئـ١ااض٠ ٚا ت

َٝػتا د١ْاب٢  َٝت، ئ٣٠ٚ١ ن١ ئ َٜٓ َٜو ةٛ َٜهدطاٚاْـ٣١ نـطز،    ئاٚاظ ٠ٚظٜط باغ٢ نطز، ٠ٚظٜط٣ َاي١ٝ، باغ٢ ئـ١ٚ ِض
َٝػـتا، ٖـ١ض نـات٢َ        َٜهدطاٚا١ْ ب١ ْاٚ سياْسات٢َ، ٜـإ ؾـ١ضت ْٝـ١ ئ َٔ زاٚا ي١ ٠ٚظٜط٣ َاي١ٝ ئ١ن١ّ ئ١ط١ض ئ١ٚ ِض

َٜع ٠ٚظٜـط    ٍَ بـ١ِض ١َُٝف ئ١تٛاْري ئٝؿ٢ ظٜاتط٣ ي١غ١ض به١ٜٔ، ثاض ي١طـ١ َٝطٕ ب١ غٛثاغ٠ٚ١ ئ ٣ ب١ْاٚ بؤَإ بٓ
َٜه٢ ظؤض ئاغـا١ْ، نـاض٣ ظؤض ئـ١نات،            ث ٕ زاْإ باغ٢ ئ٠ٚ١َإ نـطز، نـ١ بـ١ ئـ١يٝهرتؤ٢ْ نطزْـ٢ بٛزدـ١ نـاض
َٝػتا ئ١ّ ١َٖٛٚ َْٛاق١ؾـ١ٜ١َإ نـطز، ئ١طـ١ض ئـ٠ٚ١ ئـ١يٝهرتؤ٢ْ بهطاباٜـ١        بٛزد١ زٚاْاخات، ٠ٚنٛ ئ٣٠ٚ١ ئ

َٝو ي١غ١ض ١ْٚت ١ٖبٛا١ٜ بؤَإ ئ١ٖات١ َٝؿـ٠ٚ١، ئـ١ٚ ثطغـٝاضا٣١ْ نـ١      ١ٜى ث١دم١َإ ثٝا ئ١ْا، ١ٖضن٢ ؾت ث
َٜع٠نإ دٛاسيإ ئ١ز٠ٚ١ْ٠ ئ١ٚنات١ ئ١ٚ نؤَجٝٛتـ١ض٣٠ نـ١ ي١ب١ضز٠غـت     َٝػتا ن١ ٠ٚظٜط٠ ب١ِض ١َُٝ ئ١ٜه١ٜٔ، ئ ئ



 171 

٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْإ زاٜإ ْا١ٜ، ١ٜى ث١دم١ ئ١نات ب١ زٚط١ٜ١ُى ئ١ٜٛت ئ٠ٚ١ دٛاب١ن١ٜ١ت٢، ئٝرت ئـ٠ٚ١ زٚٚ  
١َُٝ ي١غ١ض بٛزد١ ٖري ئ١ن١ٜٔ ، ٚا٣ نطز٠ٚٚ ن١ بٛزد١ ئ٠ٚ١ْس٣٠ تط زٚا ةات، بؤ١ٜ َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ِضؤش٠ ئ

َٜـت، ت١ئهٝـس ي١غـ١ض ئـ٠ٚ١ ز٠ن١ٜٓـ٠ٚ١، َـٔ باغـ٢ ئـ٠ٚ١          ئ١ااض٠ بؤ غاَي٢ زاٖاتٛٚ بٛزد١ ب١ت١ن١ٓيؤدٝا بهط
َٝو باغــ٢ ئــ٠ٚ١ ز٠نــ١ٜٔ، عذــع يــ١ ١ٖٓٝنــ١َإ ب١ز٠ض٠دــ١ ٜــ١ى ي١نٛضزغــتإ   َُٝــ١ ٖــ١َٛٚ غــاَي ز٠نــ١ّ نــ١ ئ

َٝؿ١ُضط١ٜ١ َٝؿ١ُضط١، ْاٜـسات، ت١بعـ١ٕ    ث َٝع٣ ث ن١ ٚا٣ نطز٠ٚٚ سه١َٛت ئ١ٚ ثاض٣١ٜ٠ ن١ ق١ضاض٠ بٝسات ب١ٖ
َٝؿ١ُضط١ ثاض ي١ يٝص٣١ْ ْاٚخؤ باغ٢ ئ٣٠ٚ١ نـطز، ب١ِضاغـت٢    ئ١غباب١نا٢ْ ظؤضداض ِضْٚٚهطا٠ٚت٠ٚ١، ٠ٚظٜط٣ ث

  ٖ َٝه٢ تـط٣ خؤمشـإ  َٝػتا غ١ب١ب ١ٜـ١ نـ١ بـ١ ئٝعترياؾـ٢     ئ٣٠ٚ١ ئ١ٚ باغ٢ نطز، خؤَاْري ئ١ٚإ ْري، ب١اَلّ ئ
%٣ نٛضزغـتإ نـطا٠ٚ،   17ناضب١ز٠غتا٢ْ عرياق٢ ن١ باغ٢ ئ١ن١ٕ، ي١ ئ١دم٢ْ١َٛ عرياق٢ ن١ بـاؽ يـ١ ب١ؾـ٢    

َٜعإ، ٠ٚظٜط٣ نٛضزَإ بؤنـ١ٝ ئ١طـ١ض ب١ؾـساض٣ يـ١      ١َٜٓ ب١ؾساض٣ ١ْنطز٠ٚٚ، ب١ِض ١ٜى ٠ٚظٜط٣ نٛضز ي١ٚ ؾٛ
َٝه٢ ئاٚا ١ْناتا، ن١ بٛزد١ٜ١ قٛت٢ ئ١ٚخ١َيه١ٜ١، بؤ ١ٜ َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ باْط٢ ئـ١ٚ  ؾت

َٜــت،           َٜــت، ٜـإ َْٛاق١ؾـ١ٜإ ي١ط١َيـسا بهط َٝهـ٠ٚ١ٜٓٝإ ي١ط١َيـسا بهط َٝج َٝـط٠ يــ١ّ ث١ضي١َاْـ١ ي ٠ٚظٜطاْـ١ بهـات ي
ٍَ ٖـ١ض٠ٚنٛ غـاَي١نا٢ْ تـط،         َٝري، يـ١ بٛزدـ٣١ ئ١َػـا َٝه٢ تط ئـ١َي ١َُٝ ئ١ٚغا ؾت ئ١ط١ض ئ١ٚاْٝـ ِضاغت بٕٛٚ ئ

َٝه٢ ٚاَـإ نـطز،     غٛيؿ٣١ ع١قاض  َٜت، ق١ضاض ٚا١ٜ ناتٞ خؤؾ٢ ٚابـعامن باغـ َٝٓسض ٚ غٛيؿ٣١ ظ٠ٚاز ظؤض ئ٠ٚ١غت
َٝط١ٜؿـتِ ن١يـ١ ئـ٠ٚ١زي قػـ١نا٢ْ           َٜع ٠ٚظٜـط٣ َايٝـ١ ٚات َٜت، بـ١ِض َٝٓسض َٜٝٛػت ْانـات ب٠ٛغـت ئ١ٚ غٛيؿ١ٜ١ن١ ث

ٍَ ب٢َ ئ١ٚ غٛيؿ١ٜ١، ١ٜى غا َٜت٢َ،  باغ٢ ئ٣٠ٚ١ نطز، ن١ ق١ضاض٣ ث١ضي١َإ ٚاب٠ٚٛ بؤ ١ٜى غا ٍَ ئ٠ٚ١ْس٣٠ بـسض
َٜه٢ تط بٝهاتـ٠ٚ١ ٜـ١ى    َٝٓر ًَٝؤٕ، داض ٍَ ٖٝ  ١َعكٍٛ ١ْٝ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ بِطٜاض٣ زاب٢َ بؤ ث ١ٜى غا
ًَٝؤٕ، ٠ٚظٜط ئ١نطا زٚٚ ٚ ْٝٛ زاب٢َٓ ١َغ١ي١ٕ، زٚا٢ٜ زٚٚ ٠ْٛٝن٣١ تط ي١ؾ١تط١ٜ٠ن٢ تـط بٛزدـ١ ت١غـسٜل    

َٝػـتا        نطا زاٜب٢َٓ، بؤ ئ٣٠ٚ١ ئ١ٚ خ١َيه١ بـ٢َ بٛزدـ١    ْـ١بٔ، بٛزدـ٣١ غـٛيؿ٣١ عـ١قاضٚ غـٛيؿ٣١ ظ٠ٚاز نـ١ ئ
َٟ ئ٠ٚ١َإ ظٚٚتط بهطزا١ٜ،  ١َٜٝت٢ ٚ ئ١نط َٝو خ١َيو ١ٜ١ٖ ب١ق١ضظ خا٠ْٚٛن٣١ ت١ٚاٚ ١ْنطز٠ٚٚ، نا٠ِٚض نؤ١ََي
َٝـطاضٜـ نـ١ بالـإ نـطز٠ٚٚ، بـ١اَلّ          َٝٔ، ثـاضٜـ ٚ ث َٝـ٢ ئـ١َي َٝو ؾت ١ٜ١ٖ ب١ِضاغت٢ ن١ ث ي١ْاٚ بٛزد١ نؤ١ََي

َٝطا٣       ئ١َ١ ١ٖض  َٝو ؾـذي ْـ١د َٝت٠ٚ١، ؾت ٚ ١َى بؤ خؤضاٚ ْاظامن نـ٢ ٚ نـ٢ ٚ ئ١َاْـ١، نؤَـ١َي زٚٚباض٠ ئ١ب
َٝهـ   َٜت بؤ ن٢َ غ١ضف نطا٠ٚ، ئ١َـ١ ت ١ٜٚنٔ ب١ِضاغـت٢ ٚا٣ نـطز٠ٚٚ   ٛزٜاض٠، ١ْئ١ظاْري ب١ن٢َ زضا٠ٚ، ١ْ ئ١ظاْسض

٢َُٜ نٛضزغتإ نطز٠ٚٚ، ن١ ئـ١نطا ئـ١ٚ عذـع٣٠ نـ١باؽ     ز٠نـ١ٕ بـ١ؽ يـ٠ٚ١     ت١ئػري٣ ظؤض٣ ي١ بٛزد٣١ ١ٖض
َٜت٠ٚ١، ظؤض غ١ٜط٠ ئ١ااض٠ف ١ٖض ت١ؾػ٢ًٝ ي١  َٝٓإ 4ق١ض٠ب٣ٚٛ ئ١ٚ عذع٠ بهط % ظٜاز٣ نطز٠ٚٚٚ ب١ض١ّٖ ٖ

َُٝــ١ ثـاض ت١ئهٝـسَإ ي١غـ١ض ئـ٠ٚ١ نـطز٠ٚ٠ نـ١ يــ١               %٣ 11يـ١ غـ١زا نـٛاض ٚ ثؤٜٓـت نـٛاض نـ٢َ١ نـطز٠ٚٚ، ئ
َٝٓا بؤ ب١ناضبطزٕ، ب١اَلّ زٚا٣ ئـ٠ٚ١ ٖـ١ّ زٜػـإ     َٜه٢ تـط ط١ِضا٠ٚتـ٠ٚ١، بـ٢َ      131بـ٠ٛ بـ١   ت١ؾػًُٝٝإ ٖ دـاض

َِٝ غ١ٜط٠ بٛزد٣١ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢ بـؤ يـ١      ٠ٚ١َٜٓٓ بؤ ث١ضي١َإ ٚ ثطؽ ب١ ث١ضي١َإ به١ٕ، ث ئ٣٠ٚ١ بٝط١ِض
غ١زا ز٠ٚ ثؤٜٓت غـ٢ ٚنـٛاض٠ نـ١ ت١قطٜبـ١ٕ ْعٜـو ٠ٚظاض٠تـ١نا٢ْ ْـاٚخؤ ئـ١ٚ ٠ٚظاض٠تاْـ٣١ تـط٠، ب١ِضاغـت٢            

َٝٓا٢ْ ١ٜ١ٖ، ْـاظامن بٛزدـ٣١ نـ٢ ١ٖٜـ١، ئ١طـ١ض طَٛـإ ئ١خاتـ١        ٠ٚظاض٠ت٢ َاي١ٝ ْاظامن ١ْ بٛزد١ ٣ ٠ٚب١ضٖ
َٜت ْا٠ٚناْٝإ بـٛتط٣َ، بؤٜـ١    َٝو خ١َيه٢ تط ن١ ١ْنط َٟ ب١ نؤ١ََي َٝو َٛٚن١ ١ٖب٢َ بسض غ١ض ئ٣٠ٚ١ ن١ نؤ١ََي
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َٜت بــ١  11َــٔ زاٚا يــ١ ٠ٚظاض٠تــ٢ َايٝــ١ ز٠نــ١ّ ئــ١ٚ بٛزدــ٣١ خؤٜــإ نــ١    %ٜــ١، بــ١ ٚضز٠ناض١ٜن١ٜــ٠ٚ١ بــسض
َٜت، ٠ٚظاض٠ت٢ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ نٛاض ثؤٜٓت س١ؾتاٚ ْؤ٣ بـؤ  ث١ضي١َ إ، ن١ ئ١ٚ ثاض٣١ٜ٠ بؤ غ١ضف ز٠نط

زاْطا٠ٚ، ٠ٚظاض٠ت٢ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ خؤٜإ ثاض٠ٜـإ ١ٖٜـ١، خؤٜـإ ئُٝهاْٝـ١ت٢ باؾـٝإ ١ٖٜـ١، ز٠َٚيـ١ت٢        
َٝػتا ي١غ١ض غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ ئ١ش٣، ِضاغت١ ئ١ٚ ثاض٠ٜـ١ ئـ١ٚ ْػـب٣١ ئـ     َٜت بـ١ عـريام، بـ١اَلّ    عرياق٢ ئ ١زض

١َُٝ ب١نا٣ٚ خؤَإ ئ١ٜبٝٓري ن١ٚا ئ١ٚت١ْه١ضاْـ١ ئـ١ِضٚات، ب١نـا٣ٚ خؤَـإ ئـ١ٜبٝٓري نـ١ٚا ئـ١ٚ دازاْـ١          ئ
َٝهه٠ٚٛ، ب١نا٣ٚ خؤَإ ئ١ٜبٝٓري ن١ٚا ي١ غ١ٜت١ض٠نإ ن٢ ٠ٚغتا٠ٚ، باؾ١ ئ١َ١ بؤ ن٣َٛ ئ١ِضٚاتا،  ١َٖٛٚ ت

َٝـطإ،        باؾ١ ئ٣١ ١ْٚت١، ئ٣١ ْاظامن نـ١ٝ نـ١ ئـ١ِضٚات     َٜتـ٠ٚ١ ئ َٜتـ٠ٚ١ا، ب١سٝػـاب ئـ١ِضٚات بـؤ تٛضنٝـاٚ ز ٚ ز
َٜت٠ٚ١، ئ٣١ ئـ١ٚ َٛؾـت١قات١ ِضؤش بـ١ِضؤش يـ١ بـاظاِض طـطإ ئـ١ب٢َ، خـؤ          َٜت ب١ ب١ْعٜٔ ٚ ٚ َٛؾت١قات٢ ٚ ز ئ١نط
١َٖٛٚتإ ئاطاتإ ي١ٜ٠ٚ١ ئ٣١ باؾ١ ت١ؾػري٣ ئ١َ١ ن١ٝا، تها١ٜ بؤَإ ِضٕٚٚ به٠ٚ١ْ١، ئ١دم٢ْ١َٛ ئاغاٜـ 

َٝط٠ زضٚغت ب٠ٚٛ، ١ٜى ثؤٜٓت بٝػت ٚ ؾ١ف ي١ غ١زا بؤ٣ زاْطا٠ٚ بٛزد١ن٣١، خؤتإ ئ ١ظأْ ئ١ ي١ّ غاَي١ ي
َٝكات٢ ئـ١ٚ بٛزد١ٜـ١، نـ١ ئ١َـ١ ْـاظامن          َٝػتا زٚا٣ ئ٠ٚ١ ظ٠ضب٢ زٚٚ بؤ٣ ظٜاز نطا٠ٚ، ١ٜع٢ٓ بـ٠ٚٛ بـ١ غـ ن١ ئ

َُٝٛا١ٜ ئ١ط١ض ِضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْنُإ بسات٢َ زٚا٢ٜ، نْٛه١ي١ قػـ١  َُٝـ١    ٠ٚظٜط٣ َاي١ٝ ث نا٢ْ ٚا٣ طـٛت، ْـ١نطا ئ
َٝت         ــ١َي ــ١ ئ ــٛت، ن َٝه٢ ٚا٣ ط ــت ــط ؾ ــ١ ٠ٚظٜ ــ١ٜٔ، ن ــاتط٣ زَي به ــ٣٠ٚ١ ظٜ ــ٢ زاٚا٣ ِضْٚٚهطزْ ــ٣١ ْٝعاَ ــ١ ْٛقت ب
١َٓٝط١ٜؿتِ، ئ١ط١ض نطا زٚا٢ٜ  ئ١ٚبٛزد١ٜ١ ي١نات٢ خؤ٣ ١ٜى ال١ْ١ٜ زاْطا٠ٚ، ١ٜن ١ْ١ٜ ب١ِضاغت٢ َٔ ي٠ٚ١ ت

ــا ئــ    ــ١ّ، د ــ٢ ئ١ن ــٔ غٛثاغ ــ٠ٚ١ َ ــإ ِضٕٚٚ بهات ــ١   بؤَ ــ١ن٢ ظؤض ظؤض٠ ن ــت٢ بٛد١ٜ ــ١ ظؤض٠ف ب١ِضاغ ١ٚ بٛزد
َٝو ؾـت٢            َٝػـتا زضٚغـت ْـ١ب٠ٚٛ، نؤَـ١َي ب١ِضاغت٢ زاْطا٠ٚ، بؤ ئ١دمَٛـ٢ْ١ ئاغـاٜـ، نـْٛه١ طٛشيـإ تـا٠ٚنٛ ئ
١ٜ٠َٛٝ ْٝـــ١، ئـــ١ٚ ٖـــ١َٛٚ ثـــاض٠ ظؤض ٚ ئُٝها١ْٝتـــ١، ب١ِضاغـــت٢ ئـــ١َإ    َٝػـــتا بـــ١ٚ ؾـــ زاْـــا٠ٚ ناض١َْـــس٢ْ ئ

بؤ الٜـ١ن٢ تـط زابهـ٢َ نـ١ بـؤ ال٣ ز٠ظطـا٣ ظاْٝـاض٣ ٚ ز٠ظطـا٣ ثاضاغـذي ئـ١ّ            خات١طَٛا٠ٚ١ْ ن١ ب١ِضاغت٢ ١ٖض
َٜو، ت١بعـ١ٕ ئـ١ٚ ثـِطؤش٠ ب١ضز٠ٚاَاْـ٣١      َٝت، ن١ نات٢ خؤ٣ ي١بٛزد١ ْاٜٚإ ١ْٖات٠ٚٛ ب١ٖٝ  دؤض ثاض١ٜ٠ به

 ٚ َٜع ٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْإ باغِ نطز، نـ١ ئ١ ٍَ ب١ِض ١َُٜ غ١ض٣، ثاضٜـ ١ٖض ي١ط١ اْـ٣١  ن١ ثاض باغِ نطز، زٚا٢ٜ ز
َٝػتا ١ٜن١ ١ٜن١ ْا٣ٚ ثِطؤش٠نـإ زٚاتـط    ٍَ ٖٝه٢ ئ١ٚ ثِطؤشا٣١ْ ت١ٚاٚ ١ْب٠ٚٛ، ئ ن١َه١َاَيِ ب٢ٓٝ، ن١َه١َا
َٝو           ــ١َي ــاض نؤَ ــ١ ث َُٝ ــ٢، ئ ــٕٛٚ ٚ ؾت١ن١ؾ َٝه ٍَ ت ــ١ ــ٣١ ٚ ي١ط ٍَ الث١ِض٠ن ــ١ ــ١ّ، ي١ط ــ٢ ئ١ن ــ١ض٣ ٚ باغ ــ١ غ َُٜ ز

َٝؿـٓٝاضا١ْ دَٝ          َٝؿٓٝاضَإ نـطز يـ١ بٛزدـ٣١ ثـاض، بـؤ سهَٛـ١ت نـ١ ئـ١ٚ ث بـ١د٢َ بهـات، ت١بعـ١ٕ سهَٛـ١ت     ث
٢َٝ بهات ٜإ ١ْٜهات، ب١اَلّ ئ١ٚاْـ١ يـ١ ث١ضي١َاْـ٠ٚ١ ْـ١      َٝب١د َٜط٣٠ ئُٝها١ْٝت ئ١تٛا٢َْ د َٝؿٓٝاض٠نإ ب١طٛ ث
٢َٝ بهات ٜإ ْاا، َٔ زا١ٜ١ْى ي١ٚا١ْ بـاؽ   َٝب١د ِضؤٜؿت٠ٚٛ، ئ١غ١ًٕ ١ٖض ١ْن٠ٚٛ بؤ سه١َٛت، تا بتٛا٢َْ د

َٜع ي١ٖ١َٛٚ يٝػت١نإ ئ١ي١ّ ث١ضي١َا١ْ ئُٝعاٜإ ي١غـ١ض٣ نـطز،   ز٠ن١ّ ن١ ث١دماٚ ْؤ ئ١ْساّ ث١ضي١ َا٢ْ ب١ِض
َٝؿٓٝاض زضا بؤئ٣٠ٚ١ ن١ ن١َن١ ٚ َٝطزضا٠ٚ،      ٠نٛ ث ي١ْساَا٢ْ غ١ْط١ض بٛٚ، ٠ٚ١ْى ٖـ١ض باغـ٢ ْـ١نطا، ٖـ١ض ْـ١ْ

َٝط٠ َـا٠ٚ ؾـت١ناْتإ، ئـ١ٚإ ْـ١ٜإ ْـاضز٠ٚٚ ب١ِضاغـت٢        َٜو ثطغٝاض نطا، طٛتٝإ ي ئـ١ب٢َ  ي١يٝص٣١ْ ٜاغا٢ٜ داض
َٝؿ١ُضط١ ي١ ِضاثؤضت١ن١ يـ٣َٚ١ بٝٓـِٝ ْـاظامن ئـ٣ٚ١ ال٣ خؤٜـإ       َٜت ت١ئهٝس ي٠ٚ١ ئ١ن٠ٚ١َ١، يٝص٣١ْ ث َٝطزض بٓ
َٝت يٝصْـــ٣١ زاضاٜــ٢ ِضاثؤضتــ١نا٢ْ ٖــ١َٛٚ يٝصْـــ١نا٢ْ بــ١ تــ١ٚا٠ٚت٢ ٠ٚنٛخـــؤ٣          نــ١ٝ، نــْٛه١ ي٠ٚ١ئ١نــ
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َٜو باغ٢ ن١ّ ئ١ْساَا٢ْ غ١ْط١ َٝت١ ١ٖٓٝن١ٜا٠ٚ١ْ، بؤ١ٜ ب١ٖٝ  دؤض ض ١ْنطا٠ٚ ي١ ِضاثؤضت٢ يٝصْـ٣١  ١ْخػتب
َٝؿـ١َإ ي١غـ١ض    َٝو ن َٝؿ١ُضط١، ن١ ب١ٖٝٛاّ ئ١ط١ض ٖات١ غ١ض ئ٠ٚ١، ئ١ٚإ ب١خؤٜإ باغ٢ به١ٕ، ١َٖٛٚ غاَي ث

َٝٓر ٚؾ١ف ٚ سـ١ٚت ٚ ْـاظامن ئ١ٚاْـ١ ئـ١طات، ظؤض بـاؽ       11بٛزد١ٜ١ ن١ َاْط٢  ئ١ب٢َ بطات، ب١اَلّ َاْط٢ ث
َٝؿ١ن١ٜإ  نطا ْاظامن د١ْاب٢ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ باغ٢ نطز، د١ْاب٢ ٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْاْٝـ ١ٖض باغ٢ نطز، ن١ ن

ٍَ ٠ٚظاض٠تـ٢        َٝـ٢ ئ١َػـا ًَ َٝـط٣، ئـ١نط٣َ ب َٜت ب١تـ١عي٢ٓٝ بٝٓ َٝؿ١ٜإ ١ٜ١ٖ، ب١اَلّ ئ١نط ن١ٝٚ ب١غساٚ ئ١ٚا١ْ ن
َٜت، ن١ بٛزد١نـ١ ٖـات ئ١ٚناتـ١ ت١قػـ٢ُٝ ئ١نـ١ٜت ئ١طـ١ض يـ١        11ْاٚخؤ ي١  َٝـت ٜـإ   11%٣ ب١ض ئ١ن١ٚ % ب

َٝت11 َٝؿ١ٜ١َإ تٛٚف ْاب٢َ ب١ِضاغـت٢، َٛظاٜـ١ز٠ ب١غـ١ض ١ٜنرتٜـسا بهـ١ٜٔ، ئـ١ٚ        % ب ٢َٝ ئ١ّ ن ثاض٣٠ بؤ زابٓ
َٜعٜٔ ب١ِضاغـت٢،     ٢ًََ بٛزد١ بؤ ت١ئدري بٛٚ، نان١ ئ١نط٣َ خؤَإ ي١ٚ ١َغـ١ي١ٜ١ بجـاض ٢ًََ بٛزد١ ْا٢َٜ ٚ ئ١ٚ ب ب

َٜعطانإ ئ٠ٚ١ ثاض١ٜ٠ن١ ٖـ٢ سهَٛـ١ت٢ عرياقٝـ١، ئ١طـ١ض يـ      َٝسا٢ْ ثاض % ١ٜنـ١ ٖـ١ض نـ١ٝن١، ئـ٠ٚ١     ١17 ث١ض٠ث
َٜٝٛػـت ْانـات ٠ٚظاض٠تـ١نإ تـ١زاخٛزي      َٜعطانإ خؤٜإ غ١ضؾ٢ به١ٕ، ث َٜٝٛػت١ ئ١دم٢ْ١َٛ ثاض ثاض١ٜ٠ن١ ن١ ث
َٝه٢ ٚا باؽ نطا ن١ ئـ١ٚإ   َٞ بٛٚ ن١ ؾت َِٜ ي ٢ََٜٓ طٛ َٝب١د٢َ به١ٕ، َٔ ي١ّ قاع١ٜا زٚ تٝا به١ٕ، ئ٠ٚ١ٜإ بؤ د

َٜع ٠ٚظٜط٣ َايٝ َٝت غ١ضؾ٢ به١ٕ، ب١ِض َُٝٛاٜـ١ زاٖـات٢ ناض٠بـا      ١511 ئ١َي ًَٝاض ت١داٚظ بؤ ناض٠با ١ٜ١ٖ، َـٔ ث
خؤ٣ ظؤض ظؤض٠، تـ١داٚظ٣ نـ٢ ١ٖٜـ١ا، ٠ٚظٜـط ئـ١َي٢َ ت١نٝـ٣١ دـ١با٣ يـ١ بٛزدـ٣١ ْاٚنـ١ زابطا٠ٚنـا٢ْ بـؤ             
َُٜـ١      َٜت، ب١اَلّ ١َٖٛٚ ثِطؤش٠نا٢ْ ت١ن٣١ٝ د١باض٣ ي١غ١ض ن١َه١َاَي١، ن١ زٚاٜـ٢ ١ٜنـ١ ١ٜنـ١ ز غ١ضف ز٠نط

ًَٝؤٕ زٜٓاض، ثـاض بٛزدـ٣١   999ئ١َ١ف ١ٖض باؽ نطا، ب١اَلّ َٔ ت١ئهٝس٣ ي١غ١ض ز٠ن٠ٚ١َ١  999ٜإ، غ١ض
ٍَ غٝاْع٠ ًَٝاضٚ ١ٖؾت غ١ز، ٜـ١ع٢ٓ ت١قطٜبـ١ٕ غـٝاْع٠ دـاض يـ١ ئـ٣٠ٚ١        غ١ضؤنا١ٜت٢ ٠ٚظٜطإ ب٠ٚٛ، ئ١َػا

َٜٝٛػـت٢ بـ١ ئـ٣٠ٚ١    ثاض ظٜاتط٠، ب١ بٝا٣ْٚٛ ئ٣٠ٚ١ ن١ ع١ْها٠ٚ ؾاض٠ٚا١ْٝن١ غ١ض ب١ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطا١ْ ٚ ث
ٍَ بٛزد٣١ تٛاْاغاظٜـ، َٔ ٚا ئ١ظامن ن١ ع١ْها٠ٚ ئًٝػا بؤت٠ٚ١ ي١غ١ض ٠ٚظاض٠ت ١ْٝ، ئ١ط١ض  ظٜاتط٠، ٜإ ي١ط١
َٜـت ١ٖؾـتا ًَٝـاضٚ           َٝهـ١ ب١ِضاغـت٢ ئـ١ب٢َ ١َٖي٠ٛغـت٣١ ي١غـ١ض بهط ي١غ١ض ٠ٚظاض٠تٝـ ب٢َ، ئ١ٚ ثاض٠ٜـ١ ١َب١ًغ

َٜـت، َـٔ ثـاض         ١ٖؾتا ي٣٠ٚ١ ثاض ظٜاتط ب٠ٚٛ، ئـ٠ٚ١ف ظؤض ظؤض  ٠، بؤٜـ١ ئـ١ب٢َ ئـ٠ٚ١ف ١َٖي٠ٛغـت٣١ ي١غـ١ض بهط
ٍَ دــ١ْاب٢ ٠ٚظٜــط٣ ثــ ٕ زاْــإ ع١ٜٓــ١ٕ ؾــتِ بــاؽ نطزؤتــ٠ٚ١، ي١غــ١ض    خا٠ْٚٛنــ٣١ ٠ٚظاض٠تــ٢  611ي١طــ١

َٝري غ٢، نٌ  ًَ َٝو ت١ٚاٚ ز٠ب٢َ، ئ١ٚ ١َب١ًغ١ ب ٍَ ٚ بؤ ١َٖي١ظ١، ئ٠ٚ١ ْٛٚغطا٠ٚ ب١ غاَي ؾ١ٖٝسإ بؤ ن١َه١َا
َٝــٓر ًَٝــا ض٣ بــؤ زاْــطا٠ٚ، بع٠بــت ئــ٣٠ٚ١ نــ١زاْطا٠ٚ نــ١ْس٠ طٛش١َنــ١ا، نــ١ باغــ٢ ئــ٣٠ٚ١ نــطز٠ٚٚ ًَٝــاض، ث

ــ٠ٚ١،           ــٛاب٢ زا١ٜٓت ــط د ــ١ْاب٢ ٠ٚظٜ ــعامن د ــت، ٚاب َٜ ــ٠ٚ١ ٠ٚضبطط ــ١ ئ ــ١ى ئاَاز٠ْٝ ــٝ  نؤَجاْٝاٜ ــا، ٖ نؤَجاْٝ
َُٜـ١ غـ١ض٣ ٜـ١ى، ٜـ١ى عـ١ضظ٣ دـ١ْابتا٢ْ             َٝو يـ١ٚ ؾـتا٣١ْ تٝاٜـ١ زٚاٜـ٢ ز ئ١َػاَيٝـ ع١ٜٓ١ٕ ؾت نؤَـ١َي

َٝط٠، بؤ ن١ؽ ٚ ناض٣ ؾ١ٖٝسإ ١ّ، ن١ ع١ٜٓ١ٕ غ١َيئ١ن ١ٖظاض، بؤ ئ١ٚ ن١غـ٣١   151بؤ  ١75ت نطا٠ٚت٠ٚ١ ي
َٜو نـ١ نِٛض٠نـ٣١           ٣َٛٝ ز٠نات ئ٠ٚ١ ب١ ظؤض ئ١ظاْـسض٣َ، ئـ١ٚ بٛزدـ١ ظ٠ب١السـ١ نـ١ؽ ٚ نـاض٣ ؾـ١ٖٝس ن١ ب١خ

َٝط٠ٜٔ، ١ٜع٢ٓ  ١َُٝ ي ٢َٜٓ ئ١ٚ ئ َٜو، َٔ  ١ٖظاض ب١ ظؤض بعاْري بؤ ن١ؽ ١ٖ151ظاض بؤ 75ب١خٛ ٚناض٣ ؾ١ٖٝس
ــٔ        ــ١ َ ــ١ُضط١ ٚ ئ١ٚاْ َٝؿ ــ١ٖٝسإ ٚ ث ــ١ض ؾ ــ١ّ ي١غ ــظإ ز٠ن ــاى ؾ ــ١نا٢ْ ن ــس٣ قػ ــ١ن١ّ، ت١ئٝ ــ١ض٠ِضا٣ باغ غ
زٚٚباض٣٠ ْان٠ٚ١َ١ ت١ئٝس٣ ١َٖٛٚ قػ١نا٢ْ ئ١ن١ّ، ١ٜن١ّ ؾتُإ ئ٠ٚ١ب٢َ ئاِٚض٣َ ي١ٚ ؾ١ٖٝسا١ْ بس٠ٜٓـ٠ٚ١،  
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ٓـ   َٝٝ َٜٝٛػت١ٝنا٢ْ زاٜو ٚ باٚنٝإ زابري به١ٜٔ، ئٝٓذـا ب ٢َُٜ نٛضزغـتإ، يـ١       ث ١ غـ١ض ئ١غاغـ١ٝنا٢ْ ْـاٚ ٖـ١ض
َٜهـ٢ ظؤض بـؤ            َٝهـسا بِط َُٝا٢ْ ت١بعـ١ٕ ظؤض ن١َـ١، ي١نات الث١ِض٠ بٝػت ٚ ْؤ ثـ١ِض٣٠ غـ٢َ زاٖـات٢ نـ١ُْٝتؤ٣ غـً
َٜع ٠ٚظٜـط٣ َايٝـ١ باغـ٢ ئـ١ٚ       َٝط٣َ بٛٚ باغ٢ نطز، بـ١ِض ٢ََٜٓ بٛٚ ٜإ ث َٝت٠ٚ١، ٠ٚظٜط زٚ َٓٝ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ئ١َ

ئ١َي٢َ ئٝٓذا ئٝرت ٚا١ٜ، ئٝرت ٚاٜـ١، ٜـ١ع٢ٓ ْـاظامن دـٛاب ئـٝرت ٚاٜـ١ نـؤٕ ئـ١ب٢َ دـ١ٚاب بـ١            ؾطؤؾت١ٓ ئ١نات
سه١َٛت ٚ ث١ضي١َإ ٚا بٛتط٣َا، بؤَـا٢ْ ِضٕٚٚ بهاتـ٠ٚ١، ئـ١ٚ ثاض٠ٜـ١ بـؤ نـ٣َٛ ِضؤٜـ٢، بـ١ن٢َ ؾطؤؾـطا، نـ٢           

َٝـ        َٝٗاتا با بهري ي١ ثطؤتؤنؤٍ ت١َاؾا به١ٜٔ بع٠بـت ئـ١ٚ قػـ١ٜ١ نـطا٠ٚ، َـٔ ب١ِضاغـت٢ ي ط٠ٚ٠ ئـ٠ٚ١ ئ١نـ١ّ   ي
ــط٠، ئــ١ٚ يــ١    َٝ ــت بــؤ ئ َٜ َٝؿــت٢ ٠ٚظٜــط٣ ؾــ١ٖٝسإ بهط %ٜــ١ قــ١ضاض بــٛٚ ثــاض يــ١ َٛٚنــ١ بــ١ضظ٠نإ   11باْطٗ

َٜـت، نـ١ غـ١ضؾ١ن٣١ نـؤ١ْٚ نـ٢ زَي            َٜت٠ٚ١ بؤ ئ٣٠ٚ١ يـ١ غـٓسٚق٢ ؾـ١ٖٝسإ ٚ ؾـ١ٖٝسإ غـ١ضف بهط نؤبهط
َٝٔ ن١ ئ٠ٚ١ نؤٕ غ١ضف نطا٠ٚ ًَ َُٝإ ب َٝو ث ، بؤ ن٢َ غ١ضف نطا٠ٚ، نـْٛه١ ئ١طـ١ض   ٖات٠ٚٛا، خؤ ئ١ط١ض ب١يٝػت

َٜٝٛػـت٢        11ٚا١ْب٢َ َٔ بـ١ف بـ١ساَي٢ خـؤّ ِضاظ٣ ْـِٝ يـ١       %٣ َٛٚنـ١ن١ّ بـرِبٕ، خـؤّ ئ١نـِ ئـ١ظامن نـ٢َ ث
١َٝٝت٢، ِض٠ْط١ ي١  َٝو ١َٖيـ١       21% ْا ي١ 11ث َٝـطاض ئ١َػـاَيٝـ ٚا نؤَـ١َي َُٝـ١ ثـاض ٚ ث َٝٓاط١ّ ئ %٣ بس٢ََ٠، َٔ ت

َٝجط ١َُٝ ي ٠َٛٝ ئ٠ٚ١تإ نطز٠ٚٚ، بعاْري بـؤ  ١ٜ١ٖ ي١بٛزد١، تان٣١ ئ غ٠ٚ١ٓٝ ي١ سه١َٛت ْان١ٜٔا، ئ٣١ باؾ١ ئ
١َُٝ ق١ت ئ٠ٚ١َإ ١ْنطز٠ٚٚ،  ئ١َ١تإ نطز٠ٚٚا، دٛاسيإ بس٠ٚ١ْ٠، دٛاب١ناْٝـ ٚاب٢َ ن١َٛقٓٝعُإ به١ٕ، ئ

َٜـت ٚ ثـاض٣٠ بـؤ زائ١ْـسضَٜ             ٍَ ي١غـ١ض ٜـ١نرت٣ ٖـ١ض بـاؽ ز٠نط ٠َٛٝض٣ ئاٚ، ناض٠بـا ظؤض بـاؽ نـطا٠ٚ، زٚٚغـا ت، ث
َٝؿـ٣ٚٛ ١ٜنٝـ١ت٢ ٖٝهـِ        َٝو ثاض٣٠ بؤ زاْطا ئ١َػاَيٝـ بؤ٣ زاْطا٠ٚ، يـ١ غـٓٛٚض٣ ئٝـساض٣٠ ث ثاضٜـ ١َب١ًغ
َٝو زضٚغــت نــطا٠ٚ، ْـؤش٠ٕ نطزْــ٣٠ٚ١ بٝٓــا٣       َٝـط٠ باغــٝإ نــطز طٛاٜـ١ يــ١ بــ١ختٝاض٣ ؾـت ْـ١ب٠ٛٝٓٝ، ْــاظامن ي

َِٜ ب     َٝٓإ زٚٚ ًَٝاض ن١ ئ١ٚإ زاٚاٜـإ ْـ١نطز٠ٚٚ، غـ١ضؤنا١ٜت٢ ٖـ١ض ٝٓـا٣ خؤٜـإ ١ٖٜـ١، ئ١َػـاَيٝـ     ٠ٚب١ضٖ
َٝط٣ ث٠ٜٛ١ْـس٣ نـطزٕ بـ١نط٣َ            بٝٓا١ٜنٝإ بؤ ئ١ن١ٕ، ئ١َ١ ْاظامن بؤ نـ١ٝ، باغـ٢ ئـ٠ٚ١ نـطا يـ١ بٛزدـ١ ئـاَ
َٝـو بهـِط٣ ئ١ٚغـا       َٜو ئ١طـ١ض بـؤ ٠َٛظ٠ؾ َٝػتا َؤبا١ًٜ ٖاْس َٝط٣ ث٠ٜٛ١ْس٣ نطزٕ خؤ ئ١ٚ ث١ِض٣ ئ َٜت، ئاَ بطري

َٝت، ب١نط٣َ بؤ ز٠ٜهِط 211 َٝي١ن َٜو       زؤالض٣ ت َٜو نـ١ٝا، ١ٖقـ١ ئـاٜهؤٕ بهـط٣َ، بـ١اَلّ ناض١َْـس ٣ ْاظامن ٖاْس
َٝؿـتا        ١ٖ١َُٜٝـ١، ٖ َٜـصناض يـ١ّ سه١َٛتـ٣١ ئ َٜت، ١ٖؾتاٚ نـٛاض ِضاٚ ٚابعامن ْاٜهط٣َ ئ١ط١ض بهط٣َ بؤ خؤ٣ ئ١نِط
َٜـصناض بـؤ نـط٣َ، باؾـ١ بِطؤْـ١ ئـ١ٚضٚثا ت١َاؾـا بهـ١ٕ ض           َٝٓر ًَٝاضٚ نٌ ٚ نٛاض ًَٝؤٕ زٜٓـاض زضا٠ٚ بـ١ ِضاٚ  ث

َٜه١ ١ٜع٢ٓ ئ١ٚث١ِض٣ ب١ َٜصناض َٝه١، ِضاٚ َٝـٓر     211بـا   ١ٖ151ظاض زؤالض با  ٠َٛ111ظ٠ؾ زؤالض ئـٝـ ئـ١نات، ث
َٜت بـ١             َٝط٠ ع١قـس٣ بـؤ بهـ١ٕ ْٝـ٣٠ٛ ئـ١ٚ ثاض٠ٜـ١ ْانـات، ئـ١ّ ثاض٠ٜـ١ بـسض َٝٓر ١َداٍ، ي ١َٓٝ بؤ ث َٜصناض ب ِضاٚ

َٝط٣١ ع١ال١َت٢ ئٝػتٝؿٗا١َ، َٝه١ ب١ِضاغت٢ د َٜصطاض، ئ١َ١ ؾت َٝبه٠ٚ١ٜٓ١، ناضط١ ي١  ِضاٚ َٝط٣١ ئ١ٜ٠ٚ١ بري٣ ي د
َٜـت، ئـ١ّ             َٝو ثـاض٣٠ بـؤ تـ١ضخإ ز٠نط نٛضزغتإ ١ََٖٛٚإ باؽ ز٠ن١ٜٔ نـ١ ناضطـ١ ْٝـ١، بـ١اَلّ ٖـ١َٛٚ غـاَي
َٝجـ١ِض باغـ٢ ئ١نـ١ّ، ْاَـ٣َٚ١ ظؤض ؾـ١ضس٢ بـس٢ََ٠، نـْٛه١            ثاض١ٜ٠ ن١ٝا، ببـٛضٕ ظؤض بـ١نٛضت٢ ؾـت١نإ ب١ت

ب١ف بـ١ساَي٢ خـؤّ   ٠ ي١بٛزد١ دٌ ٚب١ضط٢ زٜه١، دٌ ٚ ب١ضط٢ زٜه١ َٔ ؾت١نإ زٜاضٕ ن١ ن١ٝا، ْٛٚغطاٚ
َٝٓـ٢ ْـ٠ٚ١ى ئ١ْـساّ           ْاظامن ئ٠ٚ١ ن١ٝا َٝه٢ تـط ب ناى نطز٢ْ غ٢َ ًَٝاض٣ بـؤ زاْـطا٠ٚ، بطاز٠ضٜٓـ١ ٖـ١ض ن١غـ

٢َٓٝ بِطؤٕ ئ١ٚا٣١ْ ن١ ق١ْ١ؾ١ نـاى ز٠نـ١ٕ ي١نٛضزغـتإ،     َٝه٢ تط ب ث١ضي١َإ ن١ َٛٚن١ٜإ باؾ١، ١ٖض ن١غ
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َٝػـتاا، نـاى نطزْـ٢ ئ١غــاؽ، نـ٣١ بـا٣ٚ ئـ٠ٚ١ َــا٠ٚ خـ١َيو          نـ٢َ ق١ْ  نــان٢ ئ١غاغـٞ  ١ؾـ١ نـاى ئ١ناتــ٠ٚ١ ئ
َٝٝـ١ا،              بهات٠ٚ١ا، ئـ٠ٚ١ ثاض٠ٜـ١ن٢ ظؤض٠، ئٝعاْـات٢ ْاٚنـ١ زابِطا٠ٚنـإ ثـ١دما ًَٝـاض زاْـطا٠ٚ ْـاظامن ئـ٠ٚ١ بـؤ ن

ــ١نإ  ــ١       25ؾِطؤن١خاْ ــؤ٣ ١ٖٜ ــ٢ خ ــات٢ باؾ ــ١ زاٖ ــؤ٣ ؾِطؤن١خاْ َٜت٢َ، خ ــسض ــ٢ٓٝ ب ــاض ب١خؿ ــت٣١ ًَٝ ، ز٠غ
ٍَ ثـ١دما ًَٝـاضٚ ثـاضٜـ ثـ١دما ًَٝاضٜـإ بـؤ غـ١ضف نـطا٠ٚ، خؤٜـإ           َٝٓإ ب١خؿ٢ٓٝ ْا٣َٚ، ئ١َػا ٠ٚب١ض١ّٖ ٖ
َٝج١ِض باغ٢ ئ١نـ١ّ،   ٠ٚ١َُٜ غ١ض ثِطؤش٠ ١ٖٓٝنإ ب١ تٝص ت ٠ٚ١َُٜ غ١ض ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخؤ، زٚا٢ٜ ز ْاٜا٣َٚ١ْ، َٔ ز

َٝه٢ تاٜب١ت ي١غ١ض ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخؤ ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ ٣ ن١زاٚاٜإ نطز٠ٚٚ، ٠ٚظاض٠تـ١نا٢ْ ْـاٚخؤ ز٠ظطـا٣    ِضاثؤضت
ــ١      ــت٢ ي ــ١ بٛزدــ٣١ طؿ ــإ، ي َُٜٓــ٠ٚ١ بؤت ــ١َٛٝٚ ئ١خيٛ ــ١ُضط١، ْٛٚغ َٝؿ ــاٜـ ٚ ث ــ١ٕ ٚئاغ ئاغــاٜـ ٚ ئ١دمَٛ
َٝٓر غ١زٚ س١ظس٠ ًَٝؤٕ زٜٓـاض يـ١ غـ١زا     خ١ضد١ٝنا٢ْ ب١ناضبطزٕ ١ٜى تطيٝؤٕ ٚ غ١زٚ نٌ ٚ ١ٜى ًَٝاضٚث

َٝـ ئــ٣٠ٚ١ نــ١ ئ١دمَٛــ٢ْ١ ئاغــاٜـ ظٜــاز٣ نــطز٠ٚٚ، ئ١دمَٛــ٢ْ١  غــٝاْع٠ بٛزدــ٣١ ب١ناضبطزْــ١، ئ١َــ١ ثــ 
َٜت ثاض٠ن١ٜإ، ي١بٛزد٣١ طؿت٢ بؤ خ١ضد١ٝنا٢ْ ب١ناضبطزٕ  ئاغاٜـ زاٚا٣ ئ٠ٚ١ٜإ نطز٠ٚٚ ن١ ؾ٢ غ٢َ بهط

َٝؿــ١ُضط١  ًَٝــاض زٜٓــاض تــ١ضخإ نــطا٠ٚ نــ١ يــ١ غــ١زا ١ٖؾــت ٚ ثؤٜٓــت نــٌ ٚ ١ٖؾــت بٛزدــ٣١    951بــؤ ث
َٝـٓر ًَٝـاضٚ زٚٚ غـ١زٚ         ب١ناضبطز١ْ، ي١ بٛزدـ٣١ طؿـت   ٢ بـؤ خ١ضدٝـ١نا٢ْ بـ١ناضبطزٕ نٛاضغـ١زٚ ثـ١دماٚ ث

٢َٝ بٛزد٣١ ب١ناضبطزْـ١، ئ١ْـساَا٢ْ    َٝٓر ًَٝؤٕ زٜٓاض ت١ضخإ نطا٠ٚ ن١ نٛاض ي١غ١زٚ بٝػت ٚ غ بٝػت ٚ ث
َٝـ٠ٛ ٠ٚنـٛ يٝصْـ٣١ ْـاٚخؤ ٚئ١ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ         َٝو ئ ٠َٛٝ ١َٖٛٚتإ ئ١ظأْ ١َٖٛٚ غـاَي َٜع ئ ث١ضي١َا٢ْ ب١ِض
َٝؿ١نإ ١ْب٠ٚٛ، بـ١اَلّ ٜـ١ى ؾـت ١ٖٜـ١ نـ١       َٝؿ١ُضط١ ئُٝعاَإ نطز٠ٚٚ، ن ناَٚإ ْٛقاْس٠ٚٚ بؤ ئاغاٜـ ٚ ث
١َُٝ بـري٣ زَي به١ٜٓـ٠ٚ١ ٖاٚٚاَلتٝـإ يـ١بري ١ْنـ١ٜٔ، نـْٛه١ ٖاٚٚاَلتٝـأْ ٖـ١ض ئاغـاٜـ ْٝـ١ ئـ١تٛا٢َْ  ئـ١ٚ              ئ

َٝػتا ١ٜ١ٖ ئ٣٠ٚ١ بهات، ظؤض ن١ؽ ١ٖٕ ب١ب٢َ ئ٣٠ٚ١ نا ٢َٜ ز٠ٚضٚب١ض به١ٕ، بـ٢َ ئـ٣٠ٚ١   ئ١َٝٓ١ت٣١ ن١ ئ ٠ٚض
َٜــٓٔ ئاغاٜؿــ١نإ ئــ١ٚ ؾــتا١ْ ئ١نــ١ٕ، ئٝعترياؾــ٢  َٜــٔ ٖــ١ٚاَيُإ بــؤ ز َٝو بهــ١ٕ، خؤٜــإ ز ٢َٜ ٖــٝ  ؾــت نــا٠ِٚض
ٍَ نـطزٕٚٚ ٚتٜٛٚاْـ١ ئـ٠ٚ١ ِضاغـت١، ي١بٛزدـ٣١ طؿـت٢ بـؤ           ئاغاٜـ خؤٜإ ن١ يٝص١ْن١ ٖات٠ٚٛ قػـ١َإ ي١طـ١

غـ١زٚ غـ٢ ٚ نـٛاض ًَٝـاضٚ ١ٖؾـت غـ١زٚ ؾ١غـت ٚ نـٛاض          خ١ضد١ٝنا٢ْ ب١ناضبطز٢ْ ئ١دمَٛـ٢ْ١ ئاغـاٜـ،  
١َٝٝ ي١ غـ١زاس١ؾت   ًَٝؤٕ زٜٓاض ت١ضخإ نطا٠ٚ ن١ ١ٜى ثؤٜٓت بٝػت ٚ ؾ١ف بٛزد٣١ طؿت٢ ئ١نات، ب١ّ ث
َٝع٣ ئ٢َٓ١ ٚ غ١ضباظ٠نإ ت١ضخإ نطا٠ٚ، ي١نؤ٣ ؾ١ف غ١زٚ  ٚ ثؤٜٓت س١ؾتاٚ نٛاضٜـ بؤ خ١ضد١ٝنا٢ْ ٖ

َٝـٓر غـ١ز ؾ١ضَاْبـ١ض،    ث١دما ١ٖظاض ١ٖٚؾت غ١زٚ نٌ ٚ ْؤ  ؾ١ضَاْب١ض، ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخؤ غ١زٚ ز٠ ١ٖظاض ٚ ث
    ٍَ َٝؿـ١نإ ي١غـ١ض٠ ي١طـ١ َٝه١ ن َٝؿ١ُضط١ غ١زٚ ١ٖشز٠ ١ٖظاض ٚ زٚٚغ١زٚ نٌ ٚ زٚٚ، ن١ ئ١َ١ ١ٜن ٠ٚظاض٠ت٢ ث
سه١َٛت٢ عرياق٢ بـؤ ْـاضز٢ْ بٛد١نـ١ٜإ ت١بعـ١ٕ، ز٠ظطـا٣ ئاغـاٜـ بٝػـت ٚ ْـؤ ١ٖظاضٚغـ١زٚ غـ٢ ٚ زٚٚ           

ــ١ض،  ــ١ف         ؾ١ضَاْب ــ١ؾتاٚ ؾ ــ١زٚ س ــ١ف غ ــ١ظاضٚ ؾ ــٓر ٖ َٝ ــ٢َ، ث ــت ز٠ب ــاظ٠ زضٚغ ــ١ ت ــاٜـ ن ــ٢ْ١ ئاغ ئ١دمَٛ
َٝع٠ ئ١َٝٓ١ ن١نساض٠نإ، س١ظ ئ١ن١ٕ َٔ ئ٠ٚ١غتِ تا قػـ١ناْتإ   ١َٝٝف شَاض٣٠ ٖ ؾ١ضَاْب١ض٣ ١ٜ١ٖ، ب١ّ ث

         َ َٝٝـ١ نـ١ ٢َٜ ي ٔ ت١ٚاٚ ئ١ن١ٕ، زٚا٢ٜ قػ١ ئ١ن١ّ، نْٛه١ ئ١ط١ض ٚابـ٢َ َـٔ قػـ١ ئ١نـ١ّ بؤخـ١َيو، خـ١َيو طـٛ
َٝع٠ ن١نساض٠نإ غـ٢َ غـ١زٚ    ٢َٝ شَاض٣٠ ئ١َٔ، ٖ َٜت، غاْػؤض٣ ي١غ١ض١ْب٢َ، ب١ث َِٝ ن٢، ئ١ط١ض ٖري ١ْنط ئ١َي
ؾ١غت ٚ غ٢َ ١ٖظاض ٚ نٛاض غ١زٚ ث١دما ن١غـ١ ٚاتـا يـ١ غـ١زا نـٌ ثؤٜٓـت نـٌ ٚ سـ١ٚت٢ ؾ١ضَاْبـ١ض٠نا٢ْ          
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َٝع٣ ئ٢َٓ١ ن١نساضٕ، َٔ ٠ٚنٛ ناى زَيؿاز ئ١ٚ قػ١ ْان١ ٢َُٜ نٛضزغتإ ٖ ّ ن١ يـ١ ثطؤتؤنـؤٍ الٜبـ١ضٕ،    ١ٖض
ب١اَلّ ئ١ب٢َ خؤتإ بعأْ ئ٣٠ٚ١ ئ١ظا٢َْ ئ٣٠ٚ١ ئاطا٣ يـ١ بٛزدـ١ بـ٢َ، ئـ١ظا٢َْ بٛزدـ١ يـ١ غـ١زا نـٌ ئ١طـ١ض          

َٝع٣ ن١نساض بـ٢َ، َاْـا٣ نـ١ٝ يـ١ٚ ٚاَلتـ١ا، يـ١ٚ        َٜت، زٚٚ       17بٛزد٣١ ٖ ٖـ١ظاض ن١غـ٣١ نـ١ بِطٜـاض٠ زاسيـ١ظض
نٛاض غ١ز ن١ؽ بؤ ئ١دمَٛـ٢ْ١ ئاغـاٜـ، نـٛاض غـ١ز نـ١ؽ      ١ٖظاض ٚ س١ٚت غ١ز ن١ؽ بؤ ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخؤ، 

َٝؿ١ُضط١، ٚات١ غ٢َ ١ٖظاضٚ س١ٚت غ١ز ن١ؽ نـ١ غـ١زا بٝػـت ٚ ٜـ١ى ٚ      بؤ ز٠ظطا٣ ئاغاٜـ، نٛاض غ١ز بؤ ث
َٝع٣        َٜٝٛػـتُٝإ بـ١ٖ ٍَ ئـ٠ٚ١زاّ ث َٜٔ، َـٔ ي١طـ١ َٝع٣ ئ٢َٓ١ ٚ غ١ضباظ١ٜنإ زاز٠َـ١ظض ثؤٜٓت س١ٚت ز٠نات ٖ

َٝع٣ ن١نسا َٜٝٛػتٝإ ب١ خ١ضد١ٝ، ئ٠ٚ١ ِضاغـت١، يـ١ غـ١زا نـٌ ٚ ثؤٜٓـت نـٌ ٚ سـ١ٚت        ن١نساض ١ٜ١ٖ، ٖ ض ث
َٝو ٚ ْؤغ١زٚ ١ٖؾتاٚ ١ٜى ًَٝـاضٚ   َٝهسا، تطيٝؤْ َِٜ ي١ ز٠ظطا١ٜنسا ن١ ثاض٣٠ خ١َيو ي١ غاَي َٜه٢ ١ٖض ؾ١ضَاْب١ض

َٝـ٠ٛ ئ١ثطغـ            َٜـت، ٖـ١ق٢ ٚاْٝـ١ ئ١ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ يـ١ ئ ِ، نٛاضغ١زٚ غ٢َ ًَٝؤٕ زٜٓاضٜـإ بـؤ خـ١ضز ز٠نط
َٜه٢ ال٣ ئـ١ٚسٝعب ٚ         َٝػـتا ١ْٖـس َٜـو بـ٢َ تـا٠ٚنٛ ئ َٝع َٜه٢ ْٝؿتُٝا٢ْ ب٢َا، ٜـإ ٖ َٝع َٝع٠ ٖ ١ٖق٢ ٚا١ْٝ ئ١ّ ٖ
َٝؿـ١ُضط١ ٜـ١ى            َٝـع٣ ث ٍَ ٚ ْـاظامن ٖ َٜه٢ ال٣ ئ١ٚ سٝعب، خٛا ئـ١ٜعا٢َْ ئـ٣٠ٚ١ باغـ٢ ئ١نـ١ٕ غـ١ض٣ غـا ١ْٖس

   ٛ َٝٔ نــا٠ِٚض٣َ ئ١نــ١ٜٔ ٜــاخ َٜتــ٠ٚ١، ئــ٠ٚ١ف نــ١ْس غــاَي١ ٖــ١ض ٚائــ١َي ــع٠  بطط َٝ ا طــ١ض ٚابــ٢َ ظؤض باؾــ١، ئــ١ّ ٖ
َٜـٓٔ،             َٝـو ز َٝـع٣ نٛضزغـتإ ث ن١نساضا١ْ ن١ ي١غـ١زا نـٌ ٚ ثؤٜٓـت نـٌ ٚ سـ١ٚت٢ شَـاض٣٠ ؾ١ضَاْبـ١ضا٢ْ ٖ
١ٜ٠َٛٝن٢ ْاٜاغا٣ نطإٚ ب١ثاغ١ٚا٢ْ ن١ْس ن١ؽ ٚ الٜـ٢ْ١ بـ١ضثطؽ، نـ١ قـ١ضاض ٚابـٛٚ       َٝه٢ ظؤضٜإ ب١ؾ ب١ؾ

َِٜ بِطٜـاض٣ ٠ٚظٜـط٣   َٜٔ ٚ ب١الٜـ١ى         ب١بِطٜاض٣ غ١ضؤنا١ٜت٢ ١ٖض َٜٔ، ٜـإ ْـ١قٌ بهـط ْـاٚخؤ ٖـ١َٜٛٚإ ز٠ضنـط
َٝطــ٣١ خــؤ٣ َــا٠ٚ، ١َالٜــ١ى ئ١ْاغــِ ١َالٜــ١ن٢ ئٝعتٝازٜــ١، ١ٖؾــت   َٝػــتا ئــ٠ٚ١ ٖــ١ض يــ١ د َٜٔ، تــا٠ٚنٛ ئ بــرب
َٜـع٣ ظؤض ٚ ئٝشـترياَِ بؤٜـإ        َٜع٣ ظؤضّ بـؤ َـ١ال ١ٖٜـ١، ِض سُٝا٣١ٜ ١ٜ١ٖ، ١ٖؾت سُٝا٣١ٜ بؤ ن١ٝا، َٔ ِض

َٜص ئ١نات سُٝا٣١ٜ بؤ ن١ٝا، ١ٜ١ٖ، ب١اَلّ صي١ْٚٛ َٝـ ْٛ َٜص ئ١نات، ث ١ٜن١، صي١ٜ١ْٚٛن٢ ظؤض ب١غٝت١، ئ١ٚ ْٛ
َٔ ئ١ظامن ئٝؿ٢ ن٢ ب١ٚ سُٝاٜا١ْ ئ١نات، ي١ثاض غاَيسا ئ١دم٢ْ١َٛ ئاغـاٜـ بـ٢ْٚٛ ْـ١ب٠ٚٛ، بـ١اَلّ شَـاض٣٠      

َٝـٓر ٖـ١ظاضٚ ؾـ١ف غـ١زٚ سـ١ؾتاٚ ؾـ١ف نـ١ؽ بـ٠ٚٛ، ئ١َـ١           2111ؾ١ضَاْب١ض٠نا٢ْ ي١ غـاَي٢   َٝطـا٣  زا ث د
       َٛٝ َٝو زضٚغت ب٠ٚٛ ئ١ٖٚ١َٛٚ ؾ١ضَاْب١ض٠ ٜـ١ع٢ٓ نـ٢ا، نـ١ْسٜٔ خـ١ضد٢ غـ١ٜط يـ١ْ ثطغٝاض٠، ئ١دم١َْٛ
َٝؿتا زضٚغت ١ْب٠ٚٛ ١ٜى ًَٝـاضٚ نـٛاض٠ ًَٝـؤٕ     َٝٓا٢ْ ئ١ّ ئ١دم١ْ١َٛزا ١ٜ١ٖ، بؤصي١ْٚٛ، ٖ بٛزد٣١ ب١ناضٖ

َٝه٢ ٚا ططْط نؤٕ ز٠ب ٢َ ي١ بٝٓا٣ نط٣َ زابـ٢َ، نـ١ غـ٢َ    زٜٓاض٣ بؤ ئ١ّ ز٠ظطا٣١ٜ ت١ضخإ نطز٠ٚٚ، ئ١دم١َْٛ
٢َٜ بٝٓا تـ١ضخإ نـطا٠ٚ، ئا١ْٖطـ١نا٢ْ ئـ١ّ ئ١دم١َْٛـ١ نـري نـ١ نـٌ ٜٚـ١ى ًَٝـاض            غ١ز ًَٝؤٕ زٜٓاض بؤ نط
زٜٓاض٣ بؤ ت١ضخإ نطا٠ٚ، ئ١ّ ئ١دم١ْ١َٛ زضٚغت ١ْب٠ٚٛ، تا ئا١ْٖط٢ ١ٖب٢َ، بؤ ت١ب١ضٚعات ٚ ئٝعاْات ١ٜى 

ؾ١ئ٣١ ؾاض٠ظاٜإ ٚ ٖاٚناضإ ١ٜى ًَٝاضٚ غ١زٚ بٝػت ٚ زٚٚ ًَٝؤٕ ًَٝؤٕ زٜٓاض٣ بؤ ت١ضخإ نطا٠ٚ، بؤ َٛنا
َٝػـتا ئ١َاْـ١ زٚٚ ز٠ظطـا٣         َٜٓسْـ٣٠ٚ١ ئ ٢َٝ خٛ زٜٓاض ت١ضخإ نطا٠ٚ، ت١بع١ٕ ئ١َ١ ي١ ثاض٠نـ٣١ ١ٜن١َـ١، بـ١ث
َٝٓطا٠ٚ، ئــ٠ٚ١ الئ١بــ١ّ، ز٠ظطــا٣ ئاغــاٜـ يــ١ ثــاض غــاَيسا شَــاض٣٠ ؾ١ضَاْبــ١ضا٢ْ   سٝــعبري ئــ١ٚ ثاضاْــ١ بــ١ناضٖ

َُٝا٢ْ غ٢ ٚ ؾ١ف ١ٖظاضٚ نٛاض غ١زٚ ٠ٚ١ْت ٚ س١ٚت ن١ؽ ب٠ٚٛ، يـ١ ٖـ١شز٠ ٖـ١ظاضٚ    ئاغاٜؿ َٝطٚ غً ٢ ١ٖٚي
َٝط،  ١ٖظاضٚ نٛاض غ١زٚ ٠ٚ١ْت ٚ سـ١ٚت نـ١ؽ يـ١ ئاغاٜؿـ٢      ١ٖ17ؾت غ١زٚ ْؤظز٠ ن١ؽ ي١ ئاغاٜؿ٢ ١ٖٚي
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َُٝا٢ْ، ب١اَلّ شَاض٣٠ ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ ئاغاٜؿ٢ طؿت٢ ي١ نٛضزغتإ ي١ّ غـاَيسا نـ١ّ بؤتـ٠ٚ١    ٚ بؤتـ١ بٝػـت ٚ    غً
ْــؤ ٖــ١ظاضٚ غــ٢ ٚ زٚٚنــ١ؽ، ٚاتــ١ ظٜــاتط يــ١ ســ١ٚت ٖــ١ظاض نــ١ؽ نــ٢َ١ نــطز٠ٚٚ، ئ١َــ١ ئاَاش٠ٜــ١ بــؤ ئــ١ٚ  
َٝٛ ثاضاغذي ٚ ظاْٝاض٣ بٕٛٚ، ٠ٚنٛ ؾ١ضَاْب١ض ئاَاش٣٠ ثـ٢َ زضا٠ٚ، يـ١    َٝؿرت ي١ْ غ١ضد٣١َ١ ن١ ئ١ٚ ن١غا٣١ْ ث

ٍَ بـِط٠ ثاض٠ٜـ١ن٢ ظؤض بـؤ مشـ١ى ٚ      يٝص٣١ْ ْاٚخؤ خؤٜإ ئٝعترياؾٝـإ نـطز ٚتٝـإ ئ١َـ١ ظؤض ِضاغـت١      ، ئ١َػـا
َٝه٢ بــ١ؾرِيؤزا٢ْ غــاَا٢ْ طؿــت٢ بــؤ صيْٛٚــ١، بــؤ نِطٜٓــ٢   خعَــ١تطٛظاض٣ ئــ١ّ ز٠ظطاٜــ١ تــ١ضخإ نــطا٠ٚ، ب١ؾــ
ًَٝــ١نا٢ْ نــاض٣ ن١غــ٢      ــٓر ًَٝــاض ٚ نــٌ ًَٝــؤٕ زٜٓــاض تــ١ضخإ نــطا٠ٚ ظؤض ظؤض٠ بــؤ ئٛتَٛب َٝ غــٛٚت٢ْ١َ١ ث

َٜت، ن١ ١ََٖٛٚإ ئ٠ٚ١َإ ب٠ٛٝٓٝ  َٝٓر ًَٝـاضٚ زٚٚ غـ١زٚس١ؾتا ًَٝـؤٕ    ب١ناضز ب١تاٜب١ت٢ ي١ غ١ٜطاْطانإ، ث
َٝـو غـااَل١ْ ثاض٠ٜـ١ن٢ ظؤض بـؤ نِطٜٓـ٢              َٝط ٚئاَطاظ٠نـإ تـ١ضخإ نـطا٠ٚ، يـ١ نات زٜٓاض بؤ نـاى نطزْـ٣٠ٚ١ ئـاَ
َٝٓإ بـؤ ْؤش٠ْهطزْـ٣٠ٚ١ بٝٓـا ثـاض٠      ٍَ ئ١َ١ ئ١ّ بٛزد١ ثاض٣٠ ٠ٚب١ضٖ َٜت، ي١ط١ َٝطٚ ئاَطاظ ت١ضخإ ز٠نط ئاَ

َٝر ًَٝــؤٕ زٜٓــاض بــؤ    تــ١ض َٜــت، بــ١اَلّ يــ١ بٛزدــ٣١ بــ١ناضبطزٕ ٜــ١ى ًَٝــاضٚ ْؤغــ١زٚ ْــ٠ٚ١ت ٚ ثــ خإ ز٠نط
َٝـٓر غـ١ز    َٝٓر ًَٝاٚ ث ْؤش٠نطز٣٠ٚ١ْ بٝٓا٣ ئاغاٜـ ت١ضخإ نطا٠ٚ، ي١ خ١ضد١ٝنا٢ْ غٛٚز٣ نؤ١َاَل١ٜت٢، ث

َٝهسا ي١ ؾ١ف َاْط٢ ِض ابطزٚٚ ١ٜى ًَٝاضٚ غـ١زٚ  ًَٝؤٕ زٜٓاض بؤ ت١ب١ضٚعات ٚ ئٝعاْات ت١ضخإ نطا٠ٚ، ي١نات
َٝطإ ت١ضخإ نطا٠ٚ،  11غ٢ ٚ ْؤ ًَٝؤٕ زٜٓاض ت١ضخإ نطا٠ٚ،  ْ ٍَ ًَٝؤٕ زٜٓاض بؤ ٖاٚناض٣ ؾاض٠ظاٜإ ٚ ١ٖٚا

َٝه٢ ظؤض٣ ئـ١ّ ثاض٠ٜـ١ بـؤ            َٜـت، نـْٛه١ يـ١ ِضابـطزٚٚزا ب١ؾـ ئاٜا ئ١ّ ثاض١ٜ٠ نؤٕ ٚ ي١ناّ بٓـ١َا خـ١ضز ز٠نط
َٝعا١ْ ب١ناضٖات٠ٚٛ َٜط٣ نطز٢ْ ئ١ٚ ٖ َٝـ٢ ْـ١ٜاض٠ناْٝإ نـطز٠ٚٚ، زٚٚ ًَٝـاضٚ غـ١زٚ زٚاْـع٠       ناٚز ، ن١ ن٢َ بِطن

ًَٝؤٕ زٜٓاض بؤ بٝٓا ت١ضخإ نطا٠ٚ، ١َب١غت ن١ٝ ي١َ١ا، نـْٛه١ زضٚغـت نطزْـ٢ بٝٓـا ز٠بـ٢َ يـ١ بٛزدـ٣١        
ــسٚا٢ْ       َٝ ــ١ُضط١ ي َٝؿ ــا٢ْ ث ــطزٚٚزا ب١ضثطغ ــ١َا٣٠ٚ ِضاب ــ١ْس٠ ي ــ١ُضط١ ١ٖضن َٝؿ ــ٢ ث ــ٢َ، ٠ٚظاض٠ت َٝٓإ ب ــ١ضٖ ٠ٚب

َٝؿــ١ُضط١ ئــ٠ٚ١ٜإ زاٚ َٝؿــ١ُضط١ٜ١، بــ١اَلّ غــ١ضد١ّ ناض١َْــسإ ٚ ؾ١ضَاْبــ١ضا٢ْ  ٠211، شَــاض٣٠ ث ٖــ١ظاض ث
َٝػتازا ب١ ئٝعترياؾ٢ خؤٜإ ١ٖٓٝن١ ٖات٠ٚٛ، غ١زٚ ١ٖشز٠ ٖـ١ظاض ٚ زٚٚ غـ١زٚ نـٌ     َٝؿ١ُضط١ ي١ ئ ٠ٚظاض٠ت٢ ث

َٝسا١ٜ، ٜإ ت١ْٝا ئ١ َٝع٠ ن١نساضا٣١ْ ١ٜن١ٝت٢ ٚ ثاضت٢ ت َٝؿ١ُضطا١ْٕ نـ١ يـ١   ٚزٚٚ ن١غ١ ئاٜا ئ١ّ شَاض٠ ٖ ٚ ث
َٝؿ١ُضط١ٚ ؾ١ضَاْبـ١ضا٢ْ ٠ٚظاض٠تـٔا   َٝٝساٜـ١ت٢  ئاٜـا  ،يٝٛانا٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢ ث ٚ  ت ٛ  نـ١َرت  ن١يـ٠ٚ١  شَـاض٣٠  بـ١  ٠ٚنـ

َٝؿٛٚ َٝؿ١ُضط١ ٠ٚظٜط٣ تط ث َٝع٠ ئ١ط١ض ِضاٜط١ٜاْسبٛٚ، ث َٝت٢ ن١نساض٠نا٢ْ ٖ َٝساٜـ١،  ثـاضت٢  ٚ ١ٜن  يـ١ن٣َٛ  ئـ٣١  ت

َٜت، خ١ضز بؤ ثاض٠ٜإ َٝؿـ١ُضط١  ٠ٚظاض٠ت٢ غٛٚت٢ْ١َ١ بؤ زٜٓاض ًَٝؤٕ ْؤ ٚ ٠ٚ١ْت غ١زٚ فؾ١ ْؤًَٝاٚ ز٠نط  ث

َٝهسا نطا٠ٚ، ت١ضخإ ٌَٝ ب١ز٠ٜإ ِضؤشا١ْ ي١نات ٔ  ٠ٚظاض٠تـ١  ي١ ئؤتؤَب َٜ َٜت،  ن١غـ٢  نـاض٣  بـؤ  ز٠بٝٓـسض ٔ  بـ١ناضز  َـ

َٝع٠نـا٢ْ  قٛضغـا٢ٜ  ٚ غ١ْط بؤ ال١ٜ، ظؤضّ صي٣١ْٚٛ َٝؿـ١ُضط١  ٖ َٜه٢  ث ٚ  نـاض َٝؿـ١ُضط١  ٠ٚظاض٠تـ٢  ْٝـ١،  ؾـٝا  يـ١  ث

٢َٜ بؤ زٜٓاض ًَٝؤٕ س١ٚت ٚ بٝػت زٚٚغ١زٚ ًَٝاضٚ ١ٜى غاَيسا ١ٜى ي١ ب٢َ، نط٣َ بٝٓا٣  نـطا٠ٚ،  ت١ضخإ بٝٓا نط

َٝطــا٣ ئــ٠ٚ١ َٝــٓر زاٚا٣ خــؤ٣ ٠ٚظاض٠ت غــ١ضدم١، د  ٠ٚظاض٠تــ٢ خــؤ٣، ٠ٚظاض٠ت ئ١طــ١ض نــطز٠ٚٚ، زٜٓــاض٣ ًَٝــاض ث

َٝؿ١ُضط١ َٜه٢ ث َٝت، خ١َيو نط َٝت ب َٜه٣١ بعاْ َٝٓر نط َٜٝٛػت١ ٜٓاض٣ز ًَٝاض ث ٕ  ث ّ  نـؤ َٜتـ٠ٚ١،  نـ١  ٜـ١ى  بـؤ  ز٠نط

َٜتـ٠ٚ١،  دـٛاب  ز٠بـ٢َ  ئ١ٜ٠ٚ١نـ١  ٢ٖ ئ١َ١ف ًَٝؤٕ، ٚس١ٚت بٝػت زٚٚغ١زٚ ًَٝاضٚ ٕ  بسض  ٠ٚظاض٠تـ٢  ز٠بـ٢َ  نـؤ

َٝؿ١ُضط١ ٌَٝ ث َٜت نط٣َ ب١ ئؤتؤَب ًَٝـ١نا٢ْ  ظؤضبـ٣١  ن١ بطط َٜت  ِضؤشاْـ١  ئؤتؤَب ـ  ز٠بٝٓـسض  نـاض٣  بـؤ  ٖـ١ض  ئـ١ٜٚ
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ٍَ ب١ناضٖات٠ٚٛ، ن١غ٢ ٍَب١ غا ٍَ غا َٝطٚ ئ١ٚ ي١ط١ َٝطا٣١ْ ئاَ َٜٔ،  ٠ٚظاض٠ت بـؤ  نـ١  ئاَ ّ  ز٠نـط ٕ  ثـاض٣٠  بـ١اَل  تـ١ضخا

ٍَ ز٠نــات، ظٜــاز ٠ٚظاض٠ت خ١ضدٝــ١نا٢ْ بــؤ نــطاٚ َٝطٚ نطزْــ٣٠ٚ١ نــاى بــؤ ئ١َػــا  ٠ٚظاض٠تــ٢ ئاَطاظ٠نــا٢ْ ئــاَ

َٝؿ١ُضط١ ًَٝـ١ن  ظؤضبـ٣١  ئـ٣٠ٚ١  ي١بـ١ض  نـطا٠ٚ،  ت١ضخإ زٜٓاض ًَٝؤٕ ْؤ غ١زٚ غ٢َ ْؤَٝاضٚ ث  نـاض٣  بـؤ  إئؤتؤَب

َٜٔ ن١غ٢ َٜه٢ ب١ناضز ٍَ ز٠بٔ، خطاخ ظٚٚ تط، داض ٚ  غـ٢َ  ئ١َػا ٚ  ًَٝـاض ٕ  ١ٖؾـتا  نٛاضغـ١ز  نـاى  بـؤ  زٜٓـاض  ًَٝـؤ

١ًَٝنإ نطز٣٠ٚ١ْ ٍَ نطا٠ٚ، ت١ضخإ ئؤتؤَب ١ًَٝنإ ظؤضب٣١ ئ٣٠ٚ١ ي١ط١  بؤ ب١ناضْا١ٜٕ طؿت٢ غٛٚز٣ بؤ ئؤتؤَب

َٜٔ، ن١غ٢ ناض٣ ٍَ ب١اَلّ ب١ناضز ٚ  ْؤ ئ١َػا ٚ  ١زٚغـ  غـ٢َ  ًَٝـاض ٕ  ١ٖؾـت  سـ١ؾتا ٕ  بـؤ  زٜٓـاض  ًَٝـؤ  نطزْـ٢  تـ١ضخا

٢َٜ ٌَٝ نط ٣٠َٛٝ ٠ٚضطريا٠ٚ، ئؤتؤَب  ت١ب١ضٚعات بؤ ْاٚخؤ ٠ٚظاض٠ت٢ ئاغاٜـ، ئ١دم٢ْ١َٛ ٚ ئاغاٜـ ز٠ظطا٣ ٖاٚؾ

 ١َب١غـت  بؤناّ ثاض١ٜ٠ ئ١ّ ئاٜا نطز٠ٚٚ، ت١ضخإ زٜٓاض٣ ًَٝؤٕ ٚزٚٚ نٌ غ١زٚ س١ٚت ًَٝاضٚ نٛاض ئٝعاْات ٚ

َٜتا، ٕ  غ١ضا١َنإ ٚ ق١ض٠بٛٚ بؤ زٜٓاض ًَٝؤٕ س١ٚت ٚ بٝػت ًَٝاضٚ زٚٚ ٠ٚظاض٠ت١ ئ١ّ ب١ناضز  نـطز٠ٚٚ،  تـ١ضخا

َٝٔا، ٢ٖ ق١ض٠بٛٚا١ْ ئ١ّ ئاٜا َٝهٝا١ْ ئ١ّ ئاٜا ن ٕ  ٚا نريا، غ١ضث ٚ  ز٠زات، غ١ضاَـ١ناْٝا ٚ  بـؤ  ثاض٠ٜـ١  ئـ١  قـ١ض٠بٛ

 ْـاٚخؤ  ٠ٚظاض٠تـ٢  ١ضَاْبـ١ضا٢ْ ؾ ْاٚخؤ، ٠ٚظاض٠ت٢ ...، نطز٠ٚ١ْٚ ق١ض٠بٛٚ ب١ْا٣ٚ ١ْٝ، قٛضبا١ْٝنإ نطز٣٠ٚ١ْ

َٝػتازا ي١ َٝـٓر  ٚ ١ٖظاض ز٠ غ١زٚ ئ ـ  ؾ١ضَاْبـ١ض٠،  غـ١ز  ث ٚ  زٚٚ ي١َػـاَيٝ  بـؤ  زاْـطا٠ٚ  نـ١ؽ  غـ١ز  سـ١ٚت  ٖـ١ظاض

ٚ  يـ١  ْـاٚخؤ  ٠ٚظاض٠تـ٢  ؾ١ضَاْبـ١ض٣  ب٢ْٚٛ ْاٚخؤ، ٠ٚظاض٠ت٢ َٝٓـا َٜٝٛػـت١،  طؿـت٢  ئاغاٜؿـ٢  ٚ ثاضاغـذي  ث ّ  ث  بـ١اَل

٢َٝ ئ٣٠ٚ١ ب١ب٢َ ؤْاٚخ ٠ٚظاض٠ت٢ ناض١َْس٣ ١ٖظاض ب١ز٠ٜإ َٜٔ، ٜاغا ب١ث ٕ  ثاغـ١ٚا٢ْ  بٜٛت١ ِضابطري  نـ١  سٝعبـ١نا

َٜه٢ َٝب٢ٓٝ ئ٣٠ٚ١ ز٠ن٠ٚ١َ١، زَي ت١ئهٝس٣ تط داض ٛ  ظؤض ثاض٠ٜـ١ن٢  ي١َػـاَيسا  ي١غ١ض٠ ت  خع١َتطٛظاضٜـ١نا٢ْ  ٠ٚنـ

َٝٓر ًَٝاضٚ س١ظس٠ ًَٝؤ١ْ، ز٠ ْؤغ١زٚ ًَٝاضٚ ؾ١ف ٚ ؾ١غت ن١ نطا٠ٚ، ت١ضخإ ٠ٚظاض٠ت١ ئ١ّ  غـت ؾ١ غ١زٚ ث

َٝه٢ غٛت٢ْ١َ١ بؤ زٜٓاض ًَٝؤٕ ٚ  ظؤض٣ ب١ؾ َٝ ْـ٣١  ئـ١ ٕ  نـ١  ئؤتؤَب َٜـت  بـؤ  غـٛت١َ١ْٝا  ن١غـ٢  نـاض٣  بـؤ  ز٠نِط

،َٜٔ ٢َٜ ز٠زات١ ظؤض ثاض١ٜ٠ن٢ ْاٚخؤ ٠ٚظاض٠ت٢ ب١ناضز ٕ  ١ٖؾـت  غ١زٚث١دماٚ ًَٝاضٚ زٚٚ بِطن٣١ ن١ بٝٓا نط  ًَٝـؤ

 غ٢ غ١زٚ ن١ نطا٠ٚ، ت١ضخإ ئا١ْٖط ٚ ٠ٚؾس َٝٛاْساض٣ بؤ زٜٓاض ًَٝؤٕ نٛاض ٚ غ٢ غ١زٚ ًَٝاضٚ ١ٜى زٜٓاض٠،

َٝو  ئا١ْٖطـ١،  بؤ زٜٓاض٣ ًَٝؤٕ س١ٚت ٚ َٜٝٛػـت١،  ْـا  خـ١ضد٢  ي١َـ١  ب١ؾـ ٔ  ب١ِضاغـت٢  ث َٝؿـٓٝاض  َـ ّ  ث ّ  ز٠نـ١  ئـ١

ّ  بٛزد١نـ١  غَٛع٣١ خؤَإ ٢ٖٓٝ بؤ ١ْب٢َ ٖٝ  ن١ ئا١ْٖط١ َٜـت  ال ن١ي١ُٜٝـ١  ئـ١  تـط  ٚؾـ١ٜ١ن٢  بـؤ  باؾـ١،  برب

ــت، َٜ ــ٢ بطؤِض ــاٚخؤ ٠ٚظاض٠ت ْ َٝ ــ ــ١نإ ٣٠ٖٛاٚؾ ــ١ظضا٠ٚنا٢ْ ٚ ٠ٚظاض٠ت ــ١ت زاَ ــااَل١ْ سهَٛ ــ١ن٢ غ ــؤ ظؤض ثاض٠ٜ  ب

َٝط٠نإ  نٛاض ن١ نطا٠ٚ ت١ضخإ بؤ زٜٓاض٣ ًَٝؤٕ نٛاض ٚ نٌ غ١زٚ نٛاض ًَٝاضٚ ْؤ غاَيسا ي١ّ ز٠نات، خ١ضز ئاَ

َٝٓر ث١دماٚ غ١زٚ ١ٖؾت ًَٝاضٚ ١ًَٝ، نطز٣٠ٚ١ْ ناى بؤ زٜٓاض٣ ًَٝؤٕ ث  ًٝاضَٚ ١ٜى ي٣٠ٚ١ دط١ ئ١َ١ ئؤتؤَب

َٝٓر ٚ نٌ غ١زٚ س١ٚت ٕ  زٜٓاض ًَٝؤٕ ث ٢ًَٝ  بـؤنِط٢ٜٓ  نـطا٠ٚ  تـ١ضخا ّ  نطزْـ٢  خـ١ضز  ْـ٣َٛ،  ئؤتـؤَب  ثاض٠ٜـ١  ئـ١

َٝطٚ بؤ غااَل١ْ ٍَ ٖاٚنات١ ئاَطاظ٠نا٢ْ ئاَ َٝط٣  بـؤ  زٜٓـاض  ًَٝؤْإ نطز٢ْ خ١ضز ي١ط١ ٚ  ْـ٣َٛ،  ئـاَ ٚ  ز٠ غـ١ز  ًَٝـاض

ٝـ  غـٛٚز٠  بؤ زٜٓاض ًَٝؤٕ ؾ١ف ٚ بٝػت غ١زٚ س١ٚت ٕ  تـط  ١نا٢ْنؤ١َاَل١ٜت ّ  نـطا٠ٚ،  تـ١ضخا ١ٜ٠َٛٝ  ن١بـ١  ز٠ ؾـ

َٝٝـ١  بـؤ  ئاٜـا  ئٝعاْـات،  ٚ ت١بـ١ضٚعات  بؤ زٜٓاض ًَٝؤٕ ؾ١ف ٚ بٝػت غ١زٚ س١ٚت ًَٝاضٚ ّ  ن  ت١ب١ضٚعاتاْـ١،  ئـ١

 بؤنـ٢  ناَا١ْٕا، نؤ١ََيطاٜا١ْ ئ١ّ ئاٜا نطز٠ٚٚنا١ْ، نؤض نؤ١ََيطا خؤضان٢ نطز٢ْ ٖاٚناض٣ بؤ زٜٓاض ًَٝاض غ١ز

ٍَ اضثــ ١ٜنــ٢َ١ َــاْط٢ ؾــ١ف َٝــط٠ٚ٠ ْــاٚخؤ يــ٠ٚ١ظاض٠ت٢ َــٔ ْــ١نطا٠ٚ، خــ١ضز بــؤ ٖٝهــ٢ غــا  ِض٣ٚٚ ئ١ثطغــِ ي
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َٜهدطاٚاْــ٣١ ئــ١ٚ ي١غــ١ض َاي١ٝؾــ١، ٠ٚظٜــط٣ دــ١ْاب٢ بــؤ ثطغــٝاض٠ن١ّ َٜٓــس٠ٚ٠ ْا٠ٚنــ١ّ نــطز، ن١باغــ٢ ِض  ١ْخٛ

َٝط٣َ، بؤ ْا٠ٚن١َإ نطز ن١زاٚاّ ت١بع١ٕ  ٝعبـ١نا٢ْ س يـ١  ن١ غ١ْط١ض٠ ئ١ْساَا٢ْ ن١ّ نؤ١ََي٣١ ي١ٚا١ْ ١ٜن٢َ بٓ

َٝــو نٛضزغــتإ  ئــ١ّ تٝاٜــ١، ٖــ١َٛٚ تــط٣ ئــ١ٚا٢ْ نٛضزغــتإ، زضيــٛنطات٢ ثــاضت٢ سٝعبــ٢ غــ١ٜط٣ بــ١ ٖــات٠ٚٛ ث

 ث١ِٜط٠ٚ٠نــ١ يــ١ ١ٖٜــ١، خؤٜــإ ثــ١ِٜط٣ٚ٠ ٠ٚضز٠طــطٕ، ْــاٚخؤ يــ٠ٚ١ظاض٠ت٢ زؤالض ٖــ١ظاض نــٌ غــااَل١ْ نؤ١ََي١ٜــ١

ّ  غـ١ْط١ض  يـ١  ٝؿتُٝا٢ْْ ِضظطاض٣ ؾؤِضؾ٢ ي١ ن١ ئ١ٚن١غا١ٜ١ْ بؤ نؤ١ََي١ٜ١ ئ١ّ ن١ تٝا١ٜت٢ ّ  نـ١  بـٕٛٚ،  ئ١ْـسا

َٝػتا ب١اَلّ َٝو ئ ٕ  يـ١  ١ْٖـس٣َ  نؤ١ََي١ٜـ١  ي١ٚ ب١ؾ  ئـ٣٠ٚ١  ي١بـ١ض  زضإٚ غٝاغـ٢  غـعا٣  ز٠ضنـطإٚ،  ئ١ْساَـ١ناْٝا

ٍَ طؤِضأْ، ب١ غ١ض ئ١ٚا١ْ ّ  نـاى  ي١ط١ ٕ  غـ١ضؤن٢  نـ١  ز.ب١ضٖـ١ ّ  بـٛٚ،  ٠ٚظٜـطا  نـ١  زا ٠ٚعـس٣  نـطز  ي١طـ١َي٢  قػـ١

٢َٝ َٝب١د ٢َٝ طؤِضاٚ ئ١دم١َٕٛ ئ٠ٚ١ ت١بع١ٕ بهات، د َٝب١د  ن١ ز٠ن١ّ زاٚا ْاٚخؤ ٠ٚظاض٠ت٢ ي١ َٔ بؤ١ٜ ١ْنطز، د

ٕ  بٛٚ ق١ضاض َٜهٝا ٍَ  ١َٚعٝـس ّ  ي١طـ١ ّ  بهـ١ َٝؿـت  بٛزد١ٜـ١  ئـ١ ٜٗ١ْ  ِ ٕ  بهـ  ئـ٣٠ٚ١  ي١غـ١ض  بهـ١ّ،  ي١ط١َيـسا  قػـ١ٜا

َٜت٢َ، ثاض١ٜ٠ ئ١ٚ بعاْري ٕ  بؤ ب١ؽ ئ٠ٚ١ ئ١ٜاْسض ٚ  بـؤ  ْٝـ١  ئـ٠ٚ١ٜا َٝؿـ٣٠ٚ١  غـ١ْط١ض٣  يـ١  نـ١  ئ١ٚا١ْٜـ١  ٖـ١َٛ  ث

َٜه٢  ب١ِضاغـت٢  ئـ١َِطؤ  َا٠ٚتـ٠ٚ١  ئـ٣٠ٚ١  بـٕٛٚ،  ئ١ْساّ ن١ّ بطٜٓساضٚ ي١ْٝؿتُٝإ، ب١ضطط٣ ّ  خ١بـ١ض  بـ١  غـ١ٜط

ــت ــت، ز٠غ ــت ط١ٜؿ ــ١ظاض بٝػ ــٛق١ ٖ ــؤ ؾ ــسا٢ْ ب ــ٢ ناض١َْ ــاٚخؤ ٠ٚظاض٠ت ــت ْ ــت، زضٚغ َٜ ــ١ ز٠نط ــ١ ن ــ١ ئ١َ  ي

٢َٝ  ش١ٜ٠ن٢ثِطؤ ي١ ثِطؤش١ٜ٠ ئ١ّ ت١بع١ٕ نطا٠ٚت٠ٚ١، بَ ٚ (NNA) غاٜت٢ ي١ 11/6/2112 ٚ  ْٝؿـت١د  ط١ٚض٠ٜـ١

٢َٝ  ز٠نــات،  زابــري  ثاض٠نــ٣١  سهَٛــ١ت  َٝه٢  بــ١ث َٜهـــ١ٚت٢ ن١يــ١  ْــاٚخؤ  ٖــ١ٚاَي٢  ئاشاْػــ٢  َايجــ١ِض٣  ٖــ١ٚاَي  ِض

ــَ ٣ٚ 11/6/2112 ــ٠ٚ١، ب ــ٣١ نــ١ نطزؤت ــ٢ ز٠ق١ن َٝه ــ١ّ ٖاٚث ــطا١ٜ٠ٚ، ئ ــ١ٜٚـ ْٛٚغ ــ٠ٚ١ظاض٠ت٢ ئ٠ٚ١ٜــ١ ئ  ن

َٝبٕٛٚ ١ٜن٣١ ١ٖظاض بٝػت سه١َٛت ْاٚخؤ٣  ٠ٚظاض٠ت١ن١ غ١ضباظ٣ ٚ ١َز٢ْ٠ ي١ خؤ٣ ١ْسا٢ْناضَ بؤ ْٝؿت١د

َٝه٢  ز٠نـات،  زضٚغت ّ  بـ١ْطخ َٜعطانـ١،  ١ٖضغـ٢َ  ناض١َْـسا٢ْ  ز٠ٜساتـ١  نـ١ ٕ  ثاض ّ  ١َٖيػـ١ْطاْس ّ  باض٠ٜـ٠ٚ١  يـ١  بـ١

٣١ٜ٠َٛٝ  خٛاض١ٜ٠ٚ٠: ؾ
َٝو ئاغا١ٜٝ ظؤض ١ٜن١ّ/ ١ٜ٠َٛٝى بهات زضٚغت ناض١َْسا٢ْ بؤ ؾٛق١ ٚ خاْٛٚ ٚظاض٠ت َٜصخا١ٜٕ ق١ضظ٣ ب١ ب١ؾ  زض

َٜت٠ٚ١، َٝٝإي َٝه١ ئ١َ١ ٠ٚضبطط َٝٝسا ْٝؿت١د٢َ ططؾت٢ نطز٣٠ٚ١ْ ن١ّ ي١ ب١ؾ  ْـاٚخؤ  ٠ٚظاض٠تـ٢  ناض١َْسا٢ْ ن١ت

َٝهٔ ّ  ي١ٖاٚٚاَلتٝا٢ْ ب١ؾ ٕ  َـاؼي  نؤ١ََيط١ٜـ١  ئـ١ ٢َٜٓ  ١ٖٜـ١  ئـ٠ٚ١ٜا ٕ  ؾـٛ َٝبٛٚ ٕ  ؾـٝا٣ٚ  ٚ ْٝؿـت١د  ٖـ١ب٢َ،  خؤٜـا

ــ١ضظاض٣ ــ١ض٣ ي١غ َٜٛب ــت٢ ب١ِض َٜع طؿ ــ١ِض ــ١ضإ ب ــ١ظيٛز )ناَ ــسايطظئ َ ــ١ (عب ــاض٣ ن ــ١ ئاَاز٠ن ــ١ ِضاثؤضت١ن١ٜ  ب

٠َٜٛب١ضٟ ١َٝٝت٢ ب١ِض َٝط خؤد َٝٓا٠ٚ، ْا٣ٚ ١ٖٚي َٝبـ١د٢َ  بِطٜـاض٣  ٖـات٠ٚٛ  ٖ ّ  نطزْـ٢  د  ي١غـ١ض  تـ١ْٗا  ثِطؤش٠ٜـ١  ئـ١

َٝط٠زاٜــ١، ثطغــٝاض٠ن١ َــا٠ٚ، ٠ٚظٜــطإ ئ١دمَٛــ٢ْ١ ِض٠ظا١َْــس٢ْ  ِض٠ظا١َْــس٢ْ ثــاف ٠ٚظٜــطإ ئ١دمَٛــ٢ْ١ ئاٜــا ي

ٚ  ي١غ١ض َٜ ثِطؤش٠ٜـ١  ئـ١ َٝط ٕ  ٠ٚظاض٠تـ٢  تـ١ ز٠ٜٓ ٕ  ثـ  َٜٝٛػـت  بٛزدـ٣١  نطزْـ٢  زابـري  بـؤ  زاْـا ٛ  ث َٝ  بٛزدـ٣١  يـ١ْ

َٝٓإ ب١ض١ّٖ َٜت١ ئ٣٠ٚ١ بؤ ،2113 ئآٜس٠ بؤغاَي٢ ٖ َٝؿٓٝاض ثِطؤش٠ ْاٚيٝػت٢ ةط  ثِطؤش١ٜ٠ ئ١ٚ ٜإ نطا٠ٚنإ، ث

٠ٚ١َٝٝ ْاٚخؤ ٠ٚظاض٠ت٢ ٚ ٠ٚظٜطإ ئ١دم٢ْ١َٛ ت١ْٗا  ئاطازاضٕا. ث
ٕ  ث١ضي١َا٢ْ ِض٠ظا١َْس٣ بٛزد١ٚ ي١ز٠ض٣٠ٚ٠ ؤش١ٜ٠ثِط ئ١ّ بٛزد٣١ ئ١ط١ض زٚٚ/ َٝـت،  نٛضزغـتا ٌ  ئـ٠ٚ١  ب َٝ َٝؿـ  ث

َٝه٢ َٜهاض٠ نطزْ ١ٜ٠َٛٝ ي١ّ ثِطؤش١ٜ٠ن٢ ئ١ط١ض نْٛه١ بٛزد١ؾ١، ٜاغا٣ خٛز٣ ٜاغا١ٜنا٢ْ ِض  ٜاغا٣ ي١ز٠ض٣٠ٚ٠ ؾ
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َٝبــ١د٢َ بٛزدــ٣١ ــت، نــطزٕ د َٜ  زابــري ٢ْثاض٠نــا زاضاٜــسا غ١ضنــا١ٜ٠ٚن٢ يــ١ ٚ ث١ضيــ١َإ ئاطــازاض٣ بــ١ب٢َ بهط

َٜت،  ١ْٝ. ِضٕٚٚ غ١ضنا١ٜ٠ٚن٢ ئ٠ٚ١ ١ْنط
٠َٜٛبــ١ض٣ خــٛز٣ نــٛاض/ َٝػــتازا يــ١ نؤَجاْٝــا نــ١ْسٜٔ طؿــت٢ ب١ِض َٝــسإ يــ١ ئ َٝرِبن َٝبــ١د٢َ بــؤ ن  ئــ١ٚ نطزْــ٢ د

َٜت زَي ئ٣٠ٚ١ ئاَاش٠ٟ ئ١َ١ ثِطؤش١ٜ٠، َٜٓسض ٍَ زٜاض٠ ن١ ١َٖيي١نِط َٝت١  ثطؤش١ٜ٠ ئ١ّ ظٚٚا١ْ ب١ّ ئ١َػا  بـٛاض٣  ز٠نـ

َٝب١د٢َ َٝهسا طز٠ٚ١ْ،ن د َٝؿـٓٝاض  ثـِطؤش٠  يٝػت٢ ي١ زإ غ١ضْر ثاف ي١نات  ٠ٚظاض٠تـ٢  ثؿـه٢  2112 نطا٠ٚنـا٢ْ  ث

 ١ْٝ. تٝا دؤض٣٠ ي١ّ ثِطؤش١ٜ٠ن٢ ٖٝ  ْاٚخؤ
َٝٓر/ َٝٓإ، ٠ٚب١ض١ّٖ بٛزد٣١ ي١ 2112 غاَي٢ بؤ ْاٚخؤ ٠ٚظاض٠ت٢ ثِطؤش٠نا٢ْ طؿت٢ نؤ٣ ث  ؾ١ف ي١ بطٜت١ٝ ٖ

َٝـٓر  ٚ غ٢ اضغ١زٚنٛ ٚ ًَٝؤٕ نٛاض طٛش٣١َ ب١ ثِطؤش٠ ٕ  ث َٜٝٛػـت٢  طٛشَـ٣١  زٜٓـاض،  ًَٝـؤ ٕ  ث  نـطا٠ٚ،  بؤتـ١ضخا

َٝٓر ٚ ٠ٚ١ْت ْؤغ١زٚ ًَٝاضٚ ١ٜى ي١ بطٜت١ٝ 2112 بؤ ئ١ٜٚـ ٕ  ١ٖؾتاٚث َٝهـ٣ٚٛ  ن١نـ٢  زٜٓـاض،  ًَٝـؤ  نـؤ٣  ت

َٝو طؿت٢ ٣١ٜ٠َٛٝ ب١ّ ١ٖضخاْٜٛٚ َٝٓر ٚ زًَٚٚٝؤٕ ًَٝاضٚ زٚٚ ٚ ؾ١غت ي١ بٛٚ،  بطٜت٢ غ١ض٠ٚ٠ ؾ  ١ٖظاض غ١ز ث

َٝبٕٛٚ ١ٜن٣١ ١ٖظاض بٝػت داضا٢ْ ئ١ط١ض اض،زٜٓ َٝت  به١ٜٔ، ْٝؿت١د ٕ  ٜـ١ى  ز٠ضز٠نـ  غـ١زٚث١دما  زٚٚ ٚ تطيٝـؤ

 ثٜٝٛػت١. زٜٓاض٣ ًَٝؤٕ
 ْــاخؤ ٠ٚظاض٠تــ٢ ناض١َْــسا٢ْ ٚ غــٛٚز١َْسإ خــٛز٣ دــؤض٠ يــ١ّ ثــِطؤش٣٠ بــؤ ثــاض٣٠ طٛشَــ١ خــ١ضد٢ ؾــ١ف/

َٝبـ١د٢َ  ئ١ط١ض٣ ِضٚٚب١ِض٣ٚٚ ٛ  ز٠ناتـ٠ٚ١،  ثِطؤش٠نـ١  ْـ١نطز٢ْ  د  ثِطؤش٠ٜـ١ى  بٛزدـ١  ٜاغـا٣  ز٠ض٣٠ٚ٠ يـ١  ْه١نـ

َٝب١د٢َ َٜت، د َٜط٣١ ي١ بهط َٝت، زضٚغت بؤ ططؾت٢ ت٠ٚ١ًَٜٛ١ ِض َٝهسا ي١ ز٠ب  ت١ًَٜٛـ٠ٚ١  بـ١ٖؤ٣  ثِطؤش٠ ز٠ٜإ نات

ٌ  بـؤ  ٜٚػـتب٢َ  نـات٢  خـؤ٣  ئ٠ٚ١ْس٣٠ غ٢َ ٜإ ِضاطريإٚ، ٢َٝ  نطزْـ٢  تـ١َٜٛ  ظ٣ٚ٠ ١ٖٚاَي١نـ١ف،  نؤثًـ٣١  زٚا بـ١ث

َٜٝٛػت ١َُٜ َٔ نطا٠ٚ، تاثؤ ْاٚخؤف ٠ٚظاض٠ت٢ ي١غ١ض نطا٠ٚ، زابري ١ٜثِطؤش٠ ئ١ٚ بؤ ث  نـ١  ئ١ٚثِطؤشاْـ٣١  غـ١ض  ز

َٝؿٓٝاض ثِطؤش٠ نطز، باغِ  ئـ٠ٚ١  باغـ٢  الث١ِض٠ ١ٜن١ّ ي١ ؾ١ٖٝسإ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١بع١ٕ ،2112 غاَي٢ بؤ نطا٠ٚنإ ث

 ِضؤش ١ٖظاض ب١ ئ١َي٢َ ب١ؽ ن١ٝ، ثِطؤش٠ن١ ١ْْٛٚغط٠ٚ ب١ِضاغت٢، ن١ٝ ْاظاْري ن١ ئ١نات ثِطؤش١ٜ٠ى باغ٢ ئ١نات،

 ٚ ٚ  َـاْط  ؾـ١ف  بـ١  ئـ١ب٢َ،  تـ١ٚا ٍَ ئـ١ب٢َ،  تـ١ٚا ٚ  سـ١ٚت  ئ١َػــا  ثــاض٠ طٛشَـ٣١  زاْـطا٠ٚ،  بـؤ  ًَٝـاض٣  ثـ١دما  غـ١ز

َٜه٢ َٜت، بؤ تط٣ ًَٝاض ٍَ ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ ع١ٜٓ١ٕ ١ٖض ئ١َ١ باؾ١ زائ١ْسض َٜع ي١ط١  نطز، باغِ زاْإ ث ٕ ٠ٚظٜط٣ ب١ِض

ٍَئ١َػ نؤٕ َاْط١ ؾ١ف بؤ ثِطؤش١ٜ٠ى ن١  ٠ٚظاض٠تـ٢  قـ١ضظ٠ٚ٠،  ةاتـ١  خـؤ٣  ثاض٣٠ ْاطط٣َ، بؤت نؤَجاْٝا١ٜى ا

َٝــٓر ٚ ؾ١غــت غــ١زٚ غــ٢َ بــ١ بــ١نط٠دؤ زاز٣ خــا٣ْٚٛ زاز َٝــٓر زًَٚٚٝــاضٚ يــ١ ئــ١نات، تــ١ٚاٚ ِضؤش ث  بــؤ غــ١ز ث

،ٍَ َٝٓر ئ١َػا َٝه٢ بؤ َا٠ٚت٠ٚ١ ًَٝؤٕ غ١ز ث ٍَ  ئـ١ٜتٛا٢ْ  خـؤ  ٜـ١ع٢ٓ  تط، غاَي ٚ  غـ٢َ  بهـات،  ئـ٠ٚ١ف  ئ١َػـا  غـ١ز

َٝو ب١ ِضؤش٠ن١ ؾ١غت ٚ  ت١ثـ١  طـؤخ  قـري٣  دـاز٣٠  نـانهطز٢ْ  ئا٠ٚزاْهطزْـ٠ٚ١  ٠ٚظاض٠تـ٢  بـ٢َ،  ت١ٚاٚ غاَي  ن١يـ١ْا

َٝٓر ز٠ّٚٚ، قؤْاغ٢ َٝػتا ثاض٠ن١ٜ١ت٢، ز٠ غ١زٚ ١ٖؾت ٚ ًَٝاض ْؤ ِضؤش٠ ث١دما غ١زٚ ث  زاْـطا٠ٚ،  بؤ ًَٝاض٣ زٚٚ ئ

َٝػتا ئ١َ١ ،ٓريببٝ ز٠ّٚٚ قؤْاغ٢ تا ١ْب٢ٓٝ ١ٜن١ػيإ قؤْاغ٢  ١ٜن١ػيإ ئ٣٠ٚ١ ئ١نات، ز٠ّٚٚ قؤْاغ٢ غ٢با ئ

َٜت، ١ٖدمري ق١ض٠ بؤ ثِطؤش٣١ٜ٠ ئ١ٚ ١ْب٠ٛٝٓٝ، ٍَ  بـ١  غـ١ض  طٛظاض ٚ ط١ؾت ٚ ؾاض٠ٚا٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢ ئ١نط  ن١َهـ١َا

ٍَ سٝػاب٢ ي١غ١ض ؾت ظؤض ن١َه١َاَي١، سٝػاب٢ ي١غ١ض ب١اَلّ ١ْٝ، َٝػـتا  ن١ نطا٠ٚ ن١َه١َا  ١ٜنـ١،  ٖـ٣َٚٛ١  ئ

١َُٜ ١ٜن١ ٍَ  بٛزدـ٣١  اغت٢ب١ِض ن١ غ١ض٣، ز ٚ  ن١َهـ١َا َٝو  ٖـ١َٛ َٝٗـات٠ٚٛ،  ئـاٚا٣  غـاَي  ي١ْاٚنـ١  ئـ٣٠ٚ١  ي١بـ١ض  ي
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َٝؿا١َْإ ئ١ٚ زابِطا٠ٚنإ،  غٓٛٚض١ٜ َٜه٢ ئٝؿاض٠ت٢ ١ْٖس٣َ غاالض ناى ن١ ١ٜ١ٖ ن ١َُٜ َٓٝـ نطز ب١ٖ١ْس  غ١ض ز

َٜه٢،  زٚٚغـ١ز  َـ٣١ طٛش ِضؤش٠، ثـ١دما  ٚ زٚٚغـ١ز  د١باض٣ ت١ن٣١ٝ ز٢َ٠ٚٚ ب١ؾ٢ ئا٠ِٚضؤ٣ نطز٢ْ زضٚغت ١ْٖس

َٜت١ ئ١نطا ًَٝؤ١ْ ث١دما ئ١ٚ ، َا٠ٚ ًَٝؤ٢ْ ث١دما ن١ نطا٠ٚ، ت١ضخإ بؤ ًَٝؤ٢ْ ث١دما زٚٚغ١زٚ ًَٝؤٕ  غ١ض ةط

َٝه٢  ئ٠ٚ١ سٝػاب١، ئ١ٚ ٍَ  ،ت١ثـ١  طـؤخ  ئـا٣ٚ  ثـِطؤش٣٠  ْٝـ١،  ظؤض ئ٠ٚ١ْـس٠  ٚا ؾـت ّ  ن١َهـ١َا  نـطز،  باغـ٢  ٖاٚنـاض

ٍَ ئ١َ ًَٝـاض  131 طٛش٠َـ٣١  زاْطا٠ٚ، بؤ ِضؤش٣ غ١ز س١ٚت ٍَ  ب١ؾـ١ف  نـ١  زاْـطا٠ٚ،  بـؤ  ًَٝـاض٣  5 ػـا ٚ  غـا  تـ١ٚا

ٍَ ؾطٜان١ٚت٢ٓ ١ْخؤؾدا٣١ْ ئ١ب٢َ،  ٣َٚٛ١ٖ ئ١ن١ّ باغ٢ ن١ ئ١َا٣١ْ زاْطا٠ٚ، بؤ ِضؤش٣ غ١ز س١ٚت ن١َه١َا

َٝو زاْطا٠ٚ بؤ ثاض٠ن٣١ ئاٚإ، ٍَ غ٢َ بؤ ثاض٠ن٣١ ئ١ب٢َ، ت١ٚاٚ ب١غاَي َٜت، ئ٠ٚ١ نؤَجاْٝا ئ١ب٢َ، ت١ٚاٚ غا  ٠ٚنٛ ْاطط

َٜت، زَي ؾ١ٖٝسا٢ْ ٠نا٢ْخاْٛٚ ٕ  ثاض٣٠ نؤٕ بٕٛٚ ْاناض ن١زٚا٣ ز ٕ  زا غـٛيؿ١ٜا َٝٝـا ٕ  ث ٕ  ٚتٝـا  ثـاْع٠  ئـ٠ٚ١  بـِطؤ

َٝـٓر  بـ١  باغـ١ِض٠  ب١ْـسا٣ٚ  نطزْـ٢  زضٚغـت  به١ٕ، زضٚغت خا٠ْٚٛنإ خؤتإ بِطؤٕ ًَٝؤٕ بٝػت ًَٝؤٕ، ٍَ  ث  غـا

ٍَ زؤالض، ًَٝاض118 طٛش٣١َ ب١ ز٠ب٢َ، ت١ٚاٚ ٕ  18 ئ١بٛاٜـ١  نـ١  زاْـا٠ٚ  بـؤ  ًَٝاضٜا6ٕ ئ١َػا  زاْاٜـ١،  بـؤ  ًَٝاضٜـا

 ثـطؤش٠  تـط،  ؾـاض٠نا٢ْ  بؤ ١ْط١ِضاّٚ َٔ ب٢َا، نؤٕ تط ؾاض٠نا٢ْ ئ١ب٢َ ن١َه١َاَي١ غٓٛٚض٣ ب١ؽ ئ١َ١ ت١بع١ٕ

ٍَ نًٝؤ١َتط، غٝاْع٠ ت١ث١ طؤخ قري٣ ،75 شَاض٠ 21 الث١ِض٠ ب١ضز٠ٚا١َنإ،  ئ٠ٚ١ زاْطا٠ٚ، بؤ ًَٝاض٣ ١ٜى ئ١َػا

َٜطا٣ زاْطا٠ٚ، بؤ ًَٝاض٣ ١ٜى ئ١َػاَيٝـ ١َْا٠ٚ، ١ٖض ب٠ٚٛ، ت١ٚاٚ ١ضٖ ثِطؤش١ٜ٠ ئ١ٚ زٚٚغاَي١  بٓطـطز،  طْٛـس٣  ِض

ٚ  ْاظامن زاْطا٠ٚ، بؤ ثاض١ٜ٠ن٢ ١ٖض ئ١َػاَيٝـ ن١ ب٠ٚٛ ت١ٚاٚ ثاض ئ٠ٚ١  شَـاض٠  21 الثـ١ِض٠  نـ١ٝا،  بـؤ  ثاض٠ٜـ١  ئـ١

َٜطا٣ 88 ٚ  زٚٚظ نـ١ض٠ّ،  قـازض  ِض ٚ  بـ١  ث٠ٜٛ١ْـس٣  خٛضَـاتٛ ٚ قري 8 شَـاض٠  37 ١ِض٠الثـ  ْٝـ١،  ٖـ١ض  ن١َهـ١َاَي١  تـا

ٍَ ب٠ٚٛ، ت١ٚاٚ ثاض ي١ؾؤِضف غ١ْطا١ٜٚنإ ط١ِض٠ن٢ نطز٢ْ ٕ  س١ٚت نٛاضغ١زٚ ئ١َػا ٕ  بـؤ  زٜٓـاض٣  ًَٝـؤ  تـ١ضخا

َٝسا٢ْ ث١ض٠ 25 شَاض٠ 38 الث١ِض٠ نطا٠ٚ، ٕ  ئـا٣ٚ  ثِطؤش٣٠ ث ٍَ -تاغـًٛد١  -زٚنـا ٚ  ثـاض  ئـ٠ٚ١  ن١َهـ١َا  بـ٠ٚٛ،  تـ١ٚا

ٍَ  ؾـ١ف  بـ٢َ  ااَل١ْفغـ  تـ١عُري٣  ئ١ط١ض ًَٝاض٠، ؾ١ف ئ١ٚ بجطغري ١ٚاٜ ١ٖق٢ زاْطا٠ٚ، بؤ ًَٝاض٣ ؾ١ف ئ١َػا

َٜت، ؾؤؾت١ٚ نطز٢ْ تاٚقري ظؤض٠، ًَٝاض ٍَ باخه١ زٚٚ ٚ ؾ١ٖٝسإ 17 14ٚ ي١ نؤْهط  ت١ٚاٚ ئ١ٚا١ْ ي١ن١َه١َا

ــو ئ١َػــاَيٝـ بــٕٛٚ، َٜ  تــ١ٚاٚناض٣ ثــِطؤش٣٠ 99 شَــاض٠ 42 الثــ١ِض٠ زاْــطا٠ٚ، بــؤ ١ٖؾــت٢ ٚ غــ١ت غــ٢َ ٚ ًَٝاض

ٍَ ب٠ٚٛ، ت١ٚاٚ د١باض٣ ت١ن٣١ٝ ؾاضؤنه٣١ ي١ ٣خع١َتطٛظاض  زاْـطا٠ٚ،  بـؤ  ًَٝـاض٣  ْـؤ  ٚ غ١زٚبٝػت غ٢َ ئ١َػا

ٍَ، ٠ٚ١ْى نؿط٣ ي١ دؤ طَٛي١ ئا٠ِٚضؤ٣ ثِطؤش٣٠ ٍَ ي١ن٣َٛ نؿط٣ ١ْٝ، نؿط٣ ئ١َ١ ن١َه١َا  نـ٣َٛا،  يـ١  ن١َه١َا

َٜطـا  ٚ يٛيـ٢ٜ١  غٓسٚق٢ ئا٠ِٚضؤ٣ ٕ  يـ١  غـاظ٣  ِض  ؾـاض٠ٚا٢ْ  بٝٓـا٣  طزْـ٢ ن زضٚغـت  ب١ن١ضنٛٚنـ١،  غـ١ض  ئ١َـ١  ؾـٛا

ــ١ضط١َيٛ ــ٢ غ ــ١ ٖ َُٝ ــ١، ئ ــاضٜـ ْٝ ــ١ٕ ث ٍَ ع١ٜٓ ــ١ ــطا٣ٚ ي١ط ــاض٠ٚا١ْٝنا٢ْ ْٛٚغ ــ١ضط١َيٛ، ؾ ــ١ضط١َيٛ غ ــ١ن٣َٛ غ  ي

ٍَ َٜطاغاظ٣ ئا٠ِٚضؤٚ 16 شَاض٠ 42 الث١ِض٠ ي١ ي١ن٣َٛا، ن١َه١َا َٝو ِض  نان١َ١ْس ؾاضؤنه٣١ ط١ِض٠ن١نا٢ْ ي١ ب١ؾ

ٍَ ب٠ٚٛ، ئ٠ٚ١ت١ٚاٚ ٍ  نِطٜٓـ٢  ٠ٚ،زاْطا٠ٚتـ١  بـؤ  ثاض٣٠ ئ١َػا ٍ  ٚ نـ١ ٕ  ئـا٣ٚ  تـ١عك٢ُٝ  بـؤ  ثـ١  ٖـ٢  ئ١َـ١  طـ١ضَٝا

ٍَ، ٠ٚ١ْى ن١الض٠،  ٖـ١ظاض  َاَيـ١،  ٜـ١ى  ئ١َـ١  نا٢ْ، ي١ٖ١ظاض ثؤزي 12 قٛتاةا٣١ْ 27 شَاض٠ 72الث١ِض٠ ن١َه١َا

َٝٓر زاْطا٠ٚ، بؤ ثؤزي 12 قٛتاةا١ٜ١ْن٢ َاَي١، ١ٜى نا٢ْ  ٚاٜـ١  ٖـ١ق٢  زاْـطا٠ٚ،  بـؤ  ًَٝؤ٢ْ ١ٜى غ١ز١ٖٚؾتاٚ ث

ٍَ  يـ١  ثـؤزي  18 قٛتاةاْـ٣١  زٚٚ 57 شَـاض٠  74 الث١ِض٠ به٠ٚ١ٜٓ١، زَي بري٣ ئ١ٚا١ْ اغت٢ب١ِض  ؾـؤِضف،  -ن١َهـ١َا

 ّ َٝو  ض ١ْْٛٚغــطا٠ٚ بـ١اَل  نطزْــ٢ زضٚغــت  98 شَـاض٠  98 الثــ١ِض٠ بهــ١ٜٔ، بـؤ  ب١زٚازانــ٢ْٚٛ ئــ١تٛاْري طـ١ِض٠ن
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ــِطؤش٣٠ َٜط٣ ث ــاٚز ــٛٚى ئ ــِطؤش٠ 21 به ــ٠ٚ١ ث ــ٢ ئ ــ٢ ط١ضَٝاْــ١ ٖ ٖ ٍَ ــ١َا ــ١ ن١َه ــ١ِض٠ ،ْٝ ــاض٠ 98 الث  112 شَ

َٜص٠ٚ١ْٚ َٜه١ ئ١َ١ ١ٖؾ١ظ٢ٜٓ، ١ْخؿ١غاظ٣ تٛ ٚ  غـ٢َ  بؤنـ٢ا،  ١ْْٛٚغطا٠ٚ ١ْخؿ١غاظ١ٜ ئ١ٚ ْاظامن طْٛس  غـ١ز

 زَي ئٝؿ٢ ئ١َ١ ؾ٠ٛٝغٛٚض، ب١ْسا٣ٚ نطز٢ْ زضٚغت 116 شَاض٠ 98 الث١ِض٠ زاْطا٠ٚ، بؤ ًَٝؤ٢ْ ١ٖؾت ٚ بٝػت

ٚ  ض٠،ز٠ بـ٢َ  طْٛـس٣  ْعٜـو  ن١يـ١  ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١َ١ ١ْنطا٠ٚ، َٝـٓر  غ١زٚبٝػـت  ١ٖؾـت  زًَٚٚٝـاض  غـ١ضف  بـؤ٣  ثـاض  ٚث

ٍَ ي١ زاضغتإ ثاضن٢ نطز٢ْ زضٚغت زاْطا٠ٚ، بؤ ًَٝؤ٢ْ نٛاض  ئ١َػاَيٝـ نطا٠ٚ، ٔ  ظؤض ن١َه١َا ٍَ  طـ١ِضاٜ  ي١طـ١

ٍَ ٚ قائُٝكاّ  ٖـ٢  ئ١َـ١  119 الثـ١ِض٠  طْٛـس٠نإ،  بـؤ  ناض٠با ط١ٜاْس٢ْ ١ْٝ، ١ٖض ٚا ؾت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ َٛزٜط٣ ي١ط١

ٍَ،  ْـ٠ٚ١ى  ط١ضَٝا١ْ  ط١ضَٝاْـ١،  ٖـ٢  ئـ٠ٚ١  غـ١عؤ  غـ١ض  ِض٠ظاٚ نـٝا  طْٛـس٠نا٢ْ  بـؤ  ناض٠بـا  ط١ٜاْـس٢ْ  ن١َهـ١َا

ٍَ،  ٢ٖ ٠ٚ١ْى ٔ  25 شَـاض٠  121 الثـ١ِض٠  ن١َهـ١َا َٜ ٚ  ز٠ضب١ْـسخيإ،  ثٝٓذـٛ ٍَ  ي١غـ١ض  نـٛاض  ١ٖؾـتا  ن١َهـ١َا

ٍَ ٢ٖ ئ٠ٚ١ف َٜعَٚيْا ١ْٝ، ن١َه١َا َٜعْاَي ئاخط زٚنإ، جاض ٕ  بـؤ  َٜٝـ١ا، نٛ يـ١  ْـ١ظا٢َْ  ْٝـ١  نٛضز جاض  ن١َهـ١َاَيٝا

َٝهٝـ ئ١َ١ ئ١ط١ض ْٛٚغ٠ٛٝ، َٝت٢ ناتب َٜع بعا٢َْ ئ١ب٢َ ْٛٚغٝب َٜٝـ١ا،  ْاٚثاض ِ  ١ْٖـس٣َ  ب١ِضاغـت٢  ي١نٛ َٝؿٓٝاضٜؿـ  ث

ّ  ئ٣٠ٚ١ داض٣َ ١ٜ١ٖ، ٕ  نـ١ ٕ  طؿـت٢  بـ١  ئ١ْـساَا ٕ  نٛضزغـتا ٕ  151 ظؤضن١َـ١،  ثاض٠نـ١ٜا ٔ  خؤؾـٝا ٕ  ْـاظاْ  بٝـس٠

َٝػتا٠ٚ ي١ ب١ن٢ َٝؿٓ َٔ ْانات، ب١ؾٝإ ئ َٜه٢ث َٝبٛضزٕ زاٚا٣ ب١ِضاغت٢ ١ٜ١ٖ تطّ ٝاض  نـطز  باغِ ئ١َِطؤ ز٠ن١ّ، ي

ٍَ ؾــت١ناصيإ ٖــ١َٛٚ طــٛمت َٝهــ١ ٍَ ٚ ت َٝهــ١ َُٝــ١ نــاٚ ب١ٜ١نــ٠ٚ١، نــطز ث َٝؿــٓٝاض٠نإ، غــ١ض ئ١ْ َٝؿــٓٝاض ث  ز٠نــ١ّ ث

َٜٓسناضا١ْ ئ١ٚ بؤ طٛش١ٜ١َى َٜت خٛ َِٝ، تٛاْاغاظ٣ ئ١ٚا٣١ْ زابٓسض َٜٓسناضا٣١ْ ئ١ٚ ْاَي  ٠ض٠دـ٣١ ز خؤٜإ ن١ خٛ

ٔ  ئ١ٜاْـ٣ٚ١َ  ١ٜ١ٖ، باؾٝإ َٜٓٔ،  ئـ١ٚضٚثا  يـ١  بهـ ٕ  قـ١ضظ  بـ١  ةـٛ َٜتـ٢َ  بٝـا ٛ  ئـ٣٠ٚ١  بـؤ  زض  ٚ ظ٠ٚاز غـٛيؿ٣١  ٠ٚنـ

َٜه٢ ع١قاض غٛيؿ٣١ َٝت٠ٚ١ تط داض ٚ  بـؤ  عـ١قاض  غـٛيؿ٣١  سهَٛـ١ت،  بٛزد٣١ ْاٚ ب  ب١تاٜبـ١ت٢  ْاسٝـ١نإ،  طْٛـس

َٜت ْاس١ٝنإ طْٛسٚ َٝؿٓٝاض٣ َٔ ًَٝؤٕ، غ٢ ب١ بهط  ن١َٛ خؤّ ب١ساَي٢ ب١ف َٔ ئ٣٠ٚ١ ي١ب١ض ز٠ن١ّ، ئ٠ٚ١ ث

َٝٛن١ض٣ َٛٚن٣١ زا١ٜ، ي١ن٢ ٠ٚظعٝإ نؤْٔ طْٛس٠نإ ئ١ظامن ب٠ٛٝٓٝ، ظؤض طْٛسّ  ؾـ١ٖٝس،  ناض٣ ٚ ن١ؽ ب١خ

َٜت ظٜاز َٜت، ظٜاتط 151 بؤ 71 ي١ بهط ٕ  نـْٛه١  بهط ِ  ئـ١ٚا َٝهٝامن  نـطز  باغـ َٝؿـ٠ٚ١،  يـ١  نـطز  ٠ٚغـؿ َٜٝٛػـت  ث  ث

َٜه٢ ْانات َٝؿـ١ُضط١  ئ١ٚ ،به٠ٚ١َ١ باغ٢ تط داض َٜطٜٓاْـ٣١  ث ـ  نـ١  ز َٝ ٔ  ثـ َٝؿـ١ُضط١  ِضاثـ١ِضٜ  ب١ِضاغـت٢  بـٕٛٚ،  ث

َٝه٢ ١َزايٝا١ٜى ٚا١ٜب١ ١ٖق٢ َٜت ٚا ؾت َٜعٜإ ن١ بهط َٜت،  زَي ِض ٚ  ئ١َاْـ١  بٓـسض ٔ  زٜـاض  خـ١َيو  يـ١ْا  ئ١َاْـ١  نـ١  بـ

َٝو ٢َٜٓ غ١ضز٠َ َٝت١ ئ١َِطؤش٠ تا٠ٚنٛ ز٠غتٝإ ي١ث٢ غ١ض خػتؤت١ خؤٜإ خٛ َٝؿ٠ٚ١، ب  ١ْب٠ٚٛ ب١ختٝإ ب١اَلّ ث

َٝه٢ بْٛٚاٜــ١ ؾــ١ٖٝس ئ١طــ١ض ْــ١بٕٛٚ، ؾــ١ٖٝس نــ١  يــ١ نــ١ سهَٛٝــ١نإ، ؾــت١ قُٝــ١ت٢ ْٝــ٠ٛ بــٛٚ، تــط ئ٠ٚ١ؾــت

َٜت سهَٛــ١ت َٝؿــ١ُضط١ ئــ١ٚ بــؤ بــ١ٚإ ئــ١زض َٜطٜٓاْــ١ ث َٜتــ٠ٚ١، نــ١ّ ز َٝت ٖــٝ  ٜــإ بهط  زَي قاظادم١نــ١ٜإ ْــ١ب

َٜت، َٜت  ثاض٠ طٛش١ٜ١َى ١ْغ١ْسض َٝو  يـ١  بـؤ  زابٓـسض ّ  بـٛتط٣َ  غـااَل١ْ  ؾاؾا١ْؾـ١  بـ١  غـٓسٚق  ئ٠ٚ١ْـس٠  ثاض٠ٜـ١  ئـ١

َٝك١َٚاٚا٣١ْ ئ١ٚ بؤ ئاٚا١ٜ ئ٠ٚ١ْس١ٜ٠، سٝػاب١ن٣١ غٓسٚق١ن١ غٓسٚق٠ٚ١، ئ١ٚ خطا٠ٚت١ ٕ  يـ١  نـ١  ي  ٚاَلت١نـ١َا

َٝه٢ بؤ نٛضزغتإ، ٠ٚنٛ َٜصخا١ٜٕ ؾت ٕ  ز٠ن١ٕ، زضٚغت زض َٜع  صيْٛٚـ١،  بـؤ  ١َغـ١ي١ ِ  غـ١ضؤن٢  بـ١ِض َٜ  باغـ٢  ٖـ١ض

َٝت ئ١نات، ئ٠ٚ١ َٝو بؤ نٛضزغتإ ط١ضئ١ ئ١َي  ز٠ن١ّ، سه١َٛت ئٝع ٢ْ َٔ ئ٠ٚ١ به١ٕ، بطغ١ٝت٢ ت١س١َٛزي غاَي

َٜٝٛػــت ٖــ١ب٢َ ثــاض٠ٚ ئ١طــ١ض َٝو ْٝــ١ بــ٠ٚ١ ث  ثاض٠ٜــ١ ئــ١ٚ ئ١َػــاَي١ ؾــ١ضَٛٚ بهــ١ٜٔ، بطغــ١ٝت٢ ت١ســ١َٛزي غــاَي

َٜه١ ئ٠ٚ١ بؤ١ٜ ي٠ٚ١بس٠، َٝؿٓٝاض َٔ ن١ ناض ٚ  ثاض١ٜ٠ ئ١ٚ ز٠ن١ّ ث ٚ  ٚ َٝٓـ١ح  ٚ ئٝعاْـات  يـ١  نـؤ  نـٝا١ْ  ْـاظامن  ئـ١
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َٜت٠ٚ١ٚ َٜت، بهط َٜتـ١  البرب ٚ  بسض ٚ  بـؤ  غـٓسٚق٠ٚ١  ئـ١ ٔ  نـاض٠،  ئـ١ ٕ  ٠ٚظاض٠تـ٢  يـ١  زاٚا َـ ٕ  ثـ   ٠ٚظاض٠تـ٢  يـ١  ٚ زاْـا

َٝط٠ ن١ ئ٣٠ٚ١ ثاف ز٠ن١ّ، ئابٛٚض٣ ١َُٝ ئ٠ٚ١ ؾت١نإ، ١َٖٛٚ ٠ٚاَل٢َ ٠ٚضططت٠ٚ١ ٠ٚاَلػيإ ي  ث١ضي١َإ ئ١ْساّ ئ

َٝطَإ َٝــ٠ٛ بــ١اَلّ ئ١ٜٓٛٚغــري، خؤَــإ ب١ز٠غــت٢ خؤَــإ ٖــ١ب٢َ نــ١ٖ٢ض ١ٖٜــ١، نــ١لإ ْــ١ ١ٖٜــ١ ١ْغــهطت  ئ

ٔ  ظؤض٠، ناض١َْستإ ظؤض٠، ٖٝٓتإ ٠ٚظاض٠ت١نإ ي١ َاؾ١ئ١َيَ  ٚ  ئـ١تٛاْ ٕ  ئـ١ ٚ  دٛاباْـ١َا  بـؤ  ْٛٚغـري  بـ١  ٖـ١َٛ

١َُٝ بٓٛٚغٔ، َٝط٠، ز٠ن١ٜٔ نؤث٢ خؤَإ ئ ٔ  ي١غـ١ض  ئٝؿـ٢  غاَي١ ي١ّ بتٛاْري ئ٣٠ٚ١ بؤ ي  ب١زٚازانـ٢ْٚٛ  ٚ بهـ١ٜ

ٔ  ٠ٚاَلَا١ْف ئ١ٚ بؤ به١ٜٔ، ي١غ١ض َٝـ٠ٛ  نـ١  بهـ١ٜ ٕ  ئ ٔ  ئ١ز٠ْـ٠ٚ١،  ٠ٚاَلػيـا َٝؿـٓٝاض  َـ ّ  ث ٚ  بؤغـاَي٢  ز٠نـ١  زاٖـاتٛ

َٜت،  عـ١قاض٣  غـٛيؿ٣١  ٚ ظ٠ٚاز غـٛيؿ٣١  بٛزد٣١ َٝٓسض ٕ  ز٠ضَاَيـ٣١  ٠ٚ١ْغـت َٜت،  َاَؤغـتاٜا َٝـط٠  نـْٛه١  ْـ١بِط  ي

َِٜ َٝه٢ ي١ بٛٚ زَي طٛ َٜع ئ١ْساَ َٜ َاَؤغتاٜإ َٛخ١غ١غات٢ ٚت٢ ب١ِض َٜت١ ت،برِب َٝه٢ غ١ض ةط  ئـ٠ٚ١  ي١بـ١ض  تط، ؾت

َٝت، زائ٠ٚ١ ب١ال٣ ن١ؽ ز٠ن١ّ ئ٠ٚ١ زاٚا٣ َٔ ّ  َٓـااَل٢ْ  ١ٖٜـ١،  ٖٝٓـ٢  ئ٠ٚ١ نْٛه١ ١ْن  غـ١ْط١ض  ئ١ْـسا٢َ  نـ١

َٜــت بــؤ سٝػــابٝإ ؾــ١ٖٝس َٓــااَل٢ْ ٠ٚى  نــطز، باغــ٢ غــاالض نــاى ئ١َــ١ ْاع١زايــ١ت٢، ظ٠ٚاز، غــٛيؿ٣١ يــ١ بهط

ٍَ نطز بالإ ضٜـثا غٛنا٢ْ، ع١ز٠ز٣ ي١ ْاع١زاي١ت٢ َٝؿٛٚ، ث١ضي١َا٢ْ غ١ضؤن٢ ي١ط١  بٛٚ ق١ضاض نطز بالإ ث

ٍَ ئ١ط١ض١ِْضؤؾتا١ٜ، ٍَ ئ١َػا ٔ  ثـ٢َ  ق١ْاعـ١ت  سهَٛـ١ت  بهطزاٜـ١،  باغ٢ زاْإ ث ٕ ٠ٚظٜط٣ ي١ط١ ٍَ  بهـ١ٜ  ئ١َػـا

ٍَ ٚ نؿط٣ ٚ ن١الض بؤ ظٜاتط بٛزد١ٜ١ى َٜـت،  غـ١ضف  ن١َه١َا ٕ  ؾـؤض٢َ  ئ١َاْـ١  ئـ٣٠ٚ١  ي١بـ١ض  بهط  ١يـ  باٜـ١عٝا

َٝه٢  ئ١ٚإ ْان٠ٚ١َ١، ِض٢ْٚٚ ظٜاتط َٔ نطز٠ٚ٠ ِضٕٚٚ باؾ٢ غاالض ناى ن١ضنٛٚن١، ٕ  سٝػـاب  بٛزدـ١  يـ١  تاٜبـ١تٝا

َٜت، بؤ َٝطاضٜـ ثاضٚ ب١زاخ٠ٚ١ بهط َٝو نطز، بالإ ئ١َػاَيٝـ نطز، بالإ ث َٜو ٚ ؾت ٚ  ١ْٝ خ١ب١ض  باب١تـ١،  يـ١

َٝٓا٢ْ َٜعي ٕ  ب١ِضاغت٢ ١ْٖٛض١َْسإ، ِض َٜهٝا َٝت  ي١خاْـ١قري  ئ١طـ١ض  ٖـ١ظاض  61 ٖـ١ظاض٠،  61 ،ن١َـ١  ظؤض ١ْٖـس  بهـ

َٜت ثاض٠ن١ َٝت٠ٚ١، ق١ضظاض ي١غ١ضٜؿ٢ ئ١ب٢َ ئ٠ٚ١ ٠ٚضطط َٜه٢ ئ٠ٚ١ف ئ١ط١ض بؤ١ٜ ب َٝسا ناٚ َٜت٠ٚ١، ث َٝٓسض ٔ  ةؿ  َـ

َٝؿاْسبٔ. غ١ضّ ئ١ط١ض ز٠ن١ّ غٛثاغتإ  ئ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 ٠ٚظٜط. د١ْاب٢ ؾ١ضَٛٚ
َٜع باٜع   تاَي١با٢ْ/ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ئابٛٚض٣:ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
َٜت، ي٠ٚ١ باؽ ظؤضداض زٜاض٠ ٚ  ض ئ١َـ١  ن١ٝٚ سٝػاب١ ئ١ّ ن١ٚا ئ١نط َُٝـ١  بؤنـ١ٝا،  ئ١َـ١  ْٝـ١ ٕ  ئ  ئٝػـتُٝاض٠َا

 ي١غـ١ض  َـازز٠،  ئ١غاغـ٢  ي١غـ١ض  ؾ١غـٌ،  ئ١غاغ٢ ي١غ١ض سٝػابات ١َٖٛٚ ئٝػتُٝاضا١ْٜإ ي١ٚ نطز٠ٚٚ، ت١ٚظٜ 

َٜتـ٠ٚ١  ئ١ط١ض نطز٠ٚٚ، ت١ٚظٜعُإ ئريازات ئ١غاغ٢ َٜٓسض ٚ  ١َعًَٛـ١  ئـ٠ٚ١  ةٛ  نـطا٠ٚ،  غـ١ضف  بؤنـ٢  ثاضاْـ١  ئـ١

َٜت، غ١ًع سٝػاب٢ ن١باغ٢ ئٝػتُٝاضا١ْٜا، ئ١ّ ي١ْاٚ  ٖري ١ٖضٚا ئ٠ٚ١ خؤ ١ٜ١ٖ، سٝػاب٢ 49 غ١ًع ب١ؽ ئ١نط

ٛ  سٝػـاب١ف  311 ئ١ٚ سٝػاب١، 311 ي١سسٚز٣ ١َغ١ي١ٕ، ١ْب٠ٚٛ  نـطز٠ٚ٠،  ؾـ٢  اضاؽئـ  زنتـؤض  دـ١ْاب٢  ٠ٚنـ

َٝت َٝو ٖٝ  سٝػابا١ْ، ئ١ٚ ١ٖظاضٚ بؤ ئ١ن َٝه٢ ٠ٚنٛ ١ْٝ ؾت ٕ  ِض٠ق١َ َٝٓـ٢  نـ١تؤ  َٛع١ٜـ١ ٛ  بٝٗ َٝه٢  ٠ٚنـ  ض٠قـ١َ

٢َٝ ط١ٚض٠ٚ ًَٝت ب١د َٝ ٚ  ب١ْٝػـب١ت٢  ئـ١ضقاّ،  ئ١غاغـ٢  ي١غـ١ض  نطا٠ٚت٠ٚ١ ؾ٢ ١َٖٛٚ بِطٚات، ٚ ب  بٛزد١ٜـ٣١  ئـ١

َٝػتا زاضا٢ٜ ن٠ٚ١ظاض٠ت٢ َٝتإ ئ َٜو ظؤض٠ ث ٕ  بـطا  يـ١  ب١عع ٕ  ث١ضيـ١َاْتاض٠نا ٔ  خٛؾـه١نإ،  ٜـا ِ  َـ َٝ ٕ  ظؤض٠ ْـاَي  ٜـا
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َٜٓطا٠ٚتــ٠ٚ١ ئاٜــا بــ١اَلّ ن١َـ١،  َٜت غــ١ضف ٠ٚظاض٠تــ١نإ يــ١ نــ١ ثاض٠ٜــ١ى ١ٖضنـ٢  بؤنــ١ٝا، ئ١ٚاْــ١ خٛ  ٚ ْــ١نط

َٜٝٛػت َٜـت،  غـ١ضف  ب٢َ ث ٚ  ئ١ٚاْـ١  بهط ٕ  زاضاٜٝساٜـ١،  ٠ٚظاض٠تـ٢  يـ١ْا ٚ  ئٝشتٝـات  ي١ٚاْـ١  ١َغـ١ي١  ٠ٚظاض٠تـ٢  يـ١ْا

ٕ  زاضاٜساٜـ١،  ٠ٚظاض٠تـ٢  ي١ْاٚ ١َٓٝح زاضاٜسا١ٜ، ٚ  ئـ١سعاب  ١َغـ١ي١  ٖـ٣َٚٛ١  ئ١َاْـ١  زاضاٜساٜـ١،  ٠ٚظاض٠تـ٢  يـ١ْا

َٜهدطا٠ٚنإ ١ٜع٢ٓ  ١َٖٛٚ ب١ زاضاٜسا١ٜ، ٠ٚظاض٠ت٢ ي١ْاٚ ت١قاعٛز ١َعاؾ٢ ت١قاعٛز زاضاٜسا١ٜ، ٠ٚظاض٠ت٢ ي١ْاٚ ِض

َٝؿ١ُضط١، ت١قاعٛز٣ ب١ؾ١نا٠ٚ١ْٝ، ٚ  بؤٜـ١  زاضاٜساٜـ١،  ت٠ٚ٢ظاض٠ ي١ْاٚ ئ١َا١ْ ١ٜع٢ٓ ١َز٢ْ٠ ث  بٛزد١ٜـ٣١  ئـ١

َٜت زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ بؤ ن١ ٔ  ظؤض٠، ئـاٚا  زائ١ْسض َٜو  تـ١ْٗا  َـ ٕ  ١ْٖـس َٝػـتا  ي٠ٚ١اَلَـ١نا  ب١ْٝػـب١ت٢  ئ١ز٠َـ٠ٚ١،  ئ

ـ  خـؤ٣  ٠ٚختـ٢  ب١ضاغـت٢  ئاغاٜؿ٠ٚ١، ئ٣٠ٚ١ َُٝـ١  ئـ٣٠ٚ١  بـؤ  ئٝػـجات١  ئـ٠ٚ١  زاْـطا٠ٚ،  َٝعا١ْٝنـ٣١  ن١ئاغـاٜ  ئ

َُٝـ١  ١ْٖات٠ٚٛ، بؤ ئ١َ١َإ ْا٠ٚ إزاَ ن١ زاْا٠ٚ، َٝعا١َْٝإ ظٚٚتط ٕ  ئ  ئاغـاٜـ،  ثـاض٣٠  نـطز٠ٚٚ  ت١غذًٝٝؿـُا

َُٝـ١،  بـؤ  ٖـات  تـط  َٝعا١ْٜٝـ١ن٢  طؿـت٢،  ئاغاٜؿـ٢  ز٠ظطـا٣  بـ٢ْٚٛ  زضٚغت زٚا٣ ي١ ب١اَلّ َُٝـ١  ئ  نـ١  ٚادبُاْـ١  ئ

َٝطٜٓـ٠ٚ١  ئـ١ب٢َ  به١ٜٔ، ت١غ١ضٚف خؤَا٠ٚ١ْ ي١ ْاتٛاْري ٖات٠ٚٛ، َٜه٢  بـؤ  بٝٓ َٝـط٠  بـؤ  تـط،  دـاض  ١َا٢ْث١ضيـ  بـؤ  ئ

 نـطا٠ٚ،  تٝـا  تـط٣  ز٠ٚائـري٣  ئٝػتٝشساغـ٢  ز٠ضنـٛٚ،  ت١ٚسٝـس٣  ئـ١َط٣  نـ١  ئـ٣٠ٚ١  يـ١زٚا٣  ئ١ٜٚـ نٛضزغتإ،

َٝػتان١ نطز٠ٚٚ، ب١ناض ز٠غت٢ ن١ ب١ؾٝع٢ً َٛغت١سس٠غ١، ز٠ظطا٣ ٠ٚنٛ خؤ٣ ئاغاٜـ ز٠ظطا٣ ١َُٝ ئ ٕ  ئ  ئـ٠ٚ١َا

َٜو ب١ ٖات٠ٚٛ، بؤ  خطا٠ٚتـ١  ث١ضيـ١َإ،  ٖاتؤتـ١  يـ٣ٚ١َ  ٠،نطاٚ َْٛاق١ؾ١ ٚ ٠ٚظٜطإ ئ١دم٢ْ١َٛ ٖاتؤت١ ْٛٚغطاٚ

َٝـ َٜع ث١ضي١َا٢ْ ث١ضي١َإ، ث َٝتـ٠ٚ١  ئـٝرت  ئـ٠ٚ١  بهات، ئٝسخازي ئ١تٛا٢َْ بهات، ِض٠ؾع٣ ئ١تٛا٢َْ ب١ِض َٓٝ  غـ١ض  ئ١َ

َٜعتإ، َْٛاق١ؾ٣١  ز٠ن١ّ. غٛثاغتإ ب١ِض
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 عسْإ. ناى ؾ١ضَٛٚ
َٜع عسْإ   :عجناٌب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.ب  ١ِض
َِٝ َٔ ِضاغتٝسا ي١ ـ  ١ْٜه١ّ، َٔ َاب٢َ قػ١ٜ١ى ٚا١ْٝ ث ّ  بـ١ْٝاظٜ ِ  بـٛٚ َٝ ًَـ َٜٝـامن  ب ٕ  قػـ١نا٢ْ  ٖاِٚض  نـطز،  َٓٝـا

َٝو  ٖـ١ض  بؤٜـ١  ْٝـ١،  دـائٝع  ْٝـ١  ٖـري  ئ١َـ١  بٛزدـ١  ي١ ٚتٝإ َِٝ،  ؾـت ٕ  بؤٜـ١  ئـ١َي ٚ  ٜـا َٝؿـ٢  ثاؾـ١ ٕ  ئ١نـ١ّ،  ث  ٜـا

َٝه٢ ٖــٝ  ئــ١ز٠ّ، ثــ٢َ س١َاغــ٢  ١ْٖــس٣َ ١ٜنــ٢َ١، ب١ؾــ٠ٚ١، زٚٚ بــ١ ئ١نــ١ّ قػــ١نامن َــٔ بــؤّ، ا٠ْٚــ١َ ٚا ؾــت

ٍَ َُٝٛاب٢َ ن١ ٚضز٠خا  ز٠نـ١ٜٔ،  ث١غـ١ْس  بٛزد١ن١ ن١ زاٖاتٛٚ ِضؤش٣٠ ن١ْس ئ١ّ بؤ به١ٜٔ ي١غ١ض ناض٣ ططْط١ ث

َٝؿٓٝاظ٣ ي١ زٜاض٠ َٝطا٣ ن١ تط، ؾطانػٝؤ١ْنا٢ْ ض ئ١ْساَإ ض طؤِضإ ؾطانػٝؤ٢ْ ض ث  ؾـا٢ْ١ٜ  خؤؾـ١ٝ،  ز٠غت د

َٜت ١ْٖس ب١ ن١ ١ٜئ٠ٚ١ ٔ  ب١ ئ٣٠ٚ١ بؤ بهات٠ٚ١، غٝاغ٣١ زاضاٜـ يٝص٣١ْ ٚ ٠ٚضبطري  ي١غـ١ض  نـاض٣  نـات  ظٚٚتـطٜ

َٜت،  ئـ٠ٚ١  نـطا،  ئ١ٚاْـ١  ٚ باْه١نإ ٚ ع١قاض ٚ غٛيؿ١نإ ي١غ١ض نطا، َٛخ١غ١غات ي١غ١ض قػ١ ظؤض ت١بع١ٕ بهط

َٜت، ي١غ١ض ناض٣ ططْط١ َُٝٛاٜـ١  ئ١َ١ ِضاغتٝسا ي١ ١ٜ،َٛٚن١ ١َٚظٚع٢ ي١غ١ض بٝه١ّ ن١ز٣َٚ١َ٠ قػ١ٜ١ى بهط  ث

َٜت، ي١غ١ض دس٣ ناض٣ بٛزد١ٜ١ ي١ّ ز٠ب٢َ َٝػتا، تا٠ٚنٛ نطا٠ٚ الب١ال َٛعاي١دات٢ ١ْٖس٣َ ١ٜع٢ٓ بهط  يـ١  دط١ ئ

َٝؿ١ َٝه١ٚتـ٠ٚ١،  ئ١ٚا٣١ْ ٚ خؤثٝؿاْسإ ٚ ططتٔ َإ ن١ْسٜٔ ئ١بٝٓري زٜاض٠ نطزٕ، زضٚغت ن  بـ١  ز٠بـ٢َ  بؤٜـ١  ي

َٝه٢ َٜـت، به ناض٠غـ١ض  ظاْػـتا١ْ  ئ١غاغ ٕ  ط ّ  َٛٚنـ١  ت١بعـ١ ٕ  ن١ؾـ٢ٓ  يـ١  يـ١ٚاَلتا٢ْ  بـ١عا  ي١غـ١ض  ز٠بـ٢َ  خؤَـا
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َٜت، شٜإ ن٢َ١ ال٢ْ١ٜ ب١َٓا٣ َٜت١ ز٠ب٢َ شٜإ ن٢َ١ ال٢ْ١ٜ زابٓسض  يـ١  ب١تاٜبـ١ت٢  َٛٚنـ١،  زاْـ٢  بؤ قٝاؽ بهط

َٝه٢  ٛٚنـ١ َ بـ٢َ،  ٣َٚٛ١ٖ بؤ ز٠ب٢َ ٚ ١َٜٚٛ١ٖت٢ ََٛيه٢ تط ئ٣ٚ١ ١ْٚت١ٚ زاٖات١ن٣١ ن١ نٛضزغتإ، ٠ٚنٛ ٚاَلت

َٜت ن١َ١ ال٢ْ١ٜ ئ٠ٚ١ ز٠ب٢َ ِ  بهـ١ٜٔ،  بـاظاضِ  غـ١ٜط٣  غـاز٢ٜ٠  ب١ ١ٖض ئ١ط١ض زٜاض٠ ن١ ٠ٚضبطري َٝ  الٜـ٢ْ١  ٚابـ٢َ  ثـ

َٝػتا َٛٚن١ َٝػتا٣ ئ١ٚا١ْٚ ٚ باظاِض ٠ٚظع٢ ت١قسٜط٣ ئ١ط١ض ب١اَلّ ١ْٝ، ن١َرت ًَٝؤٕ ي١ ئ  بهـ١ٜٔ،  َٛغـت١ٚان١  ئ

َُٝٛا١ٜ  نـ٢َ١  الٜـ٢ْ١  بـؤ  ْـ١ب٢َ  نـ١َرت  ٖـ١ظاض  611 يـ١  نـ١  ب١ًغ١َ،٢َ ز٠ب٢َ ٜإ به١ٜٔ ئ٠ٚ١ ي١غ١ض ناض ز٠ب٢َ ث

َٝري، َٛٚن١  َٛٚن١ٜ١ن٢ ن١ْس ز٠ب٢َ ب١ِضاغت٢ قاعٝس١ٜ٠ى ب١ بٝه١ٜٔ به١ٜٔ، ئ٠ٚ١ ١ْتٛاْري ئ١ط١ض  ٜإ زابٓ

َٜت، ؾ١ضَاْب١ضإ ب١ ئٝعاؾ٢ َٜو ئ٣٠ٚ١ بؤ ت١بع١ٕ، ب١خا١ْْؿري بسض  ١َعٝؿ١تٝإ ٚ شٜإ ي١ ٖاٚغ١ْط٢ ي١ دؤض

١َُٝ َٜت،بهط زضٚغت َٝػتا ئ َٝؿ١ٜ١ن٢ ِضٚٚب١ِض٣ٚٚ ئ ٚ  نـ١  ز٠بٝٓـ٠ٚ١،  طـ١ٚض٠  ن ٍَ  بـ١ض٠  ؾاضؤنـه١نإ،  نطزْـ٢  نـؤ

َٜٗات١ناصيإ ئ٣٠ٚ١ َٝه٢  يـ١  ١ٜ١ٖ ؾاضؤنه١ ؾاضٚ ي١ ١ْٖس٣َ ب١اَلّ ب٠ٚٛ، زَي ط٣َٛ ز َُٝـ١  طـ١ٚض٠زإ،  َٛعاْـات  زٚٚ ئ

ــه١َإ ؾــاضٚ ١ْٚعــ١ ــ١ نــ١ ١ٖٜــ١، ؾاضؤن َٝؿــ١زإ، ي َٜهٝإ ن ــس ــ١ٕ ١ْٖ ــ١تطاؾإ، يــ١ نــ١ ئ١ٚاْ ــ١ْاضزإ، يــ١ ئ  ن

َٜهٝؿٝإ َٝري ١ْٖس ًَ َٝؿ١ٜ١ن٢ ي١َ١ضن١ظ٠نإ، زٚٚضٕ ئ١َا١ْ ي١ِضاغتٝسا عَٛكإ، ي١ باب  ئٝػتٝػُاض٣ ي١ ط١ٚض٠ ن

َٜٓا١ْ ئ١ٚ ٢ََٜٓ ئ٣٠ٚ١ ٠ٚنٛ ١ٜ١ٖ، ؾٛ  غـٛيؿ٣١  نطزْـ٢  زٜـاض٣  بـ١  تـ١ْٗا  ِضاغـت١ٝن٣١  نـطز،  باغ٢ عبساهلل ناى زٚ

َٜعا١ْ ي١ّ ظؤض ْاب٢َ، ناض٠غ١ض خاْٛٚ نطز٢ْ زضٚغت  ؾاضؤنـه١  ي١ٖ١ْس٣َ بٝٓٝب٢َ، ٚاَلتٝإ ١ْٖس٣َ ي١ٚا١ٜ١ْ ب١ِض

٢َٜٓ ١ْٖس٣َ ٜإ ٕ  ز٠غـت  زٚض٠ ؾٛ َٝو  ٜـا َٜٓ ٕ  ز٠ن١ٜتـ٠ٚ١،  صيْٛٚـ٢ٜ١  طـ١ٚض٣٠  َٛغت١ؾـؿا١ٜن٢  ؾـٛ َٝـو  ٜـا ًَٝ  ئٛت

 بــ١ٚ ططٜٓطٝــسإ بــؤ ٖــ١ب٢َ ب١ضْا١َٜــ١ن٢ ز٠بــ٢َ سهَٛــ١ت ز٠ن١ٜتــ٠ٚ١، ظاْػــت٢ ١َعاٖــس٣ ٜــإ ز٠ن١ٜتــ٠ٚ١،

٠ٚ١َُٓٝ، نؿط٣ ؾاض٣ صي٣١ْٚٛ ١ٖض َٔ ؾاضؤنها١ْ، َٝػتا ب َٝه٢ ئ١ظ١َٚ تٛٚؾ٢ ئ َٝتـ٠ٚ١،  طـ١ٚض٠  ق١ٜطاْ  ٚضز٠ ئ١ب

َٝػتا ن١ ئ١ن١ٕ ي٠ٚ١ باؽ خ١َيه١ن٣١ ٚضز٠ َٜه٠ٚ١ ي١ ١ٜ١ٖ، نطزٕ نؤض ئ َٜه٢ بؤ ؾاض  قػـ٣١  ئ١َـ١  ز٠بـ٢َ  تـط،  ؾاض

َٜت، ي١غ١ض َُٝٛا١ٜ َٔ بهط ٍَ ن١ْس ٠ٚظاض٠ت ْاظامن ث َٜٝٛػـت  ئ١ب٢َ، ئ٠ٚ١زا ي١ط١  ؾـاضا١ْ  ئـ٠ٚ١  بـؤ  ز٠نـات  بـ٠ٚ١  ث

ٕ  نـاض٣  ٚ ز٠غـذي  زٚٚض٠ ٚ عَٛك٠ٚ١ٜـ١  يـ١  ٚ ي١ئ١تطاف ن١ ئ٣٠ٚ١ بهط٣َ، ت١ؾدٝؼ  ْٝـ١،  ظؤض خع١َتطٛظاضٜـ١نا

َٝو ز٠ب٢َ َٜت ١َب١ًغ َٝو بؤ زابٓسض َٜٝٛػت، ناض٣ نؤ١ََي ـ  بـ١  ن١ّ ال٢ْ١ٜ ن١ ث َٜطـ١  بـ٢َ  ٠َٛقـ١تٝ َٜـت  ِض ٚ  بطط  يـ١

َٝ ن١ ساَي١ت٣١ ٚ  ئـ١ٜبٝٓري،  ػـتان١ ئ َٝػـتا  نـ١  نؤ١َاَل١ٜتٝـ٣١  ساَي١تـ١  يـ١ ٕ  يـ١  ئـ١ٜبٝٓري،  ئ َٝؿـرت  طـ١ضَٝا  نـاى  ث

َٝٓا٠ٚ١ٜ ١َظب١ت١ٜ١ن٢ عبساهلل َٝؿـ٣١  تـط،  ئ١ْـساَا٢ْ  بـ١  زضا زاضا٢ٜ يٝص٣١ْ ن١ي١ ٖ ٚ  زٚٚ ن  غـ٢َ  ٚ ؾ١غـت  غـ١ز

َٜو  طـ١ضَٝإ،  يـ١  تـ١عٝٓات  ي١َـ١ٚظٚع٢  ئـ٣٠ٚ١  زٚا٣ ئ١َـ١  ن١ ١ٜ١ٖ ن١ؽ  سهَٛـ١ت  نا١ٜت٢غـ١ضؤ  نـطا  غـ١زض

ٚ  ٠ٚضطـريا٠ٚ،  نـ١ؽ  غـ٢َ  ٚ ؾ١غـت  غ١زٚ غ٢َ ؾؤض٢َ بهات٠ٚ١، ق١ض٠ب٣ٚٛ ن١ بطٜاضٜسا  تـ١عري  ئٝذطائـات٢  ٖـ١َٛ

 زٚاتط ِضاٜططت٠ٚٛ، زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ زٚاتط زٚا٢ٜ، ١ٖتا تٛب٠ٚ١ٝ ؾ١سػ٢ ي١ نطا٠ٚ، بْٛٝإ ت١عري ق١ضاض٣ ٚ بٕٛٚ

َٝؿ١ٜ١ن١ ١ٜع٢ٓ ِضاٜططت٠ٚٛ، ث١ض٠ٚضز٠ ٠ٚظاض٠ت٢ ب٠ٚٛ، ِضاظ٣ زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ٚ  ن ٔ  ئـ١ز٠ٕ،  بـاد٢  خ١َيهـ١  ئـ١  َـ

ٔ  زاضاٜـ٢  يٝصْـ٣١  ن١ ٖٝٛازاضّ ٕ  ِضاثؤضت١نـ١ٜإ،  يـ١  بتـٛاْ َٝري  ٜـا ًَ َٝؿـ٣١  زاضاٜـ٢  ٠ٚظاض٠تـ٢  بـاب ّ  ن ٚ  ئـ١  زٚٚغـ١ز

َٝـ ٜــإ ٚ َٛغت١َػــ١نات ٖــ١َٛٚ ئاَــاز٠ٕ، نــ١ ن١غــ١ غــ٢َ ٚ ؾ١غــت  ٖــ١َٛٚ بْٛٚــ١، تــ١عري ٠ٚختٝــ١نا٢ْ ثــ

َٜت٠ٚ١ زَي بريٜإ ٠ب٢َز ب٠ٚٛ، ؾ١ضا١ّٖ َٜص٣١ٜ٠ ي١ٚ بهط  ب١غـ١زض  خـؤ٣  نات٢ نْٛه١ زاْطا٠ٚ، بٕٛٚ ت١عري بؤ ن١ ِض

َٝري ًَ َٜو باب ٔ  ١ٖبٛٚ، ي١ت١ع١ٓٝن١ ِضاغتٝسا ي١ ْاع١زاي١ت٢ ي١ دؤض ـ  ز٠َـ٣ٚ١َ  َـ َٝ  خاَيـ١  غـ١ض  بِطؤَـ١  ئـ٣٠ٚ١  ثـ
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ّ  ئـ٠ٚ١  ي١غـ١ض  قػ١ ئ١ن١ّ، بٛزد١ قػ١ي١غ١ض زٚاتط ١َٚظٚع٢...، ي١غ١ض تط قػ١ٜ١ن٢ ئ١غاغ١ٝنإ،  نـ١  ئ١نـ١

١َُٝ ّ  ز٠ظامن ططْط٢ ب١ ث١ضي١َإ، ٠ٚنٛ ئ ٟ  يـ١ َٝػـتازا  يـ١  بٛزد١ٜـ١  ٜاغـا َٝـو  ئ  سهَٛـ١ت  بهـ١ٜٔ،  ت١غـبٝت  ز٠ق

ٕ  نـاض  َاْط٢، ؾ١ف ب١ ب٠ٚٛ بٛزد١ن١َإ نْٛه١ بٛزد١، ب١ ناضنطزٕ ي٣٠ٚ١ به١ٜٔ ئًٝعاّ  يـ١  ب١بٛزدـ١  نـطز

َٝؿــِ بٛزدــ١، زاٖــات٣ٚٛ غــاَي٢ طزْــ٢ن ث١غــ١ْس ِضؤش٣ تــا بٛزدــ١، نطزْــ٢ ث١غــ١ْس ِضؤش٣  تــ١ْٗا ئــ٠ٚ١ ٚاٜــ١ ث

َٝؿٓٝاظ٣ َٜو ن١ْس ١ْٝ، َٔ ث َٜع َٝه١، بؤ عاي١َسا ١َٖٛٚ ي١ بٛزد١ ططْط١، ظؤض ئ١َ١ نطز، باغٝإ ب١ِض  ْانط٣َ غاَي

َٝٓر بؤ تؤ َٜـت،  خـؤ٣  يـ١ناضٚباض٠نا٢ْ  ظؤض ٠ٚظاض٠ت 12 َاْط٢ ي١ نْٛه١ َاْط، ؾ١ف بؤ َاْط، ث َُٝـ١  ِضاز٠طط  ئ

َٝطا١ْ ز٠ب٢َ ٔ  سهَٛـ١ت  ئًٝعاَـ٢  ي َٜـت،  غـ١ضف  ز٠بـ٢َ  بٛزدـ١  ت١خػٝػـات٢  يـ٣٠ٚ١  بهـ١ٜ  ث١غـ١ْس  ِضؤش٣ تـا  بهط

ٟ  نـات٢  ي١ تٛاْٝإ ئ١ط١ض ئٝرت دا زاٖاتٛٚ، غاَي٢ بٛزد٣١ نطز٢ْ َٝـٓٔ،  خـؤ ٕ  بٝٗ ٕ  ظٚٚتـط  تٛاْٝـا َٝـط  َـاْط٢  بٝٓ

َٝطٕ، ؾ١ف َٝطٕ، س١ٚت ئ١ٜٓ ٚ  ْابـآ  ئ١ٜٓ َٜت،  ثـ١ن٢  خـ١َيو  شٜـا٢ْ  بـاظاِض َُٝٛاٜـ١  خاَيـ١  ١ّئـ  بهـ١ٚ ٔ  ث  طـ١ٚض٠تطٜ

ٔ  بهـ١ٜٔ،  ث١غـ١ْس  ْٛقت١ٜـ١  ئ١ّ بتٛاْري طؿتٛطؤنإ ث٣١ً ي١ّ ث١ضي١َا١ْ، ئ١ّ بؤ ئ١ب٢َ ز٠غته١ٚت  ١ْٖـس٣َ  َـ

َُٝٛا١ٜ ئ١ن١ّ قػ١ ٢َٝ ١ْخت٢َ زٜػا٠ٚ١ْ ٠ٚظاض٠ت ث َٜه٢ ئ٣َٚ١َ١ ب١اَلّ ئ١بٔ، غ١خ١ًت ث  ي١غ١ض قػ٣١ تط ب١زٜٛ

 يــ١ نــ١ ئــ١ز٠ٕ، بــ٠ٚ١ ئاَــاش٠ ِضاثؤضتــ١نإ يــ١ خــؤ٣ ٠ٚظاض٠ت زد١ٜــ١،بٛ زٚانــ١ٚت٢ٓ َــ١ٚظٚع٢ ي١غــ١ض بهــ١ّ،

َٝٓطاٜٚإ بٛزدــ٣١ 29/6/2111 ًَ  نــ١ ِضاثؤضتــ١ ئــ١ٚ ِضاغــتٝسا يــ١ عــريام، زاضاٜــ٢ ٠ٚظاض٠تــ٢ بــؤ ْــاضز٠ٚٚ خــ١َ

،٠ٚ١َٜٓٝٓ ٠ٚ١َٜٓٝٓ، زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ِضاثؤضت٢ ئ١خٛ َٝس٠ط١ٜٔ ئ١خٛ َِٜ، بٛزد٣١ ي١غ١ض بِطٜاضز٠ض ن١ ي٣٠ٚ١ ت  ١ٖض

َٜط٣٠ عرياق١، زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ١ْٝ، نٛضزغتإ ث١ضي١َا٢ْ َٝو ب١طٛ  نـطا٠ٚ،  ي١غ١ض قػ٣١ ن١ بِططا٣١ْ ي١ٚ نؤ١ََي

َٜت، ت١ؾػ٢ًٝ بؤ ٚ ئٝػتٝػُاض٣ بؤ ت١خػٝػات ي١ ١ٖتا ت١خػٝػات١ناْٝـ، ي١  زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ئ١َ١ ز٠ضئ١ن١ٚ

َٝ ئ١نات، بٛد١نإ ت١سسٟ نٛضزغتإ، ث١ضي١َا٢ْ ٠ٚ١ْى عرياق١ َٜو  ي١ٚا١ٜ١ْ ١ُئ  ٚ ٚضز٠نـاض٣  ٚ َهٝـاز  ١ْٖـس

َٝٓطا٣ٚ بٛزد٣١ ؾ١ف ي١َاْط٢ تؤ ن١ به١ٜٔ، ئ١ٚا٣١ْ ًَ َٝط٣ خؤت خ١َ َُٝـ١  عـريام،  زاضاٜـ٢  ٠ٚظاض٠تـ٢  بؤ ز٠ْ  ئ

َٝت، 11 ي١َاْط٢ نطز٠ٚٚ زاٚاَإ َٜط٣٠ ب ّ  َا٣٠ٚ ي١ ١ْئ١نطا ئ١نات، 11 َاْط٢ باغ٢ ْاٚخؤ ث١ِٜط٣ٚ٠ ب١طٛ  ئـ١

َٝٓطا٠ٚخ١ بٛزد١ ئ١ٚ ؾ١تط١ٜ٠، ًَ َٜه٢ َ َٝت١ تط داض ٕ  نٛضزغـتإ،  ث١ضي١َا٢ْ ب ٍَ  ٜـا  قػـ٣١  زاضاٜـ٢  يٝصْـ٣١  ي١طـ١

َٜت، ي١غ١ض ٠َٛٝ ي١ٚ باؽ بهط َٜت، طؿت١ٝ نٛاضن َٝط٣ا، عرياق٢ سه١َٛت٢ بؤ بؤن٢ بهط  ث١ضي١َا٢ْ بؤ بؤن٢ ئ١ْ

َٝط٣ا، نٛضزغــتا٢ْ َٝط٣، عرياقــ٢ سهَٛــ١ت٢ بــؤ 2111 ٣ 6 يــ١َاْط٢ ْــاْ  بٛزدــ٣١ 5٣ َــاْط٢ يــ١نؤتا٢ٜ ئــ١ْ

َٝط٣، نٛضزغتا٢ْ ث١ضي١َا٢ْ بؤ 2112 َٜـو  نـ١ْس  ٠ٚظٜـط  دـ١ْاب٢  ئ١ْ ٕ  نـ١  زا بـ٠ٚ١  ئاَـاش٣٠  داض َٝؿـرت  ئـ١ٚا  ث

ٍَ ب١ِضاغت٢ ب٢َ، سه١َٛت نطز٢ْ ز٠غت ز٠غتاٚ بٝا٣ْٚٛ ئ١ط١ض ِضاغتٝسا ي١ نطز٠ٚٚ، ئاَاز٠ٜإ  سٛض١َشيإ ي١ط١

َٜت، ٖري با ئ٠ٚ١ تها١ٜ ظؤض بٝا١ْٜٚٛن٢ ئ٠ٚ١ ١ًَ، ١ن٢بٝاْٜٛٚ ١ْنط َٝو ض ن٢ا، طؤِضا٢ْ بات  ي١ ِضٜٚٚسا٠ٚ ئٝٓكٝ ب

ٚ  ٖـ١ض  ب٠ٚٛ، سه١َٛت١ ئ١ٚ ١ٖض سه١َٛت غٝاغٝساا، ٢ٖٓٝ  بـ٠ٚٛ،  ٠ٚظع١ٝتـ١  ئـ٠ٚ١  ٖـ١ض  بـ٠ٚٛ،  ت١ؾـه١ٜ١ًٝ  ئـ١

 زاْــا٠ٚ، بٛزد١ٜــ١ن٢ بــ٠ٚٛ، زاضاٜــ٢ ٠ٚظاض٠تــ٢ ٖــ١ض زاضاٜــ٢ ٠ٚظاض٠تــ٢ نــ٢ بــؤ ٜــ١ع٢ٓ طؤِضٜــ٠ٛ، غــ١ضؤن١ن١ٜإ

َٝط٠ ب٠ٚٛ، ؾت ١ٜى سه١َٛت اتٝص٣غرت سه١َٛت، غٝاغ١ت٢ َٝط٣  بٛزد١ن١ َاْط غ٢َ زٚٚ، تؤ خ  طٛاٜـ١  نـ١  ْـاْ

 غـ١ض  بهاتـ١  نـاض  نـ١  طؤِضاْهاضٜـ١ى  ِضاغـت٢،  ي١ ِض١ٜٓٚٚزا٠ٚ طؤِضاْهاض١ٜى ٖٝ  نطا٠ٚ، تٝاٜسا طؤِضاْهاض٣ سه١َٛت

َٝؿِ بٛزد١، ـ  بـؤ  نـ١  تـط  ت١خػٝػـات٢  ١ْٖـس٣َ  نـ١  يـ٣٠ٚ١  دطـ١  ٜـ١ع٢ٓ  ٚا١ٜ ث ٕ ب ئ١ٚاْـ١  ٚ ئاغـاٜ  نـطز،  اغـٝا
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ٚ  ِضٜٚٚٓـ١زا٠ٚ  بٛزد١نـ١  يـ١  د١ٖٚـ١ض٣،  ظؤض طؤِضاْهاض١ٜن٢ ٚ  بـ١ ّ  سه١َٛتـ١،  نطزْـ٢  ز٠غـت  ز٠غـتا ٚ  ئـ١  بٝـاْٛ

١ًَ،  بٝا١ْٜٚٛن٢ َٜه٢ ٖٝ  بات َٝهسا ي١ ْازؤظ٠ٚ١َ، بؤ عٛظض  زٚانـ١ٚت،  نـ١  بٛزد١ بهات، ئٝـ غٝػت١ّ ب١ ن١ ٚاَلت

َٝو ٠ٚنٛ َٜو، ٠ٚنٛ عٛضؾ َٝـو  زٚانـ١ٚت  نـ١  غتاْساضز َٝه٢  بـؤ  ثـ١ِض٣،  ١ٚئـ  َاْط  ١ْخٛاغـت١  خـٛا  تـاض   ظؤض ساَيـ١ت

َٝه٢ َٜو ٜإ ب٢َ، غطٚؾت٢ ؾت َٝؿ١ٜ١ى ١ٖض ب٢َ، ث١ضي١َإ ْاٚ ؾطانػٝؤ١ْنا٢ْ ١ْن١ٚت٢ٓ ِض َٝؿـ١ٜ١ى  بـ٢َ،  ن  بـ٢َ  ن

ٍَ  ب٢َ، ئ١ٚا١ْ ٚ عذع ب١ عٝ ق٣١ ن١ َٝـو،  َـا٣٠ٚ  بـؤ  ز٠نـ٣ٚ١َ  زٚا بٛزدـ١  نـ١  ب١ٖـ١ضسا ٍَ  سهَٛـ١ت  َاْط  ي١طـ١

ٚ  غـاَي٢  بٛزدـ٣١  قٝاغ٢ ي١غ١ض ئ٣٠ٚ١ بؤ ز٠ن١ٕ لت١ْػٝ ث١ضي١َإ ٚ  ِضابـطزٚ َٜتـ٠ٚ١،  غـ١ضف  َاْطـ١  ئـ١  بـؤ  بهط

ــ٣٠ٚ١ ــاض ئ َٝت، ن ــت ــاظاِض ٠ٚ١ْغ َٝت، ب ــت ــؤ ٠ٚ١ْغ ــٝ  خ ــ١ى ٖ ــو  ٚ ١َنط١َٜٚ َٜ ــ١ ئٝٓذاظ ــؤ ْٝ ــ٢ ت َٝ ًَ ــ١ّ ب  بٛزد

َُٝــ١ ِضاْــ١ططت٠ٚٛ،  نــ١ٜٔ،ز٠ خــ١َيه٢ َٛخ١غ١غــات٢ ٚ ت١خػٝػــات ي١غــ١ض قػــ١ ز٠نــ١ٜٔ، بــاظاِض ي١غــ١ض قػــ١ ئ

٢َٝ ن١ ئ٣٠ٚ١ خ١َيو، ئٝػتٝشكاقات٢ ٚ  نـ١  خ١َيهـ١،  قـٛت٢  ي١غ١ض قػ١ خ١َيو، قٛت٢ ئ١ٚتط٣َ ث  َـاْط  زٚٚ بـ١  بـٛ

َٜٝٛػت١ ٠َٛٝ ب١ٖ١َإ ث ّ  به١ٟ، ناض تؤ ِضابطزٚٚ، بٛزد٣١ ب١قٝاغ٢ زٚاْع٠ ي١غ١ض زٚٚ زٚاْع٠، ي١غ١ض ١ٜى ؾ  ئـ١

١َُٝ سه١َٛت٣١ ٚ  ثـاض٠ٚ٠  غـاَي٢  12 َـاْط٢  يـ١  ٖـات٠ٚٛ  ئ  نـطز٠ٚٚ،  ت١طيٝـس  خـؤ٣  ١ْؾـاتات٢  ٚ ٝػـابات س ٖـ١َٛ

ٚ  َـ١ؾطٚظ  نـ١  بٛزدـ٠ٚ١،  ْـ١نطز٢ْ  ث١غ١ْس بٝا٣ْٚٛ ب١ ٠ٚخت١، غات١ ئ١ّ تا٠ٚنٛ ًَـ٢َ  سهَٛـ١ت  نـ١  ٚابـٛ ٔ  ب  َـ

َٜت، زٚا بٛزد١ن١ّ َُٝإ ئ١غباب١نا٢ْ ئ١غبابا١ْ، ئ١ٚ ي١ب١ض ز٠ن١ٚ ٕ  خؤَاْـ١،  نـ١ٜؿ٢  قبٛي١ ث َُٝـا ٍ  ث  ْٝـ١  قبـٛ

َٝت ١َقبٛي١، خؤ٣ ال٣ ن١ اب١نا٢ْئ١غب ي١ب١ض خؤَا١ْ، َٛؾه٣١ًٝ َٝـت  بهـات،  نٛضزغتإ ث١ضي١َا٢ْ ي١ زاٚا ب ًَ  ب

َٝت،  بـاظاضِ  ئ٣٠ٚ١ بؤ ز٠ب٢َ َٝؿـ١  ئـ٣٠ٚ١  بـؤ  خـ١َيو،  ن١غـاب١ت٢  ئـ٣٠ٚ١  بـؤ  ٠ٚ١ْغـت  زضٚغـت  خـ١َيو  قـ٠ٛت٢  بـؤ  ن

َٜه٢  2111 غـاَي٢  بٛزدـ٣١  قٝاغـ٢  ي١غـ١ض  نـ١  ب٣٠ٚ١ بٔ ِضاظ٣ ز٠ن١ّ تها ١ْبَبت، ٚ  نـاض  تـط  دـاض  ١ٜـ١ بٛزد بـ١

َٜت ّ  نـ٢َ١  ب١ال٢ْ١ٜ بٛزد١ن١، نطز٢ْ ث١غ١ْس تا بهط  سهَٛـ١ت  ز٠بٛاٜـ١  نـ١  ئٝساضٜـ٣١  ٚ غٝاغـ٢  ٚادبـ١  ئـ١

 يـ١  عـ١قاض  غـٛيؿ٣١  ي١ خ١َيو قٛت٢ ١ٜع٢ٓ باغيكابٌ ب١اَلّ ١ْٜهطز٠ٚٚ، ٠ٚخت١ غات١ ئ١ّ تا ب١زاخ٠ٚ١ بٝهطزا١ٜ،

ــٛيؿ٣١ َٝو يــ١ ظٚاز، غ ــ١َي ــائ٢ً  نؤَ ــط ١َغ ــ١ ت ــريا٠ٚ، ئ١َاْ ــ١اَل ِضاط ــٛت٢ ّب ــعب ق ــ١طريا٠ٚ، سٝ ــات٢ ِضاْ  ت١خػٝػ

 ٚ نــطز٠ٚٚ خــؤ٣ ئٝؿــ٢ ٚ نــطا٠ٚ ي١غــ١ض نــاض٣ ْــ١نطا٠ٚ، ث١غــ١ْس بٛزدــ١ نــ١ َاْطــ٣١ نــ١ْس ئــ١ّ سٝعبــ١نإ

ٚ  نطزْـ٢  ث١غـ١ْس  بٝا٣ْٚٛ ب١ ِضاطريا٠ٚ َاْط١ ن١ْس ئ١ّ خ١َيو، شٜا٢ْ بؤ ت١خػٝػات ب١اَلّ ِضؤٜؿت٠ٚٛ،  بٛزدـ١

َُٝٛا١ٜ ئ١َ١ف َٔ ن١ بٛزد٠ٚ١، ١ْنطز٢ْ ث١غ١ْس ١ًَ، بٝا١ْٜٚٛن٢ ث ١َُٜ بات  ب١زاخـ٠ٚ١  نـ١  تط ْٛقت١ن٢ غ١ض ز

٢َٝ ظؤض ٠ٚظاض٠ت ٔ  ز٠بـ٢َ،  ْاِض٠سـ١ت  ث َٜه٢  َـ ٍَ  تـط  دـاض ـ  بهـ١ّ،  ي١غـ١ض  قػـ٣١  ز٠ز٠ّ ٖـ١ٚ  بـ١  عٝ قـ٣١  ئـ١ٜٚ

 نـ٢َ١  الٜـ٢ْ١  زاضاٜـِ،  يٝصْـ٣١  يـ١  نـ١  ئـ٣٠ٚ١  بـ١سٛن٢ُ  نـ١  ز٠ٚ٠ٜٛ ي١ٚ ت١ْٗا َٔ ١ٜ١ٖ، خٝتا٠ٚ١َٝ سٝػاب٢

َٝهـسا  يـ١  ْٝـ١  ََٛهري ١ٜ١ٖ، بٛزد١ زاْا٢ْ بٛزد١ٚ غٝػت٢َ١ ٚ بٛزد١ ي١غ١ض ِعَٛت١ٚاظ َٝه١َ٢عًَٛات  ٚاَلت

َٜت بٛزد١ َٝهؤَي١ٜ٠ٚ١ٓٝن٢ ب١ب٢َ زابٓسض  2112 بٛزدـ٣١  ئ١طـ١ض  ئ١َ١، ١ْٝ ََٛهري خٝتا٢َ، سٝػاب٢ ٚضز٣ ي

٢َٝ َٝـ٢  غـٝاْع٠  ٖـ٢  الب٢َ، ت 2111 خٝتا٢َ سٝػاب٢ ز٠ب٢َ زابٓ َٝه٢  ٚاتـ١  البـ٢َ،  تٜـاْع٠  ٖـ٢  ئـ١ب٢َ  زابٓ  يـ١  غـاَي

ٚ  بـؤ  ب١ٜٓاٜـ١  ي١ غاَي١ ئ١ّ ب١ٜٓا١ٜ، َٜـت،  خـؤ٣  يـ١نات٢  بٛزدـ١  نـ١  ٚاَلتا١ْٜـ١  ئـ١ َٝط ّ  ز٠ْ  2112 بٛزدـ٣١  بـ١اَل

َٝــط٣ ث١ضيــ١َا٢ْ بــؤ 2112 غــاَي٢ ي١ْا٠ِٚضاغــت٢  بــ١  ٠ٚ غــ٢َ، َــاْط٢ يــ١ خٝتــا٢َ سٝػــاب٢ ٚابــٛٚ َــ١ؾطٚظ ز٠ْ

َٜط٣٠ ٕ  ز٠غـت٢  ي١ب١ض نٛاض َاْط٢ ي١ ٜاغا طٛ ٔ  ِضاغـتٝسا  يـ١  بٛاٜـ١،  ث١ضيـ١َا  بـؤ  ْازؤظَـ٠ٚ١  بٝاْٜٛٚـ١ى  ٖـٝ   َـ
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َٝٓا٢ْ  ْــ١تٛا٢ْ ١ٖٜــ١ ٠َٛظ٠ؾــ١ت ي١ؾــهط٠ ئــ١ّ ت١نٓــ١يؤدٝاٚ عايــ٢َ١ يــ١ تــؤ نــْٛه١ خٝتــا٢َ، سٝػــاب٢ ْــ١ٖ

َُٝٛا١ٜ َٔ خٝتا٢َ...، سٝػاب٢ َٜط٣٠  زَٚٚـاْط  ئـ١ب٢َ،  سـاظض  خٝتـا٢َ  سٝػاب٢ 2 َاْط٢ ي١ ث  بٝدـ١  ٜاغـا  بـ١طٛ

ّ  ب١الٜـ٢ْ١  ٚاتـ١  بٛاٜـ١،  سـاظض  َـ١ؾطٚظ٠  نـٛاض  َـاْط٢  يـ١  غ١ض٣ ـ  َـاْط  زٚٚ زبٛاٜـ١  نـ١ َٝ  نطزْـ٢  ث١غـ١ْس  ثـ

َٝط٣  ث١ضيـ١َإ،  بط١ٜؿـتا١ٜ  ز٠بٛا١ٜ خٝتا٢َ سٝػاب٢ ث١ضي١َإ، بؤ بٛزد١ ْاضز٢ْ بٛزد١، ٔ  نـ١ْآٜ ٍَ  َـ  ي١طـ١

َٜع َٝه٢ ٚ ِض َٝـط٠  ئـ٣٠ٚ١  بـؤ  ١َب١غـت١،  بؤٜـ١ى  ت١ْٗا ٚ ت١ْٗا ظؤضَإ سٛض١َت َٝو  ٖـ١ض  ي١غـ١ض  قػـ١  ي  ٚ غـ١ضؾٝات

َٜه٢ ْانط٣َ، ئ١ٚا١ْ ٚ ِضؤ٢ٜ ظٜاز٠ ٚ خ١ضد٢ ٕ  َْٛاق١ؾ٣١ ٠ٚنٛ تط داض ٢َٜ  نانـ١  بـٛتط٣َ  ثاضَـا  سٝػـاب٢  نـا٠ِٚض

٢َٜ به١ٕ، خٝتا٢َ ٕ  سٝػاب٢ نا٠ِٚض ٕ  نـطز،  خٝتاَٝؿـُا َٝـ٢  ٖٝهـُا  بـؤ  بٝا١ْٜٚٛنـ١  تـ١ْٗا  ئ١َـ١  ١َٖي١ٓنِطاْـس،  ي

ٕ  ١ٖض ِضاغتٝسا ي١ ئ٣٠ٚ١ َٝو،  ٖـ١ض  ي١غـ١ض  نـطز  قػـ١ٜ١نُا َٝـو  ٖـ١ض  ئٝؿـهاي١ٝت ّ  خطٚقات  ١ٖٜـ١،  بٛزد١ٜـ١زا  يـ١

ٕ  ٚضز٣ ب١ ِضؤش٠ ن١ْس ي١ّ ٖاٚناضامن ٕ  نـطز٠ٚٚ،  زضؾـت٢  ٚضزٚ يـ١  باغـٝا َُٝـا ٢َٜ  نانـ١  بـٛتط٣َ  ث  سٝػـاب٢  نـا٠ِٚض

٢َٜ  بــؤ بهـ١ٕ،  خٝتـا٢َ  َٜــت، خٝتـا٢َ  سٝػــاب٢ نـا٠ِٚض َٜــت، َٛساغـ١ب١  ي١غــ١ض سهَٛـ١ت٢  ز٠بــ٢َ ئ١َـ١  بهط  بهط

َٜـو  ٖـٝ   بـ١ب٢َ  ٜاغا٢ٜ ب١ب٢َ سه١َٛت  سهَٛـ١ت  بٛزد١نـ١ت  ز٠نـ٣١  ب١غـسا  نـا٠ِٚض٣  بٛزد١نـ١ت  ....، عٛظض

 ِضٜٚٚـسا٠ٚا،  نـ٢  خٝتـا٢َ  سٝػـاب٢  باؾـ١  ٚاَلتـ١،  ي١ّ ِضٜٚٚسا٠ٚ ن٢ ١ْنطز٠ خٛا ْاظامن نطز٠ٚٚ، ز٠غت٢ ز٠غتاٚ

َٝو ١َٖٛٚ سٝػابات َٝعا٢ْ به١ٕ، خؤٜإ سٝػابات٢ ز٠ب٢َ زائري٠نامن  ٖـٝ   تـؤ  ١ن١ٚاتـ  ئـ١ب٢َ،  ت١ٚاٚ غ١ض٠َاْط

ٔ  ِض٠ئـ٢  بـ١  ْـ١ب٢َ  بٝـا٠ْٚٛ  ئ١ٚ ت١ْٗا خٝتا٢َ، سٝػاب٢ ١ْْاضز٢ْ ي١ ١ْٝ بٝا١ْٜٚٛنت  ئ١َـ١  ِضاغـتٝسا  يـ١  نـ١  َـ

َٝه١ َٜٝٛػت١ ن١ خااَل٣١ْ ي١ٚ ١ٜن َٜـت،  َٛساغ١ب١ ي١غ١ض٣ ناب١ٓٝن١ف ض ٚ زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ض ث  ْـ١  ي١غـ١ض  بهط

َٝه٢ب١ ئ١َ١ف ١َؾطٚظ٠ زٜاض٠ ت١بع١ٕ خٝتا٢َ، سٝػاب٢ ْاضز٢ْ  دـ١ْاب٢  ئ٣٠ٚ١ ٠ٚنٛ ِض٠خ١ٓناصيإ، ي١ تط٠ ؾ

َٜه٢ َٔ ططت، ث١ضي١َإ ي١ دس٣ ظؤض ِض٠خ١ٜ١ٓن٢ ن١ْس ٠ٚظٜطٜـ َُٝـ٠ٚ١،  تـط  داض ًَ َٜط٣  زٜـٛا٢ْ  ئ١ٜ  نـ١  نـاٚز

١ٜ١َُٝ، ث١ضي١َا٣١ْ ب١ّ غ١ض َٜط٣ زٜٛا٢ْ ١ْظا١ٖ، ز٠غت٣١ ئ َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ ئ١ط١ض ناٚز  يـ١  ٚ خٝتـا٢َ  سٝػاب٢ ي١ ي

ٚ  بِطٚات١ ئ١تٛا٢َْ نؤٕ ث١ضي١َإ ئ١ْسا٢َ ١ْنات، َا١ٜ٠ٚ ي١ّ خ١ضد٢ ي١ ٚ ضؾٝاتغ١ ي١ ٚ بٛزد١ن١ف ٚ  ْـا  ئـ١

َٝو ث١ضي١َا١ْنإ ١َٖٛٚ ي١ زضؾت١، ٚضزٚ  ٜاضَـ١ت٢  ن١ ١ٜ١ٖ نطزٕ ت١زقٝل ٚ ض٠قاب٢ ٚ سٝػاب٢ ز٠ظطا٣ نؤ١ََي

ٕ  ٖاٚناض٣ غ١ضب١خؤٕ، ٜإ ز٠َٚي١تٔ ب١ غ١ض ئ١زات، ث١ضي١َاْتاضإ ٚ ث١ضي١َإ ٕ  ث١ضيـ١َا  َـ١ٚظٚع٢  بـؤ  ئ١نـ١

َٝو قػ١ ت١ْٗا ١ٖض بٛزد١ خؤ بٛزد١، ٍَ، ٚضز٠ ي١غ١ض ١ْٝ نطزْ َٜط٣ خا  بـ٠ٚٛ  غـ١ضف  نـ١  ئ٠ٚ١ٜـ١  نطزْـ٢  ناٚز

َٝو ن١ َٔ ِضابطزٚٚ، ي١غاَي٢ َٝو ي١ باؽ ئ١ٚا١ْ ٚ ِضاثؤضت١نإ ْٛٚغ٢ٓٝ زٚا٣ ٚ ث١ضي١َإ ٖات١ يٝػت  ئ١نات، زاٖات

َٝونؤ ِضاغتٝسا ي١ ئ١ٚا١ٜ١ْ ٚ تطيٝؤٕ زٚٚ ن١ ٍَ َي ٔ  ي٣٠ٚ١ بّٛٚ خؤف ز ٕ  بـ٢ُٖ٠ٚ١  َـ َُٝـٛاب٢َ  ٚ خؤَـا َٜـو  ث  ظؤض

َٝب١ض٠ن١ٜ١، بٛزد١ ئ١َ١ تط، ي١ٖاٚناض٠نا٢ْ ١َُٝ ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ غ  ١ْٝ زٜاض ن١ بٛزد١ٜ١ن١ ز٠ن١ٜٔ، ي١غ١ض قػ٣١ ئ

َُٝـ١  نـ١  ١ٖقٝكٝـ١  ٚ ؾٝعًـ٢  تط٣ بٛزد١ٜ١ن٢ ئ١َ١ ن١ٝا، ن١َ١ بٛزد١ ئ١ّ  نطزْـ٢  خعَـ١ت  بـؤ  ئ١َاْـ٣ٚ١َ  ئ

َُٜ َٝٓري ب١ناض٣ ١ن١َا١ٖٕض َٜت١ بٗ  ٠ٚظٜـط  دـ١ْاب٢  زٜـاض٠  ٚاظسـ٢  بـ١  ئ١َِطؤ ب١اَلّ طؿت٠ٚ١ٝ، بٛزد٣١ ْاٚ ْاخط

َٜه١ ن١ْس َٝه١  ئ١َـ١  ن١ ئ١َ١ ي١غ١ض قػ١ ٚاظس٢ ب١ ئ١َِطؤ ب١اَلّ ئ١نات، ي١غ١ض قػ٣١ ِضؤش ٚ  ب١ؾـ  زاٖاتـ٣١  يـ١

َٝه١ ن١ َٝه٢ ئ١َ١ طؿت٠ٚ١ٝ، بٛزد٣١ ي١ ب١ؾ َٝه٢ ئ١ط١ض ب١ِضاغت٢ نْٛه١ ٜٔ،به١ ي١غ١ض ناض٣ ن١ تط زاٖات  زاٖات

١ٜ٠َٛٝ ب١ّ تطب٢َ، َٜـت،  ي١غ١ض ناض٣ ؾ ـ  زاٖـات٢  ئ١طـ١ض  َٛغـٝب١ت١،  ئ١َـ١  بهط ٚ  تـطٜ َٝه١  ْٝـ١  بٛزدـ٣١  يـ١  ب١ؾـ
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َٝه٢ ئ١َ١ طؿت٢ َُٝـ١  بٛزدـ٣١  غـ١ضد٢َ١  نـ١  تـط٠  طـ١ٚض٠  َٛغٝب١ت َٜه٢  ئ١خاتـ١  ئ ّ  نـ١  طـ١ٚض٠ٚ٠،  ثطغـٝاض  ئـ١

َٝه٢ ١ْْٞٚبٛ ض تٝا١ٜ، ٖاٚغ١ْط١ٝٝن٢ ْا ض بٛزد١  خ١ضدٝات٠ٚ١، ٚ ١ْؾ١قات ٚ ئريازات ب٢ٜٓ١ ي١ تٝا١ٜ ت١ٚاظْٚ

َٝو ٍَ تٝا بٛزد١ن٣١ غٝشط٣ ئ٣َٚ١َ١ َٔ ن١ خاَي ٚ  ١َٖٝؿـ١  نْٛه١ به٠ٚ١َ١، ب١تا ّ  ئـ١  نـ١  ٖـ١ب٠ٚٛ  ق١ْاع١تـ١

َٜت١ ئ١َ١ َٝه١،  بـؤ  بٛزدـ١  ْٝـ١،  بٛزدـ١  ْٝـ١،  بٛزدـ١  ٖٝ  نٛضزغتإ ث١ضي١َا٢ْ ز ـ  غـاَي َٝـ٢  ٚ ئـ١ي  غٝاغـ١ت٢  ب

َٝه١، بؤ بٛزد١ ئ١ٜ٠ٚ١ ١بٛزد َٝـ غاَي َٜت، زاضا٢ٜ غاَي٢ ث ٚ  زائ١ْسض َٜهـ١  ئ١َـ١  زاضاٜـ٢  غـاَي٢  يـ١ْا  ٖـٝ   يـ١  نٛؾط

َٝــو َٝتــ٠ٚ١، زٚٚبــاض٠ ئ١َــ١ ٚاَلت َٝه٢ بــؤ ١َطــ١ض ْاب َٝــو بــؤ تــاض  ساَيــ١ت  يــ١ نــطز، باغــِ ٠ٚنــٛ زَٚٚــاْط ٚ َاْط

٢َٝ ٚ ئ١يـ خ١ضد٢، ٚ زاٖات ب٢ٜٓ١ ي١ ط١ِض٣َ ٠ٚسس٠ن٣١  بـؤ  ث ْـ١  ١ْخؿـ١ٜ١،  بٛزد١ ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ بٛزد١ ب

١َُٝ بٛزد٣١ ئ١ّ زاٖاتٛٚ،  %81٣ ئ١ِضٚات، %85 تا زَيٓٝا٠ٚ١ٜ ب١ %81٣ ن١ّ ال٢ْ١ٜ به١ ئ١ٚغ١ض٣ غ١ضٚ ئ١ّ ئ

 ئ١َط٣ ١ْخؿ١، ب١ب٢َ ث ٕ ب١ب٢َ بٛزد١ٜ١ن١ ئ١نات، غ١ضف نطز٠ٚٚا، ن٢ ت١ؾػ٢ًٝ ١ْٝ، ت١ؾػ٢ًٝ غ١ضؾٝات١،

ٚ  ئٝٓذـا  نـ١ٝا،  يـ١  غـٝا١ٜ١ْ،  يـ١  ي١َٛٚنـ١ٜ١،  ١ت١،سهَٛ ئ١ّ ب١غ١ض ب٠ٚٛ ؾ١ضظ ٚاق   يـ١  ثـطِ  نـ١  زاٚاناضٜـ١  بـ١

َٝٓاطـــ١ّ، َـــٔ َٛباي١غ١ٜــ١،  َٝهُإ بـــ١اَلّ ْانــ١ّ،  ٠ٚظاض٠ت زٚٚ باغـــ٢ َـــٔ ت ١َُٝسهَٛـــ١ت  نـــ١ْس ٜـــإ ١ٖٜـــ١ ئ

َٝهُإ َٝٓر، سه١َٛت ئ١نات، تطيٝؤٕ 11 باغ٢ زائري٠ ١ٜ١ٖ، سه١َٛت  زاٚا٣ زائـري٠  زائ٢َْ١، بؤ تطيٝؤ٢ْ ؾ١ف ث

ــو َٝ ــ١نات، تطيٝؤْ ــ١ت ئ ــ١ز، سهَٛ ــٓر نٛاضغ َٝ ــ١ز ث ــاض٣ غ ــؤ ًَٝ ــ٢َْ١، ب ــ١ع٢ٓ زائ ــ١ّ ٜ ــ١ ئ ــ١ دٝاٚاظٜ  خ١ٜاَيٝ

َٜط٣٠ نٝتابات ٚ سٝػابات ٚ بٔ سه١َٛت ٠َٛظ٠ؾ٢ ٚا١ٜ ١َؾطٚظ ن١ زائري٠نإ، زاٚاناض١ٜنا٢ْ ي١َ١ٚظٚع٢  ب١طٛ

١َُٝ ب٢َ، ئ٠ٚ٠ٚ١ َٜت،  ب١ضْاَـ١  بٓـ١َا٣  ي١غـ١ض  ي١دٝٗاْـسا  بٛزدـ١  نـ١  بٝػـتَٛا١ْ  ئ َٝه٢  زائ١ْـسض  زٜـاض٣  ئ١ٖـساؾ

١َُٝ بٛزد٣١ٜ١ ئ١ّ ب١اَلّ ١ٜ١ٖ، نطا٣ٚ َٝه٢ ئ َٝه٢ ١ْ ١ٜ١ٖ، ١ْئ١ٖساؾ  ت١غـطٜؿات١،  بٛزدـ٣١  ئ١َـ١  ١ٖٜـ١،  ث ْ

ٕ  باغـ٢  ٖاٚنـاضامن  ئٝػتٝػـُاض١ٜ،  ْـ١  ت١ؾـػ١ًٝ  ْـ١  نطزْـ١،  غـ١ضف  َٝهٝـا َُٝـ١  ٜـ١ع٢ٓ  نـطز،  خاَي  خؤؾـب١ختا١ْ  ئ

 بٛزد٣١ بؤن٢ ١ٜع٢ٓ ئ١َٝٓ١، ١َٚظٚع٢ نطز، ي١غ١ض٣ قػ١َإ ريؤضت ٜاغا٣ ي١ نطزصيإ قػ١ ب١ْس٣ ي١غ١ضٚ

٢َُٜ ١َُٝ ن١ نٛضزغتإ ١ٖض َٝري ئ َٝه٢ ئ١َي ٍَ دٝاٚاظَإ ظؤض ئ٢َٓ١ ب١ ٠ٚظع ٚ  ١ٜ١ٖ، ب١غسا ي١ط١  نـؤث٢  ز٠م ز٠قـا

َٜت، غ١ضف ئ٢َٓ١ ١َغائ٢ًٝ بؤ ب١غسا ي١ ظ٠عيا٣١ْ ٚ ١َبايٝؼ ثاض٠ ئ١ٚ ب١غساب٢َ،  ئـ٢َٓ١  ٠ٚظع٢ ئ١ظا٢ْ ز٠نط

َٝري ٖــ١ََٛٚإ بــ١اَلّ عرياقــ١، ١َب١غــتِ ب١غــسا خطاثــ١ٚ نــ١ْس ب١غــسا  ئــ١َيٝري بــ١زَيٝـ خؤؾــب١ختا١ْ ئــ١َي

ٕ  خؤؾب١ختا١ْ ١َُٜنـ١َا َٝـو  يـ١  نـ١  باؾـ١  ئـ٢َ  ئ١ٖٚاٜـ١،  ئـ٢َٓ١  ٠ٚظعـ٢  دٝـاٚاظ٠،  ١ٖض  بـؤ  ئـ٢َٓ١  ٠ٚظعـ٢  ٚاَلت

ٍَ ب١ ططْط٢ ب٢َ، باف ٠َٛق١تٝـ َا١ٜ٠ٚن٢  زضٚغـت  بـ١  ططْطـ٢  ئـ١ز٣٠،  ثٝؿ١غـاظ٣  ب١ ططْط٢ ئ١ز٣٠، نؿتٛنا

َٝو ب١ ططْط٢ ئ١ز٣٠، غسٚز غ١زٚ نطز٢ْ َٜطخا٢ْ ن١ ئ١ز٣٠ ؾت نؤ١ََي َٝع٠ ئابٛٚض١ٜن١ت ش  ْـ٠ٚ١ى  بهـ٣١،  ب١ٖ

َٜط ٚ س١ٚت ٚ بٝػت تؤ ئ٣٠ٚ١ َٝطظاز ناى غ١ز٣، ي١ش  بـ٢َ،  ئـ٢َٓ١  ١َغـائ٢ً  بـؤ  ئ١َ١ نطز، باغٝإ بطاز٠ضإ ٚ ؾ

َٝؿ١ّ َٔ َٝؿ١ُضط١، َٛٚن٣١ بؤ ١ْٝ ن  ط١ٚض٠َإ زانؤن٢ نطز٠ٚٚٚ ي١غ١ض٣ زانؤنُٝإ ١ََٖٛٚإ اٜـ،ئاغ ٜا ث

ٕ  ئاغاٜؿـ١  ْـا٣ٚ  نـ١  ١ْٝ ئ٠ٚ١ عْٛػط٣ ب١ عٝ ق١ّ َٔ نْٛه١ نطز٠ٚٚ، َٛٚن١ٜإ ي١ َٝؿـ١ُضط١ٜ١،  ْـا٣ٚ  ٜـا  ث

َٝط١ ن١ ب١ٜ٠ٚ١ عٝ ق١ّ َٜٝٛػت٢ نطز٠ٚٚ ظ٠ٚاد٢ ٜإ ئ١نات، ظ٠ٚاز خ١ضٜه١ ٜإ ط١دم ٍَ ن١ ب١ٜ٠ٚ١ ث َٝه٠ٚ١ َا  ث

َٝطاضٚ ثاضٚ بؤ١ٜ ب٢َٓ، َٝه٢ ث َٜـت،  ظٜـاز  َٛٚن١ناْٝإ ن١ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ زاٚا تطٜـ غاَي  ؾـٝا٣ٚ  بـ٢َ  َٛٚنـ١ٜ١ى  بهط

َٝطاضٜـ ثاضٚ بٛزد٣١ ي١ ئٝٓػاْٝا١ْب٢َ، شٜا٢ْ َٜت٠ٚ١ ٖاٚتا ن١ نطز بالإ ث ٍَ بهط َٝه١ ئ١َ١ عريام، ي١ط١  ي١ ١ٜن
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 ث١ضيـ١َإ،  بِطٜاض٣ ٚ ث١ضي١َإ زاٚانطز٢ْ ٚ ٕث١ضي١َا بِطٜاض٣ نطز٢ْ سٝػاب ب٢َ ٠ٚظاض٠ت، ط١ٚض٠نا٢ْ خ١ي١ي١

َٜت٠ٚ١، ٖاٚتا نطا٠ٚ ت١غبٝت ٜاغان١ ي١ َٝؿ١ُضط١ َٛٚن٣١ ب١تاٜب١ت٢ ْانط  ن١ َٛٚن١ٜ١، غاؾ٢ًٓٝ ئ١غؿ١زي ي١ ث

ّ  ْانـات،  ئٝٓػإ شٜا٢ْ ١ٖؾت١ٜ١ن٢ ب١ؾ٢ ٔ  بـ١اَل ّ  َـ ّ  ي١غـ١ض  قػـ١ ّ  بـؤ  نـ١  ظ٠عي١ٜـ١  بٛزدـ١  ئـ١  قٝتـاع٢  ئـ١

َِٜ، زد٣١بٛ %27٣ زاْطا٠ٚ، ئ١َٝٓ١ ٕ  ن١ضتـ١  بؤ ت١ْٗا ١ٖض َٜت،  ئ١َٓٝـ١نا َٝؿـ١ٜ١ن٢  ئ١َـ١  زابٓـسض  ط١ٚض٠ٜـ١،  ن

َٜت  ئـ٠ٚ١  ي١غـ١ض  قػـ١  ططْط١ن١ٜـ١،  ْٛقتـ١  ئ١َ١ ئ١اا َُٝـ١،  تطيٝـؤ٢ْ  ؾـ١ف  بـ١  ْعٜـو  ئـ١نط  ئٝػـتٝشكاقات٢  ئ

َٝؿ١ُضط١ َٜت  ئـ٠ٚ١  ي١غـ١ض  قػـ١  زضٚغـت١،  ِضاغت١، قػ٣١ ب٠ٚٛ، ن١َي١ن١ غاَي١ ن١ْس ب١غسا١ٜ ي١ ث َٝه٢ ب١ ئـ١نط  ؾـ

١َُٝ ٕ  تـط  بطاز٠ضاْـ٢  نطز باغ٢ الاعٌٝ ناى ِضاغت١، زضٚغت١، ب١غسا١ٜ، ن٢ ْاظامن سان٠ٚ١ُٓٝ ي١ ئ  نـطز،  باغـٝا

ّ  زاٖـات٢  زؤالض ًَٝـاض  ١ٖؾت ب١ ْعٜو ي١َ١، ١ْٝ ب١ٖط١َ٠ْس نٛضز ز٠غتُاْسا١ٜ، ي١ب١ض زاتا ب١ َُٜـ١  ئـ١  يـ١  ١ٖض

١َُٝ ب١غسا١ٜ، ٔ  سٝػاب خ١َيه١، شٜا٢ْ ١ئ١َ خ١َيه١، قٛت٢ ئ١َ١ ئ٣٠ٚ١، بِط٣ ب١ ئ  نـ٢  ًَٝـاض  ١ٖؾـت  بـ١  بهـ١ٜ

٢ًَ به١ٜٔا، ئ١تٛاْري َٝ ٔ  بهـ١ٜٔ،  زضٚغـت  ئـ١تٛاْري  ؾ١َ١ْس٠ؾ١ض ٖ ٚ  نـ١ْسٜ  بهـ١ٜٔ،  زضٚغـت  ئـ١تٛاْري  ب١ْـسا

َٜطخا٢ْ نؤٕ َٝع ئابٛٚض٣ ش ١َُٝ ب١غسا١ٜ، ي١ ئ١َ١ ئ١ن١ٜٔ، ب١ٖ  يـ١   ب١غـسا،  يـ١  غٝاغـ٢  ع١َـ١زي  ي١ َٛؾاضنري ئ

ــو ض ١ٖٜــ١، ثؤغــتُإ خــٛاضتطٜٔ تا٠ٚنٖٛــ١ ثؤغــت٠ٚ١ طــ١ٚض٠تطٜٔ َٜ ــ١ٚ بــؤ ِضؤش َٜهُإ ًَٝــاض٠ ١ٖؾــت ئ ــاض  ؾؿ

َٜو ض نطز٠ٚٚا، َٝؿ١ٜ١نُإ ًَٝاض٠ ١ٖؾت ئ١ّ بؤ ِضؤش َٜو ض نطز٠ٚٚا، زضٚغت ن ٚ  بـؤ  ِضؤش  نـ١  ًَٝـاض٠  ١ٖؾـت  ئـ١

١َُٝ نٛضزغتإ خ١َيه١ي١ قٛت٢ ٕ  ثطؤغـ٣١  نطزْـ٢  ئٝٓػـٝشاب  ١ِٖض٠ؾ٣١ ئ  خطئـا  نـطز٠ٚٚا،  عـريام  يـ١  غٝاغـُٝا

٢ََٓٝا، ئ٠ٚ١ ًَٝاض ١ٖؾت َٝتا، ئ٠ٚ١ نٛضزغتإ خ١َيه٢ ًَٝاض٣ ١ٖؾت ْاٖ َٓٝ َٝؿ١ن١ ئ١ط١ض ْاٖ  ْا ب١ ث٠ٜٛ١غت١ ن

َُٜـ٠ٚ١  ئ١ضقاَـ١نا٢ْ  عًُٝـ١ت٢  ْـا  زضٚغت٢ ْا ٚ ؾ١ؾاؾ١ٝت ٕ  ئـ٠ٚ١  ب١غـسا،  بـ١  ئ١ٜـسات  نـ١  ١ٖض  سه١َٛت١نـ١َا

َٜـو  بؤتـ١  ن١ نٛضزغتإ، خ١َيه٢ ب١ ب١ضاَب١ض ب١ضثطغٝاض٠ ب١ضثطغٝاض٠،  ي١ؾـهط  بٝاْٜٛٚـ١ى،  ٖـٝ   بـ١ب٢َ  ٖؤناض

َٝت، ١ََٖٛٚإ ي١ؾهط٣ ز٠ب٢َ َٝؿ١ُضط١ ب َٝؿ١ُضط٣١ ث ٕ  بؤن٢ ٚ زاتانإ بؤن٢ ب٢َ، ١ََٖٛٚإ ث  بـ١  ئ١ضقاَـ١نا

َٜط٣٠ بؤنــ٢ ب١غــساا، بــ١ ْــاز٣٠ زضٚغــت٢ َِٜ سهَٛــ١ت٢ ئــ٠ٚ١ ئ١َ١ٜــ١، ئ١طــ١ض ْانــ٣١ا، نــاض ٜاغــا بــ١طٛ  ٖــ١ض

َٝه٢ ١ْٝ، ١َ١ئ ئ١ط١ض ب٠ٚ١، ب١ضاَب١ض ب١ضثطغٝاض٠ ٢َٓٝ ع١قً ّ  نـ١  ظاَيـ١،  ب١غـسا  ي١ ن٢ ْاظامن ٚ ؾؤظ  ظاَيـ١،  زَيٓٝـا

٣١َُٝ زؤالض٣ ًَٝاض ١ٖؾت ٠ٚظع١ٜ١، ئ١ّ ٖؤناض٣  بهـ١ٜٔ،  ي١غـ١ض  ؾـ١ِض٣  ز٠بـ٢َ  ئ١َـ١  ب١غـسا،  يـ١  خ١ٚاْس٠ٚٚ ئ

ٕ  ث١ضيـ١َا٢ْ  ب١ٖ١ََٛٚاْـ٠ٚ١  ز٠ب٢َ ئ١ٜ١َ١ ٚ  ئًٝٝعاَـ٢  نٛضزغـتا َٜٓـ١ض٠نا٢ْ  ٖـ١َٛ  غـسا، ب١ يـ١  بهـات  نـٛضز  ْٛ

َٜٓٓـ٠ٚ١  خـ١َيو  ئٝػتٝشكاقات٢ ١َٖٛٚ زا نٛضت ب١َا١ٜ٠ٚن٢ َٝطاْـ١،  بط١ِض ٚ  ؾـ١ِض٣  ٚضز٠ ْـ٠ٚ١ى  ئ  ئ١َاْـ١،  البـ١ال

ــ١ َُٝٛاٜ ــ١ِض٣ ث ــ١ٚض٣٠ ؾ ــ١ ط َُٝ ــآ ئ ــ١ض ز٠ب ــاز ي١غ ــ٢َ، ئٝكتٝػ ــ١ض ب ــٛت٢ ي١غ ــ١ ق ــ٢َ، خ١َيه١ن ــ١ض ب ــات٢ ي١غ  زاٖ

َٝهسا ي١ٖ١َٛٚ عذع زٜاض٠ به١ّ، عذع باغ٢ ب٢َ، ١ًًَٝت١ن١َإ  ئـ١نات،  سه١َٛتـساض٣  نـ١  سهَٛـ١ت  ١ٖٜـ١،  ٚاَلت

َٝو عذع ٕ  غـًب١ٝن١ٜ١ت٢،  ال١ْٜـ١  ئ١َـ١  ئـ١نات،  بـؤ  ق١ضظ٣ ٜا ئ١نات٠ٚ١، ثِط ؾت ب١نؤ١ََي  ئـ١نات  ت١ق١ؾـٛف  ٜـا

ٕ  خؤٜـسا،  ئ١ٚاْـ٣١  ٚ ي١َ١غاضٜـ َٝـو  ٜـا ٚ  ئـ٣٠ٚ١  بـؤ  ئـ١نات  ظٜـاز  باد  ٜـ١ع٢ٓ  بهاتـ٠ٚ١،  ثـطِ  خـؤ٣  عذـع٣٠  ئـ١

َٝه٢ ّ  ،عذـع  نطزْـ٣٠ٚ١  ثِط بؤ ١ٜ١ٖ غٝاغ١ت َُٝـ١،  عذـع٣٠  ئـ١ ٔ  دـا  ئ ّ  َـ َٜهـ٢  نـ١  ْٝـ١  ئـ٠ٚ١  ي١غـ١ض  قػـ١  عذع

َٜه٢  ٜإ ١ٖقٝك٢، َٜه٢  ٜـات  ئٝكتٝػـاز٠ٚ١ٜ،  ١ْخؿـ٣١  بـ١  ث٠ٜٛ١غـت١  ؾعًٝـ١  ع١دع٠نـ١  ئ٠ٚ١ٜـ١،  عـ١دع  عـ١دع

٠ٚ١َُٝ، غٝاغ٢ ئًٝتٝعاَات٢ ب١ ث٠ٜٛ١غت١ غٝاغ١ٝ ١َُٝ سه١َٛت٢ ئ َٝه٢  ئـ٣٠ٚ١  يـ١بط٣  ئ  يـ١  ت١ق١ؾـٛف  غٝاغـ١ت
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َٝو ــ١َي ــ١ ٚضز٠ نؤَ ــات، نــ١َايٝات ضد٢خ ــؤ به ــِط ب ــ٣٠ٚ١ ث ــ١ّ نطزْ ــت عــ١دع٠، ئ َٜ ــ١ض تــ١داٚظ ز ــ٣١ ي١غ  سٝػ

َٝري ئ١نات، ئٝػتٝػُاض٣ ًَ ٕ  ن١ ئ١نات، ثِطؤش٠نإ باب ٕ  ٖـ١ََٛٚا َُٝـا ٚ  ث ٚ  ن١َـ١،  ٚابـٛ  زٜـاض٣  بـؤ٣  سػـ٣١ٜ١  ئـ١

َٜـو  ن١َ١، نطا٠ٚ َٝـت  ئـ٣٠ٚ١  يـ١بط٣  نـطا٠ٚ،  غـ١ضف  %51٣ بـ١  ْعٜـو  ِض ٕ  ي١غـ١ض  تـ١داٚظ  ب  ضز٠ٚ ٚ ن١َايٝاتـ١نا

 ٚضز٠ بـؤ  زاْطا٠ٚ، نِطٜٔ بؤ زاْطا٠ٚ، غٝا١ْ بؤ زاْطا٠ٚ، غ١ضؤنا١ٜت١ٝنإ بؤ ن١ ظؤضا٣١ْ بِط٠ ئ١ٚ ٚ غ١ضؾٝات١نإ

َٜت زاْطا٠ٚ، ن٢ ٚ ١َٓٝح ٚ خ١ضد٢  ض ئ١َـ١  ئـ١نات،  خـ١َيه٢  شٜـا٢ْ  ي١غ١ض ئ١نات، ثِطؤش٠نإ ي١غ١ض ت١داٚظ ز

َٝه٢ َٝهــ١ ض ئ١َــ١ تٝاٜــ١، َــ١ْتك ــ٢ َــساض٣،سهٛ غٝاغــ١تساض٣ يــ١ ١َْتك َٜ ــط٠ ز َٝ  ت١خػٝػــات٢ ١ٖٜــ١، عذــعت ي

َٝو ئ١ِضؤ٣ نات ي١ٖ١َإ ب١اَلّ ِضائ١طط٣، خ١َيو ئٝػتٝشكاقات٢ ئ١ن١ٜت٠ٚ١، ن١ّ ثِطؤش٠نإ  بـ٢َ  ن١َايٝات٢ نؤ١ََي

ٔ  ٚ دٛاْرتٜٔ نٛضزغتإ زائري٠نا٢ْ ظؤضب٣١ ئ١نِطٜت، زائري٠نإ بؤ ن١َيو ٔ  ٚ طـطاْرتٜ  بـؤ  غـ١ٜاض٣٠  ب١بـ١ٖاتطٜ

َٝه٢ساَي ن١ ٖات٠ٚٛ،  َٛٚنـ٣١  يـ١  ْـا  خـ١َيو  شٜـا٢ْ  يـ١  ت١ق١ؾٛف به٣١، ز٠ب٢َ ت١ق١ؾٛف ١ٖبٛٚ، ئٝكتٝػاز٣ ١ت

َٝو ٚضز٠ ي١ ت١ق١ؾٛف ب١اَلّ ْا، خ١َيو َٝه٢ ي١ ٚ غ١ضؾٝات ٢َٜ تط، ١َغائًٝ َٝو  ب١غ١ض باز ز  ظٜـاز  نؤَجاْٝـا  نؤَـ١َي

٢َٜ ب١اَلّ ز٠ن٣١، َٝه٢َـ١  ض ئـ٠ٚ١  ز٠نـ٣١،  ؾ١ضظ ت١ق١ؾٛؾ١ن١ت خ١َيه٢ شٜا٢ْ ي١غ١ض ز َٝساٜـ١،  سٛنُـساض٣  ْتك  ت

َٝػتان١ نٛضزغتا١ْ،  ئ١زات، عذع باد٢ ن١ ئ٣٠ٚ١ ت١ْٗا بؤ١ٜ ّ  ئ َٝٛاظ٠  بـ١ َٝو  ؾـ ٕ  نؤَـ١َي  ١ٖٜـ١،  ئٝػـتٝشكاقاتٝا

َٝه٢ ب١ٖٝ  ِضاطريا٠ٚ ّ  بتـٛاْري  ئ١طـ١ض  نـ١  نطز، ططْطٝإ ظؤض قػ١ٜ١ن٢ ٖاٚناضامن ي١ ظؤض ١ٖم، ٠ٚدٗ  ٜاغـا٣  يـ١

ٍَ بٛزد٣١ َٝب١د٢َ ئ١َػا َٜت، د َٜه٢ بهط َٝـط٠  تـاظ٠  نابٝٓـ٣١  غـ١ضؤن٢  سهَٛـ١ت  غ١ضؤن٢ ططْط١، ناض  ال باغـ٢  ي

َُٝٛاٜــ١ نــطز، ١َضن١ظٜــ١ت٢ َٝه٢ ئ١ْــساَإ ث  ؾــؤِضب٣٠ٚ١ْٚٛ ٚ ال١َضن١ظٜــ١ت ي١غــ١ض قػــ١ٜإ ظؤضٜــإ ب١ؾــ

َٜت، ئ١ٚا١ْ ٠ٚظاض٠ت ب١ ئ١َط ٚ ز٠غ١اَلت١نإ ّ  بهط َُٝـ١  نـ١  ١َضن١ظٜـ١  ال غٝاغـ١ت٢  ئـ١ ٔ  ثـ١ِٜط٣ٚ٠  ئ  يـ١  ١ْنـ١ٜ

ٍَ  ٝساِضاغت َٝٛاظ٠ٚ ب١ٚ زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ نطز٢ْ نؤْرتؤ  ِضٚسـ٢  ٚ قٛزض٠ت نٛؾت٢ٓ ئ١َ١ ِضاغتٝسا ي١ ؾه١ً، ب١ٚ ؾ

 زٚادــاض يــ١ ت١بعــ١ٕ َــٔ ١َضنــ١ظ، يــ١ ٠ٚظاض٠تــ١ناْٝـ ٚ ؾاضؤنــه١نإ يــ١ ب١تاٜبــ١ت٢ زائري٠ناْــ١، َٛباز٠يــ٣١

َٝو بــ١اَلّ خــؤّ، ؾطانػــٝؤ١ْن٣١ يــ١ زٜــاض٠ ٖاٚنــاضامن قػــ٣١ بــؤ نــطزمن ت١ئٝــس غــ١ضباض٣  تــط٣ قػــ٣١ نؤَــ١َي

َٜٝامن َِٝٓ ب١ضظ٣ ظؤض ٖاِٚض ٌ  نـاى  ب١تاٜبـ١ت  تـط،  ؾطانػـٝؤ١ْنا٢ْ  ي١ ئ١ْطخ  نـاى  نـاضٚإ،  نـاى  حمُـٛز،  الاعٝـ

َٝو ي١غ١ض ز.غ١ض٠ٚض، ٍَ نؤ١ََي َُٝٛا١ٜ َٔ ن١ خا ٕ  ٖاٚب١ؾٔ خااَل١ْ ئ١ٚ ث  بهـ١ٜٔ،  ي١غـ١ض  نـاض٣  ز٠بـ٢َ  ٖـ١ََٛٚا

َٜت، ١غ١ضي ئٝؿ٢ ز٠ب٢َ ٚضز٠ناضٜا١ْ ئ١ٚ ١َٖٛٚ ٍَ بهط َٜت ١ٖٚ  ب١غ١ض ططْط١ خاَي١ ئ١ٚ َا٠ٚ تطٜٔ نٛضت ب١ بسض

ِ  سه١َٛت٢ ٚ زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ َٜ َٝو  بـؤ  بٛزدـ١  ز٠بـ٢َ  نـ١   بهـ١ٜٔ،  ؾـ١ضظ  ٖـ١ض  تـ١زٜٚط  بٛزدـ١  ٜاغـا٣  بـ٢َ،  غـاَي

َٜت٠ٚ١، َٜت٠ٚ١، ت١زٜٚط ٚاضٜسات ئ١ط١ض بهط َٜت٠ٚ١، ت١زٜٚط بٛزد١ ٜاغا٣ ز٠ب٢َ ْانط ٍَ بهط َٜعّ ي١ط١  غٛثاؽ. ِض
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 ٠ٚظٜط. د١ْاب٢ ؾ١ضَٛٚ
َٜع باٜع تاَي١با٢ْ/ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ئابٛٚض٣:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝػتا ن١ بٛزد٣١ٜ١ ئ١ّ ب١ِضاغت٢ َٝط٠ ث١ضي١َا١ْ، ئ١ّ ٖاتؤت١ ئ َٜت، َْٛاق١ؾ١ ١ْٚع١ ب١ّ ي ١َُٝ ئ١نط  ِض٣ٚٚ ي١ ئ

َٝري ٠ٚ١سٝػابٝ ٚ ؾ٢ْ١ ٍَ ١ْٝ، ْٛقٛغا١ْٝن٢ ٖٝ  بٛزد١ٜ١، ئ١َ١ ب١َي٢َ ئ١َي  ي١ عريام ي١ ن١ بٛزد١ٜ١ى ي١ط١
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َُٝإ، ز٠َٚي١ت١نا٢ْ َٜت ن١ ٖاٚغ ٢َٝ ئ١َ١ ب١ناضز ٢َٝ قا١ْْٛ، ب١ث َٝه٢ ١َٖٛٚ ئٝػتُٝاضات١ٚ ب١ث  ٖات٠ٚٛ، ت١ٚظحي

١ٜ٠َٛٝى ب١ٖٝ  بٛزد١ٜ١ ئ١ّ َٜ ي٠ٚ١ باؽ ئ١ن١ّ، ئٝػجات٢ َٔ ١ْنطا٠ٚ، ؾ  ٖاٚٚاَلتٝإ ثاض٣٠ ن١ٚا تئ١نط

َٜت َٝػتا خ١َيو، قٛت٢ ٚ ئ١خٛض  ثاض٣٠ زضا٠ٚ، ٣َٚٛ١ٖ ٠َٛظ٠ؾري ت١عٜٛع٣ زضا٠ٚ، ٣َٚٛ١ٖ َٛٚن١ باؾ١ ئ

١َُٝ، ال٣ ي١ ٠ٚغتا٠ٚ ثِطؤش٠ ثاض٣٠ ن٢ بهات، قػ١ زاْإ ث ٕ ٠ٚظٜط٣ د١ْاب٢ ز٠ن١ّ س١ظ َٔ ثِطؤش٠نإ،  ن٢ ئ

َٝوَٛقا ض زا٠ٚ، ١َْإ ثاض٠ ٠ٚغتا٠ٚ ي١ن٣َٛ ٢ًََ ٖات٠ٚٛٚ ًٜٚ َٝو ض ْاٜسا، سه١َٛت ثاض٠ ٠َٚيَ  ب  ب٢ًََ ن١ ١ٜ١ٖ ن١غ

٢َٝ ئ٠ٚ١ ي١زٚا٣ َٔ َٝو ن١ْس بؤ ؾ١ق١ض١ٜ٠ى، ن١ْس بؤ ئ١ب٢َ ت١غسٜل بٛزد١ ١ٖتا٠ٚنٛ قإْٛ ب١ث ١َُٝ ؾ١غً  ئ

 زٚاْع٠ ت١قػِٝ ١ٜى ن١ ؾ١غ ١ْ ئ١ٚ ز٠ن١ٕ، باغ٢ ئ١ٚا ئ٣٠ٚ١ ن١ ؾ١غ ١ْ ئ١ٚ ،12 ت١قػِٝ ١ٜى ئ١ٜه١ٜٓ١

َٝػتا ن١ ئ١نات، مشٛيٝإ َٝٔ ئ١َإ ئ  ن١ باب١تا١ْ ي١ٚ بٝه١ٕ، ئ١ن١ٕ زَي ن٢ الٜس٠ٕ، ٠ْٛٝ ي١غ١ض ١ٖض زاٜططٕ ئ١َي

َٝػتا َٜتا، باؽ ئ ١ٜ٠َٛٝ ب١ٚ َْٛاق١ؾ١نإ بؤن٢ ْاظامن َٔ ئ١نط َٜت، ؾ َٝو بؤ ئ١نط  ئ١ّ تؤ ب٢ًََ ْا١ٜت ١ٜن

َٝو بؤ  نطز٠ٚٚ، ز٠ضت خؤت ئٝػتُٝاض١ٜ٠ ٢ًََ ْا١ٜت ١ٜن َٝ ي١ن٣َٛ زٚاْع٠ت ت١قػِٝ ١ٜى قا١ْْٛ ئ١ّ ب  ٓا٠ٚ،ٖ

َٜتا ئ١َا١ْ باغ٢ بؤن٢ ١ٜ٠َٛٝى ب١ٖٝ  بٛزد١ ْاظامن، َٔ ْانط ١َُٝ ٚا١ْٝ، ق١ت ئ٠ٚ١ ١ْنطا٠ٚ، ؾ َٝػتان١ ئ  ئ

َٝو ٖٝ  ْٝٗائ١ٕٝ نطز٠ٚٚ، بالإ ١َُٝ ئ١ن١ٕ ي٠ٚ١ باؽ ث١ضي١َإ بطاٜا٢ْ ٚ خٛؾو ١ْب٠ٚٛ، زضٚغت خ١ي١ي  ئ

٠َٛٝ ِضاططت٠ٚٛ، ع١قاضضيإ ٚ ظضاع٢ ٚ غٓاع٢ ٢غ١ًؾ ثاض٣٠ َٝػتان١ ؾ١ضَٕٛٚ ئ٠ٚ١ د١ْابتإ ئ َٝط٠ ئ  ١َٚدٛزٕ ي

ٍَ ١ٜى بؤ نطا٠ٚ ئٝكطاض٣٠ ئ١ٚ ١َُٝ، بؤ ق١ٜٓان١ ئ١ٜٚـ ق١ٜٓان١ باؾ١ ١ْٝا، غا َٝػتا ئاٜا  ئ ٠َٛٝ ئ  ثاض٠ن١ٚ ئ

ٍَ َٝت ئ١ٚ َْٛاق١ؾ١ ي١ ئ١ْٝ٠ٚ١ ئ١َػا َٝت ئ١ٚ ئ١ز٠ٜٔ، 31 ئ١َي َٝت ئ١ٚ ئ١ز٠ٜٔ، 35 ئ١َي  بس٠ٜٔ، 25 ئ١ب٢َ ئ١َي

َٝؿا٣١ْ ئ١ٚ ٣َٚٛ١ٖ ئ١َا١ْ ئ٣١ َٝػتا ن١ ن  ئ٠ٚ١ ئٝكطاض٣ سه١َٛت خؤ٠ٚ١َ ي١ ئ١تٛامن نؤٕ َٔ ١ٜ١ٖ، ئ

٠َٛٝ ئ٠ٚ١ زٚا٣ بِطٚات، غ١ًؾا١ْ ئ١ٚ بهات َٜه٢ ئ١غ١ًٕ، ١ْٝ بٛزد١ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ ئ١ظأْ د١ْابتإ ئ  تط داض

َٝػتا تا٠ٚنٛ ئ١ٜسات، باْو ئ١ٚا١ْ، ٚ ع١قاض٣ ١َغاضٜؿا١ْ ئ١ٚ ثاض٣٠ عريام ي١ ئ١ن٠ٚ١َ١ ؾ١ضس٢  ؾائٝس٣٠ ئ

َٝػتا ٠ٚضز٠ططت، َٜو ئ َٜت، ؾائٝس٠ ن١ زضا ق١ضاض  ب١ْٝػب١ت٢ ئ١ٜسات، عريام زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾائٝس٠ن١ ٠ٚض١ْطري

٠ٚ١َُٝ ٠ٚ١َُٝ باْه٢ ب١ عٝ ق٣١ ٖٝ  ئ١ٜسات، خؤ٣ زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ئ  ٖٝ  بهات، ١ثاض٠ٜ ئ١ٚ ت١س١َٛزي ١ْٝ ئ

 ئ١ط١ض الٜس٠ٕ، ئ١ب٢َ ظؤض٠ ئ١َي٢َ ث١ضي١َإ ١ٜ١ٖ، ئٝدتٝ ف ضغَٛات١ناْٝؿ٢ ي١غ١ض ئ٠ٚ١تا ١ْٝ، ؾائٝس١ٜ٠نٝـ

َٝط٠، ٖاتؤت١ بٛزد١  زٚٚ بؤ بٛزد١ٜ١ى ئ١ط١ض بٛزد١ن١، زاْا٢ْ ١ْٚع١ٝت٢ ي١ ١ٜ١ٖ خ١ي١ٍ ١ٜى ئ١ط١ض ئ

َٜت٠ٚ١، ١ٖظاض  ثاض٣٠ باغ٢ ٚاظ٣، ٚ زظ٣ ب١ بب٢َ ئ١َ١ بؤن٢ ١ْب٢َ، تٝا ؾ١ؾاؾ١ٝت٢ بؤن٢ ئٝرت ئ١َ١ بهط

٠َٛٝ نطا٠ٚ، باؽ داض غ٢َ زٚٚ، ب١ ئ٠ٚ١ سٝعب١نإ ثاض٣٠ ب١َي٢َ سٝعب١نإ، ٠ٚ١َٜٓ ئ  ئ٠ٚ١ٍ سٝػاب٢ غ١ض بط١ِض

َٜت غ١ضف سٝعب ثاض٣٠ نطز٠ٚٚ، ق١ضاضتإ ن١ داض  ب١ ئٝعتٝاز٣، ت١ظزٜس٣ غ١ًؾ٢ ٠ٚ١ْى غ١ًف، ب١ ز٠نط

َٜت غ١ضف غ١ًف َٝت، ئ١سعاب قا٢ْْٛ ١ٖتا٠ٚنٛ ئ١نط  ٠ٚضططتب٢َ ظٜاز٣ ز٠ضنٛٚ ن١ ئ١سعاب قا٢ْْٛ  ز٠ضئ١ن

٢َٝ َٜت٠ٚ١، ي ٢َٝ ٠ٚضططتب٢َ ن٢َ١ ٠ٚضئ١طري َٜت، ث ١َُٝ  ئ١زض  بس٠ٜٔ، ئ١َ١ َٛيع٠َري زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ٠ٚنٛ ئ

َٝػتان١ ١ٜع٢ٓ ١َُٝ ئ١بري ب١ضز٠ٚاّ نطا٠ٚ، ئٝكطاض ئ٠ٚ١ ئ  تط ئ١ٚا٢ْ ّب١اَل نطا٠ٚ، تٝا ئٝكطاض٣ ١َٚظٚع١، ي١ّ ئ

١َُٝ َٝػتان١ ن١ ئ١ز٠ٜٔ سٝعبا٣١ْ ئ١ٚ ب١ٖ١َٛٚ ١ٜ١ٖ، تٝا طؤِضاْهاض٣ نْٛه١ ْاتٛاْري، ئ  ئ٣٠ٚ١ ١َعًَٛٔ، ئ

َٜت، ٠ٚض٣ ٣َٚٛ١ٖ ١ٜ١ٖ ٜاغا٢ٜ َؤَي١ت٢  ١َع١ًَٛ، ي٣َٚ١ ١َبايٝػ١نإ ئ٠ٚ١ ٠ٚظٜطإ ئ١د٢ْ١َٛ ي١ ئ١طط
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١ٜ٠َٛٝ ب١ّ ب١ِضاغت٢ ١ٜع٢ٓ َٝري به١ٜٔ، َٝعا١ْٝ َْٛاق١ؾ٣١ ئ١ط١ض ؾ ًَ  ٠ٚظاض٠ت٢ نطز٠ٚٚ، زاضا٢ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ ب

١َٜٛٝ ب١ّ ١َٚظٚع١ن١ ن١ ئ٠ٚ١ب٢َ ١َخػ١ز ئ١ط١ض ْاٜسا، زاضا٢ٜ َٜت، ئٝػاض٠ ؾ  ئ١ط١ض...، ب١اَلّ دٝا١ٜ، ئ٠ٚ١ بهط

َٜت، عذع ي١ باؽ ئ٠ٚ١ زٚا٣ َٜه٢ ئ١نط َِٝ تطٜـ داض  عذع٠ن١ نطز، عذع٠ن١تإ َٛغاز٠ق٣١ خؤتإ ثاض٠ن١ ئ١َي

١َُٝ غ١ض٣ ؤت١ٖات ئ٣٠ٚ١ َٝٔ ئ١ٚدان١ سسٚز٣ا، ١َْاؾٝع٣ ثاض٣٠ نٛا ْري، ئ  ٠ٚض٣ ب١غسا ي١ ْانٔ بؤ ئ١َي

َٝٓا١َٚ َٔ ئٝعباض١ٜ٠ن١ ئ١َ١ بطط٠ٚ١ْا، ٢َٝ ن١ؽ ٖ ١َُٝ ت٠ٚ١، ١ْثطغ٠ٛٝ ي َٝٓر ي١ناب٣١ٓٝ ئ  ٚ َٔ ث

ٍَ ٠ٚؾس ن١ْس بطٜهاض٠ن١َإ،  تط ٠ٚ٣ؾس ن١ْس ب١غسا، بؤ ن١ٜٓٛ ٠ٚظٜطإ ئ١دم٢ْ١َٛ غ١ضؤن٢ ي١ط١

٠َٛٝ، ١َٖإ ب١ ؾ١ف ناب٣١ٓٝ ي١ ب١غسا، بؤ ِضؤٜؿتٜٛٚٔ  ٣َٚٛ١ٖ ْٛٚغ٠ٛٝ، ْٛٚغطاَٚإ ن١ْ١ٖا ْٛٚغطاٚ، ؾ

 نطز٠ٚٚ، زاٚاَإ نطز٠ٚٚ غ١َي١تٝإ ي١ن٣َٛ سان٠ٚ١ُٝ، ١ْؾ١قات٢ ْٝػب١ت٢ ب١ ١ٖض٠ٖٚا تاضٜذ، ٚ ض٠ق١ّ ب١

َٝهُإ ِضؤٜؿت٠ٚٛ، ٠ٚؾسَإ ٢َٝ ت١ئهٝسَإ ١ََٖٛٚإ ْاضز٠ٚٚ، ٠ٚ١َظ٠ؾ  ئ١َ١تا ْاٜه١ٕ، نان١ ئ٢َ نطز٠ٚٚ، ي

 ئ١خري ب٢َا، ن٢ سه١َٛت ي١ ت١قػري ب٢َا، ن٢ َاي١ٝ ٠ٚظاض٠ت٢ ي١ ت١قػري ئ١ب٢َ ئٝرت ١ٖقٝك١ت١ن١ٜ١، ئ١َ١

ٍَ ن١ ئ١ٜ١َ١ ئا داض ٠ٚ١َُٜ غ١ضؤن٢ ي١ط١  ي١غ١ض زا٠ٚت٠ٚ١، ٠ٚاَلػيإ ٚ ْاضز٠ٚٚ َايٝهُٝإ د١ْاب٢ بؤ ١ٖض

١َُٝ ال٣ ي١ ١َٚدٛز٠ ئ٠ٚ١تا ؾت ئاخري نطز٠ٚٚ ئ٠ٚ١مشإ ١ْتت١ْا نطز١ٜٚت٢، ن١ قػ١نا٢ْ َٝت٢ ئ١ٜ٠ٚ١، ئ  ١ٜن

َٝتامن َٔ نٛضزغتإ، زضيٛنطات٢ ثاضت٢ نٛضزغتإ، ْٝؿتُٝا٢ْ ٠َٛٝ ٚت، ث  ز٠ن٠ٚ١ْ١، ت١ئهٝس ظؤض ئ٠ٚ١ ي١غ١ض ئ

 ِض٠ل٢ ب١ َٔ خٛؾه١نامن، ععٜعّ بطا٣ زا٠ٚت٠ٚ١، د١ْابتامن ٠ٚاَل٢َ د١ْابتإ، بؤ ْٛٚغ٠ٛٝ ْٛٚغطاٜٚؿتإ

َِٝ زا٠ٚت٠ٚ١، ٠ٚاَلَِ ١ٜ١َُٝ، ز٠غ١اَلت٢ ١ْ ْا٠ٚ، زاٜإ ئ١ٚإ ز٠ظأْ، ثاض١ٜ٠ ئ١ٚ ٠ٚظٜطإ ئ١دم٢ْ١َٛ ز٠َي  ئ

ٍَ َٛباؾري ٣١َٜٓ ي١ط١ َِٜ خ١ظ  غ١ٜط٣ بؤن٢ باؾ١ ئ٢َ ْٛٚغ٠ٛٝ، بؤتامن ض٠ل٢ ب١ ئ١ن١ّ زَي ض٠داتإ زا١ٜ، ١ٖض

١َُٝ ض٠لٝات٣١ ئ١ٚ  ئ١َ١ زاٚا٣ ْٛٚغ١َٛٝ ْٛٚغ٠ٛٝ، ٠ٚظٜطامن ئ١دم٢ْ١َٛ بؤ ا،ْاضز١َٚت٠ٚ١ ن١ ْان١ٕ ئ

١َُٝ ال٣ ؾت١ ئ١ّ نطا٠ٚ، َٝػتا بس٠ٚ١ْ٠، دٛاب ؾ١ضَٕٛٚ ١ْٝ ئ َٝو خؤ٠ٚ١َ ي١ َٔ ئ َٝػتا ب١اَلّ بس٠ّ، ض٠ق١َ  ئ

َٝطٜٔ، بؤتإ ٚ ز٠ن١ٜٔ ئاَاز٠ بؤتإ باؾ١ ٠ٚضئ١طط٣َ، ن١ْس ئ٠ٚ١ بعامن ِض٠ْط١ ٠َٛٝ خؤ ئ١ْ  باؾرت ي١َٔ خؤتإ ئ

ٍَ ١ْٝ سٝػاب ئ١َ١ ئ١ظأْ، َٝتإ ئ١ٜه١ٕ، َٔ ي١ط١ َِٝ ث َٝت٢ ئ١َي  زضيٛنطات٢ ثاضت٢ نٛضزغتإ، ْٝؿتُٝا٢ْ ١ٜن

َٝؿإ ظ٠ظي١ت ٢سٝعب ؾؤغٝايٝػت، سٝعب٢ نٛضزغتإ، ٍَ، ١ٜنططتٛٚ طؤِضإ، باَي١ن١، ١ٖضزٚٚ ن  ٚنؤ١َ

 س١ظ ِض٠ق١َٝـ ب١ َٔ ب١اَلّ ١ّ،بطان تٝا١ٜ ئ١ٚا٣١ْ ١َٖٛٚ ئٝرت تٛضنُإ، ١َغٝش٢، ئٝػ ٢َ، بعٚٚت٣٠ٚ١ٓ

٠ٚ١َُٓٝ. بؤتا٢ْ ز٠ن١ّ  ئ١ٖ
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 زاْإ. ث ٕ ٠ٚظٜط٣ د١ْاب٢ ؾ١ضَٛٚ
َٜع ع٢ً غٓس٣/ ٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْإ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
ٍَ َٝبٝٓٝا٣١ْ ئ١ٚ ي١ط١ َٜع ن١ ت َٝٝسا، ئاَاش٣٠ عسْإ ناى ب١ِض  ٜإ ز٠ز٠ّ، ي١غ١ض ت١عكٝب٢ زٚٚ َٔ ١ت١ٖقٝك ب١ ث

َٜعٜإ ٠ٚاَل٢َ َٝه٢ باغ٢ ب١ِضاغت٢ ١ٜن١َٝإ ز٠ز٠ٚ١َ٠، ب١ِض  ئ١ٜٚـ نطز، باؽ ططْط٢ ٚ د١ٖٚ١ض٣ ظؤض ؾت

ٍَ نطزٕ ت١عاٍَٛ نؤ١ْٝت٢ ١َٚظٚع٢ ٢َُٜ بٛزد٣١ ي١ط١ َٝٛاظ٣ ت١ٚقٝت١نا٢ْ، نٛضزغتإ، ١ٖض  ئاَاز٠نطز٢ْ، ؾ
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َٜهساب٢َ، ض ي١ ٍَ ب١ضاٚضز ب١ ٜإ غ١باض٠ت ت١ٚقٝت١نا٢ْ ئٝتاض َٝٛاظ٣ ي١ط١  ي١ ب١غسا٠ٚ، ي١ بٛزد١  ئاَاز٠نطز٢ْ ؾ

 سه١َٛت٢ ي١ ب١غسا ي١ ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ ي١غ١ض٣، َٛت١ؾكري ٚابعمن ١ََٖٛٚإ ن١ ئ٣٠ٚ١ ؾٝسضاٍ، عرياق٢ سه١َٛت٢

َٝه٢ ؾٝسضاٍ  ١َيه٢،خ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ غ١ض نطزؤت١ ت١ئػري٣ ن١ َٛغ١ٜ١غٔ، ئ٠ٚ١ْس٠ ناض٠نإ ١ٜ١ٖ، تاٜب١ت ٠ٚظع

 ١َٖإ ب١ ١ٚاْٝـئ خؤ ز٠ز٠ٕ، ي١غ١ض ق١ضاض٣ ن١ بٛزد١ن١ ت١ٚقٝت٢ ؾٝسضاٍ، عرياق٢ سه١َٛت٢ صي١ْٚٛ، بؤ

٠َٛٝ ٢َٝ عرياق٢ ز٠غتٛض٣ ٚ ثطؤططاّٚ ٚث١ِٜط٠ ي١ ؾ َٜػانا٢ْ ٜاغاٚ ١َٖٛٚ ب١ث  ناضز٠ن١ٕ، ي١غ١ض٣ ن١ ِض

َٝه٢  ز٠نات، ؾت ظؤض ي١غ١ض ت١ئػري ٕز٠ن١ٚ زٚا ن١ بهٔ، ت١ٚقٝت١ ئ٠ٚ١ ي١غ١ض ١ٜ١ٖ َٛع١ٜ١ْٝإ ت١ٚقٝت

١َٜٓ َٜص٠نا٢ْ زٜاض٠ ٠ٚنٛ ت١ْؿٝع ت١ْؿٝعٜـ، غ١ض ن١ز َٝب١د٢َ ِض ١َُٝ ئ١ط١ض ثِطؤش٠نإ، نطز٢ْ د  ط١ًُٜٝإ ئ

٢َُٜ ي١غ١ض ١َٜٓٝ ظؤضداض ن١ ١ٜ١ٖ، نٛضزغتإ ١ٖض َٝو ٚ ز٠ن١ٜٔ باغ٢ خؤمشإ ئ٠ٚ١ غ١ض ز  ناالن٢ نؤ١ََي

َٜت، َٜت، زَي باؾرت ئ١َ١ نؤٕ ئ٣٠ٚ١ بؤ ز٠نط َٜعتإ ١َعًَٛات٢ بؤ ب١اَلّ بهط َٜص٠نإ ئ١ط١ض ب١ِض ٢َُٜ ي١ ِض  ١ٖض

َٝو ب١ نٛضزغتإ، َٝت، 61 ز٠ٚضٚب١ض٣ ي١ َٛع١ز٠ي َٝو ب  ؾٝسضاٍ عرياق٢ سه١َٛت٢ ي١ %،61 ي١ ب٢َ ن١َرت غاي

َٝو، ١َٖٛٚ ١َٓٝث١ِض٠ٜٛ، %31 ي١ نات َٜع ب١ضاٚضز٣٠ ئ١ٚ  ت  ت٢ت١ٚقٝ ناض٠غ١ض٣ نؤٕ نطز٣، عسْإ ناى ن١ب١ض

١َُٝ به١ٜٔ، بٛزد١ َْٛاق١ؾ١نطز٢ْ  ١ٜ١ْٜٔا، ظٚٚتط بؤن٢ ت١عي١ٓٝٓٝ َازاّ ١ٜ١ْٜٔ، 11 َاْط٢ بؤ ئ

َٝٓإ بٛزد٣١ %31٣ ن١ ؾٝسضاٍ، عرياق٢ سه١َٛت٢ ب١غسا٠ٚ، ب١ ز٠ن١ٜٔ ض٠بت بؤخؤَإ  غ١ضف ٠ٚب١ضٖ

َٝري ز٠نات، زضٚغت ت١ؾاَٖٛاتٝـ ٛغٛ ظؤضداض ٚابعامن ١َؾاضٜ ، بؤ ز٠نات  ت١ست٢، ب٣١ْٝٛ ١َ٢ؾاضٜع بًَ

َٜطخا٢ْ َٝري، ْاٚ ئابٛٚض٣ ش َٝس٠ْ  ب١ٖ١َٛٚ ز٠ن١ٕ َٛسا٠ٚي١ ز٠ن١ٕ، ت١ْؿٝع َٛخ١ت١ت١ ئ٣٠ٚ١ %31٣ ن١ ي

َٜو َٝٛاظ َٝٓٔ، ت١ؾػ٢ًٝ بٛزد٣١ ي١ ثاض٠ن١ ؾ  ت١ٚظٜ  ٚ َٛخ١غ١غات نطز٢ْ ظٜاز ب١ ز٠ن١ٕ ز٠غت ب١ناضبٗ

١ٜ٠َٛٝى، ١َٖٛٚ ب١ ثاض٠ نطز٢ْ  به١ٕ، ث٢َ ؾ١ضاغ١ن٣١ غ١ز٣ ن١ ئ٣٠ٚ١ بؤ ٕ،بهِط خ١َيه٢ ز٠ْط٢ ئ٣٠ٚ١ بؤ ؾ

٢َُٜ ي١ ز٠ن١ٕ، ؾت١ ئ١ٚ ئ١ٚإ ن١ ِضاْٝسا، سٛنِ ي١ ت١ْسضٚغت١ ْا ظؤض ظاٖري١ٜ٠ن٢ ئ١َ١ف ن١  ١ٖض

١َُٝف ز٠ن١ٕ، زاٚا دٝانإ دٝا ن١ٓٝ خ١َيهٝـ ز٠نات، ئٝٓعٝهاؽ ئ٠ٚ١ نٛضزغتاْٝـ  ت١ْا١ْت ز٠بري، تٛٚف ئ

َٜط ز٠ن١ٓٝ َٜع ١ْٝ، ْادح غٝاغ١ت١ن١ ٚاظس١ ن١ ٕ،ز٠ن١ ث١ِٜط٣ٚ٠ باَي٢ ش َٜع ث١ضي١َإ، غ١ضؤن٢ ب١ِض  ب١ِض

َٝطط٣ َٜع ث١ضي١َإ، غ١ضؤن٢ د َٝط٣ ب١ِض َٜعإ ث١ضي١َإ، غهطت  باب١ت١ ئ١ّ ٚا١ٜ تهاَإ ث١ضي١َإ، ئ١ْساَا٢ْ ب١ِض

َٜت٠ٚ١، زٜطاغ١ت ٚضز٣ ب١ ظؤض ْعٜهسا، ئآٜس١ٜ٠ن٢ ي١ بٛزد١زا، ي١زاْٝؿت٢ٓ ٠ٚ١ْى َٝ نْٛه١ بهط َٝػتا ١ُئ  ئ

َٝؿ١ٜ١ن٢ ١َُٝ ئ١ٜ٠ٚ١، غ١ض٠نُٝإ ن َٜو ي١غ١ض ئ َٝٛاظ َٝؿ٢ ن١ ز٠نري ؾ  ١ٖتا٠ٚنٛ 1992 ي١ 2113،١ٜ ث

 َٛاظ١ْ٠ نطز٢ْ َٛغاز٠ق١ ئٝساض٢ٜ٠، زٚٚ ب١ ض ئٝساض٢ٜ٠ ب١ٜ١ى ض ١ٖب٠ٚٛ، ِضا١ْٝنُإ سٛنِ دؤض٠ 2113

١ٜ٠َٛٝى ب١ٖ١ض ١ٖب٠ٚٛ، َٝذي، ؾ َٝه٠ٚ٢ظ ٠ٚنٛ 2113 زٚا٣ ب١اَلّ ن١ٖ١بٛٚب  غ١ض بٜٛٚت١ ئٝعاؾ١ تط ع

َٜعتإ ظاْٝاض٣ بؤ نطز٠ٚٚ، زضٚغت ت١عكٝسات٢ ن١ ١َٚظٚع١ن١ ٢َٝ ث١ضي١َا١ْنإ، ئ١ْساّ ١َٖٛٚ بؤ ب١ِض  ب١ث

ٍَ )ئٝٓت١ض ز٠ٚزي ١ْقس٣ غ١ْسٚق٢ ت١قاضٜط٣ َٝػتا عريام ١َضن١ظ٣ باْه٢ ؾ١ٕ( َؤْٝت١ُض٣ ْاؾٓا  ْعٜه٣١ ئ

َٝ ناؾ٢ زؤالض٣ ئٝشتٝات٢ زؤالض ًَٝاض 62  نؤ نؤٕ ثاض١ٜ٠ ئ١ٚ ت١بع١ٕ عريام، ن١ ئ٠ٚ١ ي١ب١ض ١ٜع٢ٓ سا١ٜ،ت

َٝت٠ٚ١ا، َٜت ت١قسٜط ١ْٚت غعط٣ ن١ ١ْٚت١، ؾ١ضق٢ ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ ب١ؾ٢ ظٜاتطٜٔ ز٠ب َٜو ب١ ز٠نط  ي١ غعط

َٜت، ظٜاتط ن١ َٝعا١ْٝزا،  35 ئ١ٚ ز٠ٜؿطؤؾٔ، 121 ب١ خؤٜإ ئ٣٠ٚ١ زٚا٣ 85 ب١ ئ٣٠ٚ١ ٠ٚنٛ ن١ ز٠ؾطؤؾط
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َٜط ت١ْٗا ت١ْٗاٚ ض١ٖ٣َٚٛ١ٖ ؾ١ضق١، زؤالض٠ ٍَ عرياق٢ سه١َٛت٢ ٠ٚظٜطا٢ْ غ١ضؤى ز٠غ١اَلت٢ ي١ش  زا١ٜ، ؾٝسضا

٢َٝ ن١ َٝػتا ِضابطزٚٚ، غااَل٢ْ خٝ زي ي١ ئ١َ١ ت١بٝع١ٝن١، ق١ْات١ ب١ث ٍَ ئ  نطا٠ٚ، تط ؾت٢ تاٜب١ت٢ ب١ ئ١َػا

َٝػتا ١ٖتا٠ٚنٛ َٝه٢ عرياق٢ ١َضن١ظ٣ باْه٢ َٛساؾع٣ ئ  ت١زاخٍٛ ١ْبٛٚ ١ٖق٢ ن١ؽ بٛٚ غ١ضب١خؤ ز٠غ١اَلت

َٝػتا بهات، َٜـ ت١ْا١ْت ئ َٜع ْٛٚغٝٓط٣١ ب١ زضا٠ٚ ز٠غ١اَلت١ن١ ي١ٚ  عرياق٢ سه١َٛت٢ ٠ٚظٜطا٢ْ غ١ضؤن٢ ب١ِض

،ٍَ ٍَ ؾٝسضا َٝػتاف ن١ ثاض٣١ٜ٠ ئ١ٚ ب١ٖ١ضسا ١َٜٝ، ئ َٝت٠ٚ١، ظٜازٜـ ن١ ي١ٚ  ن١ ١َؾطٚظ٠ ثاض١ٜ٠ؾسا ي١ٚ خؤ ز٠ب

٢َُٜ ب١ؾ٢ َٝساب٢َ، نٛضزغتاْٝؿ٢ ١ٖض َٜو ب١ٖ١ض ١ضئ١ط ت َٝٛاظ ١َُٝ، َٝعا١ْٝن٣١ ئ١ط١ض ؾ  نطز٢ْ َٛغاز٠ق١ ئ

َٝه٢ ٜإ ب٢َ زضٚغت ث١ضي١َإ، ي١ َٝعا١ْٝ َٜو ب١ٖ١ض ظٜاز٠ب٢َ، ؾت َٝٛاظ ١َٜٝ ن١ ئٝشتٝات٣١ ئ١ٚ ب٢َ ؾ  ي١ٚ

٢َُٜ ز٠ع٢ُ ن١ ١َؾطٚظ٠  غرتاتٝص٣ ثِطؤش٣٠ نطز٢ْ ت١ٌَٜٛ ي١ عذع، نطز٢ْ غ١ز ي١ بهات، نٛضزغتاْٝـ ١ٖض

َٝه١ ئ١َ١ ١ْبٛٚ، تٛاْازا ي١ ٛئ١ط١ضٖات َٜع ت١ئٝس٣ ب١ِضاغت٢ َٔ ن١ باب١ت ١َُٝ ن١ ز٠ن١ّ، عسْإ ناى ب١ِض  ئ

١َُٝ ض٠بت٣١ ئ١ٚ ٠ٚظع٢ ٚضز٣ َٛضاد١ع١ٜ١ن٢ َٝػتا ن١ئ َٝو ٚاق  ب١ ب٠ٚٛ ١ٜع٢ٓ ئ ٍَ ساَي  ن١ ب١غسازا، ي١ط١

١َُٝ ئ١ط١ض بعاْري َٝٓا، 11 َاْط٢ خؤَإ بٛزد٣١ ئ  ئ١َط د١ْابتإ ئ١ط١ض ،ز٠ن١ّ ئ٠ٚ١ ثطغٝاض٣ َٔ ٖ

َٜو ب١ٖ١ض ب٢َ ٜاغا ب١ بؿ١ضَٕٛٚ، َٝٛاظ ٍَ 11٣ َاْط٢ به١ٜٔ َٛيع٠ّ سه١َٛت ؾ َٝري ئ١َػا  2113 َٝعا٣١ْٝ ب

َٝػتا٠ٚ ي١ ١ٖض به١ٜٔ، ت١قسِٜ ١ٜ٠َٛٝن٢ ١ٜع٢ٓ به١ٜٔ، باغ٢ ز٠ب٢َ ئ ١َُٝ نٛضت، ب١ؾ َٝري ئ١ط١ض ئ  ،11 َاْط٢ ب

َٝٓري، 2113 غاَي٢ بٛزد٣١ َِٝ، ت١ؾػٌٝ بؤ ض١ٖ ١ٖظاض 651 ب  ١ٖظاض651 ي١ط١َي١ ن١غط٣ ئٝشتُٝاي١ ز٠َي

٠َٛٝ باؾ١ ١ٜ١ٖ، ٠َٛظ٠ف ١َُٝ ن١ ز٠ن١ٕ ت٠ٚ١قٛع ئ َٝري 11 َاْط٢ ئ  211 بٛٚب١ٓ بإ ١ٖظاض، 411 بٛٚب١ٓ ب

َٝه٢ ئ٠ٚ١ ٚابعامن ئ٠ٚ١ خؤ ئ٢َ بٛد١ ١ْٝ، ؾ١ضق٢ ٖٝ  بٛزد١ٜ١ ئ١ّ طٛتطا ئ١ط١ض ١ٖظاض،  ئ١َ١ غطٚؾت١ٝ، ؾت

َٝؿ١ٜ١ن١ ١َُٝ ن  ٠َٛظ٠ؾ٢ ١ٖظاض 18 خؤ٣ ١ٜ١ٖ، ع١قسَإ ١ٖظاض 17 ١ٜ١ٖ، ٠َٛظ٠ؾُإ ١ٖظاض 651 ئ

َٝٛاظ٣ خؤ٣ ١ٜ١ٖ، ع١قسَإ  ٠َٛظ٠ؾ٢ ١ٖظاض 18 ١ٖبٛا١ٜ، ع١قسَإ ١ٖظاض 651 ز٠بٛا١ٜ ت١ْسضٚغت ؾ

َٝه١ ئ١ٚ طٛت ز٠َإ ئ٠ٚ١ ١ٖبٛا١ٜ، زائُُٝٝإ َٝه٢ ١َٖٛٚ َٛضاد١ع٣١ َٛض٠ت١ب٢ ب١ ظؤض ن١ سه١َٛت  ؾت

١َُٝ ١ٜ١ٖ ن١ ت١ظ٠خ٣١َٛ ئ١ّ ب١اَلّ ز٠ٚٚ،نط ١َُٝ ز٠ظاْري، ئ١غباب١ن٣١ ١ََٖٛٚإ ئ  ي١َاْط٢ ٖاتٛ ئ١ط١ض ئ

َٝٓا، َإ 2113 بٛزد٣١ ٖاتري، 2112 ٣ 11 ١َُٝ ئ١ط١ض ٖ َٝو ب١ بٛزد١ن١َإ ئ  ن١ نطز، ت١عيري ِض٠ق١َ

َٝه٢  ب١ غ١ز٠، ي١ س١ٚت ؤٜٓتث ز٠ خؤ٣ %17،١ْٝ بٛٚ، %17 ن١ بٛزد١ن٣١ عريام سه١َٛت٢ بٛٚ، ن١ّ ض٠ق١َ

١َُٝ بٛزد١ن٣١ ت١قػري٣ ئ٠ٚ١ بٛٚ، ظٜاتط ئ١ٚإ بٛزد٣١ ٖاتٛٚ ئ١ط١ض به١ٜٔ، ئٝػبات٢ ز٠تٛاْري ض٠ق١َٝـ  ئ

َٜت، ن٢ َٝس َٝٔ ئاٜا ي ٠َٛٝ ئٝشتٝادات٢ ْاَي َٝو ...، ئ َٝه٢ ئ١َا١ْ، ثطغٝاضٕ نؤ١ََي َٜت ن١ تط خاَي  ث٢َ ئاَاش٣٠ ز١َ٠ٚ

َٜع ن١ بس٠ّ، َٝٝسا، ئاَاش٣٠ ئابٛٚضٜـ ٚ ٢زاضاٜ ٠ٚظٜط٣ ب١ِض  ١ٖض به١ٕ، ع١ؾّٛ ن١ ت١بٝع٢ ئ١ٜ٠ٚ١ ١َغ١ي٣١ ث

َٜعٜإ ن١ ١ٜن١ّ خاَي٢ ي١غ١ض َٜط١ ٜاغا ئ١ط١ض بٛزد١، َٛغاز٠ق٣١ ١ٖتا٠ٚنٛ بٛزد١ َٛغاز٠ق٣١ ي١ ٚت٢ ب١ِض  ِض

َِٝ َٔ بسات، ب٠ٚ١ َٜه٢ ئ٠ٚ١ ز٠َي  ئ١دماّ باؾرت إناض٠ناصي بتٛاْري ئ٣٠ٚ١ بؤ ١َٖٛٚمشإ بؤ باؾ١، ظؤض ناض٠غ١ض

َٜطا (اسالٔ٘ الطي٘ باىتَاٛ) ز٠ب٢َ، غ١يل 31/12 ي١ ن١ به١ٜٔ، َازي غ٣١ْ١ ب١ ئًٝتٝعاّ ٠ٚ١ْى بس٠ٜٔ،  ِض

١َُٝ خ١َيه٢، قٛت٢ غ١ض نطزؤت١ ت١ئػري٣ بٛزد١ ن١ٚت٢ٓ زٚا ن١ ئ٣٠ٚ١ ١َغ١ي٣١ ْاظامن، ئاغا١ٜٝن٣١  با ئ

َٝه٢ ب١ ثطغٝاض٠ن١  غ١ضف ن١ ؾتا٣١ْ ئ١ٚ نري ن١ٚت٠ٚٛ، زٚا بٛزد١ ١ن َاْط٣١ ؾ١ف ي١ّ به١ٜٔ، تط ١ْٚع
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٠َٜٛبطز٢ْ ي١ بطط٠، ١َعاؾات ي١ نطإٚ، غ١ضف ٣َٚٛ١ٖ تط ؾتا٣١ْ ئ١ٚ ١ْنطإٚا،  ي١ بطط٠، ز٠ٚائري ب١ِض

َٜو َٜه٢ ٣َٚٛ١ٖ ئ١ٚا١ْف ٚ ظضاع٢ ئٝعاْات٢ ي١ ١ْٖس َٝٛاظ  ١ْزضإٚ ن١ ؾتا٣١ْ ئ١ٚ زضا٠ٚ، ٣َٚٛ١ٖ غٛيؿ١، ب١ؾ

 ؾ١ف ي١ ن١ ؾتا٣١ْ ئ١ٚ نطزٕٚٚ، ت١قسضيُإ يٝػتٝـ ب١ نطا٠ٚ، ت١ٌَٜٛ ٣َٚٛ١ٖ ١ٖض ثِطؤش٠نإ بٕٛٚا، ن٢

َٝػتا ا٠ٚن١ٖٛت ِضابطزٚٚ َاْط٢ َٝٓري، ئ١ٚا١ْ ْا٣ٚ ب١ْاٚ با نريا ١ْزضإٚ ئ١دماّ ئ  ْٝػب١ت٢ ب١ ١ٜن١ّ ب

َٝؿٓٝاض ثِطؤش٠ ثِطؤش٠نإ، َٜه٢ ٚ َؿت ن١خؤؾ٢ نطا٠ٚنأْ، ث  ١ّٖ ٚ خؤَإ ب٢ٜٓ١ ي١ ١ّٖ ي١غ١ض٠، ظؤض٣ َِط

ٍَ َٜعٜـ، ث١ضي١َا٢ْ ي١ط١ َٝٔ ن١ ب١ِض ٠َٛٝ ز٠َي َٝه٢ ئ  سه١َٛت تاق١ت٢ ئاٜا ١ٜ١ٖ، ب١ضز٠ٚاَتإ ثِطؤش٣٠ ظؤض٣ يٝػت

َٜسإ بٔ ب١ضز٠ٚاّ زا١ٜ، سه١َٛت تاق١ت٢ ي١ ز٠ب٢َ زضٚغت ن١ ت١ضان٣١َٛ ئ١ٚ  ت١ي١باتا١ْ، ١َٖٛٚ ب١ٚ ب١طٛ

َٜه٢ ز٠ب٢َ ٜاْٝـ َٝٛاظ َٜ َٛضاد١ع٣١ تط ب١ؾ َٝؿٓٝاض ثِطؤش٣٠ ت،بهط  بٛزد٣١ ي١ ِضاغت١، ١ْنطا٠ٚ، ث٢َ ز٠غت ث

 ئٝعاْات٢ ب١اَلّ ١ْزضا٠ٚ، ظضاع٢ غٛيؿ٣١ ١ْزضا٠ٚ، ع١قاض٣ غٛيؿ٣١ ١ْزضا٠ٚ، ظ٠ٚاز غٛيؿ٣١ ت١ؾػًٝٝسا،

 ١َب١غتٝـ ئ١ط١ض َٛس١ز٠زٕ، ؾت١نإ ئ٠ٚ١ ي١ب١ض زضا٠ٚ، ٣َٚٛ١ٖ ئ١َا١ْ س١ؾ١ض٣ َٛبٝسات٢ ٚ غ١َازات

١َُٝ ١ْب٢َ، تٝهطاض ئ١َ١ ئآٜس٠ غاَي٢ بؤ ٚت٢ عسْإ ناى ٠ٚنٛ ١ب٢َ،ْ ٖٝ  ١ٖض ئ١ٜ٠ٚ١  غ١ض به١ٜٓ١ ت١ضنٝع ئ

َٝٝا١ْ، ئ١ٚ َٜٝٛػت ناض٠غ١ض٣ ئ٠ٚ١ ظ٢َٓ ي١ غ ١َُٝ تاظ٠ خؤ به١ٜٔ، ئٝكرتاح ث ١َُٝ ،2111 غاَي٢ ْان٠ٚ١ٓٝ ئ  ئ

 نٛضزغتإ خ١َيه٢ ٢ن١ٓٝناْ ١َٖٛٚ خع١َت٢ ي١ ؾٝع١ًٕ ز٠ب٢َ ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ خؤ٣ به١ٜٔ، 2113 باغ٢ ز٠ب٢َ

َٝٛاظ٠ ب١ٚ َٜت٠ٚ١، بري ؾ  غٛثاؽ. ظؤض بهط
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز.اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

َٝػتاَإ زاْٝؿت٢ٓ َٜٓري، ث٢َ نؤتا٢ٜ ئ َٝٛاض٠ ز َٝٓر غ١عات ئ َٝطٜٔ. ب١خٛاتإ ث  ز٠غج
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َٜع ز.   ٕ باٜع/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:اضغب١ِض
َُٜٞ نٛضزغتاْٞ عريام بؤ غاَيٞ ب١ضز٠ٚ اّ ز٠بري ي١غ١ض طؿتٛطؤنطزٕ ي١غ١ض ثطؤش٠ ٚ ٜاغاٟ بٛزد١ٟ ١ٖض
َٜين خؤتإ، ١ْغطٜٔ خإ، ؾ١ضَٛٚ.2112 َٝص١ْٟ زاضاٜٞ ؾ١ضَٕٛٚ بؤ ؾٛ  ، ي

َٜع ١ْغطٜٔ طياٍ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َُٜٞ نٛضزغتا ١َُٝ طؿتٛطؤ ي١غ١ض بٛزد١ٟ ١ٖض َٜت ي١غ١ض زٜاض٠ ن١ْس ِضؤش٠ ئ ٕ ز٠ن١ٜٔ، ي١ غ١ض٠تا٠ٚ ز١َ٠ٚ
 ١َُٝ ِضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ن١ْس قػ١ٜ١ى به١ّ، الٟ ١ََٖٛٚإ ئاؾهطا١ٜ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ َاْسٚٚ بٕٛٚ، ئ
َٝو  َٞ ن١ ١ٜن َٝٝإ ْاخؤف ١ْب َٞ ئ١ٚ ٖاٚناضا١ْمشإ ث َاْسٚٚب١ْٚٛن١ٜإ ب١ ١ْٖس ٠ٚضز٠ططٜٔ، ب١يّ ز٠ب

َٟ ي١ ن١ّ  َٞ ز٠طط َٝو ن١ّ ٚ ِض٠خ١ٜٓإ ي ٚ نٛضتٞ ِضاثؤضت١ن١ٜإ، ١ٖض ي١ٚ ِضاثؤضت١ٟ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ن١ نؤ١ََي
َٜهٞ تٝا ئاضاغت١ٟ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ نطا٠ٚ، ئ١ٚ ن١ّ  َٝسا١ٜ، زٜاض٠ ن١ْس ثطغٝاض نٛضتٞ ت

َٜعٜإ نطزٜٚٚا١ْ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ، ئ٠ٚ١ ِضا َٝيَن ن١ ٚ نٛضتٝا١ْ ٚ ئ١ٚ ثطغٝاضا١ْٟ ن١ ب١ِض غت١ٝٝى ز٠غ١غي
َٞ غاَي١ ١ٜى ي١ زٚاٟ ١ٜى  ١َُٝ غ َٞ ز٠ز٠ّ، زٜاض٠ ئ ، 2111َٔ ئ١ّ خاَي١ٜإ ي١ نؤتاٜٞ قػ١نامن زا ئاَاش٠ٟ ث

َُٜٞ نٛضزغتإ طؿتٛطؤ ز٠ن١ٜٔ، ي١غ١ض ئ١ٚ بٛزد١ ظؤض٠ٟ ن١ ١ٜ١ٖ  2112، 2111 ي١غ١ض بٛزد١ٟ ١ٖض
َٝٓإ ن١ّ ز٠ ٍَ ظٜاز ز٠نات، ب١يّ نٛضتٗ ٍَ ب١ غا نات، ي١غ١ض ئ١ٚ ب١ ١ٖز٠ضزإ ٚ خ١ضز نطز١ْٟ ن١ ي١ غا

َُٜٞ نٛضزغتإ زا ١ٜ١ٖ، ز٠بٛا١ٜ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ئ١ٚ ن١ّ ٚ نِٛضٜٝا١ْٟ  زاٖاتٞ ١ٖض
َٞ نطا٠ٚ ٚ طؿتٛطؤٟ ي١غ١ض نطا٠ٚ، ز٠بٛا١ٜ ب١ ١ْٖسٜإ ٠ٚضططتا١ٜ ٚ  َٝؿٛٚ ئاَاش٠ٟ ث ن١ ئ١ّ ن١ْس غاَيٞ ث

َٞ ناضٜط١ٜٝ١نٞ ٖ َٝت ناضٜط١ٜٝ١نٞ ئ١ٚتؤٟ ١ْبٛٚب ١بٛا١ٜ ي١غ١ض ِضاثؤضت١ناْٝإ، ب١يّ ب١زاخ٠ٚ١ ي٠ٚ١ ز٠ن
َٝهٞ ظؤضٟ  َُٜٞ نٛضزغتإ زاٖات ٍَ زاٖاتٞ ١ٖض ئ١ٚ ١َٖٛٚ طؿتٛطؤ١ٜٟ ن١ ي١ٚ ن١ْس غاَي١ نطزَٚٚا١ْ، ئ١َػا

َٝهٞ َٝٓاْ َٜص٠ن١ٟ ْازٜاض٠، بٛزد١ٜ١نٞ ظؤضَإ ١ٜ١ٖ، ب١يّ نٛضتٗ َٝٓإ ٚ  ١ٖب٠ٚٛ، ب١يّ ِض ظؤض، ئ١ّ نٛضتٗ
َُٜٞ نٛضزغتإ  ٌَ قبَٛيٞ ْانات زاٖاتٞ ْاٚخؤٜٞ ١ٖض بٛزد١ ظؤض١ٜٝ، ئ١ّ ْازٜاضٟ زاٖات١ ي١ ِضاغ  زا ع١ق
َٝؿه١ٚتٔ، ي١  َِٝ ؾ١ض١َ ي١ غ١ز٠ٟ بٝػت ٚ ١ٜى، ي١ غ١ضز٠َٞ ث َٝت، ب١زاخ٠ٚ١ َٔ خؤّ ث ئ٠ٚ١ْس٠ ن١ ب
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َُٜٞ نٛضزغت َُٜٞ غ١ضز٠َٞ ع١ٚي١َ١ ٖاٚٚيتٝاْٞ ئ١ّ ١ٖض َٞ ب١ف بٔ تا ِضازز١ٜ٠ى ي١ زاٖاتٞ ١ٖض ا١ْ ب
َٝت ١ٜعين ب١زٚاٟ قٛتٞ ي١ زاٖاتٛٚزا  َٞ ب َُٜٞ نٛضزغتإ ن١ْس٠، تا ٚاٜإ ي نٛضزغتإ، ١ْظأْ زاٖاتٞ ١ٖض
ٍَ خؤظط١َإ ب١  ٍَ ب١ غا َٝٔ غا ًَ َُٜٞ نٛضزغتإ بؤ قٛتٞ ِضؤشا١ْٟ خؤٜإ ب١زاخ٠ٚ١ ب َٞ ٖاٚٚيتٝاْٞ ١ٖض ز٠ب

َٜت٠ٚ١، دٝاٚاظٟ ١ٜ١ٖ، ئ١ٚ زاٖات١ ثاض، زٜاض٠ بٛز َُٜٞ نٛضزغتإ ي١ ٚيتاْٞ تط ن١ دٝا ز٠نط د١ٟ ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغتا٠ٚ١ْ، ي١ّ بٛاض٠زا  َٝت١ ْاٚ خ١ظ١ٜٟٓ طؿ  ١ٖض َُٜٞ نٛضزغتا١ْ ن١ ب١ ظؤضٟ ْان ْاٚخؤٜٞ ١ٖض

َُٜٞ نٛضزغتإ ١ٜ١ٖ، َٔ ي١ٚ ؾؤ َٝهٞ ظؤضٟ زاٖاتٞ ١ٖض َٝهٞ ظؤض ٚ ب١ ١ٖز٠ضزاْ ض٠ٚ١َٟ ن١ ب١ ؾرِيؤزاْ
َٞ ز٠ن١ّ ن١ باغٞ زاٖات ز٠نات ب١ نٛاض  ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ ١ٜن١ّ داض ت١غًُٝٝإ نطزٜٚٚٔ ي٠ٚ١ ز٠غت ث
غ١ز ٚ س١ؾتا ٚ ؾ١ف ًَٝاض، ن١ ي١ غ١ض٠تا٠ٚ ت١غًُٝٝإ ب١ ئ١ْساّ ث١ضي١َا١ْنإ نطز، نٛاض غ١ز ٚ س١ؾتا 

١َُٝ نٛاض غ١ز ٚ َٜعٟ ٚتٞ ئ َٝذ باٜع ب١ِض س١ؾتا ٚ ؾ١ؾ١ن١ ئ١ّ ؾؤض١ََإ ظٚٚ  ٚ زٚٚ ًَٝاض بٛٚ، ناى ؾ
َٞ، ئ١ٚ نٛاض غ١ز ٚ  َٝذ باٜعٜـ ئاطازاض ب ْاضز٠ٚٚ، ب١يّ س١ظ ز٠ن١ّ ١َٖٛٚ ال١ٜى ئاطازاضٜٔ ي٠ٚ١، ناى ؾ
١َُٝ ي١ زٚاٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ٠ٚظٜط٠  َٝو زا ئ١ّ ؾؤض١َ ط١ٜؿت٠ٚٛ ب١ ز٠غت ئ س١ؾتا ٚ ؾ١ف ًَٝاض٠ ي١ نات

َٜع٠نإ ٖات١ْٚٛت١ يٝص١ْنا٠ٚ١ْ ٚ َ ْٛاق١ؾ١ٟ ي١غ١ض نطا٠ٚ، زٚاٟ ئ٠ٚ١ ئ١ٚ ؾؤضَٞ نٛاض غ١ز ٚ س١ؾتا ب١ِض
ٚ ؾ١ف ًَٝاض٠ ط١ٜؿتؤت١ الَإ، خؤ ئ١ط١ض ب١ نٛاض غ١ز ٚ س١ؾتا ٚ زٚٚ ًَٝاض٠ن١ بٛا١ٜ ١ٖض٠ٚنٛ ٖاٚناضّ 
َٝٓا١ْن١ ١ْبٛٚ،  َٝسا، نٛاض ًَٝاض ٚ نٌ ًَٝؤْٞ ن١ّ ز٠بٛٚ، ن١ ئ٠ٚ١ ي١غ١ض نٛضتٗ َٜػتإ خإ ئاَاش٠ٟ ث نٛ

٠ٚ١َٜٓ بؤ بٛزد١ٟ غاَيٞ  زٜاض٠ ٍَ خؤظط١ ب١ ثاض، ئ١ط١ض بط١ِض ٍَ ب١ غا َِٝ غا ، ي١ بٛزد١ٟ 2111ن١ َٔ ز٠َي
َٝػتا زٚٚ غ١ز ٚ س١ؾتا ًَٝاض زٜٓاض ظٜاتط٠ ي١ بٛزد١ٟ غاَيٞ  2111غاَيٞ  ١ٚ ، ئ٠ٚ١ غ١باض٠ت ب2112بؤ ئ

َٟ ت١ْٗا ئاَاش٠ ب١ ٜزاٖات١، غ١باض٠ت ب١ زاٖاتٞ ؾِط ١ى ؾِطؤن١خا١ْ بس٠ّ، ؤن١خا١ْنإ، َٔ ز١َ٠ٚ
َُٝاْٞ ١ٜ، ن١ ئ١ٜٚـ ي١ ؾِط َُٝاْٞ ؾِطؤن١خا١ْٟ غً ١ٜ١ٖ، ١ٜعين ي١ ز٠ض٠ٚ٠ ؾت  ئ١ٚ زٜاضز٠ؤن١خا١ْٟ غً

َُٝاْٞ ئاَاش٠ ز٠ز٠ٕ ب١  َٝط٠زا ٖٞ ؾِطؤن١خا١ْٟ غً َٜت ٚ طَٛططٞ خؤٟ ١ٜ١ٖ، بادٞ خؤٟ ١ٜ١ٖ، ت١ْٗا ي ز
َٝط ٖاتين ئاَيتٕٛٚ، ن١ ئ٠ٚ١ خؤٟ ي١ خؤٜسا ب١ِضاغ  ناض ٜط١ض١ٜٝنٞ ظؤضٟ ١ٜ١ٖ، باغٞ ؾِطؤن١خا١ْٟ ١ٖٚي

َٜص٠ٟ ٖاتين  َُٝاْٞ زاٖاتٞ ١ٖب٠ٚٛ ٚ ِض َٝط ظٜاتطٜـ ي١ ؾِطؤن١خا١ْٟ غً ْان١ّ، زَيٓٝاّ ؾطؤن١خا١ْٟ ١ٖٚي
َٝٓر َاْطٞ غاَيٞ  َٜهٞ ث ٠ٚ١َُٜٓ، ي١ غاَيٞ 2112ئاَيتٕٛٚ بؤ ١ٖضزٚٚ ال١ٜٕ ظؤض٠، َٔ ت١ْٗا ئاَاض تإ بؤ ز٠خٛ

َٞ  بِطٟ ئ١ٚ 2112 َٝٓر غ١ز ٚ غٞ ٚ غ َُٝا٠ٚ١ْٝٝ زٚٚ ١ٖظاض ٚ ث ئاَيت١ْٟٚٛ ن١ ٖاتؤت١ ؾِطؤن١خا١ْٟ غً
َٜت١ ْاٚ ؾِطؤن١خا١ْنا٠ٚ١ْ  َٝٓر، ئ١ّ ئاَيت١ْٚٛ ن١ ز نًٝؤغطاّ ب٠ٚٛ، ٚاتا زٚٚ ت١ٕ ٚ ْٝٛ ظٜاتط، ئ٠ٚ١ تا َاْطٞ ث

َٝٓر ١ٖظاض زٜٓاض طَٛططٞ ١ٜ١ٖ، بؤ ١ٖض ١ٜى ن َٞ بؤ ١ٖض ١ٜى نًٝؤغطاّ بٝػت ٚ ث ًٝؤغطاّ ثاْع٠ ١ٖظاضٟ ي
َٝٓر ١ٖظاضٟ به١ٟ،  ٠ٚضز٠ططٕ بؤ ؾ١سػٞ ئاَيت١ْٚٛن١ٟ، ئ١ط١ض ئ١ٚا١ْ ١َٖٛٚ نؤ به١ٜت٠ٚ١ ظ٠ضبٞ بٝػت ٚ ث
َٝٓر ١ٖظاض ز٠نات، ظ٠ضبٞ ثاْع٠ ١ٖظاض زٜٓاض٠ن١ به١ٟ غٞ ٚ  َٞ غ١ز ٚ بٝػت ٚ ث َٞ ًَٝؤٕ ٚ غ ؾ١غت ٚ غ

َٝٓر ١ٖظاض زٜ َٝٓر غ١ز ٚ س١ٚت ًَٝؤٕ ٚ ْؤ غ١ز ٚ ٠ٚ١ْز ٚ ث ٓاض ز٠نات، ئ١ط١ض ت١ْٗا ئ١ّ زٚٚ ١ٖظاض ٚ ث
َٞ ١ٜ ظ٠ضبٞ زٚٚ به١ٜٔ بؤ زاٖاتٞ غاَيٞ  سٝػابٞ به١ٟ، ن١ َٔ زَيٓٝاّ ٖاتين ئاَيتٕٛٚ بؤ  2112غٞ ٚ غ

َُٝاْٞ ي١ غاَيٞ  ظٜاتط٠ ي١ ؾ١ف ت١ٕ ٚ ْٝٛ، ب١يّ َٔ ت١ْٗا بؤ ب١ضناٚ ِضْٚٚٞ ئ١ٚ  2111ؾِطؤن١خا١ْٟ غً
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َٝ َٝو زٚٚ غ١ز ٚ زٚٚ ًَٝؤٕ ٚ زٚٚ ١ٖظاض ٚ ث َٞ نًٝؤ١ّٜ سٝػاب نطز٠ٚٚ، بؤ َا٠ٟٚ غاَي ٓر غ١ز ٚ غٞ ٚ غ
 َُٜٞ َٝط ظٜاتط ٖاتؤت١ ْاٚ ١ٖض ؾ١ف غ١ز ٚ نٌ ١ٖظاض زٜٓاض ز٠نات، ن١ ئ٠ٚ١ زَيٓٝاّ ي١ ؾِطؤن١خا١ْٟ ١ٖٚي

َٟ قػ١ٟ ي١غ١ َٝهٞ تط ن١ ز١َ٠ٚ َٝٔ، خاَي ٍَ ئ٠ٚ١ف زا َٝٓش١ٟ بؤ زاز٠ْ ض به١ّ، ي١غ١ض نٛضزغتا٠ٚ١ْ، ي١ط١
َٝط٠زا تؤَاض نطا٠ٚ ي١  ١َغ١ي١ٟ زاٖاتٞ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝٝنا١ْ، زاٖاتٞ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝٝنإ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ي
َٜص٠ٟ زاٖات١ن١ٟ ظؤض ظؤض ظٜاتط٠، ئ١ط١ض ١ٖض ٠ٚنٛ ٖاٚناضّ  ِضاغ  زا ظؤض ي٠ٚ١ ن١َرت٠ ن١ ١ٜ١ٖ، ١ٜعين ِض

َٝطظاز ئاَاش٠ٟ ب١ ت١ْه١ض٠نإ  ١ض٠نإ، َٔ ١ٜى سٝػابٞ بهٛٚنتإ بؤ ز٠ن١ّ، ا، ٖاتٛنؤٟ ت١ْهزناى ؾ
َٝو ن١ ي١ ثطزٟ تاغًٛد٠ٚ١ بؤ غ١ٜت١ض٠ٟ ن١ضنٛٚى، ١ٜعين ١ئ١ٜٚـ ي١ َا٠ٟٚ ن١َرتٜٔ ي١ غ عات

َُٝاْٞ َُٝاْٞ -غ١ٜت١ض٠ٟ غً َٞ غ١ز ٚ ْؤ تاْه١ض غٛٚت١َ١ْٞ ٖاتؤت١ غً ن١ضنٛٚى ي١ َا٠ٟٚ ١ٜى غ١عات زا غ
َٝت ٚ ٠ٚ١ٜ، ي١ َا٠ٟٚ ١ٜى غ١عات زا، ئ١ّ تاْه١ َٝهٞ ظؤض٠، ئ١ط١ض ب َٞ ١ٖض زاٖات َٝت ٚ ١ْٚت ب ضا١ْ ئ١ط١ض ب

َٞ ١ٖض ثاض٠ٟ ئ١ٚ زاٖات١، خؤ ئ١ط١ض ٖٝهٝؿٞ تٝا ١ْٝ ٚ ب١تاَي١ ئ١ّ تاْه١ضا١ْ ب١ِضاغ  س١ق١  ئاٚ ب
َٝهٞ تط ن١  َٜط١ ٚ با١ْنإ، خاَي َٝهساْٞ ِض َٟ ب١ضاَب١ض ب١ تاْه١ض٠نإ ن١ ز٠بٔ ب١ ٖؤناضٟ ت ئٝذطائات بهط

َٟ َٞ بس٠ّ، ي١غ١ض زاٖاتٞ ٠ٚظاض٠تٞ ناض٠با١ٜ، ز٠ن١ُ غ١ض ِضاثؤضت١ن١ٟ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ،  ز١َ٠ٚ ئاَاش٠ٟ ث
َٜٞ ناض٠با ٚ غٛٚت١َ١ْٞ بؤ غاَيٞ  81زٜاض٠ ي١ خاَيٞ  ، 2112باؽ ي١ ت١ضخإ نطزْٞ ناض٠با ز٠نات، نط

َٞ غ١ز ٚ س١ؾتاٚ ْؤ ًَٝاض٠، ب١يّ خ١ضد١ٝٝن١ٟ ؾ١ف غ١ زٚ غٞ ٚ زٚٚ ًَٝاض٠، ناض٠با ث١غٓس نطا٠ٚن١ٟ غ
َٞ غ١ز ٚ  َٝط٠زا ؾ١ضقٞ زٚٚ غ١ز ٚ ث١دما ٚ نٛاض ًَٝاض ١ٜ١ٖ ن١ ب١ ظٜاز بؤٟ ق١ضف نطا٠ٚ، غٛٚت١َ١ْٞ غ ي
َٝط٠ ؾطق١ن١ٜإ غ١ز ٚ ١ٖؾتا ٚ ١ٜى  ؾ١ف ًَٝاض٠، خ١ضد١ٝٝن١ٟ نٛاض غ١ز ٚ ١ٖؾتا ٚ س١ٚت ًَٝاض٠، ي

َٝسا٠ٚ، ن١ٚات١ نٛاض َٝٓر ًَٝاضٜإ ظٜاز ق١ضف نطز٠ٚٚ  ًَٝاض٠، ١ٖض٠ٚنٛ خؤٜإ ئاَاش٠ٜإ ث غ١ز ٚ بٝػت ٚ ث
َٝٓاٚت١ ي١ ض  ٠َٛٝ ق١ضؾت نطز٠ٚٚ ٖ َِٝ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ئ١ٚ ظٜاز١ٜ٠ٟ ن١ بؤ ئ بؤ ناض٠با، َٔ ز٠ثطغِ ز٠َي
َٞ بس٠ّ ي١غ١ض زاٖات، ي١  َٟ ئاَاش٠ٟ ث َٝهٞ تط ن١ ز١َ٠ٚ َٟ، خ١ضدت نطز٠ٚٚا خاي َٝٓا٠ٚت١ بؤ ئ١ٚ َٝو ٖ باب

َُٜٞ نٛضزغتإ ِضاغ  زا ئ٠ٚ١ٟ ن١  ١ٜ١ٖ زاٖاتٞ ْاٚخؤ ظؤض٠، ب١ ب١ضز٠ٚاَٝـ ظؤضداض سه١َٛتٞ ١ٖض
 ،َٞ َٞ، ظ٠ٟٚ نؿتٛناَيٞ ز٠ؾطؤؾ َٝت ز٠ٜؿطؤؾ َٝو ز٠ؾه َٝت، ئايٝاتٞ ١ٜ١ٖ ن١ ت ََٛت١ي١ناتٞ ١ٜ١ٖ ز٠ٜؿطؤؾ

َٞ ز٠ن١ّ، نْٛه١ ١ٖ َٟ ز٠زات، َٔ بؤ١ٜ ي١ شَاض٠ بهٛٚن١نا٠ٚ١ْ ز٠غت ث َٞ ٚ ناضط١ ب١ نط َٛٚ ناضط١ ز٠ؾطؤؾ
َِٝ ئ١ط١ض ١ْتٛاْري ناض٠غ١ضٟ شَاض٠  َٞ، ز٠َي نؤنطز٠ٚ١ْٟ شَاض٠ بهٛٚن١نإ شَاض١ٜ٠نٞ ط١ٚض٠ ز٠ضز٠ن
ط١ٚض٠نإ به١ٜٔ، ب١َيهٛ بتٛاْري ناض٠غ١ضٟ شَاض٠ بهٛٚن١نإ به١ٜٔ، ن١ ز٠نات١ شَاض١ٜ٠نٞ ط١ٚض٠، زٜاض٠ 

َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ز٠ن١ّ، ن١ْسٜٔ ناضط١َإ َٟ ي١ ب١ِض َٜهٞ ي١  ئ٠ٚ١ٟ َٔ ثطغٝاض ١ٜ١ٖ، ئ١ّ ناضطا١ْ ١ْٖس
َٟ زضإٚ، بؤ  َٟ ي١ٚ ناضطا١ْٟ ن١ ي١ ئٝـ ن١ٚتٕٛٚ ب١ نط َٜهٝؿٞ ئٝـ ز٠نات، ١ْٖس ئٝـ ن١ٚت٠ٚٛ، ١ْٖس
َٟ ب١ نؤَجاْٝا١ٜى، ن١ ب٠ٚٛ  َٝػتا ئٝـ ْانات، ب١يّ زضا٠ٚ ب١ نط َُٝاْٞ ن١ ئ صي١ْٚٛ ناضط١ٟ دٌ ٚ ب١ضطٞ غً

َٜٞ ئ١ّ نا َٝه٠ٚ١ا زٜاض٠ ناضط١ٟ ن١ُْٝتؤٟ غ١ضنٓاض ب١ ١َخع٠ْٞ دط١ض٠، ئاٜا نط َٝت١ ض باب ضط١ٜ١ ز٠ن
َٝو زا ْاظاْري  َٝػتا ؾطؤؾطا٠ٚ، ب١يّ ي١ ٖٝ  زاٖات َٝـ ئ َٞ ث ١ٖب٠ٚٛ، ناضط١ٟ ن١ُْٝتؤٟ غ١ضنٓاض ن١ْس غاَي
ئاٜا ثاض٠ٟ ئ١ّ ناضط١ٜ١ ن١ ؾطؤؾطا٠ٚ ب١ زٚٚ غ١ز ٚ ١ٖؾتا ١ٖظاض زؤالض، ٚاتا زٚٚ غ١ز ٚ ١ٖؾتا ز٠ؾت١ض ن١ 



 199 

َٟ ١ٜا ؾطؤؾتين ظ٠ٟٚ نؿتٛناَيٞ، تاظ٠تطٜٔ ؾطؤؾتين ظ٠ٟٚ ت١ ْٗا ثاض٠ٟ ظ١ٜٝٚ٠ن١ٟ ١ْٝ،  ئ١ّ ثاض١ٜ٠ ي١ نٛ
نؿتٛناَيٞ ئ١ٚ ؾ١ف غ١ز ٚ س١ؾتا ٚ س١ٚت زؤمن ظ١ٜ١ٜٝٚ٠ ن١ ؾطؤؾطا٠ٚ ب١ ظاْهؤٟ دٝٗاْٞ ئ١َطٜهٞ 

َٝٓر غ١ز ١ٖظاض زؤالض، ٚاتا ْٝٛ ًَٝؤٕ زؤالض، ئاٜا ئ١ّ ثاض١ٜ٠ ٠ٚضطري ا٠ٚا ٜإ ٠ٚض١ْطريا٠ٚا ئ١ط١ض ب١بِطٟ ث
ٍَ ئ١ٚ غ١ز  َٝت ٚ ثاض٠ٟ ناضط١ٟ غ١ضنٓاض ٚ ؾطؤؾتين ؾ١ف غ١ز ٚ س١ؾتا ٚ س١ٚت زؤمن ظ١ٜٝٚ٠ن١، ي١ط١ ب
ٚ بٝػت ًَٝؤٕ زؤالض٠ٟ ن١ ططٚث١ناْٞ ز٠ٚادٔ ن١ْس غاَي١ ي١الٜا١ْ، ٠ٚضٜإ ططت٠ٚٛ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ثطؤش٠ٟ 

َٝػتا غ١ز ٚ بٝػت ًَٝؤ َٞ به١ٕ، ئ ٕ زؤالض٠ن١ ٠ٚضطريا٠ٚت٠ٚ١، نؤٟ ئ١ٚا١ْ ْؤ غ١ز ًَٝؤٕ زؤالض ث١ي٠ٚ١ضٟ ث
َٞ بس٠ّ، ١َغ١ي١ٟ  َٟ ئاَاش٠ٟ ث َٝهٞ تط ن١ ز١َ٠ٚ ز٠نات، ئاٜا ئ١ٚ ْؤ غ١ز ًَٝؤٕ زؤالض٠ ١ٜ١ٖ ٜإ ١ْٝا خاَي
ٍَ، ق١ضظٟ ثٝؿ١غاظٟ، ق١ضظٟ بهٛٚى،  َٝؿ١ٟٓٝ خاْٛٚ ٚ ب١ض٠، ق١ضظٟ نؿتٛنا َٝؿ١ٟٓٝ ٖاٚغ١ضطريٟ، ث ث

َٝؿ١ٟٓٝ ٖاٚ َٝؿ١ٓٝنإ ث غ١ضطريٟ دط١ ي١ َٓاَيٞ ؾ١ٖٝس ١َٖٛٚ ئ١ٚا١ْٟ تط، ١َٖٛٚ ق١ضظ٠نإ ٚ ١َٖٛٚ ث
َٜع  َٝػتا َٔ ثطغٝاض ي١ ب١ِض َٜت٠ٚ١، ئاٜا تا ئ َٝٞ ز٠ز٠ٜٔ، ئ١ّ ق١ضظا١ْف ٠ٚضز٠طري ١َٖٟٛٚ ق١ضظ٠ ب١ ٖاٚٚيتٞ ث

َٝػتا ن١ْس٠ا ئاٜا ئ١ َٝػتا ن١ْس ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ز٠ن١ّ، بِطٟ ط١ِضا٠ٚ١ْٟ ئ١ّ ق١ضظا١ْ تا ئ ّ ق١ضظا١ْ تا ئ
َٝو زا  َٜت٠ٚ١ َاْطا١ْ ي١ غٓسٚٚق َٟ ئ١ّ ق١ضظا١ْ ن١ ٠ٚضز٠طري َٝٞ غٛٚز١َْس ب٠ٚٛا ئاٜا ْانط ٖاٚٚيتٞ ي
َٝؿ١ٓٝ ٚ ق١ضظا١ْ  َٜهٞ تط بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ّ ث َٜت٠ٚ١ داض َٜت٠ٚ١ا ي١ٚ غٓسٚٚق١ ق١ضف بهط َٜت ٚ نؤبهط زابٓط

َُٜٞ نٛضزغ َٜع١ٜٓ ث ْساْإ ي١ّ ظ٠غت ن١ّ به٠ٚ١ْ١ ي١غ١ض بٛزد١ٟ ١ٖض ١َُٜ غ١ض ث ْساْإ، ب١ِض تإ ز
١َُٝ غ١ٜطٟ زاب١ف نطزْٞ ئ١ٚ  َٝت ٚ ئ ١َُٜزا ب١زاخ٠ٚ١ تا ِضازز١ٜ٠ى غ١ضن١ٚتٛٚ ١ْب٠ٚٛ، ئ١ط١ض ب ١ٖض
ثطؤشا١ْ به١ٜٔ ٚ زاب١ف نطزْٞ ئ١ٚ بٛزدا١ْ به١ٜٔ ن١ بؤ ثطؤش٠نإ زاْطا٠ٚ، ب١ِضاغ  ؾ  ظؤض غ١ٜط 

َُٜٞ ز٠بٝٓري، ن١ّ ٚ نِٛضٟ ظؤ ض غ١ٜط ز٠بٝٓري، ئ١ٚا١ْف ١َٖٛٚ ناضٜط١ضٟ خؤٟ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض بٛزد١ٟ ١ٖض
ٍَ، زٜاض٠ ١َٖٛٚ  َٜطٟ ٚ نؿتٛنا َٝٛإ ثطؤش٠ناْٞ ئاٚز نٛضزغتإ، ب١ ز٠ض٠د١ٟ ١ٜن١ّ ْا١ٖٚغ١ْطٞ ١ٜ١ٖ ي١ ْ

َٜت٠ٚ١، ب١يّ ب١زاخ٠ٚ١ ب َُٜٞ نٛضزغتإ زا ببٛٚش ٍَ ي١ ١ٖض ١ٚ ال١ٜنُإ ١َٖٞ ئ٠ٚ١َإ ١ٜ١ٖ ن١ نؿتٛنا
َٜت٠ٚ١، بؤ١ٜ َٔ 2558بٛزد١ٜ١ٟ بؤٟ زاْطا٠ٚ ن١ بِطٟ  َُٜٞ نٛضزغتإ زا ْابٛٚش ٍَ ي١ ١ٖض % ب٠ٚ١ نؿتٛنا

ٍَ زاْطا٠ٚ، ئ١ّ  َٜع ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ز٠ن١ّ، ن١ْس ثطؤش١ٜ٠ى بؤ ٠ٚظاض٠تٞ نؿتٛنا َٝط٠ ثطغٝاض ي١ ب١ِض ي
2،4،5،6َٞ( ظدمري٠ٟ )93ثطؤشا١ْ ي١الث١ض٠ٟ ) َٞ/ 2ْا٠ٚ، ي١ ظدمري٠ٟ ) (، ئ١ٚا١ْ ١َٖٟٛٚ نؤ١ََي (زا ز٠َي

َٟ ٚ ن١َطط١، ناَيط١ٟ خٛاضٚٚ، ئاٜا  َٟ، ططز٠ ْاظ ١ًَ ظ٠ضز٠ ٚ نِٛض٠ زاٚ َٞ ط ن١َي١نإ ٚ بٓا١ًٜٚ، ئ١ٟٚ تطٜإ ز٠َي
َٝو ي١ٚ  ئ١ٚا١ْ نريا َٔ ز٠ظامن ئ١ٚا١ْ ْاٟٚ طْٛسٕ، ب١يّ ئ٠ٚ١ ئاٜا ثطؤش٠ناْٝإ ن١ٝا بؤ ١ٖض ١ٜن

ز٠ ِضؤش ٜاخٛز زٚٚ غ١ز ٚ نٌ ِضؤش ٜإ ظؤض١ٜٜٓإ زٚٚ غ١ز ٚ نٌ ِضؤش٠، بِطٟ ثطؤشا١ْ َٛزز٠ٟ زٚٚ غ١ز ٚ 
ٍَ ٚا  َٟ، غا َٝت ي١ٚ َا١ٜ٠ٚ ت١ٚاٚ بهط َٞ بؤ  161ثاض٠ناْٝؿٝإ زاْطا٠ٚ، ن١ ز٠ب ِضؤشٟ ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ، ن١ٚات١ ز٠ب

 ٍَ َٞ ي١ غ ِضؤشٟ تطٟ بؤ ق١ضظ به١ٜٔ، ئٝٓذا ئ١ٚ ثطؤشا١ْ ت١ٚاٚ بيَب،  161ئ١ّ غا  2111اَيٞ ب١ ١َضد
َٝٓر ًَٝؤٕ  ئ٠ٚ١ٟ ن١ بؤٟ زاْطا٠ٚ غؿط٠، نؤٟ ئ١ٚ ن١ْس ثطؤش٠ بهٛٚن١ ١ٜى ًَٝاض ٚ نٛاض غ١ز ٚ غٞ ٚ ث
ٍَ نؤٕ ز٠تٛأْ ت١ٚاٟٚ به١ٕا  َٞ نطز٠ٚ١ْ، ئ١ّ غا َٝب١د زٜٓاض ز٠نات، ئاٜا ئ١ٚ ثطؤشا١ْ ثاض ١ْنؤت١ بٛاضٟ د

َٟ ي١غ١ض ث َٝهٞ تط ن١ ١ْٖس َٟ ١ٜا خاَي  ْساْإ، ي١ ِضاغ  زا ثطؤش٠ زٚان١ٚت٠ٚٛنا١ْ، ي١ ٚ ثاض٠ٟ ثاضٟ ي١ نٛ
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َٝه١ ي١ ثطؤش٠ ١ٖض٠  ثطؤش٠ زٚان١ٚت٠ٚٛنا١ْ زضٚغت نطزْٞ غ١ْسٜهاٟ ئ١ْساظٜاضاْٞ نؿتٛناَيٞ، ن١ ١ٜن
َُٜٞ نٛضزغتإ ن١ ي١ غاَيٞ  ٠ٚ٠ ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ ١ٜ١ٖ، ب١ بِطٟ زٚٚ 2115زٚان١ٚت٠ٚٛناْٞ غ١ض بٛزد١ٟ ١ٖض

َٞ نٛاض غ١ز ٚ بٝػت ِضؤش  ًَٝاض ٚ زٚٚ غ١ز ٚ ؾ١غت ٚ َٝٓر ًَٝؤٕ زٜٓاض ن١ َٛزز٠ٟ ت١ٚاٚ ب١ْٚٛن١ٟ ز٠ب ث
َٜطٜسأٜ، ز٠ظاْري ئ١ٚ  ١َُٝ ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري ب١ تاٜب١تٞ ئ١ٚا١ْٟ ن١ ي١ يٝص١ْٟ نؿتٛناَيٞ ٚ ئاٚز َٞ، ئ ب
َٝؿ١ٟ ي١غ١ض ب٠ٚٛ، ز٠ظأْ ئ١ٚ ثطؤش١ٜ٠ ١َسه١َ١ٟ ي١غ١ض ب٠ٚٛ، ١َسه١َ١ن١ؾٞ تاظ٠  ثطؤش١ٜ٠ ن

َٝت ٚ سٝػابٞ به١ٜٔ ي١ ٠ٚض َٝو ئ١ٚ بِط٠ ثاض٠ٟ بؤ زاْطا٠ٚت٠ٚ١، ن١ ئ١ط١ض ب طريا٠ٚت٠ٚ١، ب١يّ ١َٖٛٚ غاَي
ًَٝاض ٚ ١ٖؾتا ٚ زٚٚ ًَٝؤٕ زٜٓاضٟ ١ٖب٠ٚٛ، ١ْز٠نطا ئ١ّ ثاض١ٜ٠  15َا٠ٟٚ ئ١ّ ١ٖؾت غاَي١ بِطٟ ظٜاتط ي١ 

َٝو زا بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ١َسه١َ١ن١ٟ  َٝو زا، ي١ غٓسٚٚق َٜت ي١ باْك َٝت ظٚٚ ب١ ظٚٚ ئ١ٚ بٝٓا١ٜ زابٓط ت١ٚاٚ بب
َٜع  َٟ ثطغٝاض ي١ ب١ِض َٝهٞ تط ن١ ز١َ٠ٚ َٟ ١ٜا خاَي َٟ، ئاٜا بِطٟ ثاض٠ٟ ئ١ٚ ن١ْس غاَي١ٟ ي١ نٛ َٞ بهط َٝب١د د
َٜع١ٜٓ ١ََٖٛٚإ ١َنت١بٞ صي١ُْٜٚٛٝإ  ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ به١ّ، ١َغ١ي١ٟ َعط١ٚتٞ صي١ْٜٚٛٞ ١ٜ، ب١ِض

َٝط٠ ١ْٝ، ثطغٝاضّ بٝػت٠ٚٛ، ب١يّ َٔ س١ظ ز٠ن١ّ ٜ َٜع زنتؤض بؿري ي َٝو بؤّ ِضٕٚٚ بهات٠ٚ١، ١ٖضن١ْس٠ ب١ِض ١ن
َٝو ي١  َٞ نطز ٚمت َعط١ٚتٞ صي١ْٜٚٛٞ ن١ٝا ب١ِضاغ  ٚتٞ َٔ ْاظامن، َعط١ٚتٞ صي١ْٜٚٛٞ زاْطا٠ٚ بؤ ١ٜن ي

َٝػ 11ب١  18ق١ظانإ ب١ ِضٚٚب١ضٟ  تا ز٠غت ١َتط زٚٚدا، ئاٜا ئ١ّ َعط١ٚت١ صي١ْٜٚٛٞ ١ٜ ن١ٝ ن١ تا٠ٚنٛ ئ
َٞ نطزٕ، ئ١ٚ ثاض٠ٟ ثاضٜـ ٚ ئ١ّ غاَيٝؿٞ ١ٖض ٠ٚنٛ خؤ١ٜتٞ،  َٝب١د ب١ناض ١ْب٠ٚٛا ١ْنؤت١ بٛاضٟ د
١َٜٓنإ زا، ي١ ق١ظانإ زا، ي١  َٞ بس٠ّ، ْا١ٖٚغ١ْطٞ ٚ ١ْؾاض٠ظاٜٞ ي١ ؾٛ َٟ ئاَاش٠ٟ ث َٝهٞ تط ن١ ز١َ٠ٚ خاَي

َٜٝٛػتٝإ ب١ بٛزد١ ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ َٔ ْاس١ٝنإ زا، ي١ طْٛس٠نإ زا، زٜاض٠ ١َٖٛٚ ق١ظا ٚ ْاس١ٝنإ خؤ ٜإ ث
ثاضغاَيٝـ باغٞ ئ٠ٚ١ّ نطز تها١ٜ با بٛزد١ٟ ق١ظانإ ٚ ْاس١ٝنإ، ١ٖض ق١ظا ٚ ْاس١ٝ با بٛزد١ٟ خؤٟ بؤ 
َٜع  َٟ ز٠ن١ّ ي١ ب١ِض َٟ، ١ْى ي١ٚ ق١ظا بؤ ئ١ٚ ق١ظا، ي١ٚ ْاس١ٝ بؤ ئ١ٚ ْاس١ٝ، َٔ ثطغٝاض خؤٟ غ١ضف بهط

بٞ زٚٚض٠ ز٠غت١، ب١يّ ئ١ٚ ثطؤشا١ْٟ ن١ زاْطإٚ ثطغٝاض نطا٠ٚ ي١ ِض٠ئٝػٞ ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ، زٜاض٠ د١ْا
َٝو  ٠ٚسس٠ٟ ئٝساضٟ حماؾ١ظ٠ ٚ ق١ظا ٚ ْاس١ٝنإ زا، َٔ ز٠ثطغِ ق١ض٠ن١تإ ٚ ق١ض٠زاؽ نٞ ١ٜنٝإ ث
َٞ ثطؤش١ٜ٠ى بؤ ق١ض٠ن١تإ زاْطا٠ٚ ي١غ١ض بٛزد١ٟ ق١ض٠زاؽ، ن١ ق١ض٠ن١تإ ي١  َٜت٠ٚ١، ن١ ب١ ١َضد ز٠طط

َٝبٛٚضزٕ ز٠ن١ّ، ق١ض٠ن١تإ ٚ ق١ض٠زاؽ غٓٛٚ ضٟ ْاس١ٟٝ ثري١َ٠ططْٚٚا١ٜ، ت١ق١ٚض ز٠ن١ّ ئ٠ٚ١ٟ ن١ زاٚاٟ ي
َٞ ز٠نات، زٚٚ/  زٚٚ ؾت ي١ ١ٜنرتٜإ ْعٜو ز٠نات٠ٚ١، ١ٜى/ ١ٖض زٚٚ ْا٠ٚن١ تٛضنٞ ١ٜ ب١ ق١ض٠ ز٠غت ث

َٝت، ن١ ١ٖض ق١ض٠ن١تا١ْن١ٜإ ب٠ٛٝٓٝ  َٜو ب َٞ ِض ٚاٜاْعا٠ْٛٝ ي١غ١ض ق١ظاٟ ٠ٚظٕ ٚ قاؾ١ٝٝن١ؾٝإ ي٠ٚ١ ز٠ن
َٝسا ن١ بؤ  َٜعٟ ي١ غ١ض٠تا٠ٚ ئاَاش٠ٟ ث َٜع ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ، زٜاض٠ ب١ِض َٜهٞ تط ي١ ب١ِض ق١ض٠زاغ١، ثطغٝاض
١َُٝ ثطغٝاض ز٠ن١ٜٔ، ب١ تاٜب١تٞ ي١ٚ ق١ظاٜا١ْ ئ١ط١ض ثطؤش١ٜ٠ى زاْطا  َْٛاق١ي١ نطزْٞ ١ٖض ثطؤش١ٜ٠ى ئ

َٞ نطز ئ١ٚ ثاض٠ٟ ١ٖض بؤ ئ َٝؿٓٝاض َْٛاق١ي١َإ ث َٝت ي١ ثطؤش٠ ث ١ٚ ق١ظا١ٜ غ١ضف به٠ٚ١ٜٓ١، ئ٠ٚ١ٟ ن١ ١ٖب
َٜٔ، ؾاض٠ظٚٚض، ق١ض٠زاؽ زاْطابٛٚ، 2111نطا٠ٚناْٞ غاَيٞ  َٝٓذٛ َٝٓر بٝٓاٟ زازطا بؤ ق١ظاٟ غ١ٜس غازم، ث ، ث

َٝٓر ًَٝاض زٜٓاض، ي١ غاَيٞ  ثطؤش٠ن١ٟ ق١ض٠زاؽ ن٠ٚٛ غ١ض ئٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ،  ١ٖ2111ض ١ٜن١ٜإ ب١ بِطٟ ث
َٝٔ ي١ ق١ظاٟ ق١ض٠زاؽ ظ٠ٟٚ  2112يّ ي١ غاَيٞ ب١ َٝٗاتا ئ١ط١ض ز٠َي ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ ١َْا٠ٚ، ئاٜا ثطؤش٠ن١ نٞ ي
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َٝٔ ي١ ئٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ  ١ْب٠ٚٛ ئ١ٚ بٝٓا١ٜ١ٜ به١ٜٔ، ي١ زٚاٟ ئ٠ٚ١ ن١ْس بٝٓا١ٜنٞ تط نطا٠ٚ، ئ١ط١ض ز٠َي
زا ١َْا٠ٚ، بٛزد١ٟ ثاضٜـ ٚ بٛزد١ٟ ئ١ّ بٝٓا١ٜ ي١ ئٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ  2112زاَآْا٠ٚ، ب١يّ ي١ غاَيٞ 

َٝطاضٜـ ن١ ب١ ١ٖضزٚٚ غاَي١ن١ ز٠نات١  ًَٝاض زٜٓاض٠ ي١ نٞ زا ق١ضف نطاا  11ًَٝاض زٜٓاض، ئ١ّ  11ث
َٜعطانإ، ئ٠ٚ١ زٜاض٠ ئ١ّ ثطغٝاض٠  َٝساْٞ ثاض َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ، ث١ض٠ث َٟ بؤ ب١ِض َٜهِ ١ٜ١ٖ غ١ض ي١ ْٛ ثطغٝاض

َٜع ٠ٚظٜطٟ ث ْ َٜو زاْطا٠ٚا بؤ ١ٖضزٚٚ ب١ِض ٠َٛٝض َٜعطانإ ب١ ض ث َٝساْٞ ثاض ساْإ ٚ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ١ٜ، ث١ض٠ث
َُٝاْٞ ي١  َٜعطاٟ غً َٝساْٞ ثاض َٝت بٛزد١ٟ ث١ض٠ث َٞ، ن١ٚات١ ز٠ب َٝطٟ ٖاٚٚيتٝإ زاْطاب َٝت ٚ ب١ غ١ضشَ ئ١ط١ض ب

َُٝاْٞ ظٜاتط َٜعطاٟ غً َٜص٠ٟ زاْٝؿتٛٚإ ي١ ثاض َٝت، نْٛه١ ِض َٜعطاناْٞ تط ظٜاتط ب َٜعطاناْٞ تط، َٔ ثاض ٠ ي١ ثاض
َٞ ٠ٚظاض٠ت، ٠ٚظاض٠تٞ ناضٚ ناضٚباضٟ نؤ١َي١ٜتٞ، ٠ٚظاض٠تٞ  َٝٓا٠ٚ ي١ نؤٟ غ ١ٜى ئاَاضٟ بهٛٚنِ ز٠ضٖ

َٞ ٠ٚظاض٠ت١  َٝط ٚ  16ثطؤش٠ٟ ١ٜ١ٖ،  16ئ١ٚقاف، ٠ٚظاض٠تٞ  ؾ١ٖٝسإ، ب١ّ غ ثطؤش٠ن١ ي١ غٓٛٚضٟ ١ٖٚي
َٝ َٝط٠، ث َُٝاْٞ، س١ٚت ثطؤش٠ٜإ ٖٞ ١ٖٚي َُٝاْٞ ١ٜ، زٖؤى ٚ غً ٓذٝإ ثطؤش٠ٟ زٖؤن١، نٛاض ثطؤش٠ٟ غً

َٝط ثاْع٠ ًَٝاض ٚ س١ٚت غ١ز ٚ غٞ ٚ ؾ١ف ًَٝؤ١ْ، ثطؤش٠ناْٞ زٖؤى بٝػت ًَٝاض ٚ ْؤ  ثطؤش٠ناْٞ ١ٖٚي
َُٝاْٞ بٝػت ٚ ؾ١ف ًَٝاض ٚ نٛاض غ١ز ٚ س١ؾتاٚ س١ٚت  َٝٓر ًَٝؤ١ْ، ثطؤش٠ناْٞ غً غ١ز ٚ س١ؾتا ٚ ث

َٞ ئ١ٚا١ْ ؾ١غت  َٞ ًَٝاض ٚ غ١ز ٚ ١ٖؾتا ٚ ١ٖؾت ًَٝؤٕ ز٠نات، ئ٠ٚ١ ي١ نؤٟ ًَٝؤ١ْ، ب١ ١ٖض غ ٚ غ
َٝػتا ١ْن١ْٚٛت١  َٝٓا٠ٚ، ن١ ن١َرتٜٔ ثطؤش٠ٜإ ١ٜ١ٖ، ئ١ّ ثطؤشا١ْ تا ئ َٞ ٠ٚظاض٠ت١ّ ز٠ضٖ بٛزد١ن١ ئ١ّ غ

َٞ نطز٠ٚ١ْ، ٚاتا ز٠غت ب١ ناض ١ْبٕٛٚ ي١ ناض٠نإ زا، ٖٞ غاَيٞ  َٝب١د ، ئاٜا 2112بؤ غاَيٞ  2111بٛاضٟ د
َٝو زا نؤ ئ١ٚ ؾ َٟ ئ١ٚا١ْ ي١ باب َٟا ْانط َٞ ز٠نط َٞ ًَٝاض ٚ غ١ز ٚ ١ٖؾتا ٚ ١ٖؾت ًَٝؤ١ْ نٞ ي ١غت ٚ غ

َٜهِ ١ٜ١ٖ، زٜاض٠  َٝؿٓٝاض َِٝ، ن١ْس ث َٟ بؤ زاٖاتٛٚ، ي١ نؤتاٜٞ زا َٔ ئ٠ٚ١ ز٠َي َٞ بهط َٜت٠ٚ١، ت١زٜٚطٟ ث بهط
َٞ ي١ َازز٠ناْٞ بٛزد١ ئاَاش٠َإ  2112ٚ  2111غاَيٞ ثاض، ٚاتا  َٝت َٛٚن١ ٚ ي١ ١ٜن زا ب٠ٚ١ٟ ن١ ز٠ب

َٟ، دط١ ي١ َٛخ١ق١قاتٞ َاَؤغتاٜإ، نْٛه١  َٞ بهط َٛخ١ق١قاتٞ ؾ١ضَاْب١ضاْٞ ٠ٚنٛ ْا٠ْٚسٟ ي
َِٜ دٝاٚاظ٠ تا٠ٚنٛ ب١غسا، ئ٠ٚ١ف بؤ ئ٠ٚ١ٟ  ٖاٚغ١ْط١ٝٝى ٚ  َٛخ١ق١قاتٞ َاَؤغتاٜإ ي١ ١ٖض

َٝت، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ٖاٚغ١ْط١ٝٝى َٝٛإ َٛٚن١نإ زا ١ٖب َٝٛإ ئ١ٚ  ١ٜنػا١ْٝٝى ي١ ْ َٞ ي١ ْ ١ٖب
َٞ ن١  َٟ ١ٜ١ٖ، َٔ بهٛٚنرتٜٔ صي١ْٚٛ ٚ تاظ٠تطٜٔ صي١ْٚٛتإ ز٠ز٠َ َٝط٠ ١ْٝ ٚ ي١ٚ َٛخ١ق١قاتا١ْٟ ن١ ي
َٛخ١ق١قاتٞ ناض١َْساْٞ ب١ْسا٠ٚناْٞ زٚنإ ٚ ز٠ضب١ْسخيا١ْ، ئ١ٚا١ْ ١ٖتا٠ٚنٛ ي١غ١ض سه١َٛتٞ عريام 

َٝساٜٚػتٝإ بؤ َٞ ث زابري نطا٠ٚ، ب١يّ ي٠ٚ١تٞ ٖات١ْٚٛت٠ٚ١ غ١ض  بٕٛٚ َٛخ١ق١قاتٝإ ١ٖب٠ٚٛ، نؤ١ََي
َٝهٝإ ١ْٝ ب١  َُٜٞ نٛضزغتإ ٖٝ  َٛخ١ق١قات ٍَ ٚ ٖات١ْٛت٠ٚ١ غ١ض سه١َٛتٞ ١ٖض ٠ٚظاض٠تٞ نؿتٛنا
َٜٝٛػتٝإ ب٠ٚ١  ١َٜٓناْٝؿٝإ ظؤض خ١ت١ض٠، ن١ ئ١ٚا١ْ ث َٝو ظؤضتطٜٔ ٖٝ ى بٕٛٚ ٖٝ ى ز٠بٔ، ؾٛ ١َضد

 ،َٟ َٞ بس٠ّ، ١ٜ١ٖ َٛخ١ق١قاتٝإ بؤ زابري بهط َٟ ئاَاش٠ٟ ث َٜهٞ تطّ ن١ ز١َ٠ٚ َٝؿٓٝاض َٟ، ث ٖاٚناضٜإ بهط
َٜٝٛػتُإ ب١ يٝص١ٜ١ْى ١ٜ١ٖ ي١ ؾاض٠ظاٜاْٞ ٠ٚظاض٠تٞ  َٝص١ٜ١ْن١، ب١ِضاغ  ث ١َغ١ي١ٟ زضٚغت نطزْٞ ي
زاضاٜٞ، ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ، ي١ غ١ضد١ّ ئ١ٚ ِضاٜٚصناض ٚ ؾاض٠ظاٜا١ْٟ ن١ ؾاض٠ظاٜٝإ ١ٜ١ٖ ي١ بٛاضٟ 

َُٜٞ نٛضزغتإ ٚ ئابٛ َٝطٜاضٟ زا، بؤ ثٝازا ن٠ٚ١ْٟٚٛ ئ١ّ بٛزد١ٟ ١ٖض ٚضٟ، ي١ بٛاضٟ زاضاٜٞ، ي١ بٛاضٟ شَ
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َٜٝٛػت١ ب٠ٚ١ٟ ن١ ئ١ٚ يٝص١ٜ١ْ  َٝٓاْٞ ن١ّ ٚ نٛض١ٜٝنإ ٚ ن١ّ نطز٠ٚ١ْٟ خ١ضد١ٝٝنإ، بؤ١ٜ ظؤض ث ز٠ضٖ
َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ١ٜ١ٖ، زٜاض٠ ٖاٚنا َٟ، َٔ ١ٜى ثطغٝاضّ ي١ ب١ِض َٜهِ، ٖاٚناضامن ظؤض باغٞ زضٚغت بهط ض

َٝٓاْٝإ  شَاض٠ ط١ٚض٠ناْٝإ نطز ٚ ظؤض باغٞ ن١ّ ٚ نٛضٟ بٛزد١ ٚ ن١َٞ زاٖات ٚ ي١ ١َٖإ نات زا نٛضتٗ
َٞ ي١ ٠ٚي١َناْٝإ ٚتٞ َٔ ؾطٜا ١ْن١ٚتّٛٚ ئ١ٚ ض٠ق١َا١ْ بٓٛٚغِ،  َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ي١ ٠ٚيَ نطز، ب١ِض

َٜع ٠ٚظٜط٠، ٚتٞ ب١ ِض٠ئٞ َٔ ئ١ٚا١ْٟ ن١ ٚتٜٛٚا١ْ ئ١ٚ ب١يّ ب١ ِض٠ئٞ َٔ ئ٠ٚ١ قػ١ٟ َٔ ١ْٝ، قػ ١ٟ ب١ِض
َٜو ئ١ٚ ب١ 9925شَاضا١ْ ي١  ٠َٛٝض َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ز٠ثطغِ بؤَإ ِضٕٚٚ ْانات٠ٚ١ ب١ ض ث % ٚا١ْٝ، َٔ ي١ ب١ِض

َٞ ي١  َٜع غ١ضؤ9925ئ١ْساّ ث١ضي١َا١ْنإ ز٠َي َٜه١ بؤ ب١ِض َٝهٞ تط ثطغٝاض نا١ٜتٞ % ئ٠ٚ١ ٚا١ْٝ، ١َٖي١ٜ١، خاَي
َٜع  َٟ، ب١ِض ١َُٝ ظؤضداض زاٚاَإ نطز٠ٚٚ ن١ بٛزد١ٟ سٝعب١نإ ئاؾهطا بهط ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، زٜاض٠ ئ
١َُٝ ٠ٚي١َن١َإ ْاضزؤت٠ٚ١ بؤ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ، ب١يّ ئاٜا  َٝسا ٚ ٚتٞ ئ٠ٚ١ ئ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ئاَاش٠ٟ ث

َٝػتا ن١ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ب١ ِض ٠لٞ ٠ٚيَٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ زا٠ٚت٠ٚ١ ٚ بؤ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ تا ئ
َٞ ئاطازاض ١ْنطز٠ٚٚا بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ٠ٚ١ْس٠ ثطغٝاض ي١  َٝػتا ث١ضي١َاْتاضاْٞ ي غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ تا٠ٚنٛ ئ
َٝسا، ئ١ٚ  َِٝ ٠ٚنٛ ي١ خاَيٞ ١ٜن١ّ زا ئاَاش٠ّ ث َٟ ئ٠ٚ١ بًَ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ١ْن١ٜٔ، ي١ نؤتاٜٝسا َٔ ز١َ٠ٚ

َٝ َٞ ثطغٝاضٟ ِضاثؤضت١ٟ ي َٝٓا٠ٚ، نؤ١ََي َٞ ن١ّ ٚ نٛضتٞ ز٠ضٖ ص١ْٟ زاضاٜٞ ب١ ن١ّ ٚ نِٛض١ٜٝناْٝؿ٠ٚ١ ن١ نؤ١ََي
١َُٝ، ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ ْازضٚغت١، ئ١ّ بٛزد١ٜ١  َٝيَن بؤ ئ نطز٠ٚٚ ي١ سه١َٛت، ئ٠ٚ١ ز٠ضز٠خات ٚ ئ٠ٚ١ ز٠غ١غي

َُٝ َٝيَن بؤ ئ َٝيَن، ئ١ٚ ِضاغت١ٝٝف ز٠غ١غي ١، ن١ ْاِض٠ظاٜٞ ١ٜن١ّ ِضؤشٟ ن١ّ ٚ نِٛضٟ ١ٜ١ٖ، ئ٠ٚ١ف ز٠غ١غي
ؾطانػٝؤْٞ طؤِضإ ْاِض٠ظا١ٜٝنٞ س١م بٛٚ، ْاِض٠ظا١ٜٝنٞ ْاس١م ١ْبٛٚ، ١ٖضن١ْس٠ تؤ١َتباض نطأٜ ب٠ٚ١ٟ ن١ 
١َُٝ ْري بٛزد١َإ زٚاخػت٠ٚٛ، ئ٠ٚ١ ي١ غ١ضؤى نؤَاض٠ٚ٠  َٟ، ب١يّ ئ٠ٚ١ ئ َٟ بٛزد١ زٚا به١ٚ ١َُٝ ز٠َا١ْٚ ئ

َٝططٟ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ، بؤ  َٜع٠نإ، بؤ ث١ضي١َإ....بؤ د  ٠ٚظٜط٠ ب١ِض
َٜع ز.   ٕ باٜع/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:اضغب١ِض

َٝيَن، تها١ٜ ئ١ٚ  َٝٞ خؤؾ١ ْاٟٚ خ١َيو ب َٝٞ خؤؾ١ زٜاض٠، ث١ضي١َاْتاض٠ ث َٝيَن، ث َٝٞ خؤؾ١ ْاٟٚ خ١َيو ب ث
َٝين خٛؾهٞ  ْاٚا١ْٟ ن١ ٖاتٔ بػِط٠ٚ١ْ، زاْٝؿ١، تها١ٜ زاْٝؿ١، تها١ٜ زاْٝؿ١، تؤ س١قت ١ْٝ ْاٟٚ ن١ؽ ب

َٝين، ؾ١ضَٛٚ ناى  َٝين، زاْٝؿ١، قػ١ن١ٟ خؤت به١ ٚ س١قت ١ْٝ ْاٟٚ ن١ؽ ب َٔ، س١قت ١ْٝ ْاٟٚ ن١ؽ ب
١َٓٝ، قػ١ٟ خؤٟ نطز ٚ ن١ؽ َٛقات١ع١ٟ  َٝٞ ْاٟٚ خ١َيو ١َٖ َٞ ب١ ع١نػ٠ٚ١ تؤ ١ٖغ  بًَ ١ْضضيإ، ز٠ب

١َٓٝ بط َٝٞ ْاٟٚ خ١َيو ١َٖ َٞ بًَ َٜينا ز٠ب  اّ، ناى ناضزؤ با قػ١ بهات، ؾ١ضَٛٚ.١ْنطز، بؤ ْاٟٚ خ١َيو ز
َٜع ناضزؤ حمُس:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
١َُٝ ز٠غت١ٚاش٠نإ، ِض٠خ١ٓنإ ئ٠ٚ١ْس٠ ب١ ١ٖغتٝاضٟ ٠ٚض١ْططٜٔ، با ث١ضي١َاْتاض٠ن١ قػ١ن١ٟ ت١ٚاٚ  با ئ

َٝٞ ث١ِٜط٠ٚ َٝٓا، نٞ ٚتا خؤ ئ٠ٚ١ ث١ِٜط٠ٚ نان١، ب١ ث َٞا با ْاٟٚ ٖ ث١ضي١َاْتاض ئاظاز٠،  بهات، بعا١ْ ض ز٠َي
 َٞٝ َٟ، نان١ ئ٠ٚ١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ب١ضثطغٝاض٠ ي١ ظ٠بت نطزْٞ د١يػ١ ب١ ث ئاظاز٠ بري ٚ ِضاٟ خؤٟ ز٠ضبِط
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َٜع ز.   ٕ باٜع/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:اضغب١ِض
ٍَ نطزْٞ د١يػ١ ئ٠ٚ١ ١ْٝ تؤ ْاٟٚ خ١َيهٞ تط ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ زٚٚ ٠َٛٝ ١ْٝ، نان١ ئاظازٟ ٚ نؤْرِتؤ ض ٚ ْعٜهٞ ث

غ١ضؤى نؤَاضٟ عريام، غ١ضؤى نؤَاضٟ عريام عٝ ق١ٟ ب١ بٛزد١ٟ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ن١ٝ نان١ ْاٟٚ ئ١ٚ 
َٝيَن، ١َقك١زٟ غٝاغٞ ١ٜ، ئ١ٚ قػ١ٟ نطز ن١ؽ  َٞ س١قٞ ١ْٝ ْاٚ ب َٜينا ئ١ط١ض ١َقك١زٟ غٝاغٞ ١ْب ز

َٝوا ٖٝ  َٛقات١ع١ٟ نطزا قػ١ٟ نطز، ن١ؽ َٛقات١ع١ٟ ١ْنطز، ْاٟٚ غ١ضؤى نؤ َاض ز٠ٜين ب١ ض س١ق
َٞ ت١ٚاٚ ؾ١ضَٛٚ زاْٝؿٔ، ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْضضيإ، ناى ناضزؤ قػ١ٟ خؤت  َٝهٞ ب١ ١َغ١ي١نا٠ٚ١ْ ١ْٝ، ب١َي ض٠بت
نطز ٚ ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْضضيإ قػ١ت به١، ت١ٚاٚ، ببٛٚض٠ ناى ١ْضضيإ، د١ْابٞ ٠ٚظٜط ٠ٚيَٞ ١ٜ١ٖ بؤ 

 ١ْغطٜٔ خإ، ببٛٚض٠، ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.
 

َٜع باٜع تاَي١باْٞ/ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٟ ئ٠ٚ١ نٛاض غ١ز ٚ س١ؾتا ٚ ؾ١ؾ١، نٛاض غ١ز ٚ س١ؾتا ٚ زٚٚ ١ْٝ ئ١ٚ زاٖات١، ئ٠ٚ١  باغٞ به١ّ داض
َٝ َٝص١ْٟ زاضاٜٞ، ب١ ْٝػب١تٞ زاٖاتٞ ١َتاض٠نا٠ٚ١ْ ئ٠ٚ١ غٞ ٚ س١ٚت ًَٝاض٠ ي١الٟ ئ ١ُ، ١َع١ًَٛ ي١الٟ ي

ئ١ٚ باغٞ ن١ْس ئ١ٚ ًَٝؤْا١ْ ز٠نات ن١ ي١ ئاَيتٕٛٚ ٠ٚضطريا٠ٚ، ئ٠ٚ١ ْاظامن ب١ِضاغ  ي١ ١َتاضات زا ئ١ْٛاع ٚ 
١َُٝ ت١قسٜطاشيإ بؤ ١َتاضات غٞ ٚ س١ٚت ًَٝاض  ئ١ؾهاٍ ئريازاتٞ تطٟ طَٛططٞ ١ٜ١ٖ، ١ٖض ئاَيتٕٛٚ ١ْٝ، ئ

َٝت ئ٠ٚ١، ع١ؾٛ، ب١ زٜٓاض٠ ب١ ْٝػب١تٞ زاٖات١ناْٝا٠ٚ١ْ، ب١ ْٝػب١تٞ زاٖاتٞ  ٠ٚظاض٠تٞ ناض٠با ئ٠ٚ١ ن١ ز٠َي
َٝه١ ي١  َٞ ئ٠ٚ١ ١ٜن َٟا ئ َٟ ق١ضف ز٠نط َٝت ئ٠ٚ١ ي١ نٛ ْٝػب١تٞ ١َقاضٜؿٞ ٠ٚظاض٠تٞ ناض٠با٠ٚ ن١ ز٠َي
َٝري ثاض٠ن١ ت١داٚظَإ نطز٠ٚٚ ٚ ئ١َػاَيٝـ ت١داٚظَإ نطز٠ٚٚ،  َٝؿاصيإ زا٠ٚ ز٠َي ١َُٝ ث ئ١غبابٞ ع١دع، ئ

َُٝاْٞ ٚ ؾطؤؾتين ئ١ضاظٟ ٠ٚظاض٠تٞ ثٝؿ١غاظٟ ٚ ئ١ٚا١ْ، ب١ِضاغ  ب١ٜاْٝـ باغِ ناضط١ٟ دٌ ٚ ب١ضطٞ غ ً
َٝهٞ ٠َٛس١ز٠، عٝ ق١ٟ ب١ خؤٜا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، ئ٠ٚ١ ي١ ئ١خريزا،  نطز، ي١ سٝػاباتٞ ٠ٚظاض٠تٞ قٓاع١ سٝػابات

َٞ، ٖٞ ئ٠ٚ١ ئ٠ٚ١ٟ ن١ عٝ ق١ َٞ، ١ٖضنٞ زاٖاتٝإ ١ٖب ٍَ زا ١ٖضنٞ ئٝذاضٜإ ١ٖب ٟ ب١ ي١ ئ١خريٟ غا
َٞ، ي١  %ٟ بؤ ٠ٚظاضتٞ زاضا١ٜٝ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ئ١ٚ ثطغٝاض٠ نْٛه١ سٝػابات١ن١ ٠َٛس١ز٠، 85ئٝٓتاد٠ٚ١ ١ٖب

َٞ ي١ خؤٜإ بجطغٞ َٔ ٠ٚناي١ت١ٕ َٔ ثطغٝاضٟ بؤ ز٠ن١ّ ١ٖض ب١ٜاْٞ ئٝٓؿائ١َي ، ثاض٠ٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١  ز٠ب
َٜت٠ٚ١ بؤ ١َٖإ زائري٠، بؤ بالإ نطز، باغٞ ط١ِضاْس٠ٚ١ْٟ ثاض٠ٟ ع١قاضٟ، ١َٖٛٚ ثاض١ٜ٠نٞ غ١ًف  ز٠ط١ِض

َٝت٠ٚ١ ب١ زاٖات ٚ بؤ ١َٖإ ؾت ب١ ناض  ١َقط٠ؼي ع١قاضٟ، بؤ ١َقط٠ؼي قٓاعٞ، بؤ ١َقط٠ؼي ظضاعٞ ٚ ز٠ب
َٝت٠ٚ١،  َٝت بؤ ئ١ٚ ِض٠ئؼ َاي١، بؤ ئ١ٚ ثاض٠ٟ ن١ ١ٖٜا١ْ، ت١ٚظٜ  ز٠ب َٜت٠ٚ١ ئٝعاؾ١ ز٠ب َٜت٠ٚ١، ٚاتا ز ز

َٜت٠ٚ١، ب١ ئٝؿعاضاتٞ ت١سٌٜٛ سٝػاباتٝـ ١َع١ًَٛ، ١َٖٛٚ ثاض١ٜ٠ى  ب١ ٠ٚقًٞ ق١بع ي١ ٖاٚٚيتٞ ٠ٚضز٠طري
َٜعّ ز. عًٞ  ز٠ِضٚات، ي١ غٝذٝ ت زا َس١ْ٠ٚ٠، ب١ ْٝػب١تٞ ئ٠ٚ١ٟ ت١صي١ٟٝ ئ١قايِٝ ١ٖب٠ٚٛ، بؤ بطاٟ ب١ِض
ًَِ ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ، ب١ ْٝػب١تٞ َٛخ١ق١قاتٞ ب١ْسا٠ٚنا٠ٚ١ْ ب١ِضاغ  ي١ ب١غسا ٠ٚخ   َٝ َٞ ز٠ٖ ب١د

َٝط٠، ئ٠ٚ١ عٝ ق١ٟ ب١ ث١ضي١َإ ٚ ب١ خؤٟ  َٝهٞ تط ي َٛخ١ق١قاتٝإ ١ٖب٠ٚٛ، ٖات١ْٚٛت١ غ١ض ٠ٚظاض٠ت
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 َٟ َٞ بسض ١َٜٓ، ن١ ئاخري داض ق١ضاضٟ ي ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ٚ ب١ٚ زاٚاناضٟ خؤٜا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، بؤ ئ١ٚ زٚٚ ؾٛ
َٝهٞ ١ْٝ بؤ غ١ضف نطزْٞ َٛخ َٞ، ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٝـ ز٠غ١يت ٠ٚ١َُٝ غ١ضف ز٠ب ١ق١قات، ب١ ْٝػب١تٞ الٟ ئ

َٜٓس٠ٚ١ٜ، ئ٠ٚ١ ٚا١ٜ ٚ ئ٠ٚ١  َِٝ/ ئ١ٚ ١ٜى، زٚٚ بطاز٠ض٠ٟ ن١ ب١ ظؤض ئ١ٚ ض٠ق١َا١ْٜإ خٛ َٝػتاف ز٠َي ئ٠ٚ١ٟ ئ
َِٝ، َٔ ئ٠ٚ١ٟ ن١ َٛقاض١ْ٠َإ نطزؤت٠ٚ١ الٟ خؤَإ ئ١ٚ ِض٠ق١َ١ ٚا١ٜ، ئ١ٚ ِض٠ق١َا١ْ  ًَ َٝػتا ز٠ٜ ٚا١ٜ، ئ

َٞ ؾ١ضح (ٟ تضْٛ هفاٍهغ١َي١تٔ، ظؤضٟ ِض٠ْط ١ٜ١ٖ ) َٞ ئ١ٚ ١َٚظٚٚعا١ْ، ز٠ب ١َٓٝط١ٜؿتين تٝا ١ٖب
َٝت ي١ ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٝ، ئٝكٓاع بٛٚ ئ١ٚا١ْ ٚا١ٜ، ئ٠ٚ١  َٝت، ي١ط١َيُإ زاْٝؿ َٝت ي١ط١َيِ زاْٝؿ َٞ ب َٜت٠ٚ١، ز٠ب بهط
َٞ َٝت ت١ؾٗريٟ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ بهات ب٠ٚ١ٟ ن١ٚا ئ٠ٚ١ ٚا١ْٝ، َٔ ب١َي  باؾ١، ئٝكٓاع ١ْبٛٚ ئ١ٚ ٠ٚخت١ ز٠تٛاْ

 َٟ َٜهُإ ْٛٚغ٠ٛٝ ١ٖض داض ١َُٝ ت١قطٜط َٝت َكاض١ْ٠ٟ به١ٜٔ، ئ َٝؿٞ ثاؾط١ظ ِْٝ، ب١يّ خؤ با ب ٚاّ ٚت٠ٚٛ، ي
١َُٝف ١ٖض ي١ خؤَا٠ٚ١ْ ١َْاْهطز٠ٚٚ ي٠ٚ١ظاض٠تٞ َاي١ٝ  ئ٠ٚ١ٟ ن١ خٛؾه١ ١ْغطٜٔ ن١ باؽ ز٠نات، ئ

َٟ، ئ٠ٚ١ ( ١ٜ١ٖ ي١ٚدرباَٛٛزٜط١ٜتٞ عاَٞ َٛاظ١ْ٠ ١ٜ١ٖ، َٛغت١ؾاضٟ َٛخت١م ١ٜ١ٖ، ) َٟ، ت١زقٝل ز٠نط
َٞا بؤ ١َعًَٛاتتإ ئ٠ٚ١  َٟ ٠ٚظٜط زاٜس٠ْ ن١ْس٠ٖا داض ٖات٠ٚٛ ٚ ِضؤٜؿت٠ٚٛ، بؤنٞ ئ١ٚا١ْ ٚا ت١ق١ٚض ز٠نط
َٜت١ ب١ضز٠غت ٠ٚظٜط ٚ ٠ٚظٜط س١ٚاَي١ٟ ز٠نات، ئ٠ٚ١ خؤٟ ئكٛيٞ ز٠ٚائري  َٞ، ز ١ٜى ض٠ق١َٞ ٠ٚظٜط زآٜاْ

َٔ، ت١بٝعٞ َٓٝـ ط١ًِٜٝ نطز٠ٚٚ ي١ َٛاظ١ْ٠ٟ خؤَإ، ي١  ٚا١ٜ، ١َٖٛٚؾتإ ز٠ظأْ، َٔ زا١َْٓا٠ٚ ١ٖتا
َٝٔ، دٛاب١ناْٝإ ئاٖٚا١ٜ بؤ َٔ، غٛثاؽ. َٞ ز٠َي  زائري٠ناْٞ خؤَإ، ٚشيإ ئ٠ٚ١ ٚاتإ ث

َٜع ز.    ٕ باٜع/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:اضغب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْضضيإ.

َٜع ١ْضضيإ عبساهلل:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

١َُٝ َٔ ب١ِضاغ  َٝؿٛٚ ئ  غ١ض٠تا زٚٚ ط١ًٜٞ ئاضاغت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ز٠ن١ّ، ١ٜى ي١ٚا١ْٟ غايْٞ ث
ٍَ ب١ِضْٚٚرت ٚ ب١ باؾرت ٚ ب١  نؤٟ بٛزد١ن١َإ ي١ غاٜ  ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ زاز٠ب١ظاْس، ز٠بٛٚ ئ١َػا

ٍَ زاتا١ْب١ظاْس، ن١ ئ٠ٚ١ ب١ِض َٝو بٛٚ ن١ بطاٟ ت١ؾكٌٝ تط زاَاْب١ظاْسا١ٜ، ب١يّ ب١زاخ٠ٚ١ ئ١َػا اغ  خ١ي١ي
َٜت١ غ١ض غاٜ  ث١ضي١َإ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ١َٖٛٚ  َٝػتاف ةط َٜعّ ناى غاالضٜـ باغٞ نطز، زاٚاناضٜٔ ئ ب١ِض
َٜٝٛػت١  ٖاٚٚيتٝإ ئاطازاضٟ بٛزد١ن١ٜإ بٔ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ئ١َ١ بٛزد١ٟ خ١َيه١ ي١ ١ْتٝذ١، بؤخ١َيهٝـ ث

َٞ، ب١ َٞ خ١َيهٝـ ئاطازاض ب َٞ، ز٠ب َٜو بهات ي١غ١ض ئ١ٚ  ب١ناض ب َٞ ب١ضاٚضز َٜهٞ تطٜـ زا خ١َيو بتٛاْ زٜٛ
١َٜٓض٠ناْٞ خؤٜإ ي١ ٖؤَي١ناْٞ ث١ضي١َإ زا ز٠ٜه١ٕ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ١ٖتا  قػا١ْٟ ن١ ئ١ْساّ ث١ضي١َا١ْنإ ٚ ْٛ
َٟ ن١ ئاٜا ئ١ٚ قػا١ْ تا ن١ْسٟ ١َْتٝكٞ ١ٜا تا ن١ْسٟ ٚا١ٜا تا  َٜو ي١ ِضاغت١ٝٝناْٝـ ز٠ضن١ٚ ١ْٖس

َٝو بٛٚ، ِض٠خ١ٟٓ ز٠َِٚٚ ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ن١ْسٟ ١َٖي ١ٜ١ا ن١ْسٟ ضاغت١ا ب١ِضاغ  ئ٠ٚ١ خ١ي١ي
َٝو ِضاغجاضز٠ ٚاتا ت١ٚق١َٝإ ئٝكطاض نطز ب١  ١َُٝ ي١ نؤتاٜٞ بٛزد١ٟ غاَيٞ ثاض زا نؤ١ََي ئ٠ٚ١بٛٚ غاَيٞ ثاض ئ

َٝٞ ظاْٝاض١ٜٝناْٞ َٔ  ز٠ْطٞ ث١ضي١َاْتاضإ، ي١ّ ث١ضي١َا١ْ، ئ١ٚ ت١ٚقٝا١ْ ب١ِضاغ  ي١ ث١ضي١َإ ب١ ث
١ْط١ٜؿتؤت١ غ١ضؤنا١ٜتٞ سه١َٛت، ئ١ط١ض ط١ٜؿت٠ٚٛ زاٚا ز٠ن١ّ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ئ١ٚ ٠ٚي١َّ 
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َٝص١ْٟ زاضاٜٞ، ٖؤناضٟ  َٝص١ْٟ زاضاٜٞ، ٖٝ نٞ ٚ َاْسٚٚبْٛٚٝإ زٜاض٠ ي ١َُٜ غ١ض ِضاثؤضتٞ ي بسات٠ٚ١، َٔ ز
َٝو زا ئ١غاغٝـ ئ١ٚ ث١ي١ ث١ي١ بٛٚ ن١ بٛزد١ ٖاتؤت١ ث ١ضي١َإ ٚ ب١ ٖؤٟ زٚان١ٚت٠ٚ١ٝٝٓ ، ي١ نات

ث١ضي١َإ َٛق١قري ١ْٝ ي١ زٚان١ٚتين ئ١ٚ بٛزد١ٜ١، ن١ ١َٖٛٚ ئ١ٚ زٚان١ٚت١ٓ ي١ ئ١غتؤٟ سه١َٛتٞ 
َٝه١ٟ ن١ْس  َُٜٞ نٛضزغتإ ١ٖض غ َٝت١ ١ٖض ١َّٝٝ بٛزد١ٜ١ ب َُٜٞ نٛضزغتا١ْ ن١ ١ٖؾت َاْط١، ئ٠ٚ١ غ ١ٖض

َٜعإ ي١ يٝص١ْٟ َاْط زٚان١ٚت٠ٚٛ، ن١ ئ٠ٚ١ٜإ ظؤ ضتطٜٔ زٚان١ٚتين ب١خؤ٠ٚ ب٠ٛٝٓٝ، ئ١ٚ ِضاثؤضت١ٟ ن١ ب١ِض
َٞ ثطغٝاضٟ باؾٝإ نطز٠ٚٚ، ب١يّ ٠ٚنٛ ي١ ِضاغ  زا ئ١ٚ  زاضاٜٞ ئاَاز٠ٜإ نطز٠ٚٚ، ب١ِضاغ  نؤ١ََي
١ٜ٠َٛٝنٞ ئٝٓؿائٞ  ثطغٝاضا١ْٟ ٜإ ئ١ٚ ٠ٚيَا١ْٟ ن١ زاٚاٜإ نطزبٛٚ ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ سه١َٛت ب١ ؾ

َٜ صضا٠ٚ، ٖؤناض٠ن١ؾٞ ن١ٝا ٖؤناض٠ن١ؾٞ ئ١ٜ٠ٚ١ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ئ١ٚ يٝص١ٜ١ْ ن١ ئٝـ ٚ ناضٟ ئ١ٜ٠ٚ١ زاِض
َٞ ي١ زٚاٟ بٛزد١ف غ١ضزاْٞ  َٟ، ز٠ب َٜٞ بٛزد١ ز٠نط َٝذط١ ي٠ٚ١ٟ ي١ ْاٚ ث١ضي١َإ زا ن١ تاٚتٛ ب١ِضاغ  ب

َٜ َٞ ١َٖٛٚ ئ١ٚ ئؤضطاْا١ْ بهات ي١ سه١َٛت، ي١ خاَي١ غٓٛٚض١ٜٝنإ، ي١ ١َٖٛٚ ئ١ٚ ؾٛ ٓا١ْٟ ن١ زاٖاتٞ ي
َٝت ن١  َٞ ب َٜو ز٠نات غ١ْ١زٟ ث َٝو زا ن١ ِض٠خ١ٜ١ٓى ز٠ططٕ، ثطغٝاض ١َُٜ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ي١ نات َٜت١ ئ١ّ ١ٖض ز
َٜٓٝإ نطز٠ٚٚ ن١ ئ١ٚضاقٞ  َٝػتا غ١ضزاْٞ ن١ْس ؾٛ َٝيَن، َٔ زاٚا ز٠ن١ّ تا ئ ب١ضاَب١ض ب١ سه١َٛت ب١ناضٟ بٗ

َٝ َٜٓا١ٜ١ْ، زؤنَٝٛ َٜو ِضاغت١ٝٝناْٝإ بؤ ئ١ٚ زاٖاتا١ْٟ ن١ ي١ٚ ؾٛ َٜهٝإ ب٠ٛٝٓٝا ن١ْس َٝسا١ٜ، ن١ْس ٓت١ناْٞ ت
َٜو ي١ٚ  َٞ ي١ ِضاغت١ٝٝنإ زا بؤ ز٠ضن١ٚتبا١ٜ خؤؾٝإ ١ْٖس ز٠ضن١ٚت٠ٚٛا ي١ٚا١ٜ١ْ ئ١ط١ض نؤ١ََي
َٞ بٛا١ٜ،  َٜت٠ٚ١ ئ١ط١ض ْاِضاغذي ٠ٚيَٞ ِضاغتٝإ ث ثطغٝاضا١ْٜإ ١ْنطزا١ٜ، ٜإ ئ١ٚ ثطغٝاضا١ْٟ ن١ ٠ٚيّ ز٠زض

َِٜ ٚ ب َٞ غ١ضتاثاٟ غٓٛٚض٠ناْٞ ١ٖض َٝو، يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ن١ ز٠ب ؤ١ٜ ئ٠ٚ١ف ِض٠خ١ٜ١ٓن١ ن١ بؤت١ ١ْضٜت
 ،َٟ َٝٓت١نإ ٠ٚضطط ََٜ ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ١َٖٛٚ زؤنَٝٛ َٜٓا١ْٟ ن١ زاٖاتٞ ز َٟ، بؤ ئ١ٚ ؾٛ ز٠ظطاناْٞ بط١ِض

َٟ َٛقاض١ْ٠ٜ َٝو زا ن١ ز١ٜ٠ٚ َٞ، ي١ نات َٜت٠ٚ١ ث١ضي١َإ ٚي١الٟ خؤٟ ١ٖب َٜو بط١ِض َٟ ب١ضاٚضز ١ى بهات، ز١ٜ٠ٚ
َٝٓت١ناْٞ خؤٟ ن١ ئ٠ٚ١ ١ْٝ ب١زاخ٠ٚ١، بؤ١ٜ  َٜت٠ٚ١ بؤ زؤنَٝٛ َٟ بط١ِض َٟ ِضاغت١ٝٝنٞ بؤ ز٠ضبه١ٚ بهات، ز١ٜ٠ٚ
 َٞ َٟ ز٠تٛاْ َٝهٝـ ب١ٝٚ َٜصضا٠ٚ، ١ٖض ن١غ ١ٜ٠َٛٝنٞ ئٝٓؿائٞ زاض ٠َٟٛٝ ب١ؾ ِضاثؤضت١نإ ب١ِضاغ  ١ٖض ي١غ١ض ؾ

١َُٝ ث١ضي١َاْري ٚ ئ٠ٚ١ف سه١َٛت١ بٛزد١ٟ ْاضز٠ٚٚ، ي١ ٠ٚيّ بسات٠ٚ١ َِٖٛٝ ١ٜى زؤنٝٛ َٞ، ئ َٝٓت ب َ
َٝو زا ئ٠ٚ١  ١َُٝ بطٜ  ١ٜ ي١ غ١غياْسْٞ ِضاغت١ٝٝنإ ب١ ْٛٚغطاٚ، ي١ نات َٝٛإ ئ ِضاغ  زا خاَيٞ ئ١غاغٞ ي١ ْ
 َُٜٞ َٝٓإ بؤ ي١ سه١َٛتٞ ١ٖض َٝهٞ تط ن١ نٛضتٗ ١َُٜ غ١ض باب١ت ب١ِضاغ  ظؤض ن١َ١ ب١زاخ٠ٚ١، َٔ ز
َٝو زا ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ٚ ث ْساْإ ئ١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠ٟ ن١ ٠ٚظاض٠ت١نإ زاٚاٜإ نطز٠ٚٚ،  نٛضزغتإا ي١ نات
َٜهامن باغٞ  َٜو ي١ ٖاِٚض َُٜٞ نٛضزغتإ ن١ ظؤض َٝو، َٔ ١َب١غتِ ي١غ١ض ث ١ْ ي١ ١ٖض َٜعإ ئ١ط١ض ث ْ ب١ِض

َٝٝٞ ٚ ئ٠ٚ١ٜإ نطز٠ٚٚ، ط١ًٜٞ ٚ طاظْس٠ٜإ نطز٠ٚٚ ن١ ث ٕ ١ْٝ ي١ّ ١ٖ َٝهٞ غ١ضث ١َُٜ، ئ١ط١ض ١ٖؾيَب ث ْ ض
عابط٠، زٜطاغ١ ١ْنطا٠ٚ، ٜإ ْا زضٚغت١، ب١َيط١ؾِ بؤ ئ٠ٚ١ ئ١ٚ طٛش١ٜ١َٟ ن١ ٠ٚظاض٠ت١نإ زاٚاٜإ نطز٠ٚٚ 

َٟ، ي١  %ٟ ئ٠ٚ١ٜإ بؤ ت١قسٜل نطا٠ٚ، َٛاؾ١ق١ت نطا٠ٚ، ئاٜا ئ١ٚ 52ي١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ن١ بؤٜإ زابري بهط
َٝو زا ٠ٚظاض٠تا١ْ ي١غ١ض ئ١ % 48غاغٞ طؤتط٠ زاٚاٟ ثاض٠ ز٠ن١ٕ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞا ١َْتٝكٝإ ن١ٝ ي١ نات

 ٚ َٞ َٞ بِطزضا٠ٚ، ن١ٚات١ ئ١ط١ض ٚاب ئ١ٚ زاٚاناضٜٝا١ْٜإ ي١ال١ٜٕ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْا٠ٚ١ْ ي
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َٞ ئ١ّ ٠ٚظاض٠تا١ْ تٛٚؾٞ ؾ١ي١ٍ  َٞ، ن١ٚات١ ز٠ب َٞ، ئ٠ٚ١ ١َزضٚؽ ب َٞ ١ْتٛأْ ئ٠ٚ١ س١قٝكٞ ب بٔ، ن١ٚات١ ز٠ب
َٜصضا٠ٚ  ١ٜ٠َٛٝنٞ ْا ١َْتٝكٞ زاض َٟ ن١ْس ْاظأْ قٝا١ْ ٚ ب١ ؾ َٝط٠ٚ٠ ز٠ضز٠ن١ٚ َِٝ ي ناض به١ٕ، بؤ١ٜ َٔ ز٠َي
َٝؿ١ ١ٖض٠ ططْط١ناْٞ  َٝه١ ي١ ن ١َُٜ غ١ض غاَيٞ زاضاٜٞ ن١ ١ٜن َٜعإ َٔ ز زاٚاٟ بٛزد١ناْٝإ نطز٠ٚٚ، ب١ِض

َٞ ناض َُٜٞ نٛضزغتإ، ب١ِضاغ  ب َٟ، بِطٜاضزإ ١ٖض َٝت٠ٚ١، ١َٖٝؿ١ ثاغاٜٚؿٞ بؤ زضٚغت ز٠نط َٓٝ ٠غ١ض ز٠َ
َٞ ز٠ضز٠نات، ب١ِضاغ   ١َٜٓضا١ٜتٞ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ز٠نات، ٜاغاناْٞ ث ي١غ١ض بٛزد١ ي١ ث١ضي١َإ زا ن١ ْٛ
َٝهٞ تط، ن١  َُٜٞ نٛضزغتإ ٜإ ١ٖض سه١َٛت َٞ سه١َٛتٞ ١ٖض َٜت ب١ٚ ٜاغا١ٜ، ز٠ب ئ٠ٚ١ َتُا١ٜ١ْن١ ز٠زض

َٞ ئ١ٚ َتُا١ٜ١ْ ي١ ز٠غت ١ْزات، ئ١ط١ض ٖاتٛ ت١داٚظٟ نطز ٜإ بٛز َٟ، ز٠ب د١ٟ بؤ ت١قسٜل ز٠نط
َٟ، نٞ ي١  َٞ بهط َٝجٝه٠ٚ١ٟٓٝ ي َٜٝٛػت١ ي ًَٝهاضٟ نطز ي١ٚ ٜاغا١ٜ، ب١ِضاغ  ث َٝؿ َٛخاي١ؾ١ٟ نطز، ٜإ ث

ًَٝهاضٜٝإ نطز٠ٚٚ، ن١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ  َٝؿ ب١ صي١ْٚٛ ي١غ١ضٟ غ١ضؤنٞ سه١َٛت٠ٚ١، نٞ ي١ٚ ٠ٚظٜطا١ْٟ ثج
َٟ ئ١ٚ ثاغاٚا١ْ  َٟ، َٔ ز١َ٠ٚ َٞ ز٠نط َٞ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ناضٟ ث َٜعإ ١ٖض ٜاغا١ٜى ز٠ضز٠ن ١َٖٜٛٚا١ٜ٠ٚ١ْ، ب١ِض

َٝتا ي١  َٟ بؤنٞ بٛزد١ ز٠ٚ٠غت َٝو بِطٜاض 15/12ِض٠ت به٠ٚ١َ١ ن١ ز٠ٚتط َٝو زا ب١ ت١عًُٝات ٟ ١َٖٛٚ َاْط
َٞ بؤ ٠ٚظاض٠ت١نإ ن١ ق١ضؾٝات١ ئ١غاغ١ٝٝنا َٞ، ئ٠ٚ١ ب١ِضاغ   1/12ْٝإ ز٠ٚ٠غَ ، ز٠ضز٠ن غ١ضف ز٠ب

َٞ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ٜإ ١ٜنذاض  َٝهٞ ط١ٚض٠ٟ زضٚغت نطز٠ٚٚ ي١ ١َٖٛٚ بٛاض٠نإ زا، ن١ ٜاغا١ٜى ز٠ضز٠ن ؾ١ي١ي
َٝهٞ ١ْن١ٟ، بؤ١ٜ ئ١ٚ ١َْتٝك١  َٝهٞ به١ٟ ٚ ناض ب١ ب١ؾ َٟ ناض ب١ ب١ؾ َٟ، ٜإ ْانط َٞ ْانط ز٠ٚ٠غَ  ٚ ناضٟ ث

١َُٝ  ِض٠ت ز٠ن٠ٚ١َ١ ن١ َٝػتا ئ٠ٚ١ ئ١َِطؤ ئ ١َُٝ بٛزد١ ئ َٞ ١ْن١ٜٔ، ٚاتا ئ َٟ ب٠ٛغتري ٚ ناضٟ ث َٞ ي١ٚ َٞ ز٠ب ز٠َي
١َُٝ ن١ْس َاْطُإ، ن١ٚات١  16/6 َٝت١ ب١ض ناض نطزٕ، باؾ١ ئ َُٝٛا١ٜ بؤ َاْطٞ س١ٚتٝـ ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ ْان ث

١َُٝ ت١قسٜكُإ نطز، ئ١ٟ ئ١ٚ س١ٚت َاْط١ٟ ن١ ت١قسٜكُإ نطز َٝٓر َاْط ئ َٞا ي١ بؤ ث َٟ ز٠ن ٠ٚٚ بؤ نٛ
َٜٝٛػت ز٠نات  َٝٓت ث َٝٔ ١ٜ١ٖ ب١يّ ب١ زؤنَٝٛ َٟ، ز٠َي َٝو زا َٛز٠ٚ٠ض٠نإ زٜاض ١ْٝ ٠ٚنٛ باؽ ز٠نط نات
ٍَ ِض٠ق١ّ زا ت١عاٍَٛ  ١َُٝ ي١ط١ َٟ، ب١زاخ٠ٚ١ ظؤض ب١زاخ٠ٚ١ ن١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ٚ ث ْساْإ ن١ ئ بٛتط

َٞ ب١ َٜت٠ٚ١، ن١ ي١  ز٠ن١ٜٔ، ن١ ب١ ِض٠ق١ّ ت١عاٍَٛ ز٠ن١ٜٔ ز٠ب ْٛٚغطاٟٚ ِض٠لٞ ٚ ب١ ِض٠ق١ّ ٠ٚيػيإ بسض
َٜع ئ١ط١ض ٠ٚنٛ ١ٜ١ٖ با بٝد١ْ١ ب١ضز٠غ  ث١ضي١َاْتاضإ، ي١  َٝو زا ئ١ٚا١ْ ١ْٝ، زاٚاناضّ ي١ ١ٖضزٚٚ ب١ِض نات
 َٞ ١َُٝ ي١ ْاٚ ث١ضي١َاْري ناضٟ ث َٝػتاف ن١ ئ َٟ، تا ٠ٚنٛ ئ َٞ ز٠نط َٝهٞ ناضٟ ث َٝو زا ئ١ّ ٜاغا١ٜ ب١ؾ نات

َٟ، ب١ِضاغ  ئ١ٚ ب١ؾا١ٜ١ْ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ِضاغت١ٚخؤٟ ز َٞ ْانط َٟ، ٠ٚنٛ ئ١ٚ ب١ؾا١ْٟ ن١ ناضٟ ث ٠نط
َٟ بؤ  َٝؿ١ٟٓٝ خاْٛٚب١ض٠، ظضاعٞ، ئ١ٚ ثاضا١ْٟ ن١ ز٠زض َٝؿ١ٟٓٝ ٖاٚغ١ضطريٟ، ث خ١َيه٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ٠ٚنٛ ث

َٟ، ناضٟ ئ١ٚا١ْٟ ن١ ي١ ْاٚ ٜاغان١  ١َب١غذي ي١ال١ٜٕ سه١َٛت٠ٚ١ ثطؤش٠ٟ بهٛٚى، ئ١ٚا١ْ ب١ ظؤضٟ ِضاز٠طري
َٟ، ن١ٚات١ ئ٠ٚ١  َٝهٞ ١ْنط َٟ ٚ ناض ب١ ب١ؾ َٝهٞ بهط َٟ ناض ب١ ب١ؾ َٟ، ن١ٚات١ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ْانط ِضاْاطري
َٜعإ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ َتُا١ْٟ  ١َُٝ ت١قسٜكٞ ز٠ن١ٜٔ ي١ٚ بٛزد١ٜ١زا، ب١ِض ْا١َْتٝك١ٝ، ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ٟ ن١ ئ

َٟ، ئ١ط١ض ٠ٚنٛ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ِض٠قٝسَإ زاْا٠ٚ، ن١ بؤَإ زاْاٚ َٟ ٚ غ١ضف ١ْنط َٝه١ ن١ ِضابطري ٠ ض ١َْتٝك
َٞ ن١ ئ٠ٚ١  ًَ َٞ ب َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ئ١ٚ ٜاغا١َٜإ ث َٟ ئ٠ٚ١ غاَيٞ زاضاٜٞ، َٔ ثطغٝاض ز٠ن١ّ ي١ ب١ِض بٛتط
َٝيَن، ي١ ٜاغاٟ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ٚ نٞ ي١ ز٠غتٛٚضٟ عرياقٝـ زا، ئ١ٚ ٜاغاٟ َٛاظ١ْ٠ٟ عرياقٝـ ؾ   ز٠ٚ٠غت
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١َُٝ ي١ ٚيتٞ  ٚاٟ تٝازا َٝو ِضاز٠ٚ٠غَ ، َٔ صي١ٜ١ْٚٛى ز٠خ١َ١ ب١ضز٠غت ن١ ئ ١ْٝ، ب١ؽ ت١ْٗا ب١ ت١عًُٝات
َٞ ت١ئدري  َٝٓان َٝو زا بٛزد١ ت١قسٜل ز٠ن١ٕ ئ١ٚإ، ئ١ط١ضنٞ ئ١ٚإ ث َٝؿه١ٚتٛٚتط ْري، ن١ ي١ نات ئ١غياْٝا ث

َٝو ن١ ئ١ٚ بٛزدا١ْٟ ت١قسٜكٞ ز٠ن١ٕ ي١ ز٠غ َٞ، ب١يّ ١ٖض ٠ٚنٛ ئٝشتٝات ٍَ ب ٟ ئ١غياْٝا ن١ 1949تٛٚضٟ غا
( ئاَاش٠ٟ زا٠ٚ ب٠ٚ١ٟ ن١ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ن١ ١َضقٛز٠ زاْطا٠ٚ ي١ باْل 1بِطط١ٟ ) 11ي١ َازز٠ٟ 

َٟ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئٝـ ٚ ناضٟ خ١َيو  َٞ بهط َٞ ناضٟ ث َٝين، ئ١ب َٝسا ١ْٝ تؤ ب٠ٛٝغت َٝهٞ ت زا١ٜ ٖٝ  ١َْتٝك
َٞ )٠ٚ١ْغَ  ٚ ثطؤش٠ناْٝـ، بؤ صي١ْٚٛ ي١ بِط ، ئ٠ٚ١ هيفٔر اإلجساٛات اليت مت إقسازٍا قاىْىًٔا ط١ٟ )أ( ز٠َي

( َٞ َٞ اإلٓفاٛ باإللتصامات الكاىْىٖٔ٘ٝين ع١ض٠ب١ٝٝن١ٟ، خاَيٞ )ب( ز٠َي (، ن١ٚات١ ئ١ٚ ئًٝتٝعاَات١ قا١ْْٝٛ ز٠ب
١َُٝ ي١  َٞ ن١ ئ َُٜإ ي٠ٚ١ ز٠ب َٞ غاَي١ طٛ ١َُٝ ئ٠ٚ١ غ َٜعإ ئ َٞ ٚ ٠ٚ١ْغَ ، ب١ِض ضاثؤضت١ن١ٟ ٠ٚظاض٠تٞ ب١ضز٠ٚاّ ب

َٜع ٠ٚظٜطٟ  زاضاٜٞ زا ب١ِضاغ  ظؤضب١ٟ نات١نإ ن١ّ ٚ نٛضت١ٝٝناْٞ خؤَإ ز٠خ١ٜٓ١ غ١ض ب١غساز، ب١ِض
١َُٝ ئ٠ٚ١َإ نطز٠ٚٚ ي١ ئ١دماَٞ ِض٠خ١ٟٓ  ١َُٝ، ن١ ئ َٝٓ  ب١ضظ نطز٠ٚ٠ بؤ ئ َٝو زؤنَٝٛ زاضاٜٞ نؤ١ََي

١َُٝ ي١ ٖ ١َٜٓض٠ناْٞ ئ َٟ ث١ضي١َاْتاضإ ن١نٞ نطا٠ٚ، ْٛ َِٜ ٜإ ي١ ب١غسا نٝٝإ نطز٠ٚٚا ب١ِضاغ  ْانط ١ض
َٟ ب١ ث١ضي١َاْتاضإ، َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ن١  َٜت٠ٚ١ ٚ ١ْزض َٝٓتا١ْ ب١ضظ بهط ئ١ٚ زؤنَٝٛ
 َٞ َِٜ ١ْب َٟ ٚ ١ََٖٛٚإ ب١ ز٠غتُإ بطات، زاٚا ز٠ن١ّ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ت١ْٗا ْٛٚغطا٠ٚناْٞ ١ٖض ٠ٚضٜطط

َٞ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ بعاْري نٞ طٛظ٠ضا٠ٚا ئ١ٚإ ِض٠ئٝإ ن١ٝا بؤ ن١ بؤ ب١ غسا ْطا٠ٚ، ٠ٚي١َناْٞ ئ١ٚاْٝـ ب
 ١َُٝ َٝت٠ٚ١، ئ َٓٝ َٜسا١ٜ، بؤ١ٜ ئ٠ٚ١ ب١ضاغ  با ب١ َٛب١َٗٞ ٚ با ب١ ٖري ١َْ ئ٠ٚ١ٟ بعاْري ِضاغت١ٝٝنإ ي١ نٛ

َٝه٠ٚ١ زٜؿاع ي١ٚ ِضاغ َٟ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ١ََٖٛٚإ ث ١َُٝ ئ١ٚ ِضاغت١ٝٝناصيإ بؤ ز٠ضن١ٚ َٝو زا ئ ت١ٝٝ به١ٜٔ، ي١ نات
١َُٝ ب١ؾساضٜٔ،  َٞ، ئ ١َُٝ با ئ٠ٚ١َإ ي١ بري ١ْن َٜعإ ئ ٍَ، ب١ِض ٍَ سه١َٛتٞ ؾٝسضا ِض٠خٓا١ْ ن١ ز٠ز١ٜٓ٠ ثا
 ،َٟ َُٝإ ز٠نط َٜعإ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ن١ باغٞ ز٠نات، ئ١ٚ غ١زض٠ٟ ن١ ي ؾ١ضٜهري ي١ٚ سه١َٛت١، ئ٠ٚ١ٟ ن١ ب١ِض

َُٝإ ز٠نط َٝػتا َا٠ٚ، ئ١ٚ ت١داظ٠ٟٚ ي َٝين ي١ عريام زا  تا ئ َٝطَٛامن ي٠ٚ١ٟ ن١ ئ١ٚ ع١ق١ًٝٝت١ٟ ؾؤؾ َٟ، َٔ ب
َُٜٞ نٛضزغتإ، ب١يّ ئ٠ٚ١ ب١ خٛاغ  ئ١ٚإ ١ْٝ، ب١ ز٠غتٛٚض٠ ٚ ب١  َٝت١ ١ٖض َٜو ب ًَٔ زٜٓاض َٝ َٟ ْاٖ بؤٜإ بهط

َِٜ ٚ نٞ ي١غ١ض ئ١ٚإ،  ب١ خٛا َٞ ئًٝتٝعاَات١، نٞ ي١غ١ض ١ٖض غ  ئ١ٚإ ١ْٝ، ب١ قا١ْْٛ ٚ ب١ نؤ١ََي
َُٜٞ نٛضزغتإ ب١ِضاغ  ي١  َٜع ٠ٚظاضتٞ زاضاٜٞ ي١ سه١َٛتٞ ١ٖض َٝو زا ئ١ّ ٚتا١ْٟ ب١ِض ٜاغاف ١ٜ١ٖ، ي١ نات
١َٜٓض٠ناْٞ خؤَإ ي١ ب١غسا، ي١ ٠ٚظٜطناصيإ، ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ نؤَاض، ي١ ث١ضي١َإ، ي١ ئ١ٚا١ْٟ ن١  ْٛ

١َُٝ ب١ؾساضٜٔ ي١ سه١َٛتٞ عرياقٞ زا، ش َٝػتا ئ١ّ ١َْتٝكٞ ١َٖا١ْ، ئ َٟ ١ٜ، تا ئ َاض١ٜ٠نٞ ظؤض خ١َيهُإ ي١ٚ
َٟ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚإ ِضْٚٚهطز٠ٚ١َْإ  َٞ بهط َٞ ١ْب٠ٚٛ، زاٚا ز٠ن١ٜٔ زاٚاٜإ ي َُٜإ ي َٟ طٛ قػ١ نطز١ْ ي١ٚ
 ١َُٝ َٝج١ِض٠ٜٛ ن١ ئ َِٝ غ١ٜط٠ بٛزد١ٜ١ى ن١ ي١عريام ت َٜعإ َٔ ث َٞ، ب١ ْٛٚغطاٚ ئاطازاضَإ به٠ٚ١ْ١، ب١ِض بس٠ْ

َٝ ٍَ ئ َٝط٠ ٚ ١َٖٛٚ غا َٜت١ ئ َٜعإ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ئ١ٚ ١َٖٛٚ ِض٠خ١ٜ١ٜٓإ ي١غ١ضٟ ١ٖبٛٚ، ن١ ٖات ز ػتا ب١ِض
١َُٝ ي١ نٛاض  َٝو زا ئ َٝططٟ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ نٛضز٠، ي١ نات ١َُٝ ي١ ب١غسا د َٝو زا ئ َٝت٠ٚ١، ي١ نات زٚٚباض٠ ز٠ب

َُٜٞ نٛضزغتإ قؤْاؽ زا بؤَإ ١ٜ١ٖ ت١س١ؾٛٚظ به١ٜٔ ي١ ئ١ٚ ْاع١زاي١تٝا١ْ ٟ، ئ١ٚ ْاس١قٝا١ْٟ ن١ ب١ ١ٖض
َٞ/ ي١ ث١ضي١َإ، نٛاض/ ي١  َٟ، ١ٜى/ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ، زٚٚ/ ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ سه١َٛت، غ ز٠نط
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 ١َُٝ َٟ، باؾ١ ئ ١َُٝ ٠ٚنٛ نٛضز ي١ٚ َٜعإ ئ غ١ضؤنا١ٜتٞ نؤَاض، ١ٜعين نٛاض ت١س١ؾٛٚظَإ ١ٜ١ٖ، ب١ِض
َٟ ي١ ِضؤشإ ئ١ّ نٛاض د َُٜإ ْان١ٕ ٚ ١َْاْبٝين ِضؤش َٝٔ ئ١ّ ت١س١ؾٛٚظا١َْإ ١ٜ١ٖ ٚ ب١ طٛ ًَ َٝٔ ب ١ٗٝت١ ب

َٜعإ باغٝإ نطز،  َٝؿ١نٞ ظؤض ط١ٚض١ٜ٠ ٠ٚنٛ ب١ِض َٜعإ ي١ ِضاغ  زا ئ١ط١ض ئ٠ٚ١ ن ئ٠ٚ١ قاْْٛٞ ١ٜ، ثاؾإ ب١ِض
١َُٝ ئ١ّ ٖ َٞ ططضيإ ٚا١ٜ، ب١ؽ ئ ١َُٝ ي١ ب١غسا طريٟ خٛاضز٠ٚٚ، ب١َي ١ؾت ْعٜه١ٟ ١ٖؾت ًَٝاض زؤالضٟ ئ

١َُٝ نطز٠ٚٚا  ٠َٛٝ نٝتإ بؤ ئ ١َٜٓض٠ناصيإ ئ َٞ بجطغري ي١ ْٛ ًَٝاض٠ ن١ طريٟ خٛاضز٠ٚٚ، ز٠ّٚٚ/ ْاب
َٝٞ ظاْٝاض١ٜٝناْٞ َٔ ي١ ناتٞ ئ١ٚ  َٝو زا ب١ ث ْٛٚغطا٠ٚناْتإ ة١ْ١ ب١ضز٠غ  ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، ي١ نات

َٟ ي١ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ،  َٝهسا ن١ ت١قسٜكٞ بٛزد١ ِضؤش٠ٟ ن١ ت١قسٜكٞ بٛزد١ٟ عريام ز٠نط ي١ نات
َٝططٟ غ١ضؤى ٠ٚظٜطإ،  ١َٜٓضٟ نٛضز ي١ ٠ٚظاض٠ت١نإ ٚ د ١َُٝ ي١ س١ٚت ْٛ َٟ ي١ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ، ئ ز٠نط
َٝو زا ئ٠ٚ١  َٟ ب٠ٚٛ ن١ ي١ نات َٜعإ ١ٜى ٠ٚظٜطَإ ي١ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ب٠ٚٛ، ١ٜى ٠ٚظٜطَإ ي١ٚ ب١ِض

٠َٛٝ ب١ْس٠ َُٜٞ ناض٠ْٛٚغٞ ط١يٞ نٛضزغتاْٞ ث ، ئ١ٚ ٠ٚظٜط٠مشإ ت١خ١ؾٛٚظٟ ي١غ١ض ب١ؾ١ بٛزد١ٟ ١ٖض
نٛضزغتإ ١ْنطز٠ٚٚ، ت١س١ؾٛٚظٟ ي١غ١ض بٛزد١ٟ ٠ٚظاض٠ت١ن١ٟ خؤٟ نطز٠ٚٚ ت١ْٗا، ن١ بٛزد١ٟ 
 َٞ َِٜ ي َٝو ي١ ٖؤناض٠ناْٞ ظٜازبْٛٚٞ بٛزد١ٟ ت١ؾػًٝٞ، ب١ِضاغ  طٛ َٜعإ ١ٜن ٠ٚظاض٠ت١ن١ٟ خؤٟ ن١َ١، ب١ِض

َٜع د١ْابٞ ٠ٚظٜ َٝو ي١ ٖؤناضٟ ظٜازب١ْٚٛنإ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ َٛٚن١ٟ بٛٚ ب١ِض ١َُٝ ١ٜن طٟ زاضاٜٞ ؾ١ضَٟٛٚ ن١ ئ
١َُٝ بٛزد١ٜ١نٞ ت١نًُُٝٝإ بؤ ٖات،  َٜعإ ئ١ط١ضنٞ ئ َٝع٠ناْٞ ئاغاٜؿٞ ْاٚخؤَإ ظٜاز نطز٠ٚٚ، ب١ِض ٖ

َٝ َٝٓت ١ْغ١غي َٝػتا ب١ زؤنَٝٛ َٜهُإ بؤ ٖات٠ٚٛ، ب١يّ ٠ٚنٛ ئ ٓطا ن١ ب١زاخ٠ٚ١ ب١ ز٠ْط بٝػتَٛٚا١ْ ن١ْس
١َُٝ ن١ ثطغٝاضَإ نطز،  َٝص١ْٟ تاٜب١شي١ْس، ئ َٜو ي١ ب١غسا٠ٚ ٖات٠ٚٛ، ئ٠ٚ١ٟ َٔ ئاطازاضٟ بّٛ ٠ٚنٛ ي ن١ْس

َٜـ زا ن١ػيإ بؤ ٖات٠ٚٛ، ب١ف ْانات، ٚشيإ ب١نٞ ثِطٟ ز٠ن٠ٚ١ْ١ا ٚتٝإ ي١ٚ  ًَٝاض٠ٟ ن١  31ٚتٝإ ي١ٚ
َٜعطان ١َُٝ ؾ  تطَإ زاَآْابٛٚ غاَيٞ ثاض بؤ ١َٖيبصاضزْٞ ئ١دم١َْٛٞ ثاض إ، ثِطٟ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، ب١يّ ئ١َِطؤ ئ

َٜع  َٞ بؤ ئ٠ٚ١، زاٚا ز٠ن١ّ ب١ِض ١َُٝ ئٝٓتٝداباشيإ ١ْنطز، زاْطاب َٝو زا ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ئ َٞ، ي١ نات َٞ ز٠ب َٟ ي طٛ
.َٞ ًَ َٞ ب  ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٠ٚيَٞ ئ٠ٚ١َإ بسات٠ٚ١ ٚ ِضاغت١ٝٝن١َإ ث

َٜع ز.   ٕ باٜع/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:اضغب١ِض
َٞ ئ٠ٚ١َإ بؤ زٚٚباض٠ به٠ٚ١ ظ٠ظي١ت ١ْبٞ بؤ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ.  ناى ١ْضضيإ ز٠َي

َٜع ١ْضضيإ عبساهلل:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝو ي١ ٖؤناض٠نإ ظؤضٟ باؽ نطز، ب١ؽ  ن١ باغٞ ي١ بٛزد١ٟ ت١ؾػًٝٞ نطز ن١ بؤنٞ ظٜازٟ نطز٠ٚٚا ١ٜن
َٝهٝإ ئ٠ٚ١ٟ َٔ ئاطازاضٟ ب ث٠ٜٛ١ْسٟ ب َٝع٠ناْٞ ١ٜن َٝص١ْن١ٟ خؤ٠ٚ١َ ١ٜ١ٖ، ظٜاز نطزْٞ َٛٚن١ٟ ٖ ١ ي

١َُٝ ئاطازاض بٜٛٚٔ بٛزد١ٜ١نٞ ت١نًُُٝٝإ بؤ  َٝٓا٠ٚ١ٜ ب١ صي١ْٚٛ ن١ ظٜاز ب٠ٚٛ، ئ٠ٚ١ٟ ئ ئاغاٜؿٞ ْاٚخؤٟ ٖ
ٍَ ٚتٝإ ْٛقكاصيإ ١ٜ١ٖ، ٚشيإ نؤْٞ  َٝهٞ ت١نًُُٝٝإ بؤ ٖات، ْاظاْري ن١ْس٠ا ب١ ١ٖض سا ٖات، ١َب١ًغ

َٝط٠ ًَٝاض زاَآْابٛٚ غاَيٞ ثاض، ي١ بٛزد١ٟ غاَيٞ ثاضزا، بؤ ٠ٚ١31ا ٚتٝإ ثِط ز٠ن١ْ ١َٖيبصاضزْٞ  ئ
َٟ ز٠تٛاْري ثِطٟ به٠ٚ١ٜٓ١، ٠ٚيػيإ بسات٠ٚ١ د١ْابٞ ٠ٚظٜط، ئاٜا  َٜعطانإ، ١َٖيبصاضز١ْن١َإ ١ْنطز، ي١ٚ ثاض
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َٜعإ ئ١ٚ ن١ّ ٚ نٛضتٝا١ْٟ ن١ باؽ نطا، ب١ِض َٞ غاَي١ ئ٠ٚ١ تا ن١ْس ِضاغت١ا ب١ِض َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ئ٠ٚ١ غ
١َُٝ ئ١ٚ ب١ؾ١  َٝص١ْناْٝـ زا ن١ْسٜٔ داض زاٚاَإ نطز٠ٚ٠، ئ َٝط٠ٚ٠ زاٚا ز٠ن١ّ ٚ ي١ ي َٟ، بؤ١ٜ َٔ ي باؽ ز٠نط
َٝٓا٠ٚ، ١ٜى باغٞ  َٝٓري، ب١ ناضَإ ١ْٖ ١َُٝ ظؤض ٠ٚغ١ًٝ ١ٜ١ٖ ن١ ب١ناضٟ ب َٟ، ئ بٛزد١ٜ١َإ ي١ ب١غسا ز٠بِط

١َٜٓض٠ناصيإ نطز، زٚٚ َٜع ٠ٚظاض٠تٞ ْٛ َٜطاٟ زازطاٟ ؾٝسِضاَي٠ٚ١ٝٝ غاَيٞ ثاضٜـ زاٚاَإ نطز ي١ ب١ض ١َُٝ ي١ ِض / ئ
َٝسأٜ ن١ ي١  َٝؿ١ُضط١ف زاٚاَإ نطز غاَيٞ ثاض، ٠ٚعسٜؿٝإ ث ١َُٝ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ث زاضاٜٞ، ١ٖض٠ٖٚا ئ

َٝسأٜ، ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ٠ٚعسٟ ث َٝؿ١ُضط١ ٠ٚعسٟ ث َٞ ١ْزأٜ، ١َسه١َ١ٟ ز٠غتٛٚضٟ، ئ٠ٚ١ ٠ٚظاض٠تٞ ث
١َُٝ بؤ ي١ خ ١َُٝ ِض٠ٚأٜ ٚ ي١ س١قري بؤ ١َٖي ١ٜنٞ ١َب١يّ زاٚاَإ نطز، ن١ ئ ٞ ز٠غتٛٚضٜٔا ئ١ط١ض ئ

َٟ، بؤ١ٜ َٔ  َٞ ز٠نط ي١غ١ض زضٚغت ْان١ٜٔا ئ٠ٚ١ ن١ّ ١ْٝ، ب١ؾ١ بٛزد١ٜ١نٞ ظؤض ظؤض٠، ؾ  ط١ٚض٠ٟ ظؤض ث
ٍَ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ َٔ  َٞ ٖٝٛا بّٛٚ ي٠ٚ١ٟ ن١ سه١َٛت زاٚا ز٠ن١ّ ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ئ١َػا بؤ خؤّ ب

َٝؿ١ُضط١ بٝهات، ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ بٝهات، ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ بٝهات، زاٚا ز٠ن١ّ ي١  بٝهات، ٠ٚظاض٠تٞ ث
َٞ حماَٞ ْٝؿتُإ ث١ض٠ٚضٟ زَيػؤظٟ ؾاض٠ظا بططٜٔ، ي١غ١ض  ١َُٝ نؤ١ََي ٍَ ئ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ئ١َػا

بؤ بهات ي١ ١َسه١َ١ٟ ز٠غتٛٚضٟ ي١ عريام، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ سٝػابٞ ث١ضي١َإ ب١زٚازانٛٚصيإ 
 َٞ َٞ َتُا١ْٜٞ زضٚغت ب َٝؿ١ٜ١ى ي١ ْاٚ خؤَإ زا ن١ ب َٝت١ ٖؤٟ ن َٝت٠ٚ١، ١ْب ِضاغتٝٝا١َْإ ال ِضٕٚٚ بب
َٝت٠ٚ١، ئ١ط١ض ث١ضي١َاْٝـ ْاٜهات َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ  ب١ِضاغ ، با ِضاغت١ٝٝن١َإ بؤ ِضٕٚٚ بب

َُٜٞ نٛ َُٜٞ نٛضزغتإ َٔ ِض٠خ١ٜ١ٓنٞ ظؤض ط١ٚض٠ّ ١ٖض َٜعإ ي١ زاٖاتٞ ١ٖض ضزغتإ ب١ِضاغ  ئ٠ٚ١ بهات، ب١ِض
َٜعتإ، َٔ ئ٠ٚ١ٟ ن١ باغٞ  َٝهٝـ زا ن١ قػ١ ز٠ن١ّ ب١ ب١َيط٠ٚ١ ز٠تٛامن بٝد١َ١ ب١ضناٟٚ ب١ِض ١ٜ١ٖ، ي١ نات

َُٜٞ نٛضز ١َُٝ ي١ ١ٖض غتإ ْعٜه١ٟ ؾ١ف تا س١ٚت ز٠ن١ّ ب١ِضاغ  باغٞ خاَي١ غٓٛٚض١ٜٝنإ ز٠ن١ّ، ن١ ئ
َٝٓ  ِض٠لٞ  َٞ ب١َيط١ ٚ زؤنَٝٛ ز٠ضٚاظ٠ٟ غٓٛٚضضيإ ١ٜ١ٖ، ب١ ١ٖضزٚٚ ١َتاض٠ن٠ٚ١ ت١بع١ٕ، بؤ١ٜ َٔ نؤ١ََي
ز٠خ١َ١ ب١ضز٠غ  ١َٖٛٚ ث١ضي١َاْتاضإ ٚ ١َٖٛٚ ٖاٚٚيتٝإ ن١ ب١ ناٟٚ خؤٜإ بٝبٝٓٔ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ َٔ 

ت١ٚقٝعٞ ظٜٓسٚٚ، شَاض٠ٟ ١ٜى ب١ ١ٜنٞ ت١ْه١ض٠نإ ٚ شَاض٠ٟ ز٠خي١َ١ ِضٚٚ ظٜٓس٠ٚٚ، ب١ َؤضٟ ظٜٓسٚٚ، ب١ 
َٝسا١ٜ،  َٝٓتا١ْٟ ن١ ز٠خي١َ١ ب١ضز٠غتتإ ئ١ٚا١ْٟ ت َٜعتإ، ي١ٚ زؤنَٝٛ َٜعطانإ ز٠خ١َ١ ب١ضز٠غ  ب١ِض ثاض
ن١ْس ت١ْٞ باض نطز٠ٚٚ ٚ ن١ْس نًٝؤٟ باض نطز٠ٚٚا ١ٖض٠ٖٚا ن١ْس ب١ض١ًَٝا غ١ض ب١ ض نؤَجاْٝا١ٜن١ا ي١ 

َٜو َٜه٠ٚ١ نٕٛٚا شَاض٠ٟ ٠ٚق١ًناْٞ ي١غ١ض٠،  ض ِضؤش َٝو زا ١ْٚتٝإ بطز٠ٚٚا ي١ ض ١َضظ زا ٚ ي١ ض غ١عات
ْاٟٚ ناض١َْسٟ خ١ظ١ْزاضٟ ي١غ١ض٠، ْاٟٚ ؾ١ضَاْب١ضٟ ٚضزبٝين ٠ٚق١ًناْٞ ي١غ١ض٠، دؤضٟ َازز٠ ن١ 

َٝ ١َُٝ ططضيإ با٠ِٚضَإ ٖ َٜؼ، ١ْٚتٞ ِض٠ف ن١ ْٛٚغطا٠ٚ، ئ ٍَ ١َٖيٝإ ططت٠ٚٛ، ١ْؾتاٚ، نؤْس ٓا ب٠ٚ١ٟ ن١ زٚن١
َٞ ١ْٚتٞ غجٞ،  َٜػُإ ١ٜ١ٖ، ١ْٚتٞ ِض٠مشإ ١ٜ١ٖ،  ب َٝت، ٚشيإ ١ْؾتاَٚإ ١ٜ١ٖ، نؤْس َٞ ئاطط، ن١ ْاب ١ٜ١ٖ ب
َٜعإ َٔ ئ١ّ خؿت١ٜ١ ز٠خ١َ١ ب١ضز٠َٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ٚ  َٞ ب١ْعٜٔ، ن١ ئ٠ٚ١ سٝػابٞ ز٠ن١ّ، ب١ِض ب

َٝص١ٜ١ْنٞ ت١سكٝكٞ ي١غ ١َُٝ زاٚا ز٠ن١ّ ب١ضاغ  ي َٞ بؤ ١َٖٛٚ غٓٛٚض٠نإ، ئ َٝو ب ١ض ئ١ّ باب١تا١ْ ث
َٝػتا ْعٜه١ٟ  َٝـ ئ َٝت ي١ ث١ضي١َاْٞ  51َا١ٜ٠ٚى ث َٝو ب َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ ث َٝص١ْٟ ي ث١ضي١َاْتاض زاٚاَإ نطز ي

١َُٝ ْاتٛاْري،  َٝٓت ١ْٝ، بؤ١ٜ ئ ١َُٝ نطز ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ب١َيط١ ١ْٝ زؤنَٝٛ نٛضزغتإ ب١ِضاغ ، زاٚاٟ ي١ ئ
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َٜعإ، ٠ٚق١ً ن١ ئ٠ٚ١ ٖٞ ١ٜى ِضؤش٠  355ئ٠ٚ١ ٖٞ ١ٜى ِضؤش٠، ئ٠ٚ١ ١َٖٟٛٚ ٖٞ ١ٜى ِضؤش٠، ئ٠ٚ١  ب١ِض
َٜعإ، ) ( ب١ ت١ٚقٝ ، ب١ َؤضٟ س١قٝكٞ، زاٚا ز٠ن١ّ ي١ ئٝع ّ ْعٜهٞ بهات٠ٚ١ ب١ِضاغ ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ذٕب١ِض

َٜعإ ن١ َٔ   355ز٠غتِ ن١ٚت٠ٚٛ، خ١َيهٞ خؤَإ ببٝٓٔ، ئ٠ٚ١ ٖٞ ١ٜى ِضؤش٠، ت١ْه١ض٠ناْٞ ١ٜى ِضؤش٠ ب١ِض
َٝسا١ٜ، ئ٠ٚ١ف ن١  َٝسا١ٜ، ١ٖض ١َٖٟٛٚ ت َٝػتا ١َٖٟٛٚ ت ، ئ٠ٚ١ ٠ٚ711ق١ً، ب١ٚ ِضاغتٝٝا١ْٟ ن١ ٚمت ئ

٠ٚقٌ ي١َا١ْ  6111تا  5511بهٛٚنِ نطزؤت٠ٚ١، ئٝػتٝٓػاخِ نطز٠ٚٚ، ئ١ق١ًٝٝنامن ي١ال١ٜ، ز٠تٛامن 
َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ بهات،  َٝو زا زٚٚ ت١ْه١ض ِضؤٜؿت٠ٚٛ ة١َ١ ب١ضز٠غ  ئ١ٚ يٝص١ٜ١ْ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ي ئ٠ٚ١ ١ٖض ي١ ٠ٚقً

َٜعإ، ١ٖض ي١ ١ٜى ٠ٚقٌ زا زٚٚ ت١ْه١ض ِضؤٜؿت٠ٚٛ ي٠ٚ١، شَاض٠ٟ ت١ْه١ض٠ن١ف ؾاض٠ن١ٟ، ١َٖٟٛٚ،  ب١ِض
َٝسا١ٜ، ز٠خي١َ١ ب١ضز٠َٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ بؤ  غ١عات١ن١ٟ، ن١ ئ١ٚ ١ٖؾت ب١َيط١ٜ١ ن١ ٚمت ١َٖٟٛٚ ت

َٝيَن ن١ َٝو بٗ َٝػتا ت١ْٗا زٜطاغ١ ٚ ِضْٚٚهطز٠ٚ١ْ ي١غ١ض ١ٜى ِضؤش  ئ٠ٚ١ٟ يٝص١ْ ث زاٚاٟ يٝص١ْٟ نطزبٛٚ، ئ
باؽ به١ّ، ن١ ئ٠ٚ١ ي١ال١ٜٕ نؤَجاْٝاناْٞ نؤضَؤض ٚ ث٠ٜٛ١ْس ٚ عريام ئؤٌٜ ٚ غ١ٖ١ْس ٚ ئ١ْاْاغ٠ٚ١ 

َٜعإ، ِضؤش/  َٜعخإ، ب١ِض َٟ، ي١ غٓٛٚضٟ ١َضظٟ ث١ضٚ  6669ن١ بطا٠ٚ  81، بِطٟ ت١ٕ/ 12/9/2111ز٠بط
َٝٞ قػ١ٟ  65ب١ضٌَٝ ٚ  3347نًٝؤ، ن١ ز٠نات١  53ٕ ٚ ت١ يٝرت، ْطخٞ ١ٖض ١ٜى ت١ٕ ي١ ١ْٚت زا، ب١ ث

َٝٓر 455281زؤالض٠، ب١ زؤالض قػ١ ز٠ن١ّ، بِطٟ ثاض٠ن١ٟ ز٠نات١ ) 681خؤٜإ  ( نٛاض غ١ز ٚ ث١دما ٚ ث
َٜؼ  َٜعإ، ئ٠ٚ١ ت١ْٗا بؤ ١ْؾت١ ن١ ١ٜى، نؤْس َٜهٞ َٛؾت١قاتٞ ١ٖظاض زٚٚ غ١ز ٚ ١ٖؾتا زؤالض، ب١ِض ن١ دؤض

َٝٓر ت١ٕ ِضؤٜؿت٠ٚٛ، ب١ضثطغٝاضّ ي١غ١ض ئ١ٚ قػا١ْٟ ز٠ٜه١ّ،  ١ْٚت١، ١ٖض ي١ ١َٖإ ِضؤش س١ٚت غ١ز ٚ ث
( نٛاض غ١ز ٚ س١ؾتاٚ 479411زؤالض٠، ن١ ن١ ز٠نات١ ) ٠ٚ681قًٞ س١قٝكٞ ١ٜ ئ٠ٚ١، ْطخٞ ١ٜى ت١ٕ/ 

نًٝؤ، ْطخٞ ١ٜى ت١ٕ ١ْٚتٞ ِض٠ف/  891( ت١ٕ ٚ 6921ْؤ ١ٖظاض ٚ نٛاض غ١ز زؤالض، ١ْٚتٞ ِض٠ف/ )
زٚٚ غ١ز ٚ ١ٖؾتاٚ زٚٚ ١ٖظاض ٚ نٛاض غ١ز ٚ غٝاْع٠ زؤالض، نؤٟ طؿ   282413زؤالض٠، ن١ ز٠نات١  418

َٝٞ ز٠نِطٕ ي١ سه١َٛت  ٍَ ١ْٝ، ئ٠ٚ١ ت١ْٗا ئ١ٚ ْطخ١ٜ١ ن١ ث َٜعإ، ئ٠ٚ١ طَٛطط١ن١ٟ ي١ط١ ي١ ١ٜى ِضؤشزا ب١ِض
َٞ ًَٝؤٕ ٚ س١ٚت غ١ز ٚ ث١دما ٚ ١ٖؾت ١ٖظاض ٚ 3758811ش )ٚ ز٠ٜب١ْ١ غٓٛٚض٠ناْٞ تط، ١ٜى ِضؤ ( غ

َٜعإ، نؤٟ ئ١ٚا١ْ ي١ ِض َٜو زا ن١ ظ٠ضب، ٜإ داضاْٞ ١ٖؾت غ١ز ٚ ٜاْع٠ زؤالض٠، ب١ِض ز٠ن١ٟ ثاؾإ  31ؤش
 َٞ َٝٓر ِضؤشٜؿ١، ب١ؽ    غ َٞ غ١ز ٚ ؾ١غت ٚ ث َٞ غ١ز ٚ ؾ١غت ِضؤشٟ ز٠ن١ٟ، غ ظ٠ضبٞ ز٠ن١ٟ ن١ ِض٠تٞ غ
١َُٝ ئ١ٚ زاٖات١ٟ ن١ َٔ باغٞ ز٠ن١ّ ي١ٚ غٓٛٚض٠ٟ ن١ َٔ باغٞ  َٝو زا ئ غ١ز ٚ ؾ١غت ِضؤش، ز٠نات١ ي١ غاَي

َٝو زا ي١ٚ َٝو زا ئ٠ٚ١ٟ ن١ َٔ سٝػاب  511تا  431غٓٛٚض٠ ِضؤشا١ْ  ز٠ن١ّ، ي١ نات َٞ، ي١ نات تاْه١ض ز٠ن
َٞ طَٛطط١ن١ٟ  355نطز٠ٚٚ  َِٝ، ب١ ب ت١ْه١ض٠ ي١ب١ض خاتطٟ ئ٠ٚ١ٟ ٠ٚق١ً س١قٝك١ٝٝنامن ي١ال١ٜ ن١ٚا ز٠َي

َٝٓر غ١ز ٚ س َٝٓر ١ٖظاض ٚ ث َٞ غ١ز ٚ ؾ١غت ٚ نٛاض ًَٝؤٕ ٚ غ١ز ٚ بٝػت ٚ ث ١ٚت ز٠نات١ ١ٜى ًَٝاض ٚ غ
َٟ ١ٜا ئ٠ٚ١ ي١ ١ٜى ١َضظ٠ٚ٠ ئ١ٜ٠ٚ١، ي١  َٜعإ، َٔ ز٠ثطغِ ئ١ٚ زاٖات١ ي١ نٛ َٝو زا ب١ِض زؤالض، ئ٠ٚ١ ي١ غاَي

َُٝٛا١ٜ ئ١ّ ١َضظ٠ ز٠ض٠د١  َٝو زا ث َُٜٞ نٛضزغتإ زا ي١ ١َضظ٠نإ زا، ْاظامن  2ٜإ ز٠ض٠د١  3نات ٠ٚ ي١ ١ٖض
ٍَ ١َتاض٠نإ، ي١ ١َضظ٠ غٓٛٚ َٞ ب١ضاٚضز نطزٕ ي١ط١ َٜعإ، ن١ْسٜٔ زٜطاغ١ٟ تطّ ب١ ب َِٝ، ب١ِض ًَ ض١ٜنإ با ب

٠َٛٝ ٠ٚى ِضؤش٠ناْٞ تط، ئ١ٚا١ْ، بؤ١ٜ ب١ِضاغ  َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ  ي١ال١ٜ ب١ ١َٖإ ؾ
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َٜعإ، ي١ٚ ت١ْ١ن١ضا١ْٟ ن١  َٝيَن بؤ غ١غياْسْٞ ئ١ّ ِضاغتٝٝا١ْ، ب١ِض َٝو بٗ َٝهؤَي٠ٚ١ٟٓٝ ت١ٚاٚ ث يٝص١ٜ١ْنٞ ي
َٝٓر ١ٖظاض زٜٓاضٟ بالإ  َٝو ث َٟ ب١ َٛع١ز٠يٞ، ١ٖض ت١ْ َٜو بٝػت ٚ ١ٖؾت ت١ٕ ١َٖيس٠طط نطز، ١ٖض ت١ْه١ض

ت١بعٞ عرياقٞ طَٛطط١ن١ٜ١تٞ، دا ئ٠ٚ١ ن١ ظ٠ضبٞ ز٠ن١ٟ ب١ ئ١ٚ ت١ْه١ضا١ْٟ ن١ بالإ نطز ْعٜه١ٟ ي١ 
َٜو زا ؾ١غت ًَٝؤٕ ٚ زٚٚ غ١ز ١ٖظاض ب١ ثاض٠ٟ عرياقٞ ز٠نات، ئ٠ٚ١ ن١ باغِ ن َٝذط١ ئ٠ٚ١ بٛٚ، ِضؤش طز ب

َٝو ئ١ٚ  َٝت١ ق١ْاع١ت ئ٠ٚ١ّ ١ْخػتؤت١ غ١ض ئ١ٚ ًَٝاض٠ٟ ن١ باغِ نطز، بؤ١ٜ ب١ِضاغ  ئ٠ٚ١ ز٠َاْط١ٜ١ْ
َٜت١ ب١ضز٠غ   َٟ ظؤض ظؤض ن١َرت٠ ي٠ٚ١ٟ ن١ ز٠خط َُٜٞ نٛضزغتإ باغٞ ز٠نط زاٖات١ٟ ن١ ي١ ١ٖض

٠ٚ١َُٜ غ١ض  َٜعإ ز ١َٜٓض٠ناْٞ خ١َيو، ب١ِض َٜعّ ث١ضي١َاْتاضإ ٚ ْٛ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ب١ِضاغ  ثؿتطريٟ ي١ بطاٟ ب١ِض
َٝهٞ باؾٞ ط١ضَٝاْٞ نطز ٚ ئ١ٚ ن١ّ ٚ نٛضتٝا١ْٟ ن١ ي١ ط١ضَٝإ ١ٜ١ٖٕ ط١ضَٝإ  ناى غاالض ز٠ن١ّ ن١ باغ
َٞ بسا ٚ  َِٜ ظٜاتط ططْطٞ ث َٜٝٛػت بٛٚ سه١َٛتٞ ١ٖض ٠ٚى ط١ٚض٠تطٜٔ ْاٚن١ٟ ناض٠غاتباض ي١ نٛضزغتإ، ث

َٝؿٓٝاضنطا٠ٚنإ، ب١يّ ب١زاخ٠ٚ١ بٝػت ٚ س١ٚت ظؤضتطٜٔ ثطؤش٠ٟ بؤ ئ١ٚ ْا ٚنا١ْ زابٓا١ٜ، ي١ ثطؤش٠ ث
ٍَ ْؤ ثطؤش٠ٟ بؤ زاْطا٠ٚ، ئ١ٚ بٝػت ٚ س١ٚت  ٍَ، ن١َه١َا َٞ ن١َه١َا ثطؤش٠ٟ بؤ زاْطا٠ٚ، ئ٠ٚ١ ب١ب
ٍَ ؾطاٚاْٞ ْاٚن١ن١ ٚ شَاض٠ٟ زاْٝؿتٛٚإ زا ظؤض  ثطؤش١ٜ٠ ١َب١غت ي١ ئٝساض٠ٟ ط١ضَٝا١ْ ت١ْٗا، ن١ ي١ط١

َٝؿ١ٜ١ٟ ن١ باؽ نطا، ن١الض ْان َٜعّ ناى غاالض باغٞ نطز، ئ١ٚ ن ٍَ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ٠ٚ١ٟ بطاٟ ب١ِض ؤن١، ي١ط١
ٍَ ١ٜ١ٖتٞ، شَاض١ٜ٠نٞ ظؤض ي١ زاْٝؿتٛٚاْٞ غٓٛٚضٟ خا١ْقري ٚ  ٍَ نؿطٟ ١ٜ١ٖتٞ، ن١َه١َا ١ٜ١ٖتٞ، ي١ط١

َٞ ق١ظا١ٜ، ب١ِضاغ  ي١ّ ق١ظاٜا١ْ  ٍَ ئ١ٚ غ زاز٠ْٝؿٔ، ب١يّ ؾؤضَٞ غٓٛٚض٠ناْٞ تط ن١ ٖاٚغٓٛٚضٕ ي١ط١
َٜهٞ ٠ٚنٛ خا١ْقري ْعٜه١ٟ ث١دما ١ٖظاض ن١ؽ ؾؤضَٞ خؤضانٞ ي١  خؤضانٝإ ي١ٚ ق١ظاْا١ٜ، بؤ صي١ْٚٛ ي١ ؾاض
َٝذط١ ي١ ْاٚن١ناْٞ د١باض٠ ٚ ق١ضت١ث١ ٚ ئ١ٚا١ْ ن١ ْعٜه١ٟ س١ؾتا ٚ  خا١ْق١ٓٝ، ب١يّ زاْٝؿتٟٛٚ ن١الض٠، ب

َٝٓر ١ٖظاض تا س١ؾتا ٚ ؾ١ف ١ٖظاض ْؿٛؽ ي١ َٝٞ  ث َُٜٞ نٛضزغتإ زا ب١ ث َٞ، ي١ سه١َٛتٞ ١ٖض ن١الض زاز٠ْٝؿ
َٝؿ١ٟ  َٝؿ١ٟ ١ٜ١ٖ، نؿطٜـ ١َٖإ ن َٟ، ن١َه١َاَيٝـ ١َٖإ ن شَاض٠ٟ زاْٝؿتٛٚإ ئ١ٚ سٝػاب١ٟ بؤ ْانط
َٝؿتا ِض٠ناٟٚ ئ١ٚ ١َٖٛٚ ناض٠غات١ٟ تط به١ٟ  َٞ ئ٠ٚ١ٟ ٖ َٞ بؤ ئ٠ٚ١، ب١ ب َٝو ب ١ٜ١ٖ، تها ز٠ن١ّ يٝص١ٜ١ْى ث

َٜٝٛػ َٟ ب١ؽ ي١ ن١ ث َٟ، ب١ضاغ  ْانط َٟ ب١ ط١ضَٝا٠ٚ١ْ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ناض٠غ١ض بهط ت ز٠نات ز٠غت بطط
َٟ ط١ضَٝإ ب١ زٚٚ غ١ز ٚ غٞ ٚ ؾ١ف  َٜٝٛػت ز٠نات ْانط َٝري، بؤ١ٜ ث ًَ ِضاط١ٜاْس١ْنا٠ٚ١ْ طؤضاْٞ ب١ باي٠ٚ ب

َٜت١ غ١ َٜو خا١ْقٝين ز َٝذط١ ي٠ٚ١ٟ ن١ ١ْٖس َٟ ثطؤش٠، ١ٖظاض ن١غ٠ٚ١ ن١ ب١ؽ غٓٛٚض٠ن١ٟ خؤٟ، ب ض ١ْٖس
١َٜٓناْٞ تطٜؿٞ ي١ ز٠غت١، بٝػت ٚ س١ٚت ثطؤش٠ن١ ب١ نؤٟ ثطؤش٠نإ ١َٖٟٛٚ  ًَٝاض٠ ت١بع١ٕ ئ٠ٚ١  57ؾٛ

َٞ ًَٝاض ز٠نات،  َٝت١ غ١ض ز٠نات١ غٞ ٚ س١ٚت ثطؤش٠ ن١ س١ؾتا ٚ غ ٍَ، ئ١ط١ض ن١َه١َاَيٞ ب َٞ ن١َه١َا ب١ب
َٟ، ١ٜ، بؤ١ٜ زاٚا %ٟ ئ١ْؿاٍ ي١ٚ غٓٛٚض91٠ب١ِضاغ  ظؤض ن١َ١، ن١ ثطؤش٠ ي١  َٝهٞ ئ٠ٚ١ ةٛض ز٠ن١ّ خ١َ

َٝٞ ئ١ٚ شَاض١ٜ٠ٟ ن١ َٔ باغِ نطز ئ١ط١ض  َٜعإ، ع١ؾٛٚ، ب١ ث َٟ، غ١ضباضٟ ئ١ٚا١ْ ب١ِض ناضٟ ي١غ١ض بهط
َٝؿ١ ي١غ١ض ٚ ئ١ٚا١ْٟ ن١  ٍَ ْاٚن١ناْٞ ن َٟ ن١ ناض٠غاتباض٠، ن١ ٖاٚغٓٛٚض٠ ي١ط١ خاتطٟ ئ٠ٚ١ف ١ْطري

ثطؤش٠ٟ ز٠بٛا١ٜ ب١ضبه١ٚتا١ٜ، ي١  81بؤ  ١71 ي١غ١ضٟ، ْعٜه١ٟ ئ١ٜٚـ ب١ِضاغ  ناضٜط١ضٟ خؤٟ ١ٖٜ
ٍَ ط١ضَٝإ ب١  َٜعإ غ١ضباضٟ ئ١ٚ ١ْٖا١َتٝا١ْٟ ن١ باغِ نطز ئ١َػا َٝو زا ثطؤش٠ناْٝؿٞ بهٛٚن١، ب١ِض نات
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َٞ ب١ِضاغ  ٚؾه١غاَي١ٝٝنٞ ظؤض خطاخ ب٠ٚٛ، دٛتاٜب١تٞ تٛٚؾٞ  تٝاضاْٞ ط١ضَٝإ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ز٠ضيٞ نطزب
َٟ بؤ ق١ض٠بٛٚ ب١ض١َٖٞ ١َٖي َٜص١ٜ٠ى ثاض٠ زابٓط ١ٓططتؤت٠ٚ١، َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ب١ِضاغ  ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ِض

َٝٝإ  َٜت٠ٚ١، ئ١ٚ خ١غاض٠ٟ ن١ نطزٜٚٚا١ْ ث َٞ ب١ٓتؤٜإ بؤ بط١ِض نطز٠ٚ١ْٟ ئ١ٚ دٛتٝاضا١ْٟ ن١ ٖٝ  ١ْب
َٜعا َٜت٠ٚ١، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ن١ؽ ٖٝهٞ ز٠غت ١ْن١ٚتؤت٠ٚ١، غ١ض٠ِضاٟ ئ١ٚا١ْ ب١ِض ٕ ئٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ بسض

َٝؿ١ٜ١نٞ غٝاغٞ ٚ ْٝؿتُاْٞ  َٟ، ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري ن١ ض ن َٞ بسض َٜٝٛػت١ ططْط١ٝٝنٞ ظٜاتطٟ ث ب١ِضاغ  ث
١َُٝ ٖاٚٚيتٝاْٞ نٛضزٟ  ١ٜ١ٖ ي١ٚ غٓٛٚض٠، ي١غ١ض ئٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ ب١ضاغ  قٛضغاٜٞ ١ٜ١ٖ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ

َٝؿ١ ي١غ١ض٠نإ ب١ِضاغ  نؤض ١ْن١ ٕ ئ١ْٚس٠ٟ تط غ١ضباضٟ باض٠ ئ١َٝٝٓ١ن١ٟ ن١ ئ١ٚ ْاٚنا١ْٟ ن١ ن
َٝؿ١ٜ١نٞ ط١ٚض٠تط بؤٜإ، ن١ نؤ ز٠ن١ٕ، ب١ِضاغ  ئ٠ٚ١ ي١ ِضٟٚٚ  ضب١غ١ضٜا١ٜ٠ٚ١ْ، خع١َتطٛظاضٜـ بؤت١ ن

َٞ نطزْٞ َازز٠ٟ  َٝب١د َٞ ي١غ١ض د َٟ 141غٝاغ٠ٚ١ٝٝ ظؤض ناضٜط١ضٟ ز٠ب ١َُٝ سيا١ْٚ َٜعإ ئ ، ئ١ط١ض ٠ٚنٛ ب١ِض
َٜعطاضٟ ي١ غٓٛٚضٟ ١ٖ َُٜٞ ثاض َٜعطاضٟ ي١ غٓٛٚضٟ س١قٝكٞ ١ٖض َٞ ثاض َُٜٞ نٛضزغتإ به١ٜٔ، ب١ِضاغ  ز٠ب ض

 َٞ َٜعطاضٟ ي١ ن١الض به١ٜٔ، ز٠ب َٟ ثاض ١َٝ ب١ِضاغ  سيا١ْٚ َٝؿ١ ي١غ١ض٠نا١ْ، بؤ صي١ْٚٛ ئ نٛضزغتإ به١ٜٔ، ن١ ن
َٜعطاضٟ ي١ غ١عس١ٜ به١ٜٔ، ي١ ١َْس٠يٞ به١ٜٔ، ي١ د١ي١ٚال به١ٜٔ، ي١ د١باض٠ به١ٜٔ، ي١ ق١ض٠ت١ث١  ثاض

 ٠ٚ١َٜٓ ١َُٝ بتٛاْري ئ١ٚ ْاٚنا١ْٟ ن١ ئ١قًٞ ِض٠غ١ْٞ نٛضزٜٔ بط١ِض به١ٜٔ، ي١ خا١ْقري به١ٜٔ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ
َٝؿ١  َٜص٠ ثاض٠ٟ ن١ زاْطا٠ٚ بؤ غ١ضتاثاٟ ْاٚن١ ن ١َٜٓناْٞ خؤٜإ، بؤ١ٜ زاٚا ز٠ن١ّ ب١ِضاغ  ئ١ٚ ِض غ١ض ؾٛ

ز٠ن١ّ ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ب١ِضاغ  بٛزد١ٟ ًَٝاض٠، ب١ضاغ  ظؤض ن١َ١، زاٚا  52ي١غ١ض٠نإ ن١ 
َٜٝٛػت ز٠نات بؤٟ زابري  َٝهٞ تطزإ ن١ ث َٝٞ بؤ ز٠ن٠ٚ١َ١ ي١ باب١ت ئ١ٚا١ْ ظٜاز بهات، ي١ زٚاتط زا َٔ د

 ،َٟ َٟ، بٛزد١ٟ  52بهط َٝؿ١ ي١غ١ض٠نإ ظؤض ن١َ١، ب١ِضاغ  زاٚا ز٠ن١ّ ظٜاز بهط ًَٝاض بؤ ١َٖٛٚ ْاٚن١ ن
١ْ١ غ١ض بٛزد١ٟ ئٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ ْاٚنا١ْ ب١ِضاغ  ئ١ط١ض ٠ٚنٛ ئٝساض٠ٟ ط١ضَٝاْٝـ ة

َٞ ئ٠ٚ١ ي١ٚ ٚيت١ ١ْٝ، بطؤٜت١ د١باض٠، ق١ض٠ت١ث١، ١َْس٠يٞ، بِطؤٜت١  َٟ ٚا ز٠ظاْ َٝت١ ئ١ٚ ١َُٝ به َٝهٞ ئ ن١غ
َٜهٞ بؤ نطا٠ٚ، ئ١ط١ض ن َٜٝٛػت ز٠نات، خا١ْقري ١ْٖس ٞ ن١َ١، غ١عس١ٜ، د١ي١ٚال، س١َطٜٔ، ب١ِضاغ  ث

َٜين ي١ َٝا١ْٟ قػ١نإ زا  َٜعإ زٚ ئ١ٜٚـ ْاٚ ؾاض٠ن١ٟ ططتؤت٠ٚ١، ق١ظا ٚ ْاس١ٝناْٞ ١ْططتؤت٠ٚ١، ب١ِض
١َُٝ نطز  َٜعٟ ز٠ن١ّ، ن١ زاٚاٟ ي١ ئ َٜع ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ب١ِضاغ  َٔ ئ١ٚ ثطغٝاضا١ْ ئاضاغت١ٟ ب١ِض ب١ض

َٞ ب١ ئ١ضقاّ، ئ١ٚ ثطؤشا١ْٟ ن١ زٚ ٚباض٠ بؤت٠ٚ١، ئ١ٚ ثطؤشا١ْٟ ن١ بٛزد١ٟ بؤ ب١ِضاغ  ثطؤش٠ناصيإ بس٠ْ
َٝسا١ٜ، َٔ ت١ْٗا ٠ٚنٛ يٝص١ْٟ ْاٚخؤ  ت١ضخإ ١ْنطا٠ٚ، ٜإ ٠ٚنٛ ئ١ٚ ثطؤشا١ْٟ ن١ خ١ي١ٍ ٚ ئ١ٚا١ْٟ ت

( ن١ ئ٠ٚ١ بطٜ  ١ٜ ي١ٚ خاْٛٚا١ْٟ ن١ زضٚغت نطا بؤ 19(، )18(، )17(، )16ز٠ٜب٠ٚ١َ١ غ١ض بِطط١ٟ )
42 َٝ ُاْٞ ٚ ط١ضَٝإ، ئ١ٚا١ْ ١ٜنٞ بٝػت خاْٟٛٚ بؤ زاْطا٠ٚ، ١ٜنٝإ بؤ ْاس١ٝ، ي١ غٓٛٚضٟ ئٝساض٠ٟ غً

َٜعإ ي١  ٠ٚ ئ١ٚ خاْٛٚا١ْ ت١ٚاٚ 2119ٚ  2118َٛزٜطٟ ْاس١ٝ، ئ١ٟٚ تطٜإ بؤ بٝػت ٠َٛظ٠ؼي تط، ب١ِض
َٜهٞ تط زاْطا٠ٚ١ٜ ي١  2111ب٠ٚٛ، ي١  خا٠ْٚٛن١، زاٚاَإ نطز، ئٝساض٠ ١َس١يٞ  841بٝػت ٚ زٜٚٚإ داض

١َُٝ زاٚاَإ ٚتٝإ ث١ٜٛ ١َُٝ زاٚاَإ ١ْنطز٠ٚٚ، ْاس١ٝنإ ٚتٝإ ئ َٜعطا ٚتٝإ ئ ٠ٚ١َُٝ ١ْٝ، ثاض ٠ْسٟ ب١ ئ
َٜهٞ تط ي١  ٍَ داض ١ْنطز٠ٚٚ، ١ٖض ثاض٠ٟ بؤ زاْطا٠ٚ١ٜ، غاَيٞ ثاض ؾ١ف زا١ْٜإ ثاض٠ٜإ بؤ زاْطا٠ٚت٠ٚ١، ئ١َػا
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َٜهٞ تط ثاض٠ٟ بؤ زاْطاٚ 2112 َٝٓر، ْاس١ٟٝ ب١نط٠دؤ ٚ باغيَن، ب١ِضاغ  داض َٝو زا ئ٠ٚ١ ث ٠ت٠ٚ١، ي١ نات
َٝت٠ٚ١ ئ١ّ شَاضا١ْا بِطط١ٟ ١ٜى ي١ ثطؤش٠ناْٞ  َٝسا١ٜ، ْاظامن بؤنٞ ي١ بٛزد١ ْاب  2112ؾ١ف غاَي١ َاَيٞ ت

َٝٛاْإ، ) َٝص١ْٟ ْاٚخؤزا ٖات٠ٚٛ داز الضٔاف٘زضٚغت نطزْٞ بٝٓا١ٜنٞ تاٜب١ت ب١ َ َٜعإ ي١ ِضاثؤضتٞ ي (، ب١ِض
ظاض٠تٞ ْاٚخؤ زاٚاٟ نطز٠ٚٚ ب١ ظٜاز٠ٚ٠، ١ٜعين ثؿتطريٟ نطا٠ٚ، ب١يّ ن١ زاٚا نطا٠ٚ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ٠ٚ

َٞ ١ْنطاٚ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ  َٝب١د ثطؤش١ٜ٠ى ١ٜ١ٖ ب١ ْاٟٚ ثطؤش٠ٟ، ث١دما ٚ نٛاض، ثطؤش٠ٟ غاَيٞ ثاض د
َٜٝٛػت َٝساٜٚػتٝٝا١ْٟ ن١ ث َٞ ١ْنطا٠ٚ بؤ ئ١ٚ ث َٝب١د َٝٔ ئ٠ٚ١ٟ ن١ د َُٝإ ْاَي َٝسا ث َٜعإ، ي١ نات ١ ن١ زاٚاٟ ب١ِض

َٝهسا ظ٠ضٚٚضاتٞ تطٜإ  َٞ به١ٕ ٚ ي١ نات َٝب١د غ١ز بٝٓاٟ ١َضن١ظ ٚ بٝٓاٟ تط ز٠ن١ٕ، بؤ ئ١ٚا١ْ ْاتٛأْ د
َٜٝٛػت  ٍَ ث َٟا بؤ١ٜ ئ١َػا ١ٜ١ٖ ن١ ثاض٠ٟ بؤ ت١ضخإ نطا٠ٚ، زاٚا ز٠ن١ٕ ثاض٠ٟ ظٜاتطٟ بؤ ت١ضخإ بهط

َٜعإ ٚتٝإ، َٔ بِطط١ٟ ١ٜى ، ع١ؾٛٚ 2112ي١ بٛزد١ٟ ئ١َػاَيٞ  ز٠نات ت١ق١ؾٛف به١ٜٔ ٠ٚنٛ ب١ِض
( ي١ بِطط١ٟ ١ٜى زا، ي١ داز الضٔاف٘ثطؤش٠نإ، بِطط١ٟ ١ٜى/ زضٚغت نطزْٞ بٝٓا١ٜنٞ تاٜب١ت ب١ َٝٛاْإ )

َٜهٞ تط زاْطا٠ٚت٠ٚ١، ي١  2111 َٝو زا ز٠ثطغري  2112داض زاْطا٠ٚت٠ٚ١، ن١ ١ٜى ًَٝاضٟ بؤ زاْطا٠ٚ، ي١ نات
َٝب ٠َٛٝ ن١ زاتآْا٠ٚ بؤ د َٝهٞ نان١ ئ َٞ ٠َٚي  ئ١ضظ٠َإ ١ْب٠ٚٛ، ب١ِضاغ  ئ٠ٚ١ ض ١َْتٝك َٝٞ ْان١ٕا ز٠َي ١د

َٝو زا زٚٚ غاَي١  َٝسا١ٜا تؤ ئ١ضظت ١ْب٠ٚٛ نؤٕ ثطؤثؤظ٠يت بؤ نطز٠ٚٚا نؤٕ تٛاْٝٛت١ ئ٠ٚ١ به١ٟا ي١ نات ت
َٞ ١َضن١ظٟ ثؤيٝػٞ ث َٞ باؾ١ نان١ ئ٠ٚ١ غ َٝؿتا ئ١َػاَيٝـ ١ٖض ز٠غت ب١ناض ١ْب٠ٚٛ، ئ َٞ زضٚغت زاتٓا٠ٚ، ٖ

َٜعإ، ض ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝنٞ ب١ ٠ٚظاض٠تٞ  َٝط، ب١ِض َٝبدا١ْٟ طؿ  ١ٖٚي َٟ، ْؤش٠ْهطز٠ٚ١ْٟ باَي١خا١ْٟ نت ز٠نط
َٝو زا ي١  ز٠غت ب١ناض ب٠ٚٛ، ي١  2119زا ز٠غت ب١ناض ب٠ٚٛ، ْؤش٠ْهطز٠ٚ١ْ ي١ 2119ْاٚخؤ٠ٚ ١ٜ١ٖا ي١ نات

ٝاض ٚ س١ٚت غ١ز ٚ ؾاْع٠ ًَٝؤْٞ بؤ ت١ضخإ ٟ غاَيٞ ثاضٜـ زا ١ٖض زٚٚباض٠ ٖاتؤت٠ٚ١، ن١ زٚٚ 4ًَبِطط١ٟ 
َٝٛإ خاَيٞ ثاغ١ٚاْٞ ي١ بِطط١ٟ  4نطز٠ٚٚ، بطط١ٟ  َٜطاناْٞ ْ ٟ ثاضٜـ زا 11طؤِضٜين نؤطا ٚ غ١ب نطزْٞ ِض

زا زضٚغت نطزْٞ بٓه١ٟ ثؤيٝػٞ ع١ْها٠ٚ ي١  5ٖاتؤت٠ٚ١، ز٠غت ب١ناض ١ْب٠ٚٛ ي١ غاَيٞ ثاض، ي١ بِطط١ٟ 
َٞ ئ١ط١ض ئ٠ٚ١ ظ٠ضٚٚضٜات١، بؤ ي١ غاَيٞ ثاضزا ٖ 12بِطط١ٟ  َٝؿتا ز٠غت ب١ناض ١ْب٠ٚٛ، ئ َٜهٞ تط، ٖ اتؤت٠ٚ١ داض

٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ ثؤيٝؼ بِطط١  َٝو زا ئ٠ٚ١، باض٠طاٟ ب١ِض غاَيٞ ثاضزا  21ي١ بِطط١ٟ  13ز٠غت ب١ناض ْابٔا ي١ نات
زضٚغت نطزْٞ  14ٖات٠ٚٛ، زٚٚ غاَي١ تاظ٠ ْٛٚغطا٠ٚت٠ٚ١، ت١ْس٠ضٜٔ ١ٜى ًَٝاضٟ بؤ زاْطا٠ٚ، بِطط١ٟ 

َٞ ي١  ٍَ ز٠َي َٞ ئٝشاي١ ١ْنطا٠ٚ، ئ١َػا ؾ١ضَاْس٠ٟ ثؤيٝػٞ ١َؾل ٚ ٜاضٟ ١ٜى ًَٝاضٟ بؤ زاْطا٠ٚ، ثاض ئ١َي
٠َٛٝ بِطط١ٟ  ٚ شَاض١ٜ٠نٞ ظؤض بِطط١ ز٠تٛامن خؤّ بٝس٠ّ ب١ ز٠غت  14ٚ بِطط١ٟ  13ت١ْس٠ض١ٜٓ، ب١ ١َٖإ ؾ

َٜع ٠ٚظٜط٠ٚ٠، بِطط١ٟ  َٝط، زاز٠ٚضٟ، َٔ ز٠ثطغِ زضٚغتهطزْٞ باَي١خا١ْٟ ز 38ب١ِض ١ََٗٝيه٠ٚ١ْٟٚٛ ١ٖٚي ازٟ ت
١َُٝ ٠ٚظاض٠تٞ زازَإ ١ٜ١ٖ،  َٝو زا ئ َٜعإ ي١ نات ض ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝنٞ ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ٠ٚ ١ٜ١ٖا ب١ِض
ئ١دم١َْٛٞ زاز٠ٚضضيإ ١ٜ١ٖ، بٛزد١ؾٝإ بؤ ت١ضخإ نطا٠ٚ، ئ١ط١ض ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ ثاض٠ٟ ئ٠ٚ١ْس٠ ظؤض٠ 

٠َٛٝ ز٠نات  ًَٝاض ٚ ْٟٝٛ بؤ زاْطا٠ٚ ي١  12بؤ ٠ٚظاض٠ت١ناْٞ تط، ئ٠ٚ١ شَاض١ٜ٠نٞ ن١ّ ١ْٝ، ناضٟ باؾٞ ث
١ََٗٝيه٠ٚ١ْٚٛ ض ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝنٞ ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ٠ٚ  2111 َٞ باؾ١ نان١ زازطاٟ ت ز٠غت ب١ناض ب١ْٚٛ، ئ

ٞ ْاٚخؤ ١ٜ١ٖا زاٚا ز٠ن١ّ ب١ِضاغ  ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ٟ ن١ ت١ضخإ نطا٠ٚ، ظؤض٠، ن١نٞ ي١ ثطؤش٠ ب١ضز٠ٚا١َناْ
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َٜهٞ تطٜـ ٖاتؤت٠ٚ١، بِطط١ٟ  زضٚغت نطزْٞ ع١ْباضٟ نؤْهطٜ  ئاٚ ي١ باْكٞ ط١ؾت ٚ طٛظاضٟ  34داض
َٞ ض عٝ ق١ٟ ب١ ط١ؾت ٚ طٛظاض٠ٚ١ٜٝ ١ٜ١ٖا ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ ئ١ط١ض ثاض٠ٟ ئ٠ٚ١ْس٠ ظؤض٠ با  ِض٠ٚاْسٚظ، ئ

١َٜٓض٠ناْٝإ ٖاتٔ،  ْٛ ١َُٝ ١َٜٓ 51بٝٓا ئ١غاغ١ٝٝناْٞ خؤٜإ، ن١ ئ ض بٕٛٚ، ب١ِضاغ  ١َٖٜٛٚإ ٖاٚاضٜإ ْٛ
َٝو زا ئ٠ٚ١ف ١ٜ١ٖ ي١ بٛزد١ن١، بِطط١ٟ  ٖؤَيٞ ٠ٚضظؾٞ ي١  8، 7، 5ز٠نطز ن١ ٠ٚظعٝإ ظؤض خطاث١، ي١ نات

قاال٠ٚ، زضٚغت نطزْٞ ٜاضٜطاٟ ضا١ْٝ، ١َي١ٚاْط١ٟ ئؤيؤَجٞ زاْطاٚ ي١ ب١ختٝاضٟ، َٔ ز٠ثطغِ ئ١ٚا١ْ ض 
زا زٚٚ غاَي١  14ٚ  11ٚ  ١ٜ١ٖ8، ز٠غت ب١ناضٜـ ١ْب١ْٚٛ، ي١ بِطط١ٟ ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝنٝإ ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ 

َٜت٠ٚ١، ثطؤش١ٜ٠نٞ تط ن١ ي١  زاْاْٞ ب١غتين  5بِطط١ٟ  35ي١ ثطؤش٠ ب١ضز٠ٚا١َنا١ْ الث١ِض٠ٟ  2111زاز٠ْط
 ًَٞ َٝ َٜػتط١ٟ ن١الض 132ٖ ٍَ  ،ن١ٜظٞ بؤ ب١غتين ٚ َٝٓا١ْناْٞ ن١َهُا َُٝاْٞ ب١ ب١ض١َٖٗ ًَٞ باؾٛٚضٟ غً َٝ ٖ
َٝو زا ن١  361نًٝؤ١َتط٠، ٠ٚظاض٠تٞ ناض٠با  141 زٜٓاضٟ بؤ  411ًَٝاض ٚ  43ِضؤشٟ بؤ زاْطا٠ٚ ي١ نات

َٜٝٛػت ي١  َٜع ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ، طٛش١َٟ ث ًَٝؤْٞ بؤ زاْطا٠ٚ، ي١  361( ًَٝاض ٚ 17) 2111زاْطا٠ٚ، ب١ِض
َٜهٞ تط ي ٍَ داض َٝو زا غاَيٞ ثاض ز٠غت ب١ناض ١ْب٠ٚٛ ٚ غؿط٠، ئ١َػا زاٚاٟ بٝػت ًَٝاضٟ تط  ١2112 نات

َٞ غ١ز ٚ ؾ١غ   ٍَ زاٚاٟ بٝػت ًَٝاض ز٠ن١ٕ غاَيٞ ثاض س١ظس٠ ٚ غ َٜعإ ئ١ط١ض ئ١َػا ز٠ن١ٕ، زاٚا نطا٠ٚ، ب١ِض
َٟ تا ئ١َػاَيٝـ بؤٟ زابري ز٠ن١ٟا  َٞ غ١ز ٚ ؾ١غت١ ن٠ٚٛ نٛ بؤ زاْطا٠ٚ، بؤٟ زاْطا٠ٚ، ئ١ٟ ئ١ٚ س١ظس٠ ٚ غ

َٞ ق١ضف ١ْ َٝو زا ٖٝهٝؿٞ ي َٜعإ باؽ ي٠ٚ١ نطا ن١ شَاض١ٜ٠نٞ ي١ نات َٝٞ ِضاثؤضتٞ خؤتإ، ب١ِض نطا٠ٚ ب١ ث
 ١َُٝ َٜعإ ئ َُٜٞ نٛضزغتإ زا ب١ِضاغ  ١ٜ١ٖ، ب١ضز٠ٚاَٝـ ي١ ظٜازبْٛٚسا١ٜ، ب١ِض َٝعٟ ن١نساض ي١ ١ٖض ظؤض ٖ
 َٞ َٜٓري ٠ٚنٛ ئ٠ٚ١ ٚا١ٜ زٚٚ ناض١َْس تا غ َٝع٠ ن١نساض٠نإ زاز١َ٠ظض ي١ٚ نات١ٟ ن١ ١ٜى ئ١ْساَٞ ٖ

َٞ، ١ٜى ناض١َْسٟ ئاغاٜـ ٜإ ثؤيٝؼ زٚٚ َٛٚن١، زٚٚ َٛٚن١ ٚ ْٝٛ، تا ن اض١َْسٟ ١َز٠ُْٝإ زا١َظضاْسب
َٜهٞ ظؤضَإ ١ٜ١ٖ ؾائٝع، َٔ ز٠ثطغِ ١ٜعين ي١ ٠ٚظاض٠تٞ  َٝع َٞ َٛٚن١ٟ ١ٜى ١َز٠ْٞ ز٠بات، ب١ِضاغ  ٖ غ

َِٜط٠ظا َٝعٟ ظ ٖ ٍَ ١َُٝ ب١ؽ ت١ْٗا شَاض٠ٟ ب١ضططٟ ٚ ؾطٜان١ٚتٔ ي١ط١ َٝػتا ١ْ ْاٚخؤ ئ َٝع٠ تا ئ ْٞ ن١ ئ١ّ زٚٚ ٖ
َٝٓاغ١ٟ ٜاغاٜٝإ ١ٜ١ٖ، ناض٠ن١ٜإ ن١ٝ ي١ ِضٟٚٚ ئٝساض٠ٚ١ٜٝا  َٝهٝإ ١ٜ١ٖ، ١ْ ث ٜاغا١ٜنٝإ ١ٜ١ٖ، ١ْ ْٝعاَ

َٞ ظؤض ب١ ئاغاْٞ  ٠ٚ71 نٞ ز٠ن١ٕا ئ١ٚا١ْٜإ ١ْٝ،  َٝو زا ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ ز٠تٛاْ ١ٖظاض ن١نساضٕ، ي١ نات
 َٞ َٜ 45زاٚاٟ نطز٠ٚٚ ز٠َي َِٜط٠ظاْٞ ثاغ١ٚأْ، ؾطٜان١ٚتٔ ٚ ػتط١ ثاغ١ٚاْٞ ١ْٝ، ئ١ٟ ئ١ٚا١ْ ثاغ١ٚأْ، ظ

َٞ ن١غٞ  ١ٖ45ظاض تؤ ١ْتتٛاْٞ  71ثاغ١ٚا١ْ، ي١  َٞ، غ َٜٝٛػت ب َٜػتط١ ن١ ي١ٚا١ٜ١ْ ١ٜنٞ نٛاض ن١غٞ ث ٚ
َٞ بؤ زابري نطزْٞ، ئ٠ٚ١ نطا٠ٚت١ بٝاْٛٚ بؤ ئ٠ٚ١ٟ  َٜٝٛػت ب ٚاٟ ٟ تطٜإ بؤ َٛاؾ١ق١ نطا٠ٚ ن١ زا2711ث

َٞ، ت١ْٗا طٛاغت٠ٚ١ٓ ي١  ١ٜ٠َٛٝ ْاب َٜعإ ئ٠ٚ١ ب١ِضاغ  ئ١ٚ ؾ َٝٓر غ١ز ٚ قػٛضٜإ نطز٠ٚٚ، ب١ِض ؾ١ف ١ٖظاض ٚ ث
َٝعا١ْ بؤ  َٝٛإ ئ١ّ ٖ َٞ، ئ١ط١ض شَاض١ٜ٠نٞ ن١َٞ  11ْ َٜٝٛػ  ب١ ١ٜى ناض١َْس ْاب غاَيٞ تط ئ١ّ ٠ٚظاض٠ت١ ث

َٟ ب١ِض َٟ ساَي١تٞ تاٜب١تٔ ب١يّ ْانط َٟ، ١ْٖس ٍَ زا بؤ زابٓط َٝػتا ب١ ْاظزاضٜـ ت١عاَٛغيإ ي١ط١ ١َُٝ تا ئ اغ  ئ
١َُٝ ٖٝهُإ ١ْٚت٠ٚٛ، ١ٖض نٝإ ٚت٠ٚٛ بؤَإ نطزٕٚٚ، ب١يّ ئٝرت ناتٞ  نطزٕٚٚ ب١ِضاغ ، ئ٠ٚ١ زٚٚ غاَي١ ئ
َٟ، ٜإ ئ١ٚ  َٜهٞ بؤ زابٓط َٜٝٛػت ز٠نات ب١ِضاغ  ئ٠ٚ١ غٓٛٚض ٠َٛٝ ١ْٝ، بؤ١ٜ ث خؤ١ٜتٞ بٛزد١ن١َإ ب١ٚ ؾ

َٜت٠ٚ١ بؤ ناضٟ تط، ئ١ٚ شَاض٠ زا١َظضاْس١ْٟ ي١ بؤ ْاٚخؤ، بؤ ئ١دم١َْٛٞ ثاض٠ٟ  ن١ زابري نطا٠ٚ ن١ بط١ِض
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ٍَ ئاغاٜـ ب١ِضاغ  ١َٖٜٛٚإ  411ئاغاٜـ ن١  ن١ؽ َٛاؾ١ق١تٞ بؤ  3411ن١غٞ بؤ زابري نطا٠ٚ، ي١ط١
َٜعإ  َٜين، ي١ ١ٖظاض ١َز٠ْٞ ث 11ناض١َْسٟ ئاغاٜـ ٚ ثؤيٝؼ، ٚاتا ْعٜه١ٟ  3411نطا٠ٚ، ب١ِض َٞ زاز١َ٠ظض

َٜٝٛػتٝإ ب١ٚ َٝ ناتا١ْ ١ٜ١ٖ، ن١ ئ١ٚإ ظٜاز٠ٜإ  ١َُٝ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ضب١ٝ، ٠ٚظاض٠ت١ناْٞ تط ظؤض ث َٝو زا ئ نات
َٝهٞ باف زا١ٜ،  َُٜٞ نٛضزغتإ ؾٛنط ي١ ساَي١ت ١ٜ١ٖ، ئ١ٚإ ْٛقكاْٝإ ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ ي١ ِضٟٚٚ ئ١َٓٝؿ٠ٚ١ ١ٖض

َٜٝٛػت ْانات، ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ٟ ن١ ز َٜعإ، ب١ِضاغ  ثاض١ٜ٠ى زاٚا ظؤض ث َِٜ، ب١ِض اٚا نطا٠ٚ بؤ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖض
َٝو زا ن١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ي١  َِٜ ن١ ثاض١ٜ٠نٞ ظؤض خ١ٜاَي١ٝٝ، ي١ نات ًَٝاض ٚ  134نطا٠ٚ بؤ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖض

َٞ ئ٠ٚ١ْس٠، ب١ِضا 864 َٜهٞ تط ٚتٝإ ١َٖي١ ِضٜٚٚسا٠ٚ، نطزٜإ ب١ غ غ  ًَٝؤْٞ َٛاؾ١ق١ت نطز٠ٚٚ، داض
 ١َُٝ َٜعإ ئ١دم١َْٛٞ ئاغاٜـ ئ َٝو زا ب١ِض شَاض٠ٟ ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ٟ ن١ زاْطا٠ٚ بؤ ئ١دم١َْٛٞ ئاغاٜـ ي١ نات
َٜصناضٟ ٜا ز٠ظطا١ٜنٞ ئٝذطائٞ ٜاغاٜٞ ١ْٝ، ١َٜساْٞ  ٜاغان١ ي١ّ ث١ضي١َا١ْ ت١قسٜكُإ نطز، ز٠ظطا١ٜنٞ ِضاٚ

َٝت،  َٝو باض٠طا١ٜنٞ ز٠ب َٜٓ َٜصناض١ٜٝ، ٚاتا ي١ ؾٛ َٞ، ئ١ّ ١َٖٛٚ ١ْٝ، ِضاٚ َٜٔ باض٠طا١ٜنٞ ز٠ب ي١ زٚٚ ؾٛ
َُٜٞ نٛضزغتإ ن١ ْعٜه١ٟ  ١ٖظاض٠، بٛزد١ن١ ي١  31بٛزد١ٜ١ٟ ئ١ط١ض َٛقاض١ْ٠ به١ٜٔ ب١ ئاغاٜؿٞ ١ٖض

١َُٝ ز٠ظاْري ١ٖظاضإ  َٝو زا ز٠ظطاناْٞ ئاغاٜـ ئ َٝهٞ ظؤض ن١َٞ ١ٜ١ٖ، ي١ نات َٝت٠ٚ١ ن١ ؾ١ضق ١ٜى ْعٜو ز٠ب
١ٖظاض ن١غٝؿٔ، ي١  31ٕ ١ٖظاض ناضٟ ١َٜساْٝإ ١ٜ١ٖ، ئٝذطائات ز٠ن١ٕ، بٓه١ ٚ باض٠طاٜإ ١ٜ١ٖ، ز٠ٜا

َٝػتا، ب١ نٛاض غ١ز٠ن٠ٚ١ ز٠ب١ٓ ؾ١ف ١ٖظاض ٚ ؾ١غت ٚ  َٝو زا ئ١دم١َْٛٞ ئاغاٜـ ؾ١ف ١ٖظاض ن١غٔ ئ نات
َٝهٗات٠ٚٛ  َٜصناض١ٜٝ، ث َٝو زا ِضاٚ س١ٚت ن١ؽ، بٛزد١ن١ٜإ ئ١ط١ض َٛقاض١ْ٠ به١ٟ شَاض١ٜ٠نٞ ظؤض ن١ّ، ي١ نات
َٝهت١ض٠ناْٞ  َٞ، نٛاض ب١ف، ن١ ١َٖٜٛٚإ خؤٜإ ي١ غ َٝهٗات٠ٚٛ ي١ غ ي١ نٞ ئ١ّ ئ١دم١َْٛٞ ئاغاٜؿ١ا ث
٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ طؿ   َٟ ي١ ب١ِض َٝو ز خؤٜإ، ي١ ٠ٚظاض٠ت١ناْٞ خؤٜإ زا بٛزد١ٜإ ١ٜ١ٖ، بؤ صي١ْٚٛ ث

َٝؿ١ُضط١ خؤٟ بؤ خؤٟ بٛزد١ٟ ١ٜ١ٖ َٟ ي١ ز٠ظطاٟ ئٝػتٝدباضاتٞ غ١ضباظٟ ن١ ئ٠ٚ١ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ث َٝو ز ، ث
َٞ غ١ز ٚ قػٛٚض٠، ن١ ئ٠ٚ١ بٛزد١ٟ خؤٟ ١ٜ١ٖ، ثاؾإ  29ئاغاٜـ ن١ ئ٠ٚ١ ز٠ظطاٟ ئاغاٜؿ١  ١ٖظاض ٚ غ

َٟ ي١ ز٠ظطاٟ ظاْٝاضٟ ٚ ثاضاغذي، ن١ ئ١ٚا١ْ بؤ خؤٜإ ت١ؾه١ًٜٝإ ١ٜ١ٖ، َٝ نٝإ ١ٜ١ٖ، ئ١ٚ ؾ١ف  َٝو ز ث
َٟ، بؤٜ ١ ئ٠ٚ١ ز٠ظطا١ٜنٞ ١َٜساْٞ ١ْٝ، بؤ١ٜ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ١ٖظاض٠ َٝ نٞ ئ١ٚا١ٜ١ْ ن١ ن١ْٚٛت١ غ١ض ئ١ٚ

َٜت٠ٚ١، بؤ ئ١ٚ خ١ي١ال١ْٟ ن١ بالإ نطز،  َٜٓط ظؤض٠، َٔ زاٚا ز٠ن١ّ زٚٚ غ١ز ًَٝاض ب١ِضاغ  ي١ٚ ثاض٠ بط١ِض
َٝو  َٟ، ي١ نات َٝؿٓٝاضنطا٠ٚنإ زابٓط َٟ، بؤ ثطؤش٠ ث َٟ، بؤ ٠ٚظاض٠ت١ناْٞ تط زابٓط َٜٓطا٠ٚنإ زابٓط بؤ ْاٚن١ زابِط

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ن١ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ب١ِضاغ   زا َٞ، بؤ١ٜ َٔ ث ئ٠ٚ١ بٛزد١ٜ١نٞ ظؤض٠ ب١ِضاغ ، ب١ ١ٖز٠ض ز٠ن
َٜعإ، بؤ  151ًَٝاض ٚ  318ث١ضي١َإ َٛاؾ١ق١تٞ ي١غ١ض ١ْنات، ن١  ًَٝؤٕ زاٚا نطا٠ٚ بؤ ئ١دم١َٕٛ، ب١ِض

َُٜ ٞ نٛضزغتإ، ئ١ط١ضنٞ باؽ ؾ١ف ١ٖظاض ن١ؽ، َٔ قػ١ ي١غ١ض ب١َيط١ٜ١نٞ تطٟ زاٖات١نإ ز٠ن١ّ ي١ ١ٖض
١ٜ٠َٛٝنٞ غ١ضٜ  باغٞ  َٜو ب١ ؾ َٜعّ ١ْغطٜٔ خاْٝـ ١ْٖس َٝطظاز ٚ خٛؾهٞ ب١ِض َٜع ناى ؾ نطا ي١ال١ٜٕ ب١ِض
َٝو باؽ ز٠ن١ّ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ ن١ ئ٠ٚ١ زاٖاتٞ ْاٚخؤ١ٜ ب١ِضاغ ، بادٞ  نطز، ب١ؽ َٔ ب١ زاتا نؤ١ََي

َٜعإ ي١غ١ض غ١ٜاض٠ زٚٚ دؤض٠، با َٝساْٞ شَاض٠ٟ تابًؤ ن١ طَٛططٞ ب١ِض دٞ خاَي١ غٓٛٚض١ٜنإ ن١ طَٛطط١، ث
َٜعإ ي١  ٌَٝ 111) 2119ض٠ق١ّ ز٠زا ب١ غ١ٜاض٠، ئ١ّ زٚا١ْ ب١ِضاغ  ئ٠ٚ١ زاٖاتٞ ١ٜ١ٖ، ب١ِض ( ١ٖظاض ئؤتؤَب
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 َٞ َٝو تا زٚٚ ًَٝؤٕ ٚ س١ٚت غ١ز ٚ ث١دما ١ٖظاضٟ ي َٝٛإ ًَٝؤْ ٖاتؤت١ نٛضزغتإ، ١ٜى غ١ٜاض٠ ي١ ْ
َٟ ب ١ َٛع١ز٠يٞ، غ١ٜاض٠ٟ بهٛٚى تا غ١ٜاض٠ٟ ط١ٚض٠، ئ٠ٚ١ زٚٚ غ١ز ٚ ٠ٚ١ْز ًَٝاض زٜٓاض ز٠نات، ٠ٚضز٠طري

َٝذط١ ي١  َٝط٠ن١ٟ نؤتاٜٞ زا ٖات٠ٚٛ غؿط٠، ئ١ّ ١َب١ًغ١ ب َٝو زا ١ٜى زٜٓاضٟ ئ١ّ ثاض١ٜ٠ ٠ٚى ي١ شَ ي١ نات
َٝو زا غ١ضاَاتٞ َطٚضٟ ب١ؽ َٔ ت١ْٗا ١ٜى ق١ظاتإ بؤ باؽ َٝو زا  غ١ضاَاتٞ َطٚضٟ، ي١ نات ز٠ن١ّ، ي١ َاْط

ٍَ ناَريا ث١ٜا ب٠ٚٛ، َٛضاق١ب١ٟ ظٜاتط ث١ٜا ب٠ٚٛ،  33 َٝو زا ئ١َػا ًَٝؤٕ زٜٓاض ب٠ٚٛ غاَيٞ ثاض، ي١ نات
َٟ، ي١  ٌَٝ ٖاتؤت١ ْا٠ٚ٠ٚ، نؤٟ زاٖاتٝإ ب١ 815( ١ٖظاض ٚ )159) 2111غ١ضاَاتٞ ظٜاتطٜـ ز٠نط ( ئؤتؤَب

َٝٓر ًَٝاض ٚ  446ٝاض ٚ ًَ 421طَٛطك ٚ شَاض٠ٟ غ١ٜاض٠ ٚ تابًؤ ز٠نات١  ًَٝؤْٞ  462ًَٝؤٕ، ت١ْٗا ث
َٜعإ، ي١ ) ١َٜٓ، ب١ِض ٌَٝ ٖاتؤت١ نٛضزغتإ، زاٖاتٞ ز٠نات١  ١ٖ669ظاض ٚ  149( 2111خطا٠ٚت١ خ١ظ ئؤتؤَب

َٞ غاَي١ ١ٜى تطًٜٝؤٕ ٚ ١ٖؾت غ١ز ٚ ١ٖؾتا ٚ ْؤ ١ٖظاض ٚ ٠ٚ١ْز  378 َٜعإ بؤ ئ١ّ غ ًَٝاض زٜٓاض، ب١ِض
َٝهٞ ظؤض٠، ن١ ز٠بٛٚ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ بؤ ئ١ٚ زاٖات١ٟ ن١ زاٚاٟ ًَٝؤٕ زٜٓاض ز٠نات،  َٝو زا ئ٠ٚ١ زاٖات ي١ نات

َٞ بهات، بؤ١ٜ َٔ زاٚا ز٠ن١ّ  َٝب١د َٝٓا١ٜ، ز٠ٜتٛاْٞ ظؤض ي١ ئٝؿ١ناْٞ خؤٟ د ز٠نات ي١ بٛزد١ ب١ناضٟ بٗ
َٜط١ٜ١ى بسؤظ٠ٚ١ٜٓ بؤ ناض٠غ١ض َٝسان١ٜ٠ٚ١ْٚٛى به١ٜٔ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ بتٛاْري ِض نطزْٞ ئ١ٚ  ب١ِضاغ  ث

َٝٓا١ْ، ظؤض غٛثاؽ. َٝؿا١ْٟ ن١ ١ٜ١ٖ ي١ بٛزد١ن١، ئ١ٜٚـ نٛضتٗ  ن
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط، با ٠ٚظٜط قػ١ بهات.
َٜع باٜع تاَي١باْٞ/ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
َٞ خؤؾ١ ئ١ّ ٚ َٝػتا ٖات٠ٚٛ، نْٛه١ ئ٠ٚ١ ز٠يًٝٞ ئ١ٜ٠ٚ١، ز٠الي١ت ي٠ٚ١ ب١ِضاغ  َٔ ظؤضّ ث قٛالتا١ْ ئ

 َٟٚٛ١ٖ ،َٞ َٞ، ١َٖٟٛٚ ب١ ٚقٛالت ز٠ضز٠ن َٝو ن١ ز٠ضز٠ن ز٠نات ي١ ١َْؿ١ظ٠ناْٞ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ١ٖضنٞ ؾت
َٟ، ١َٖٟٛٚ ١َع١ًَٛ ي١ ِضٟٚٚ ١ْٚع١ٝٝت٠ٚ١، ي١ ِضٟٚٚ ن١َٝٝ١ت٠ٚ١، ي١ ِضٟٚٚ ثاض٠ٟ  ت١غذٌٝ ز٠نط

َٜت ئ٠ٚ١ف بؤ د١ْابتإ باؽ به١ّ ١َٚظٚٚعٞ ١ْؾتاٚ، ٜاخٛز ٠ٚضطريا٠ٚ٠ٚ،  َٝهٞ ظؤض باؾ١، ز١َ٠ٚ ئ٠ٚ١ ؾت
١ْٚت، ئ٠ٚ١ ١ْٚتٞ خاّ ١ْٝ، ئ٠ٚ١ َٛؾت١قاتٞ ١ْٚت١، ئ١ّ َٛؾت١قاتٞ ١ْٚت١ٟ ن١ ز٠ِضٚات زٜاض٠ ٖٞ ئ١ٚ 

َٝهٝـ ي١ غ١ضٟ  ؾ١ضٜهاتا١ٜ١ْ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ د١ْابٞ باغٞ نطز٠ٚٚ، ي١ ٠ٚق١ًنإ زا ١َع١ًَٛ، ١َٖٛٚ ٠ٚقً
َٜهٝـ ئ١ط١ض ي١غ١ض ٠ٚق١ًن١ف  َٞ، زٜاض٠ ٖٝ  تاْه١ض َٝو ز٠ضز٠ن َٝٞ نٞ َٛاؾ١ق١ت ْٛٚغطا٠ٚ ب١ ث
٠ٚ١َُٝ، ئ١ط١ض َٛاؾ١ق١تٞ  َٝت ي١ ٖٝ  ْٛقت١ٜ١نٞ سسٚزٟ ئ َٞ، ي١غ١ض غذٌ ١َٚدٛٚز٠، ز٠ضْان ١ْْٛٚغطاب

َٝت، ١ٖتا ب١ ْٝػب١تٞ ئ٠ٚ١ٟ غؤَاؾ٠ٚ١ ن١  َٟ ١ٜ، ٠ٚظاض٠تٞ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝٝناْٞ ١ْب َٝٝسا١ٜ، ٖٞ ئ١ٚ ت
٠َٜٛ َٛاؾ١قتٝإ زا٠ٚ، ب١ ْٝػب١تٞ ئ١ٚ زاٖات١ٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١  َٟ، ٜاخٛز خؤٜإ ي١ٚ ئ١ٚا١ْف َٛاؾ١ق١تٞ ئ١ٚ
َٝهٞ بؤ نطا٠ٚت٠ٚ١ ب١  َٞ ئ٠ٚ١ سٝػاب ٠َٜٛ، ب١َي َٝت١ ئ١ٚ ئ١ٚإ باؽ، ١ٜعين ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ١ٚ زاٖات١ ١َؾطٚٚظ٠ به

َٞ ز٠ضنطا٠ٚ، زضا٠ٚ ْاٟٚ ٠ٚظاض٠تٞ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝٝنا٠ٚ١ْ، ئ١ َٝٓر غ١ز ًَٝؤْٞ ي َٝػتا ث ٚ سٝػاب١ ١ٖتانٛ ئ
َٝط٠، 251ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ختٝت،  َٜعتإ ئاطازاضب١ْٚٛ ن١ ٖاتؤت١ ئ ٟ تطٟ نطا٠ٚ ب١ 251ٟ خؤت ب١ِض
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َٞ ثاض٠ٟ تطٜؿُإ ١ٜ١ٖ ي١ ْاٚ ئ١ٚ سٝػاب١زا، ١َعٓاٟ  َٝػتا ز٠َي ١َؾاضٜ ، ٠ٚظٜطٟ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝٝنإ ئ
َٝهٞ ض٠لٞ تٝا١ٜ، نؤت١ ئ١ٚ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١ٚ ت ٠َٜٛ ت١غذٌٝ نطإٚ، ١َٖٛٚ ١َعًَٛات اْه١ضا١ْ ب١ ِض٠لٞ ن١ ي١ٚ

ٍَ ٠ٚظاض٠تٞ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝٝنإ زا ِض٠ْط١  ٍَ سٝػاب١ناْٞ تط ي١ط١ سٝػاب٠ٚ١، ئ١ط١ض َٛقاض١ْ٠ به١ٕ ي١ط١
َٟ، ١ٜعين ب١ِضاغ ، ئ٠ٚ١ ب١ ْٝػب١تٞ ئ٠ٚ٠ٚ١، بؤ ئ َٝهٞ ئ١ٚ ٠ٚخت١ ئ١ٚ ؾتا١ْ ز٠ضبه١ٚ ٠ٚ١ٟ ئ٠ٚ١ ب١ ١ْٚع

َٜت،  َٜعتإ باغٞ ز٠ن١ّ، ناى ١ْضضيإ ب١ِضاغ  باغٞ ي٠ٚ١ نطز ن١ ثاض٠ زاز٠ْط تط، ئ٠ٚ١ ئ١ٜ٠ٚ١ َٔ ن١ بؤ ب١ِض
١َُٝ ب١ ن١ٜؿٞ خؤَإ ْاٜرِبٜٔ  ١َُٝ ب١ ن١ٜؿٞ خؤَإ ز٠ٜرِبٜٔ، ٠َٚي ٖٞ ئ ١َُٝ ٠ٚنٛ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ ٚ ئ ئ

َٟ، زٚاٟ ئ٠ٚ١ ن١ تؤ ئ١ٚ ثاضا١ْ، ب١ِضاغ  ئ١ٚ ثاضاْ َٞ،  ١11 ب١ ئٝتٝؿام ز٠بِطز٠ض زٜٓاض  11زٜٓاضت بؤ زاز٠ْ
َٞ  12ت١ٚظٜ  ز٠ن١ٟ، ن١ ب٠ٚٛ  ع١دع٠، ن١ ع١دعٜؿت بؤ ز٠غتٓٝؿإ نطا ي١ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ، ز٠َي

َٞٝ َٟ، خؤ تؤ ْاتٛاْٞ ظٜاتط زابٓ َٝٓاث١ِضٟ ي٠ٚ١ْس٠، ئ٠ٚ١ْس٠ ع١دع٠ن١ت١، زٚاٟ ئ٠ٚ١ٟ َْٛاق١ؾات ز٠نط ، ت
َٟ ب١ ن١ٜؿٞ خؤَإ ئ١ٚ ثاضا١ْ ْابِطٜٔ ١ٜعين، ئ١ٚداض باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات  ١َُٝ داض ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ١ٜعين ئ

١َُٝ ي١  َٝت ئ َٝٔ ي١ 15/12د١ْابٞ ز٠َي ق١ضف ِضاز٠ططٜٔ، ١ٜى  15/12، ظؤض بطاز٠ضاْٞ تطٜـ ز٠َي
١َُٝ َٝو ن١ ئ َٞ ب١ئُٝعاٟ خؤّ ٚ بطٜهاض٠ن١ّ ٚ ٖٝ  َٛزٜط عاَ ئ٠ٚ١َإ ِضاططتيَب،  ْٛٚغطاٟٚ ِض٠لٞ ١ٖب

١َُٝ ئ٠ٚ١ ِضاْاططٜٔ، ي١  َٜت، زٚاٟ ؾ١ف َاْط نؤتاٜٞ سٝػاباتٞ خٝتاَٞ ٚ 31/12ئ زا سٝػابات ِضاز٠طري
َٜت، خ١ظ١ٜٓناْٝـ ت١َاؾا به١ٕ ئ١ط١ض ي١  زا ٚقٛالتٞ ق١بع ٚ َٛغت١ْ١زات  31/12ئ١ٚا١ْٟ ي١ غ١ض ز
١َُٝ ئ١ٚ ١َٚظٚٚع١ ِضاغت  َٝت ئ٠ٚ١ زٜاض٠ ئ َٜهٞ تطٜـ باغٞ ق١ضف ئ١ط١ض ١ْب ْان١ٜٔ، ب١ِضاغ  ن١ داض

ٍَ سه١َٛتٞ عرياقٞ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ  َٝؿ١نإ ٠ٚنٛ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ٚ سه١َٛت ي١ط١ ١َُٝ ن ١َُٝ، ئ َٝؿ١ٟ ئ ن
١َُٝ ٚ زاٚاَإ نطز٠ٚٚ، ي١ غ١ضؤنٞ ئ١دم١َْٛٞ  ١َُٝ ئ١ٚا١ْٟ ن١ ١ٜ١ٖ ي١الٟ ئ َاي١ٟٝ عرياقسا١ٜ، ئٝرت ئ

ي١ ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٟٝ عرياقٞ زاٚاَإ نطز٠ٚٚ، نٞ ب١ ْٝػب١تٞ ١ْؾ١قاتٞ ٠ٚظٜطاْٞ عريام زاٚاَإ نطز٠ٚٚ، 
َٝؿ١ُضط٠ٚ١،  سان٠ٚ١ُٝ، ض ب١ ْٝػب١تٞ ١ْؾ١قاتٞ غٝاز٠ٚ١ٜٝ، نٞ ب١ ْٝػب١تٞ ثاض٠ٟ ب١ ت١سسٜس ثاض٠ٟ ث
َٞ زٜه١ف باغِ نطز٠ٚٚ، ئٝرت ئ١ط١ض ئ١ّ قػا١ْ،  ١َُٝ زاٚاَإ نطز٠ٚٚ ٚ طؿتٛطؤَإ نطز٠ٚٚ، ن١ْس داضٜه ئ

َٜتإ ي١ ئ١ط١ َٞ ١َٖٛٚ ال١ٜنتإ طٛ ١َُٝ ِضاغت ْان١ٜٔ، خؤ ١ٖض ٖٝ  ١ْب َٞ ن١ٚا ١ْٝ، ٜإ ئ ض ١ٖض ؾ١نٞ تٝاب
١َُٝ ن١ ِضؤٜؿت٠ٚٛ، بؤنٞ ِضؤٜؿت٠ٚٛا باغٞ ثاض٠ٟ ئٝٓتٝدابات،  َٝو ٠ٚؾس٠ناْٞ ئ ئٝع ّ ب٠ٚٛ ن١ ١َٖٛٚ غاَي

ًَٝاض ب٠ٚٛ، ئ١ٚ  ١ٖ31َيبصاضزٕ زاْطا٠ٚ  ١َٖيبصاضزٕ ٚ باغٞ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ن١ ي١ ب١غسا٠ٚ ٖات٠ٚٛ، ئ١ٚ ثاض٠ٟ بؤ
َٝػتا  29َاْط، ثاض٠ن١ ب١ غًؿ١ف ٖات٠ٚٛ  11ثاض٠ٟ ن١ ٖات٠ٚٛ بؤ ئاغاٜـ بؤ  ًَٝاض ٚ ن١غط ب٠ٚٛ، ئ٠ٚ١ ئ

١َُٝ ئ٠ٚ١ْس٠ٟ تطٜؿُإ خػتؤت١ غ١ضٟ، ئٝٓذا ن١  ١َٚدٛز٠، ي١ سٝػاباتٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ زا ١َٚدٛز٠، ئ
َٝو ئ٠ٚ١ْس٠َإ خػتؤت١ غ١ضٟ، ْا ْا، باغٞ ب١ؾٞ غاَي١ن١ٟ نطز٠ٚٚ، ٜ ١ٜعين ي١  ١29عين ب١ؾٞ غاَي

١َُٝ نطزَٚٚا١ْ ب١ 1/1 ١َُٝ نطزَٚٚا١ْ ب١ ؾ١غت ًَٝاض  29ٟ ْاضز٠ٚٚ، 29، ئ١ٚ ٠ٚ61 ئ ٚ ن١غط، ئ
 15ق١ضؾُإ نطز٠ٚٚ، ئًٝ  ب١ف ْانات، ب١ ْٝػب١تٞ ت١ضب١ٝؾ٠ٚ١، ب١ ْٝػب١تٞ ٠ٚظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠ؾ٠ٚ١ 

١َُٝ ب١ ٖات٠ٚٛ، ئ١ٚ ثاض٠ َٝهٞ َٛس١ز٠ز ٖات٠ٚٛ، الٟ ئ َٝػتا ي١  ١ٜ51 ٖات٠ٚٛ بؤ ن١ْس َاْط ٚ ١َع١ًَٚٛ ئ
 َِٝ َٟ ي١غ١ضّ ن١ ز٠َي ١َُٝ بٝع٠بت بؤ ئ٠ٚ١ٟ ١ْن١ٚ َٝت، ٜإ  49، ِض٠ْط ١ٜ١ٖ 51غذٌ زا ئ ٚ  51ٚ ن١غط ب
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َِٝ، ب١يّ ئ٠ٚ١ ي١ٚ سسٚزا١ٜ١ْ ١َٖٟٛٚ، ١َٚدٛز٠ ي١ غذٝ ت زا ن١ َٝت، بؤ١ٜ ز٠َي ١َُٝ ئ٠ٚ١ْس٠َإ  ن١غط ب ئ
َٝط٠ ١ٖض  31خػتؤت١ غ١ضٟ، ز١ٜ٠ٖا ئ٠ٚ١ْس٠َإ خػتؤت١ غ١ض ئ١ٚ  ًَٝاض٠ٟ ن١ ق١ضؾُإ نطز٠ٚٚ، َٔ ي

َٝت ي١ عا١َن١.... َٝو ١ٖب َٝػتا د١ٚاب ز٠ز٠ٚ١َ٠، زٚاٜٝـ ئ١ط١ض ؾت  ئ٠ٚ١ْس٠ ئ
َٜع ز.   ٕ باٜع/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:اضغب١ِض

 د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ، ؾ١ضَٛٚ.
َٜ  ع عًٞ غٓسٟ/ ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ:ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
َٝؿرت قػ١ٜإ نطز، ئ١ط١ض ظ٠ظي١ت  َٜعإ ١ٖضزٚٚى ئ١ْساّ ث١ضي١َإ ن١ ث َٝؿ١نٞ زاٚا ي١ ب١ِض ب١ س١ق١ت ث
َٞ، ئ١ط١ض  َٝبٝٓٝإ ي١غ١ض ١ٖبٛٚ، ئ١ط١ض زٚاٜٞ سياْس٠ْ َٝت يٝػ  ١َؾاضٜع١نإ ظؤض بٛٚ ئ١ٚا١ْٟ ن١ ت ١ْب

َٝه٠ٚ١ ظ٠ظي١ت ١ْ ٍَ ١ٖبٛٚ، نْٛه١ ئ١ٚا١ْ ت١ؾاق١ًٝ، ي١ ت١ؾاق١ًٝنإ زٚاٜٞ ث َٝت، زٚٚ خا َٝت ََٛهري ب ب
ٍَ ١ٖبٛٚ، ب١ س١ق١ت خؤٟ ١َع١ًَٛ ن١ْس داضٜـ  ١َٖٜٛٚإ ب١ ١ٜنذاض د١ٚاب بس٠ٚ١ٜٓ٠، ب١يّ زٚٚ خا

١ٜ، 31/12 تٝهطاض ب٠ٚ٠ٚٛ ن١ ئ١ٚ ١َٚقٝؿ١ٟ ن١ ١ٜ١ٖ ٖاتؤت١ ث١ضي١َإ ب١ ْٝػب١تٞ ثطؤش٠نإ ١َٚقٝؿٞ
َٝب١ٝٝٓٝنإ بٝع٠بت ٖٞ ؾ١ف َاْط١، ١ٜعين ي١ َاْطٞ س١ٚت٠ٚ١  َٝبٝين ن١ زضا، ت َٜو ت ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ب١عع
َٝت بؤ صي١ْٚٛ، ٜإ ي١  َٝهطاب َٝت ََٛه١ٓٝ ي١ َاْطٞ ١ٖؾتٝؿ٠ٚ١ ز٠غت ث ئ١ط١ض بٛزد١ َٛقاز٠ق١ نطاب

َٝت، ز٠ّٚٚ/ ب١ ْٝػب١ت ئ١ٚ دؤض٠  ٠ٚ31/12، بؤ 9َاْطٞ  َٞ َاْط ب ثطؤشا١ْٟ ن١ ي١ ١ٖض ٖٞ غ
َٝو  َٝت، ٚابعامن ثاضٜـ بالإ نطز، ؾت َٜت ن١ ي١غ١ض ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ ب َٜعطا١ٜى ئ١ط١ض َٛالس١ظ٠ بهط ثاض

َٝت، ئٝٓذا اإلدازٗ احملل١ٜ١ٖ٘ٔ ب١ ْاٟٚ ) َٝهٞ ت١بٝعٞ ١ٜ، ي١ب١ض ١ٖض ٖؤ١ٜى ب َٝطٟ ْاٚخؤ، ن١ ؾت ( ناضط
َٝت، ي١ب١ض ٖ َٝت، ٖؤ١ٜن١ ئٝساضٟ ب َٝت، ب١تاٜب١تٝـ ي١ٚ ٠ٚظاض٠تا١ْٟ ن١ نازٜطٟ ٖؤ١ٜن١ ؾ١ْٞ ب ١ض ٖؤ١ٜى ب

َٝهٞ ظؤض ت١خ١قٛق١ٝٝ، ظؤض  ١ْٖس٠غٝإ ١ْٝ، ١ٜعين ئ١ط١ض نازٜطٟ، ئ١ط١ض باغٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاز٠ ٠ٚظاض٠ت
َٝهٞ  َٝت، ض ٠ٚظاض٠ت َٝهٞ تط ي١ ْاٚ سه١َٛت زا، ض ئٝساض٠ٟ حم١يٞ ب ت١بٝعٞ ١ٜ ئ١ط١ض ب١ ض٠لٝات ن١ د١ٗٝت

َٝت، ئ  ٝؿطاف بهات، ظؤض غٛثاؽ.١ْٖس٠غٞ ب
َٜع ز.   ٕ باٜع/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:اضغب١ِض

َٝص١ْٟ زاضاٜٞ.  ي
َٜع خٛضؾٝس أظيس غًِٝ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
َٝب١ٝٝٓٝنا ب١ضناظ ِض١ْٝٝٚٚنٞ بس١َ٠  َٝت ئ١ظ ن١ْس خاَي١نا، ت ئ١ط١ض تؤ ضٚخػ١تٞ بس٠ٟ، س١قٝك١ت َٔ زظ

َٜت ئ١ْساّ ث١ضي١َإ  َٞ ن١ْس بطاز٠ض َٝت يٝصْا زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ ن١ ب س١قٝك١ت ئ١ضن١ن ي١غ١ض ناضٚ ئ١ضن
َٟ، يٝصْا زاضاٜٞ ٚ  َٞ ن١ْس َٝط٠ به١َ١ ز٠ضؾ١ت١ى بؤ ِضْٚٚهطْا ظ َٝت ئ١ظ ي ١ٜعين ب١ضناظ ٚ ططا١ْ، َٔ زظ
َٞ نطٜا، ١ٖض داض٠نا ١ٖض ئ١ْساّ ث١ضي١َا١ْنٞ بٝت، ١ٖض  ئابٛٚضٟ ١ٜنٝـ ٚإ يٛدا١ٜ١ْ نٛ زائِٝ ز٠ضن١ ظ

َٝت ٚ َٝصّ ئ١ظ١ ب١ضناظ ِضٕٚٚ بٜٛٚا ١ْٖس٠ى بطاز٠ضٟ نٛ يٝذٓا زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ ئ١ْساَ ٠خت١نٝسا ئ١ظب
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َٟ َٔ ز.ئاضاؽ نٛ ١َٖٞ داضا ١َٚدٛز  َٟ غ١ض٠نٞ خؤ ئ١دماّ بس٠ٕ بطاز٠ض ١َٚدٛز ب١ٜٓٚٛ، تاٜب١ت، ناض
َٝٝت، ب١ضز٠ٚا َٜس٠ت ن َٝت ثٝاٚ ظ٠ظي١ت ز٠نا ظ َٞ قٛضؽ غ١ض ًَ ٜ َٞ َٝو ٖاتٝت ب١ٜٛ، ئ١ضن١ن ّ ئ١ّ ١َٖٞ ث

ٍَ ئ١ْساَٞ ث١ضي١َاْٞ ش زاخاظا ٖاضٜهاض١ٜٝنٞ نطزبٝت، زاخاظا  يٝذ١ٓ ٖاٚناض ٚ ٖاضٜهاض ب١ٜٓٛ ي١ط١
َٝعا١ْٓٝنٞ نطزبٝت، ب١ضز٠ٚاّ ١َظ ٖاضٜهاضٜا نطٟ، ٜا زٟٚ ئ١ضن١نٞ ظؤض غ١ض  َُٜٓا١ٜٝنٞ نطزبٝت، زاخاظا ث ِض

َٝت  254يٝذٓا زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ  ًَٝت يٝذٓا زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ، بسيٌٝ س١تا بيَب َٝت ْظٝػري، ٜ نؤْٛٚؽ ٜ
َٝت ٠ٚيّ بس٠ٜٔ، ثطغٝاض  َٝو بٝت، ز ب ئاَاز٠نطٜٔ، غ١ضؤنا١ٜتٝا ث١ضي١َاْٞ، ئ١ظ نؤْٛٚغ١ نٌ زاخاظٟ خ١يه
َٞ يٝذٓا زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ  َٝ١ٖ َٞ ٜ َٟ َٜس٠باض َٝت ٠ٚيّ بس٠ٜٔ، ظ َٝت ٠ٚيّ بس٠ٜٔ، ثطؤش٠ ٜاغا بٝت ز ب َٝت ز ب ب

١دبٛٚض٠ ئ١ضنا ِضاثؤضتا زضٚغت بهات ي١غ١ض بٛزد١ٟ غاي١ْ، غ١ض ِضاثؤضتا ؾ١ف َاْطٞ ٠ٚظاض٠تا زاضاٜٞ ٚ َ
َٟ تا  َٝت خٝتاَٞ، ١َٖيػ١ْطاْسٕ بؤ ثطؤش٠ زٚٚ ١ٖظاض َٝت، يػ١ض ِضاثؤضت١نٞ ئاَاز٠ ن١ يػ١ض سٝػابات ئابٛٚضٟ ت

َٜعطا َٝسإ ٜا ثاض َٜت ط١ؾ١ث َٞ، ١َٖيػ١ْطاْسٕ بؤ ثطؤش ، ئ١ظ ناض٠ ١َٖٞ يٝذٓا زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ ث ْساْاْ
 َٞ ئ١دماّ زات، ناض٠نٞ ١ْ ئاغا١ْ، ناض٠نٞ عًُٞ، ؾ١ْٞ ٚ ظ٠ظي١ت١، ئ١ظ١ ئ١ضن١، ْاتأْ ١ٜعين ئ١ظ١ ئ١ضن
َٜع ناى ١ْضضيإ  َٞ ب١ِض ١َٓٝ ١َٖيػ١ْطاْسٕ ٚ ت١قِٝ نطٕ، بطاٜ َٝصٕ ب ١ٜ١َ، ب١ؽ س١ق١ ١ٜعين ١ٖنٛ ْاب

َٟ غ١ضا  َٞ، ثطغٝاضٟ نطز، ٚتٞ ئ١ض َٞ، ب١ي َٝت سه١َٛت َٞ ٚ زاّ ٚ ز٠ظطاٜ ٚإ دٝٗات ب١ٕ نٛ ث٠ٜٛ١ْس ب زاضاٜ
َٜت باز، طَٛطك، خ١ظ١ٜٓ، ب١ْها  َٜعط١ٖا زٖؤى، ب١ضز٠ٚاّ غ١ض٠زاْا زائري ئ١ظ ٠ٚنٞ ئ١ْساّ ث١ضي١َا١ْنٞ ثاض

٠َٜٛب١ضاٜ َٝت ب زاضاٜٝظا ئ١ّ غ١ض٠زاْا ٠ٚ زن١ٜٔ، ب١ِض ١تٝا طؿتٝا قٓاعٞ، ١ٖض ال١ْ١ٜنا تطٟ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ب
َٝططٟ ٟٚ، زط١ٍ  َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ، زط١ٍ د زاٖات ٍ ٠ٚظاض٠تا زاضاٜٞ، ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝنا ِضؤشا١ْ زط١ٍ ب١ِض
َٝت١ نطٕ ئ١ٟٚ َٔ  َٝٓإ، ب١ضز٠ٚاّ ١ٜعين ئ١ظ ناض٠ ْاٜ َٞ ز. عًٞ ؾاٖس٠، ١ٜعين ٠ٚب١ضٖ ٠ٚظاض٠تا ث ْساْاْ

َٝساٟ  َٝعاْٝٓا ١ٖظاض نؤْٛٚؽ تؤ ١ْؾٞ ئ١دماّ بس٠ٟ،  251ئاَاش٠ ث ئ١ط١ض ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ١َٖٜٛٚاْا ١ْن١ٟ، ث
َٜعإ يٝذٓا زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ ؾٛإ يٝذاْا١ٜ ١ٜى تٛ  َٝدٞ، ب١ِض َٜو ٜ َٟ خؤ ِض ش ٠ٚض١ْططٟ، تؤ ١ْظاْٞ ناٚا ناض
َٝهٗات٠ٚ١، ب١ ١َٖٞ  َٝت يٝص١ْ، ب١ ١َٖٞ ث َٟ خؤ ١َٖا١ْٖطٞ بطاز٠ضٜين ئ١دماّ زات، ١َٖٞ ئ١ْساَ ناض

ٖاضٜهاضٜا زنات، ظؤضا ب١ضناظٝا زا ١ٖٟ، ضٚس١نا بطاٜٝين ٚ ١ٖظاَيٝين ئ١ظ ناض٠ ئ١دماّ  ؾطانػٝؤْا ٖاٚناضٟ
َٝت١ ِضٚٚزإ، ئ١ّ ِض٠خ١ٓ ١َ قاب١ًٝ،  َٝؿ١ٜ١ى ئ١ٚغا تٓاظ يٝذٓا زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ ٖاتب ز٠ٕ، ئ١ظ با٠ِٚض ْان١ّ ن

َٝؿه١ؾذي ْابٝت، ب َٝؿه١ؾتيَن ١ٜ، ِض٠خ١ٓ ١ْبٝت ث َٝظٝساضٜٔ ثٝه١نٞ ِض٠خ١ٓ ق١بٛي١، ئاَاش٠ ث ١يّ ئ١ظ ٖ
 ١َٓٓٝ َٟ ش ١َؾٞ ب ١َُٝ زططٕ با ثٝه١نا ٜٚصزاْا تٝسا ١ٖبٝت، ئ١ضى ٚ ناض ٜٚصزإ، ١ٜعين ٠ٚخ  ِض٠خ١ٓ ي١ ئ
َٝسا١ْٓٝ، ب١ؽ با زشٟ  َٝو ت َٞ ١ٜ١َ ٖٝ  ١َٓت ب١ضناظططتٔ، ئ١ظ١ داض٠نٞ زٟ زٚٚباض٠ ز٠ن٠ٚ١َ١، ئ٠ٚ١ ئ١ضن

َٜت١ ن َٞ ز  طٕ، ظؤض غٛثاؽ.١ٜى ٚ ب١ ١ْظاْري ٚ ب١سؼ ي
َٜع ز.   ٕ باٜع/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:اضغب١ِض

 ناى عْٛٞ، ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
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َٝه١ ي١ ئ١ضن١ ١ٖض٠ ططْط١ناْٞ ث١ضي١َاْٞ  َٝطَٛإ بٛزد١ ٚ ث١غٓس نطزٕ ٚ ئٝكطاض نطزْٞ بٛزد١ ١ٜن ب
َٝص١ْناْٞ ث١ضي١َإ ٚ ئ١ْساَاْٞ  ِضؤش٠ غ١ضقاَيٞ طؿتٛطؤ نطزْٞ  41ث١ضي١َإ ْعٜه١ٟ نٛضزغتإ، ي

َٝص١ْناْٞ ث١ضي١َإ زا، ؾ١ف ِضؤش٠ ي١ ْاٚ ئ١ّ ٖؤَي١ٟ ث١ضي١َإ زا،  َٝٛ ي بٛزد١ْ١، ي١ ِضؤشاْٞ ِضابطزٚٚ ي١ ْ
َٜع٠ناْٞ  َٝهٞ ١ٖغتٝاض٠، ث٠ٜٛ١غت١ ب١ قٛتٞ ١َٖٛٚ خ١َيهٞ نٛضزغتإ، ١َٖٛٚ ئ١ْسا١َ ب١ِض نْٛه١ باب١ت

َٞ ي١ ثطؤش٠ٟ بٛزد١ٟ غاَيٞ ث١ضي١َإ ١َب١غ َٝو ١ٖب َٓٝ تٝإ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١ط١ض ١ٖض ن١ّ ٚ نٛضت١ٝٝى ٜإ ن١ي
، بتٛأْ بٛزد١ن١ ز٠غتٓٝؿاْٞ به١ٕ، ثِطٟ به٠ٚ١ْ١، بؤ ز٠ضنٛٚاْسٕ ٚ ئٝكطاض نطزْٞ بٛزد١ٜ١نٞ 2112

َٝت، طؿتٛ َٝو ٚ عازٜ ١ْ ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ خ١َيهٞ نٛضزغتإ زا ب َٜو ٚ ث ١ٜ٠َٛٝى، ِض طؤنطزْٞ ن١ٚا ب١ ؾ
َٟ، ن١ٚا ئ١ٚ  َٞ ب١ ئٝٓػاؾ٠ٚ١ ت١قِٝٝ بهط َٝص١ْٟ زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ ث١ضي١َإ ب١ِضاغ  ز٠ب ِضاثؤضتٞ ي
َٝؿه١ؾٝإ نطزبٛٚ بؤ  َٝص١ْناْٞ ث١ضي١َإ ث َٝبٝين ٚ غ١ضدٞ ي بطاز٠ضا١ْ تٛاْٜٝٛا١ْ ي١ ظؤضب١ٟ ظؤضٟ ت

َٝص١ْٟ زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ ث١ضي١َإ ب١ ١َب١غ  ٠ٚضططتين غ١ضْر ٚ َٝب١ٝٓٝنإ، تٛاْٜٝٛا١ْ ظؤضب١ٟ ظؤضٟ  ي ت
َٞ به١ّ، ي١  َٝطاٟ خؤ١ٜتٞ ز٠غتدؤؾٝإ ي َٝط٠زا د َٝطري به١ٕ ي١ ِضاثؤضت١ن١ٜإ زا، ي َٝبٝٓٝا١ْ د ئ١ٚ غ١ضْر ٚ ت
ئاَاز٠نطزْٞ ِضاثؤضت١ن١ٜإ ٚ ثؿتطريٜإ ز٠ن١ّ، نْٛه١ ز٠غتدؤؾٞ نطزٕ ي١ ِضاثؤضتٝإ ز٠غتدؤؾٞ نطز١ْ 

ناْٞ ث١ضي١َإ، ت١عبري ي١ ِضاٟ ظؤضب١ٟ ظؤضٟ يٝص١ْنإ ٚ ئ١ْسا١َناْٞ ث١ضي١َا١ْ، ي١ ِضاثؤضتٞ ١َٖٛٚ يٝص١ْ
َٝو ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ١ًًَٝت١ن١َا١ْ ٚ خ١َيهٞ نٛضزغتا١ْ، غ١باض٠ت ب١  َٝو، غ١ضدم ١َب١غ  ١ٖض بؤنْٛٚ
َٝطاٟ خؤ١ٜتٞ ز٠غتدؤؾٞ ي١  بٛزد١ ٚ نؤ١ْٝتٞ زاب١ف نطزٕ ٚ خ١ضز نطزْٞ، ي١ ١َٖإ نات زا د

َٜعا١ْ ن١ ٠ٚظاض٠تٞ  َُٜٞ نٛضزغتإ به١ٜٔ، ١َٖٛٚ ئ١ٚ ب١ِض زاضاٜٞ ٚ ئابٟٛٚ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْاْٞ ١ٖض
ٍَ ب١  َِٜ، ئاؾهطا١ٜ ن١ بٛزد١ٟ ئ١َػا ز٠غتٝإ ١ٖب٠ٚٛ ي١ ئاَاز٠ نطزْٞ بٛزد١ٟ غاي١ْٟ ١ٖض

َٝؿه١ؾٞ ث١ي١َإ نطا٠ٚ، ن١ ت١عبري ي١ غٝاغ١ت ٚ ئ١ٚي١ٜٚاتٞ سه١َٛتٞ ١ٖ َُٜٞ ٚضز٠ناض١ٜٝنٞ ظٜاتط ث ض
َٝت ئٝؿٞ  2112نٛضزغتإ بؤ بٛزد١ٟ غاَيٞ  َٝسا ب َٝت، ٜإ ْٛقكاْٞ ت َٝسا ب ز٠نات، ئ١ط١ض ن١ّ ٚ نٛضتٝؿٞ ت

ٍَ بس٠ٜٔ ن١ٚا بٛزد١ٜ١نٞ ٚا  َٜٝٛػت١ ب١ ١َٖٛٚ ال١ٜنُإ ١ٖٚ ١ٜ١َُٝ ي١ ث١ضي١َإ ن١ٚا نانٞ به٠ٚ١ٜٓ١، ث ئ
َٞ، ي١ زاْاْٞ بٛزد١ زا ١َٖٚيٞ ظؤض زضا٠ٚ ن١ خع١َتٞ خ١َيهٞ ث١غٓس به١ٜٔ ي١ خع١َتٞ ط١يٞ نٛضزغتإ ب

َٜطاٟ  ن١ّ ز٠ضا١َتٞ نٛضزغتإ بهات، دط١ ي١ خع١َتطٛظاض١ٜٝنإ ن١ ي١ ثطؤش٠نإ زا ١ٜ١ٖ، ئ١ٜٚـ ي١ ِض
َٝساْٞ ثاض٠ٟ تؤِضٟ نؤ١َي١ٜتٞ،  َٝساْٞ غًؿ١ٟ ع١قاض، غًؿ١ٟ ٖاٚغ١ضطريٟ، ث ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض ث

َٝساْٞ ق١ضظٟ بهٛٚى بؤ  اظٟب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض ب١ضْا١َٟ تٛاْاغ ٚ ١َٖي١ُتٞ زضٚغت نطزْٞ قٛتاةا١ْ، ث
َٜٝٛػت بؤ زؤظ٠ٚ١ٜٟٓ ١ٖيٞ ناض ي١ ن١ضتٞ تاٜب١ت بؤ ن١ّ  ثطؤش٠ تاٜب١ت١نإ، ت١ضخإ نطزْٞ ثاض٠ٟ ث
َٝهاضٟ ط١دمإ، ناض٠غ١ضنطزْٞ َٛٚن١ٟ خا١ْْؿٝٓاْٞ ١َز٠ْٞ ٚ ع١غه١ضٟ، ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ  نطز٠ٚ١ْٟ ب

َٝٞ ٜاغاٟ ي١غ١ض زابري نطزْ َٝبٕٛٚ بؤ ٖاٚٚيتٝاْٞ ن١ّ ز٠ضا١َت ٚ زاٖات غٓٛٚضزاض، ب١ ث ٞ ١ٜن١ٟ ْٝؿت١د
َٝبٕٛٚ، شَاض٠ٟ  ٟ غاَيٞ 16ٟ ١َٖٛاضنطاٚ ب١ ٜاغاٟ شَاض٠ 2118ٟ غاَيٞ 7زابري نطزْٞ ١ٜن١ٟ ْٝؿت١د

َِٜ زا زابري ز٠نات، بؤ زضٚغت نط2111 زْٞ ، ن١ سه١َٛت طٛش١ٜ١َنٞ غاي١ْ ي١ ْاٚ بٛزد١ٟ طؿ  ١ٖض
َٝبٕٛٚ، دط١ ي١ بٛاض٠ناْٞ تط ي١ٚا١ْف ت١ضخإ نطزْٞ  ١ٖظاض ث١ًٟ ٠ٚظٜؿٞ بؤ بٛاضٟ  ١ٜ17ن١ٟ ْٝؿت١د
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َٜٓسْٞ باي، ناض٠با، ن١ضتٞ نؿتٛناَيٞ، ثٝؿ١غاظٟ، ط١ؾت ٚ طٛظاض، با١ٜخسإ ب١  ت١ْسضٚغ ، ث١ض٠ٚضز٠، خٛ
 َُٜٞ نٛضزغتإ، باغٞ ظؤض نطا ن١ٚا بٛزد١ ْاٚن١ زابِطا٠ٚنإ، ب١ضق١ضاض نطزْٞ ظٜاتطٟ ئ١َٔ ٚ ئاغاٜؿٞ ١ٖض

َٝؿرتٜـ زٚا ن١ٚت٠ٚٛ، ي١ ناتٞ زٜاضٟ نطاٚزا ي١ َازز٠ٟ  ٟ ث١ِٜط٠ٟٚ ْاٚخؤٟ ث١ضي١َإ، ب١يّ 79بؤ َا٠ٟٚ ث
َٝٞ َازز٠ٟ  َٞ ئ٠ٚ١ٟ بعاْري ن١ٚا ٖؤناضٟ زٚان١ٚتين ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ ٖؤناضٟ خؤٟ ١ٜ١ٖ، زٜاض٠ ب١ ث  111ز٠ب

١َّٝٝ ي١ ز٠غتٛٚضٟ ١َٖ َٝه١ ي١ عرياقٞ ؾٝسضاَيٞ، بِطط١ٟ غ َٝه١ ٚ ب١ؾ َُٜ ٝؿ١ٜٞ عريام،  نٛضزغتإ ١ٖض
َٝؿ١ناْٞ غٝاغ١تٞ زاضاٜٞ ٚ زاْاْٞ بٛزد١ٟ طؿ  ز٠َٚي١تٞ عريام ي١ ز٠غ١يتٞ س١قطٟ  ١ْخؿ١ن
ٍَ زا١ٜ،  ٚا زٜاض٠ ي١ٚ ٖؤناضا١ْف زٚان١ٚتين بٛزد١ٟ عريام ن١ ي١ ِضؤشٟ  سه١َٛتٞ عرياقٞ ؾٝسضا

ٟ عرياقٞ، ئ٠ٚ١ف ب٠ٚٛ ٖؤ١ٜى ي١ 2112ٟ غاَيٞ 22ٓس نطا ب١ قاْْٛٞ شَاض٠ بٛزد١ن١ ث١غ 7/3/2112
َُٜٝـ ي١ ناتٞ خؤٟ ١ْطات١ ث١ضي١َإ، نْٛه١ ن١ْس َازز٠ ٚ بِطط١ٜ١ى ١ٜ١ٖ   ٖؤ١ٜناْٞ ن١ٚا بٛزد١ٟ ١ٖض

َٞ بٛزد١ن١ ي١ ناتٞ خؤٟ زا  ٍَ زا ٚا ز٠نات سه١َٛتٞ نٛضزغتإ ١ْتٛاْ ي١ ْاٚ ٜاغاٟ بٛزد١ٟ عرياقٞ ؾٝسضا
َِٜ ي١ ْاٚ بٛزد١زا، بؤ صي١ْٚٛ  ِض٠ٚا١ْٟ ث١ضي١َإ بهات، دط١ ي١ َازز٠نإ ٚ  شَاض٠نإ ٚ ئٝػتٝشكاقٞ ١ٖض

، َازز٠ناْٞ تطٜـ ي١ بٛزد١ٟ عرياقٞ زا، د١ْابٞ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، 27، 15، 14، 13، 9َازز٠ناْٞ 
َٝٓإ دٝاٚا َٜت ن١ غاي١ْ ي١ بٛزد١ٟ ٠ٚط١ضخػذي، ٠ٚب١ضٖ َٝبٝين ئ٠ٚ١ ز٠نط ظ١ٜٝنٞ ظؤض ١ٜ١ٖ، بٛزد١ٟ ت

َٝت٠ٚ١، بِطٟ بٛزد١ٟ  َٝهٞ ظؤضٟ غ١ضاثاٟ بٛزد١ن١ ز٠بات، ئ٠ٚ١ف غاي١ْ ب١ضظ ز٠ب ٠ٚط١ضخػذي ب١ؾ
ٍَ بٛزد١ٟ غاَيٞ  َٜص٠ٟ  2111، ٠ٚ2111ط١ضخػذي ب١ ب١ضاٚضز ي١ط١ % ظٜازٟ نطز٠ٚٚ، ب١يّ 14ب١ِض

َٜص٠ٟ  َٝٓإ ب١ ِض طا٠ٚ ئ١ٚ ٖاٚغ١ْطٞ ١ٜ ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ % ن١َٞ نطز٠ٚٚ، ٚاتا ١ْتٛا454ْبٛزد١ٟ ٠ٚب١ضٖ
 ٟ٠َٛٝ َٝػتا ي١ نٛاضن َٜص١ٜ٠ٟ ١ٖتا ئ ٍَ غاَيٞ ثاض، ئ١ٚ ِض َٝت ب١ ب١ضاٚضز ي١ط١ َٝٓإ ب % بؤ 71بٛزد١ٟ ٠ٚب١ضٖ

َٜٝٛػ  ب١ ناض٠غ١ضنطزْٞ ظاْػ  ٚ زاضاٜٞ ٠ٚ31ط١ضخػذي،  َٝٓإ َا٠ٚت٠ٚ١، ئ٠ٚ١ ب١ِضاغ  ث % بؤ ٠ٚب١ضٖ
َٝط٠زا ثطغٝاض ١ٜ١ٖ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ي١ غايْٞ زا َِٜ، ي َٝؿ١ ٚ ططؾت زضٚغت ١ْنات بؤ بٛزد١ٟ ١ٖض ٖاتٛٚزا ظٜاتط ن

َٝٛإ  َٞ ٖاٚغ١ْطٞ ي١ ْ َٜهٞ ظاْػ  ٚ زاضاٜٞ بؤ ناض٠غ١ضنطزْٞ ١ٜ١ٖ، نْٛه١ ز٠ب َٜهاض ئ١ٜ٠ٚ١ ئاٜا ب١ ض ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، ي١ب١ض  َٞ، ب١ِض ثاب١ْس بٛزد١ٟ ت١ؾػًٝٞ ٚ بٛزد١ٟ ئٝػتٝػُاضٟ زا ١ٖب

َٝساْٞ َٛغت١س١قاتٞ سه١َٛتٞ ١ٖضِٜ، ن١ ظٜاتط ي١ ؾ١ف تطًٜٝؤٕ  ١ْبْٛٚٞ سه١َٛتٞ ؾٝسضاَيٞ عريام ي١ ث
َِٜ ي١ زاْاْٞ غٝاغ١تٞ ئابٛٚضٟ ٚيت ٚ  ١َٓٝنطزْٞ ١ٖض َٝؿ١ُضط١، ١ٖض٠ٖٚا ب١ؾساضٟ ث زٜٓاض٠ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ ث

َٜٝٛػت١ ِض َِٜ ث َٜين ظٜاتط ئٝساضٟ ٚ غٝاغٞ ٚ ئاَاز٠نطزْٞ بٛزد١ٟ غاي١ْٟ عريام، سه١َٛتٞ ١ٖض َٟ ٚ ؾٛ
َُٜٞ نٛضزغتإ ي١ٚ باض٠ٚ١ٜ٠،  َٜت١ ب١ض بؤ ١ٜن نطز٠ٚ١ْٟ ئ١ٚ ثطغ١، بؤ ٠ٚضططتين َاؼي ١ٖض ٜاغاٜٞ بطط
 ،َِٜ َٝٓاْٞ َاؼي ظ٠ٚت نطاٟٚ ١ٖض َٟ ي١ ب١ضْا١َٟ سه١َٛت زا١ٜ بؤ ب١ ز٠غتٗ َٝط٠زا ئ١ٜ٠ٚ١/ ئاٜا ض ْٛ ثطغٝاض ي

ٍَ َا١ٜ٠ٚى 14ز٠ٟ ١ٖض٠ٖٚا ئ١ط١ض ت١َاؾاٟ َاز ٟ بِطط١ٟ ١ٜن١ّ به١ٜٔ ي١ قاْْٛٞ بٛزد١ٟ عرياقٞ ؾٝسضا
َٞ ي١  ١ٜ٠َٛٝ: 15/11/2112زٜاضٟ نطا٠ٚ ن١ٚا ْاب َٝج١ِض بهات، ز٠قٞ َازز٠ن١ ب١ٚ ؾ  ت

  14اسادٗ )
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 أ/ ٓكْو دْٓاٌ السقاب٘ اسالٔ٘ اإلحتادٖ بالتيطٔل ّ التعاٌّ مع دْٓاٌ السقاب٘ اسالٔ٘ إلقلٔه نْزدضتاٌ-1
بإذتطاب ّ حتدٓد اإلٓسادات اإلحتادٓ٘ اسطترصل٘ يف اإلقلٔه هلرِ الطي٘ ّ هكْو ّشازٗ اسالٔ٘ يف اإلقلٔه 

 بترْٓلَا إىل ّشازٗ اسالٔ٘ اإلحتادٓ٘ غَسًٓا.
ّ  2111لػآ٘  2114ب/ ٓته هطْٓ٘ اسطتركات بني إقلٔه نْزدضتاٌ ّ اذتهْم٘ اإلحتادٓ٘ للطيْات مً 

بعد هدقٔكَا مً قبل دْٓاٌ السقاب٘ اسالٔ٘ اإلحتادٖ بالتيطٔل ّ التعاٌّ مع دْٓاٌ  الطيْات الاذك٘ هلا
 .15/11/2112السقاب٘ اسالٔ٘ إلقلٔه نْزدضتاٌ يف مْعد أقصاِ 

َٜطٟ زاضاٜٞ شَاض٠ٟ  َٞ ِض٠ناٟٚ ئ٠ٚ١ به١ٜٔ ن١ ٜاغاٟ زٜٛاْٞ ناٚز َٝط٠زا  ز٠ب َُٜسا  2118غاَيٞ  2ي ي١ ١ٖض
َٞ به َٝب١د َٜطٟ زاضاٜٞ، ب١ ت١ٚاٟٚ د َٟ، زا١َظضاْسْٞ غ١ضؤنٞ ئ١ّ ز٠ظطا١ٜ ٚ ت١ؾعٌٝ نطزْٞ زٜٛاْٞ ناٚز ط

َٝؿه١ف نطزْٞ ِضاثؤضت١ناْٞ خؤٟ بؤ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ب١ تاٜب١تٞ ئ١ّ ز٠ظطا١ٜ ث٠ٜٛ١غت١ ب١  بؤ ث
َٜط٠ٟ  َٞ نطزْٞ سٛن١ُناْٞ بٛزد١ٟ ئٝتٝشازٟ ب١ طٛ َٝب١د ث١ضي١َا٠ٚ١ْ، ١ٖض٠ٖٚا بؤ ب١زٚازانْٛٚٞ د

َٞ ي١ َ َٝهطاٚ ي١ قاْْٛٞ بٛزد١ٟ عرياقٞ زا، ن١ٚا ْاب َٝت، د١ْابٞ  15/11/2112ازز٠ٟ ئاَاش٠ ث َٝج١ِضب زا ت
َٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ث١ضي١َإ،  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، غ١باض٠ت ب١ٚ ب١ؾا١ْٟ ن١ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ يٝص١ْن١َإ ي

ٜاغاٟ ز٠غ١يتٞ زاز٠ٚضٟ  غ١باض٠ت ب١ ئ١دم١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ زاز، ١َع١ًَٛ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ
َٝٞ ٜاغان١،  2117ٟ غاَيٞ 23شَاض٠  َٞ نطزْٞ دٝا نطز٠ٚ٠ ب١ ث َٝب١د َِٜ ز٠ضنٛٚاْس، ز٠غ١يتٞ د ي١ ١ٖض

َُٜٞ نٛضزغتإ  َٝٓاْٞ زازث١ض٠ٚضٟ ١ٜ ي١ ١ٖض ئاَادمٞ ئ١ّ ز٠غ١يت١ ثاضاغتين ؾهؤ١َْسٟ زاز٠ٚضٟ ب١زٜٗ
مبدأ الفصل َاٟ دٝا نطز٠ٚ١ْٟ ز٠غ١يت١نإ، ٚاتا )ي١غ١ض ب١َٓاٟ ز٠غتٛضٟ ١َٖٝؿ١ٜٞ عريام، ي١غ١ض ب١ٓ

َٜت ن١ٚا ز٠غ١يتٞ زاز٠ٚضٟ غ١ضب١خؤ١ٜ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ غٝػت١َٞ ق١ظائٞ ٠ٚنٛ بني الطلطات (، د١خت ز٠نط
َٝت، نْٛه١ ئ١ّ زا١َظضا٠ٚ ث٠ٜٛ١ْسٟ ِضاغت١ٚخؤ ب١  َٜعضاٚ ب َٝت، ١ٖٜب١تٞ ثاض َٜٝٛػت ظٜاتط سعٚٚضٟ ١ٖب ث

َٝت ن١ٚا  شٜاْٞ ِضؤشا١ْٟ ٖاٚٚيتٝإ ٚ نا١ٜٟ غٝاغٞ ٚ ئابٛٚضٟ ٚ نؤ١َي١ٜتٞ ١ٜ١ٖ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ به١غج
َٝهٞ دٝاٚاظ ٚ  ز٠غ١يتٞ زاز٠ٚضٟ غ١ضب١خؤ١ٜ، بٛزد١ٟ بؤ ت١ضخإ نطا٠ٚ ي١ خ١ضد١ٝٝنإ زا ٠ٚى ز٠غ١يت
َٜت ن١ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ت١ضخإ  َٝؿٓٝاض٠ ز٠ن١ّ ن١ٚا د١خت ي١غ١ض ئ٠ٚ١ بهط غ١ضب١خؤ، ت١ئهٝس ي١غ١ض ئ١ٚ ث

َٜت، غ١ضؤنٞ ئ١دم١َٟٛ زاز٠ٚضٟ ز٠غ١يتٞ خ١ضز  نطا٠ٚ بؤ ئ١دم١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ ٠ٚنٛ خؤٟ ث١غٓس بهط
َٝت ي١ٚ ئٝعتُٝازا١ْٟ ن١ ت١ضخإ نطا٠ٚ بؤ ئ١دم١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ، نْٛه١ زابٝين  نطزْٞ ِضاغت١ٚخؤٟ ١ٖب

َٝٗاتٟٛٚ َٝساْٞ تٛاْاٟ ي َٜٝٛػت بؤ زا١َظضاْسْٞ زاز٠ٚضٟ تاظ٠، ث١ض٠ث زاز٠ٚض٠نإ ٚ  ت١ضخإ نطز٠ٚ١ْٟ ث
َٝٛز٠َٚي١تٞ تاٜب١ت ب١  ئ١ْساَاْٞ زاٚاناضٟ طؿ  ب١ نطز٠ٚ١ْٟ ز٠ٚضات، ب١ؾساضٟ نطزْٝإ ي١ نؤْطط٠ٟ ْ

٠َٛٝ، ٠ٚنٛ ٠ٚظاض٠ت ث٠ٜٛ١ْسٟ ِضاغت١ٚخؤٜإ ١ٜ١ٖ ب١ شٜاْٞ خ١َيو،   زاز٠ٚضٟ، ٠ٚظاض٠تٞ زازٜـ ب١ ١َٖإ ؾ
َٝه١ ي١ٚ زا١َظضا٠ٟٚ ن١ ضاغت١ٚخؤ ٚ ْاِضاغت١ٚخؤ ث١ َِٜ زا، ب١ؾ َٝٓاْٞ زازث١ض٠ٚضٟ ي١ ١ٖض ٠ٜٛغت١ ب١ ب١زٜٗ

َٝو زا غ١ضؤنٞ زاٚاناضٟ طؿ   ئ١ٚ ز٠ظطاٜا١ْٟ ن١ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ٚ ٠ٚظاض٠ت٠ٚ١ ٠ٚنٛ زاٚاناضٟ طؿ ، ي١ نات
ئ١ْسا١َ ي١ ز٠غ١يتٞ ئ١دم١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ زا، ئانطا١ٜ ن١ٚا زاٚاطاضٟ طؿ  ي١ ِضٟٚٚ ث٠ٜٛ١ْس٠ٚ١ٜٝ غاَاْٞ 

َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ ي١ طؿ  ٚ زانؤنٞ ن َٞ نطزٕ، ي َٝب١د َٜطٟ نطزْٞ ٜاغا ٚ نؤ١ْٝتٞ د طزْٞ ي١ َاؼي طؿ ، ناٚز
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َٜت ن١  َٝبٝين ئ٠ٚ١ ز٠نط َٜهٞ ظؤض ططْطٞ ١ٜ١ٖ، ي١ بٛزد١زا ت ١َٜٓضا١ٜتٞ َاؼي طؿ  ز٠ٚض ط١ْس٠َيٞ، ْٛ
َٟ طريإٚ، ن١ ئ٠ٚ١ف قٛ َٝهٞ بٝٓا ٚ بايخا١ْناْٞ زاّ ٚ زظ٠طاناْٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاز ب١نط ضغا١ٜٝنٞ ظؤض ب١ؾ

َٝهٞ ظؤضٟ ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ ز٠بٛا١ٜ ئ١ٚ بٝٓاٜا١ْ  َٝو زا ٠ٚظاض٠ت ٚاضٜسات َِٜ، ي١ نات ز٠خات١ غ١ض بٛزد١ٟ ١ٖض
َٝهٞ سهَِٛطاْٞ زضٚغت ٚ  َٟ طريابٔ، ئاؾهطا١ٜ ب١َٓاٟ ١َٖٛٚ غٝػت١َ َٛيهٞ سه١َٛت بٔ، ١ْى ب١ نط

َٝهٞ ق١ظائٞ غ١ضب١ َٝع، ب١ ١َب١غ  عازٜ ١ْ بطٜ  ١ٜ ي١ ب١ضق١ضاض نطزْٞ غٝػت١َ خؤ ٚ تٛن١ُ ٚ ب١ٖ
 َٞ َٞ نطزْٞ ٜاغانإ، بؤ١ٜ ز٠ب َٝب١د ن١غجاْسْٞ غ١ض٠ٚضٟ ٜاغا ، ن١غجاْسْٞ زازث١ض٠ٚضٟ ي١ نؤ١ََيط١زا، د
َٜت ي١ ١َٖٛٚ بٛاض٠نإ زا، ي١ٚا١ْف ي١ َاف ٚ ئُٝتٝاظاتٞ َاززٟ ٚ ١َع١ٟٓٚ،  َٞ بسض َٜهٞ ططْطٞ ث ز٠ٚض

َٟ ٜاغا ب١ضق١ضاض  َٞ ز٠غ١يتٞ زازٚضٟ، زاّ ٚ ز٠ظطاناْٞ نْٛه١ ئ١ط١ض سيا١ْٚ َٝت، ز٠ب َٝت، غ١ض٠ٚض ب ب
َٞ نطزْٝإ، ٜإ ت١تبٝل نطزْٞ ٜاغا، ئ١ٚن١غا١ْ ن١ ٜاغاٜري  َٝب١د ٠ٚظاض٠تٞ زاز، ئ١ٚ ال١ْٜا١ْٟ ن١ بٛاضٟ د
َٜت، بؤ١ٜ زٚٚباض٠ د١خت ي١غ١ض ئ٠ٚ١ ز٠ن١ّ ن١ٚا ز٠ضَاَي١ٟ َٞ بسض َٝهٞ تاٜب١تٝإ ث َٞ با١ٜخ  ٚ ٜاغاْاغٔ  ز٠ب

َٝت ي١ بٛزد١زا، ي١ ١َٖإ نات زا ز٠ضَاَي١ٟ ١َٖٛٚ ثٝؿ١ ٚ  ٜاغا١ٜٝن١ ي١ ١ّٖ ٚ زاّ ٚ ز٠ظطاناْٞ به١غج
َٝت ي١ ٜاغاٟ بٛزد١زا، ي١ نؤتاٜٞ قػ١نامن زا ثؿتطريٟ ي١ٚ  ١َْٗٝٞ تط بؤ ؾ١ضَاْب١ضاْٞ نٛضزغتإ به١غج

َٝؿٓٝاض٠ٟ خٛاض٠ٚ٠ ز٠ن١ّ:  ث
ٍَ ن١غاْٞ تط، ٠ٚ١ْى ٠ٚنٛ  111ن١  زاْٞ غًؿ١ٟ ع١قاض بؤ ئ١ٚ خا٠ٕٚ ظ٠ٜٚٝإ-1 ١َتطٕ ٚ ٖاٚب١ؾٔ ي١ط١

َٜت ي١غ١ض زٚٚ ن١ؽ ن١ ٖاٚب١ؾٔ ي١ ظ١ٜٝٚ٠نٞ زٚٚ غ١ز ١َتطٟ، ٚاتا ت١ْٗا  َٝػتا ن١ غًؿ١ٟ زاب١ف ز٠نط ئ
َٜت.   ٠ْٟٛٝ غًؿ١ن١ ز٠زض

 ٕ.ًَٝؤٕ زٜٓاض بؤ ئا٠ٚزإ نطزْٞ ظٜاتطٟ طْٛس٠نا 25ظٜاز نطزْٞ غًؿ١ٟ ع١قاضٟ بؤ طْٛس٠نإ بؤ -2
َٞ نطزْٞ ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ غ١باض٠ت ب١ بِطط١ٟ نٛاض٠ّ َازز٠ٟ ز٠ّٚٚ، ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠تٞ -3 َٝب١د د

ب١ زٜاضٟ نطزْٞ ئ١ٚي١ٜٚ١تٞ ثطؤش٠نإ ي١ال١ٜٕ ٠ٚظاض٠تٞ ث٠ٜٛ١ْسٜساض  2116ٟ غاَيٞ 7ث ْساْإ شَاض٠ 
ٍَ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ، ظؤض غٛثاؽ.  ب١ ١َٖا١ْٖطٞ ي١ط١

َٜع ز.   ٕ باٜع/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:غاضب١ِض
 ؾٝ ٕ خإ، ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ؾٝ ٕ عبساجلباض:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َُٜٞ نٛضزغتإ بؤ  َٝصْا زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ زن١ّ، نٛ ي١غ١ض بٛزد١ ١ٖض َٞ ئ١ظ زغتدؤؾٞ ي ش ب١ضٟ ١ٖض تؿت١ن
َٝ 2112غاي  َٝو ئاَاز٠ نط١ٜ، ت َٜو ٚ ث َٝطٚ ت١غ١ٍ، ِض َٟ ١ٖضزٚٚ ِضاثؤضت١نا ت َٝؿٓٝاض َٝبٝين ٚ ث سا ئاَاش٠ نط١ٜ ت

َِٜطظاْٞ ٚ ط١ٖاْسٕ ٚ طٛاغذي ٚ ط١ؾت ٚ  َٝٔ، ث٠ٜٛ١ْسٟ ٚ ِضؤؾٓبري ٚ ِضاط١ٖاْسٕ ٚ ١ٖض٠ٚغا يٝصْا باش َٝصْ ي
َٝبٝين ١ْ١ٖ: َٞ زن١ّ َٓٝـ ١ْٖس٠ى ثطغٝاض ٚ ت َٞ ثؿتطريٟ ِضاثؤضت  طٛظاض، غ١باض٠ت ثطؤش٠ٟ بٛزد

َٜصا -1 َٝٔ ث١ً تاٜب١ت غاي 11ثطغٝاضا َٔ ئ٠ٚ١ ِض ٖاتبٕٛٚ بطٜٓا بؤ غٓسٚٚقٞ ؾ١ٖٝسإ ض  2111% ٍ َٛٚن
َٞ زاْٛٚغتاْسْا غ١ض ثطؤش٠ بٛزد١  َٝه َٟ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٍ ئاخاؾتٓا خؤزا ي١ ز٠غتج َٜع ٖات١ٝ خ١ضز نطٕا ب١ِض
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َٞ ثطغٝاض ئ١ٚ بٛٚ/ ئ١ٚ بِط٠ ثاض٠  ٍَ، ي )بايتشسٜس( ي١ ئاَاش٠ ظ١ نطْا ض٠ق١ّ سٝػاب١نا تاٜب١ت ي١ باْكا ؾٝسضا
َٜذي بؤ ٠ٚظاض٠تا  َٝط َٞ ْاْ َٜٔ ؾ١ٖٝسإ ِضاثؤضتا خ١ضز نطْا ٠ٚظاض٠ت ض ٖات١ٝ ق١ضف نطٕا ئاٜا ٠ٚظاض٠تا ناضٚباض
َٜطٟ ظاخؤ ٍ بٛزدا غاي  َٜساْٞ ْاٚ ثاش َٜت طط َٟ/ ئ١ٜٚـ غ١باض٠ت ١ْٖس٠ى ثطؤش زاضاٜٞا ثطغٝاضا زٚٚ

َٝٓذا ٚ ؾ١ف ثطؤش2111 َٞ ١َ ط١ي١نٛ خؤؾيب نٛ ث َٞ ٠ٚنٛ ٖاظهاضٟ َٔ زا زي َٟ، ي َٜط ٠ ت١ضخإ نط١ٜٓ بؤ باش
َٞ ٜاْٝصٟ ي١ ثطؤش٠ٜا  َٞ ١ْٖات١ٝ نطْ َٜع ئ١َري طٛطا ب١سؼ نط١ٜ، ط١ي١نٞ ش ظإ ثطؤشا ٜإ ز٠غت ث ب١ِض

ٍَ َٝهطْا ئ١ظ  زٜع ب١ضز٠ٚأَ، ئٛ غا ١َٜٓ ث١ضؾٞ خػذي، ١ٖضن١ْس٠ ط١ي١نٞ ش ظإ ثطؤش٠ ن َٞ ئ١ّ ثطؤش٠ ز غاَي
َٝو ؾٛا َٜصٜٔ ئ َٜع غ١ضؤنٞ  ِض َٞ خػذي ئ١ٚشٟ ثطؤشا ثطزا ز٠الال، ب١ِض ثطؤش٠ ١ٖض٠ ططْطٔ ظاخؤ ٖات١ٝ ثاؾ

َٞ باب١تٞ غاَيٞ  َٞ ٚ 2111ث١ضي١َاْ ٖ2111 َٟ َٞ ن١ّ، ١ْٖس َٞ نط١ٜ، ب١ضز٠ٚاَٝصٟ ئ١ظ ئاَاش٠ ث  َٔ ئاَاش٠ ث

َٝهطْا ثطا ز٠ال  َٝت١ نطٕ، ن ٍ غُٝبٛال باشاض٣َ ئ١ظ ئ١ْساّ ث١ضي١َامن، ٖٓس٣ ئ١ٚ ثِطؤش٠ زَٚاٖٝه٢َ ١ْٖ
َٝهطْا ثطا ز٠الٍ زٜطؤنا ثطا ز٠الٍ ط١ي١ى  ١َٜٝ، ن َٝط ظاخؤ١ٜ، ٠ٚن٢ ن١ٚا ق١الت ٚ َٓاض٠ غُٝبٛزَي باشاض٣َ ١ٖٚي

َٜص٠، زَي ئ١ظ ب نٛضت٢ ئاَاش٣٠ ث٢َ ز٠ز٠ّ، ثطا ز٠الٍ ٍ ثِطؤش٠ بٛزد٣١ غاَي٢  ٣َ زا ٖاتب٢، ١ٖتا 2111زض
َٞ زا، ٖات ٚ  2111 نٕٛ ٍ غ١ض َْٛاق١ؾ٢َ نٛ بس١ْ ن٢ ؾ١ضٜه١ن٢َ، ئاٜا ؾ١ضٜها ٣َ ئ١ٚ ن١تب٢ َْٛاق١ؾ

ؾ١ضٜها  ئ١ٚ ش٣َٟ بِطٜاض ٖات١ زإ نٛ ت١ْسض٣َ ئريا٢ْ  2111تٛضن٢ ٜإ ش٣ ؾ١ضٜها ئريا٢ْ، ١ٖتا ١ٖٜظا غ٢َ 
َٝو غتاض( ؾ١ضٜها ٖات١ٓ بؤ ظاخؤ، غ١ض ثطا ز٠الٍ، ١ْ ث ٕ ٣١ٖ ١ْ ؾاض٠ظا٢ٜ ١ْ دٝؤيؤد٢، ب ت٢َٓ  )َٓاض غج

ب ت٢َٓ ئ١ٚ ثطا ز٠الٍ ٖات١ ت١قِٝ نط٢َْ ئ١ٚ ش٣ ز٠غت٢َ ١َْٖٛسغ١ن٢ ١َز٢ْ٠ خ١يه٢َ ظاخؤ،  ١ٖ2112تا 
َٝؿٓٝاض ٖات١ نط٢َْ غ١سب ايعٌُ ٍ ؾ١ضٜه٢َ به١ٕ، زَي ن١ؾ٢ًَٝ ؾ١ضٜه٢َ ٖات  ١ٖتا زَٚاٖٝها ئ١ٚ ش٣ ث

٠ت٢َ ْٛن١ ْعأْ ع١ي١غاؽ غ١ض ث١ضؾتٝا ٣َٚ ثِطؤش٣٠ به١تٔ ٚ ئ١ٚ ش٣ ض ن٢َ ١ْنط، ١ٖتا ط١ٜؿت١ ٠ٚظاض
َٝت١ نط٢َْ، بؤن٢ ش  َٝط١ٜ، ئ١ض٣َ بؤ َٛساغ١با َٛقاٚزي ْاٖ ناض٠غ١ضٜا ثِطؤش٣٠ ن١ٚا بت، ثطغٝاض ٍ ظ

١ٖضؾذي بٛاض٠ن٢َ ٖٓس٠ ططْط، ب١ضث٢َ زنٝذي ٍ ١َظاد٢َ ٖٓس٠ى ن١غإ، تطغا َٔ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١ٚ ثطا ز٠الٍ ب 
ٔ ب ؾاؾ٢ ٖات١ٓ نطٕ، بؤ صي١ْٚٛ، زضٚغت ١ٖتا سه١َٛت ؾطٜا ٣َٚ به١ٜٚت، ٖٓس٠ٍ ثِطؤش٣َ زٟ ش٣ ٜا شَ

َٝؿٓٝاضٜؿ٢ ٖات١ٝ، زٚٚ،  نطْا بٝٓا٣١ٜ باْو ٍ ظاخؤ، ١ّٖ ٍ ثِطؤش٣َ ب١ضز٠ٚاّ ش٣ ٖات١ٝ ١ّٖ ٍ ثِطؤش٣َ ث
٢ًََٝ بؤ ظاخؤ، زط١ٍ زٜعأٜ بٛضٜٔ نطْا  َٜصناض٣ ٚ غ١ض ث١ضؾتٝا ثِطؤش٣َ زضٚغت نطْا تْٛ ثِطؤش٠ن٢ ز١ٜ ِضاٚ

َٝؿٓٝاض نط٣  ظاخؤ ٚ زٖؤن٢َ، ٍ ثِطؤش٣َ َٝؿٓٝاض نط٣ ٖات١ٝ نٛ ئ١ٚ ثِطؤش٠ ١ْٖات١ٝ ئٝشاي١ نطٕ، ثِطؤشا ث ث
َٝت١  َٝؿٓٝاضا قؤْاغا ز٣َٚٚ ب َٝه٢َ خ١الؽ ب١ٝ ١ٖتا ث ٖات١ٝ ٠ٚن٢ قؤْاغا ز٣َٚٚ، ثطغٝاض، ئ١ض٣َ ن١ْط٢ قؤْاغا ئ

اسٝا نا٢ْ َاغ٢َ غ١ض نطٕ، غ٢َ، زضٚغت نطْا َعط١ٚت١ن٢َ ٍ ْاسٝا نا٢ْ َاغ٢َ، ئ١ٚ ثِطؤشا ٍ ظاخؤ ٖات١ٝ ٍ ْ
َٝب١د٢َ نطْا غٓسٚقا  َٝو ث١ي١ نطٕ ٍ د َٝبٝٓٝا َٔ ثؿتطريٟ ش٣ ٣١ٖ، ئ َٝسٜظ١، ش ب٢ً ن١ْس ت ب ق١ظا ئاَ
َٝهٗٝٓاْا ئ١دم٢َْ١َٛ  ْٝؿت١د٢َ بٕٛٚ، غااَل١ْ بِط٣ ثاض٠ ت١ضخإ نط٣ بؤ زابري نطٕ، زٚٚ، ث١ي١ نطٕ ٍ ث

غت نطْا قٛتاةا١ْ ٖاظه١ضر ٚ غ١ضز٠َٝا١ْ، ١ٖض٠ٚغا ِضاش٣٠ طؿت٢، غ٢َ، ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ٍ ١َٖي١ُتا زضٚ
َٝٔ ظ٣ٚ٠  ١َتط٣ غٛز١َْس بٔ ٍ ٣َٚ  ١َ125تط٣ ٜإ  111ب١ضز٠ٚاّ ٍ غ١ض زاْا غٛيؿا خاْٛٚب١ضا ٚ زاْ

َٜت١ ناض٠غ١ض نطٕ،  َُٜٓاٜٝا ٠ٚظاض٠تا ئ٠ٚ١زا٢َْٝ ز َٝسا، ئ١ٚ ش٣ بؤ ن١ّ نطْا ئاضٜؿا ْٝؿت١د٢َ ب٢َْٚٛ، ب ِض غٛيؿ
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ًَٝاض بؤ ١َٖي١ُتا تٛاْاغاظ٣، زا١َظضاْسٕ  121ري٣ ٍ غ١ض غٛيؿا زاْا ٖاظص٢َٜٝٓ ت١ضخإ نطْا ١ٖض٠ٚغا ثؿتط
َٝط ٚ ٢ََ، ١ٖتا زاْاْا ث٣١ً  َٜها زٜطاغ١ت نطٕ بٝذي، ططْط٢ بس٠ٕ ب١ ١ٜنػا٢ْ ِض٠ط١ظا ْ َٜٝٛػت١ ب ِض ث

٢ََُٜ  ٠ٚظٜؿٝؿ٢ بٝذي َٛغت١ٖ١قا ئ١ٚ ن١غا١ْ بٝذي، ١ٖض٠ٚغا زب١ضناٚ بططٕ ١ٜنػاْٝا ْاظ َٜعط١ٖا ١ٖض ثاض
َٜعط٣١، ز.دٝٗإ ٚ ب١ٜإ خا٢َْ صي١ْٚٛ زٖؤن٢َ ئٝٓا، نٛ  ٢َٝ شَاضا زاْٝؿتط٢َٖ١ ثاض نٛضزغتا٢َْ، ئ١ٚ ش٣ ب ث

َٝٔ زٖؤن٢َ  َٜصا َٛٚن١ خاض٣َ ٍ 24زاْٝؿتٓ %١ٜ، ئ١ّ ش٣ بٝٓري زَي ٠ٚن٢ ب١ؾ٢َ زٖؤن٢َ َاؾ٢َ خؤ 11%١ْ  ٍ ِض
١َٓٝ غ١ض َٛٚن٣١ ٚإ ١ْٖات١ٝ ٠ٚضططتٔ، ثؿتطري٢َٜ ز٠ضَازَي  َٝؿ١ُضط٣١ ٚ ؾ١ٖٝس ب ٖاظص٢ٜٓ ٍ غ١ض بهٛنا ث

َٜصا زضٚغت نطْا خا٢َْ بؤ ٚاضغ٢َ ؾ١ٖٝس٣َ غ١ْط١ض، زابري نطْا ظ٣ٚ٠ بؤ  َُٜٓا٢ٜ ظٜاز نطْا ِض ٢َٝ ِض ئ١ٚ ش٣ ب ث
َٜٔ تاْٛن١ ظ٣ٚ٠ ٠ٚض١ْططت١ٓٝ، ئ١ٚ ش٣ ٠ٚن٢ ٖات١ٝ ٍ ِضاثؤضتا يٝصْا  ٚاضغ٢َ ؾ١ٖٝس٣َ غ١ْط١ض، بؤ ئ١ٚ
َٝؿٓٝاضا بؤ زابري  ناضٚباض٣َ ؾ١ٖٝسا، ئاضٜؿ٢َ ١ٖض٠ ١َظٕ ٍ نٛضزغتا٢َْ، ئاضٜؿا ت١غٜٛا تاثؤ١ٜ، ثؿتٝطط٣ ث
٢ََٜ ٍ با١ٜخسإ ٍ ن١ضت٢َ تاٜب١ت٢ ناضٚ ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ٍ غ١ض  نطْا بٛد١ٖ١ن٢َ بؤ ٣َٚ ١َب١غت٢َ، ثؿتطري

ٍَ، ط١ي١ى غٛثاؽ. َٜٔ ط١ؾت ٚ طٛظاض٣ ثٝؿ١غاظ٣ ٚ نؿتٛنا  ق١ضظ
َٜ   ٕ باٜع/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:اضغع ز.ب١ِض

 ناى قباح ؾ١ضَٛٚ.
َٜع قباح بٝت اهلل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜع ٚ ؾاْسا ٜا٠ٚضاٚإ زن١ّ، ز٠غت خؤؾ٢ ٍ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ٚ  َٝطٖاتٓا ١ٖضزٚٚ ٠ٚظٜط٣َ ب١ِض ٍ ب١ضا٢َٜ ب خ

َٝطٚ ت١غ١ٍ ئاَاز٠ نط١ٜ بؤ زاْٛغتا َٝؿٓٝاض ؾطانػٝؤْا ئابٛٚض٣ زن١ّ، ِضاثؤضت١نا ت ْس٢َْ، زٜػإ ثؿت١ظا٢ْ ٍ ث
َٝؿه١ف نط٣ ثؿت١ظا٢ْ زَي زن١ّ َٜت نٛ غؤظإ خا٢َْ ث َٝؿٓٝاض  ِضاثؤضتا 16 ث١ِض٣َ ٍ ،نٛضزغتا٢ْ زن١ّ، ئ١ٚ ث

َٝصٜذي، 21 خااَل ٖات١ٝ زاضا٢ٜ يٝصْا ١َٓٝ ب١ضز٠ٚاّ ثِطؤش٣َ ب َٝؿٓٝاض ئ٣َٚ١ نطٕ، ت١َاّ ب  2113 غااَل بؤ نط٣ ث

١َٓٝ َٝدػذي، ثاف ب َٝؿٓٝاض٠نا ١ٖقٝك١ت ئ  نٛ ئ٣َٚ١ ١ْبٔ ثِطؤش٠ ئ١ٚ ١َط١ض خؤزا١ٜ، د٢َٗ ١َعكٛي١ٚ ط١ي١ى ث

١َٓٝ غااَل ئ١ظ ظضٚض٣ ط١ي١ى َٝب١د٢َ ب  ٚ ؾ١غت غ١زٚ ١ٖظاضٚ غ٢َ ز٠ز٢َٜٓ٠ خؤ ب١ض٣َ ٠ٚن٢ نْٛه٢ نطٕ، د

َٝص٣ تٛ ئاٜا ب١ضز٠ٚاّ، ٢َٜ ثِطؤش٠ س١ٚت ٢ََُٜ سه١َٛتا ن١ ١ْبٔ، زا نٛضزغتا٢َْ خ١يه٢َ خع١َتا ثِطؤش٠ ب  ١ٖض

َٝؿه١ف نٛضزغتا٢َْ َٝؿٓٝاض٣َ ئ١ظإ ٍ ثؿت١ظا٢ْ ١ٖض٠ٚغا نط١ٜٓ، ث  ٖات١ٓٝ، زاضا٢ٜ يٝصْا ِضاثؤضتا ز نٛ زن١ّ ث

َٝو، َٜت ق١ظاٚ ئ١ٚإ بؤ زٜٓاض ًَٝاض 111 نطْا ت١ضخإ ئ َٜطإ ٚ ناظٌ ٖات١ٓٝ ز٠ظ١ض  نطٕ، ت١ضسٌٝ ٚ نطٕ ٚ

َٜت زط١ٍ ئ٢َ بساتٔ، ٚا١ْ ت١عٜٛعا بؤ بٛٚ ؾٝسضاٍ اقاعري سه١َٛت غ١ض ٍ ئ٠ٚ١ ١ٖضن١ْس٠  ٚ ئريا٢َْ ئاٚاض

َٝدػذي، ٖات١ٝ خؤ د٢َٗ ٍ نٛضزغتا٢َْ خ١َيه٢َ ئ١ٚ ١ٖتا غٛضٜا تٛضنٝاٚ  ْاظ١ِضاغت٢ بؤ نطٕ ت١ضسٌٝ ٖات١ٝ ز٠ضئ

َٜطٜا ٚ َُٜ ز٠غت٢َ غ١ض ٍ نْٛه٢ زابا١ٜ، ٚإ ت١عٜٛعا عرياق٢َ سه١َٛتا زبٝا ئ١ظ١ عرياق٢َ، ش  ئ١ظإ عرياق٢َ اِضش

َٜطاْٝاٚ َاٍ َُٜا سه١َٛتا ٖٓس٣َ غ١ض٠ِضا٣ ٚ  121 نطْا زابري زططٜذي، خؤظ١ ئ١غتؤ٢َٜ ٍ ئ١ظ٢َ نٛضزغتا٢َْ ١ٖض

َٝصّ ئ١ظ قٛتاةاْا، نطْا زضٚغت ١ٖغي١تا بؤ زٜٓاض ًَٝاض َٝٓطاظ١نا ئ١ظ١ ب َٞ ٚ ثريؤظ٠ ط١ي١ى ث  ز٠غت خؤزا١ٜ، دٗ

٢ََُٜ سه١َٛتا ٍ خؤؾ٢ َٝذي، نٛضزغتا٢َْ ٍ طْٛس٠ن٢َ ِض٠ْط١ ن١ْس٣َ ظ٢َ ن١ زن١ٜٔ، نٛضزغتا٢َْ ١ٖض  نٛ ١َْٝٓ



 226 

َٝسا قٛتاةا١ْ ١َٓٝ ت َٝب١د٢َ ١ْٖ َٝت ْٛن١ ب١ض٣ ن١ نطٕ، د َُٜ َٝه١تٝا ِضش َٜطإ ٚ ناظٌ قٛتاةا١ْ عرياق٢َ ئ  نطٕ ٚ

َٝٓطاظا ئ١ظ ن١ بٝذي، ١ْخٜٛٓس٠ٚاض ٢َٜ ١َ خ١يه٢َ ٖٓس٣َ بؤ  بٝٓري ٚإ باؾ١، ط١ي١ى تؿت١ن٢َ نطٕ ٖات١ٝ ث

ٍَ ١ٖض سه١َٛت َٜه٢َ ب ططْط٢ ٜإ غا َٝهت١ض ٍَ ئ١ظ ن١ٖط٠با٢َٜ، بؤ غاٍ ثاض زاتٔ، غ  غاَي١نا قٛتاةا١ٜ١ْ، بؤ غا

َٝه١زٜه١ داز٠ٚ بؤ زٜه١  زٜٓاضا ًَٝاض 111 نطْا زابري خؤؾ١ٝ، ز٠غت د٢َٗ ئ١ظ١ ١ٖقٝك١ت ،بؤت١ْسضٚغت٢َٝ ئ

َٜت بؤ َٝطا٢َْ ٚاض َٝ ئ١ظ تٛضنٝا، ٚ ئ َٝؿٓٝاض ن١غ١ن٢َ ١ٖض ٕنط ت١ضخإ ٖات١ٝ ض٢َٜ٠ثا ئ١ظ صّب  نطزبٝذي ث

َٝؿٓٝاض٠نا َٜت ١ٖتا نْٛه٢ زن١ٜٔ، زَي خؤؾ٢ ز٠غت خؤ١ٜ د٢َٗ ٍ ث  ٚاَلت٢َ ز٠ضب١ز٠ض٣ ن١ ١َ ئاٚاض

َٝٓذ٢َ ٚ ١ٖؾت٢َ غاال ١ٖٜظ٢َ ئ١ظ٢َ زَي زضٚغت١ بٜٛٔ، ز٠ٚضٚب١ضٜـ َٜت باي١ ث َُٜا ؾِط َٝت 133 عرياق٢َ ِضش  ٖاٚٚاَلتٝ

٠َٜٛ زئٛضزٚطا اٙطْٛ ب٢َ َٜت نٕٛ قٛتاب٢ ٠ٚخت٢َ ئ٣ٚ١ ن١ نطٕ، بطٜٓساض زا غٞ ٍ ثرت نطٕ، ؾ١ٖٝس ظ  خؤ ؾ١ٖاز

َٜعططت١ٓنا ١ٖقٝك١ت ئ٠ٚ١ ِضا غ١ضٖٓس٣َ ٠ٚضططٕ، َٜعططت١ٓن١ٚ ٚإ، ب١ضخٛزاْا بؤ ِض َٝـ بؤ نط١ْ ب١ضغظ ِض  ٚ ئ

َٝت١ ظ٠ٚاد٢َ ع١قاض٣ٛ غٛيؿ٣١ ب١ضز٠ٚا٢َ ز٠ضب١ز٠ضا، ئاٚاض٠ٚ ٚإ ئاظاض٣َ  ز٠غت٢َ ب١ض ٍ ئاَاض٣َ ١ٖض٠ٚن٢ زإ، ب

َٝت ع١قاض٣ غًؿ٣١ ن١ن٢َ ١ٖظاض 61 ْعٜه٣١ ١ْ١َ، ٢َٜ خ١َيو غ١زإ ٍ ثرت ٠ٚضططتري، خ١َيه  غٛيؿ٣١ نا٠ٚض

،١َٝٝ َٝؿه١ف ئ١ظ٢َ نٛضزغتا٢َْ سه١َٛتا نٛ ظ٠ٚاد  ٚ ١ٖشاض خ١يه٢َ خع١َتا ز ئ٠ٚ١ ِضاغت٢ ب ئ١ض٣َ به١تٔ، ث

َٜتؾ١ضَاْ ئ١ٚ زا١ْٓٝ، ؾ١قري َٝت١ ٚإ بؤ َٝٓش١ ن١َرت غ١ز ناض ٍ ٚإ َٛٚن٢َ ب١ض  زط١ٍ ئ١ّ زضٚغت١ زإ، ب

،١َٜٓٝ َٝؿٓٝاض َٝب١د٢َ ئ١ظ٢َ نٛضزغتا٢َْ سه١َٛتا ث َٝت١ بٛزد١ى به١تٔ، د  نؿتٛنازي نطْا ق١ض٠بٛٚ بؤ زإ ب

ٍَ ب ططْط٢ ثرت ٖٓس٣َ بؤ نٛضزغتا٢َْ دٛتٝاض٣َ بؤ ز٠ع١ُى ببٝت١ ٠َٚٞاَل نْٛه٢ بساتٔ، نؿتٛنا  ٠ٚاَلت١ن٢ ١َ ت

َٝت١ ب١ضز٠ٚا٢َ نؿتٛناي١ٝ، َٝت غ١زإ ب نٛ تٛاْاغاظ٣ غ١ض ٍ زإ ب ١َٜٓ ١َ ط١دم  ٠ٚالت٢ ز٠ض٠ظ٣١ به١ٓ ناظ١ض

َٝت ٖٓس٣َ بؤ َٝط ٠ٚن٢ بًٓس ث١ًٜ  ض ٚ زنتؤض ٠ٚن٢ ض به١ٕ، خؤ ٚاَلت٢َ خع١َتا غب٣١ بٝٓٔ، زنتؤضا٣ ٚ َادػت

َٝه٢ ٠ٚن٢ ض ٚ ١َْٖٛسؽ ٠ٚن٢ َٝت١ ا٢َب١ضز٠ٚ تط، باب١ت َٜطٜا ب١ضْا٢ََ ؾط٠نطْا غ١ض ٍ زإ ب  نؤ١َاَل١ٜت٢، ناظس

َٝؿ١ُضط١ٚ يٝصْا ز ئ١ْسا١َن٢ ٠ٚن٢ ئ١ظ بططٜذي، خؤظ١ ٍ نٛضزغتا٢َْ ١ٖشاض٣َ خ١َيه٢َ ثرت نٛ  زا ؾ١ٖٝسا ث

َٝساٖات١ٝ، ئ١ظ١ َٝؿٓٝاض٠نا ن١ ت ٢ََُٜ سه١َٛتا ن١ْس٠ ١ٖض يٝص٣١ْ ث َِٝ ب١ باض٣٠ ظ٢ ٍ نٛضزغتا٢َْ ١ٖض  ٢باغ ن

َٝظ٢ َابٔ ئ١ط١ض ب١ؽ ؾ١ٖٝسإ، ناض٣َ ٚ ن١ؽ بؤ خاْٝا نطْا زضٚغت بؤ ١ْنط١ٜ، ٢ََُٜ سه١َٛتا زن١ّ ٖ  ١ٖض

 قٛتاةا٢َْ ز ؾ١ٖٝسإ، ظاضؤن٢َ بؤ زاْإ ٖات١ٝ نٛ ثاض٢َٜ٠ ئ١ٚ بططٜذي، ب١ضناظ ٍ ن١ْس٣ ئ١ظ٢َ نٛضزغتا٢َْ

١َٜٓ بؤ ْٝظ١ زخٜٛٓٔ ئ٢ًٖ١ ٢ََُٜ سه١َٛتا ئ١ط١ض نطٕ، غ١ضف ز  غ١ضف بؤ ٢َْ١ٖ ثاض٢َٜ٠ نٛضزغتا٢َْ ١ٖض

َٟ ئ١ظ٢َ ٍ ثؿت١ظا٢ْ به١تٔ، َٝؿٓٝاض َٝؿ١ُضط١ٜسا ناضٚباض٣ يٝص٣١ْ ِضاثؤضتا ٍ ئ١ظ٢َ زن١ّ ث  يٝص٣١ْ ٖات١ٝ، ث

َٝط٣َ ٍ ١ْخؤؾدا١ْ زٚٚ نط١ٜ، ث١غ١ْس نٛ زن١ّ زَي ز٠غتدؤ٣ زاضا٢ٜ  ؾ١ٖٝسإ ناض٣َ ٚ ن١ؽ بؤ زٖؤن٢َ ٚ  ١ٖٚي

١َٓٝ َٜس٠ نطٕ، زضٚغت ب  ٍ زاْإ، ٖات١ٝ ؾ١ٖٝسإ ناض٣َ ٚ ن١ؽ ١ْخؤؾ٢َ ناض٠غ١ض٣َ بؤ ثاض٣٠ ئ١ظ٢ نطْا ظ

َٝت١ ب١ضز٠ٚا٢َ زن١ّ زاخاظ٣َ ئ١ظ ًَٝؤٕ، 151 بؤ ًَٝؤ75ٕ َُٜا سه١َٛتا ٖاضٜهاض٣ ظ٢َ زإ ب  نٛضزغتا٢ْ ١ٖض

َٝت ٍ زابِطاٚ، ْاٚن١ بؤ  ن١ْس ١ٍزط ن١ ؾٓطاٍ، ز٠ظ١ضا بؤ ٚ خا١ْقري ٚ ط١ضَٝإ ز٠ظ١ضا بؤ ١َ غ١ض٠زاْ

َٝت َٜع٣َ ئ١ْساَ  ث٢َ ططْط٢ ٖٝ  ؾٝسضاٍ عرياقا سه١َٛتا بٝٓري ئ١ّ نط، ز٠ظ١ضا ئ١ظ٢َ غ١ض٠زاْا ث١ضي١َا٢ْ ب١ِض

َٝت ١َب١غت٢َ ْازاتٔ، َٞ خؤ تاٜب١تٝ  ةؤظ١ نطْا ط١ؾ١ ٖٝ  ز٠ظ١ض٠ ئ١ظ ١ْٖس٣َ بؤ غٝاغ١ٓٝ، ١َب١غت٢َ ٣١ٖ، ث
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َٝٓر نط، ؾٓطاٍ ز٠ظ١ضا غ١ض٠زاْا ١َ ١ْبٝٓٔ، َٝت ١ٖظاض غ١ز ث َٝت طاظ٢َ ظ٢َ ١ٖتا ْاظسا، ز ْؿٛغ  ن١ ٚإ َٛد١َ١ع

َٝٓذ٢َ ٚ ١ٖظاض 41 ٢ََُٜ سه١َٛتا ٍ خؤؾٝا ز٠غت د٢َٗ زب١ٕ، بؤ تاْه١ضا ب ئاظ٢َ ْؿٛغٔ ١ٖظاض ث  ١ٖض

َٝطط٣َ غ١ضؤنا١ٜتاٟ ب ب١ضظ ثا١ٜ ٠ٚؾس٠نا نٛضزغتا٢َْ  ن١ْسإ ؾٓطاٍ، ز٠ظ١ضا ْاضز٠ سه١َٛت٢ غ١ضؤن٢َ د

 خ١يه٢َ بؤ ١ْٝ خع١َت ئ٠ٚ١ ئاٜا ئ١ضم نطٕ، خع١َت ٚإ ٖٓس٣َ بؤ نطٕ ت١ضخإ ٖات١ٓ ٚإ بؤ زؤالض ًَٝؤٕ

َٝظ٢ تٝاٟا ز٠ظ١ض٣َ َٞ ططْط٢ ثرت زاضّ ٖ َٝت١ ث  ْٝػب١تا ، زٜرت ز٠ظ١ض٣َ ٚ ؾٓطاٍ ٚ خا١ْقري ٚ ن١ضنٛٚى زإ، ب

َٝؿ١ُضط٣١ ٢ََُٜ سه١َٛتا ؾٝاْا زن١ّ زاخاظ٣َ ئ١ظ ث َٝؿ١ُضط٣١ ؤب ض ١ٖض زا١ٜ، نٛضزغتا٢َْ ١ٖض َٝت١ ث  نطٕ ب

َٝؿتا ٖ ،١َُٝ  زط١ٍ داض٠ ن١ْسٜٔ ن١ طاظ٢َ ظ٢َ ١ٖتا ٣َ 2117 غااَل ٍ ؾٝسضاٍ عرياقا سه١َٛتا زظاْري باف ئ١ّ ن

َٝؿ١ُضط٣١ ٠ٚظاض٠تا  سه١َٛتا زَي نطٕ، َٛغاز٠ق١ ٖات١ٝ عرياق٢َ ث١ضي١َاْا ٍ ثاضا ئ١ظ نط١ٜٓ، نؤَبري ١َ ث

َٝؿ١ُضط١ٜ١، ٜاض١َت٢َٝ ب١ؽ ثاض٢َٜ٠ ١ْ اض٠ث ئ١ظ نطٕ، ئٝت ع ١ْٖات١ٝ عرياق٢َ  ٢َ١ٖ ت١دٗٝع٠، ت١غًٝش١، ث

َٝذي ؾٝسضاٍ عرياقا سه١َٛتا ٖٓس٣َ ب١ضم تؿت١ن١، َٝؿ١ُضط٢َٖ١ ١َ ١ْب َٝؿ١ُضط٢َٖ١ ١َ ١ٖبٝذي، خؤ٠ٚ ث  ث

َٝؿ١ُضط١ن٢َ ١َ ١ٖبٝذي، َٛغ١ي١ح  ئ١ظ ٖٓس٣َ ب١ض ٍ ثؿت، ٍ غٝاغ٢ ١َضا١َنا نْٛه٢ ١ٖبٝذي، َٛز٠ض٠ب ث

٢ََُٜ ١ٜ١َ سه١َٛتا ن١ زن١ّ، زاخاظ َٝدٝت١ ؾؿاض٣َ نٛضزغتا٢ْ ١ٖض  ئٝتٝشاز٣ ١َسه١َا ٍ ب١غسا غ١ض ب

َٝت١ ؾٝسضاٍ عرياق٢َ سه١َٛتا ٍ ؾها١ٜت٢َ َٝت١ ثاض٣٠ ئٝت قا ئ٣٠ٚ١ بؤ نطٕ، ب  ًَٝاض 11 ْعٜه٣١ ن١ نطٕ، ب

١َٓٝ ًَٝاض٠ ز٠  ئ١ظ ئ١ط١ض زؤالضاٜا، ١َٜٓ نٛضزغتا٢َْ ه١َٛتاس ئاضٜؿ٢َ ٚ َٛؾه٢ًَٝ ٢َ١ٖ نطٕ، غ١ضف ب  ز

َٝؿٓٝاض ْان١تٔ، غ١ضف بٛزد١ ن١ زٜاض٠ ٜا ١َب١غت زَي نطٕ، ناض٠غ١ض  ٠ٚظاض٠تا ز نٛ ثِطؤش٣َ ئ١ٚ زن١ّ ث

َٝؿٓٝاض ٖات١ٝ ؾ١ٖٝسإ ناضٚباض٣َ َٝٓتا نطْا زضٚغت ض غاال ئ١ظ نطٕ، ث َٝٓؤَ َٝت١ ٢َ١ٖ ئ١َ١ ٜإ نؤطا١ٜ ٜإ َ  ب

 نطْا زضٚغت ٣١ٖ، ؾ١ضظتطٜـ تؿت٢َ نْٛه٢ ؾ١ٖٝسإ، ناضا ٚ ن١ؽ بؤ خا٢ْ نطْا زضٚغت بب١ٓ نطٕ، ي١غٛ

َٜظ١ ٜإ نؤطا١ٜن٢َ، نطْا زضٚغت ٜإ ؾ١ضظتط٠، ؾ١ٖٝسإ ناض٣َ ٚ ن١ؽ بؤ خاْٝا   قؤْاغ٢َا ظ٢َ بؤ ب١ضا١ٜتٝا ِض

َٝؿٓٝاض َٝؿٓٝاض٣َ ئ١ٚ زن١ّ ث َٝؿٓٝاض٣َ نطْا زابري بؤ نطٕ، ٖات١ٓٝ نٛ ث  َٔ ٢َٓ١،ئ ز٠ظط٢َٖ١ ٚ ْاٚخؤ ٠ٚظاض٠تا  ث

١َٓٝ زن١ّ زَي ثؿت١ظا٢ْ َٝب١د٢َ ب َٝؿٓٝاض٠نا نطٕ، د َٝطا١ْى ناظ غٓاع٢، غٛيؿ٣١ ٣١ٖ َٓا ز٣ ث َٝت١ ث٢َ ط  نطٕ، ب

َٝت ئ١ٚ ١ٖقٝك١ت ب نْٛه٢ ٢ََُٜ سه١َٛتا ٍ زاخاظ٣َ ئ١ظ ظ٠ظي١تٔ، ب ط١ي١ى زاْا ٖات١ٓٝ بؤ ١َضد  ١ٖض

 ٢َٜ ط١دما بؤ بهٛٚى ق١ضظ٣َ به١تٔ، غٓاعٝسا غٛيؿ٢َ ب ١ْظ٠ض٠ن٢َ ئٝعاز٠ ز٣ داض٠نا نٛ زن١ّ نٛضزغتا٢َْ

 ٍ ناض٣ ب٢َ نطْا ن١ّ بؤ ئ١ط١ض٠ى ب١ٜٛ ٢َٜ ٠ٚضططت٢، زَي غٛزا ط١دما ط١ي١ى نْٛه٢ بٝذي، ب١ضز٠ٚاّ

َٝسا، ١َٓٝ بؤ ز٠ٚض٠ ٖٓس٣َ زط١ٍ زن١ّ زاخاظ٣َ ب١ؽ نٛضزغتاْ َٝسا ؾاض٠ظا٢ٜ ٖٓس٣َ بؤ نطٕ، ب  ببٝت١ ١ٖب٢، ت

َِٝ بؤ ثاَيس٠ض٠ى َُٜا بؤ ب١ضغظ١ى ٚ ناض٣ ٢َب نطْا ن  ٚ دباٜات ْٝعا٢ََ ئٝٗتُٝاّ نٛضزغتا٢ْ، سه١َٛتا١ٖض

َٝت١ َٝ ن٢َ ٚ ٚاضٜسات٢َ  ط١ي١ى َٔ نٛضزغتا٢َْ، ٍ ئابٛٚض٣ نطْا ط١ؾ١ بؤ ثاَيس٠ض٠ى ببٝت١ ز٠ب٢ نطٕ، ب

َٝؿٓٝاض٣ َٜ ٚ زاضا٢ٜ ٠ٚظٜط٣َ الٜا ش ب١ضغظ زَي ِض٠ف، ب١ضز٠ ٚ ئانط٣َ ق١ظا ٍ ١ٖبٕٛٚ ز٣ ث  ث ٕ ٠ٚظٜط٣َ عب١ِض

 بْٛٚا زاٜو ٍ ٚ غ١ض٠تا٢َْ خ١غت١خاْا ١ٖضزٚٚ زٖؤن٢َ، ١َتاض٣َ ٍ ض زن١ّ زَي ز٠غتدؤؾ٢ ٠ٚضططتٔ، زاْإ

َٜعط١ٖا َٝص٠ ٍ ئانط٣َ ئاظا ثِطؤش٣َ زٖؤن٢َ، ثاض ١َٜٝ، خ١َيو َ  ب١ضز٠ خ١غت١خا ٚ ِض٠ف ب١ضز٠ غاًٜؤٜا زٜػا ناظ١ض

َٝب١د٢َ بٛاض٣َ ت١بهٝ ظٚٚ زن١ّ ٖٝظ٢ ِض٠ف، َٝسا،نط د َٝؿٓٝاض ْ َٝت١ ب١ضز٠ٚا٢َ زن١ّ ث  نطْا غ١ضف بؤ ش زإ ب
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َٝهاض٣ بُٝا َٝت نطْا زابري بؤ ب َٜسا٣ نٛ ث١ضياْط٢َٖ١ ئ٣َٚ١ ١ٖض٠ٚغا ظاْهؤٜا، ث١ضياْط١ٖاٚ ز٠نٜٛ  ٠ٚظاض٠تا ب طط

١َٓٝ ئ١ٜٚـ ظ١، ث١ض٠ٚضز٣َ  ١ٖضزٚٚ ٍ ئ١ط١ض زن١ٜٔ، ز٠غته١ٚتا ٢َ١ٖ ٚإ ب١سػ٢ ن١ ئ١ّ نطٕ، مشٍٛ ب

 ٠ٚظاض٠ت ١ٖضزٚٚ غ١ضزاْا خ١يه٢َ نٛ ئ١ٚ ٜإ بس٢َْ٠ خؤ ب١ض٣َ طاظ٢َ ظ٢َ ئ١ظ٣َ ب١ضز٠ِض٠ف ئانط٣َ ظا٢َٜق١

َٜت ئ١غ١ًب٢َ زن١تٔ،  ب١ضز٠ ِضؤظ١ٝ، ١ٖتا ِض٠ف ب١ضز٠ ِض٠ف، ب١ضز٠ ١ٖتا ن١ي١ن٢َ ٢َٜ غاٜس دؤت ب١ٓٝ ٚإ داز

 غ١ض ٍ ، غاٜس دؤت ب١ٜٓٛ ٢َ١ٖ از٠د ئ١ّ نا خؤؾ١ٝ ز٠غت د٢َٗ ئ١ظ١ ق١ْسٌٜ ١ٖتا ٚ ئانط٣َ ١ٖتا ِض٠ف

َٝؿٓٝاض ئ١ظ ِضا ٖٓس٣َ َٝٓإ ٚ بؿريٜإ دازا ٣١ٖ، ن١َاغ١ٝنا زن١ّ ث َٜت١ ٚ ب١ْ َٜٝٛػت٢ ١ٖق٢ ِض٠ف ب١ضز٠ ز  ب١ ث

َٜٝٛػت٢ ئانط٣َ داز٠ زط١ٍ ١ٜ١ٖ، نطز٠ٚ١ْ ناى  ١ْ١ٖ ط١ِض٠ى زٚٚ ئانط٣َ ز٠ظ١ضا ١ٜ١ٖ، نانهط٢َْ ب١ ث

َٝرتا غ١ز ٍ ٚإ ع١ضز٣َ نطٕ، ئاظا ٖات١ٝ خا٢ْ غ١ض ٍ خا٢ْ ، ب٣ٛ ٚغتزض ٖؤتؤ ٚإ دٛططاؾٝآ ت١بٝع١تا َ َِٝ  ن

َٝت١ ثاضاغت، نٔ ١ٖض٠ظ٢َٓٝ ب١ض٠ظ ئ١ٚخا٢ْ نط٣، َٔ ٍ زاخاظا داض ن١ْسٜٔ تط٠، ، بؤ ٖٓس٣َ ئ١ظ ز٠ظ١ض٠ ب
َِٝ تط٠، ئ١ظ زاخاظ٣َ ٍ  َٝرت٣َ ن دٛا٢َْٝ ئانط٣َ ٍ ٚإ ١ٖضزٚٚ ط١ض٠نا١ٜ، ع١ضز٣َ ٚإ ٍ غ١ز َ

٢ََُٜ نٛضزغتا٢َْ زن١ّ، ب تاٜب١ت٢ ٠ٚظٜط٣َ زاضا٢ٜ ٚ ئابٛٚض٣ نٛ غًؿ٣١ ع١قاض٣ مشٛزي ٚإ سهٛ ١َتا١ٖض
َِٝ تط٠، زَٚا٢ٖ َٔ  َٝرت ن به١تٔ، نْٛه٢ ت١بٝع١ت٢َ زضٚغت نطْا ئ١ٚإ خاْٞ ١ْٝ، ع١ضز٣َ ٚإ ٍ غ١ز َ

َٝؿٓٝاض٠ى ١ْ١ٖ ب ١ٖقٝك١ت ثؿت٢ ِضاثؤضت١نا تاٜب١ت، ئاضاغت٣١ د١ْاب٢َ  ٠ٚظٜط٣َ زاضا٢ٜ ٚ ٠ٚظٜط٣َ ن١ْس ث
َٝت ٚإ بؤ ٖٓس٣َ ط١ف  ث ٕ زاْا٢ْ زن١ّ، ز٠ضباض٣٠ ١ٖضزٚٚ ق١ظا٣ ئانط٣َ ٚ ب١ضز٠ ض٠ف ٚ ١ٖض ؾ١ف ْاسٝ

 نط١ْنا ٢َ١ٖ ال١ْ١ٜ ب ١َْتك٣١ خؤ ببٝٓٝت، غٛثاغٝا ٠ٚ زن١ّ.
َٜع ز.   ٕ باٜع/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:اضغب١ِض

 غ١بٝش١ خإ، ؾ١ضَٛٚ.
َٜع قبٝش١ أظيس   :صطفٙمب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜعإ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ز٠ن١ّ بؤ ئ١ٚ غٝٓط  َٝو َٔ ز٠غتدؤؾٞ ي١ ب١ِض َٝـ ١َٖٛٚ ؾت ث
َٝط١ٟ  َٝط١ٟ زَيدؤؾٞ ٚ ١ٖض٠ٖٚا د ١َُٟٝ ئ١ْساّ ث١ضي١َإ ١ٖٜا١ْ، ن١ ب١ِضاغ  د ٍَ ئ ؾطاٚا١ْٟٝٝ ن١ ي١ط١

َٝؿٓاظ٠ناْٞ َٜع غؤظإ خإ  ز٠غتدؤؾٞ ١ٜ، َٔ ثؿتطريٟ ي١ ث ؾطانػٝؤْٞ نٛضزغتاْٞ ز٠ن١ّ، ن١ ي١ال١ٜٕ ب١ِض
َٝص١ْٟ زاضاٜٞ ز٠ن١ّ ٚ ثؿتطريٟ ي١  َٝؿه١ف نطإ، ي١ال١ٜنٞ تط ز٠غتدؤؾٞ ي١ ي غ١ضؤنٞ ؾطانػٝؤ١ْن١َإ ث
َٝط ٚ ت١غ١ٍ ٚ طؿتطريٜإ ئاَاز٠ نطز٠ٚٚ، ز٠غتٓٝؿاْٞ  َٝهٞ ت ِضاثؤضتٞ يٝص١ْن١ٜإ ز٠ن١ّ، ن١ ب١ِضاغ  ِضاثؤضت

َٝبٝين ٚ ١َٖ ٛٚ خاَي١ ئٝذاب١ٝٝنإ ٚ غًب١ٝٝناْٞ بٛزد١ٜإ نطز٠ٚٚ، ١ٖض٠ٖٚا ِضاثؤضت١ن١ٜإ غ١ضْر ٚ ت
َٝؿٓٝاضٟ ١ٖض  َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، ٖؤناضٟ غ١ض٠نٞ ي١  19ث َٜت، ب١ِض َٝص١ْٟ ث١ضي١َإ ي١خؤ ز٠طط ي

َٝٓاْٞ بٛزد١ ن١ نطا٠ٚت١ ن١قٞ طؿتٛطؤنإ، زٜاض٠ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ غٝ اغ١ت١ناْٞ سه١َٛتٞ زٚان١تٔ ٚ نٛضتٗ
 َُٜٞ ١َُٝ ي١ ِضٟٚٚ ئابٛٚض٠ٚ١ٜٝ غ١ضب١خؤُٜٝإ ١ْٝ، بٛزد١ٟ سه١َٛتٞ ١ٖض ب١غسا٠ٚ ١ٜ١ٖ، نْٛه١ ئ
َٝو ي١ ث١غٓس نطزْٞ بٛزد١ ي١  َٜت، بؤ١ٜ ١ٖض زٚان١ٚتٓ ٠َٟٛٝ غًؿ١ ي١ ب١غسا٠ٚ ز نٛضزغتإ َاْطا١ْ ي١ ؾ

َُٜٞ نٛضزغتإ، َٝت١ َا١ٜٟ زٚان١ٚتين بٛزد١ ي١ ١ٖض ب١يّ زٚان١ٚتين بٛزد١ خؤٟ ي١ خؤٟ زا  ب١غسا ز٠ب
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َٝهٞ بؤَاْٞ ضٕٚٚ نطز٠ٚ٠، ن١  َٜو ٚ ث َٜو خاَيٞ غًيب، ١ٖض٠ٚنٛ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٝـ ظؤض ب١ ِض َٝت١ ١ْٖس ز٠ب
ئ١ٚاْٝـ َٛب١ضٜطاتٞ خؤٜإ ١ٜ١ٖ ي١ ْاضزٕ ٜإ زٚان١ٚتين بٛزد١، ن١ بؤ ١ََٖٛٚإ ِضٕٚٚ ٚ ئاؾهطا١ٜ 

َٟ ئ١ٜٚـ َٞ ن١ بٛزد١ زٚا ز٠ن١ٚ َٜهٞ ِضاغت١ٚخؤٟ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض شٜاْٞ  نات َٝو ت١ئػري بؤ َا٠ٟٚ ن١ْس َاْط
َٜعإ  ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿ  ٠ٚي١َناْٞ ب١ِض ِضؤشا١ْٟ خ١َيو، ي١غ١ض ئابٛٚضٟ نٛضزغتإ، ي١غ١ض ١َؾاضٜ ، ب١يّ ب١ ؾ
 ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٚ ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ب١ ب١َيط١ بؤ َٔ َٛقٓٝ  بٕٛٚ ٚ غٛثاغٝإ ز٠ن١ّ، ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري

َٝػتا ي١  َِٝ ن١ ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ ن١ ئ َٝط٠زا َٔ ز٠َي َٝو بِطبِط٠ٟ ثؿ  سه١َٛتٞ ئ١ٚ ٚيت١ٜ١، ي بٛزد١ٟ ١ٖض ٚيت
َٟ، ب١يّ ب١ز٠ضٜـ ١ْٝ ي١  41َا٠ٟٚ ظٜاتط ي١  ِضؤش٠ ي١ب١ض ز٠غتُإ زا١ٜ خاَيٞ ئٝذابٞ ظؤض ي١ خؤٟ ز٠طط

َٜو ي١ خاَي١ ئٝذاب َٝط٠زا ئٝؿاض٠ت ب١ ١ْٖس ١ٝٝناْٞ ئ١ّ بٛزد١ٜ١ ز٠ن١ّ، ن١ ب١ِضاغ  ن١ّ ٚ نِٛضٟ، َٔ ي
تاٜب١ت١ ب١ شٜاْٞ ِضؤشا١ْٟ خ١َيو، ن١ شٜاْٞ ِضؤشا١ْٟ د١َا٠ٚضٟ نٛضزغتإ ي١الٟ َٔ ططْطرتٜٔ خاَي١، 

َٝؿٓٝاظ٠ ططْط١ناْٞ بٛزد١ٟ غاَيٞ  َٜو ي١ ث َٝٓا٠ٚ١ْ ظؤض َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، ١ٖض بؤ ٠ٚبري ٖ  2111ب١ِض
َٝؿٓٝاظٟ ؾطانػٝؤْٞ نٛضزغتا َٝٞ نطز، ٚاتا ث َٝب١د َِٜ د ْٞ بٕٛٚ ن١ زٚاتط ب١ْٚٛ بِطٜاض ٚ سه١َٛتٞ ١ٖض

َِٝ غًؿ١ٟ ع١قاض، غًؿ١ٟ ظ٠ٚاز،  2112ئ١َػاَيٝـ ي١ بٛزد١ٟ غاَيٞ  ًَ زا ب١ضز٠ٚأَ، بؤ صي١ْٚٛ ز٠تٛامن ب
ثاض٠ٟ تٛاْاغاظٟ قٛتابٝإ، ق١ضظٟ بهٛٚى بؤ ط١دم١ناصيإ ن١ ي١غ١ضتاغ١ضٟ نٛضزغتإ ب١ ١ٖظاضإ ط١ْر 
َٝٞ َٛغت١ؾٝس بٕٛٚ، َٝٓش١ٟ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ، غًؿ١ٟ نؿتٛناَيٞ، ق١ضظٟ قٓاعٞ، ظٜازنطزْٞ ب١ؾٞ  ي

َُٜٞ  ١ٖ151ظاض زٜٓاض بؤ  31بٛزد١ٟ تؤِضٟ نؤ١َي١ٜتٞ ي١  ١ٖظاض، ب١ضز٠ٚاّ بْٛٚٞ سه١َٛتٞ ١ٖض
َُٜٞ نٛ َٝسان٠ٚ١ْٟٚٛ سه١َٛتٞ ١ٖض ضزغتإ ب١ نٛضزغتإ ي١ ١َٖي١ُتٞ زضٚغت نطزْٞ قٛتاةا١ْنإ، ث

َٜٝٛػت، ١ٖض٠ٖٚا غًؿ١ٟ  َٝٞ ث َٝؿ١ُضط١نإ ن١ خا١ْْؿٝٓٝإ ظؤض ن١ّ بٛٚ، ظٜاز نطزْٞ ب١ ث خا١ْْؿٝين بطا ث
َٝؿٓٝاظ ز٠ن١ّ ن١ غًؿ١ٟ ع١قاض بؤ  َٝط٠زا ث َٝه١ ي١ خاَي١ ئٝذاب١ٝٝناْٞ ئ١ٚ بٛزد١ٜ١، ب١يّ َٔ ي ع١قاض ١ٜن

َٝٓر ًَٝؤٕ زٜٓاض، َٜت١ ١َب١ًغٞ بٝػت ٚ ث َٜت٠ٚ١  طْٛس٠نإ بهط ئ١ٚ ب١خؿ١ٟٓٝ ن١ ق١ضاض بٛٚ طْٛس٠نإ بطط
١َُٝ خؤَإ  َٝو ئ َٜت، نْٛه١ ب١ِضاغ  ١َٖٛٚ نات َٜت ي١ّ غًؿ١ٜ١ ئ١ٜٚـ ب١ ب١خؿري ت١تبٝل بهط ئ١ط١ض بهط
َُٜٞ نٛضزغتإ  َٝط٠زا َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ي١ سه١َٛتٞ ١ٖض ب١ ق١ضظاضٟ زاْٝؿتٛٚاْٞ طْٛس٠نإ ز٠ظاْري، بؤ١ٜ ي

َٝهٞ ن١ ي١ ١َٖٛٚ ِض١ٜٚٚن َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، ب١ ْٝػب١ت خاَي ٠ٚ١ ظٜاتط ئٝٗتُٝاّ ب١ طْٛس٠نإ بس٠ٕ، ب١ِض
ئاٚاض٠ بٕٛٚ، ب١  1974تط ن١ ئ١ٜٚـ ق١ض٠بٛٚ نطز٠ٚ١ْٟ ئاٚاض٠ناْٞ ئريإ ٚ تٛضنٝا ٚ غٛضٜا١ٜ ن١ ي١ غاَيٞ 

َٜت ١ٖض ن١َ١، ي١ بٛزد١ٟ غاَيٞ  َٝسضا٠ٚ ن١ زا ئٝؿاض 2112ِض٠ئٞ َٔ ١ٖضنٞ بؤ ئ١ٚ ئاٚاضا١ْ بهط ٠تٞ ث
َُٜٞ  111ًَٝاض بٜٛٚت١  ١َ11ب١ًغ١ن١ ي١  َٝٞ زَيدؤؾٞ ١ٜ ٚ زاٚا ي١ سه١َٛتٞ ١ٖض ًَٝاض، ب١ضاغ  د

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ،  نٛضزغتإ ز٠ن١ّ ن١ ظٜاتط با١ٜر ب١ ئاٚاض٠ناْٞ ئريإ ٚ تٛضنٝا ٚ غٛضٜا بسات، ب١ِض
َٝو ي١ خاَي١ ١ٖض٠ ططْط١نإ ن١ تاٜب١ت١ ب١ شٜاْٞ خ١ َيهٞ ١ٖشاض ٚ ن١ّ ز٠ضا١َت ئ١ٜٚـ زضٚغت نطزْٞ ١ٜن

َُٜٞ نٛضزغتإ  َٝٓذ١َٞ سه١َٛتٞ ١ٖض َٝب١ْٚٛ بؤ خ١َيهٞ ن١ّ ز٠ضا١َت، ن١ ي١ ناب١ٟٓٝ ث ؾٛقك١ٟ ْٝؿت١د
َٝػتاف ١ٖض  َٞ نطز٠ٚ١ْ، تانٛ ئ َٝب١د َٝهريظإ باضظاْٞ ئ١ّ خاَي١ نؤت١ بٛاضٟ د َٜعزاض ناى ْ ب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ِض

َٝط َُٜٞ نٛضزغتإ ظٜاتط ئٝٗتُٝاّ ب١ضز٠ٚا١َ، بؤ١ٜ ي ٠زا َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ن١ ناب١ٟٓٝ س١ؾت١َٞ سه١َٛتٞ ١ٖض
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 َُٜٞ َٝبٕٛٚ ِضظطاضٜإ بهات، ١ٖضن١ْس٠ سه١َٛتٞ ١ٖض َٜين ْٝؿت١د َٞ ؾٛ ب١ خ١َيهٞ ن١ّ ز٠ضا١َت بسات، ي١ ب
َٝ 211زا بِطٟ  2112نٛضزغتإ ي١ بٛزد١ٟ غاَيٞ  بٕٛٚ بؤ ًَٝاضٟ زاْا٠ٚ بؤ زٚغت نطزْٞ ١ٜن١ٟ ْٝؿت١د

ٍَ ي١ّ  َٜص٠ٟ زاْٝؿتٛٚإ، بؤ ئ١َػا َٝٞ ِض َٜعطا ٚ ئٝساض٠ٟ ط١ضَٝإ ب١ ث َٞ ثاض خ١َيهٞ ن١ّ ز٠ضا١َت ي١ ١ٖض غ
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، َٔ ثؿتطريٟ ي١ زاْاْٞ  ١َ27ب١ًغ١  َٞ نطز٠ٚ١ْ، ب١ِض َٝب١د َٝت١ بٛاضٟ د ًَٝاض ز٠ن

َٝٞ ئ١ٚ ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ ز٠ن١ّ ن١ بؤ ئ١دم١َْٛٞ ئاغاٜـ زاْسضا٠ٚ، ن ٍَ ب١ ث ْٛه١ ز٠ظطا١ٜنٞ ططْط١، ئ١َػا
ٜاغا١ٜ ن١ ي١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ز٠ضن٠ٚٛ، بؤ١ٜ ١َٖٛٚ ز٠ظطا١ٜى ي١ غ١ض٠تاٟ زا١َظضاْس٠ٚ١ْٝٝ 

َٜٝٛػ  ب١ بٛزد١ ٚ ثاَيجؿ  ١ٜ١ٖ بؤ ِضاث١ِضاْسْٞ ئ١ضن١ناْٝإ، ثؿتطريٟ ي١ زاْاْٞ بِطٟ  ًَٝاض زٜٓاض  111ث
َٜعض ا٠ٚنإ ن١ ناتٞ خؤٟ تٛٚؾٞ ت١ضسٌٝ ٚ ِضاطٛاغذي بٕٛٚ، ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١ غًؿ١ٟ ز٠ن١ّ بؤ ْاٚن١ ِضاطٛ

َٝؿٓٝاظ٠نامن ن١ ئاضاغت١ٟ سه١َٛتٞ  َٝو ي١ ث َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، ١ٜن ع١قاض ٚ غًؿ١ٟ ٖاٚغ١ضطريٟ، ب١ِض
َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ز٠ن١ّ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ غًؿ١ٟ ع١قاض ٚ غًؿ١ٟ ظ٠ٚاز ٚ غًؿ١ٟ نؿتٛناَيٞ، ١ٖض٠ٖٚا غ ًؿ١ٟ ١ٖض

َٜعطاٟ ن١ضنٛٚى ٚ ْاٚن١ناْٞ ١َعيٛٚض ٚ  َٜت٠ٚ١، بؤ صي١ْٚٛ ثاض قٓاعٞ ١َْاتٝكٞ ْاٚن١ زابِطا٠ٚنإ بطط
١َٜٓناْٞ تط ن١ ب١ ْاٚن١ زابِطا٠ٚنإ  ز٠ٚضٚب١ضٟ ٚ ؾٓطاض ٚ خا١ْقري ٚ د١ي١ٚال ٚ غ١عس١ٜ ٚ ١َٖٛٚ ؾٛ

َُٜٞ نٛضزغتإ ئ١ّ خاَي١ ب١ د َٜع غ١ضؤنٞ ْاغطإٚ، ت١َ١ْا ز٠ن١ّ ن١ سه١َٛتٞ ١ٖض ٝسزٟ ٠ٚضبططٟ، ب١ِض
َٝطط١غؤض ن١ ٠ٚنٛ  َٝؿٓٝاظ ز٠ن١ّ ب١ ْٝػب١ت ق١ظاناْٞ غؤضإ ٚ ِض٠ٚاْسٚٚظ ٚ نؤَإ ٚ َ ث١ضي١َإ، ث
َُٜٞ نٛضزغتإ  ئٝساض١ٜ٠نٞ غ١ضب١خؤ بِطٜاض بؤ ق١ظاٟ غؤضإ ز٠ضن٠ٚٛ، ن١ ي١ بٛزد١ٟ سه١َٛتٞ ١ٖض

َٜت بٛزد١ٜ١نٞ تاٜب١ت بؤ ئٝساض٠ٟ غ١ضب١خؤ َٝؿٓٝاظ ز٠ن١ّ ن١ ضاتيب ئ١ط١ض بهط َٜت، ث ٟ غؤضإ زابٓط
َٜت١ ١َب١ًغٞ  91ؾ١ٖٝسٟ ٖاٚٚيتٞ ي١ ١َب١ًغٞ  ١ٖظاض زٜٓاض، نْٛه١ ب١ِضاغ   ١ٖ311ظاض زٜٓاض بهط

ٍَ ١ٜ١ٖ ن١ زاٖاتٝإ ؾ١ق١ت ١َب١ًغٞ  ١َ91ب١ًغٞ  َٜو َا ١ٖظاض  ١ٖ91ظاض زٜٓاض ب١ؾٞ ٖٝ  ْانات، ١ْٖس
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، ١َُٝ ١ٜى ئ١دم١َْٛٞ بايٟ خاصيإ ٚ شْاصيإ ١ٜ١ٖ  زٜٓاض٠، ب١ِض ١ٖض٠ٚنٛ ز٠ظاْري ن١ ئ

َٝػتا ئ١ّ ئ١دم١ْ١َٛ خا٠ْٚٞ بٛزد١ٜ١نٞ  ن١ تاٜب١ت ب١ ئٝـ ٚ ناضٟ ئاؾط٠تإ ٚ شْا١ْ، ب١يّ تانٛ ئ
َٜت، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ ئ١دم١ْ١َٛ  َٜت بٛزد١ٜ١نٝإ بؤ زابري بهط غ١ضب١خؤ ١ْٝ، بؤ١ٜ زاٚا ز٠ن١ّ ئ١ط١ض بهط

َٝو ١ٖغت ب١ غ١ضب١خؤٜٞ ئابٛٚضٟ بهات، ١ٖضن١ْس ز٠ظامن خا٠ٕٚ ٜاغاٟ تاٜب١ت ب١ خؤٜإ ١ْٓٝ، ن١َ
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري ن١ دازز٠ٟ غؤضإ بؤ سادٞ ئؤ١َضإ ن١ دازز١ٜ٠نٞ  ب١ِض

زز١ٜ٠، ن١ غ١ض٠ن١ٝٝ ٚ ب١ دازز٠ٟ ٖاًَتؤٕ ْاغطا٠ٚ، ز٠ضطا١ٜنٞ غ١ض٠نٞ تٝذاضٟ نٛضزغتا١ْ ي١غ١ض ئ١ّ دا
َٜٔ ي١ّ دازز١ٜ٠ ِضٜٚٚسا٠ٚ، بؤ١ٜ  َٞ ز٠نات، ظؤض سازٜػ١ٟ زَيت١ظ ي١ غٓٛٚضٟ سادٞ ئؤ١َضإ زا ز٠غت ث
َٜت١ دٛٚت غاٜس، ي١ب١ض ١ٖغتٝاضٟ دازز٠ن١ ظٜاتط ططْطٞ ب١ ت١ٚاٚ  َٝؿٓٝاظ ز٠ن١ّ ن١ ئ١ّ دازز١ٜ٠ بهط ث

َُٜ َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، زاٚا ي١ سه١َٛتٞ ١ٖض َٜت، ب١ِض ٞ نٛضزغتإ ز٠ن١ّ بؤ نانهطزْٞ باض ٚ بْٛٚٞ بسض
١ٖظاض زٜٓاض  611طٛظ٠ضاْٞ ؾ١ضَاْب١ضاْٞ خا١ْْؿري ن١ َٛٚن١ناْٝإ غٓٛٚضزاض٠ ب١ ب١خؿٝين ١َب١ًغٞ 

َُٜٞ  411بؤ ١َٖٛٚ ئ١ٚ خا١ْْؿٝٓا١ْٟ ن١ َٛٚن١ٜإ ي١  ١ٖظاض زٜٓاض ن١َرت٠، زاٚا ي١ سه١َٛتٞ ١ٖض
َٝهٞ غاي١ْ ن١  نٛضزغتإ ز٠ن١ّ بؤ نانهطزْٞ باض ٚ طٛظ٠ضاْٞ ؾ١ضَاْب١ضاْٞ َٛٚن١ غٓٛٚضزاض ب١ ب١خؿٝٓ
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َٝت بؤ ؾ١ضَاْب١ضاْٞ ث١ً  481بِط٠ن١ٟ ي١  َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، 11ٚ ث١ً  ١ٖ9ظاض زٜٓاض ن١َرت ١ْب ، ب١ِض
َٝت١ ٖؤٟ  َٞ ز٠ز٠ٜٔ ز٠ب َٝري ؾايٟٚ ت١عٝٓات، ن١ ئاَاش٠ٟ ث َٜهُإ ز٠َي ب١ ْٝػب١ت ت١عٝٓات ٜإ ن١ ١ْٖس

َٝت ٚ باضططاْٞ ي١ َٝط٠زا ئ١ٜ٠ٚ١، ئ١ط١ض ب َُٜٞ نٛضزغتإ، ثطغٝاضّ ي غ١ض بٛزد١ٟ ت١ؾػًٝٞ سه١َٛتٞ ١ٖض
 َٟ َٝت، ئاٜا ئ١ّ نِٛض ٚ نها١َْإ ن١ غاي١ْ ي١ نؤيٝص٠نإ ت١خ١ضٚز ز٠ن١ٕ ِضٚٚ ي١ نٛ غاي١ْ ت١عٝٓات ١ْب

سهَٛٞ ت١عري به١ٕا ٜإ ض ناغب١ٝٝى به١ٕا ب١ تاٜب١ت ب١ ْٝػب١ت نه١ناصيإ، ئ١ط١ض ي١ ز٠ٚائريٟ 
َٜعإ ١ٖض ١ٜى ي١ّ نِٛض ٚ نها١َْإ ظٜاتط ي١  َٝو ت١عري بٔا ب١ِض َٜٓ َٜٔ، َٔ ز٠ثطغِ ي١ ض ؾٛ ٍَ  ١ْ16نط غا

َٝػتا  ١َُٝ تانٛ ئ َٜٓسٕ بطزؤت١ غ١ض، ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري ن١ نؤ١ََيطاٟ نٛضز٠ٚاضٟ ئ ي١ ت١َ١ْٞ خؤٜإ ب١ خٛ
َٝط٠زا ز٠ثطغِ، ئ١ط١ض ئ١ّ ت١عٝٓات١ ظؤض ١َداٍ ب١ ئاؾط٠تإ ْازات ن١ ي١ ن١ضتٞ تاٜب١ت ئٝ ـ به١ٕ، َٔ ي

َٟ به١ٕا  ١َُٝ ن١ غاي١ْ ب١ال١ْٜٞ ن١ّ ب١ ١ٖظاضإ ن١ؽ ت١خ١ضٚز ز٠ن١ٕ ِضٚٚ ي١ نٛ َٝت ئاؾط٠تاْٞ ئ ١ْب
َٝؿه١ٚتٛٚتط٠،  َٝٝسا ث َٝؿه١ٚتٛٚتط٠ ن١ ئاؾط٠ت ت َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝا ئ١ٚ ٚيت١ ث ب١ِض

َِٝ ي١ ٚيتٞ ئٝتاَيٝا ب١تاٜب١تٞ ي١ ِضٟٚٚ غ ًَ %ٟ ١99ضب١خؤٜٞ ئابٛٚض٠ٚ١ٜٝ، بؤ صي١ْٚٛ َٔ ز٠تٛامن ب
َاَؤغتاٜاْٞ ض٠ٚظ٠، ئٝبتٝسائٞ، ْا٠ْٚسٟ، زٚاْا٠ْٚسٟ ٚ ظاْهؤناْٝٝإ ئاؾط٠تٔ، ت١َ١ْا ز٠ن١ّ ن١ سه١َٛتٞ 

َٟ، ب١ ْٝػب١ت ت١عٝٓاتٞ ئاؾط٠ت، ي١ ْاٚ َٝؿٓٝاظ٠َإ ب١ ١ْٖس ٠ٚضبطط َُٜٞ نٛضزغتإ ئ١ّ ث زاّ ٚ  ١ٖض
َٝؿٓٝاظ ز٠ن١ّ ن١ ز٠ضَاَي١ٟ قٛتابٝإ ن١ َاْطا١ْ  َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، ث ز٠ظطاناْٞ سه١َٛت زا، ب١ِض

َٜهٝإ ١َب١ًغٞ  َٜت١ ١َب١ًغٞ  ١ٖ61ظاض زٜٓاض ٜإ  ١ٖ41ْس ١ٖظاض زٜٓاض  ١ٖ111ظاض زٜٓاض ٠ٚضز٠ططٕ بهط
َٝػتا ٠ٚ١ْٟ ز َٜع غ١ضؤنٞ ب١ال١ْٜٞ ن٠ٚ١َ١، نْٛه١ ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري قٛتابٞ ئ ٚاِضؤشٟ ئ١ٚ ٚيت١ٜ١، ب١ِض

َٝهٞ طٛدماٚ ٚ زٜاضٜهطاٚ بؤ ٠ٚضططت٠ٚ١ٟٓ ئ١ٚ ثاضا١ْٟ ن١  َٝؿٓٝاظ ز٠ن١ّ ب١ زاْاْٞ َٝهاْٝعَ ث١ضي١َإ، ث
َُٜٞ نٛضزغتا١ْ ي١الٟ سه١َٛتٞ ْا٠ْٚس، ب١ زاْاْٞ  ١َ6ب١ًغٞ  ًَٝاض زؤالض ق١ضظٟ سه١َٛتٞ ١ٖض

َٝص١ٜ١ْنٞ خا٠ٕٚ بِطٜاض بؤ ١ٜن  نطزْ َٝٛن١ضٟ ن١ؽ ٚ ي ٠ٚ١ٟ ئ١ّ ق١ضظ٠، زاٚا ز٠ن١ٕ ن١ َٛٚن١ٟ ب١خ
َٜت١ ١َب١ًغٞ  75ناضٟ ؾ١ٖٝس٠ غ١ضب١ضظ٠ناصيإ ي١ ١َب١ًغٞ  ١ٖظاض زٜٓاض، ١ٖض٠ٖٚا  ١ٖ151ظاض زٜٓاض بهط

غاَيٝسا١ٜ،  18زابري نطزْٞ ز٠ضَاَي١ بؤ َٓساَيٞ ؾ١ٖٝس، ئ١ٚا١ْٟ ن١ ت١َ١ْٝإ ي١ خٛاضٟٚٚ ت١َ١ْٞ 
َٜٓسٕ ب١ضز٠ٚأَ، زاٚا ي١ ١ٖض٠ٖٚا ي١ال١ٜنٞ  تط ئ١ٚا١ْٟ ن١ ت١َ١ْٞ ٜاغاٜٝإ ت١ٚاٚ نطز١ٜٝ ب١يّ ي١ خٛ

َٝهاضٟ بؤ ز٠ضنٛٚاْٞ  َُٜٞ نٛضزغتإ ز٠ن١ّ ن١ ب١ضز٠ٚاّ بٝت ي١ ق١ضف نطزْٞ ب١ُٟٝ ب سه١َٛتٞ ١ٖض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ َٜت٠ٚ١، ب١ِض ضي١َإ، ي١ ث١ضياْطا ٚ ظاْهؤنإ، ١ٖض٠ٖٚا ث١ضياْطاناْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠ف بطط

َٝـ نؤتاٜٞ غاَيٞ زاضاٜٞ بٛزد١ ب١  َُٜٞ نٛضزغتإ ي١ ث نؤتاٜٞ زا زاٚاناضّ ن١ غاَيٞ ئآٜس٠ سه١َٛتٞ ١ٖض
َٝٛإ  َٜت ب١ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ي١ بْٛٚٞ دٝاٚاظٟ ي١ ْ َٜت١ ث١ضي١َإ، ١ٖض٠ٖٚا ز٠غ١يت بسض َٝط َٝٓطاٟٚ بٓ خ١ًَ

َٝٓطاٚزا طؤِضاْهاضٟ بهات، ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتاْٝـ ي١ٚ طؤِضاْطاضٜٝا١ْ ئاطازاض  بٛزد١ٟ ت١ضخاْهطاٚ ٚ خ١ًَ
 بهات٠ٚ١، ظؤض غٛثاؽ.

َٜع ز.   ٕ باٜع الاعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:اضغب١ِض
 ِضاظاٚ خإ، ؾ١ضَٛٚ.
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َٜع ِضاظاٚ حمُٛز:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

١َُٝف ي١ زٜاض٠ ١َٖٛٚ ز٠ظاْري ن١ بٛزد١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ِضاغت١ٚخؤٟ ب١ شٜإ ٚ طٛظ٠ضاْٞ خ١َي ه٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ئ
َٜت، غ١ض٠تا ثؿتٝٛاْٞ ي١  َُٜٞ نٛضزغتإ ث١غٓس بهط خ١َٞ ئ٠ٚ١ زأٜ، ن١ ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ٖاٚٚيتٝاْٞ ١ٖض

َٝسإ، ب١ تاٜب١تٞ بِطٜين  َٜع غؤظإ خإ ئاَاش٠ٟ ث َٝؿٓٝاض٠ناْٞ ؾطانػٝؤْٞ نٛضزغتاْٞ ز٠ن١ّ ن١ ب١ِض % 11ث
َٞ غ١ضؤنا١ٜت١ٝٝن١ ٚ ئ١دمَٛ َٜت ثاَيجؿت ي١ بٛزد١ٟ ١ٖض غ َٜت ئ١ٚ بِط٠ٟ ن١ ز٠بِطزض ١ْٞ زاز٠ٚضٟ، ن١ ز٠نط

َٞ ٖاٚغ١ض، ئ٠ٚ١ٟ  َٜت، ١ٖض٠ٖٚا زابري نطزْٞ ز٠ضَاَي١ٟ ئٝعاي١ بؤ شْٞ ب َٝؿٓٝاضا١ْٟ ن١ ز٠نط َٝت بؤ ئ١ٚ ث ب
َٝص١ْٟ زاضاٜٞ ن١ نؤٟ ناضٟ  َٝص١ْٟ زاضاٜٞ، ِضاثؤضتٞ ي َٝص١ْ ٚ ئ١ْساَاْٞ  19ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ِضاثؤضتٞ ي ي

َٜو ي١ٚ ثطغٝاضا١ْٟ ن١ ي١الّ زضٚغت بٛٚ ي١ٚ ِضاثؤضت١زا ث١ضي١َ ا١ْ ي١ َا٠ٟٚ ١ٜى َاْطٞ ِضابطزٚٚزا ١ْٖس
َٝط٠زا  َٜعإ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٚ ث ْساْإ ٠ٚضططت، ت١ْٗا ١ٜى ثطغٝاض َا٠ٚ ن١ ي ٠ٚي١َن١ِٜ ي١ ١ٖضزٚٚ ب١ِض

َٜعٜاْٞ ز٠ن٠ٚ١َ١، ي١ ِضاثؤضت١ن١زا ٖات٠ٚٛ ي١ الث١ِض٠ َٝساٜٚػت١ٝٝنإ ب١ضاَب١ض  5 ِضٚٚب١ِضٟٚٚ ب١ِض زا ؾطاٚاْٞ ث
َٝساٜٚػت١ٝٝنإ ي١ال١ٜٕ زاّ ٚ ز٠ظطا ٚ ٠ٚظاض٠ت١نإ ي١غ١ض ض  ن١َٞ تٛاْاٟ زاضاٜٞ، زٜاضٟ نطزْٞ ث
َٜت،  َٜت ٚ زٚاتط ب١ٖؤٟ ن١َٞ بٛزد٠ٚ١ زابري ْانط َٜٝٛػ  سه١َٛت زٜاضٟ ز٠نط َٝو ن١ ث ب١َٓا١ٜن١ا نات

َٝؿ١ ٍَ زاّ ٚ ز٠ظطانإ ِضٚٚب١ِضٟٚٚ ض ن َِٜ بؤ غا َٜٝٛػ  سه١َٛتٞ ١ٖض  ١ٜ2112ى ز٠ب٠ٚ١ٓا بؤ صي١ْٚٛ ث
َٞ ًَٝؤٕ بؤ بٛزد١ٟ  بطٜ  ١ٜ ي١ بٝػت تطًٜٝؤٕ ٚ ١ٖؾت غ١ز ٚ بٝػت ٚ س١ٚت ًَٝاض ٚ ؾ١غت ٚ غ

َٝساٜٚػ  خؤٜإ زاٚا 52ت١ؾػًٝٞ، ب١يّ ي١  %ٟ ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ زابري نطا٠ٚ، ئاٜا ئ١ٚ زاّ ٚ ز٠ظطاٜا١ْ ثرت ي١ ث
َٝط٠زا ْاِض١ْٝٝٚٚى ١ٜ١ٖ، َا١ََي١ٜ١نٞ ز٠ن١ٕا ٠ٚ ٍَ ز٠ناتا نْٛه١ ي ظاض٠ت ب١ ض ئاضاغت١ٜ١ى َا١ََي١ٜإ ي١ط١

َٝو ١ٜ١ٖ ن١ ي١ زاٖاتٛٚزا ناضٟ ي١غ١ض  َٜٝٛػ  ب١ ِضٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْ، ئاٜا ث ْ ْات١ْسضٚغت ١ٜ١ٖ ن١ ث
١َُٝ غ١ض ناضٟ  َٝساٜٚػت١ٝٝنإ ٚ تٛاْاٟ زاضاٜٞ زٜاضٟ بهاتا ب َٜت ٚ نؤٟ ث َٝص١ْنإ ئ٠ٚ١ٟ َا٠ٚت٠ٚ١ ِضاٚ بهط ي

 َٞ َٜع٠نإ ئاَاش٠ٜإ ث َٜو ي١ ئ١ْساّ ث١ضي١َا١ْ ب١ض َٝص١ْنا١ْ، ن١ ظؤض َٟ ي١ ي غ١ضدمِ ي١غ١ض ِضاثؤضتٞ ١ْٖس
َٝص١ْٟ ناضٚباضٟ ت١ْسضٚغ  ٚ شٜٓط١  نطز، بؤ١ٜ َٔ ت١ْٗا ئاَاش١ٜ٠نٞ نٛضت ز٠ن١ّ ٚ ْان١ُ ت١ؾاق٠ٚ١ًٝ، ي

َٜهٞ  ظؤض ن١َ١، ١ٖض٠ٖٚا ١ْبْٛٚٞ ثطؤش٠ٟ غرتاتٝذٞ ي١ال١ٜٕ ٠ٚظاض٠تٞ بِطٟ بٛزد١ٟ ت١ضخاْهطاٚ بِط
َٜين بؤ ١ْنطا٠ٚت٠ٚ١، ١ٖض٠ٖٚا باب١تٞ شٜٓط١ ن١ ١ٖضزٚٚ ٖاٚناضامن  ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝٝ ن١ ي١ٚ بٛزد١ٜ١ ؾٛ
َٝهٞ ١ٖغتٝاض٠، ن١  َٝسا، باب١تٞ شٜٓط١ ٚ ١َتطغ١ٝٝناْٞ باب١ت َٜعإ ناى خًٌٝ ٚ ناى غاالض ئاَاش٠ٜإ ث ب١ِض

َٟ ْاٚن١ ي١  ز٠نطا َٟ ئاَاش٠ ب٠ٚ١ به١ّ ن١ ١ْٖس َٝط٠زا ز١َ٠ٚ َٜين بؤ بهطا٠ٚ١ٜ، ي ي١ بٛزد١ٟ ئ١َػاَيسا ؾٛ
١َُٝ غ١ضزاصيإ  َٜط ١ِٖض٠ؾ١ٟ ثٝؼ بْٛٚٞ شٜٓط١زإ، ب١ تاٜب١تٞ ز٠ضب١ْسخيإ ن١ ئ نٛضزغتإ ب١ِضاغ  ي١ ش

َٝؿ١ُضط١ ٚ ؾ١ٖٝسإ ٚ قٛضباْٝٝ َٝص١ْٟ ناضٚباضٟ ث َٝص١ْ ي َِٜطاٟ ثؿتٝٛاِْٝ نطزٕ، ز٠ّٚٚ ي اْٞ دٝٓؤغاٜس، ٚ
َٟ ي١ ئ١ْساّ ث١ضي١َا١ْ  َٜعإ ناى ؾظإ ٚ ناى قباح ٚ ١ْٖس َٝؿٓٝاض٠ناْٝإ ن١ ب١ِض ي١غ١ضد١ّ زاٚاناضٟ ٚ ث
َٝب١ٝٝٓٝنِ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض  َٝط٠زا زٚٚباض٠ٟ ْان٠ٚ١َ١، ن١ْس غ١ضْر ٚ ت َٝسا، َٔ ي َٜع٠نإ ئاَاش٠ٜإ ث ب١ِض

َٟ ي١ ئ١ْساّ  َٜع ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ١ْبْٛٚٞ ثطؤش٠نإ، ٠ٚى ١ْٖس َٝسا، ب١ِض ث١ضي١َا١ْناْٝـ ئاَاش٠ٜإ ث
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َٜعٟ ب١ ْٛٚغطاٚ خػت١ٝ ِضٚٚ ن١  َٝٛإ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ٚ ث ْساْإ ١ٖضن١ْس٠ ب١ِض ١َٖا١ْٖط١ٝٝ ي١ ْ
َٞ ئاطاٜٞ  ١َُٝ ب َٜعا١ْٟ ن١ ٖات١ٓ يٝص١ْ ي١الٟ ئ خؤٜإ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ئاطازاض٠ ي١ّ ث ١ْ، ب١يّ ئ١ٚ ب١ِض

ز٠ضبِطٟ ي١ ث ْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ ن١ ب١الٟ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسا٠ٚ١ْ ثطؤش٠ٟ ططْط ٚ ططْطرت ٚ ططْطرتٜٔ 
 ٠َٛٝ َٝٛإ ئ١ّ زٚٚ ٠ٚظاض٠ت١ ِض٠ناٟٚ ئ٠ٚ١ ١ْنطا٠ٚ، ب١ ١َٖإ ؾ َٜص ي١ ْ ١ٜ١ٖ، ب١يّ ب١ٖؤٟ ١ْبْٛٚٞ ِضاٚ

١َٜٓضاْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ِضؤؾٓبريٟ ي١ يٝص١ْٟ ث٠ٜٛ١ْس١ٜٝنإ ٚ َٝبٝٓٝإ زٚٚباض٠ نطز٠ٚ٠، ن١  ْٛ ِضؤؾٓبريٟ ١َٖإ ت
َٝٛإ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ ٚ ٠ٚظاض٠ت١  َٝؿٓٝاض نطا٠ٚنإ زا ١َٖا١ْٖطٞ ١ْٝ ي١ ْ غاي١ْ ي١ ثطؤش٠ ث
َٜع ٠ٚظٜطٟ  َٞ بس٠ّ ثطغٝاض٠ بؤ ب١ِض َٟ ئاَاش٠ٟ ث َٝهٞ تط ن١ ز١َ٠ٚ َٝو، خاَي تاٜب١شي١ْس٠نإ زا، ئ٠ٚ١ خاَي

َٝؿٓٝاض نطا٠ٚناْٞ غاَيٞ ث ْساْإ، غ١باض٠ت ب ، ئ٠ٚ١ٟ تاٜب١ت١ ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ، ١2112 ثطؤش٠ ث
َُٝاْٞ نٛاض ثطؤش١ٜ٠، ن١ ١ٖض نٛاضٜإ ْا٠ٚن١ٜإ زٜاضٟ نطا٠ٚ، ٚاتا زٚٚإ  ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ ؾ١ٖٝساْٞ غً ب١ِض

َٞ نطزٕ، زٚا١ْن١ٟ تط َا٠ٟٚ ؾ١ف َا َٝب١د َٝهٞ بؤ زٜاضٟ نطا٠ٚ بؤ د ْط، ئ٠ٚ١ٟ ي١ٚ ثطؤشا١ْ َا٠ٟٚ غاَي
َٝطاٟ غ١ضدم١ ئ١ٚ بِط٠ ثاض٠ٟ ن١ زٜاضٟ نطا٠ٚ ب١ضاَب١ض َا٠ٚن١ٟ ١ْٝ، بؤ صي١ْٚٛ زضٚغت نطزْٞ  د

َٝه١ ٚ بِط٠ن١ٟ ١ٜى ًَٝاض٠، طٛش١َٟ غاَيٞ  ( ًَٝؤْٝإ 751) 2112غ١ْت١ضٟ نؤ١َي١ٜتٞ َا٠ٚن١ٟ غاَي
َٝت، ( خاْٛٚ بؤ ن١ؽ ٚ ناضٟ ؾ١ٖٝسإ ن١ٚا بِط251زٜاضٟ نطز٠ٚٚ، زضٚغت نطزْٞ ) َٝو ت١ٚاٚ بب ٜاض٠ ب١ غاَي

َٝٓر ًَٝؤ١ْ، طٛش١َٟ  َٜعإ،  2112بِط٠ن١ٟ ؾ١ف ًَٝاض ٚ ١ٖؾت غ١ز ٚ س١ؾتاٚ ث ت١ْٗا زٚٚ ًَٝاض٠، ب١ِض
َٝساْٞ َٝٓش١ٟ بٝػت ٚ س١ٚت ًَٝؤٕ ٚ ٠ْٛٝ ب١ خا١ْٚاز٠ٟ  َٜت ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ث ئ٠ٚ١ٟ ث١ِٜط٠ٚ ز٠نط

خاْٛٚ، ٚاتا ئ١ط١ض ١ٖض خا١ْٜٚٛى ئ١ّ بِط٠ٟ بؤ ت١ضخإ  ؾ١ٖٝسإ، ٠ٚى ٖاٚناض١ٜٝى بؤ زضٚغت نطزْٞ
َٜت ئ٠ٚ١ ي١ َا٠ٟٚ ئ١ّ غاَي١زا ت١ْٗا  َٝط٠زا١ٜ، ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠  72بهط َٜت، ثطغٝاض٠ن١ّ ي َٞ ز٠نط َٝب١د خاْٛٚ د

َٝت  َٟ، ن١ ئ٠ٚ١ف خ١ي١ي١، نْٛه١ ز٠ب ١ٜنػاَيٞ بؤ زٜاضٟ نطا٠ٚ، ب١يّ ب١ ١ٜى طٛشّ ثاض٠ن١ٟ بؤ زابري ْانط
َٜهٞ تط ي١ ئ١ٚ ثط َٜت تا داض َٜت بؤ طٛش١َناْٞ تطٟ، ن١ ئ٠ٚ١ف ي١  2113ؤش١ٜ٠ زٚا به١ٚ ت١قسٜل ز٠نط

َٜه١ بؤ زٚان١ٚتين ثطؤش٠نإ، نْٛه١ ئ٠ٚ١ دٝاٚاظ١ٜ ي١ ثطؤش٠ناْٞ تط، ٚاتا ئ١ّ بِط٠ ثاض١ٜ٠  ِضاغ  زا ٖؤناض
َٟ ب١ خا١ْٚاز٠ٟ َٜٝٛػ   ن١ خؤنطز٠، ٚاتا بؤ زضٚغت نطزْٞ خاْٛٚب١ض٠ ِضاغت١ٚخؤ ز٠زض ؾ١ٖٝس٠نإ، ٚاتا ث

َٟ ئ١ٚ طٛش١َ ثاض١ٜ٠  َٝهاض٠ٚ٠ ١ٜ١ٖ، ٚاتا ز٠نط َٝب١د ١ْ ب١ زٜعا١ٜٓ ٚ ١ْ ب١ ت١ْس٠ض١ٜٓ ٚ ١ْ ب١ نؤَجاْٝاٟ د
 َٞ ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ ؾ١ٖٝساْٞ ١ٖض غ َٜت ٚ ِضاغت١ٚخؤ ي١ال١ٜٕ ب١ِض بؤ ئ١ٚ َا٠ٟٚ ئ١ٚ غاَي١ زٜاضٟ بهط

َٟ ب١ خا١ْٚاز٠ٟ غ١ضب١ض َٜعطانا٠ٚ١ْ بسض َٝهٞ تط ثطؤش٠ ب١ضز٠ٚا١َناْٞ غاَيٞ ثاض ، 2112ظٟ ؾ١ٖٝسإ، خاَي
َٞ، زضٚغتهطزْٞ  َُٝاْٞ خاَيٞ غ ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ، ٚاتا غً خاْٛٚ ي١ خا١ْٟ ئ١ٚ  ١ٖ777َإ ٠ٚظاض٠ت ٚ ب١ِض

ؾؤض١َٟ ن١ ٖات٠ٚٛ ي١ ثطؤش٠ ب١ضز٠ٚا١َنإ، ي١ خا١ْٟ ز٠غت ب١ناضبٕٛٚ ئاَاش٠ ب٠ٚ١ زضا٠ٚ ن١ ز٠غت 
َٝطزضا٠ٚ، ب١يّ ي١ ِضاغ  زا ٚا١ْٝ،  777طا٠ٚ، ٚاتا ئ١ٚ ب١ناضبْٛٚٞ بؤ ١ْن َٜهٞ بؤ ١ْْ خا٠ْٚٛ ٖٝ  ١ْٖطاٚ

١َُٝ ي١ ب١زٚازانٛٚصيإ زا بؤَإ ز٠ضن١ٚت ن١ ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ ز٠غت ب١ناضب٠ٚٛ، ب١ضز٠ٚاَٝؿ١ ٚ ١َٖٛٚ ئ١ٚ  ئ
ثري١َ٠ططٕٚٚ ٚ ْٛٚغطاٚا١ْ ي١الٟ ١َٓ ن١ ب١ ن١ْس بِط ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ زضا٠ٚ ب١ خا١ْٚاز٠ٟ ؾ١ٖٝسإ ي١ 

َٟ ٚ ن١ْس ْاٚن١ٜ١نٞ تط، ٚاتا بِطٟ ثاض٠ٟ خؤنطز٠ بٝػت ٚ س١ٚت ًَٝؤٕ  ٍَ ٚ ع١ضب١ت ٚ ق١يزظ ن١َه١َا
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َٝٓذٞ  َٜو ي١ خاَيٞ ث َٝٝإ زضا٠ٚ، ثطغٝاض خ١ضز نطا٠ٚ، ١َٖٛٚ ئ١ٚي١ٜٚات١ن١ف الٟ ١َٓ ن١ ب١ن١ْس غًؿ١ ث
َٞ خاْٟٛٚ خؤن ١ٖ96َإ ئ١ٚ ثطؤش٠ ب١ضز٠ٚا١َنإ/ زضٚغت نطزْٞ  َٝب١د طز٠ ي١ ط١ضَٝإ، ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ د

َٜع ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ، نْٛه١ ئاَاش٠ ١ْزضا٠ٚ ب١ ز٠غت ب١ناضبْٛٚٞ،  نطا٠ٚ ٜإ ْاا ئ٠ٚ١ ثطغٝاض٠ بؤ ب١ِض
َٜعٜإ بؤ  ئ٠ٚ١ْس٠ٟ ب١زٚازانْٛٚٝؿُإ بؤ نطز٠ٚٚ ز٠غت ب١ناض ١ْب٠ٚٛ، ئ١ط١ض ٚا١ْٝٝ تها١ٜ ٠ٚيَٞ ب١ِض

َٝؿٓٝاض نطا٠ٚناْٞ  ِضْٚٚهطز٠ٚ١ْ ٚ ب١ضناِٚضْٚٚٞ َٜهُإ ١ٜ١ٖ غ١باض٠ت ب١ ثطؤش٠ ث ظٜاتط، ١ٖض٠ٖٚا ثطغٝاض
٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ طؿ  ؾ١ٖٝسإ ي١  2111غاَيٞ  َٝؿٓٝاض نطابٛٚ ب١ زضٚغت نطزْٞ بٝٓا١ٜى بؤ ب١ِض ن١ ث

َُٝاْٞ، ي١ بٛزد١ٟ  َٞ ١ْنطا٠ٚ ٚ ي١ ثطؤش٠  2111غً َٝب١د ث١غٓس نطا٠ٚ، ب١يّ ئ١ٚ ثطؤش١ٜ٠ د
َٞ ١ْزضا٠ٚ، تها١ٜ ِضْٚٚهطز٠ٚ١ْ ي١ب١ضْا١َٜإ زا ١ٜ١ٖ، ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ 2112 ب١ضز٠ٚا١َناْٞ ؾسا ئاَاش٠ٟ ث

َٜع  َٟ، ٜاخٛز ْاا زٚا ثطغٝاضٟ يٝص١ْٟ ؾ١ٖٝسإ ن١ بؤ ب١ِض َٞ بهط َٝب١د َٜت٠ٚ١ ب١ضْا١َ ٚ د َٜهٞ تط ةط داض
َٝؿ١ُضط١ ٚ  ؾ١ٖٝساْٝـ، ٚا بطٜاض٠ تا ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ١ٜ، ٚا بِطٜاض٠ تا نؤتاٜٞ ئ٠ٚ١ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ يٝص١ْٟ ث

 ٍَ َٝهسا١ٜ ن١ ت١ْٗا بِطٟ  2111نؤتاٜٞ غا َٜت٠ٚ١،ئ٠ٚ١ ي١ نات َٝؿ١ُضط١ ١ٜى ةط َٝعٟ ث ًَٝاض  ١ٖ951َٛٚ ٖ
َٜتا تها١ٜ ٠ٚيَٞ  َٝؿ١ُضط١، ئاٜا ئ١ّ ناض٠ ب١ٚ ئُٝها١ْٝت١ ز٠نط زٜٓاض ت١ضخإ نطا٠ٚ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ ث

َٝبٝين ٚ غ١ضدم١نامن بٛٚ غ َٜعٜإ، ئ٠ٚ١ ت َٝؿ١ُضط١ ٚ ؾ١ٖٝسإ، ئ٠ٚ١ٟ ب١ِض َٝص١ْٟ ناضٚباضٟ ث ١باض٠ت ي
َٝؿٓٝاض٠ناْٞ يٝص١ْٟ ْاٚبطاٚ  ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١غ١ض ِضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ ِضؤؾٓبري١ٜ، ن١ ثؿتٝٛاْٞ ي١ غ١ضْر ٚ ث

َٜت ئاَاش٠ ب١ خاَيٞ  بٝٓاٟ ٠ٚظاض٠ت ي١  47ٟ ِضاثؤضت١ن١ به١ّ، ن١ باؽ ي٠ٚ١ نطا٠ٚ ن١ 3ز٠ن١ّ، ز١َ٠ٚ
َُٜٞ نٛضزغتإ  َٝو زا١ٜ ئ١ٚ ٠ٚظاض٠ت١ ١ٖض ي١ال١ٜٕ سعب ٚ نؤ١ََي١ ٚ ال١ْ١ٜناْٞ تط زاطري نطا٠ٚ، ئ٠ٚ١ ي١ نات

َٜعإ ئ١ّ  َٜهٞ ١ٜ، ب١ِض َٝط١ نط َٝط ٚ  18بٝٓا ي١ زٖؤى،  12بٝٓا١ٜ  47خؤٟ ي١ ن١ْسٜٔ د ي١ ١ٖٚي
َٟ ي١ زاّ ٚ ز٠ظطاناْٞ  17ز٠ٚضٚب١ضٟ،  َٝهسا١ٜ ١ْٖس َُٝاْٞ ٚ ز٠ٚضٚب١ضٟ، ئ٠ٚ١ ي١ نات ئ١ّ ٠ٚظاض٠ت١ ي١ ي١ غً

َٞ زضا٠ٚ، ئ٠ٚ١  َٜت ن١ بِطٜاضٟ ي َٜهٝسإ، ن١ ئ١ط١ض ناض ب١ ط١ِضا٠ٚ١ْٟ ََٛيو ٚ َاَيٞ طؿ  بؤ سه١َٛت بهط نط
َٝهٞ تط ن١  َٜت٠ٚ١ بؤ سه١َٛت، ١ٖض٠ٖٚا ي١ ١َٖإ ِضاثؤضت زا خاَي َٜهٞ ظؤضٟ ئ١ٚ خ١ضدٝٝا١ْ ز٠ط١ِض غاي١ْ بِط

َٝ َٝؿِ، ئاَاش٠ؾٞ ث َٟ غ١ضدمتإ ِضان َٝٛإ زاب١ف نطزْٞ ز١َ٠ٚ سضا٠ٚ ب١ِضاغ  ١ْبْٛٚٞ ٖاٚغ١ْطٞ ١ٜ ي١ ْ
بٛزد١ٟ ٠ٚظاض٠تٞ ِضؤؾٓبريٟ ٚ الٚإ، ثؿتٝٛاْٞ ت١ٚاّٚ بؤ ١َٖٛٚ ثطؤش٠ناْٞ ن١ ت١ضخإ نطا٠ٚ بؤ ٠ٚضظف، 

َٜطط بؤ 3%ٟ بؤ بٛاضٟ ٠ٚضظؾ١ ٚ ي١ 97ب١يّ ي١  َٝت١ ِض % بؤ بٛاضٟ ِضؤؾٓبريٟ ١ٜ، ن١ ب١ِضاغ  ئ٠ٚ١ ز٠ب
ٍَ، بؤ زضٚغت  َٞ بؤ ط١ي١ضٟ، بؤ ٖؤ َِٝطٚاْري ٚ ب١زٚازانٛٚصيإ ١ٖب َٜطخاْٞ ِضؤؾٓبريٟ ن١ ئ١ط١ض ت نطزْٞ ش

َٝص١ْٟ ب١ضططٟ ي١ َاؼي  ١ََِٝٝ ي١غ١ض ِضاثؤضتٞ ي َٝبٝين غ َٜعطانإ زا ١ٜ١ٖ، ت ؾاْؤ، شَاض١ٜ٠نٞ ظؤض ن١ّ ي١ ثاض
َٜٓس١ٜ٠ٚ١ْنٞ  َٝٓت ٚ خٛ َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٖٝ  نؤَ َٝؿٓٝاضٜإ ئاؾط٠ت١، ن١ ب١ِض َٝص١ْٟ زاضاٜٞ ث ١ْبٛٚ بؤٟ، ي

َٝه١ ي١  َٝٓاْٞ غٓسٚٚق َٝهٗ َٝؿٓٝاضٟ ١ٜن١ّ ن١ ث َٜت٠ٚ١، غ١باض٠ت ب١ ث نطز٠ٚٚ ي١ ٖؤَيٞ ث١ضي١َإ ١ٜن ٜٞ بهط
َٜعإ، ٟ غاَيٞ 15ي١ ٜاغاٟ شَاض٠   ٠ٚظاض٠تٞ ناض بؤ ئ١ٚ شْا١ْٟ ن١ دٝاب١ْٚٛت٠ٚ١ ي١ ٖاٚغ١ض٠ناْٝإ ب١ِض

َٝ  شَاض٠ ، ٜاغاٟ ١َٖٛاضنطا2118 ٚ  2بِطط١ٟ  39ي١ َازز٠ٟ  1959ٟ غاَيٞ 188ٟٚ ٜاغاٟ باضٟ ن١غ
َٞ ) 4ز٠ّٚٚ بِطط١ٟ  17ٟ ١َٖٛاضنطاٚ ب١ َازز٠ٟ 3 هلتصو ذهْم٘ اإلقلٔه ئًٝعاَٞ سه١َٛت نطا٠ٚ، ن١ ز٠َي
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لػآ٘  سعآ٘ اسطلك٘ اليت ال متلو ددًا غَسًٓا ّ خيصص اسبلؼ الػَسٖ هلا مً قبل السعآ٘ اإلجتناعٔ٘الب
َٜطٟ شْٞ دٝابٛٚ بهات ن١ َاْطا١ٜ١ْنٞ ١ْٝ، إجياد فسص٘ عنل هلا أّ شّاجَا (، ٚاتا ئ١ضنٞ سه١َٛت١ ن١ ناٚز

َٝٛإ دٝاٚاظٟ ئ١ّ غٓسٚٚق١، ٚاتا  َٞ بس٠ّ ب١ِضاغ  ب١ضناٚ ِض١ْٝٝٚٚن١ ي١ ْ َٜت ئاَاش٠ٟ ث ئ٠ٚ١ٟ ن١ ز١َ٠ٚ
ٍَ ئ١ٚ بٛزد١ٜ َٜطٟ نؤ١َي١ٜتٞ ي١ط١ َٝعاْٞ دٝاٚاظٟ غٓسٚٚقٞ ناٚز َٜطٟ خ َٟ بؤ ناٚز ١ٟ ن١ ت١ضخإ ز٠نط

َٝعا١ْ تاب١ٝت١ ب١ ١ٖشاضإ ٚ ن١ّ  َٜطٟ خ َٜعإ، ئ١ّ تؤِضٟ ناٚز ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ناضٚباضٟ نؤ١َي١ٜتٞ، ب١ِض
َٝهٞ ظؤض ئ١ٚا١ْٟ ن١ ي١ ٖاٚغ١ض٠ناْٝإ دٝاب١ْٚٛت٠ٚ١، غٛٚز١َْسٕ ي١ّ  ١َُٝ خ١َيهاْ ز٠ضا١َتإ، ِضاغت١ ئ

َٝعا١ْٝٝ َٜطٟ خ ٍَ ٚاتا بْٛٚٞ ز٠ضَاَي١ٜ١نٞ تؤِضٟ ناٚز َٜهٞ ظؤض ن١َ١، ١ٖض٠ٖٚا ٖٝ  َٓسا ، ب١يّ ئ٠ٚ١ بِط
َٝٛ نطزْٞ  َٝطَٛإ ئ١ضنٞ ب١خ َٜو ي١ٚ شْا١ْٟ ن١ دٝا ز٠ب٠ٚ١ٓ ب ٍَ ِض٠ناٚ ١ْنطا٠ٚ، ن١ ظؤض تاٜب١ت ب١ َٓا

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ ب١ِضاغ  ن١ غٓسٚٚقٞ ناٚز ٍَ، ٚاتا ١ْؾ١ق١ٟ َٓاَي١ن١ؾٝإ ي١غ١ض٠، بؤ١ٜ ث َٜطٟ َٓا
َٟا  َٞ ْانط َٝب١د َٝػتا ئ١ّ َازز٠ د َٝط٠زا١ٜ، ن١ بؤ تا ئ َٝػتا زا١ْْطا٠ٚا ثطغٝاض٠ن١ ي نؤ١َي١ٜتٞ بؤنٞ تا ئ
ئ١ّ غٓسٚٚق١ ١ْٝا بؤنٞ ٠ٚظاض٠تٞ ناضٚباضٟ نؤ١َي١ٜتٞ ئ١ّ غٓسٚٚق١ٟ زا١ْْا٠ٚا ن١ ئ١ضنٞ ٠ٚظاض٠تٞ 

َٞ ٠ٚظاض٠ت َٝطَٛإ ز٠ب َُٜٓا١ٜٝنإ ناض بؤ ئ١ّ ْاٚبطا٠ٚ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٝؿ١، نْٛه١ ب ٞ زاضاٜٞ ي١ ز٠ضنطزْٞ ِض
َٜو  َٝسا ب١ِضاغ  ظؤض َٝصْا١ْ، ٠ٚنٛ ئاَاش٠ؾِ ث َٝبٝين ٚ غ١ضدمِ بٛٚ ز٠ضباض٠ٟ ناضٟ ئ١ٚ ي باب١ت١ به١ٕ، ئ٠ٚ١ ت
َٜعإ ٠ٚي١َن١ِٜ ٠ٚضططت، نؤتاٜٞ قػ١ناْٝؿِ ب١  ي١ٚ ثطغٝاضا١ْٟ ن١ ي١الّ زضٚغت بٛٚ، ي١ ١ٖضزٚٚ ب١ِض

َٝ َٝهطز ي٠ٚ١ٟ ن١ خػت١ِٓضٟٚٚ ث َٝؿٛٚتط ئاَاشَإ ث َٜه١، ثؿتٝٛإ ي٠ٚ١ٟ ن١ ث %ٟ بِطٜين بٛزد١ٟ 11ؿٓٝاض
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ب١  َٝؿٓٝاضا١ْٟ ز٠ٜه١ٜٔ، بؤ١ٜ ث َٟ ي١ٚ ث َٞ بؤ ١ْٖس َٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٜ ثؿتٝٛإ ب ئ١ٚ غ

َٝٞ ْاٚخؤ، ١ٖضن١ْس٠  111ت١ضخإ نطزْٞ بِطٟ  ٜاغاٟ ظٜٓساْٝاْٞ ًَٝاض زٜٓاض غاي١ْ بؤ ظٜٓساْٝاْٞ ًَُ ْ
َٜت٠ٚ١،  َٜت، ئ١ٚاْٝـ ْاطط َٞ ْانط َٝب١د غٝاغٞ ي١ّ ث١ضي١َا١ْ ز٠ضن٠ٚٛ، ب١يّ ئ١ٚ ٜاغا١ٜ ب١غ١ض ئ١ٚإ زا د
َٝؿٓٝاضٟ ز٠َٚٚٝؿِ ب١ِضاغ  ظٜازنطزْٞ َٝٓش١ٟ خؤنطز٠، ٚاتا ئ١ٚ َٝٓش١ٜ١ٟ ن١ بؤ زٜاضٟ نطا٠ٚ، ٠ٚنٛ  ث

َٜت ب١ ب١َٓاَي١ٟ ن١ؽ ٚ ناضٟ ؾ١ٖٝ ًَٝؤٕ، نْٛه١ ئ٠ٚ١ ت١ْٗا  36ًَٝؤ٠ٚ١ْ بؤ  27سإ ي١ َٝٓش١ٜ١ى ز٠زض
َٝو بري ي١ زضٚغت نطزْٞ خاْٛٚ ز٠ن٠ٚ١ْ١ ب١  َٝعاْا١ْ نات ١َُٝ بري ي٠ٚ١ به٠ٚ١ٜٓ١ ئ١ٚ خ َٝه١ ي٠ٚ١ٟ ن١ ئ ب١ؾ
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ب١ ظٜازنطزْٞ بِطٟ  َٜت١ غ١ضٜإ بؤ١ٜ ث تاٜب١تٞ ي١ّ باض ٚ زؤخ١، ٜإ ن١ ن١ْس ئ١ضى ز

َٝسا ي١ٚ  36ًَٝؤ٠ٚ١ْ بؤ  27َٝٓش١ٟ خؤنطز ي١  َٝؿٓٝاض نطا٠ٚ 11ًَٝؤٕ، ئ٠ٚ١ف ٠ٚنٛ ئاَاش٠ّ ث %١ٜٟ ن١ ث
َٜهٞ تطٜـ ثؿتٝٛاْٞ خؤّ بؤ  َٜت٠ٚ١، داض َٝؿٓٝاضا١ْ بهط َٜين ئ١ٚ ث َٜٔ، ؾٛ َٞ غ١ضؤنا١ٜت١ٝٝن١ برِبزض ي١ ١ٖض غ

َٝؿٓٝاضٟ نطز٠ٚٚ ز٠ضز٠بِطّ، غٛثاؽ. َٝؿٓٝاضا١ْٟ ن١ يٝػ  نٛضزغتاْٞ ث  ١َٖٛٚ ئ١ٚ ث
َٜع ز.   ٕ باٜع الاعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:اضغب١ِض

 ، ؾ١ضَٛٚ.علٕناى 
َٜع عًٞ سػري:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
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َٜططٜـ ١ْٝ ي١ باؽ نطزْٞ بٛزد١ ب١ّ نِط ٚ ثِط١ٜٝ،  َٟ، ِض ب١ ْاٟٚ ئ١ٚ خٛا١ٜٟ ن١ ١ََٖٛٚاْٞ خؤف ز٠ٚ
َٜعإ ب١ سٛنُٞ ئ٠ٚ١ٟ ئُٝهاْات ٚ ئ١ٚي١ٜٚ١ت ت١ْا١ْت ي١ ٠َٛٝضٟ  ب١ض ١َغ١ي١ٜ١نٞ ١ٖغتٝاض ٠ٚنٛ بٛزد١ ث

َٝو ٚ ال١ْٜٞ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ب١ بِط٠ ب١ؾٞ خؤٟ ي١ٚ بٛزد١ٜ١ ِضاظٟ  غ١ض٠نٞ ١ٜ زَيٓٝاتإ ز٠ن١ّ، ٖٝ  ٠ٚظاض٠ت
َٝٞ ي١  ًَ َٞ ٠ٚنٛ ب َٝٔ 111ْاب َُٜٞ نٛضزغتإ ز٠َي ٠َٛٝ ز٠ظأْ بِط٠ ب١ؾٞ بٛزد١ٟ ١ٖض %٠ ي١ بِط٠ ب١ؾٞ 17%، ئ

َٝت ْٝاظ ٚ نا٠ِٚضٚاْٞ ٚ  بٛزد١ٟ ١َٖٛٚ عريام، ب١يّ س١قٝك١ت ئ١ٜ٠ٚ١ شَاض٠ن١ ظؤض ن١َرت٠، دا ئ١ط١ض ب
%ٟ ١َٖٛٚ بٛزد١ٟ 1157%ٟ بٛزد١ ب١ بِط٠ ثاض٠ٟ ٚاقٝعٞ ئ١ٚ ن١ ز٠نات١ 17خٛاغ  ٖاٚٚيتٝإ ي١ 

َٞ، زٜاض٠ بٛزد١ نٛ 614تطًٜٝؤٕ ٚ  12عريام، ن١ٚات١  َٝو زضٚغت ز٠ب ضت ًَٝاض٠، زٜاضٟ به١ٜٔ زٜاض٠ ؾ١ضاغ
َٜهٝـ  َٜيَن، ١َٖٛٚ ْٝاظ٠نإ ثِط ْانات٠ٚ١، ٠ٚظاضاتٞ ١َعين ْاناض ب١ َْٛاق١ي١ ز٠نات، ع١دع ز٠نات، ١ْٖس ز
َٟ باب١تٝـ ب١ضناٚ ِضْٚٚٞ  َٟ ثطؤش٠ٟ ب١ضز٠ٚاّ، زٜاض٠ ي١ ١ْٖس َٝٝإ ز٠ٚتط ي١ ثطؤش٠نإ زٚا ز٠ن١ٕٚ ٚ ث

١َُٝ ئٝع ّ  َِٝ خؤؾ١ ئ١ّ سه١َٛت١ٟ ئ َٜعإ ث َٞ، ب١ِض َٝهٞ ٠ٖٚاٟ بٛا١ٜ ن١ بؤ ن١َرت ز٠ب ٜإ ِضاط١ٜاْسْ
َُٜٞ نٛضزغتإ غ١ضباضٟ ١َٖٛٚ ن١ّ ٚ نِٛض١ٜٝنإ ب١ زاتا  ٖاٚٚيتٝإ ِضْٚٚٞ بهطزا١ٜت٠ٚ١، ن١ سه١َٛتٞ ١ٖض

َِٜ 1157ٚ ب١ ب١َيط٠ٚ١ بٝطٛتا١ٜ ب١ بِط٠ ثاض٠ٟ  % ي١ بٛزد١ٟ ١َٖٛٚ عريام، ئ١ بِط٠ ثاض١ٜ٠ٟ بٛزد١ٟ ١ٖض
َٝوا ثطغٝاضٟ َٔ ئ١ٜ٠ٚ١ ئاٜا غٝاغ١تٞ بٛزد١ٟ ي١ غايْٞ ِضابطزٚٚ ئ١ّ ١ٖ ١َُٜٟ ط١ٜاْسؤت١ ض ئاغت ض

َٝهاضٟ تا ض ِضازز١ٜ٠ى غ١ضن١ٚتٛٚ ب٠ٚٛا ي١  َٝؿتين زٜاضز٠ٟ ١ٖشاضٟ ٚ ب َُٜٞ نٛضزغتإ ي١ ١ْٖ سه١َٛتٞ ١ٖض
َٜص٠ن١ ظؤض ظؤض َا١ٜٟ زَيدؤؾٞ ١ٜ، ب١ ب١ضاٚضز  ٍَ خإ ز٠ضؽ ٠ٚضز٠ططّ، ب١ س١قٝك١ت ِض قػ١ناْٞ غ١ضطٛ

َُٜٞ نٛضزغتإ ي ٍَ ب١ز٠ض ي١ ١ٖض َٝٔ ي١ عرياقٞ ؾٝسضا ٍَ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ز٠َي % خ١َيهٞ ١ٖشاضَإ ١ٜ١ٖ 41تا  ١35ط١
َٝه١ ي١ عرياقٞ  َُٜٞ نٛضزغتإ ب١ؾ َٝؿتاف ١ٖض ًَٞ ١ْزاضٜسإ، ب١ ت١بٝع١تٞ ئ٠ٚ١ف ز٠ظأْ ٖ َٝ َٜط ٖ ن١ ي١ ش

ٍَ ب١ بٛزد١ٜ١نٞ ظٜا َٝط٠ بجطغِ سه١َٛتٞ ؾٝسضا ٍَ، َٔ س١ق١ ي % نٞ بؤ ٖاٚٚيتٝاْٞ خؤٟ 81تط ي١ ؾٝسضا
َُٜٞ نٛضزغتإ زؤخٞ خؤف طٛظ٠ضاْٞ ي١ ز٠ظ١ض٠ناْٞ تطٟ  َِٝطا٠ٚ١ْٟ ئٝػتٝشكاقاتٞ ١ٖض نطز٠ٚٚا ئاٜا ب١ ط

 َٔٝ ٠ٚ١َُٓٝ، ثاٜت١خ  عرياق١، ز٠َي ًَٝؤٕ ٚ ْٝٛ  7عريام باؾرت ب٠ٚٛا َٔ ٠ٚنٛ صي١ْٚٛ ب١غساتإ بؤ ز٠ٖ
َٜص٠ٟ زاْٝؿتٛٚا١ْ، ن١ٚابٛٚ ١ٜى ٚ ْٝٛ تا زٚٚ ْؿٛٚغٞ ١ٜ١ٖ، زٜاض٠ ي١ زٜاضٟ نطزْٞ  َٜو ِض ٠َٛٝض بٛزد١، ث

َٝو ن١  ٠َٜٛ ز٠ثطغِ ثاٜت١خت َٟ، ب١يّ ي١ٚ َُٜٞ نٛضزغتاْٞ بؤ ت١ضخإ ز٠نط ئ٠ٚ١ْس٠ٟ ١َٖٛٚ بٛزد١ٟ ١ٖض
َٜطاٚبإ، ١َٖٛٚ ئ١ٚ زٜاضزا١ْٟ ن١  َٝؿ١ٟ ئاٚ ٚ ئا٠ِٚضؤ، ِض َٜهسا نٛاض غ١عات ناض٠باٟ ١ْٝ، ن ي١ ؾ١ٚ ٚ ِضؤش
ْٝؿا١ْٟ شٜاضٜٔ، نطا١ْٚت١ قٛضباْٞ ثطؤغ١ٜ١ى ب١ ْاٟٚ ثطؤغ١ٟ ئ١َين، ثطؤغ١ٟ ب١ِض٠ْطاضٟ تْٛس ٚ تٝصٟ 
 َٞ َٞا ب َٝٓس٠ٟ ب١غسا ْا ئ١َٔ ب َٜع٠نإ ئاٜا ثاٜت١خت ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝا ١ٜ١ٖ ٖ ئريٖاب، ئ١ْسا١َ ب١ِض

َٞا ١َٖيب١ت ئ٠ٚ١ ثاغاٚ ١ْٝ، ب َٞا ثِط ي١ غ١ضباظ ٚ ثؤيٝؼ ب ؤ ن١ّ ٚ نِٛض١ٜٝنإ ي١ بٛزد١ٟ خع١َتطٛظاضٜٞ ب
َٝط٠ ثطغٝاض ز٠ن١ّ، ي١ٚ  َُٜٞ نٛضزغتإ، َٔ ي َُٜٞ نٛضزغتإ بؤ ْازٜاضٟ ٚ ْاِض١ْٝٝٚٚناْٞ بٛزد١ٟ ١ٖض ١ٖض

ٍَ زٜاضٟ نطا٠ٚ، ططؾت١ن١ف ١ٖض ٠ٚى  28 ًَٝاض زؤالض٠ٟ ن١ بؤ نانهطزْٞ غ١نت١ضٟ ناض٠با ي١ عرياقٞ ؾٝسضا
َُٜٞ نٛضزغتإ ن١ْس َٝو زؤخٞ ناض٠با ي١ نٛضزغتإ ز٠بٝٓري خؤٟ َا٠ٚت٠ٚ١، ١ٖض ٟ ب١ضن١ٚت٠ٚٛا ي١ ساَي١ت

َٜت١ غ١ض ئ١غتؤٟ خؤت،  َٞ، باضططا١ْٝٝن١ ز٠ن١ٚ َٝو ن١ بِط٠ ثاض٠ٟ ب١ؾٞ خؤتت ١ْزات نؤ١ْ، ت١بع١ٕ نات
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َٞ ؾاْٞ ١ُُٖٝت ٚ باَيٞ  َٝؿ١ٟ ناض٠با خؤٟ ز٠ب َُٜٞ نٛضزغتإ بؤ ناض٠غ١ضنطزْٞ ن ١ٖض٠ٚى سه١َٛتٞ ١ٖض
ٖ َٞ ٠َٛٝف ز٠ظأْ ١ٖض ي١ ؾٓطاي٠ٚ١ تا ١َْس٠يٞ س١م ٚابٛٚ ب١اَل١ُُٖٝتٞ ي دؤ ٚ ظضبات١ٝٝؾٞ ي١غ١ض ١َيبها، ئ

 َٞ َُٜٞ نٛضزغتإ، ١َٖٛٚ ْاٚن١ ب َٞ، باضططا١ْٝٝن١ٟ، خ١ضد١ٝٝناْٞ ن١ٚتؤت١ غ١ض ئ١غتؤٟ سه١َٛتٞ ١ٖض ب
َٝػتاٟ ب١غس َُٜٞ نٛضزغتإ، ب١ سٛنُٞ ئ٠ٚ١ٟ سه١َٛتٞ ئ ا ٚ سه١َٛت١ناْٞ ْاظ ن١ٚت٠ٚٛناْٞ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١ٖض

َٝت ز٠ٜإ ًَٝاض،  َٞ بسات٠ٚ١، ز٠ب َُٜٞ نٛضزغتإ ئاِٚضٜإ ي َٞ سه١َٛتٞ ١ٖض َٞ نطزٕٚٚ، ز٠ب ِضابطزٚٚف ثؿ  ي
َٟ، ئ٠ٚ١ف ب١ بِطٚاٟ َٔ  َُٜٞ نٛضزغتاْٞ عرياقٞ بؤ خ١ضز بهط غ١زإ ًَٝاض زؤالض، زٜٓاض ي١ بٛزد١ٟ ١ٖض

َِٜ ١ْتٛا َٝهٞ سه١َٛتٞ ْا٠ْٚسٟ ١ٜ، ن١ ١ٖض َٞ، غٝاغ١ت َٝؿ َٞ ب١ تاٜب١ت ي١ بٛاضٟ ئابٛٚضٟ ١ْٖاغ١ ١َٖيه ْ
َٜهٞ ِضا١ْط١ٜ١ْطاٟٚ ئابٛٚضٟ، ب١ضز٠ٚاّ ن١ ئ١ٟٚ ثاضاغتين طٝإ ٚ َاَيٞ  باضططاْٞ ئ١ٚ ئ١ضن١ف ي١ ؾ١ِض
َٜت٠ٚ١  َِٜ، زٜاض٠ ئ١ٚ ١َقاضٜؿ١ف ز ٖاٚٚيتٝاْٞ ئ١ٚ ز٠ظ١ضا١ٜ١ْ ز٠خٛاظٟ ةات١ غ١ض ؾاْٞ سه١َٛتٞ ١ٖض

١َُٝ َْٛاق١ؾ١ٟ ز٠ن١ٜٔ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ ْٛٚغطا٠ٚ ٚ ١ْْٛٚغطا٠ٚ، ئ٠ٚ١ٟ ن١  ْاٚ ئ١ٚ بٛزد١ٟ ن١ ئ١َِطؤ ئ
َُٜٞ نٛضزغتإ  ًَٝؤٕ ٚ ئ٠ٚ١ْس٠  4ٚتطا٠ٚ ٚ ١ْٚٚتطا٠ٚ، َٔ ثطغٝاض ز٠ن١ّ ئاٜا شَاض٠ٟ زاْٝؿتٛٚاْٞ ١ٖض

َٝطا ئ١ٚ  َٝؿ45تا  41تا  35ن١غ١ٜ١ا ٜإ ١ْخ َُٜٔ ي١ ْاٚن١ ن ١ % ي١ٚ نٛضزا١ْٟ ن١ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١ٖض
١َُٝ ي١ َْٛاق١ؾ١ٟ ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ ظؤض ثطؤش٠ناصيإ زٟ بؤ ْاٚن١ناْٞ ز٠ض٠ٚ٠ٟ  ي١غ١ض٠نأْ، نْٛه١ ئ
َٝط٠  َٜص٠ٟ ن١ ي َٞ زٚٚ ًَٝؤٕ ن١ؽ ظٜاتط ي١ٚ شَاض٠، ي١ٚ ِض ٠َٛٝ ز٠ب َُٜٞ نٛضزغتا١ْ، ٚاتا الْٞ ن١ّ ئ ١ٖض

َٜت١ غ١ ض ئ١غتؤٟ سه١َٛتٞ سٝػابٞ بؤ ز٠ن١ٜٔ، ي١ب١ض ناٚ بططٕ، ِض٠ناٚ به١ٕ، ن١ خ١ضدٞ ز٠ن١ٚ
َٜعإ َٔ ز٠ثطغِ ي١ز٠ٜإ ًَٝاض زؤالض ن١ بؤ ْؤش٠ْهطز٠ٚ١ْ ٚ ثطن١نطزٕ ٚ ت١ٜاض  َُٜٞ نٛضزغتإ، ب١ِض ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغتإا ت١بع١ٕ زٜاض٠  َٝع٠ ئ١َٝٝٓ١ناْٞ عريام ت١ضخإ نطا٠ٚ ن١ْسٟ زضا٠ٚت١ ١ٖض نطزْٞ غٛثا ٚ ٖ

َُٜٞ نٛضزغتإ ب١  سٛنُٞ ئ٠ٚ١ٟ ب١ تاٜب١ت زؤخٞ ئ١َين ز٠ض٠ٚ٠ٟ بؤ ب١ضططٟ ي١ ئاغاٜـ ٚ ئ١َين ١ٖض
َٞ خؤت َٛٚن١ٟ  َٝٓس٠ خ١ضز به١ٜٔ، زٜاض٠ ز٠ب ١َُٝ ْاناض ز٠بري زٚٚ ٖ َُٜٞ نٛضزغتإ ْاي١باض٠، ئ ١ٖض
َٝو ١ٜ١ٖ، سه١َٛتٞ ْا٠ْٚس  َٜعٟ ث١ضي١َإ س١قٝك١ت َٟ، ئ١ْساَاْٞ ب١ِض َٝت ز٠بِط َٜـ ي َٝؿ١ُضط١ بس٠ٟ، ي١ٚ ث

َٜططٟ ْان َُٜٞ نٛضزغتإ، ئ١ٜٚـ نْٛه١ خؤٟ ططؾ  ١ٜ١ٖ، خؤٟ ت١ْٝا ي١ ١ٜى ؾت ِض ات ي١ سه١َٛتٞ ١ٖض
َٜٓٔ، زٜاض٠ َاْعٞ ١ْٝ  َٜتإ ز٠زات ن١ ت١عري به١ٕ، زا١َظض َٝٓإ خ١ضز بهات، ِض َٞ بٛزد١ٟ ٠ٚب١ضٖ ْاتٛاْ
١َُٝ ئاٜا ز٠خٛاظٜٔ ٚ ز٠تٛاْري ١َٖإ ناض به١ٜٔا ٚاتا  ١َٖٛٚ بٛزد١ بهات١ َٛخ١ق١قات، ب١يّ ئ

َٝو زا١َظضا ٚ َٛٚن١ٟ ئًٝتٝعاَ ٠َٛٝف ز٠ظأْ ن١ ن١غ َِٜ زضٚغت به١ٜٔا ئ َٝهٞ ئ١ب١زٟ بؤ سه١َٛتٞ ١ٖض
َٝط٠ ْان١ُ  ١َٜٓضاْٞ سه١َٛت، َٔ ي َٜعإ، ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ْٛ بؤ زٜاضٟ نطا ْاتٛاْٞ َٛٚن١ٟ برِبٟ، ب١ِض

١ بٛزد١ س١قٝك١ت غ١ض باغٞ ن١ْس ١ٖظاض ثطؤش٠ٟ ْاٚ ئ١ّ بٛزد١ٜ١، باغٞ َػؤط١ض نطزْٞ زازط١ضٜـ ي
 َٞ ٠َٛٝ ز٠ظأْ زضٚغت نطزْٞ ثطز ي١ ْاٚن١ٜ١نٞ ؾاخاٟٚ ظؤض دٝاٚاظ٠ ي١ ث َٝهٞ ظؤض ئ١غت١َ١، ئ ؾت
َٟ خكٛق١ٝتٞ تط خؤٟ  َٜو، ١ْٖس ٠َٛٝض َٜص٠ٟ زاْٝؿتٛٚإ ٜإ ئ٠ٚ١ به١ٜٓ١ ث َٟ ت١ْٝا ِض َٝو، ن١ٚات١ ْانط ز٠ؾت

َٝؿِ بؤ  َٝط٠ ئ٠ٚ١ٟ غ١ضدمتإ بؤٟ ِضاز٠ن ئ١ٚ ثطؤش٠ ١ْْٛٚغطاٚا١ٜ١ْ، بؤ ئ١ٚ ثطؤشا١ٜ١ْ ؾ١ضظ ز٠نات، َٔ ي
٠َٛٝنإ باغٞ ١ْنطا، ئ١َػاَيٝـ ٠ٚى غايْٞ ضابطزٚٚ  ١ٜ٠َٛٝى ي١ ؾ ن١ ي١ّ ن١ْس ِضؤش٠ٟ ِضابطزٚٚ ب١ ٖٝ  ؾ
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َٜعإ  َٞ ١ْزضا٠ٚ١ٜ، ب١ بِطٚاٟ َٔ ئ١ٜٚـ ثطؤش٠ ١ْت١ٜٝ٠ٚ١نا١ْ، ب١ِض ي١ّ بٛزد١ ي١ زٚٚض ٚ ْعٜو ئاِٚضٟ ي
َٞ خ١ضز بٛٚ، َٔ ٚاٟ ز٠بِٝٓ ١ٖضن١ْس زضٚمشٞ ١ْت١ ٠ُٜٚٝإ ظؤض٠، ب١يّ ي١ ظؤض ساَي١ت ئ١ط١ض ب

َٝؿ١ ي١غ١ض٠نإ ن١ غاَيٞ ثاض  َٝػتا  71ئاِٚضزا٠ٚ١ْ ي١ ْاٚن١ ن َٝؿٓٝاض نطا٠ٚ  51ًَٝاض بٛٚ، ئ ٚ ئ٠ٚ١ْس٠ ٚ ث
َٜت١  َٝهٞ ثريؤظ٠، نْٛه١ ئ١ٚ ْاٚنا١ْ  111بهط زٚاٟ ًَٝاض، ئ٠ٚ١ ثطؤش١ٜ٠نٞ ١ْت٠ٚ١ٜٞ ١ٜ، ئ٠ٚ١ ئ١ضن

 ،َٔٓٝ َٞ ئٝؿٞ ز٠ْاَي َٝؿتاف ب١ ز٠غت ْائ١َين، ب١ ز٠غت ١ٖشاضٟ ٚ ز٠غت نٛضتٞ ٚ زٜاضز٠ٟ ب ئ١ْؿاٍ ٚ ٖ
َٝو  ٍَ ١ْبؤت٠ٚ١، ٠ٚى ٚمت ي١ ١ٖض سٝػابات َٝؿتاف غ١ظ٠بٞ ٚؾه١غاَيٝإ ي١ نؤ % ي١ خاى ٚ ي١ 45تا  35ٖ

به١ٕ ي١ ت١ضخإ نطزْٞ بٛزد١، ْؿٛٚؽ، ٍ شَاض٠ٟ زاْٝؿتٛٚاْٞ نٛضزغتإ ٚ ي١ ِضٚٚب١ضٟ نٛضزغتإ ظٜاز 
َٝؿ١ٟ  َٜع باغٞ ن َٝهٞ ؾٝعًٞ ١ٜ، ئ١ْساَاْٞ ب١ِض ي١ َْٛاق١ؾ١ نطزْٞ بٛزد١، نْٛه١ ئ٠ٚ١ س١قٝك١ت

% ي١ط١َيٝاْساّ، ت١ق١ٚض ز٠ن١ّ ئ٠ٚ١ ١َغ١ي١ٜ١نٞ، ثطؤغ١ٜ١نٞ ب١ضز٠ٚا١َ، 111ئاٚاض٠ناْٝإ نطز، ي١ 
َٞ ئٝٗتٝ َٝو ز٠ب َٞ، ي١ ١َٖٛٚ غاي َٝؿتين زٜاضز٠ٟ ب١َعٚا١ْ ت١ٚاٚ ْاب َٞ بس٠ٜٔ، نْٛه١ ١ْٖ َٝهٞ ظٜاتطٟ ث ُاَ

َٝط٠  َٜٝٛػ  ب١ بٛزد١ٟ ظٜاتط ٚ ظٜاتط ١ٜ١ٖ، َٔ ي ت١عطٜب، ٠ٚى ٚمت زٜاضز٠ٟ ئاٚاض٠ٜٞ ٚ ز٠ضب١ز٠ضٟ ث
٠َٛٝ ن١ ث١جيٛضٟ ِضاط١ٜاْسٕ ٚ غٝاغ١تٞ ز٠ظطاناْٞ ِضاط١ٜاْسْٞ ِض٠لٞ ٚ ْا ِض٠لٞ ث٠ٜٛ١غت ب١  َِٝ ئ ز٠َي

َٞ، ب١ تاٜب١ت ي١ّ زٚاٜٝا١ْ، سه١َٛتٞ ْا٠ْٚسٟ بؤ  سه١َٛتٞ ْا٠ْٚسٟ َٞ ١َعًّٛ ز٠ب َٝهتإ ي به١ٕ، ؾت
ثاغاٟٚ ن١ّ ت١ضخ١َٝٝ١ناْٞ خؤٟ، قكٛضٟ خؤٟ ب١ضاَب١ض ب١ ْاٚن١ زابِطا٠ٚنإ ي١ ئٝع َٞ خؤٟ ٚا 

َُٜٞ نٛضزغتإ ئ١ٚ  َٝٔ ن١ ١ٖض َٜٓٔ، ٚا ز٠َي َٜت ٚاتا س١قٞ ئ١ٚاْٝؿ17ز٠ْٛ ٞ % بٛزد١ٜ١ٟ ن١ ٠ٚضٟ ز٠طط
 َٔٝ َٝٞ ز٠َي َُٜٞ نٛضزغتإ ي١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠ٟ ن١ ث َٝسا١ٜ، ٚاتا ١ٖضنٞ نٛضز٠ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١ٖض % ن١ 17ت

َٞ ب١ؾٔ، ب١ ثاغاٟٚ  1157ز٠ضنٛٚ ٚاف ١ْٝ،  َٝٞ ب ٠َٛٝ ي ز٠ تطًٜٝؤٕ ثؤٜٓت س١ٚت ًَٝاض٠، ز٠َيٞ ئ٠ٚ١ ئ
َٜص٠ٟ زاْٝؿتٛٚاْٞ نٛضزغتإ  َٞ ِض َٞ % ١ْٝ، ب١ بِطٚاٟ َٔ 17ئ٠ٚ١ٟ ن١ ز٠َي َُٜٞ نٛضزغتإ ز٠ب سه١َٛتٞ ١ٖض

َٞ، نْٛه١ ئ٠ٚ١ س١قٝك١ت ١ْٝ، ن١ بٛزد١ٟ زضاٚ  %، ١ْ بِط٠ ثاض٠ٟ ب١ؾٞ ٠ٚ17يَٞ ِضٕٚٚ ٚ ئاؾهطاٟ ١ٖب
َٞ ئ١ٚ بِط٠ ثاض٠ٟ سه١َٛتٞ  َٝه١ٚا١ْ ز٠ب َُٜٝـ ي١ٚ بٛزد١ٜ١زا ِض٠ناٚ نطا٠ٚ، ب١ ث نٛضزاْٞ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١ٖض

َُٜٞ نٛضزغتإ غايْٞ ِضابطزٚٚ ب١ّ  غاَيٝؿ٠ٚ١ بؤ ئ١ٚ ْاٚنا١ْ خ١ضدٞ ز٠نات، ٠ٚنٛ ق١ضظ ي١غ١ض ١ٖض
ٍَ، نْٛه١ ئ٠ٚ١ َاؼي ٖاٚٚيتٝاْٞ نٛضزغتإ ٚ َاؼي ئ١ٚ ز٠ظ١ضا١ْؾ١، زٚا خاَيٞ  َٜت١ َا سه١َٛتٞ ْا٠ْٚسٟ بهط
َٝؿ١ ي١غ١ض٠نإ،  َِٜ، دٝا ي١ ْاٚن١ ن َٜهٞ ؾ١ًٜٞ دٝا ي١ ْاٚخؤٟ ١ٖض َٞ غ١ضدمٝؿِ ئ١ٜ٠ٚ١، ٠ٚى نٛضز د

َٟ ١َٜٓ ٠ٚى ب١غسا، ب١ِض٠ناٚنطزْٞ زاخٛاظٟ بؤ ظٜاز  باغٞ ١ْٖس َٜين زٚٚض٠ ز٠غتتإ بؤ ز٠ن١ّ، بؤ ٚ ؾٛ
َٞ التإ  َُٝٛا١ٜ ْاب نطزْٞ ثطؤش٠ ١ْت١ٜٝ٠ٚ١نإ، زابري نطزْٞ طٛش١ٜ١َى ي١ٚ ثطؤشا١ْٟ ن١ ب١ضز٠ٚأَ، ث

١َُٝ َٜع ثؿتٝٛاْٝؿُإ بٔ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن١ بؤ ئ َٞ ئ١ْساَاْٞ ب١ِض َٞ، ب١َيهٛ ز٠ب نٛضز ٠ٚى ١ْت٠ٚ١ ن١ ي١ٚ  غ١ٜط ب
َٞ، بؤ ئ١ٚ ن١ٜػا١ْٟ  َٜٝٛػت١ ٜاض١َتٞ َاززٟ ي١ ت١ْٝؿت ٜاض١َتٞ ١َع١ٟٓٚ ب ن١ؾ١ٓ ساَي١تا١ْ ظؤضٕ، ن١ ث
ن١ ب١ ئ١ْؿاٍ ٚ دٝٓؤغاٜسٟ نٛضز ْاغطإٚ، ت١بع١ٕ ظؤض ئاغاٜٞ ١ٜ زاٚاَإ ٚ ت١َ١ْاَإ ي١ٚ بٛزد١ٜ١ 

َٞ ب١ؾٞ نٛضزٜ َٞ، ن١ ن١ْس تطًٜٝؤ١ْ، ١ٖض ١ْب ٞ ظاْهؤٟ ب١غسا ي١ب١ضناٚ بططٕ، ي١ ١َتطغٞ ١ٖب
َٝساْٞ  َٝؿ١ٟٓٝ ٖاٚغ١ضطريٟ، ب١ضْا١َٟ تٛاْاغاظٟ، ث زاخطاْسا١ٜ، َازاّ نٛضزاْٞ ؾ١ًٜٞ غًؿ١ٟ ع١قاض، ث
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 َٞ َِٝ ١ٖض ١ْب َٜت٠ٚ١، َٔ ز٠َي َٜهاضٟ قاْْٛٞ ْاٜاْطط َٟ ض ظ٠ٟٚ، ئ١ٚ ئُٝتٝاظاتا١ْٟ تط ب١ سٛنُٞ ١ْٖس
َِٝ باخه١ٜ١نٞ غاٚاٜإ، قٛتاةا١ْ ١ٜى، بٓه١ٜ١نٞ ت١ْسضٚغ ، ٜا١ٜ١ْنٞ ٠ٚضظؾُٝإ بؤ زضٚغت به١ٕ، ْاَي

٠ٚ١َٜٓ ي١ نٛضزغتإ ئ١ٚ ن١ؾ١ٓ  ي١ نٛت، ي١ ظضبات١ٝ، ب١َيهٛ ي١ ب١غسا، ٠ٚى نؤٕ زؤغتاْٞ ط١ي١ن١َإ ز
٠َٟٛٝ ع١ؾ١ٟٚ، ب١َيهٛ ب١ ب١ضْا١َ ي١ٚ  ١َُٝ ١ْ ب١ ؾ َٝه١ خ١َيهٞ ئ ْا٠ْٚسا١ْ زضٚغت ز٠ن١ٕ، ئ٠ٚ١ س١قٝك١ت
َِٝ ب١ ت١َاٟ خٛا ٚ ب١ ت١َاٟ ئ١ٚ بِطٜاض٠ٜٔ  ًَ َٞ ب١ف نطإٚ، ١َسطّٚ نطإٚ، زٚاداضٜـ ز٠تٛامن ب ْاٚنا١ْ ب
َٜع ب١ ث١غٓسنطزْٞ بٛزد١ بؤ ثطؤش٠ ١ْت١ٜٝ٠ٚ١نإ، ز٠تٛاْري ز٠غت طريؤُٜٝإ  ٠َٛٝ ئ١ْساَاْٞ ب١ِض ن١ ئ

١َُٜ بؤ ئ١ٚ نٛضز٠ زٚٚ َٞ ظ٠ناتٞ خؤؾطٛظ٠ضاْٞ ئ١ّ ١ٖض ض٠ ٚيت١ خ١ضز به١ٕ، زٜػا٠ٚ١ْ ظؤض به١ٕ، ١ٖض ١ْب
 غٛثاؽ.

َٜع ز.   ٕ باٜع الاعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:اضغب١ِض
َٞ ز٠ٜٓري، ١ٜى غ١عات ئٝػطاس١ت، غ١عات  َٝػتاَإ نؤتاٜٞ ث َٝطٜٔ  9زاْٝؿتين ئ ٠ٚ١َٜٓٝ، ب١ خٛاتإ ز٠غج ز

 .9تا غ١عات 
 
 
 

ّ١َٝٝ  زاْٝؿتين غ
 

          
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع الاعٌٝ/  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: ب١ِض

َٜين خؤتإ، ؾ١ضَٛٚ ناى قازض. َٝص١ْٟ زاضاٜٞ بؤ ؾٛ  ب١ضز٠ٚاّ ز٠بري ي١غ١ض طؿتٛطؤنإ، ؾ١ضَٛٚ ي
َٜع قازض اظيس لاٌٜ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝص١ْٟ زاضاٜٞ ٚ غ١ضد١ّ يٝص١ْ ١َٖٝؿ١ٜٝ١ناْٞ ث١ضي١َا ْٞ نٛضزغتإ ز٠ن١ّ، ن١ غ١ض٠تا ز٠غتدؤؾٞ ي١ ي
َٝه٠ٚ١، بؤ ١َٖيػ١ْطاْسْٞ  َٞ ي١ يٝص١ْنإ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ب٠ٚٛ ب١ ٠ٚظاض٠ت ي١ َا٠ٟٚ َاْطٞ ِضابطزٚٚزا ١ٖض ١ٜن
َٟ ي١ ثطؤش٠  َٝساٜٚػت١ٝٝناْٞ ئ١ٚ ٠ٚظاض٠ت١ ١ٖض ١َٖٛٚ ال١ٜى َاْسٚٚ ب٠ٚٛ، ز١َ٠ٚ بٛزد١ ٚ زابري نطزْٞ ث

َٟ باضٟ غ١ضدمٞ خؤ َٝؿه١ف ب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ٚ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ بٛزد١ٟ ئ١َػاَيسا ١ْٖس ّ ث
َُٜٞ نٛضزغتإ نطا٠ٚ، ظؤضداض  به١ّ، ي١ ن١ْس ِضؤشٟ ِضابطزٚٚزا َْٛاق١ؾ١ٜ١نٞ ظؤض ي١غ١ض بٛزد١ٟ ١ٖض
َٝسا ١ْٝ ي١  َٞ ث ْٞ ت َٜٝٛػت ب َُٜٞ نٛضزغتإ ٠ٚنٛ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ظؤض ث َٟ بٝػت ز٠بري ن١ بٛزد١ٟ ١ٖض طٛ

َُٜٞ زاب١ف نطزْٞ بٛزد١ز َٝؿه١ف ز٠ن١ّ ن١ بٛزد١ٟ ١ٖض ا، َٔ ب١ف ب١ ساَيٞ خؤّ ن١ْس صي١ٜ١ْٚٛى ث
َٝهٞ باف خع١َت ب١ نؤ١َيْٞ خ١َيهٞ نٛضزغتإ بهات، ئ١ط١ض صي١ْٚٛ ب١  َٜ  تا ئاغت نٛضزغتإ تٛاْٝٛ
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َٜو ن١ ي١ب١ض ز٠غ  َٓسا١ٜ  َٝٞ ئاَاض ٠ٚ١َُٓٝ، ب١ ث ٠تٞ ١ٖظاض َاَؤغتا ي١ ٠ٚظاض ٠ٚ111ظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠ بٗ
َٝٓر  َٜٓسناض ١ٜ١ٖ ي١ ض٠ٚظ٠نا٠ٚ١ْ تا ئاَاز١ٜٝ٠نإ، ث َٝٓر غ١ز ٚ نٌ ١ٖظاض خٛ َٝو ٚ ث ث١ض٠ٚضز٠ ١ٜ١ٖ، ًَٝؤْ

َٜٝٛػت بؤ  َٜٓسْطا ١ٜ١ٖ، زابري نطزْٞ بٛزد١ٟ ث ١ٖظاض َاَؤغتا ي١  ١ٖ111ظاض ٚ س١ٚت غ١ز ٚ ث١دما خٛ
َٜٓ َٝٓر غ١ز ٚ نٌ ١ٖظاضخٛ َٜو ٚ ث َٜٓسْطا بؤ ًَٝؤ َٝٓر ِضٟٚٚ شٜإ، خٛ سناض، زابري نطزْٞ ي١ ِضٟٚٚ بٝٓا٠ٚ، ث

َٝطاٟ ز٠غتدؤٟ  َٝه١ ن١ ظؤض د َٜٓسْطا، ئ٠ٚ١ ب١ِضاغ  بٛزد١ٜ١ن١، خع١َت ١ٖظاض ٚ س١ٚت غ١ز ٚ ث١دما خٛ
َُٜٞ نٛضزغتإ، صي١ْٟٚٛ  َٜٓسٕ ي١ ١ٖض َٝـ خػتين ثطؤغ١ٟ خٛ َُٜٞ نٛضزغتإ، ي١ ث ١ٜ ي١ سه١َٛتٞ ١ٖض

َٜٓسْٞ باي َُٜٞ نٛضزغتإ خع١َتٞ ب١ثطؤغ١ٟ  ز٠َِٚٚ ب١ ٠ٚظاض٠تٞ خٛ َٝو ي١ ١ٖض ٠ٚ١َُٜٓ ن١ تا ئاغت ز
َٝـ ِضاث١ِضٜٔ ئ١ّ  َٝري ث ًَ َُٜٞ عريام ٜاخٛز ب َٝـ ِضٚٚخاْسْٞ ِضش َٝؿٞ بطز٠ٚٚ، ث َٜٓسٕ نطز٠ٚٚ ٚ ب١ض٠ٚ ث خٛ
َٝػتا ب١ ظاْهؤ  َُٜٞ نٛضزغتإ، خؤؾب١ختا١ْ ئ َٝسابٛٚ ي١ ١ٖض ١َُٝ ت١ْٗا ١ٜى ظاْهؤٟ ت ١َُٜٟ ئ ١ٖض

َُٜٞ نٛضزغتإ ١ٜ١ٖ، ئ١ّ  21نا٠ٚ١ْ، ب١ ظاْهؤ سه١َٝٝٛنا٠ٚ١ْ ئ١ًٖٝٝ١ ظاْهؤ١ٜ ْعٜه١ٟ  21ظاْهؤ ي١ ١ٖض
َٜٓسناضٟ ي١خؤ ططت٠ٚٛ،  111 َٜٓسْطاٜا١ْ  ١ٖ5111ظاض خٛ َاَؤغتا ي١ ث١ًٟ زنتؤضا ٚ َاغت١ض ز٠ضؽ ي١ٚ خٛ

َٝري نؤٕ ز٠ِضٚاْٝت١ ثطؤغ١ٟ خ ًَ َٝٞ ب َٝو باْط به١ٜٔ ث َٝت٠ٚ١، ئ١ط١ض زٚشَٓ َُٜٞ ز٠َي َٜٓسْٞ باي ي١ ١ٖض ٛ
َٞ ب١ٚ ط١ؾ١نطز١ْ، ب١  نٛضزغتإ، ئ١ّ شَاض١ٜ٠ٟ ة١ٜٓ١ ب١ض ز٠غت ب١ زَيٓٝا٠ٚ١ٜٝ ١ْى زَيدؤف ْاب
َٜٓسٕ  َٞ، ن١ ١ٖغت ز٠نات ي١ غٓٛٚض٠ن١، ي١ درياْٞ ئ١ٚ خٛ َٝعاض ز٠ب َٞ، ظؤض ب َٝه١ٚا٠ٚ١ْ ظؤض ْاِض٠س١ت ز٠ب ث

َُٜٞ نٛضز َٜٓسْٞ باي ي١ ١ٖض َُٜٞ ٚ ئاغ  ثطؤغ١ٟ خٛ ٠َٛٝ ط١ؾ١ٟ نطز٠ٚٚ، ي١ بٛزد١ٟ ١ٖض غتإ ب١ٚ ؾ
ًَٝاض زٜٓاض زٜاضٟ نطا٠ٚ ٠ٚى ١َٖي١ُتٞ ْٝؿتُاْٞ، ي١غ١ضد١ّ ثطؤش٠ٟ بٛزد١ ب١  121نٛضزغتإ ٠ٚى 

َٜٓسْطاٟ تط ١ٜ١ٖ، ئ١ط١ض ئ١ٚ  81تا  71بِطٚاٟ َٔ ظٜاتط ي١  َٜٓسْطا١ٜى تا  121خٛ ًَٝاض٠ بؤ ١ٖض خٛ
َٞ َٞ به َٜو ثاض٠ٟ ت َٞ بؤ  ًَٝاض ٚ ْٝٛ َٞ ز٠ن ن١ ب١ بِطٚاٟ َٔ ئاطاّ ي٠ٚ١ٟ ١ْٝ، ظٜاتط ٜإ ن١َرتٟ ت

َٜٓسْطاٟ  َٜٓسْطا١ٜى  25ثؤيٞ، ظ٠ضبٞ  18خٛ َٝو، ١ٖض خٛ َٜٓسناضٟ به١ٜٔ بؤ ١ٖض ثؤي َٜٓسناض  451خٛ خٛ
َٟ، ئٝعاؾ١ت١ٕ بؤ  َٜٓسْطا ن١ ي١ ْاٚ ثطؤش٠ بٛزد١ن١زا ١ٜ١ٖ، س١ظ ز٠ن١ٜٔ سه١َٛتٞ  81تا  71ز٠طط خٛ

 َُٜٞ َٞ ْعٜه١ٟ ١ٖض ٍَ ٚ ي١ غاَيٞ زاٖاتٛٚف، ئ١َػاَيٝـ ١َٖٛٚ غاَي َٝطاٟ  71نٛضزغتإ ئ١َػا ١ٖظاض د
َٜٓسناض ز٠نات٠ٚ١، َٔ ب١ف ب١ ساَيٞ خؤّ ١ّٖ ٠ٚى ٖاٚٚيتٞ، ١ّٖ ٠ٚنٛ ئ١ْساَٞ  َٜٓسْٞ ١ٖظاض خٛ خٛ

َُٜٞ نٛضزغتإ ب١ ث ْٞ باف، ب١ ب١ضْا١َٟ ب اف، ب١ ث١ضي١َإ ظؤض زَيدؤؾِ ب٠ٚ١ٟ ن١ سه١َٛتٞ ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغتإ بهات،  َٜٓسٕ زا خع١َت ب١ ١ٖض َٝهٞ باف ي١ ثطؤغ١ٟ خٛ َٜ  تا ئاغت زَيػؤظٟ باف تٛاْٝٛ
َٝبٝين ز٠َِٚٚ ي١غ١ض شٜإ ٚ طٛظ٠ضاْٞ ٖاٚٚيتٝٝا١ْ، ئ١ط١ض ت١َاؾاٟ شٜإ ٚ طٛظ٠ضاْٞ ٖاٚٚيتٝإ به١ٜٔ،  ت

َٝ َٜٟٛ ٖاٚٚيتٞ ي١ ئاغت َٝـ ثطؤغ١ٟ ئاظازٟ عريام ئاغ  بص هٞ ظؤض ْعّ زابٛٚ، ئاغ  خؤؾطٛظ٠ضاْٞ ي١ ث
َٜطاناْٞ  َُٜٞ نٛضزغتإ ١ْبٛٚ، بؤ١ٜ ز٠َاْسٜت ب١ضز٠ٚاّ ِض َٝسٟ ظؤض ب١ ئآٜس٠ٟ ١ٖض ظؤض ْعّ بٛٚ، ئَٛ
َٝعاْٞ ٖاٚٚيت١ٝٝناصيإ بؤ ز٠ض٠ٟٚ ٚيت، ب١يّ  ١ْٖس٠ضإ طي١ٟ ز٠ٖات، ي١ ِضؤٜؿتين ط١دمإ ٚ الٚاصيإ، خ

َٝه١ٚا َٝػتا ؾت١ن١ ت١ٚاٚ ث َٝهٞ باؾسا١ٜ، خؤؾطٛظ٠ضاْٞ ئ َٜٟٛ ي١ ئاغت َُٜٞ نٛضزغتإ ئاغ  بص ١ْ بؤت٠ٚ١، ١ٖض
َٝٔ ي١  َٜو ز٠َي َٟ، ١ْٖس َٜو ن١ باؽ ز٠نط َٝٞ ئاَاض َٞ، ئ١ط١ض ب١ ث َٝـ ز٠ن %ٟ ٖاٚٚيتٝإ ١ٖشاضٕ، 7ب١ض٠ٚ ث
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َٝٔ ي١  َٜهٝـ ز٠َي ١ٖ14َْٜس َٝو ي١ٚ ض٠ق١َا١ْ ٠ٚضبططٜٔ ن١ ب١ شَاض٠ٟ ْؿٛغٞ ١ٖض ُٞ %، ١ٖض ض ١ٜن
َٝري  َٟ بًَ َُٜٞ نٛضزغتإ  411بؤ  311نٛضزغتإ تا نٛاض ًَٝؤٕ ٚ ْٝٛ ئ٠ٚ١ ز٠نط ١ٖظاض ٖاٚٚيتٞ ي١ ١ٖض

َٝـ ثطؤغ١ٟ ئاظازٟ عريام،  َٝؿٛٚتط ٠ٚضبططٟ ث َٜٝٛػت ١ْٝ، ب١يّ ئ١ط١ض ن١ْس غاَيٞ ث َٜٟٛ ٠ٚى ث ئاغ  بص
َٜٟٛ شٜاْٞ ي١ َٝسّ  ئ٠ٚ١ ي١ غ١ضٟٚٚ زٚٚ ًَٝؤٕ ٖاٚٚيتٞ ظٜاتط ئاغ  بص َٝهٞ ظؤض ْعّ زابٛٚ، بؤ١ٜ ئَٛ ئاغت

 َُٜٞ َٝؿدػتين شٜإ ٚ طٛظ٠ضاْٞ ٖاٚٚيتٝإ ي١ ١ٖض َُٜٞ نٛضزغتإ َٛئ١غ١غاتٞ ث ٚا١ٜ سه١َٛتٞ ١ٖض
َٜٟٛ ئ١ٚ ن١ْس غ١ز ١ٖظاض ٖاٚٚيت١ٟٝٝ ن١ َاٜٚؿ١ ب١ض٠ٚ  ١ٜ٠َٛٝنٞ باف ئاغ  بص َٞ ب١ ؾ نٛضزغتإ ز٠تٛاْ

١َُٝ ي١ ث١ضي١ َٟ، ئ َٝساٜٚػ  تاٜب١شيإ ب١ضظنطز٠ٚ١ْٟ ب١ض َاْٞ نٛضزغتإ ٜاغاٟ ن١ّ ئ١ْساّ ٚ خا٠ٕٚ ث
 َٞ َٝو ز٠ب ز٠ضنطز٠ٚٚ، ٜاغاٟ خا١ْْؿري ٚ ز٠غتب١ضٟ نؤ١َي١ٜتُٝإ ز٠ضنطز٠ٚٚ، ئ١ّ ٜاغاٜا١ْ ١َٖٟٛٚ ب١ؾ
َٜٟٛ شٜاْٞ ٖاٚٚاَلتٝإ ز٠ِضٚات، ي١ ١َٖإ  ي١ ثطؤش١ٜ٠ى ن١ ب١ض٠ٚ ١ٖشاض٠نإ ز٠ِضٚات، ب١ض٠ٚ زابري نطزْٞ بص
 َُٜٞ َٝٞ ئ١ٚ ثطؤش٠ ٜاغاٜا١ْ ز٠خ١ٜٓ١ غ١ض سه١َٛتٞ ١ٖض ناتٝـ زا بٛزد١ٜ١نٞ ظ٠ب١السٞ تط ب١ ث
َٜو ن١ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ  َٝٞ ئاَاض َٝبٕٛٚ ي١ غايْٞ ِضابطزٚٚزا ظؤض ظ٠ظي١ت بٛٚ، ب١ ث َٜين ْٝؿت١د نٛضزغتإ، ؾٛ

س١ؾتاٚ ١ٜى  71121ا٠ٚت١ غاَيٞ ثاض بؤ ئ١ّ ؾ١ف َاْط١ف زض زاضاٜٞ ز٠غتُإ ن١ٚت٠ٚٛ غًؿ١ٟ ع١قاض
َٝبٕٛٚ ي١ نٛضزغتإ زا نطا٠ٚ، ئ٠ٚ١  ١ٖظاض ٚ بٝػت ن١ؽ، ٚاتا س١ؾتا ٚ ١ٜى ١ٖظاض خاْٟٛٚ ْٝؿت١د
َٞ ي١  َٝو زا ز٠ِضٚات ن١ ِض٠ْط١ ٖٝ  ن١ؽ ١ْب َُٜٞ نٛضزغتإ ب١ ئاغت َٝه١ ب١ زٚٚ غاَيٞ ئآٜس٠ ١ٖض ض٠ق١َ

َٟ، ئ١ٚ نٛيؿ١ٜ١ٟ ي١  َٞ ب١ نط َٞ بٕٛٚ زاب َٞ بٕٛٚ ق١ضف نطا٠ٚ، ي١ خا١ْٜٚٛنٞ ْٝؿت١د خاْٟٛٚ ْٝؿت١د
َُٜٞ نٛضزغتإ بطٜ  ١ٜ ي١ ١ٜى تطًٜٝؤٕ ٚ نٛاض غ١زٚ  بٝػت ًَٝاض ٚ نٛاض غ١ز ًَٝؤٕ  بٛزد١ٟ ١ٖض

َُٜٞ نٛضزغتا١ْ، ئاٜا  س١ؾتاٚ ١ٜى ١ٖظاض ٚ بٝػت ن١ؽ  71121زٜٓاض، َٔ ز٠ثطغِ ئ٠ٚ١ بٛزد١ٟ ١ٖض
َٝو ٚ نٛاض غ١ ز ٚ بٝػت ًَٝاض ٚ نٛاض غ١ز ًَٝؤٕ زٜٓاض ثاض٠ ق١ضف غًؿ١ٟ ع١قاضٟ ٠ٚضططت٠ٚٛ، تطًٜٝؤْ

َٝسإ،  َُٜٞ نٛضزغتإ بؤ ط١ؾ١ث َُٜٞ نٛضزغتإ ١ْٝا ئ٠ٚ١ ث ٕ ١ْٝ سه١َٛتٞ ١ٖض نطا٠ٚ، ئ٠ٚ١ بٛزد١ٟ ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغتإ ق١ضؼي نطز٠ٚٚا غًؿ١ٟ ظ٠ٚاز  غ١ز ٚ ؾ١غت ٚ س١ٚت  167191بؤ ئا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْٟ ١ٖض

َٝٓر ًَٝؤٕ ١ٖظاض ٚ غ١ز ٚ ٠ٚ١ْز ٚ ١ٜى  َٝٓر ًَٝؤٕ زٜٓاضٟ به١ٟ، ث ن١ؽ ٠ٚضٟ ططت٠ٚٛ، ئ١ط١ض ظ٠ضبٞ ث
َٝػتا ن١ ١َٖا١ْ  َٝو  955ًَٝاض ٚ  835زٜٓاض ب١ٚ ثاض٠ٟ ئ َٝٞ زَيدؤؾٞ ١ٜ ن١ ث ًَٝؤٕ زٜٓاض ز٠نات، ظؤض د

َٝٞ ئ١ٚ ث ١ْٟ ن١  َُٜٞ نٛضزغتإ، ب١ ث َُٜٞ نٛضزغتإ ب١ ثؿتٝٛاْٞ بٛزد١ٟ ١ٖض َٝعإ ي١ ١ٖض َٝٓاْٞ خ ٖ
َُٜٞ نٛضزغتإ ي١ َا٠ٟٚ  َاْطٝـ سٝػاب  18َاْط،  15َاْط،  12زاْسضا٠ٚ بؤ ٖاٚغ١ضطريٟ ي١ ١ٖض

َٝهٞ  167191به١ٜٔ،  َٜه١ ي١ خع١َت َٝهٞ باؾٞ ي١ ثؿت ب٠ٚٛ، ئ٠ٚ١ف دؤض ساَي١تٞ ظ٠ٚاز ١ٖب٠ٚٛ، ز٠عُ
َٜصاٜٞ  َٝؿه١ف ب١ ٖاٚٚيتٝاْٞ خؤٟ ز٠نات، ب١ زض َُٜٞ نٛضزغتإ ث غاَيٞ  31ططْط ن١ سه١َٛتٞ ١ٖض

ِضابطزٚٚ َٔ ي١ ؾاضٟ ِضا١ْٝ شٜاّٚ، ئ٠ٚ١ْس٠ٟ زٜت١َٚٛ تا نؤتاٜٞ، ْعٜو نؤتاٜٞ ١ٖؾتاناْٝـ ناض٠با ي١ 
َٝو ١ٖبٛٚ، ب١زاخ٠ٚ١ زٚاٟ ِضاث١ضٜٓٝـ  ١َُٝ، ب١تاٜب١تٞ ي١ ق١ظانإ، ت١ْٗا ؾ١ٚا١ْ ن١ْس غ١عات ٚيت١ن١ٟ ئ

َُٜٞ نٛضزغتإ بؤ ٖاٚٚي َٝسإ ي١ سه١َٛتٞ ١ٖض َٝٞ ئاغ  ناضبا ث َٝهٞ ظؤض ْعّ زا بٛٚ، د تٝإ ي١ ئاغت
َٝسإ ظٜاز بهات ي١  َٝو ن١ ئاغ  ناض٠با ث َُٜٞ نٛضزغتإ ب١ ث ْ َٝري سه١َٛتٞ ١ٖض ًَ ز٠غتدؤؾٞ ١ٜ ب
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َٜٝٛػت١ٝٝ غ١ض٠ن١ٝٝناْٞ  َٝه١ ي١ ث َُٜٞ نٛضزغتإ ب١ بٛزد١ٜ١نٞ باف، ٠ٚى خع١َتطٛظاض١ٜٝى ن١ ١ٜن ١ٖض
َٝػتا  َٜ  ئ َُٜٞ نٛضزغتإ قٛزض٠تٞ غ١ع 24ٖاٚٚيتٞ، تٛاْٝٛ ات ناض٠با بسات، ثطغٝاض ئ١ٜ٠ٚ١ سه١َٛتٞ ١ٖض

َٝساْٞ ب١ ٖاٚٚيتٞ  َٝٓاْٞ ناض٠با ٚ ث َٞ ئاغ  ب١ض١َٖٗ َٞ، تٛاْاٟ ١ٖب غ١عاتسا َػؤط١ض بهات، بؤ١ٜ  ١ٖ24ب
َٜو  َُٜٞ نٛضزغتإ ببِٝٓ، ١ْى داض ئ١ط١ض َٔ ٖاٚٚيتٞ ب ي١ٚ بٛاض٠ خع١َتطٛظاضٜٝا١ْزا سه١َٛتٞ ١ٖض

َٞ، ب١ض٠ٚ ز٠ٜ َٝـ به َٞ ئ١ّ سه١َٛت١ ب١ض٠ٚ ث َٝسّ ئ٠ٚ١ ز٠ب إ داض ز٠غتدؤؾٞ ي١ّ سه١َٛت١ ز٠ن١ّ، ئَٛ
١َُٜ، ئ١ط١ض  َٝب١ٝٝٓٝنٞ تطّ ي١غ١ض ئاغاٜؿٞ ١ٖض باؾرت بِطٚات، ب١ض٠ٚ خع١َتٞ باؾرتٟ ٖاٚٚيتٝإ بِطٚات، ت

َٝـ ١ٖض ؾ َٝٝسا ئاغٛٚز٠ بٞ، ث َٟ غ١ضزاْٞ به١ٟ، ت َٝو باف ببٝين، بت١ٚ َٝو باؽ ي١ ئاغاٜؿٞ ئ١ٚ ٚيت١ ٚيت ت
َٝت١ قؤَاٍ، بري ي٠ٚ١ بهات٠ٚ١  َُٜٞ نٛضزغتإ بري ي٠ٚ١ بهات٠ٚ١ به َٞ ْابِٝٓ ي١ ١ٖض ز٠ن١ٜٔ، َٔ ٖٝ  ن١غ
َِٜ ١ْى بؤ  َٞ ١ْٝ، ئاغاٜؿٞ ١ٖض َٝهٞ تطٟ ي َٟ ٖٝ  ؾت َٝو ن١ ي١ ؾ١ِض ٚ نٛؾت ٚ نٛؾتاض برتاظ َٝت١ ٚيت به

َٝطاٟ زَيدؤؾٞ ١ٜ، ب٠ٚ١ َُٜٞ ٖاٚٚيتٝإ د َٝع٠ غٝاغ١ٝٝناْٞ ١ٖض ف ظٜاتط زَيِ خؤؾ١ ن١ غ١ضد١ّ ٖ
َٝهٞ ظؤض باف زا١ٜ، ١ٖض ض  َُٜٞ نٛضزغتإ ي١ ئاغت ٍَ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئاغاٜؿٞ ١ٖض نٛضزغتاْٝـ ٖاِٚضإ ي١ط١
َٝسا بٛٚ، ئاضاَٞ غٝاغٞ ١ٖبٛٚ، ئاضاَٞ نؤ١َي١ٜتٞ ١ٖبٛٚ، ئٝٓػا١ْنإ ئاظاز بٕٛٚ ي١  َٝو ئاغاٜؿٞ ت ٚيت

َٝت١ ٖؤناضٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ط١ؾتٝاض بؤ ْاٚن١ن١ غِٛٚضإ ٚ ط١ِض إ ي١ّ ٚيت١زا، ئ١ٚ ٚيت١ ب١ زَيٓٝا٠ٚ١ٜٝ ز٠ب
َٝػتا  َٝٞ زَيدؤؾٞ ١ٜ ئ١ط١ض ئ َٟ، ظؤض د َٝـ ب١ض َٝٓاْٞ بٝاْٞ ي١ ْاٚن١ن١زا ب١ض٠ٚ ث َٞ، ثطؤش٠ٟ ٠ٚب١ضٖ َٝؿ ِضان

َٝ َٜٝت٠ٚ١ بهٝت١ خا١ْقري بػت َٜؿ٠ٚ١ بط١ِض َُٜٞ نٛضزغتإ غٛاضٟ غ١ٜاض٠ٟ بٞ بهٝت١ زٖؤى، ي١ٚ و ي١ ١ٖض
َٝه١ ن١ ئٝٓػإ، ن١ ٖاٚٚيتٞ، ن١  َٜت، ئ٠ٚ١ خع١َت ١َٓٝث١ِض َٜطا١ٜ ت َٞ بهات ن١ ؾ١ٚ ب١ٚ ِض ١ْٝ ئٝٓػإ طَٛاْٞ ي
١َٝٝتٞ، ي١  َٜٝٛػتٝتُإ ث َٝـ خٛاضزٕ ث َُٜٞ نٛضزغتإ ي١ ث َٝع٠ غٝاغ١ٝٝنإ ي١ ١ٖض ١َُٟٝ ث١ضي١َاْتاض ٚ ٖ ئ

١َٝٝتٞ، َٜٝٛػتُٝإ ث َٝـ ناض٠با ث َٝٞ زَيدؤؾٞ ١ٜ  ث َٜٝٛػتُٝإ ب١ ئ١َٔ ٚ ئاغاٜؿ١، د َٜطاٚ باْٝـ ث َٝـ ض ي١ ث
 َُٜٞ َٜهٞ باف بؤ ٖاتين نؤَجاْٝا بٝا١ْٝٝنإ بؤ ١ٖض َُٜٞ نٛضزغتإ بؤت١ ٖؤناض ئ١ّ ئاضا١َٟٝٝ ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغتإ ب١ٚ سٛن١ُٟ ي١ غٝػت١َٞ  ١َُٜ، ١ٖض َٝٓاْٞ ١ْٚت ي١ٚ ١ٖض نٛضزغتإ ٚ ١َٖٚيسإ بؤ ز٠ضٖ

َٜهٞ ظؤض باف ي١ ١َغائًٝٞ غٝاغٞ  ١ٜ١ٖتٞ، ي١ زابري نطزْٞ ئاظازٟ، ي١ ١َغائًٝٞ ؾط٠ٜٞ، ي١ دؤض
َٝع٠  َٝٛإ ٖ َٝه٠ٚ١ شٜاْٞ غٝاغٞ، ب١ ض٠غُٞ ئ١ٚ خٝ ؾا١ْٟ ن١ ي١ ْ زضيٛنطاتٞ، ي١ خؤف طٛظ٠ضاْٞ ث

َٝو زا،  َٝعٟ غٝاغٞ ي١ ١ٖض ٚيت َٝهٞ ظؤض ئاغاٜٞ ١ٜ، ٖ ٠َٟٛٝ غٝاغ١ٝٝنإ زا ١ٜ١ٖ، ن١ ئ٠ٚ١ ساَي١ت ي١ نٛاضن
َُٜٞ نٛضزغتإ نؤَجاْٝا  َٝػتا ز٠بٝٓري ١ٖض َٝه٠ٚ١ بصٜٔ، ئ ثطؤش١ٜ٠نٞ ْٝؿتُاْٝسا، ب١ خٝ ؼي غٝاغ٠ٚ١ٝٝ ث
َٝٓاْٞ ١ْٚتسا  َُٜٞ نٛضزغتإ، ي١ بٛاضٟ ز٠ضٖ َٜت١ ١ٖض َٝٓاْٞ ١ْٚت ٠ٚنٛ ئٝهػؤٕ َؤبٌٝ ز ط١ٚض٠ناْٞ ٠ٚب١ضٖ

َُٜٞ نٛضزغتإ ن١ْس ئ١ُٖٝ١تٞ ئٝكتٝكازٟ ز٠غت ب١ناض ز٠نات، ٖاتين ئ١ٚ نؤَجاْٝا ط١ٚضا١ْ بؤ  ١ٖض
١ٜ١ٖ، ب١ ق١ز٠ض ئ٠ٚ١ف ئ١ُٖٝ١تٞ غٝاغٞ ١ٜ١ٖ، َٔ ي١ َايج١ضٟ ِضؤشْا١َنإ زا ي١ ١ٜى ي١ غاٜت١نإ 
َٝٓاْٞ  َُٜٞ نٛضزغتإ ٚ ثطؤغ١ٟ ز٠ضٖ َٜٓس٠ٚ٠ ي١غ١ض ١ٖض َٜهٞ تٛضنِٝ خٛ َٜهٞ ت١ضد١َٛنطاٟٚ ْٛٚغ١ض ٚتاض

َُٜٞ نٛضزغتإ، ب١ ئاؾ َُٜٞ نٛضزغتإ ي١ ِضٟٚٚ ١ْٚت ي١ ١ٖض َٝٓاْٞ ١ْٚت ي١ ١ٖض َٞ ثطؤغ١ٟ ز٠ضٖ هطا ز٠َي
َٝؿ١ٟ ١ٜ١ٖ، باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات ئ١ٚ  َٝسا ١ْٝ، ب١يّ ي١ ِضٟٚٚ غٝاغ٠ٚ١ٝٝ ن َٝهٞ ت ٜاغا٠ٚ١ٜٝ ٖٝ  خ١ي١ي
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 َُٜٞ َٝٞ ب١ضْا١ٜ١َى ن١ ي١ ١ٖض َٞا ب١ ث َٝـ ز٠ن ٍَ نؤٕ ب١ض٠ٚ ث ٍَ ب١ غا َٝٓاْٞ ١ْٚت غا ثطؤغ١ٟ ز٠ضٖ
َٝٝاْٛا١ٜ ي١ غاَيٞ نٛضزغتإ ٖ َٜو بطاز٠ض ث َُٝٛا١ٜ ئابٞ ١ٜ١2114 ئ١ط١ض َٔ غ١َي١ت ١ْب ١ْٖس زا، َٓٝـ ث

١ًَ ١ْٚت١  2113 َٝ ًَٞ ْاضزْٞ ١ْٚت ي١ ت١قت١ق٠ٚ١ ب١ض٠ٚ تٛضنٝا ت١ٚاٚ بيَب، ب١ ت١ٚاٚ بْٛٚٞ ئ١ٚ ٖ َٝ ٖ َٞ ز٠ب
َٜٓا١ْٟ ن١ ١ْى  َٞ ي١ٚ ؾٛ َٝو ز٠ب َُٜٞ نٛضزغتإ ١ٜن َٜت١ ز٠ض٠ٚ٠، ب١َيهٛ ١ٖظاض ب١ضٌَٝ ْ ١ٖ175ض َٝط ١ٚت ْاْ

َٝسا١ٜ، ئ١ٚ  511ب١  َٜٓا١ْٟ ١ْٚتٞ ظؤضٜإ ت ١ٖظاض ٚ ب١ض٠ٚ غ١ض٠ٚ٠ف ز٠ِضٚات، ثطغٝاض٠ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١ٚ ؾٛ
َٝسا  َٜٔ ١ْٚتٞ ت َٝع٠ناْٞ زْٚٝا ز َٜٓا١ْٟ ن١ ٚيت١ ظٍ ٖ َٝسا١ٜ، ئ١ٚ ؾٛ َٝٓاْٞ ١ْٚتٝإ ظؤض ت َٜٓا١ْٟ ب١ض١َٖٗ ؾٛ

َٟ َٝٓٔ، ق١ت طَٛإ ز٠نط ًَٔا ب١ زَيٓٝا٠ٚ١ٜٝ  ز٠ضز٠ٖ َٝ َٝٞ بٗ ثؿت ي١ٚ ز٠غته١ٚتا١ْٟ خؤٜإ به١ٕ ٚ ب١د
َُٜٞ نٛضزغتإ ز٠نات، بؤ١ٜ  َٜعطاضٟ ي١ ١ٖض َٝهٞ تط٠ ي١ ٖؤناض٠ غٝاغ١ٝٝنإ ن١ ثاض َٝٓاْٞ ١ْٚت ١ٜن ز٠ضٖ
َٝؿ١ُضط١ٟ  َٝعٟ ث َٝعٟ ْاٚخؤ، ي١ ٖ َٝٞ خؤ١ٜتٞ ز٠غتدؤؾٞ ي١ ز٠ظطاناْٞ ئاغاٜـ، ي١ ز٠ظطاناْٞ ٖ د

َُٜٞ نٛضزغتإ، ي١ نٛاض ز٠ٚضَإ ئ٠ٚ١ ١ٖضطٝع نٛضزغت إ به١ٜٔ، ئ١ط١ض ٚضزب٠ٚ١ٓٝ ي١ ظضٚٚؼي غٝاغٞ ١ٖض
َٝؿ١  َُٜٞ نٛضزغتإ، شَاض١ٜ٠نٞ ظؤض ١ْٝ، َٛقاض١ْ٠ت١ٕ ب١ ن َٝع٠ٟ ن١ ١َٖا١ْ ي١ ١ٖض ئ١ٚ شَاض٠ ٖ

ٍَ ز٠ٚضٚب١ض ١َٖا١ْ، بؤ١ٜ  ١َُٝف ي١ط١ َٝؿ١ناْٞ ئ زابري نطزْٞ غٝاغ١ٝٝناْٞ ي١ ْاٚن١ن١زا ١ٜ١ٖ، ب١ ن
َُٜٞ نٛضزغتإ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ، بؤ ز٠ظطاٟ ئاغاٜـ، بؤ ز٠ظطاٟ ئ١دم١َْٛٞ  َٜٝٛػت ي١ ١ٖض بٛزد١ٟ ث
َٜص١ٜ٠نٞ  َِٜ ن١ ِض َٝهٞ تط٠ ي١ ئ١ضن١ ططْط١ناْٞ سه١َٛتٞ ١ٖض َٝؿ١ُضط١، ئ٠ٚ١ف ١ٜن َٝعٟ ث ئاغاٜـ، بؤ ٖ

َِٜ ب١ض٠ٚ غ١ض٠ٚ٠ 25ظؤضباف، ن١ ب١ بِطٚاٟ َٔ ي١  َٞ نطز٠ٚٚ % بٛزد١ٟ ١ٖض َٝب١د َٝهٞ باؾٞ د َٞ، ٚادٝب ب
َٟ ب١  َٝؿ١ُضط١ ز١َ٠ٚ َٝعٟ ث َٝهٞ تط ن١ ي١غ١ض ٖ َُٜٞ نٛضزغتإ، ؾت بؤ ب١ضز٠ٚاّ بْٛٚٞ ئ١َٔ ٚ ئاغاٜؿٞ ١ٖض
َٝؿ١ُضط١ ي١ يٝٛاناْٞ  َٝعٟ ث َٝهٞ ظؤضٟ ٖ ٍَ ئ٠ٚ١ٟ ب١ؾ َِٝ ئ١ٜ٠ٚ١/ ي١ط١ ًَ غ١ضد١ّ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ ب

َٜهدطاٚ َٝؿ١ُضط١زا ِض َٝعٟ ث َٝٞ زاخ١ ٖ َٝساٜٚػت١ٝٝناْٞ غ١ضباظٜإ زابري نطا٠ٚ، ب١يّ د ٕ، َٛٚن١ ٚ ث
َٞ، تا ئ١ّ  41تا  31ن١ ِض٠ْط١ شَاض٠ناْٝإ بؤ  81ٚ ١ٜن١ن١ناْٞ  ١ٜ71ن١ناْٞ  َٝؿ١ُضط١ٟ تط به ١ٖظاض ث

َٟ ي١ّ  491ئاغت١ َٛٚن١ن١ٜإ ْعٜه١ٟ  َٝهٞ تط ن١ ز١َ٠ٚ ١ٖظاض٠، ن١ ب١ؾٞ الْٞ ن١َٞ شٜإ ْانات، ؾت
١ٜ٠ٚ١ْٚٛزا باغٞ به١ٕ ؾ١ٖٝسا١ْ، ن١ؽ ٚ ناضٟ ؾ١ٖٝسإ ثريؤظتطٜٔ ن١غٞ خؤٜإ ب١خؿ٠ٛٝ ب١ نؤب

َٜٟٛ شٜاْٞ  َٝو زا بص ِضظطاضٟ ْٝؿتُاْٞ، ب١ غ١ضن١ٚتين ١ًًَٝت١ن١َإ، بؤ ثاضاغتين ١ًًَٝت١ن١َإ، ي١ نات
َٝ َٝهٞ ْعَرتزا بٛٚ، ب١يّ ئ ػتا ز٠بٝٓري ْطخٞ باظاِض ي١ ؾ١ٖٝسإ زابري نطا، ئاغ  شٜإ، ْطخٞ باظاِض ي١ ئاغت

َٝؿٓٝاضّ  َٝطاٟ خؤٟ ٠ٚغتا٠ٚ، بؤ١ٜ ث ب١ضظب٠ٚ١ْٚٛزا١ٜ، َٛٚن١ٟ ن١ؽ ٚ ناضٟ غ١ضب١ضظٟ ؾ١ٖٝساْٝـ ي١ د
َٜٟٛ ٖاٚٚيتٝإ، ئ١ٚ  َٝٞ ئاغ  بص َٝهٞ دٝسزٟ بسات، ب١ ث َُٜٞ نٛضزغتإ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ١َٖٚي بؤ سه١َٛتٞ ١ٖض

َٝػتا ي١ باظاِض ١ٜ١ٖ، ئاغ  شٜاْٞ َٜص٠ٟ  ْطخ١ٟ ئ ن١ؽ ٚ ناضٟ ؾ١ٖٝسإ باؾرت ٚ ب١ض٠ٚ باؾرتٟ ببات، ِض
َٝٞ ثطؤش٠ٟ بٛزد١ ي١  َٝٓإ ي١ ز٠ٜا 48% ٚ ي١ ز٠ٜا 71بٛزد١ٟ ٠ٚط١ِضخػذي ب١ ث َٜص٠ٟ بٛزد١ٟ ٠ٚب١ضٖ ، ِض

َٜص١ٜ٠ ب١ٖؤٟ 14نٛاضٚ ي١ ز٠ٜا نٛاض، بٛزد١ٟ ٠ٚط١ِضخػذي  % ب١ضظ بؤت٠ٚ١، زَيٓٝاّ ئ١ٚ ب١ضظب٠ٚ١ْٟٚٛ ِض
َٝهٝؿٞ ب١ٖؤٟ ئ١ٚ ثطؤش٠ ٜاغاٜا١ٜ١ْ ن١ ي١  زابري نطزْٞ َٟ، ب١ؾ َٝساٜٚػت١ٝٝناْٞ ظٜاتط ن١ ي١ ْاناٚ ز ث

َُٜٞ نٛضزغتإ، ب١يّ  َٝو ي١غ١ض سه١َٛتٞ ١ٖض ١َُٝ خػتَٛٚا١ْت١ ٠ٚى ئ١ضن ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ئ



 244 

٠َٟٛٝ ١ْٚت زا  َُٜٞ نٛضزغتا١ْ ت١ْٗا ي١ نٛاضن َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ٚادٝيب سه١َٛتٞ ١ٖض َٜٟٛ زٜػا٠ٚ١ْ ث بص
٠َٟٛٝ بٛزد١ٟ عريام زا ٠ٚنٛ ططْط١ٝٝنٞ ط١ٚض٠ ٚ باف بسات ب١  شٜاْٞ ٖاٚٚيتٝإ زابري ز٠نات، ي١ نٛاضن
َٝساْٞ  َٞ ق١ضظٟ بهٛٚى بؤ ث ناضط١ٟ بهٛٚى، ب١ ز٠غ  ناض، ب١ ثطؤش٠ٟ بهٛٚى، ب١ ق١ضظ، ب١ضز٠ٚاّ ب

َُٜٞ نٛضزغتإ، َٓٝـ ٠ٚى ٖاٚن َٜٟٛ شٜإ، ٜإ بؤ ناضٟ ز٠غت ي١ ١ٖض اضامن زاٚاٟ ئ٠ٚ١ ز٠ن١ّ بؤ ثِط بص
نطز٠ٚ١ْٟ ال١ْٜٞ ن١َٞ ئ١ٚ عٝذع٠ٟ ي١ نٛضزغتإ ١ٜ١ٖ، ي١ بٛزد١ٟ ١ٖض نٛاض غ١ضؤنا١ٜت١ٝٝن١ٟ 

َٜص٠ٟ ي١  َُٜٞ نٛضزغتإ ِض َٝو ي١ ١ٖ11ض َٝبِٝٓٝ ١ْنطز ٖٝ  ١ٜن َٟ، ب١ّ ن١ْس ِضؤش٠ٟ َْٛاق١ؾ١ نطا ت % برِبزض
َٜع٠ناْٞ ث١ضي١َإ الٟ بهات٠ٚ١ َُٜٞ نٛضزغتإ  ئ١ْسا١َ ب١ِض َٝؿ١ٜ١ى زا ن١ ِضؤشا١ْ ١َئػاتٞ بؤ ١ٖض ب١الٟ ن

َُٜٞ نٛضزغتإ، ْاٚن١ ؾاخا١ٜٝٚنإ  َٝطا٠ٚ١ْ ظؤضتطٜٔ غٓٛٚض٠ناْٞ ١ٖض ١ٜ٠َٛٝ، ب١ ٖؤٟ ؾ١ِضٟ عريام ٚ ئ ث
َٞ، ب١زاخ٠ٚ١  21ثِط٠ ي١ يٛغِ، ن١ ١َظْس٠ نطا٠ٚ ب١ ْعٜه١ٟ  َُٜٞ نٛضزغتإ ١ٖب ًَٝؤٕ يٛغِ ي١ ١ٖض

َُٜٞ نٛضزغتإ ٠ٚنٛ ز٠ظطا١ٜنٞ ظؤض ال٠ٚنٞ ت١َاؾا نطا٠ٚ، ن١ بٛزد١ن١ٟ ت١ْٗا  ز٠ظطاٟ َري ي١  ١ٖ16ض
َُٜٞ نٛضزغتإ ز٠ن١ّ ن١ بٛزد١ٟ ز٠ظطاٟ َري ٚ  841ًَٝاض ٚ  َٝؿٓٝاض بؤ سه١َٛتٞ ١ٖض ًَٝؤ١ْ، بؤ١ٜ َٔ ث

قاض بِطاٚ  خٛزٟ ز٠ظطاٟ َٝٓٝـ ظؤض ناالى به١ٜٔ، نْٛه١ غاي١ْ ز٠ٜإ ؾ١ٖٝس ٚ بطٜٓساض، ز٠ٜإ ز٠غت ٚ
َٟ د١ْابٞ  َٝهٞ تط ز١َ٠ٚ َٝطإ ٚ ئ١ٚ يٛغُا١ْٟ ي١ ْاٚن١ن١زا ١ٜ١ٖ ضٚٚز٠زات، ؾت ب١ ٖؤٟ ؾ١ِضٟ عريام ٚ ئ

ٍَ به٠ٚ١ٓٝ ظغتإ ئ٠ٚ١  َٝط١ٜ٠ باغٞ به١ّ، ئ١ط١ض ئ١َػا َٜو  ٠ٚ3ظٜطٟ ث ْساْإ ٚ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ي غاَي١ ثطز
َٝٛإ طْٛسٟ ق١ض٠ْٞ ئاغا ٚ ناُْٝاضإ ئاٚ بطزٚٚ َٜطاٟ زٚٚ ق١ظاٟ ظؤض ططْط١ ن١ ي١ ْ ١ٜتٞ، ئ١ٚ ثطز٠ ي١غ١ض ِض

 َٟ َٜطاٟ زؤَيٞ بايٝػإ ن١ ي١ زٖؤى ٚ ظاخؤ٠ٚ ناضٚاْٞ غ١ٜاض٠ ز َٜٔ، ي١ ١َٖإ ناتٝـ زا ئ١ٚ ِض ِضا١ْٝ ٚ ق١يزظ
َٜطا١ٜ زا ز٠ِضؤٕ، ب١يّ ب١زاخ٠ٚ١ ئ٠ٚ١  َُٝاْٞ ١ٖض ب١ٚ ِض ١َٝٝ بؤ غً ٞ غاَي١ نا٠ِٚضٚاْٞ نانهطزْ 3ٚ باضٜإ ث

َٜهٞ ظؤض ظؤض قِٛضؽ ١ْٝ، ي١  َٟ، ئ١ط١ضنٞ ثطز َٝػتا ١ْتٛاْطا٠ٚ ئ١ٚ ثطز٠ ب١ض٠ٚ باؾرتٟ برب َٜطا١ٜٕ، تا ئ ئ١ٚ ِض
َٜطا١ٜنٞ ظؤض ططْط١، بؤ١ٜ س١ق١ ي١ٚ بٛاضا١ْزا ِض٠خ١ٓ ي١ سه١َٛت بططٜٔ، ِض٠خ١ٓ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ  ِض

َٜص١ٜٝن١ٟ  َٜو ن١ ت١ْٗا زض  ١َ3تط٠ ب١  31تا  25تا  21تا  15ث٠ٜٛ١ْسٜساض بططٜٔ، ب١ ١َعٓاٟ نٞ ثطز
َِٜ، ١ٖض٠ٖٚا  َٝهٞ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖض َٝٞ ؾ١ضَاْ َٞ، ١ٖضزٚٚ ق١ظاٟ ِضا١ْٝ ٚ ثؿس٠ض ب١ ث ٍَ ت١ٚاٚ ١ْب غا
غ١ضؤنا١ٜتٞ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ نطا١ْٚ ١ٜى ئٝساض٠، ق١ظاٟ ِضا١ْٝٚ ق١ظاٟ ثؿس٠ض شَاض٠ٟ زاْٝؿتٛٚاْٞ ب١ 

351 َٝ و ي١ ٚيتاْٞ خ١يٝذٞ ع١ض٠بٞ شَاض٠ٟ زاْٝؿتٛٚاْٞ ١ٖض ب١ ١ٖظاض ن١ؽ ب١ض٠ٚ غ١ض٠، ِض٠ْط١ ب١ؾ
ٍَ ٖٝ  ثاض١ٜ٠ى ٠ٚنٛ  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ب١زاخ٠ٚ١ ي١ بٛزد١ٟ ئ١َػا َٞ، بؤ١ٜ ث ق١ز٠ض غٓٛٚضٟ ِضاث١ِضٜٔ ب
َِٜ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ  بٛزد١ بؤ ئٝساض٠ٟ ِضاث١ِضٜٔ زا١ْْطا٠ٚ، زاٚا ي١ سه١َٛتٞ ١ٖض

َٝؿ١ٜ١ى ز٠ن١ّ بٛزد١ َٝساْٞ غًؿ١ٟ ع١قاض ن َٜٝٛػت بؤ ق١ظاٟ ِضا١ْٝ ٚ ئٝساض٠ٟ ِضاث١ِضٜٔ زابيَن، ي١ ث ١ٜنٞ ث
َٞ، ١ْخؿ١ٜ١نٞ نؤٕ ١ٜ١ٖ ناتٞ خؤٟ ئٝٓطًٝع٠نإ ٖاتٕٛٚ، ي١ ناتٞ زضٚغت  ي١ طْٛس٠نإ زا زضٚغت ز٠ب

َٝػت َٝؿطا٠ٚ، ئ َُٜٞ نٛضزغتإ ن َٞ غًؿ١ٟ ع١قاض نطزْٞ ز٠َٚي١تٞ عرياقٞ زا بؤ طْٛس ٚ ْاٚن١ناْٞ ١ٖض ا نات
َٞ، ئ٠ٚ١ ٚاٟ نطز٠ٚٚ ئ١ط١ض  ٠َٟٛٝ طْٛس٠ نؤ١ْن١زا ب َٞ ي١ نٛاضن َٝٝسا ز٠شِٜ ز٠ب ١َٜٟٓ َٔ ت َٟ ئ١ٚ ؾٛ ز٠زض
١َُٝ سٝػاب  َٝؿرت ١ٜى خاْٟٛٚ ي١غ١ض ب٠ٚٛ، ئ ١َٜٝى زٚٚ ١ٖظاض ١َتط ئ١ضظٟ ١ٜ١ٖ، ث َٝهٞ الز َٜٓ َٝو ي١ ؾٛ َاَي
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َٜٗات١ناْٞ نٛضزغتإ ب١ ١ٖظاض ١َتط٠ خاْ 2بؤ ١َٖٛٚ نِٛض٠ناْٞ ي١ّ  ٛٚزا زضٚغت بهات، ئ٠ٚ١ ٚاٟ نطز٠ٚٚ ز
َٝهٞ ظؤض٠ٚ٠ ن١ُْٝتؤ ٚ ب١ضز ئ٠ٚ١ْس٠  ٖؤٟ غًؿ١ٟ ع١قاض٠ٚ٠، ئ١ط١ضنٞ ئا٠ٚزإ ز٠ب٠ٚ١ٓ، ب١يّ ب١ زاخ
َٝؿٓٝاض بؤ سه١َٛتٞ  َٝيَن، بؤ١ٜ ث َٜٝٞ ب١ طْٛس٠ناصيا٠ٚ١ْ ْاَ َٜت١ غ١ض ١ٜى، ٖٝ  ١َْع٠ضٟ دٛاْٞ الز ز٠ن١ٚ

َُٜٞ ن َٜهِ ١ٖض َٝؿٓٝاض َٝػتاٟ طْٛس٠نإ بسات، ث ٛضزغتإ ز٠ن١ّ غًؿ١ٟ ع١قاض ي١غ١ض ئ١غاغٞ ١ْخؿ١ٟ ئ
١ٜ١ٖ ئ١ط١ضنٞ ٠ٚي١َن١ٟ د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ٚ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٝـ باغٞ نطز، َٔ ْاظامن عٝ ز 

َُٜٞ نٛضزغتإ، بٛزد َٜع٠ سه١َٛتٞ ١ٖض َٞ ٜإ ْاا ئ١ط١ض ْاتٛأْ ئ١ّ زٚٚ ٠ٚظاض٠ت١ ب١ِض ١ ي١ َاْطٞ ز٠ب
َٝؿ١ُ 11 َٝؿ١ُ ن َٝهٞ زاضاٜٞ ئ١ّ ن َٜو بسؤظ٠ٚ١ٜٓ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ١َٖٛٚ غاَي َٜٝٛػت١ ناض٠غ١ض َٝٓري، ئ٠ٚ١ ث زا بٗ

َٞ، بؤ١ٜ س١ق١ ئ١ّ زٚٚ  َٝؿ١ٟ ٖاٚٚيتٝإ زضٚغت ب َٞ ي١غ١ض بٛزد١، ن١ بٛزد١ زٚان١ٚت ن زضٚغت ١ْب
َٝٞ ث١ِٜط٠ٟٚ ْاٚخؤ، ب َٜع٠ ئ١ط١ض ْاتٛأْ ب١ ث َٝٞ َازز٠ٟ ٠ٚظاض٠ت١ ب١ِض ٟ ث١ِٜط٠ٟٚ ْاٚخؤ بٛزد١ ي١ ١79 ث

َٝؿه١ف نطزْٞ بٛزد١ بؤ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ بسؤظ٠ٚ١ْ، باغٞ 11َاْطٞ  َٜهٞ تط بؤ ث َٝٛاظ َٝٓٔ، ؾ زا ب
َٝهٞ  َُٜٞ نٛضزغتإ ثاض٠ٟ ناض٠با ْطخ َٝبٝين به١ٜٔ ي١ ١ٖض ناض٠با ٚ ئ١ُٖٝ١تٞ ناض٠باّ نطز، ب١يّ ئ١ط١ض ت

َُٝٛا١ٜ ئ٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ظؤض ي١غ١ض سه١َٛتٞ نٛضزغت َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئ١ط١ضنٞ ث َٟ، َٔ ث إ ز٠ن١ٚ
َٜٔ تٛاْاٟ ئ٠ٚ١ٟ ١ٜ١ٖ غ١ززٟ ئاٚ زضٚغت بهات،  َُٜٞ نٛضزغتإ ي١ ظؤض ؾٛ سه١َٛتٞ ْا٠ْٚس٠ٚ٠ ١ٜ١ٖ، ١ٖض
َٞ بؤ  َٝٓاْٞ ناض٠با َػؤط١ض بهات، ئاغإ ْاب َٝو ي١ ب١ض١َٖٗ َٟ، ١ّٖ ب١ؾ ١ّٖ ٠ٚى غ١ٜطاْطا ت١َاؾا بهط

َٝساْٞ ناض٠با، ب١ ت١ن١ٓيؤشٜا، سهَٛ َٞ ي١ ث َٞ ب١ضز٠ٚاّ ب َُٜٞ نٛضزغتإ ت١ْٗا ب١ غاظ ٚ ب١ طاظ بتٛاْ ١تٞ ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغتإ،  َٝٛ ١ٖض َٝساٜٚػتٝٝاْٞ ٖاٚٚيتٝإ، ٖاتين ئ١ّ ١َٖٛٚ ن١ض٠غت١ٟ خؤؾطٛظ٠ضاْٞ بؤ ْ ث

َٟ، ي١ غ١ض٠تاٟ قػ١نامن زا باغِ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ َٟ ناض٠با زابري بهط ث١ض٠ٚضز٠ ٚ ئ١ضن١ ططْط١نإ ٚ  بتٛاْسض
 ،َٞ َٞ ظؤضتط ث ْٞ ث١ض٠ٚضز٠ٟ ِضا١ْٝ ب َٝس٠ن ناض٠ خع١َتطٛظاض١ٜٝناْٞ نطز، ب١زاخ٠ٚ١ ئ٠ٚ١ٟ َٔ ز٠ٜبِٝٓ ث
َٞ، تا ئ١ّ ي١سع١ٜ٠ٟ َٔ  َٞ، ٜإ ن١ّ ٚ نِٛض١ٜٝناْٞ ث١ض٠ٚضز٠ٟ ِضا١ْٝ ب َٞ ئاطاٜٞ ث١ض٠ٚضز٠ٟ ِضا١ْٝ ب ٜإ ب

َٜٓسْطا١ٜى ي١  َٞ، ن١ شَاض٠ٟ قػ١ ز٠ن١ّ ٖٝ  خٛ َٞ ز٠ٚاّ ١ْب ْاٚ خٛزٟ ق١ظاٟ ١َضن١ظٟ زا ١ْٝ ي١ ِضا١ْٝ غ
َٜٓسناضاْٞ ي١  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ  51تا  41خٛ َٞ، بؤ١ٜ ث َٜٓسناض ز٠ب ١ٖظاض خٛ

َٟ ق١ظا١ٜن َٞ، ْانط َٜٓسْطانإ زاْطا٠ٚ ئ٠ٚ١ٜإ ي١ب١ضناٚ ب ٍَ ن١ بؤ خٛ ٞ ط١ٚض٠ٟ زاضاٜٞ ي١ بٛزد١ٟ ئ١َػا
 ،َٟ َٞ بهط َٝب١د َٞ د َٜٓسْٞ ي َٜٞ خٛ َٟ غٝػت١َٞ ْٛ َٞ ز٠ٚاّ بٔ، بتٛاْسض َٜٓسْطاناْٞ غ ٠ٚى ؾاضٟ ِضا١ْٝ خٛ
َٝص٠ناْٞ  َٞ ب١خؿطا٠ٚ، ٠ٚنٛ نؤي ١َُٝ ب١ ثؿس٠ضٜؿ٠ٚ١ غُٝا١ٜنٞ دٛاْٞ ظاْهؤٟ ث َٝٞ زَيدؤؾٞ ١ٜ ق١ظان١ٟ ئ د

َٜهٞ ب َٝس اؾٞ ب١ ق١ظاٟ ِضا١ْٝ ٚ ثؿس٠ض ب١خؿ٠ٛٝ، ١َٖٛٚ ئ١ٚ ثؿس٠ض، ي١ ١َٖإ ناتٝؿسا ظاْهؤٟ ِضاث١ِضٜٔ ئَٛ
َٜٝٛػ  ب١ زٚٚ بٝٓاٟ باؾٞ  َٝؿ١ٜإ ١ٜ١ٖ زٜػا٠ٚ١ْ ث ث١ضياْطاٜا١ْٟ ن١ ي١ غٓٛٚض٠ن١َإ زا ١ٖٕ تان١ ١ٜى ن
َٜٓسْطانإ ي١ زائري٠ٟ  َٞ ي١ خٛ َٜٓسْطا ١ٜ١ٖ بؤ ث١ضياْطانإ، َاَؤغتا ؾ١ضَإ باغٞ ئ٠ٚ١ٟ نطز ن١ ١ٜن خٛ

ٍَ د١ْابٞ َاَؤغتا ؾ١ضَإ ي١ غ١ضزاْٞ ث١ض٠ٚضز٠ٟ ِضا١ْٝزا ئٝػتٝدباضاتساٜ َٝه٠ٚ١ ي١ط١ ١َُٝ ث ١، ئ٠ٚ١ ئ
َٝٓا َٔ ت١ئٝسٟ ز٠ن١ّ، زائري٠ٟ ئٝػتٝدباضاتٞ ِضا١ْٝ زضٚغت نطا٠ٚ ناتٞ  بٜٛٚٔ، د١ْابٞ ئ١ٚ ١َعًَٛات١ٟ ٖ

َٝو  َٝسا١ٜ، ب١ ٖٝ  ؾهً َٝػتا ث١ضياْطاٟ ١ْٖٛض٠ دٛا١ْناْٞ ت ٍَ ١ْٖٛض٠ خؤٟ بؤ قٝػُٞ زاخًٝٞ، ئ ي١ط١
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َٝؿ١ُضط١  َُٝإ خؤؾ١ سه١َٛت بريٜـ ي٠ٚ١ بهات٠ٚ١، باؽ ي١ خا١ْْؿٝين نازٜط ٚ ث َٞ، ث دٛا١ْنإ ْاطٛدم
َٝؿ١ُضط١ ن١ ي١  َٞ نازٜط ٚ ث ١َٝٝ، ب١َي َٝهِ ئاطا ي َُٜٞ نٛضزغتإ، َٔ ب١ف ب١ ساَيٞ خؤّ ن١َ َٟ ي١ ١ٖض ز٠نط

َُٜٞ نٛضزغتإ خا١ْْؿري نطإٚ، ب١يّ ئ٠ٚ١ ت١ْٗا خ١باتٞ ِضظطاضٟ ْٝؿتُاْٞ زا ب١ؾساضٜإ نطز٠ٚٚ، ي١ ١ٖ ض
َُٜٞ نٛضزغتإ زا خا١ْْؿري نطابٔ، نازٜطٟ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ طؤِضاْٝـ ٚ  َٝ  ٚ ثاضتٞ ْري ي١ ١ٖض نازٜطٟ ١ٜن
َٝؿاْٝـ خا١ْْؿري نطإٚ،  نؤ١ََيٞ ئٝػ َٝـ ٚ بعٚٚت٠ٚ١ٟٓ ئٝػ َٝـ ٚ غؤغٝايٝػتٝـ ٚ ظ٠ظي١ته

َٞ دٝ ٍَ ئ١ط١ض قػ١ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ ب َٝ ، ٖٞ ثاضتٞ ي١ط١ َٝٛإ ِض٠ق١َ١نإ زا ١ٜ١ٖ، ٖٞ ١ٜن اٚاظ١ٜٝى ي١ ْ
َٝع٠  َٝهؤؾ١ض٠ناْٞ ئ١ٚ ٖ َٝهٞ تط٠، ب١يّ ي١ خا١ْْؿٝٓٝسا ِض٠ناٟٚ ئ٠ٚ١ نطا٠ٚ ت سعب١ناْٞ تط ئ٠ٚ١ٜإ ؾت

َٝؿٓٝاضٟ نطز٠ٚٚ ي١  َٝو ث َٟ، يٝػ  نٛضزغتاْٞ نؤ١ََي ٍَ زا، ب١ِضاغ  13غٝاغٝا١ْف ي١ب١ضناٚ بطري  خا
٠ٚ١َُٜٓ، ب١ف ب١ ساَيٞ خؤّ  َٞ بٛٚ بٝاخنٛ َٝطاٟ زَيدؤؾٞ ١ٜ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ظؤض ناتتإ ١ْططٕ ز٠ْا س١ظّ ي د

َٝؿٓٝاض٠ناْٞ يٝػ  نٛضزغتاْٞ ز٠ن١ّ، غٛثاؽ.  ثؿتٝٛاْٞ ي١ غ١ضد١ّ ث
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع الاعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ز.ِضؤشإ، ؾ١ضَٛٚ.
 
 
 

َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكاز  ض زظ٠ٜٞ:ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝص١ْناْٞ ي١خؤ  َٝؿٓٝاضٟ ي َٝبٝين ٚ ث َٝص١ْٟ زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ ز٠ن١ّ، ن١ ١َٖٛٚ ت ثؿتطريٟ ي١ ِضاثؤضتٞ ي
َٝؿ١ٟ  َٝبٝين طؿ  ١ٜ، ٚاتا ي١غ١ض بٛزد١ ب١ طؿ ، ن َٝب١ٝٝٓٝنامن زٚٚ ب١ؾٔ، ب١ؾٞ ١ٜن١ّ/ ت ططت١ٝ، ت

َٝؿ١ٟ زٚان١ٚتين بٛزد١ َٝت٠ٚ١، ئ١ْساَاْٝـ غ١ض٠نُٝإ ن َٝؿ١ٜ١ ِضٚٚب١ِضَٚٚإ ز٠ب ١ٜ، ن١ غاي١ْ ئ١ٚ ن
٠ٚ١َٜٓٓ بؤ  ٍَ ط١ًٜٞ ي١ سه١َٛت ز٠ن١ٜٔ، ئ١ٚاْٝـ ٖؤناض٠نإ ز٠ط١ِض ١َُٝ ١َٖٛٚ غا َٞ نطز، ئ ئاَاش٠ٜإ ث
َٝؿٓٝاض٠ّ بؤ سه١َٛت ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ بٛزد١  َٟ، ث َٝؿ١ٜ١ ناض٠غ١ض بهط ب١غسا، ناتٞ ئ٠ٚ١ ٖات٠ٚٛ ئ١ٚ ن

َٝؿٛٚ بٛزد١ٟ ت١عي١ٝٓٝ، ي َٞ غاَيٞ ث َٝٓٔ، ٜاْٝـ ئ٠ٚ١تا بٛزد١ٟ  ١2113غ١ض ئ١غاغٞ بٛزد١ٟ غ ة١ًَ
ي١ٚ َا١ٜ٠ٟٚ ن١ ي١ ث١ِٜط٠ٟٚ ْاٚخؤٟ  2113بٛزد١ٟ غاَيٞ  2112به١ْ١ ب١َٓا ي١ نؤتاٜٞ غاَيٞ  2112

َٟ، زٚاتط ن١ي١ ب١غسا ث١غٓس نطا، ئ ١َٓٓٝ ث١ضي١َإ، تانٛ ث١غٓس بهط ١ط١ض بِط٠ ث١ضي١َإ زٜاضٟ نطا٠ٚ بٝٗ
َٝٓإ ي١ الث١ِض٠  َٝت٠ٚ١ ث١ضي١َإ، ث١ضي١َإ ث١غٓسٟ بهات، بٛزد١ٟ ٠ٚب١ضٖ ثاض١ٜ٠ى ظٜاز بٛٚ ئ٠ٚ١ زٚٚباض٠ ب

َٝٓإ خ١ضز نطا٠ٚ، 53ٟ ِضاثؤضتٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ باؽ ي٠ٚ١ نطا٠ٚ ن١ ت١ْٗا بِطٟ ي١ 16 %ٟ بٛد١ٟ ٠ٚب١ضٖ
َٝٓإ َا٠ٚ ٚ خ١ضز ١ْنطا٠ٚ، 47ٚاتا  ١َُٝ ن١ْسٜٔ ثطؤش٠ ي١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ %ٟ بٛزد١ٟ ٠ٚب١ضٖ ئ

َٝؿ١  ث١غٓس نطا، ثاض٠ٟ بؤ زاْسضا، ٖؤناض٠نإ نري ن١ ئ١ٚ ثاضا١ْ خ١ضز ١ْنطا٠ٚ، ث ٕ ١ٜ١ٖ، ثطؤش٠ ١ٜ١ٖ، ن
١َُٝ ثاض٠ َا٠ٚت٠ٚ١ ٚ خ١ضز ١ْنطا٠ٚ، ٖؤٟ ن١ٝا ثطغٝاضّ بؤ  َٞ، ب١يّ ئ َٝو ثاض٠ ١ْب ي١ ٚيتإ ئ١ٜ٠ٚ١ نات
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٠يَِ بس٠ٚ١ْ٠، ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ي١ب١ضنٞ خ١ضز ١ْنطا٠ٚا ئ٠ٚ١ف ١ٜى َاْاٟ ١ٜ١ٖ سه١َٛت ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ٚ
 َُٜٞ َٝؿ١ٟ ز٠ضَاَي١ٜ١، ي١ ١ٖض َٝؿ١ٜ١نٞ تط ن َٜصٜٔ، ن ث صيإ ١ٜ١ٖ، ثاب١ْسْري ب١ٚ ث ١ْٟ ن١ زاٜس٠ِض

َٜط اٟ نٛضزغتإ سه١َٛت ث١ْاٟ بؤ ز٠ضَاَي١ بطز بؤ ئ٠ٚ١ٟ َٛٚن١ٟ خ١َيو ٚ ؾ١ضَاْب١ضإ ظٜاز بهات ي١ ِض
َٜهٞ ظؤض ز٠ضَاَي١  َٜص ١ٜ١ٖ ن١ بِط َٜو تٛ ز٠ضَاَي١، ب١يّ ْاع١زاي١ت١ٝٝى ١ٜ١ٖ ي١ خ١ضدهطزْٞ ز٠ضَاَي١، ١ْٖس
َٝطري٠نإ ْان١ّ، ٠ٚنٛ ز٠ضَاَي١ٟ بِطٚاْا١َ، ز٠ضَاَي١ٟ ٖاٚغ١ضٟ، ز٠ضَاَي١ٟ  ٠ٚضز٠ططٕ، َٔ باؽ ي١ ز٠ضَاَي١ د

َٞ ب١ؾٔ، ٠ٚى  َٜص ١ْ١ٖ ن١ ب َٜو تٛ ٍَ، ب١يّ ١ْٖس َٛس١قٝل ع١زيٞ ن١ ٖٝ  ز٠ضَاَي١ى ٠ٚضْاططٕ، َٓسا
َٟ، ن١  َٝطٟ ئ١ٚ خؤثٝؿاْسا١ْ ب١ض ث١ضي١َإ ز٠ن١ٚ َٟ، ثؿهٞ ؾ َٟ، َاْططتٔ ز٠نط ِضؤشا١ْف خؤثٝؿاْسإ ز٠نط
َٝسان٠ٚ١ْٚٛ ب١ طؿت ز٠ضَاَي١ٟ ؾ١ضَاْب١ضإ بهات،  َٜٝٛػت١ ث خ١َيو زاٚاٟ ز٠ضَاَي١ ز٠ناتٔ، بؤ١ٜ سه١َٛت ث

َٝب١ٝٝٓٝنٞ تطّ ثاب١ْ زا، بؤ صي١ْٚٛ 2111س١ْبْٛٚٞ سه١َٛت ب١ بِطط١ ٚ َازز٠ناْٞ ٜاغاٟ بٛزد١ٟ غاَيٞ ت
َٝػتا ي١ غاَيٞ  31ٚ  29ٚ  28َازز٠ناْٞ  د١ختُإ ي١غ١ض  2111ئ١ٚ َاززا١ْ ظٜاز نطا،  2111ن١ تا ئ

َٞ ١ْنطزْٞ َازز٠ٟ  َٝب١د َٝٝإ، ١ٖض٠ٖٚا د َٝػتا سه١َٛت ب١ ت١ٚاٟٚ ثاب١ْس ١ْب٠ٚٛ ث ٜاغاٟ  ي١ 21نطز، تا ئ
ن١ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات غ١ضؤنٞ ؾ١ضَاْطا ئ١ط١ض سٝػاباتٞ خٝتاَٞ زٚاخػت، ئ٠ٚ١  2111بٛزد١ٟ غاَيٞ 

َٝػتا غ١ضؤنٞ ض  َٟ، َٔ ثطغٝاضّ ئ١ٜ٠ٚ١ تا ئ َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ، ئٝشاي١ٟ ت١سكٝل ز٠نط َٝص١ْٟ ي َٜت١ ي ز٠زض
َٛٝ ٜػت ١ْط١ٜاْس٠ٚٚا ؾ١ضَاْط١ى ئٝشاي١ٟ ت١سكٝل نطا٠ٚ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ٟ سٝػاباتٞ خٝتاَٞ ي١ ناتٞ ث

َٜص١ٜ٠نٞ ظؤضٜـ  َٜت٠ٚ١ ب١ ِض َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ن١ ن١ّ بهط َٜو 15%، 11غٛٚز٠ نؤ١َي١ٜت١ٝٝنإ ث % ي١ ١ْٖس
َٜو ٠ٚظاض٠ت زاٚاٟ  َٜهٞ ظؤضٟ بؤ زاْسضا٠ٚ، ١ْٖس َٝت باؾرت٠، بؤ صي١ْٛ ١َٓٝح ن١ بِط ٠ٚظاض٠تٝـ ئ١ط١ض ١َْٝٓ

ؿ١غاظٟ، ب١يّ بِط٠ ثاض٠ٜإ بؤ زاْطا٠ٚ، ئ١ٚا١ْ ١َٖٟٛٚ ١ْنطز٠ٚٚ، ٠ٚنٛ ٠ٚظاض٠تٞ ؾاض٠ٚاْٞ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ ثٝ
َٞ ١ْٝ ٠ٚظاض٠ت١نإ، َازز٠  َٜٝٛػتٝٝإ ث َٟ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ث َٜٝٛػت١ البسض  2111ٟ ٜاغاٟ بٛزد١ٟ غاَيٞ 35ث

َٜع ٠ٚظٜطٟ ث ٕ باغٞ  َٝؿه١ف ب١ ث١ضي١َإ بهات، ب١ِض َٝو ِضاثؤضت ث َٝت ٠ٚظاض٠تٞ ث ٕ ١ٖض نٛاض َاْط ز٠ب
١َُٝف ي١ ث١ضي١َإ  ئ٠ٚ١ٟ نطز َٝؿه١ؾٞ ث١ضي١َاْٞ نطز٠ٚٚ، ئ َٞ ِضاثؤضت١ناصيإ ئاَاز٠ نطز٠ٚٚ ٚ ث َٜيَن ز٠َي زٚ

َٝٞ َازز٠ٟ  َٞ ٖات٠ٚٛا ب١ ث َٜٔ ٚ نٝإ ي ئ١ٚ ِضاثؤضتا١َْإ ١ْزٜت١ٝٝ، ثطغٝاضّ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١ٚ ِضاثؤضتا١ْ ي١ نٛ
١َُٝ ئ١ٚ نات طؿتٛطؤٟ % ي١ َٛٚن١ٟ ث١ً باينإ ب11بِطٟ  2111ي١ ٜاغاٟ بٛزد١ٟ غاَيٞ  26 ِطا، ئ

َٟا ِضاظٟ بٜٛٚٔ ٚ ئ١ٚ  َٟ بؤ نٞ خ١ضز بهط ظؤضَإ ي١غ١ض ئ١ٚ َازز٠ نطز، ن١ ئ١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠ ز٠بِط
َٝت، ب١يّ  َٝهٞ تاٜب١ت ب١ناض ب َٝت١ غٓسٚٚقٞ ؾ١ٖٝسإ، بؤ ١َب١غت َازز٠َإ ث١غٓس نطز ي١غ١ض ئ٠ٚ١ٟ به

ٕ ز٠ضن١ٚت ن١ ئ١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠ ١ْنٜٛت١ ئ١ٚ غٓسٚٚق١، زٚاٟ ب١زٚازانٛٚصيإ بؤ ئ١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠، بؤَا
َٝو ن١ ٚشيإ غٓسٚٚقٞ ؾ١ٖٝسإ ١َب١غتُإ ١ٖبٛٚ، ي١ب١ض  ١َُٝ نات َٝهٞ تاٜب١تٞ بؤ نطا٠ٚت٠ٚ١، ئ غٓسٚٚق
٠َٜٛبطزْٞ ١ٜ١ٖ، ئ١ٚإ ز٠غ١يتٞ خ١ضز نطزْٝإ ١ٜ١ٖ، ب١يّ ن١  ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ غٓسٚٚق١ ئ١دم١َْٛٞ ب١ض

َٝهٞ تاٜب١ت ت١ْٗا ٠ٚظٜط بؤٟ ١ٜ١ٖ ب١ ت١ْٗا ئ١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠ خ١ضز بهات، ثطغٝاض٠ن١ّ  ن٠ٚٛ غٓسٚٚق
١َُٝ ي١ ٜاغاٟ  ث١غٓسَإ  2111ئ١ٜ٠ٚ١ ثاض٠ن١ خ١ضز نطا٠ٚ، ب١ؽ ئاٜا بؤ ئ١ٚ ١َب١غت١ خ١ضز نطا٠ٚ ن١ ئ

َٝصْ َٝؿٓٝاض٠ناْٞ ي ١ٟ ت١ْسضٚغ ، نطزا بٛزد١ٟ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغ / غ١ض٠ِضاٟ ثؿتطريِٜ بؤ ١َٖٛٚ ث
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َٜطا١ْ، ب١يّ بِطٟ بٛزد١ٜ١نٞ  زاََٛٚإ زإ ب١ٖ٠ٚ١ َُٜٞ نٛضزغتإ ٚ َٝري ن١ ن١ضتٞ ت١ْسضٚغ  ي١ ١ٖض ز٠ْ
َُٜٞ نٛضزغتإ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغ  زاْطا٠ٚ، 4598ظؤض ن١َٞ بؤ زاْطا٠ٚ،  % ي١ نؤٟ بٛزد١ٟ طؿ  ١ٖض

َٜص٠ ن١َ١ ز٠ت ٛاْري نانػاظٟ ي١ غٝػت١َٞ ثطغٝاضّ ي١ سه١َٛت ئ١ٜ٠ٚ١، ئاٜا ب١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠، ب١ٚ ِض
َٟ، بِطٟ ت١ضخإ نطاٚ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغ  ظٜاز  َٜص١ٜ٠ ظٜاز بهط َٜٝٛػت١ ئ١ٚ ِض ت١ْسضٚغ  به١ٜٔا ث
َٜٝٛػتٝإ  َٟ بؤ ئ١ٚ ١ْخؤؾٝا١ْٟ ن١ ث َٟ، بِط٠ ثاض١ٜ٠ى ت١ضخإ بهط َٟ، ١ٖض٠ٖٚا بِط٠ بٛزد١ٜ١ى زابٓسض بهط

غُٝٝا ٚ ئؤتٝعّ ن١ ي١ٚ غاي١ْٟ زٚاٜٞ ي١ نٛضزغتإ ب١ ناض٠غ١ضنطزْٞ ب١ضز٠ٚاّ ١ٜ١ٖ، ٠ٚنٛ تاال
َٝط نطا  َٝص١ْٟ ت١ْسضٚغ  باؽ ي١ٚ زٚٚ ١ْخؤؾدا١ْٟ ١ٖٚي َٜص١ٜ٠نٞ ب١ضناٚ بآلٚ بؤت٠ٚ١، ي١ ضاثؤضتٞ ي ب١ِض
َٞ ث١غٓس  َٝؿٓٝاض٠ٟ ث َٝص١ْٟ زاضاٜٞ ن١ ئ١ٚ ث ١ْخؤؾدا١ْٟ ؾطٜان١ٚتٔ ٚ ١ْخؤؾدا١ْٟ نؤَاضٟ، ١ٖضن١ْس ي

َٝؿٓٝاضٟ َٝٔ، ئ١ٚ  ١ْب٠ٚٛ، ث َٜٝٛػت١ بِط٠ ثاض١ٜ٠ى بؤ ئ١ٚ ١ْخؤؾدا١ْ زاْ َٝص١ْٟ ت١ْسضٚغ  ١ٜ، ب١يّ ث ي
١ْخؤؾدا١ْ ت١ْٗا خ١َيهٞ ن١ّ ز٠ضا١َت غ١ضزاْٝإ ز٠نات، زاٚاٟ ناض٠غ١ض ز٠نات، ئاٜا ز٠تٛاْٞ ي١ٚ 

َٞ ض خع١َتطٛظاضٜٞ ت١ْسض َٜطا١ْٟٝٝ، ب١ٚ بٝٓا١ٜ نؤ١ْ، ز٠تٛاْ ٚغ  غ١ضز١َ٠ ئ١ٚ ْؤخؤؾدا١ٜ١ْ ب١ٚ ٚ
َٞ ئ٠ٚ١  َٝؿ١ٜإ ناض٠غ١ض ز٠ب َٝؿه١ف ب١ ٖاٚٚيت١ٝٝنٞ ن١ّ ز٠ضا١َت بهاتا ئ١ط١ض ب١ ْؤش٠ْهطز٠ٚ١ْ ن ث
َٟ َْٛاق١ي١ ز٠نات، بؤٜإ زابري بهات بؤ ْؤش٠ْهطز٠ٚ١ْ،  َٜو ثاض٠ بعأْ ي١ نٛ َٜٝٛػت١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ بِط ث

َٝص١ْٟ ت١ْسضٚغ  ي١ب١ضناٚ  َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ ي َٜٝٛػت١ ث َٟ، ي١ ناتٞ طؿتٛطؤ نطزْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ئ١ط١ض ْا ث بطري
َٝساٜٚػ  ٠ٚظاض٠ت١نإ ٠ٚنٛ  ٍَ ٠ٚظاض٠ت١نإ بؤ ت١ضخإ نطزْٞ بٛزد١ بؤ ٠ٚظاض٠ت١نإ ِض٠ناٟٚ ث زاضاٜٞ ي١ط١

١َُٝ ١ٖض ي١ غاَيٞ  َٜٝٛػت ١ْنطا٠ٚ، بؤ صي١ْٚٛ ٠ٚظاض٠تٞ ناض ٚ ناضٚباضٟ نؤ١َي١ٜتٞ، ن١ ئ ن١ْس  2111ث
ي١َاْٞ نٛضزغتإ ئ١ضنٞ ٠ٚظاض٠شيإ قِٛضغرت نطز، خؤؾٝإ ثاض ئ١ٚ ئ١ضنا١َْإ ٜاغاَإ ث١غٓس نطز ي١ ث١ض

َٝطزضإ، ب١ ٠ٚظاض٠شيإ ِضاغجاضز، بٛزد١ن١ٜإ ب١ؾٞ ١ْنطز، ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ْاظامن ي١ ئٝشتٝاتٞ،  َٞ ِضاغج ن١ ث
َٝؿ١ن١ٟ بؤ ناض٠غ١ضنطزٕا ن١ ٜاغاٟ ق١ضظ٠ بهٛٚن١نإ ن١  َٟ ن  2111ن١ؽ ي١غاَيٞ  1831ي١ نٛ

َٝهاضٜٝإ ن١  َٜٝٛػت١  31غٛٚز١َْس ب١ٜٓٚٛ ي١ٚ ق١ضظا١ْ، ١ٖض٠ٖٚا ب١ُٟٝ ب ١ٖظاض ن١ؽ غٛٚز١َْس ب٠ٚٛ، ث
َٝطزضا٠ٚ ئ١ٚ ٜاغاٜا١ْٟ ن١ ي١ ث١ضي١َإ  َٝٞ ِضاغج َٟ، ئ١ضن١ناْٞ ن١ ث َٝساٜٚػ  ئ١ٚ ٠ٚظاض٠ت١ بهط ِض٠ناٟٚ ث

َٜعطانإ ي١ غاَيٞ ث١غٓس نطا٠ٚ، بٛزد١ٟ ت١ضخإ نطاٚ بؤ ١َٖيبصاضزْٞ ئ١دم١َْٛٞ ثا ًَٝاض  35بِطٟ  2111ض
َٝهٞ بٛزد١ا١ٜا نْٛه١ ظؤض  زٜٓاضَإ ت١ضخإ نطز، ١َٖيبصاضزٕ ئ١دماّ ١ْزضا ئ١ٚ بِط٠ ثاض٠ ي١ ض ب١ْس ٚ باب
َٝب١ٝٝٓٝنامن تاٜب١ت١ ب١ غٝػت١َٞ  ط١ضاّ ١َْسؤظ٠ٚ١ٜٝ، ئ١ط١ض سه١َٛت ٠ٚيَِ بسات٠ٚ١، ب١ؾٞ ز٠َٚٚٞ ت

GFS َٝهٞ دٝٗاْٞ ب َٝهطا٠ٚ، ي١ عريام ٚ ي١ نٛضزغتإ ئ١ٚ غٝػت١َ١ ث١ِٜط٠ٚ نطا٠ٚ ي١ ن١ غٝػت١َ ا٠ِٚض ث
ناتٞ ئاَاز٠نطزْٞ خؿت١ٟ بٛزد١، ب١َٓاٟ ئ١ٚ غٝػت١َ١ ِضْٚٚٞ ٚاتا ؾ١ؾاؾ١ٝتٞ زاٖات ٚ خ١ضد١ٝٝنا١ْ، 
َٞ نطزْٞ ئ١ّ  َٝب١د َٞ، د َٞ ب١ ١َٖٛٚ ٚضز٠ناض٠ٚ١ٜٝ ظؤض ِضٕٚٚ ب بِطط١ ٚ ب١ْس٠ناْٞ خ١ضد١ٝٝنإ ز٠ب

َٝٛز٠َٚي١تٞ زاْٞ ب١ٚ غٝػت١َ١ غٝػت١ ١َ َتُا١ْٟ خ١َيو ب١ ز٠غ١يت ٚ ب١ سه١َٛت ظٜاز ز٠نات، باْهٞ ْ
ْا٠ٚ، ئ١ٚ ٚيتا١ْٟ ن١ ئ١ٚ غٝػت١َ١ ث١ِٜط٠ٚ ز٠ن١ٕ ٚاتا زاٖات ٚ خ١ضدٝٝإ ؾ١ؾاؾ١، ن١ ب١ٚضزٟ ي١ 

د١ٟ خؿت١ٟ بٛزد١ ٚضز ز٠ب٠ٚ١ٓٝ، ب١ ٚضزٟ غ١ٜطٟ ز٠ن١ٜٔ َٔ ٠ٚنٛ صي١ْٚٛ ت١ْٗا خؿت١ٟ بٛز
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ٍَ ئ١ٚ غٝػت١َ١ غٝػت١َٞ  َٞ،  GFSئ١دم١َْٛٞ زاز٠ٚضٜتإ بؤ ز٠ٚ١ُٜٓ٠، ن١ ١َٖٛٚ بِطط١ناْٞ ي١ط١ ْاطٛدم
َٝؿ١ ي١ ٠ٚظاض٠ت١ناْٞ تطٜـ ١ٜ١ٖ، ب١يّ َٔ صي١ْٚٛ ت١ْٗا ي١غ١ض ئ١دم١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ باؽ ز٠ن١ّ،  ١َٖإ ن

َٞ َٜٝٛػ  ث َٜو بٛاض ت١ضخإ نطا٠ٚ ن١ بؤ ئ١ٚ بٛاض٠ ث َٟ، ي١ خ١ضدٞ ؾٝعًٞ  ثاض٠ بؤ ١ْٖس ١ْٝ ٚ خ١ضز ْانط
َٝو ي١ ب١َٓا  َٝه١ٚا١ْٟ ١ٜن َٞ ١ْب٠ٚٛ ٚ ق١ضؾٝإ ١ْنطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ ئ٠ٚ١ ث َٜٝٛػتٝإ ث َٝؿرتٜـ ث غايْٞ ث

٠ ن١ سه١َٛت طٛا١ٜ خؿت١ٟ بٛزد١ٟ ي١غ١ض بٝٓا نطز٠ٚٚ، بِطٟ ظؤض ثاض٠ GFSغ١ض٠ن١ٝٝناْٞ غٝػت١َٞ 
َٜو بٛاض ن١ ي١ٚ بٛ َٟ، صي١ْٚٛ ي١غ١ض ئ١دم١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ، ثازاؾت، ي١ ت١ضخإ نطا٠ٚ بؤ ١ْٖس اض٠ خ١ضز ْانط

ًَٝؤٕ ي١  22ًَٝؤٕ ٠ٚنٛ ثازاؾت َٛناؾ١ئ١ خ١ضز نطا٠ٚ،  22ت١ْٗا ؾ١ف َاْطٞ ١ٜن١ّ  2111غاَيٞ 
ًَٝؤ١ْ، باؾ١ ئ١ط١ض ؾ١ف َاْطٞ  239، ب١يّ ئ٠ٚ١ٟ بؤٜإ زاْطا٠ٚ 2111ؾ١ف َاْطٞ ١ٜن١َٞ غاَيٞ 

١َُٟٝ ْاضز٠ٚٚ، با ًَٝؤٕ خ١ض ١ٜ22ن١ّ ب١  َٝٞ خؿت١ن١ٟ ن١ سه١َٛت بؤ ئ َٞ، خ١ضدٞ ؾٝعًٞ ب١ ث ز نطاب
َٞ، زٚٚ ئ٠ٚ١ْس٠، ١ٖضن١ْس خؤٜإ زاٚاٟ  َٞ ئ٠ٚ١ْس٠ٟ ق١ضف نطزب ًَٝؤْٝإ  315ؾ١ف َاْطٞ ز٠ّٚٚ غ

، ئ١ٜٚـ ط١ي١ى ظؤض٠، 239(٠، ب١يّ باف بٛٚ سه١َٛت ١ٖض 35نطزبٛٚ، َٔ ٚاَعاْٞ شَاض٠ن١ ١َٖي١ٜ١ )
َٜٞ ٚا َٝصٟ، ي١ غاَيٞ نط ٍَ  ١ْ2111ب َٞ خ١ضز ١ْنطا٠ٚ، ئ١ٚ غا  ١ٜ15ى ًَٝؤْٞ بؤ زاْطابٛٚ ١ٜى ؾًػٞ ي

َٝب ٚ طؤظاض ي١ غاَيٞ  ٍَ  2111ًَٝؤْٝإ بؤ زاْطا٠ٚ، نت َٝٓر ًَٝؤٕ خ١ضز نطا٠ٚ، ن١نٞ ئ١ٚ غا  96ث
َٞ خ١ضز نطا٠ٚ، ًَٝؤْ 3ًَٝؤْٞ بؤ زاْطا٠ٚ، ثاض  64ًَٝؤْٝإ بؤ زاْطا٠ٚ، دط١ ي٠ٚ١ٟ ئ١عُاٍ ئٝعاؼي ن١  ٞ ي

ئ١ٚ بِط٠ ثاض٠ ظؤض٠ بؤ ئ٠ٚ١ْس٠ ظٜاز نطا٠ٚ، ئ١ْٛاعٞ َٛخ١ق١قات دط١ ي١ َٛخ١ق١قات ئٝػتٝػٓائٞ، 
ًَٝؤْٝإ زاٚا  24ئ١ؾ َٞ َاٜهطؤ ؾًِٝ، ْاظامن ئ١ؾ َٞ َاٜهطؤ ؾًُٝٝإ بؤ ن١ٝ ئ١دم١َْٛٞ زاز٠ٚضٟا ن١ 

َٞ، ًَٝؤٕ زا 2نطز٠ٚٚ، ب١ؽ سه١َٛت ِض٠ظا١َْسٟ ت١ْٗا ي١غ١ض  ٠ٚ، ئ٠ٚ١ْس٠ف ١ٖض ظؤض٠ نْٛه١ ب١ناض ْاٜ
َُٜٞ نٛضزغتإ ؾ١ضَاْب١ض )ظٟ  دٌ ٚ ب١ضطٞ ؾ١ضَاْب١ضإ، ١َْعاْٞ ١ٜ ي١ ٖٝ  زاّ ٚ ز٠ظطا١ٜنٞ ١ٖض

َٞ بؤ َٞ، دٌ ٚ ب١ضك ي١غ١ض زاّ ٚ ز٠ظطان١ٟ ب  3ًَٝؤٕ زاْسضا١ٜ، دٌ ٚ ب١ضطٞ تط  7بهِطٕ،  َٟٛسس(ٟ ١ٖب
َٜعإ ئ١ٚ  18ًَٝؤٕ، )يٛاظّ ايػػٌٝ(  7، ز٠ضَإ ًَٝؤٕ، خؤضانٞ تط 15ًَٝؤٕ، خؤضاى  ًَٝؤٕ، ب١ِض

َٝػتاف ٖٞ تط ١ٜ١ٖ ٚا باغٞ ز٠ن١ّ  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئ َٜطا١ْ، بِطٟ ئ١ٚ ثاضا١ْ ث  627ئ١دم١ْ١َٛ، زازطانإ ٚ
َٝٛاْساضٟ  181ًَٝؤٕ ت١ْٗا ١ْؾ١قاتٞ غ١ؾ١ض، ت١ضؾٝٗٞ ِض٠لٞ  ًَٝؤٕ، ئٝػتٝؿاضاتٞ  141ًَٝؤٕ، ٚؾٛز ٚ َ

ًَٝؤٕ، ي١ ١َٖٟٛٚ غ١ٜط تط قٝا١ْٟ  915ًَٝؤٕ، قٝا١ْ  462، ئذٛضٟ ئٝػتٝؿاضٟ 418قاْْٛٞ 
ئ١غًٝش١ٜ١، ئاٜا ئ٠ٚ١ ئ١ضنٞ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ١ٜا ٜإ ئ١ضنٞ ئ١دم١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ ١ٜ قٝا١ْٟ ن١ى بهات، 

ؤض ْاظامن ١ٖتا ؾٛضت١ٟ ق١ظائٝؿُإ ي١ نٛضزغتإ ١ْٝ، ْاظامن قٝا١ْٟ ئ١غًٝش١ ن١ٝا بِط٠ ثاض١ٜ٠نٞ ظ
ت١ضخإ نطا٠ٚ، َٛناؾ١ئات )يػري اغيٓتػبري(، ن١ ثطغِٝ ئ١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠ بؤ ض زاْسضا٠ٚا طٛتٝإ ئ١ٚ 

 َٞ َٟ ب١غذي، باؾ١ خؤٟ ي١ خؿت١ن١ ز٠َي َٟ ب١غت، بِطٟ  59ؾ١ضَاْب١ضا١ْٟ ن١ طط ؾ١ضَاْب١ضَإ ١ٜ١ٖ ب١ طط
َٟا  ن١ؽ به١ بعا١ْ ١ٖض ١ٜن١ 59ًَٝؤْٞ زاب١ؾٞ  95ًَٝؤٕ زاْطا٠ٚ،  95ثاض٠  ٚ ن١ْسٜإ ب١ضز٠ن١ٚ

َٜطا١ْ، زازطاَإ ١ٜ١ٖ ي١ بٝٓاٟ ْاس١ٝ ز٠ٚاّ ز٠نات، ئ١ٜ٠ٚ١ غ١ضب١خؤٜٞ زازطاا ئ١ٚدا  ١َٖٛٚ زازطانإ ٚ
( ًَٝؤٕ ق١ضف نطا٠ٚ، باؾ١ 121( ًَٝؤٕ ت١ْٗا )319) 2111ئ١ٚ ثاض٠ٟ بؤٟ ت١ضخإ نطابٛٚ ي١ غاَيٞ 
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َٞ ْٞ ١ٜا زازطاناصيا َٜٝٛػتٝإ ث َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئ١ٚ ئ١ٟ ثاض٠ن١ٟ تطا ث َٜطْٔا ث ٕ ١َٖٟٛٚ بٝٓاٟ َؤز
َٝٛاْساضٟ ١َٖٟٛٚ  َٝػتا ب١ تاٜب١تٞ َٛخ١ق١قاتٞ غ١ؾ١ض ٚ ت١ضؾٝٗٞ ض٠لٞ ٚ َ شَاضا١ْٟ ن١ باغِ نطز ئ
َٜعإ ي١ بٛزد١ٟ ز٠غ١يتٞ  َٝت١ غ١ض ئ٠ٚ١ٟ ْؤش٠ْهطز٠ٚ١ْٟ زازطانإ، ئ١ٚ ١َٖٛٚ ن١ّ ٚ نٛضتٞ ١ٜ ب١ِض به

َٝهٞ غ١ َٝت ي١غ١ض َتُا١ْٟ خ١َيو ب١ زازطانإ ٚ ب١ٚ زاز٠ٚضٟ ن١ ز٠غ١يت ضب١خؤ١ٜ، ناضٜط١ضٟ ز٠ب
َٝت١ غ١ض  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ بؤ سه١َٛت ئ١ٚ شَاضا١ْ ناى بهات٠ٚ١، ١َٖٟٛٚ به ز٠غ١يت١، بؤ١ٜ ث
َٝو ن١ بتٛأْ ناضٚباض٠ناْٝإ  َٜو ٚ ث َٞ، بٝٓا١ٜٟ ِض ْؤش٠ْهطز٠ٚ١ْٟ زازطانإ، تانٛ بٝٓا١ٜٟ غ١ضب١خؤَإ ١ٖب

َٜو ٚ ٠َٜٛ بب١ٕ، ظؤض غٛثاؽ. ب١ِض َٝهٞ ب١ِض  ث
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع الاعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 غؤظإ خإ، ؾ١ضَٛٚ.
َٜع غؤظإ ٜٛغـ خؤؾابا:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
١ٜن١َٞ ز٠غتدؤؾٞ ي١ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ز٠ن١ّ بؤ ئ١ّ ِضاثؤضت١ ٚ ١ٖض٠ٖٚا ثؿتطريٟ ي١ ِضاثؤضتٞ ٠ٚظاض٠تٞ 

َُٜٞ زاضاٜٞ ز٠ن ١ّ، ثطغٝاضّ ئ١ٜ٠ٚ١ ب١ ن١ّ ٚ نٛضتٞ ب١ ١َب١غ  ئ١ٚ ؾ١ضَاْب١ضاْٞ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغتإ، ب١ تاٜب١تٞ ؾ١ضَاْب١ضاْٞ ١َغٝش١ٝٝنإ،  نٛضزغتإ خع١َتٝإ ١ْقٌ نطا٠ٚ بؤ ١ٖض

ٚ ي١ب١ضنٞ خع١َتٝإ بؤ سٝػاب ١ْنطا٠ٚ ٚ ئٝػتٝشكاقٞ خؤٜإ ٠ٚض١ْططت٠ٚٛ ٠ٚى ؾ١ضَاْب١ضاْٞ تطا ئ١
ؾ١ضَاْب١ضا١ْٟ َا١ٜ٠ٚنٞ ظؤض٠ َٛضاد١ع١ٟ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ز٠ن١ٕ، ٖٝ  د١ٚابٞ ض٠لٝإ ٠ٚض١ْططت٠ٚٛ، 
َِٜ ١ٜ١ٖا َٔ زاٚاناضّ نْٛه١ َٛعاْات ئ١ٚ خ١َيه١ناْٞ  ئاٜا ئ١ّ َٛٚن١نإ ت١ئػريٟ ي١غ١ض بٛزد١ٟ ١ٖض

 ظؤض٠، زاٚاٟ د١ٚاب ي١ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ز٠ن١ّ، ظؤض غٛثاؽ.
َٜع ز.اضغ    ٕ باٜع الاعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ِض

 ناى لري، ؾ١ضَٛٚ.
َٜع لري غًِٝ اَري ب١ك:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝهٞ  َٝؿد١ّ، ١ٜن١ّ/ ئٝػًٛب َٝؿٓٝاض٠نإ ث َٞ ز٠ن١ّ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ث َٝؿٓٝاض ز٠غت ث َٝب١ٝٓٝنامن ب١ زٚٚ ث َٔ ت

نؤٟ ئ١ٚ َْٛاق١ؾ١ ت١ؾكًٝٝا١ْٟ ن١  تاظ٠ بؤ ث١ضي١َاْٝـ ٚ بؤ سه١َٛتٝؿ١ ي١ ئاَاز٠نطزْٞ بٛزد١،
َٟ ي١ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ١ٜى: خ١ي١ي١ ي١ ئاي١ٝتٞ ئاَاز٠نطْٞ بٛزد١، ئ١ٜٚـ ئ١ٜ٠ٚ١ سه١َٛت ب١ ت١ْٗا  ز٠نط
١َُٝ ي١ ب١ٜطٚت يٝص١ْٟ  بٛزد١ ئاَاز٠ ز٠نات، ث١ضي١َإ ت١ْػٝل ٚ َٛؾاض٠ن١ٟ ئاَاز٠نطزْٞ بٛزد١ٟ ١ْٝ، ئ

َٝو ي١ ٚيتاْٞ زاضاٜٞ ز٠ٚض١ٜ٠نُإ بٝين، ي١ ز٠ٚض٠ن١  َٝو ي١ ئٝػًٛب١ تاظ٠نإ ن١ ئ١َِطؤ ئ١َطٜها ٚ ب١ؾ ١ٜن
َٝت،  ٍَ ث١ضي١َإ زا ز٠ب ئ١ٚضٚثا ت١ْا١ْت ئٛضزْٝـ ث١ِٜط٠ٟٚ ز٠نات، ئاَاز٠نطزْٞ بٛزد١ ب١ ت١ْػٝل ي١ط١
َٞ، غ١ضْر ٚ بؤن١ْٚٛناْٞ  بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئٛغٛغ١نإ ٚ َعٝاض٠نإ ٚ زاتانإ الٟ ث١ضي١َاْٝـ ٚاظح ب

َٝؿٓٝاضٟ ث١ضي١َاْٝـ  ز٠ن١ٓ ْاٚ غٝاقٞ ئاَاز٠نطزْٞ بٛزد١ ٚ ئ١ّ َْٛاق١ؾ١ ت١ؾك١ًٝ ِضٚٚ ْازات، دا ث
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 ٍَ ١ٜن١َِ بؤ سه١َٛتٝـ ٚ ث١ضي١َاْٝـ ئ١ٜ٠ٚ١ بؤ غاَيٞ زاٖاتٛٚ ي١ ئاَاز٠نطزْٞ بٛزد١ ب١ ت١ْػٝل ي١ط١
َٝؿٓٝاضٟ ز٠َِٚٚ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ غاَيٞ ئابٛٚضٟ ٚ غاَيٞ ز  ث١ضي١َإ َٜت، ث اضا٠ٚ١ٜٝ ١ٜ١ٖ ي١ زا ئاَاز٠ بهط

َٝٞ ث١ِٜط٠ٟٚ ْاٚخؤٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  َُٜٞ نٛضزغتإ زا، ت١بٝعٞ ب١ ث ١َُٝ  ١ٖ1/1ض ٠ غاَيٞ زاضاُٜٝإ، ئ
َُٜٞ نٛضزغتإ ٜإ باز ٚ ضغَٛات ب٠ٚٛ، ٜإ 92ي١  ٠ٚ ث١ِٜط٠ٟ ْاٚخؤ زاْطا٠ٚ، ئ١ٚ نات١ف زاٖات١ناْٞ ١ٖض

َٜ َٝػتا ع١َٛزٟ ؾ١ق١ضٟ طَٛطط١نإ ب٠ٚٛ، ١َٖٟٛٚ ب١ ز٠غت سه١َٛتٞ ١ٖض ُٞ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ب٠ٚٛ، ئ
َٟ ئ١ّ بِطط١ٜ١ٟ ث١ِٜط٠ٟٚ 17زاٖاتٞ نٛضزغتإ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١  ١َُٝ ز٠نط %ن١ٟ ب١غسا٠ٚ ١ٜ١ٖ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ئ

١َُٝ غ١ضٟ غاَيٞ نٛضزٟ ن١  َٞ ي١ ث١ضي١َإ زا قػ١ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ به١ٜٔ، ئ ْاٚخؤ ئ١ط١ض ب١ ئٝػتٝػٓائٝـ ب
َُٜٞ نٛضزغتإ، بؤنٞا نْٛه١ ي١ ب١غسا ي١ ئٝكطاض ١ْٚضؤظ ز٠نات، بٝه١ٜٓ١ غ١ ضٟ غاَيٞ زاضاٜٞ بؤ ١ٖض

١َُٝ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ  َٞ تٝهطاض٠ ز٠نات٠ٚ١، ن١ ئ نطزْٞ بٛزد١ ز٠ب٠ٚ١ٓ، ئ١ٚ ثاغا٠ٟٚ ن١ سه١َٛت ١َٖٛٚ غاَي
١َُٝ ئ١ط١ض بٝه١ٜٓ١ غ١ضٟ غاَيٞ  ب١غسا زض٠ْط ِض٠ق١َ١ن١ ت١غبٝت ز٠نات، زض٠ْط ئٝكطاضٟ بٛزد١ ز٠نات، ئ

َٞ ب١  نٛضزٟ تا ١ْٚضؤظ، ب١غسا ي١ ئٝكطاض نطزْٞ بٛزد١ بؤت٠ٚ١، ت١غبٝ  ض٠ق١َ١ن١ ي١ َت٠ٚ١قٝع٠ٚ١ ز٠ب
َٝؿٓٝاضٟ ئ٠ٚ١ ز٠ن١ّ، ئٝكترياسٞ  َٝت٠ٚ١، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ث َٓٝ َٛت١س١قٝكٝـ، ١ْى ١ٖض ت١ْٗا ب١ َت٠ٚ١قٝعٞ سي

َٜع ز٠ْط بسات بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن١ غاَيٞ زاضاٜٞ ي َٝت١ غ١ضٟ ئ٠ٚ١ ز٠ن١ّ ث١ضي١َاْٞ ب١ِض َُٜٞ نٛضزغتإ زا بب ١ ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ١ْداشيإ بيَب،  َٝؿ١ٟ زٚان١ٚتين غاي١ْٟ بٛزد١ ي١ ١ٖض غاَيٞ نٛضزٟ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ي١ ن
١َُٝ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب٠ٚ٠ٚ١ ١ٖبٛٚ  َٝو ي١ َْٛاق١ؾاتٞ ئ َٝؿ١ٜ١ف ن١ ب١ؾ ئ١ط١ض ئ٠ٚ١ ت١قشٝح به١ٜٔ ي١ٚ ن

َٝ ١َّٝٝ ئٝكترياس َٞ، خاَيٞ غ هٞ تط٠ ١ٖض بؤ سه١َٛت١ ئ٠ٚ١ٜإ، باغٞ ع١دعٟ زاضاٜٞ ١ٜ ١َٖٛٚ ِضظطاضَإ ز٠ب
َٝت٠ٚ١، ت١بٝعٞ ئ١ّ ع١دع٠ ١ََٖٛٚإ غ١ٜطٟ ز٠ن١ٜٔ غٝاغٞ ١ٜ، س١قٝكٞ ١ْٝ، ض٠ق١َٞ  َٞ تٝهطاض ز٠ب غاَي
َٝٛإ  َٟا ب١ضاٚضزنطز١ْ ي١ ْ ٠َٜٛ غ١ضنا٠ٚ ز٠طط ١ْٝ، ئٝكتٝكازٟ ١ْٝ، باغٞ ئ١ٜ٠ٚ١ ت١بٝعٞ ع١دع ي١ نٛ

َُٜٞ نٛضزغتإ زا ب١ ئٝعتٝباضٟ ١ْؾ١قات ٚ ي َٝٛإ زاٖات زا، غ١ضنا٠ٚناْٞ زاٖات ٚ بِط٠ناْٞ زاٖات ي١ ١ٖض ْ ١
غٝاغٞ، ي١ب١ض ١َغ١ي١ٟ ١ْٚت١، ي١ب١ض ١َغ١ي١ٟ طَٛطط١نا١ْ، ي١ب١ض ١َغ١ي١ٟ ظ٠ضائٝب١، ئ١ٚا١ْ ن١ 

َٞ سهٛ ١َت غاي١ْ ١َضن١ظٜٔ ٚ ز٠غتٛٚضٟ عرياقٞ قػ١ٟ تٝا ز٠نات، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ي١ٚ ع١دع٠ ١ْداشيإ ب
َٝت١ ئ١ٚ ث١ضي١َا١ْ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ث١ضي١َاْٞ  َٓٝ َِٜ ب١ زاخطاٟٚ ب َٝو ي١ زاٖات١ناْٞ ١ٖض َٝذ َٝـ بٛزد١ ثان ث
َٜت١ غٝاقٞ ز٠ض٠ٚ٠ٚ ئاؾهطا نطزٕ ٚ ئ١ٚا١ْ،  َٞ ئ٠ٚ١ٟ ةط ١َٜٓضاْٞ ط١ٍ ئاَاز٠ بٔ، ب١ب نٛضزغتإ ٠ٚنٛ ْٛ

َٝو ٠ٚضبططٜٔ ي١ّ ١َٚظٚٚعٞ زاٖاتا١ْ ن١  ١َُٝ ئٝتُٝيٓاْ ١َُٜ غ١ضٟ ب١ ت١ؾكًٝٞ، ئ١ٚ ع١دع٠ٟ ئ زٚاٜٞ ز
َٝط٠ٚ٠ ز٠غت  َٞ، َٛالس١ظات١نامن ي ١َُٝ ١َٖا١ْ ي١ ِضاغ  زا ع١دعٟ غٝاغٞ ١ٜ ١ْى ع١دعٟ س١قٝكٞ ب ن١ئ
َٝؿه١ؾهطاٚاْٞ  َٝٓاْٞ ِض٠ظا١َْسٟ ث َٟ ي١ بٛزد١زا بؤ ب١ ز٠غتٗ َٞ ز٠ن١ّ، ١ٜن١ّ/ ١ْؾ١قات ن١ ت١ضخإ ز٠نط ث

َٝ َٞ، ض خع١َتطٛظاضٜٞ ١ٜ، ٚاتا ئ َٝٓإ ب َٝو ن١ ت١ضخإ ز٠نات بؤ ئ٠ٚ١ٟ ض ي١ ٠ٚب١ضٖ ١ُ سه١َٛت ١ْؾ١قات
َٝؿه١ؾٞ ز٠نات بؤ ئ٠ٚ١ٟ  َٝٓاْٝـ ١ٖض ١ْؾ١قات١، ؾطم ع١َ١ي١، ث َٞ، نْٛه١ ٠ٚب١ضٖ ت١ؾػًٝٞ ب
ظ٠ب١ْٚٛناْٞ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ َٛات١ٓٝناْٞ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ٠َٛظ٠ؾ١ناْٞ ِضاظٟ بهات، ئ١ط١ض ي١غ١ض زضٚغ  ٚ 

٠َٛٝض٠ غ١ض٠ن١ٝٝناْٞ زضٚغ  ٚ ْازضٚغ  ق١ضؼي ١ْؾ١قات ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ْازضٚغ  ي١ زٚ َٝو ي١ ث ْٝازا ١ٜن
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ٍَ َٜع  ِض٠ظا١َْسٟ َٛات١ٓٝنا٠ٚ١ْٝٝ ي١ط١ َٝت، ث١ضي١َاْتاضاْٞ ب١ِض َِٝ سه١َٛت به ؾ١ضَاْب١ض٠نا٠ٚ١ْٝ، َٔ ز٠َي
بٛزد١ ِضاظٜٔا ب١  بهٔ بجطغٔ، ي١ ن١ضتٞ ع١غه١ضٟ، ي١ ن١ضتٞ ١َز٠ْٞ، ي١ ٖاٚٚيتٝإ ن١ْس٠ ي١ ق١ضؼي

 ٟ َٞ ١َُٝ ي١ د تاٜب١تٞ ئ١ّ ِض٠ق١َا١ْ ن١ ز٠بٝػذي، ئ١ّ ِض٠ق١َا١ْ ن١ ز٠بٝٓٔ ن١ْس٠ ق١ضؼي سه١َٛتٞ ئ
َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ١ٜ١ٖ  َٜهِ ي١ ب١ِض ١ٜ١َُٝا ب١ دٝاٚاظٟ بري ٚ ِضاناْٝا٠ٚ١ْ، ثطغٝاض ِض٠ظا١َْسٟ ٖاٚٚيتٝاْٞ ئ

َُٜٞ نٛضزغت َٝٓر غ١ز ٚ بٝػت ٚ زٚٚ ًَٝؤٕ زٜٓاض٠، ي١ ١ْؾ١قاتٞ سان١ُٝ ن١ ب١ؾٞ ١ٖض َٝو ث إ تطًٜٝؤْ
َٝس٠ط١ّ، ب١يّ ي١ ْاٚ زاٖات زا، نْٛه١  َٝهٞ خؤضان١، ئ٠ٚ١ ت َٝهٞ ئ١ز١ٜ١ٜٚ، ب١ؾ َٜت، ب١ؾ َٝهٞ ب١ ظاٜ  ز ب١ؾ
َٝٞ ١ْبٛٚ،  َِٝ، ي١ ْاٚ زاٖات زا ئ١ٚ ب١ؾ١ د ١َُٜ، ١ْؾ١قاتٞ سان١ُٝ، غٝازٟ ْاَي َٝت١ زاٖات بؤ ئ١ٚ ١ٖض ز٠ب

َٟ ١ٜ ي١  ْاظامن َٜت ن١ْس٠ ٚ ي١ نٛ َٟ ْا١ٜت، ب١ؽ ئ١ٚ ب١ؾ١ٟ ن١ ز َٝهٞ ز٠ٚتط َٟ زا بٝسؤظ٠ٚ١َا ب١ؾ ي١ نٛ
َٝٞ ئ١ٚ َٛل١ق١ٟ ن١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ي١  ًَٝاض زٜٓاض٠ٚ٠  472زا ْاضزٜٚٚا١ْ، زاٖات ي١ 4/6زاٖات زاا ب١ ث

َٞ غ١ز ٚ غٞ ٚ ١ٜى ًَٝاض زٜٓاض، زاٖات ي١  2ب٠ٚٛ  ٠ٚ٠ سه١َٛت ئٝع ١َٝٝنٞ زا٠ٚ ًَٝاض 472تطًٜٝؤٕ ٚ غ
َُٜٞ نٛضزغتإ ئ١ٚغا 4/6ب١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ي١   472زا، ئٝع ١َٝٝن١ ئ١ٜ٠ٚ١ زاٖاتٞ ْاٚخؤٟ ١ٖض

َٝػتا بؤت١ زٚٚ تطًٜٝؤٕ ٚ  ٍَ ي١ٚ  331بٛٚ، ئ َٝٞ ئ١ّ ئٝع ١َٝٝ ن١ زا١ٜٚتٞ ع١دعٟ ئ١َػا ًَٝاض زٜٓاض، ب١ ث
َٓٝ ٍَ زٚٚ تطًٜٝؤٕ ٚ نٌ ٚ نٛاض ًَٝاض٠ ْاَ َٞ ز٠ضنطزْٞ زاٖات ي١ط١ َٞ ي١ ي َٝت، ئ١ط١ض ع١دع بطٜ  ب

َٝت١  َٞ ئ١ٚ زٚٚ تطًٜٝؤ١ْ ز٠ب ًَٝؤٕ زٜٓاض،  951ًَٝاض ٚ  55تطًٜٝؤٕ ٚ  ١ْ15ؾ١قات زا، زاٖاشيإ ب١ ب
ًَٝؤٕ زٜٓاض، ي١ ١ٜنٝإ ز٠ضز٠ن١ٜت، ع١دع٠ن١  797ًَٝاض ٚ  245تطًٜٝؤٕ ٚ  ١ْ15ؾ١قاتٝؿُإ ن١ْس٠ا 

َٝٞ ئ١ٚ ِض٠ق َٝت١ ب١ ث  847ًَٝاض ٚ  ١َ١189 ن١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ خؤٟ زا١ٜٚتٞ ع١دعٟ ئ١َػاَيُإ ز٠ب
َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ي١  َٜهٞ تطّ ي١ ب١ِض َٝيَن ن١ ئ١ٚإ زاٜٚا١ْ، ثطغٝاض ًَٝؤٕ زٜٓاض، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ئ١ٚ ِض٠ق١َ١ ْاَ

خ١ز٠َاتٞ باْكٞ باظضطاْٞ،  ًَٝاض زٜٓاض ت١ضخإ نطا٠ٚ بؤ 43ِضاثؤضت١ن١زا ١ٜ١ٖ، ِضاثؤضتٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ 
َٝذط١ ي١  َٔ ١َْعاْٞ ئ١ٚ خ١ز٠َاتا١ْ نري ت١قسضيٞ ز٠ناتا د١ْابٝإ ئاَاش٠ٟ نطز ب١ ت١ٚظٜعٞ ض٠ٚاتب، ب

َٟ،  43ت١ٚظٜعٞ ض٠ٚاتب ن١ٝا ت١ٚظٜعٞ ض٠ٚاتب  َٟ باغٞ باْكٞ باظضطاْٞ بؤٟ ت١ضخإ بهط ًَٝاض زٜٓاضٟ ز٠ٚ
َٜع  َٜهٞ تطّ ي١ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ب١ِض ١ٜ١ٖ، ي١ ت١ضخإ نطاٟٚ ئ١دم١َْٛٞ ئاغاٜـ زا ْٛٚغٝؿ١ُ، زٚاٜٞ ثطغٝاض

 َِٜ َٞ، ئ١دم١َْٛٞ ئاغاٜؿٞ ١ٖض َٞ د١ْابٞ ٠ٚظٜط بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ط١ض ٖري ب ًَٝاض ٚ  145ب١ ْٛٚغري ئ١تس٠َ
ًَٝؤٕ زٜٓاض ت١ضخإ نطا٠ٚ بؤ ت١عٜٛعاتٞ ٠َٛظ٠ؾري، بؤ ق١ض٠بٟٛٚ ؾ١ضَاْب١ضإا غ١ٜطّ نطز ب١  511

ؾ١ضَاْب١ضٜإ ١ٜ١ٖ، ئ١ط١ض ن١ِض٠تٞ ز٠ن١ٟ ب١ َٛع١ز٠ٍ ًَٝؤٕ ٚ  6111َػاَيٝؿ٠ٚ١ نٛاض غ١ز٠ن١ٟ ئ١
 ،َٟ َٜهٞ ب١ضن١ٚ َِٝ َٛغت١س١ًٝ ب١ َٛع١ز٠يٞ ًَٝؤٕ ٚ ْٝٛ ًَ َٜو ن١ ز٠تٛامن ب َٜو بؤ ١َٖٛٚ ؾ١ضَاْب١ض ْٛٝ

َٜهٞ به١ٟ، ن١ِض٠تٞ  ض ًَٝاض زٜٓا 111َاْطٞ به١ٟ  12ئ١ط١ض ئ١ٚ ؾ١ف ١ٖظاض٠ ن١ِض٠تٞ ًَٝؤٕ ٚ ْٝٛ
َٟا نْٛه١ ئ٠ٚ١  45ز٠نات، ئ١ٚ  َٝو ئ١ّ ت١ضخإ نطز١ْ ز٠نط َٟا ١ٜعين ي١غ١ض ض ئ١غاغ ظٜاز٠ ي١ نٛ

َٝؿٞ، ن١ِض٠تٞ  ١َٜٓ ئاخري ضاتب ِضاز٠ن َٝٞ ٠َٚي  خ١َآلْس١ْ، ز٠نٝت١ خ١ظ َٝو ١ْٝ بًَ ٟ 12ِض٠ق١َ١، ئ٠ٚ١ ؾت
َٞ، ئ٠ٚ١ ت١عيري ٚ خ١َ ْسٕ ١َٖيٓا َٜهٞ تط ز٠ن١ٟ، ض٠ق١َ١ن١ ب١ َٛس١ز٠زٟ ز٠تسات َٟ، َٔ ثطغٝاض طط

ٍَ، ي١  َٞ غا ٍَ بِطٟ زاٖاتٞ 2111ز٠ن١ّ يٛ َٛقاض١ْ٠نطزمن ٚ ئٝػتٝكطا نطزمن بؤ بٛزد١ٟ غ ٠ٚ٠ تا ئ١َػا
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َٞ، ي١ س١ٚت غ١ز ٚ  ٠َٛٝ زٜاض٠، ٚاتا ت١ْاظٚٚي١ٝ بِط٠ن١ ي١ دٝاتٞ ئ٠ٚ١ٟ ت١قاعٛزٟ ب ْاٚخؤ ن١ّ نطزْٞ ث
َٞ، زٚٚ َٛئ١ؾريَإ 2ئ٠ٚ١ َٛئ١ؾري٠ )نٌ ٚ ئ٠ٚ١ْس٠ٚ٠ ٖات٠ٚٛ بؤ نٛاض غ١ز ٚ ئ١ْ٠ٚ١،  ( ساَي١شيإ ز٠زات

١َُٜ، ن١ ق١ْاع١مت  َٞ ن١ ظؤض ١َتطغٝساضٕ، ٜإ ئ٠ٚ١تا ئ٠ٚ١ ؾهػ  غٝاغ١تٞ ئابٛٚضٟ سه١َٛتٞ ١ٖض ز٠زات
َِٜ زا  َٞ ناب١ٟٓٝ ِضابطزٟٚٚ سه١َٛتٞ ١ٖض َٝٞ ١ْٝ نْٛه١ ي١ َا٠ٟٚ غ َُٜٞ نٛضزغتإ  7ٚ  6ٚ  5ث ١ٖض

َُٜٞ نٛضزغتإ ق١باض٠ٟ ئاَيٛطؤِضٟ باظضطاْٞ ي١ نؤت١ غ١ض ١ْخؿ١ٟ تاق ًَٝاض زؤالض٠ٚ٠  ١11ٟ دٝٗاْٞ، ١ٖض
َٞ، ي١ زاب١ظٜين زاٖاتٞ ْاٚخؤ ي١  31ٖاتؤت١ غ١ض  ًَٝاض زؤالض، ق١ْاع١مت ١ْٝ ئ٠ٚ١ ؾهػ  ئٝكتٝكازٟ ب

َٝؿ٠ٚ١، ئ١ٜٚـ بطٜ  ١ٜ  َٜت١ ث ي١ ثطؤش٠ ٜاغاٟ بٛزد١ ن١ ت١قسِٜ نطا٠ٚ، ن١ٚات١ ْٛقت١ٟ ز٠ّٚٚ ز
َٞ سٝػابٞ ٚضزٟ بؤ  ؾاضز٠ٚ١ْٟ غ١ضنا٠ٚ ٚ بِطٟ زاٖات١ ْاٚخؤ١ٜٝنإ، ن١ ئ٠ٚ١ف ظؤض ١َتطغٝساض٠، ز٠ب
١َُٜ غ١ض ئ١ٚ َٛالس١ظا١ْٟ  به١ٜٔ، ئ١ّ َٛئ١ؾري٠ ي١ ئ١ضقاَٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ خؤٟ سٝػابٞ بؤ نطا٠ٚ، ز

َِٝٓ ن١ ت١زِٜٚٓ نطز٠ٚٚ، ١ْنّٛٚ ي١ ِضاغ  زا ي١ ؾ١ضَاْط١نإ ٚ ي١ زاّ ٚ ز٠ظ طاناْٞ سه١َٛت زا ٚقٛالت ب
َِٜ ئاضاغت١ٟ ث١ضي١َاْٞ sampleٚ ت١سكٝكٞ ١َٜساْٞ به١ّ ٚ ) َٞ ؾت سه١َٛتٞ ١ٖض ( ٠ٚضبططّ، ئ٠ٚ١ غ

١َّٝٝ/ ثطؤش٠ ٜاغاٟ  نطز٠ٚٚ، ١ٜن١ّ ت١قطٜطٟ ق١ضؼي ؾ١ف َاْطٞ ١ٜن١ّ، ز٠ّٚٚ/ ئٝػتُٝاض٠ٟ َٛاظ١ْ٠، غ
َٝٛإ ئ١ٚ غٝا١ْ نطز َٜٓس١ٜ٠ٚ١ْنٞ بٛزد١، ت١ْٗا ب١ضاٚضزّ ي١ ْ ٠ٚٚ، ٖٝهٞ تط، ١ٜعين ي١ب١ض ئ٠ٚ١ خٛ

َٝٓت١ نطز٠ٚٚ ن١ سه١َٛت ئاضاغت١ٟ ث١ضي١َاْٞ نطز٠ٚٚ ي١ بٛزد١ٟ غاَيٞ  َٞ زؤنَٝٛ ِض٠ق١َِٝ بؤ ئ١ٚ غ
َٞ بِطط١ ١ٜ١ٖ ي١ َازز٠ٟ ١ٜن١ّ زا، 2112 ، خاَيٞ ١ٜن١ّ/ ي١ ؾ١قًٞ ١ٜن١ّ زا ن١ ؾ١قًٞ ٚاضٜسات١ غ

َٞ ساَي١تٞ زا٠ٚ، َٔ ز٠ن١ُ غ١ض ظدمري٠ ١ٜن١َٝإ باغٞ زاٖاتٞ ْاٚخؤٜٞ  ٟ َازز٠ن١ ن١ بطٜ  ١ٜ ي١ 3ن١ غ
ًَٝاض زٜٓاض٠، ئ١ط١ض ت١سًٜٛٞ ئ٠ٚ١ ثاض٠ٟ  121ًَٝاض زٜٓاض باغٞ ثٝرتؤ زؤالضٟ ١َس١يٞ ١ٜ، ئ١ّ  121

َٟ، ن١ خؤؾٝإ ْٛٚغٜٝٛا١ْ ١ٖض ب١ ١ْقٞ ع١ض٠ب١ٝٝن١ ) عً اسيتْد ّ اسطتَلو حملًٔا ثٝرتؤزضالض٠ بهط
َٜو ن١ ي١ عرياق٠ٚ١ بؤَإ ٖات٠ٚٛ ي١ َٛق١زضي١ٟ ِضاثؤضت١ن١ٟ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ّدّالز"برت "(، ثٝرتؤزؤالض

َٞ نطز٠ٚٚ  َُٜٞ  43ئاَاش٠ٟ ث َٝهٞ تطٟ ١ٜ١ٖ، ئ١ٚ ١ْٚت١ٜ١ ن١ ي١ ١ٖض ًَٝاض زٜٓاض٠، ئ٠ٚ١ سٝػاب
َٜط١ٟ بؤِضٟ ِض٠ئٝػ٠ٚ١ٝٝ ؾطؤؾطا٠ٚ نؤت١ ب١غسا، ي١ سك١ٟ ب١غساٚ ١َُٝ ئ٠ٚ١ٟ ب١ض نٛضزغتا٠ٚ١ْ ي١ ِض ٠ ئ

 َٟ َُٜٞ نٛضزغتإ ز٠ن١ٚ ًَٝاض زٜٓاض٠ ب١سػٞ ١َْتٛز ٚ َٛغت١ًٖ١نٞ  121ًَٝاض٠، ب١يّ ئ١ٚ  ١ٖ42ض
َٞ، ثاض٠ٟ ؾطؤؾٞ ١ْٚت١ن١ خؤٟ نٛاا نْٛه١  َُٜٞ نٛضزغتا١ْ، ئ١ط١ض ئ٠ٚ١ ثاض٠ٟ ثتؤزؤالض٠ن١ ب ْاٚخؤٟ ١ٖض

ًَٝؤٕ زؤالض ز٠نات١  111ًَٝؤٕ زؤالض،  111ت١سًٜٛٞ ز٠ن١ٟ ب١ شَاض٠ ٚ ِض٠ق١ّ زٜٓاض ٚ زؤالض، ز٠نات١ 
َٝهٞ ِض٠ق١َٞ بريناضٟ  111 َٝذا١ٜ ت١سًٜٛ ًَٝؤٕ ب١ضٌَٝ، ئ١ط١ض ١ْٚت ٚ غاظ٠ن١ ز٠ظامن/ غاظ ب١ ١َتط غ

َٝري،ز٠نات١ ْعٜه١ٟ  85به١ٟ ز٠نات١ ١ٜعين ب١  َٟ  9ًَٝؤْٞ ب١غساف زابٓ ًَٝاض زؤالض، ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ي١ نٛ
١َُٝ بؤ زابري  2ظدمري٠  ٠ٚ13ظاض٠تٞ زاضاٜٞ خؤٟ ي١ الث١ِض٠  ١ٜا ي١ ِضاثؤضت١ن١زا ِضاثؤضتٞ ئاَاش٠ٟ نطز٠ٚٚ، ئ

َٜػتط١ناْٞ ناض٠با  تطًٜٝؤٕ زٜٓاض زابري ز٠ن١ٜٔ ي١ ب١ض١َٖٞ  5نطزْٞ ١ْٚت ٚ غٛٚت١َ١ْٞ، طاظٚاٌٜ بؤ ٚ
١ًَٝ ب١ض١َٖٞ ١ْٚت ٚ غ  5اظ ١ْٚت ٚ غاظٟ ْاٚخؤٜٞ، ٚاتا ي١ ِضاثؤضت١ن١ٟ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ خؤٜسا ز٠ي

َٜػتط١ناْٞ ناض٠با، ٚاتا سه١َٛت ئٝعترياف ز٠نات ن١ ثاض٠ٟ  َٜت بؤ طاظٚاٌٜ بؤ ٚ تطًٜٝؤٕ زٜٓاض زابري ز٠نط
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تطًٜٝؤْٞ ق١ضف نطز٠ٚٚ، باقٝات١ن١ٟ تطٟ  5ؾطؤؾٞ ١ْٚت ٚ غاظٟ ١ٜ١ٖ، خؤٟ بؤ زابري نطزْٞ طاظٚاٌٜ 
 ١ْٝ ي١ زاٖات زا ١ْبٛٚ،......

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع الاعٌٝ/ غ١ض  ؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ِض
.َٞ َٝٔ ئ٠ٚ١َإ بؤ ئٝعاز٠ به٠ٚ١، ظ٠ظي١ت ١ْب  ناى لري ز٠َي

َٜع لري غًِٝ اَري ب١ك:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ ثطؤش٠ ٜاغاٟ بٛزد١ ١ٖضزٚٚنٝإ زا، ي١ ب١ؾٞ زاٖات زا ؾ١قًٞ ١ٜن١ّ  ي١ ِضاثؤضتٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ي١ط١
َٞ  3ظدمري٠  1َازز٠ٟ   ١ٜ111 ئ١ط١ض ت١سًٜٛٞ به١ٟ ز٠نات١  121ٜٓاض ثرتؤزؤالض٠، ئ١ّ ًَٝاض ز 121ز٠َي

ًَٝاض زؤالض ظٜاتط، ئ٠ٚ١ خاَيٞ  8ًَٝؤٕ زؤالض٠ن١ٟ ب١غساٜؿٞ به١ٜت ز٠نات١  85ًَٝؤٕ ب١ضٌَٝ، ظ٠ضبٞ 
ٟ ِضاثؤضتٞ 2بِطط١ )ز( ظدمري٠  ١ٜ13ن١ّ، خاَيٞ ز١ّٖٚٚ ن١ سه١َٛت خؤٟ ئٝعترياف ز٠نات  ي١ الث١ِض٠ 

َٝت/ ي١ ب١ض١َٖٞ ١ْٚت ٚ 2بِطط١ )ز( ظدمري٠  13اٜٞ، ي١ الث١ِض٠ ٠ٚظاض٠تٞ زاض ٟ ِضاثؤضتٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ز٠َي
َٜػتط١ناْٞ ناض٠با، ئ٠ٚ١  5غاظ  َٜت بؤ طاظٚاٌٜ، بؤ زابري نطزْٞ غٛٚت١َ١ْٞ بؤ ٚ تطًٜٝؤٕ زٜٓاض زابري ز٠نط

زابري نطزْٞ طاظٚاٌٜ ق١ضف تطًٜٝؤٕ بؤ  5ئٝعترياؾ١ ن١ ثاض٠ٟ ؾطؤؾٞ ١ْٚت ١ٜ١ٖ ي١ ١َس١يٞ، سه١َٛت 
تطًٜٝؤٕ زٜٓاض، زاٖاتٞ خاَي١  11ًَٝاض ٚ ٠ْٛٝن١ ز٠نات١ ْعٜه١ٟ  8ز٠نات، باقٝات١ن١ٟ تطٟ نٛاا نْٛه١ 

َٝٞ خؤٟ زا  َٝهٞ تط٠ ي١ غ١ضنا٠ٚ ْازٜاض٠ناْٞ زاٖاتٞ ْاٚخؤٜٞ ن١ ي١ ِضاغٝ  زا ي١ د غٓٛٚض١ٜٝنإ ن١ ب١ؾ
َٞ سٝػابٞ بؤ به١ٜٔ، ١ٜن١ّ/  زٜٓاض سه١َٛت خؤٟ ي١ ِضاغ  زا ئ٠ٚ١ ظاْٝاضٟ َٔ ١ْٝ، ًَٝاض  31ز٠ب

ٍَ تٛضنٝا ق١باض٠ٟ ئاَيٛطؤِضٟ باظضطاْٞ بؤت١   12ظاْٝاضٟ سه١َٛت١ ي١ ِضاط١ٜاْس١ْنإ زا بآلٚ بؤت٠ٚ١، ي١ط١
َٝطإ زا بؤت١  ٍَ نؤَاضٟ ئٝػ َٞ ئ ٍَ ئُٝاضاتٞ ع١ض٠ب١ٝ بؤت١  8ًَٝاض زؤالض، ي١ط١ ًَٝاض  6ًَٝاض زؤالض، ي١ط١

ًَٝاض  31ًَٝاض زؤالض٠،  31ض، ئ١ّ ِض٠ق١َا١ّْ نؤ نطززؤت٠ٚ١، ت١قطٜب١ٕ ب١ ئٝكطاضٟ سه١َٛت خؤٟ زؤال
 َٞ َٝو ن١ ١ٖب َٝت١ زاٖات بؤ ١ٖض ٚيت َٝت١ ئ٠ٚ١ ز٠ظامن ئاَيٛطؤِضٟ باظضطاْٞ ١ٜ، ن١ْسٟ ز٠ب ن١ْسٟ ز٠ب

 ١111 خؤٟ، ٚاتا نابطا %ٟ به١، ز٠نات١ زاٖات بؤ ئ١ٚ ٚيت5ق١باض٠ٟ س١طيٞ ت١بازٚيٞ تٝذاضٟ ظ٠ضبٞ ي١ 
 َٞ %ٟ به١ 5ًَٝاض٠، ن١ِض٠تٞ ي١  ١ٖ31ظاض زٜٓاض قاظاْر ز٠نات، ئاَيٛطؤِض٠ باظضطا١ْٝٝن١  ١ٖ5ظاض زٜٓاض بؿطؤؾ

َٝه١ ي١ٚا١ْٟ ن١ ي١ غ١ضنا٠ٚنإ زا زٜاض  َٝٓر غ١ز ًَٝؤٕ زؤالض ي١ زاٖاتٞ غ١ْ١ٟٚ، ١ٜن َٜو ٚ ث ز٠نات١ ًَٝاض
زؤالضٟ بؤ  1111باغٝإ نطز ْان١ُ غ١ضٟ، ئ١ط١ض ١ٖض ئؤتؤَب١ًٝى  ١ْٝ، ١َٚظٚٚعٞ ئؤتؤَؤبٌٝ، بطاز٠ضإ

َٟا بهؤ بؤ  ٠َٜٛ ز٠غت ز٠ن١ٚ َٟ ظاْٝاض١ٜٝنإ ي١ نٛ سٝػاب به١ٜٔ، بهؤ بؤ ئ١ٚ نؤَجاْٝا١ْٟ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ١ْٚتط
ئ١ٚ نؤَجاْٝا١ْٟ ن١ غ١ٜاض٠ ز٠نِطٕ ٚ ز٠ؾطؤؾٔ، بهري ي١ خاَي١ غٓٛٚض١ٜنا٠ٚ١ْ ٚ ١َٖٛٚ ئ١ٚا١ْ ئ١ٚ 

َٟ، ْعٜه١ٟ ِض٠ق١َاْ  151زا، ١ٖ2111ظاض ئؤتؤَؤبٌٝ زاخًٝٞ نٛضزغتإ ب٠ٚٛ ي١ غاَيٞ  ١151 ز٠غت ز٠ن١ٚ
َٝين ب١ نٛاض ثػتؤْٞ ق١باض٠ بهٛٚى سٝػابٞ به١ٟ  ١ٖ1111ظاض، ئ١ط١ض ١ٜنٞ  َٞ بػ  151زؤالضٜؿٝإ ي

َٝه١ ي١ٚ ثاضا١ْٟ ن١ ي١ ْاٚ زاٖات زا زٜاض ١ْٝ، خاَي َٞ ًَٝؤٕ زؤالض ز٠نات، ئ١ّ ثاض٠ف ١ٜن َٝهٞ تط ئاَاش٠ٟ ث
َٟ، ٚاتا َٛٚن١ٟ  َِٜ بؤٟ ق١ضف ز٠نط نطا ٚ ت١ئهٝسٟ ز٠ن٠ٚ١َ١، غٓسٚٚقٞ خا١ْْؿٝين ي١ بٛزد١ٟ ١ٖض
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َٟ ثاض٠ن١  َٝهٞ تاٜب١ت١، سه١َٛت َٛغا١َ١ٖ ز٠نات، ي١ٚ َٝٞ غٓسٚٚق ًَ خا١ْْؿٝٓإ ي١ ْاٚ َٝعا١ْٝزا١ٜ، ١ْى ب
َٝط ئ١ط١ض غ١ٜطٟ ئٝػتُٝاض٠ ن١َ١ ي١ ْاٚ َٝعا١ْٝ ت١غت١ٜ١ٟٝ ز٠نات ٚ ت١ععٜعٟ ز٠نا ت، ١ْخ

ت١عي١ٝٝٓٝن١ ز٠ن١ٟ بؤ َٛت١قاعٝسٜين ١َز٠ْٞ، بؤ َٛت١قاعٝسٜين ع١غه١ضٟ ن١ ت١ضخإ نطا٠ٚ خٛزٟ 
َٝت١  َٟ ٚ ز٠ن ثاض٠نإ، ضاتب١نإ ي١ ْاٚ بٛزد١ خؤٟ زا ١ٜ١ٖ، ئ١ٚ ثاضا١ْٟ ن١ ي١ ٠َٛظ٠ؾٝين ز٠ٚي١ ز٠بِط

َٝػتا ناض٠ْٛٚغٞ  َٝه١ ي١ٚ زاٖاتا١ْٟ ن١ زٜاض ١ْٝ، ثاض٠ٟ غٓسٚٚقٞ خا١ْْؿ٠ٚ١ٓٝ  تا ئ زٜاض ١ْٝ، ١ٜن
َٝه١ ي١ٚ ؾتا١ْٟ  ٠ٚظاض٠تٞ ئ١ٚإ ْان٠ٚ١ُ غ١ضٟ، ١َٖٟٛٚ ز٠نِ ظائٝس٠ٕ ت١قؿ١ٟٝ غٛي١ف، ت١بع١ٕ ١ٜن
َٟ ت١قؿ١ٟٝ غًؿ١ٟ ع١قاضٟ ١ٜ، غًؿ١ٟ ظ٠ٚاد١، غًؿ١ٟ ١َؾاضٜعٞ  َٞ، ز١َ٠ٚ َٞ ي١ زاٖات زا زٜاض ب ن١ ز٠ب

١ٖظاض ١ْؾ١ض غٛٚز١َْس ب٠ٚٛ ي١ غًؿ١ٟ، ن١  118، 117َٝػتا ناى قازض ٚتٞ بهٛٚن١، ١َٖٛٚ ئ١ٚا١ْ ئ
٠ٚ١َٜٓ، ئ١ٚإ  َٝهٞ ظؤض ط١ٚض١ٜ٠ٚ ظؤض زَيدؤؾٞ نطزّ ي١ غًؿ١ٟ ظ٠ٚاز، ب١ؽ ئ١ٚا١ْ ز٠ط١ِض ب١ِضاغ  ِض٠ق١َ

ٍَ زا َٜت٠ٚ١ا نؤٕ َا١ََي١ٟ ي١ط١ َٜهٞ ز٠ط١ِض َٟ، ن١ْس َٝٝإ بسض َٞ ٚ ث َٟا  ْانٔ بؤ خا١ْ٠ٚناْٝإ َٝٓش١ ب ز٠نط
َٝٞ ت١قطٜطٟ ٠ٚظاض٠تٞ  َٝٓإ، ت١بٝعٞ ب١ ث ١َُٜ غ١ض بٛزد١ٟ ٠ٚب١ضٖ َٞ ب١ ٚضزٟ سٝػابٞ بؤ به١ٜٔ، ز ز٠ب

َٝت ي١ غاَيٞ 9ي١ ظدمري٠  16زاضاٜٞ خؤٟ الث١ِض٠  زا سه١َٛت ي١ بٛزد١ٟ ثطؤش٠نإ، ي١  2111زا ز٠َي
َٝٓإ، ي١  تطًٜٝؤٕ ٚ  4، ئ١ّ ِض٠ق١َ١ %ٟ ق١ضف ١ْب47٠ٚٛ%ٟ ق١ضف ب٠ٚٛ، ٚاتا ي١ 53بٛزد١ٟ ٠ٚب١ضٖ

ًَٝاض زٜٓاض، ئ٠ٚ١ ثاض١ٜ٠نٞ  219تطًٜٝؤٕ ٚ  2%ٟ ن١ ز٠نات١ 47س١ٚت غ١ز ًَٝاض زٜٓاض٠، ن١ِض٠تٞ ي١ 
َٜع ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ١ٜ١ٖ، ئ١ٚ ثطؤشا١ْ ناَا١ْٕ ن١ ئ١ّ  ظ٠عي١ ن١ ق١ضف ١ْب٠ٚٛ، َٔ ثطغٝاضّ ي١ ب١ِض

َٞ ١ْب٠ٚٛ، ئ١ٚ ثطؤشا١ْ ثاض٠ٜإ بؤ ق١ضف ١ْنطا٠ٚا نْٛه١ ن١ ثاض٠ ق١ضف  َٝب١د ١ْبٛٚ ١ٜعين ثطؤش٠ د
َٝٓر غ١ز ًَٝؤٕ زٜٓاض ت١عيري به١ٜٔ،  َٜو ٚ ث ناَا١ْٕا سٝػاب نطز٠ٚٚ ئ١ط١ض ١ٖض بؤ ١ٜى ثطؤش٠ ًَٝاض

َٞ ١ْنطإٚ ٚ  1472 َٝب١د َٞ ئ١ّ ١ٖظاض ٚ نٛاض غ١ز ثطؤش١ٜ٠ ناَا١ْٕ ن١ د ثطؤش٠ زٜاض ١ْٝ، ز٠ب
َٞ نطز١ْ َٝب١د َٞ ١ْنطا٠ٚ، دا ٠ٚ47ا ِضاثؤضتٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ١ٜ١ٖ، ي١ ١ْن١ْٚٛت١ بٛاضٟ د َٝب١د %ٟ د

َٞ ي١  َٝو ١ْٜتٛاْٞ ب َٝو، ئ١ط١ض سه١َٛت َٜع، ئ١ط١ض ٠ٚظاض٠ت ثطغٝاضٟ ز٠َِٚٚ ئ١ٜ٠ٚ١ ي١ سه١َٛتٞ ب١ِض
َٜٝت٠ٚ١ ١َٖإ ق١باض٠ٟ بؤ 51 َٜهٞ تط ز َٞ بهات ي١غ١ض ض ب١َٓا١ٜى داض َٝب١د %ٟ ت١خكٝكاتٞ َايٞ د

َٝٓر غ١ز ًَٝاض زٜٓاضٟ تطٟ بؤ ت١ضخإ ت١ضخإ ز٠ن١ٜ َٜهٞ تط نٛاض تطًٜٝؤٕ ٚ ث َٜو داض ٠َٛٝض ت٠ٚ١ا ب١ ض ث
َٝو بؤ ثاض٠ٟ  َٜع٠ بِطٜاضَإ زا غٓسٚٚق ١َُٝ ي١ّ ث١ضي١َا١ْ ب١ِض ز٠ن١ٜت٠ٚ١ا ت١بٝعٞ ي١ غاَيٞ ِضابطزٚٚزا ئ

َٜ َٞ بهط َٝت َْٛاق١ي١ٟ ث َٜت ٚ ١ْن َٜت، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ت١زٜٚط بهط َٝٓإ زابٓط ت، سٝػاباتٞ ١ٖض بؤ ٠ٚب١ضٖ
َٜهٞ تط ئ١ٚ ثطغٝاض٠ ز٠ن٠ٚ١َ١، ئاٜا ئ١ّ ثاض٠ َا٠ٚ ٜإ ٠ٚنٛ  َٞ، ب١يّ ئ٠ٚ١ف زٜػإ داض ثطؤش٠نإ خؤٜإ ب
َٝٓت١ناْٞ سه١َٛت، ت١بٝعٞ دٝاٚاظٟ ي١ شَاض٠نإ  َٝهٞ تطّ ي١غ١ض زؤنَٝٛ َٞ نطا٠ٚا خاَي ت١غت١ٟٝ ع١دعٟ ث

َٝو ي١ سٝػاباتٞ َايٞ زا، خؤٜإ با ز٠ ظأْ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ، ي١ سٝػاباتٞ َايٞ زا زٚٚ ِض٠ق١ّ زا ٠ٚخت
َٞ، زٚٚ ْٛقت١ّ ب١ضاٚضز نطز٠ٚٚ،  َٝػٞ سٝػاب١ٝٝن١ زضٚغت ز٠ب دٝاٚاظٟ ١ٖبٛٚ طَٛإ ي١غ١ض نؤٟ ثطؤغ

َٝهٝإ ئ١ٚ ِضاثؤضت١ ق١ضؼي ؾٝعًٞ ؾ١ف َاْط١ٝن١ٜ١ ن١ ْاضزٜٚٚا١ْ بؤَإ، ز٠ضخػت١ٟ شَاض٠  الٟ  ١ٜ5ن
َٝو ي١ س١ق١ًناْٞ ئٝػتُٝاض٠ٟ َٛاظ١ْ٠  5شَاض٠ خؤٜإ ١ٜ١ٖ، ز٠ضخػت١ٟ  ٍَ ئٝػتُٝاض٠ٟ َٛاظ١ْ٠ ١ٜن ي١ط١
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، ئ١ّ زٚٚا١ْ ي١ّ ساَي١تا١ْ َٛقاض١ْ٠ّ نطز٠ٚٚ، )غً  ٚ 31/6/2111ق١ضؼي ؾٝعًٞ ؾ١ف َاْطٞ ١ٜن١َ١، تا 
ًَٝؤٕ  618ًَٝاض ٚ  861ٟ ت١قطٜطٟ ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٝ بؤ ق١ضؼي ؾٝعًٞ 5خسَات( ب١ ز٠ضخػت١ٟ شَاض٠ 

ًَٝاض ٚ  2ًَٝؤ١ْ، ٚاتا ق١باض٠ٟ دٝاٚاظ١ٜٝن١ ن١ْس٠ا  211ًَٝاض ٚ  864ٜٓاض٠، ي١ ئٝػتُٝاض٠ٟ َٛاظ١ْ٠زا ز
ًَٝؤ١ْ، ي١ َٛاظ١ْ٠،  834ًَٝاض  75زا١ٜٚتٞ،  5ًَٝاض ي١ ز٠ضخػت١ٟ شَاض٠  75، ي١ ئٝعاْات زا 582

 َٞ ًَٝاض ٚ  71ًَٝؤ١ْ، ٚاتا  589ًَٝاض  5ئٝػتُٝاض٠ٟ َٛاظ١ْ٠ ن١ ١ٖض ١َٖإ د١ٗٝت ئاَاز٠ٟ نطز٠ٚٚ، ز٠َي
َٝت ئ٠ٚ١ْس٠، نؤتا١ٜٝن١ٟ ؾ١ضقٞ 5ًَٝؤٕ زٜٓاض ؾ١ضقٞ ١ٜ١ٖ، ي١ّ ١َٓٝس١ ي١ ز٠ضخػت١ٟ شَاض٠  245 زا ز٠َي

َٜط ثطغٝاض٠ٚ٠،  َِٝ سٝػابات١ن١ ١َٖٟٛٚ ز٠خات١ ش ًَٝؤٕ زٜٓاض  411ًَٝاض ٚ  141دٝاٚاظٟ ثاض٠نإ ن١ ز٠َي
)غً  ٚ خسَات(، ئٝعاْات، ١َٓٝح، ١َْاؾعٞ ئٝذتُٝاعٞ،  ١ٜ١ٖ ن١ ئ١ّ س١ق ١ّْ َٛقاض١ْ٠ نطز٠ٚٚ،

ٍَ )مصسّفات أدسٚ) ٍَ ئٝػتُٝاض٠ٟ  5ئ١ٚا١ْ ي١ ز٠ضخػت١ٟ شَاض٠  مْجْدات غري مالٔ٘ ،(، ي١ط١ ي١ط١
ًَٝؤٕ زٜٓاض ؾ١ضقٞ ١ٜ١ٖ، ئ٠ٚ١ بؤا ي١ ِضاثؤضتٞ ٠ٚظاض٠تٞ  411ًَٝاض ٚ  141َٛاظ١ْ٠ن١ َٛقاض١ْ٠ّ نطز٠ٚٚ 

َٞ نٞا ي١الث١ِض٠  ١2112ٟ غاَيٞ زاضاٜٞ زا ي١ َٛاظ٠ْ زا ي١ ب١ؾٞ ب١خؿٝين ٠ٚظاض٠تٞ  4ٟ ظدمري٠ 14زا ز٠َي
َٝت  َٝت ي١  2112ًَٝاض ت١ضخإ نطا٠ٚ بؤ ؾاض٠ٚا١ْٝٝنإ، ب١يّ ي١ َٛاظ١ْ٠ٟ غاَيٞ  192زاضاٜٞ ز٠َي زا ز٠َي

خؿري ٚ ئ١ٚا١ْ، ئٝػتُٝاض٠ٟ َٛاظ١ْ٠ن١زا، ٚاتا ِضاثؤضت١ن١ٟ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ن١ ؾ١ضسٞ نطز٠ٚٚ ي١ ب١
 799ًَٝاض ٚ  378ًَٝاض، ي١ ئٝػتُٝاض٠ٟ َٛاظ١ْ٠ن١ ن١ غ١ٜطّ نطز ي١ ب١خؿ١ٓٝنإ زا  392ٚت١ٜٚٛتٞ 

ًَٝاضٟ ؾ١ضق١، ئ٠ٚ١ نؤٟ غٝػت١َٞ سٝػابٞ ٚ نؤٟ ئٝعسازٟ َٛاظ١ْ٠  211ًَٝاض ٚ  13ًَٝؤٕ زٜٓاض٠، 
َٜط ثطغٝاض٠ٚ٠، ئاخري ت٠ٚ١ضّ ي١ َٛالس١ظ٠ ي١ ِضاغ   زا ١َقٝاؽ ي١ ئاَاز٠نطزْٞ بٛزد١ ١َٖٟٛٚ ز٠خات١ ش

َٝط٠زا ي١ ئٝػتُٝاض٠ٟ َٛاظ١ْ٠ زٚٚ س١قًِ ب١ضاٚضز نطز٠ٚٚ، ١ٖض ئٝػتُٝاض٠ٟ  َٛس١ز٠ز زٜاض ١ْٝ، َٔ ي
َٝهٝإ ) َٝهٝإ )مكرتح مً قبل الداٜسَٗٛاظ١ْ٠ خؤٟ، ١ٜن هعْٓضات ، ١ٜن١ّ )متفل ّشازٗ اسالٔ٘ (، ١ٜن

ًَٝؤٕ زٜٓاض٠، ت١بٝعٞ ت١عٜٛعاتٞ  51ًَٝاض ٚ  397ٕ ٚ تطًٜٝؤ 11(، َٛقت١ض٠ح ن١ْس٠ا اسْظفني
َٝٞ ضاتب ْاز٠ّ، ت١عٜٛعاتٞ ٠َٛظ٠ؾري َٛقت١ض٠ح، تؤ باغٞ َٛخ١ق١قاتت ١ْنطز٠ٚٚ،  ًَ ٠َٛظ٠ؾري ْاتٛاْٞ ب
باغٞ ؾ  تاظ٠ت ١ْنطز٠ٚٚ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ زائري٠ نٞ زاٚا نطز ي١ ؾ  تط ز٠تٛاْٞ ئٝذطائات به١ٟ، ب١ؽ ي١ 

َٞ، سه١َٛت ن١ْسٟ زاٚا نطز٠ٚٚا  11َٞ، ئ١ٚ زائري٠ زاٚاٟ نطز٠ٚٚ زائري٠ ٠ٚنٛ خؤٟ ب تطًٜٝؤٕ ٚ ئ٠ٚ١ْس٠ ب
َٝٔ  874تطًٜٝؤٕ ٚ  6 ًَ ٟ بؤ ت١ضخإ نطز٠ٚٚ، باؾ١ ي١غ١ض ئ١غاغٞ نٞا ئٝٓذا ي١ غ١زا ن١ْس٠ بِط٠ن١ا با ب

َٝهِ زا٠ٚ١ٜ ٚمت ي١غ١ض سٝػابٞ  ابٞ ١ْؾ١قاتٞ تطًٜٝؤ١ْن١ٟ ب١غسا١ٜ، سٝػ 117ئ١ط١ض ب١غسا ١ٜن١ّ داض ي
َٜت١ خٛاض٠ٚ٠، ت١ق١ٚضّ  َٟ ي١ ي١ ب١غسا٠ٚ ز غٝازٟ ٚ ١ْؾ١قاتٞ سان١ُٝ ١ْنطا٠ٚ، ئ١ّ ِض٠ق١َ١ ط١ٚض٠ ز٠بِطزض
َٜص٠نإ ب١ ١ٜنػاْٞ دٝاٚاظٟ ١ْٝ، ي١ ت١عٜٛعاتٞ ٠َٛظ٠ؾري  َٝت، ن١ غ١ٜطّ نطز ِض نطز ي١غ١ض ئ١ٚ سٝػاب١ ب

َٜٝت١ غ١ض )غً  ٚ خسَات( 41زا  ٟ زاٚا نطز٠ٚٚ، نطا٠ٚ ب١ تطًٜٝؤٕ ٚ 867ًَٝاض ٚ  282تطًٜٝؤٕ ٚ  4%، ز
َٝهٞ تط ن١ سٝػابٞ ز٠ن١ٟ ئٝعاْات  1/3، زٜػإ ئ١ٜٚـ 626 ًَٝاض بِطٜاض  231بؤ ت١ضخإ نطا٠ٚ، ِض٠ق١َ

َٝه١ ي١ٚ ١َٖي١ 51ٟ ي١ 115زضا٠ٚ، ب١يّ ئ١ٚ  %ٟ بِط٠ٜٛ، ْٝػب١ٝٝتٞ زاب١ظٜين ت١خكٝك١ن١ زٜػإ ١ٜن
٠ٚ١ف َٔ زَيٓٝاّ ي١ ْاٚ سه١َٛت زا ن١غاْٞ ثػجؤِض ٚ ؾاض٠ظا ي١ ِضاغ  زا ي١ ط١ٚضا١ْٟ ن١ َٛت١ٚاظٟ ١ْٝ، ئ
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َٝهٞ ط١ٚض٠ ١ٖض ي١ ١َٖإ ئٝػتُٝاض٠ٟ َٛاظ١ْ٠زا ي١ ب١ٜين زٚٚ  بٛاضٟ سٝػابٞ زا ١ٜ١ٖ، ب١يّ ئ٠ٚ١ طَٛاْ
َٟ، غٛثاغت َٞ بٓاغ١ ز٠ضز٠ن١ٚ ٠َٛٝضٟ ٚ ب َٞ ث َٜهٞ ط١ٚض٠ ب  إ ز٠ن١ّ.غتْٛٚسا١ٜ َٛقاض١ْ٠ّ نطز٠ٚٚ، ب١ضاٚضز

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع الاعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ْاغو خإ، ؾ١ضَٛٚ، ببٛٚض٠ ْاغو خإ، د١ْابٞ ٠ٚظٜط قػ١ٟ ١ٜ١ٖ، ببٛٚض٠.

َٜع باٜع تاَي١باْٞ/ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٟ ي١ َٟ، طٛ َٟ ي١ قػ١نامن ْاطري َِٝ، بؤنٞ َٔ ب١ِضاغ  ْاظامن ئ١ط١ض طٛ ًَ َٟ ن١ َٔ ز٠ٜ ٚ َٛالس١ظاتا١ْ ْاطري
َٞ ١ْن١ٕ، نْٛه١ َٔ ئ١ٚ ١َٚاظٜعا١ْ َٔ ئ٠ٚ١ ؾ١ف ِضؤش٠ ي١ ث١ضي١َامن  َٞ ز٠ن١ٕا با ثطغٝاضّ ي ثطغٝاضّ ي
َٞ ١ْن١ٕ باؾرت٠، بطاز٠ضإ خٛؾو ٚ بطاٜاْٞ ث١ضي١َإ،  َٔ دٛاب ز٠ز٠ٚ١َ٠، ١َعٓاٟ ئ١ٜ٠ٚ١ ئٝرت ثطغٝاضّ ي

َٟ ١ٜن١ّ ْ َٟ باؾ١، داض ، ئ١ّ 31/3ان١ُ غ١ض ئ١ٚا١ْ، باغٞ ئ٠ٚ١ ز٠ن١ّ ب١ ْٝػب١تٞ غاَيٞ تاظ٠ٚ٠ ن١ زاز٠ْط
َٞ َٛالس١ظ٠ٟ  ٠َٛٝ ز٠ب ١َُٝف ظؤض باؾ١، بؤ ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٝف باؾ١، ب١يّ ئ َِٝ باؾ١، بؤ ئ ١َٚظٚٚع١ َٓٝـ ث

١َُٝ ضي٘ئ٠ٚ١ف به١ٕ ي١ عريام زا ) َٞ ز٠ناتا ئ َٝتا ن١ٟ ز٠غت ث ب١ِضاغ  ئ٠ٚ١ (ٟ َايٞ ن١ٟ ت١ٚاٚ ز٠ب
١َُٝ ٖاتؤت١ ْاٚ نٛضزغتإ، ي١ ْاٚ ث١ضي١َإ ب١ؽ  ن١ْس داض َٔ باغٞ ئ١ٚ ١َٚظٚٚع١ّ نطز، ٚمت زاٖاتٞ ئ
َٞ ز٠ن١ّ،  َٝطٜٔ، ِضداتإ ي ٌَ به١ٜٔ، قائ١ٜ١ُٝنٞ تط بٓ َٝ َٝري ؾ ١َُٝ ب ب١ زٚٚ ١ْٚع ٖات٠ٚٛ، ١ْى ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ

١َُٝ ثاض٠ن١ ثاض٠ٟ ١َْاؾعٟ  طَٛططُٝإ، سسٚزضيإ ٠ٚض١ْططت٠ٚٛ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ب١ زاٖات١ن١ٟ ن١ ١َع١ًَٛ ئ
َُٝإ 476ؾ١ضع زاَٚا١ْ، ئ١َػاَي١ن١ ئ١ٚ زاٖات١ زاٖاتٞ عا١َ، ئ١ٚ  ، ئ٠ٚ١ ١ٜى، نْٛه١ ثاض٠ن١ ثاض٠ن١ٜإ ي

َٝص١ْٟ زاضاُٜٝإ زا٠ٚت٠ٚ١  َٝٞ زا٠ٚ دٛابٞ ي ٍَ زاَآْا٠ٚ ئ٠ٚ١تا ئٝؿاض٠شيإ ث َُٝإ، ئ١َػا بِطٟ ٚ ١ْٜاْسا٠ٚ١ٜ ث
َٜٞ ي١ٚ ئٝعاس١ بؤ ئ١ َٝؿٛٚتطَإ زا ئٝعاظيإ زا٠ٚ، ب١زاخ٠ٚ١ زٜاض٠ ن١ؽ طٛ ٚ ١َٚظٚٚع١ ٚ ي١ دٛابٞ ث

َٝذط١ ي١ٚ زاٖات١ ئ١ٟ ئ١ٚ زاٖاتا١ْ ن١ٝ ي١ّ ئٝػتُٝاض١ٜ٠  َِٝ بؤ ١َٖٛٚتإ ب َٜهٞ تطٜـ ز٠َي ١ْب٠ٚٛ، داض
( علٙ نل ٍٍئ٠ٚ١تا ن١ؽ ْاظامن ) زاَا١ْ ي١ ْاٚ ١َٓٝح زا ١ٜ١ٖ، ئ٠ٚ١ ئ١ٚ زاٖاتا١ٜ١ْ ن١ٚا باغٞ ز٠ن١ٜٔ، ب١يّ

١َُٝ غ١َي١ت بري، خؤظط١  َٝت ئ َٞ ع١دع ١ْٝ، ٠َٚي ٖٞ ئ١ط١ض ع١دع ١ْب َِٝ ئ٠ٚ١ ئ١ط١ض ٚاب ْاظامن بؤا ن١ ز٠َي
غ١َي١ت بري، خؤظط١ ١َْاْعاٜبا١ٜ ئ١ٚ سٝػاب١ به١ٜٔ، ؾاض٠ظاٜـ ٖٝ ، َٔ خؤّ ِض٠ْط ئ١ٜ٠ٚ١ ؾاض٠ظا ١ْب، 

َٝػتا ئ١ٚ ع١دع٠ ز٠ض١ْنٛٚبا١ٜ، َٔ ب١يّ خؤظط١ ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٝف ئ١ ٚ ؾاض٠ظا١ٜٟٝ ١ْبٛا١ٜ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ
َٝٔ ٠َٚي  ٚا ٚتطا،  َٝٔ ع١دع ١ْٝا خؤ ئ٠ٚ١ ب١ؽ بؤ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ بًَ ْاظامن ب١ِضاغ  ئ١ّ ع١دع٠ نؤٕ ز٠َي
١َٜٓٝ ئ١ّ قاع١ٜ١ ١ْ  َٝٓٔ، ب١ٜاْٞ ز َٝط، ئ١ٚ ع١دع٠ ١ٜ١ٖٚ ع١ًُٕٝٝ ١َٚدٛز٠، ؾ١ضَٕٛٚ َٛخت١م ب ١ْخ

َٝت١ شٚٚض٠ٚ٠، ؾ١ضَٕٛٚ َٝعا١ْٝٝن١ٜإ َٔ ْ ١َُٝ شٚٚض٠ٚ٠، ْا١َٜيِ ١ٜى ن١غٞ بطاز٠ضاْٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ب اٜ
َٝٔ ن١ ع١دع ئ٠ٚ١ْس٠  ًَ َٟ ب ٠َٛٝ ن١ بتا١ْٚ َٞ با زٜطاغ١تٞ به١ٕ، بعامن ع١دع ١ٜ١ٖ ٜإ ١ْٝا ب١يّ ئ بس٠ْ

َٝهٞ تط٠، ع١دع نؤٕ ١ْٝا ع١دع٠  ٚ د١ْابٝؿتإ ١ٖض ي١ٚ ١ْٝ، ع١دع ١ْٝ ٚ ع١دع ١ْٝ، ئ٠ٚ١ ؾت
َٝٓر غ١زٚ ؾ١غت ٚ ئ٠ٚ١ْس٠تإ ع١دع ئ٠ٚ١ نطز٠ٚٚ، ئ٠ٚ١ ٖٞ  قاع٠ٚ١ٜ١ غاَيٞ ِضابطزٚٚ ١ٜى ٚ ث
َٞ ز٠ن١ّ ئ١ّ  َٝؿ٠ٚ١، بطانامن، خٛؾه١نامن، ِضداتإ ي َٜت١ ث َٝػتان١ ز ت١ضانَٛاتٞ ع١دعٟ غاَيٞ ِضابطز٠ٚٚ ن١ ئ
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َٞ ز٠ن َٞ ز٠ن١ّ، باغٞ باْكٞ باظضطاْٞ ز٠ن١ٕ، ١َٚظٚٚع١ ب١ ٜٚصزإ ت١َاؾاٟ به١ٕ، ِضداتإ ي ١ّ، ِضداتإ ي
باغٞ ئ٠ٚ١ ١َٖٟٛٚ ي١ ْاٚ ١َٓٝح زا ئ١ٚ ؾتا١ْ ١َٖٟٛٚ ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ، ١ٜعين ئ٠ٚ١ ب١ِضاغ  َٔ ْاظامن 
َٝبٛٚضزٕ ز٠ن١ّ، ثاض٠ٟ ١َْاؾعٟ  َٟ ئ١ٚ ١َٚظٚٚع١ بعأْ، ١ٜعين زاٚاٟ ي ٠ٚ١َٜٓٓا ٜإ بؤ ْاتا١ْٚ بؤنٞ ْاخيٛ

َٝػتا ١ٜ٠َٛٝ ٚ ب١ٚ  سسٚزٟ ن١ ئ َٜت، ئ٠ٚ١ ئ٠ٚ١ْس١ٜ٠ ٚ ب١ٚ ؾ َٟ، ن١ سٝػاب ز٠نط ١ٜ٠َٛٝ باؽ ز٠نط ب١ٚ ؾ
َٝط٠ٜٔ، د١ْابٞ غ١ضؤنٞ  ١َُٝ ي َٝؿتا َٛاظ١ْ٠ َٛقاز٠ق١ ١ْنطا٠ٚ، ئ ١ٜ٠َٛٝ، خؤ ئ٠ٚ١ ظؤض ططإ ١ْٝ، ٖ ؾ

َٝطٟ بؤ ئ١ٚ ١َْؿ١ظ٠ سسٚٚز١ٜٟ ن١ د١ْابت ئ َٝهٞ ِض٠قاب١ٟ َايٞ بٓ َٝػتان١ ١ٖٜي١ت ١ٚ ث١ضي١َإ ئ
١َُٝ ِضاغت بٜٛٚٔ ئ٠ٚ١ قػ١ ْان١ٜٔ، ئ١ط١ض ِضاغتٝـ ١ْبٜٛٚٔ ي١ ْاٚ  ١َعًَٛات١ت تٝازا ز٠ضنطز٠ٚٚ، ئ١ط١ض ئ
 ١ٜ٠َٛٝ َٟ ٖاتٕٛٚا ١ٜعين ئ٠ٚ١ٟ ن١ د١ْابتإ ب١ّ ؾ عاي١ّ زا ت١ؾٗريَإ به١ٕ، بعاْري ئ١َ١َا١ْ ي١ نٛ

َٝري  ١َُٝ ب َٝٔ، ١ٜعين ئ٠ٚ١ ن١ٝ ١َٚظٚٚعٞ بٛزد١ ب١ّ ١ْٚع١ ئ ًَ َِٝ خؤؾ١ ئ١ّ ز٠ٜ َٝري، ب١ِضاغ  َٔ ث زاٜبٓ
َٞ ئ١ّ س١قائٝكا١ْ ١ٜ١ٖ  َٞ ت١زقٝل بهات، با بعاْ َٞ ز٠ن١ّ ؾٝع١ًٕ با ض٠قاب١ٟ َايٞ به ١َٚظٚٚعا١ْ ِضداتإ ي
ٜإ ْاا ئ٠ٚ١ ئٝـ ٚ ناضٟ ِض٠قاب١ٟ َاي١ٝ، خؤ ِض٠قاب١ٟ َايٞ ت١زقٝكٞ ١َٖٛٚ ١َْاؾٝع٠ناْٞ نطز٠ٚٚ بؤ 

َُٝاْٞ ز َُٝاْٞ ت١زقٝل نطا٠ٚ، ت١قاضٜطٟ ١ٜ١ٖ، ي١ ئٝرباِٖٝ خ١يٌٝ س١ؾت١ى، ١َعًَٛاتتإ ي١ غً  11ا، ي١ غً
َٝػتان١ ي١ ئٝرباِٖٝ خ١يٌٝ بٕٛٚ ي١ ت١زقٝل، با ١ْتائٝذٞ ت١زقٝك١نإ بؤ ئ١ّ ١َٚظٚٚع١ف  َٝـ ئ ِضؤش ث

 ،َٔٝ َٝٔ باٚنِ ئ٠ٚ١ ي١ ت١قطٜطٟ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ زا ز٠َي ًَ َٝهٞ ث١ضي١َاْٞ بِطؤٕ ب َٝت، ١ٖٜي١ت َٝري ب١ ب ١َُٝ ز٠َي ئ
١َُٝ ي١ ت١قطٜط٠ن١َإ زا ٚا ٠ٜٚ ٟ ئ٠ٚ١َإ  َٞ ز٠ن١ّ ئ َٝٔ ١ْٝ، ِضداتإ ي تطًٜٝؤٕ ١ٜ١ٖ، ئ١ٚاْٝـ ز٠َي
١َُٝ ئ١ٚ ث١ضي١َا١ْ ٠ٚنٛ ئ٠ٚ١ٟ ن١  ١َُٝ عريام، ئ نطز٠ٚٚ ن١ٚا ثاض٠ٟ ١َْاؾعٟ سسٚزٜإ ١ْزا٠ٚت٠ٚ١ ب١ ئ

َٝه١ ي١ زاٖات ٚ غاَيٞ ِضابطزٚٚ سٝػاسيإ نطز، ١َٝٝ،  ب١ؾ بٛٚ، ١َٖٛٚ نؤٟ  311ب١  ١ٖ415َٛٚتإ ئاطاتإ ي
١َُٝ، ي١ ئ١خريزا سه١َٛتٞ عرياقٞ ث١ؾُٝإ ب٠ٚ٠ٚٛ، ن١ْس 715، ئ١ٚ 715ز٠ٜهطز٠  ٜإ ١ْزا٠ٚ١ٜ ب١ ئ

َٜت٠ٚ١، ئ٠ٚ١ناْٞ تط  َٞ ئ١ّ ن١ْس ؾ١ق١ض١ٜ٠ ز٠زض ؾ١ق١ض١ٜ٠نٞ زاْا٠ٚ ضغَٛٞ زخٛي١ٝ ٚ ئ١ٚا١ْ، ز٠َي
ٍَ ب١غ١ضَا٠ٚ١ْ، ب١يّ ئٝؿاض٠شيإ ١ْزضا٠ٚت٠ٚ١، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ئ َٝت١ َا ١َُٝ ثاض٠ن١َإ زاخًٞ ئريازات ١ْنطز بب

َٝٝسا٠ٚ، ١َٚدٛز٠ ئ١ٚ ١َٚظٚٚع١، باغٞ  َٟ، باغٞ  121ث َٟ، 42ًَٝاض ثرتؤ زؤالض ز٠نط ن١ ٖٞ  42ن١ ز٠نط
١ٜ١َُٝ،  2112غاَيٞ  ١َُٝ ٖات٠ٚٛ ن١ ئ٠ٚ١ سك١ٟ ئ ي١ غاَيٞ ن١ ثاض٠ن١ٜإ زاْا٠ٚ ي١ ْاٚ َٛاظ١ْ٠زا بؤ ئ
2111 ،١َُٝ ١َُٝ، ٠ٚظٜطٟ ١ْٚت ٚتٞ/ 351زا ثاض٠ٟ ثرتؤ زؤالضٜإ ١ْزا ب١ ئ َإ زاٚا نطزبٛٚ ١ْٜاْسا ب١ ئ

١َُٝ ١ْٚشيإ نطز٠ٚٚت١ بؤِض١ٜٝن٠ٚ١ ز٠ِضٚات بؤ خاضٜر َٛقابٌٝ ب١ٚ ئٝٓتاد١، ب٠ٚ١ٟ ن١ ي١ٚ بؤِض٠ٚ١ٜٝ  ئ
ٍَ ١ٜعين ٖٞ ثاض٠ن١ نٜٛٚت١ خاضٜر، َٔ ز٠تٛامن ئ٠ٚ١تإ بؤ ت١عٜٛع به٠ٚ١َ١ ٚ ٚا به١ٜٔ بتاْس٠ٜيَن، ئ١َػا

 ،َٟ َٝت ن١ٚا ئ١ٚ ت١ؾكٝ تا١ْٟ بؤ ز٠نط َٜو ئ٠ٚ١ ب ١َُٝ ئ١ط١ض ١َب١غتُإ ي١ ب١عع ٍَ بٝس٠ٕ، خؤ ئ ئ١َػا
١َُٝ ئ١ٚ ٠ٚخت١ زاخًٞ ز٠ن١ٜٔ، ئ٠ٚ١ ب١ َٛق١ز٠ضٜـ ئ١ٜٚـ ٖات٠ٚٛ، باغٞ  َٝٓاتإ ئ ز٠َاْٛت نان١ ن١ٟ ٖ

َٜػتط١ناْٞ ناض٠با، ِضداتإ َٞ ز٠ن١ّ َٔ ن١ْس داض ١َغ١ي١ٟ ئ١ٚ طاظٚاًٜٞ ناض٠باّ باؽ نطز، ٜإ  ٚ ي
َٝت ن١ َٔ ئ١ٚ ؾتا١ّْ باؽ  َٝط٠ ١ْب َٞ ئ١ٚ ٠ٚخت١ ي َٝت، ١ٜعين ز٠ب ََٛه١ٓٝ د١ْابٞ ناى غ١يِٝ ١ْب
١َُٝ زاَآْا٠ٚ بؤ ثاض٠ٟ ناض٠با ٚ  َٜهٞ تطٜـ باغٞ ز٠ن٠ٚ١َ١، ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ٟ ن١ ئ نطز٠ٚٚ، ْاظامن، ب١ِضاغ  داض



 259 

 ١َُٝ ٍَ ثاض٠ٟ طاظٚاٌٜ زا ئ١ٚ زٚٚ ثاض١ٜ٠ ئ ئذٛضٟ ناض٠باٟ ن١ ز٠ٜس٠ٜٔ ب١ نؤَجاْٝان١ٟ أظيس إلاعٌٝ ي١ط١
َٟ ١ٖض ئ٠ٚ١  َٞ ب١ ع١دع، داض َٝػتان١ ز٠ضز٠ن ت١داٚظَإ ي١غ١ضٟ نطز٠ٚٚ، ن١ ت١داٚظَإ ي١غ١ضٟ نطز٠ٚٚ ئ

َٝو سٝػابٞ نطز، ١ٖض ب١ؽ ثاض٠ٟ ناض٠بان١ ي١ٚ ع١دع٠ ظٜاتط٠ ن١ٚا ناى غ١يِٝ ب١ غ١ز ٚ ْاظا من ن١ْ
َٝت، خاَي١ غٓٛٚض١ٜٝنإ ٚ ت١بازٚيٞ تٝذاضٟ ٚ  ظؤضٟ زَيدؤف نطزّ، ب١ِضاغ  ئ١ط١ض ع١دع٠ن١ ئ٠ٚ١ْس٠ ب
َٝت ي١  َٝؿرت ؾهٞ ١ٖب ٠َٛٝ ١َٖٛٚ ن١ؽ ٚ ١َٖٛٚ خ١َيو ِض٠ْط ١ٜ١ٖ ث ٖاتين غ١ٜاض٠ ٚ ئ١ٚا١ْ، ١ٜعين ئ

َٝٔ ئ١ٚ ئريازاتا١ْ، ئ١ٚ ؾتاْ ًَ َٝو ٚقٛالتٞ ١َْاؾٝعٟ سسٚزٟ ب َٟ، ٚاتا ئ١َِطؤ نان١ ١ْضضيإ نؤ١ََي ١ ز٠ضْان١ٚ
َٝت ٚ  َٟ ٚ ثاض٠ن١ٟ نؤٕ ٠ٚضطريا٠ٚ، ١َعكٛي١ ثاض٠ٟ ئريازاتٞ سسٚزٟ ب َٝج١ِض٠ٜٛ ي١ٚ َٝٓابٛٚ ٖٞ ١ْٚت ن١ ت ٖ
َٝهٞ تطا ْاظامن  َٜٓ َٟ بؤ ؾٛ َٝط َٜت ٚ بٝٓ َٝهٞ تط٠ٚ٠ ٠ٚضٟ بطط َٜٓ َٜت، ٜاخٛز ي١ ؾٛ طَٛطك ثاض٠ن١ٟ ٠ٚض١ْطط

َٝط٠ بؤتإ ئُٝعا ٠َٚي َٝت ٠َٚي ٖٞ ٠ٚبٝ ٖٞ َٔ ي   ئ٠ٚ١ ١ٜعين َٔ ب١ِضاغ  ْاظامن، ١ٜعين ئ١ط١ض ئ٠ٚ١ ٚاب
َٞ ١َسه١َ١ ئُٝعاٟ ز٠ن١ّ )ؼي غبٌٝ اهلل( َٔ ئٝعساّ به١ٕ،.......  ز٠ن١ّ، َٔ ب١ ب

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع الاعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
َٟ ئٝعسا َٞ، نؤٕ زَيُإ ز ١َُٝ ز٠ن١ٓٝ غ١ض ث١ت١ن١ ق١ٟ نٞ زَيُإ ْاٜ َٞ، ئ َت به١ٜٔا ْا٠َٚي  زَيُإ ْاٜ

 ز٠نات ي١ دٝاتٞ تؤ.          
َٜع باٜع تاَي١باْٞ/ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٟ تٛخٛا ب١ٜاْٞ ؾ١ضسِ ١ْنطزا ئ١ّ ب١ٜا١ْٝٝ ؾ١ضسِ ١ْنطز، ٠َٚي ٖ ٞ باغٞ ١َغ١ي١ٟ خا١ْْؿٝين، ئ١ض

َٟ ي١ قائ١ُٟٝ ١َعاف  َٞ ثاض٠ٟ خا١ْْؿٝين ز٠بِط ؾ١ضسِ نطز، ٠َٚي ٖٞ باغِ نطز، تٛخٛا ن١ؽ ١ٜ١ٖ بتٛاْ
َٟ، تؤ بِطؤٟ ئ١ّ ثاض١ٜ٠ غ١سب به١ٟ بٝدؤٟا ئ١ّ ثاض١ٜ٠ غ١سب به١ٟ بٝس٠ٟ ب١  زا ت١سٌٜٛ خ١ظ١ٜٓ ز٠نط

َٜٔ، زٜاض ١ْٝ، زٜاض ْٝ َٝو، ئ١ّ ثاض١ٜ٠ بس٠ٟ ب١ ؾ ٕ ؾٛ َٝو، ب١ سٝعب َٝهٞ ب١ِضاغ  ْاظامن، ١ٜن ١ ئ٠ٚ١ ؾت
١َُٝ ئٝذطائاشيإ  َٞ باؾ١ ئ١ط١ض ٚا١ٜ ١ٜعين َٔ ب١ِضاغ  س١ق١ ب١ دٝسزٟ ؾٝع١ًٕ س١ق١ ئ ئ١ط١ض ٠َٚي ٖٞ ئ
١َُٝ ئ١ٚ قاع١ٜ١،  ًَٔ ب َٝ َٝط٠، س١ق١ ١ٖض ١ْٖ ٍَ زا به١ٕ ي ١ًَٕ ١ٖض قػ١ّ ي١ط١ ٍَ زا به١ٕ، س١م ١ْٝ ئ١ق ي١ط١

ٚ ئٝػتُٝاضاتا١ْٟ ن١ ١ٜ١ٖ ٖٞ ؾ١ف َاْط، ئ١ٚ ؾ١ف َاْط١ ؾ١ف َاْطٞ باغٞ ئ٠ٚ١ٟ ن١ٚا ئٝػتُٝاضات ئ١
َٟ، ئ٠ٚ١ غٛي١ؼي ي١غ١ض  َٞ ز٠ن١ّ بِطؤٕ بجطغٔ، ئ٠ٚ١ ت١غٜٛاتٞ ي١غ١ض ز٠نط ؾٝعًٞ ع١قسٟ ق١ضؾ١، ِضداتإ ي
َٝو ١ٜى  َٝٞ، ي١ زٚاٟ غ١عات َٜت، ئ١ٚ ز٠قٝك١ٜ١ٟ ن١ تؤ ئٝػتُٝاض٠ن١ت ثِط ز٠ن١ٜت٠ٚ١ ب١ ت١قسٜط زاٜس٠ْ ز٠نط
َٟ، ئ١ٚدا غ١ٜطٟ ز٠ن١ٟ  َٝت١ غذ ت٠ٚ١، ئ١ٚ ئٝػتُٝاض١ٜ٠ ز٠طؤِض َٜت، ت١غ١ٜٟٛ ز٠ن١ٟ ز٠ن غٛيؿ١ ز
َٝت ئ٠ٚ١ ي١  َٞ ئ٠ٚ١ ظٜازٟ نطز٠ٚٚ، ئ١ط١ض ن١َٞ نطزب َٜهٞ ز٠َي َٞ ئ٠ٚ١ ن١َٞ نطز٠ٚٚ، ب١عع َٜو ١ٜ١ٖ ز٠َي ب١عع

زاضاٜٞ نؤٕ َْٛاق١ي١ بهاتا ب١ ١ْتٝذ١ٟ َْٛاق١الت١، ئ١ٟ ي١ّ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ز٠غ١يتتإ ١ْزا٠ٚ ب١ ٠ٚظٜطٟ 
 ٠َٛٝ ٍَ ٚا١ٜ ئ١ط١ض ئ َٞ باؾ١ َاتٛ ٠ٚظٜطٟ ت١ختٝت نؤٕ ١َْاق١ي١ بهاتا ٠ٚظٜط٠نإ نؤٕ َْٛاق١ي١ به١ٕا ئ
 ٠َٛٝ َٝٞ، ئ٠ٚ١ٟ ئ َٟ ئ١ٚ ١َٚظٚعا١ْ ١َٖٟٛٚ ٠ٚنٛ خؤٟ بٝع٠بت، ٠ٚنٛ سٝػابات زٚٚضخ١ٜت٠ٚ١ ي ز٠تا١ْٚ

َٞ َْٛاق١التٞ ز٠غ١يتٞ ٠ٚظٜط َٟ ز٠ب َٞ، ز٠تا١ْٚ ٠نإ ٚ ٖٞ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٝـ نٝرت ز٠غ١يتٝإ ١َز٠ْ
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ٚ ئ٠ٚ١ْس١ٜ٠، ئ١ٚ ؾ١ضق١ ؾ١ضقٞ ؾاض٠ٚاْٞ  ١َ13غ١ي١ٟ ئ٠ٚ١ْس٠ بؤ ؾاض٠ٚا١ْٝٝنإ ٚ ؾ١ضق١ن١ٟ 
ٚ ن١غط٠ن١ ؾ١ضقٞ ؾاض٠ٚاْٞ ع١ْها١ٜ٠ٚ ي١ ْاٚ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ زا زاْطا٠ٚ ِضداتإ  13ع١ْها١ٜ٠ٚ، ئ٠ٚ١ 

َٞ ز٠ن١ّ، زٚاٟ ئ٠ٚ١ بؤ َٝو قػ١ٟ نطز ٚتٞ ئ١ٜٚـ ١ٖض  ي َٝػتاف ١ٜن َٝؿٞ ئ َٝػتا ث َِٝ ئ َٜهٞ تطٜـ ز٠َي داض
ٚاٟ ٚت، ٚابعامن ز. ِضؤشإ بٛٚ باغٞ ١َٓٝسٞ نطز، ٚتٞ ئ١ٚ َٝٓشا١ْ بؤنٞا َٔ ئ٠ٚ١ ن١ْس داض٠ 
َٜت َٛاظ١ْ٠ٟ ؾاض٠ٚا١ْٝٝنإ ٚ باْك١نإ ٚ  ٠َٛٝ ز٠تا١ْٚ ١َغ١ي١ٟ ئ١ٚ َٝٓشا١ْ ق١ضف ز٠ن١ّ، ئ١ط١ض ئ

٠َٛٝ َٝٓش١نإ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ ب١ٚ ْا٠ٚ ٖات٠ٚٛ ١َتاض ًَِ، ؾ١ضَٕٛٚ ئ َٝ َٝػتا ؾٝع١ًٕ ْاٖ ًَري، ئ َٝ ٠نإ ٚ ئ١ٚا١ْ ١ْٖ
َٟا ئ١ٟ تؤ  ئًٝػاٟ به٠ٚ١ْ١، ب١ٚ ْا٠ٚ ٖات٠ٚٛ ئًٝػاٟ به٠ٚ١ٜٓ١ ب١يّ بؿعأْ ي١عريام زا نؤٕ ق١ضف ز٠نط

َٝػتان١ ١َٖإ  ١َُٝ ئ َٟ ئ َٜت ٠ٚنٛ عريام، عريام سه١َٛت١ ي١ٚ َِٝ ز٠ت١ٚ َٜت َٔ ب غٝاغ١تٞ زاضاٜٞ، تؤ ز٠ت١ٚ
َٜت بؤ خؤت غ١ٜطٟ به١ٟ، ٜإ ٠ٚنٛ سه١َٛت ٚ ٠ٚنٛ ْٝعاّ ٚ  َٝط٠ نؤٕ بت١ٚ َٜهٞ ة١ّ ن١ ي َٝط٠ ِض ٠ٚنٛ ئ
١َُٝ ْاضزضا٠ٚ، بطاّ، باٚنِ خؤ َٔ ي١  ٠ٚنٛ قإْٛ بٝه١ّا ئ٠ٚ١ قا١ْْٛ، ئ٠ٚ١ ْٝعا١َ، ئ٠ٚ١ ئٝػتُٝاض١ٜ٠ بؤ ئ

َٞ طريؾاْٞ خؤّ ز٠ضّ ١ْنطز٠ٚٚ َٝري ئ١ّ ؾتا١ْ ٚا ي ١َُٝ ن١ٝ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ب ، زٚاٟ ئ٠ٚ١ ١َق١ًس١تٞ ئ
َٝت١ ْاٚ َٛاظ٠ٚ١ْ٠، نان١ ؾ١ضسِ  َٞ َٔ باغِ نطز٠ٚٚ ب١ؽ ع١دع٠ن١ ز٠ن َٞ ز٠ن١ّ، ب١َي به١ٜٔا ِضداتإ ي

َٝري، ١ٜى ي١ ١ٜنٞ ت١ضح ز٠ن١ٜٔ، ؾ١ضق١ن١ ز َٝري، ١ْؾ١قاتٝـ زاز٠ْ َِٝ زاٖات زاز٠ْ َٝت١ نطز٠ٚٚ، َٔ ز٠َي ٠ن
َٝػتان١ َٛاظ١ْ٠  َٞ ئ١ط١ض ئ٠ٚ١ باٚنِ ٚا ١ْٝ بجطغٔ، ئ١ٟ ٖاٚاض، خؤ ئ ْاٚ َٝعا٠ٚ١ْٝٝ ٠ٚنٛ ١ْؾ١قات، ئ
َٟا ئاخط  َٟ زاز٠ْط َٟا ١َتاض ي١ نٛ َٟ زاز٠ْط َٝٔ ئ٠ٚ١ ؾاض٠ٚا١ْٝٝنإ ي١ نٛ ٖٝهٞ ١ْنطز٠ٚٚ، بجطغ١ًٓ عريام بًَ

َٝت ئ١ّ  َٝت تا ب َٞ نٞ ب َٝت ب١ّ ١َق١ًس١تٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ز٠ب ئٝػتُٝاض١ٜ٠ ي١ خؤ٠ٚ١ٜ ت١ب  بهات ٚ ب
َٝهٞ تط، ئ١ٟ  ١َُٝ ِض٠قاب١ٟ َايٞ عريام ئ٠ٚ١ ١ْٝ ت١زقٝل سٝػاباشيإ ز٠ناتا باؾ١ ؾت ١ٜ٠َٛٝ بٝهاتا ئ١ٟ ئ ؾ
١َُٝ ١َٖٟٛٚ ت١زقٝل بهاتا ئ١ٟ باؾ١ ن١  َٞ سٝػاباتٞ ئ َٞ ْاٜ َٝػتا ١َٖٛٚ غاَي ِض٠قاب١ٟ َايٞ ز٠ٚيٞ تا ئ

٠َٛٝ ْاٜعأْا غٛثاؽ.ت١زقٝكٞ ز٠نات بؤ ب ٠َٛٝ غ١َي١تٔا ئ ١َُٟٝ ١ْٚت ئ  ١ ئ
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع الاعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ْاغو خإ، ؾ١ضَٛٚ. 
َٜع ْاغو تٛؾٝل عبسايهطِٜ:  ب١ِض

 بػِ اهلل ايطظئ ايطسِٝ 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝ َٝـ ئ٠ٚ١ٟ به١ُ غ١ض خاَي١ناْٞ خؤّ ب١ ث ١َُٝ ي١ٚ زٚٚ زٜاض٠ َٔ س١ظ ز٠ن١ّ ث َٞ به١ّ، ئ َٜو ز٠غت ث ؿٓٝاض
َٝري بٛزد١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ نطا، 11ِضؤش٠ د١ْابت باغٞ ت١خؿٝعاتٞ ي١  %ٟ ١ْغط١ٜٟ، ٜإ با بًَ

َٝهٞ ؾطاٚإ ٚتت ي١  َٝط١ٟ زَيدؤؾٞ ٚ ز٠غتدؤؾٞ ١ٜ، 21د١ْابت ظؤض ب١ غٝٓط %ف ت١بٝعٞ ١ٜ، ئ٠ٚ١ ظؤض د
َٝو به ١َُٝ ؾت َٝػتا ئ َِٜ ي١ ِضاط١ٜاْسٕ بٛٚ بطٜهاضٟ ٠ٚظٜطٟ َٔ س١ظ ز٠ن١ّ ئ ١ٜٔ، نْٛه١ ب١ِضاغ  َٔ طٛ

َٝت ٚ ٞ ٚتٞ ئ٠ٚ١ ث١ضي١َا١ْ ٠ٚغتاْس١ٜٚٚزاضاٜ تٞ ١َغ١ي١ٟ غٛيؿ١ٟ ع١قاض ٚ غٛيؿ١ٟ ظ٠ٚاز، ئ١ط١ض ب
١َُٝ ب١ضز٠ٚاّ بري، ١ٖض ب١ضز٠ٚاّ ز ئ١طٝٓا  ٠بري، ئ٠ٚ١ ث١ضي١َا١ْ ٠ٚغتاْس١ٜٚٚتٞث١ضي١َإ بِطٜاض بسات ن١ ئ
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َُٝ َِٝ تا ئ١ّ َاززا١ْٟ تط ت١ٚاٚ ز٠ن١ٜٔ ئ َٝساْٞ ئ١ٚ غٛيؿ١ٜ١، بؤ١ٜ َٔ ز٠َي ١ ز٠ٜس٠ٜٔ، ب١ضز٠ٚاّ ز٠بري ي١ ث
 َٞ َٞ ٚ ئٝٓذا زٚاٟ ئ٠ٚ١ف تا ت١قسٜل  15ٚ تا ثطؤش٠ ٜاغان١ ت١ٚاٚ ز٠ن١ٜٔ ي٠ٚ١ ز٠ن َٞ به ِضؤشٟ تطٟ ث

َُٝٛا١ٜ ئ١ط١ض ز٠ْطٞ ي١ َٝت٠ٚ١، َٔ ث َٟ ٚ تا ي١ ٠ٚقائٝ  بآلٚ ز٠ب غ١ض بس٠ٜٔ ٚابعامن ١َٖٛٚ ز٠نط
َٝػتا ب١ٜاْٞ  َٞ بٝٓري، نْٛه١ ئ١ط١ض ئ َٟ، ظٜاز نطز١ْن١ ٚاظ ي ٍَ ئ٠ٚ١زإ ن١ ئٝسا١َ بسض ؾطانػٝؤ١ْنإ ي١ط١
َٟ ز٠ضنات ب١ ب١ضز٠ٚاّ بْٛٚٞ غٛيؿ١نإ، ٠ٚ١ْغَ  ب١زٜاض ت١قسٜكٞ بٛزد٠ٚ١، ئ١ط١ض  ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ بِطٜاض

َٜع٠ ئٝكطاضٟ  ظٜاز١ٜ٠نٞ نطز ئ٠ٚ١ ظؤض ت١بٝعٞ ١ٜ، زٚاٜٞ ظٜاز٠ن١ٜإ بؤ ق١ضف ٖاتٛ ئ١ّ ث١ضي١َا١ْ ب١ِض
َٟ، خؤ ئ١ط١ض ئٝكطاضٜـ ١ْنطا ئ٠ٚ١ ئ١ٚ خ١َيه١ ي١ َا٠ٟٚ ئ١ّ َاْط١ ئ١ٚ  َٝػتا  61ز٠نط ١ٖظاض٠ٟ ن١ ئ

ًَٝؤ١ٜ١ْ،  5ن١نٞ ٠ٚضططت٠ٚٛ ٚ نا٠ِٚضٚا١ْ، ٜإ ئ١ٚ ١َٖٛٚ ط١دم١ٟ ن١ ي١ َاْطٞ ١ٜن٠ٚ١ نا٠ِٚضٚاْٞ ئ١ٚ 
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ بٝد١ٜت١ با زٚٚ َا َٝؿٓٝاض٠ ب١ِض ١َُٝ غ١ب١ب ١ْبري، بؤ١ٜ س١ظ ز٠ن١ّ ئ١ّ ث ْطٞ تط ئ

١َُٝ ١ْب١ٓٝ َا١ٜٟ  َٜهٞ ث١ضي١َإ ٠ٚغتا٠ٚ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ ز٠ْطسإ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ َازاّ ي١غ١ض بِطٜاض
َٜو ز٠ضن١ٜٔ ن١ ث َٝـ ئ٠ٚ١ٟ بٛزد١ ت١قسٜل ت١ئدري بْٛٚٞ غٛيؿ١ٟ ظ٠ٚاز ٚ ع١قاضٟ ئ١ٚ خ١َيه١، بِطٜاض

َٝساْٞ ئ١ٚ غٛيؿ١ٜ١، زٚاٜٞ ئ١ط١ض ظٜازَإ نطز ظٜاز٠ن١ ز٠ؾ  ز٠نات، َٔ  َٟ ٠ٚظاض٠ت ز٠غتهات٠ٚ١ ب١ ث بهط
 ،َٟ ١َُٜ غ١ض خاَي١ناْٞ خؤّ ظؤض ب١ نٛضتٞ ٚ ب١ غ١ضٜعٞ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ باؽ ظؤض ي١ زٚان١ٚتين بٛزد١ ز٠نط ز

َُٝ ٍَ ِض٠ئ١ٝن١ٟ ز.ِضؤشامن ن١ ب١ِضاغ  ئ َٝهٞ تطَإ ي١ ي١ط١ َِٝ بٛزد١ٟ غاَي َٝػتا٠ٚ َٔ ز٠َي ١ ز٠تٛاْري ١ٖض ي١ ئ
١َُٝ ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ ت١قسٜل به١ٜٔ،  13 تطًٜٝؤٕ ن١َرت ١ْٝ، ن١ٚات١ با ت١عيٝين بهات، ي١ َاْطٞ ١ٜى زا ئ

َٜو ز٠ن١ٜٔ  ١َُٝ ١ٖض ثطغٝاض زٚاتط ئ١ّ َْٛاق١ؾ١ ط١ضّ ٚ طِٛض٠ ي١غ١ض سٝػاباتٞ خٝتاَٞ به١ٜٔ، َازاّ ئ
َٟ َٞ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ سٝػابٞ خٝتا٠ٚ١َٝٝ ١ٜ١ٖ، ن١ٚات١ خؤظط١ ئ١ّ عٛضؾ١َإ  ب١ِض ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ز٠َي

َٜص٠ ي١غ١ض سٝػاباتٞ خٝتاَٞ  بطؤِضٜا١ٜ، بٛزد١ ب١ ت١عيري نطاٟٚ بٝه١ٜٔ، ب١ّ ئ١ّ َْٛاق١ؾ١ زٚٚض ٚ زض
َٟ ِض٠ق١َٞ َٛس١ق١ق١ ٚ ئ٠ٚ١ ت١عيري نطا٠ٚ، َازاّ ت١عيري نطاٜٚؿ١ ز٠تٛاْٞ ١ٖض ب١  به١ٜٔ، َازاّ ئ١ٚ

َٛخ١َ١ْٞ ي١ َاْطٞ ١ٜى زا بٛزد١ ت١قسٜل به١ٜٔ، غ١باض٠ت ب١ ٠ٚي١َناْٞ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ي١غ١ض 
َٜع غ١ضؤنٞ  َٝص١ْٟ زاضاٜٞ، ي١غ١ض ١َغ١ي١ٟ ئ١ٚ دٝاٚاظ١ٜٟٝ ي١ شَاض٠ٟ ؾ١ضَاْب١ضإ زا ١ٜ١ٖ، ب١ِض ِضاثؤضتٞ ي

ٍَ ز٠غتدؤؾُٝإ ئ 5415ث١ضي١َإ،  َٝص١ْٟ زاضاٜٞ ي١ط١ ١َُٝ ي١ ن١ ي َٞ نطز٠ٚٚ، نْٛه١ ئ ١َُٝ 3ٝكطاضٜإ ث ، ئ
َٝص١ْٟ ثٝؿ١غاظٟ  ١ٜ٠ٚ١َُٝ، َٔ ١ٖغتِ ب١ٚ ؾ١ضق١ نطز ي١  ٠ٚ3نٛ ي ٠ٚظاض٠ت ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ يٝص١ْن١ٟ ئ

َٝهٝامن ز٠ثطغٞ ١ْٜاْس٠ظاْٞ ئ١ٚ ؾ١ضق١ غ١ب١ب ن١ٝ ي١ ِض٠ق١َٞ ؾ١ضَاْب١ض٠ناْٝإ زا، ب١يّ يٝص١ْٟ  ١ٖضغ
َٞ زاضاٜٞ ظؤض دٛإ زٜاضٟ نطز ١ْؾ١ض، ؾ١ضَاْب١ض دٝاٚاظ٠ ي١ ب١ٜين ِض٠ق١َ١نإ زا، ب١يّ  ٠ٚٚ5415، ز٠َي

َٞ ت١ٚا٠ٚ،  ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٠ٚي١َن١ٟ ئ٠ٚ١ بٛٚ ٚتٞ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ئٝكطاضٟ ئ١ٚ شَاض٠ٟ نطز٠ٚٚ، ئ
َٝري بؤا ئ١ّ  َٞ ت١قسٜكٞ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ، ب١ؽ ز٠َي ض٠ ؾ١ضَاْب١ 5415قاب١ًٝ ١َٖٛٚ بٛزد١ٜ١ى ب١ ب

َٞ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ، ز٠ظاْري ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ ١ٖتا ي١  َٜٔا ٠ٚيَٞ ئ٠ٚ١ بسات٠ٚ١ ١ْى بًَ ظٜاز١ٜ٠ بؤا ي١ نٛ
 َٞ َٝهٞ َا٠ٚ ز٠ب َٝط٠، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ٠ٚيَٞ ئ٠ٚ١ ب١ِضاغ  ب١ؾ َٝت١ ئ َٟ ْاٜ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ت١قسٜل ١ْنط

َٟ ١ٜا ١ٜى ِض٠ق١َ١ دٝاٚاظ٠ٟ ن١ يٝص١ْٟ  5415ت١ٚاٟٚ بهات، بعاْري ئ١ٚ  زاضاٜٝـ ئٝكطاضٟ نطز٠ٚٚ ي١ نٛ
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َٝػتا ئٝؿاض٠تٞ  خاَيٞ نٛضت ي١غ١ض زاٖات ئ٠ٚ١ٟ ن١ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ْاضز١ٜٚٚتٞ، ئ٠ٚ١ٟ ز١َٖٚٚٝإ ْا ن١ ئ
َٝسضا، ١ٜى تطًٜٝؤٕ ٚ ئ٠ٚ١ْس٠، ١ٖض  ٍَ  476ث ، ْٛٚغطا٠ٚ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ 2111ًَٝاض٠ن١ ظؤض دٝاٚاظ٠ ي١ط١

 ١2111َٞ نطز٠ٚٚ، خؤظط١ سياْعاْٝا١ٜ بؤنٞ ن١َٞ نطز٠ٚٚا خؤ ي١ %ٟ باز ن15ْٛٚغ١ٜٚٛٝتٞ ي١ 
َٝػتا ي١  َٜط١ناْٞ غٓٛٚضَإ زا١ْخػت٠ٚٛ  2112ناَرياٟ غ١ض دازز٠نإ ١ْبٛٚ ٖٝين َطٚض، ئ ١ٜ١ٖ، خؤ ِض

َٞ، بؤنٞ ئ١ّ ١َغ١ي١ٟ باز ئ٠ٚ١ْس٠ ن١َٞ نطز٠ٚٚا د١ٚابٞ  ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ غ١ٚظ٠ٚاتٞ خؤَإ ق١ضف ب
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، َٔ غ١ض٠تا ٠ٚنٛ ئ٠ٚ١ؾٞ بسابا١ٜت١ٚ ١َُٜ غ١ض ئٝدتٝكاقٞ خؤّ، ب١ِض َٝػتا ز ٠، ئ

َٝطاضٜـ  َٝـ ئ٠ٚ١ٟ به١ُ غ١ض يٝص١ْٟ ثٝؿ١غاظٟ ٚ ٚظ٠، زٜاض٠ ثاضٜـ ٚ ث َٝهٞ يٝص١ْٟ شْإ ث ئ١ْساَ
ٍَ ي١  َٜص٠ٟ ؾ١ضَاْب١ضإ، ئ١َػا ١ٜ١َٓٝٝٝ، ب١ِضاغ  24ئٝؿاض٠مت زا ب١ ِض َٜص٠ٟ ؾ١ضَاْب١ضإ َ زٜػإ ئ١ٚ %ٟ ِض

َٟ ب١ نهإ ي١ ناتٞ ت١غاٟٚ بٕٛٚ ٚ ١ٜنػاْٞ بْٛٚٞ ن١ؾائ١ت١نإ  ت١ضس١ٟ ثاض ز٠ن٠ٚ١َ١، ئ١ٚي١ٜٚ١ت بسض
َٝو ١ٖضزٚٚنٝإ  َٜو ٚ نه َٝو زا زٚٚ ن١ؽ، نٛض ث١ًٜإ ١ٜ١ٖ بؤ صي١ْٚٛ، با  111زا، ١ٜعين ي١ نات

َٜههطزْٞ ئ١ٚ بايْػ١، نْٛه١ ب١ِضاغ  َٟ ب١ نهإ بؤ ِض َٝسضا  ئ١ٚي١ٜٚ١ت بسض ٠ٚنٛ ب١ٜاْٞ ئٝؿاض٠ت ث
خ١ضجيٝين نٛيٝات ٚ ١َعاٖس ظؤضب١ٟ ظؤضٟ، ئ١ط١ض ظؤضتط ١ْبٔ ي١ نِٛضإ، ب١ ق١ز٠ض نِٛضأْ، دا ئ١ط١ض 
َٝو، خاَيٞ ز١ّٖٚٚ ١ٖض ي١يٝص١ْٟ شْإ زا  َٝهٞ باؾ١، ئ٠ٚ١ خاَي َٜص١ٜ٠ ؾت َٜهدػت٠ٚ١ٟٓ ئ١ٚ ِض َٟ بؤ ِض ئ٠ٚ١ بهط

َٜعإ، ئ١ّ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ ي١ ئٝؿاض٠شيإ زا٠ٚ ب١ بٛزد١ٜ١ى بؤ ثط َٞ ٖاٚغ١ضإ، ب١ِض  2111ؤش٠ٟ ٖاٚناضٟ ب
َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ بؤ نطا٠ٚ، يٝص١ْٟ شْإ ئاضاغت١ٟ سه١َٛتٞ  16/1/2111ت١قسضيُإ نطز٠ٚٚ، ي١  خٛ

َُٜٞ َاؾ١ناْٞ َطؤظ زا ئٝكطاض نطا٠ٚ ن١ ئ٠ٚ١  َٝو ٚ ؾ١ف َاْط١، ي١ ث ْٞ ناضٟ ١ٖض نطز٠ٚٚ، ئ١ٚ غاَي
َٝو بٛٚ ١َُٜٝ، ئٝكطاض نطا ن١  ث ْ َِٜ ئٝع ٕ نطا ئ١ٚ ث ١ْ ١ٖض َٜطٟ غ١ضؤنٞ ١ٖض َٜط ناٚز ٍَ ي١ ش بؤ نٛاض غا

َٞ ي١  َٟ، دا بؤ ئ٠ٚ١ٟ زٚاتط ئٝكطاض نطزْٞ ئ١ٚ  2111ئ١ّ ٜاغا١ٜ ز٠ب ي١ب١ض ططْط١ٝٝن١ٟ ئٝكطاض بهط
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ يٝص١ْٟ َٟ، َٔ ث شْاْٝـ ي١  ٜاغا١ٜ ب١ ثاغاٟٚ بٛزد١، بٛزد١ بؤ ئ٠ٚ١ٟ زٚا ١ْخط

 َٞ َٟ بؤ ئٝعا١ْٟ، ٖاٚناضٟ ب ِضاثؤضت١ن١ٟ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ زا ث١غٓس نطا٠ٚ، بٛزد١ٜ١نٞ تاٜب١ت زاز٠ْط
 َٞ ١َُٜ غ١ض يٝص١ْٟ ثٝؿ١غاظٟ ٚ ٚظ٠ٚ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝٝنإ، زٜاض٠ ئ١ّ يٝص١ٜ١ْ غ ٖاٚغ١ضإ، ئٝٓذا ز

ٍَ غاَا١ْ ٍَ ناض٠با، ي١ط١ غطٚؾت١ٝٝنإ، ظؤض قػ١ نطا ي١غ١ض  ٠ٚظاض٠تٞ ١ٜ١ٖ، ثٝؿ١غاظٟ، باظضطاْٞ ي١ط١
َٝطاضٜـ َٔ ئٝؿاض٠شيسا ب٠ٚ١ٟ  َٜعإ ئ١ّ ٠ٚظاض٠ت١ ثاضٚ ث ١َغ١ي١ٟ ثٝؿ١غاظٟ، ٠ٚظاض٠تٞ ثٝؿ١غاظٟ، ب١ِض

َٝهٞ ن١ُْٝتؤ ن١ ١َٖٛٚ باغٝإ نطز  21غاي١ْ  ٍَ ٠ٚظاض٠ت  21ًَٝاض ب١ؽ ؾ١ق١ت صيٛظ٠د ًَٝاض٠، ئ١َػا
َٝت١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ، ب١يّ ي١ ، ٠ٚظاض٠ت خؤٟ ئٝكطاض511ًَٝاض ٚ  19ٚتٞ  ٟ نطز ن١ ئ١ٚ ِضاغت١ٚخؤ ز٠ن

َٟ، ١ٜعين ) َٝهٞ ٚاْٞ ١ٜ باؽ نط ( ئاطاٟ نأىُناتٞ ٠ٚي١َنإ زا ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٚتٞ ١ٖض ١ْٝٝ، ٚتٞ ئ٠ٚ١ ؾت
َِٝ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ ثٝؿ١غاظٟ َازاّ ئ٠ٚ١ ق١ضؼي خاقٞ خؤ١ٜتٞ، ئ١ٟ بؤ ٠ٚظاض٠ت، زٜاض٠  َٞ ١ْبٛٚ، َٔ ز٠َي ي

َٝٔ، بؤنٞ ِضاغت١ٚخؤ ٠ٚظاض َٜعٜإ ز٠َي َٝٔ، ٜإ ١َعًَٛاتٞ ١َٖي١ ب١ ب١ِض ١َُٝ ز٠َي ٠ت١نإ ١َعًَٛاتٞ ١َٖي١ ب١ ئ
١َُٝ غاي١ْ ئ١ّ  َٝت١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ،  511ًَٝاض ٚ  19ئ١ْساَاْٞ يٝص١ْ ز٠ظأْ، ِضاغت١ٚخؤ ٚتٞ ئ ز٠ن

١َُٝ ي١ يٝص١ْ ئٝكطاضَإ نطز ن١ ئ١ٚ زاٖات١ٜإ َٜعإ ناض٠با ئ َٞ، ت١بع١ٕ غاَيٞ ثاض زاٖات  ب١ِض بؤ خؤٜإ ب
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 َٞ ٍَ قؿط زاْطا٠ٚ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ٠ٚظاض٠ت ز٠َي َٜت٠ٚ١ بؤ خؤٜإ، ئ١َػا ْٛٚغطابٛٚ ب١يّ ٚشيإ بط١ِض
ٍَ ئ١ْساَٞ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ب١ز٠ضن١ٚت  ٠ٚ١َٜٓ بؤ خؤٜإ، ب١ضاغ  َٔ زٚاٟ َْٛاق١ؾ١ٜ١نٞ ظؤض ي١ط١ ز٠ٜطط

َٟ تؤ، ق١ٜٓا ئ١ّ زاٖات١،  َٞ، ق١ٜٓا زاٖات١ن١ ن١ ْانط َٞ ٜاخٛز ٠ٚظاض٠تٞ ناض٠با ب ئاٜا ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغ  ب
َٞ بؤ خؤٟ، ب١يّ خؤ زٚاتط ئ١ّ ق١ضؼي ز٠نات٠ٚ١، ١ٜعين ي١ ق١ضف زا ٚدٛزٟ ١ٜ١ٖ، ئ١ٟ نؤٕ تؤ ي١  ز٠ن

َٟ ئ١ّ زاٖات١ٟ ناض٠با، ب١يّ زٚاتط  ٌَ ٚا١ٜ ي١ زاٖات زا ت١زٜٚط بهط بؤ خؤٟ زاٖات زا ْآٜٛٚغٞا ن١ٚات١ ئ١ق
َٞ ب١  َٝت ٚ ق١ضف ي١ زاٖات ز٠ضن١ٟ ز٠ب َٜت٠ٚ١، بؤ ئ٠ٚ١ٟ زٚاٜٞ ئ١ط١ض ق١ضؼي بهات، ئ١ط١ض ب ق١ضف بهط
َٞا زاٖاتٞ ؾٝعًٞ ٠ٚظاض٠ت  َٞ ي١ زاٖات زا ١ٖب َٟ ن٠ٚٛا ئ١ٟ ْاب ع١دع، ئ١ٟ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ٟ زاٖات١ن١ بؤ نٛ

 َٞ َٜعإ ٠ٚظٜطٟ ناض٠با ز٠َي ًَٝاض ئ٠ٚ١ د١ز٠ٚيٞ خؤٜا١ْ،  117ب١يّ ًَٝاضٟ ؾٝعًِٝ ز٠غته١ٚت٠ٚٛ،  157ب١ِض
َٜعإ  ًَٝؤٕ ٖٝين سهَٛٞ ١ٜ، َٔ ي٠ٚ١  989ًَٝاض ٚ  71ئ٠ٚ١ ٖٞ ٖاٚٚيتٝا١ْ،  672ًَٝاض  46ق١ضظ٠، ب١ِض

َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ئ١ط١ض ئ١ٚ َٛالس١ظ١ٜ٠، ي١  َٝٓاط١ّ بؤ ي١ ْاٚ د١ز٠ٚي١ن١ ب١ِض ْٛٚغطا٠ٚ ي١  2112ت
 ١ٜ١َُٝ ًَٝؤْٞ زاْا٠ٚ بؤ ئذٛضٟ ناض٠با، ٖٞ ز٠ٚائري، باؾ١ ئ١ٟ بؤنٞ  691اض ٚ ًَٝ 381غذ١ًناْٞ ن١ الٟ ئ

َٝت١ زاٖاتٞ ٠ٚظاض٠تٞ ناض٠با، ١ٜعين ئ١ٚ  َٝػتا ز٠ٚائري ثاض٠ ْاز٠ٕ، بؤ ِضاغت١ٚخؤ ئ٠ٚ١ ْان ًَٝاض٠  368ئ
َٟ بؤ ز٠ٚائريٟ سهَٛٞ بؤ ناض٠با، ن١نٞ ز٠ٚائري ناض٠با ْاز٠ٕ ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ناض٠با، ١ٜعين ي٠ٚ١  ق١ضف ز٠نط

َٝٓاط١ٜٔ، ئ١ط١ض ئ١ٚ  َٝت٠ٚ١ ي١  368ت ًَٝاض زٜٓاض  711ًَٝاض٠ ة١ٜت١ غ١ض ئ١ٚ زاٖات١ٟ خؤٟ ْعٜو ز٠ب
َِٝ ئ١ط١ض  َٝٗاتا َٔ ز٠َي َٟ نٛٚا نٞ ي َِٝ ئ١ّ ثاض١ٜ٠ بؤ نٛ زاٖاتٞ ٠ٚظاض٠تٞ ناض٠با، ب١ِضاغ  َٔ ْاَي

َٜٝٛػ  ب َٟ، ئ١ط١ض ؾ١ي١تات ظؤض٠، ث ١ نؤْرِتؤَي١، ئ٠ٚ١ف ٠ٚظاض٠تٞ ناض٠با ب١ نؤْرِتؤَيٞ زاٖاشيإ بؤ ْانط
َٞ ن١ ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ ب١  َٞ ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ئ٠ٚ١ٟ ي١ بري ب َُٝٛا١ٜ ز٠ب ٠َٛٝضٟ ظٜط٠ى ن١ ث ت١ضسٞ ثطؤش٠ٟ ث

َٝٞ قػ١ٟ ٠ٚظٜطٟ ناض٠با  َٞ ئ١ٚ  3ث َٞ ي١غ١ض زاٖات بتٛاْ َٟ، ئ١ٚ ت١ضسٞ نطز٠ٚٚ ن١ ز٠تٛاْ غاَيٞ ز٠ٚ
٠ٚ١َُٝ ثطؤش١ٜ٠ ئٝكطاض بهات، بؤ١ٜ ز٠ ًَ َٞ زٜػإ ز٠ٜ ٍَ به١ٜٔ، ب١ ١َضد َٟ ب١ٚ ساَي١ت٠ٚ١ بتٛاْري نؤْرتؤ نط

َٟ ب١ ز٠ٚائريٟ سهَٛٞ  368ئ١ّ  ًَٝاض٠ٟ ن١ زاْطا٠ٚ ي١غ١ض بٛزد١ٟ ٖاٚٚيتٝإ بؤ ز٠ٚائريٟ سهَٛٞ، ز٠زض
َٝ َٞ ئ َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، ز٠َي ١ُ َا٠ٟٚ بؤ ناض٠با ن١نٞ زٚاتط ْاٜسا ب١ ناض٠با، ٠ٚظاض٠تٞ ثٝؿ١غاظٟ ب١ِض

َٜو ٠ٚض٠ق١ٟ  َٝٓابٛٚ ظٜاتط ي١ ب١ْس ١َُٝ ١ٖؾت ١ٖA4ؾت َاْط ١ٜى زؤغ١ٟٝ ز٠ضٖ ٟ تٝابٛٚ، ئ١ٟ ٚت ئ
َٝو ١ٜى ١ٖؾت  69َاْط ٖاتٛنؤٟ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاُٜٝإ نطز٠ٚٚ بؤ  َٟ ٠ٚظاض٠ت ًَٝؤٕ بؤ ثطؤش١ٜ٠ى، ز٠نط

َٝت ٚ بِطٚات بؤ ز٠غتدػتين  ًَٝؤٕ زٜٓاض ١ٖؾت َاْط  69ًَٝؤٕ زٜٓاض بؤ ثطؤش١ٜ٠ىا ئ١ط١ض  69َاْطٞ ب
َٝهٞ تط ١ْٝ ي١ ئ١غبابٞ ت١ئدري بْٛٚٞ  َٟ، ئ١ّ ِضؤت١ٓٝ ظؤض٠ ١ٜن ٖاتٛنؤ ٚ ئ١ٚ ١َٖٛٚ ْٛٚغطا٠ٟٚ بٛ
ثطؤش٠نإا ن١ ئ١ٚإ ظؤض ت١ئهٝس ز٠ن٠ٚ١ْ١ ي٠ٚ١ٟ ن١ ب١ِضاغ  َاْسٕٚٚ ب١ ز٠غت ٠ٚظاض٠ت٠ٚ١، ١ٜى خاَيٞ 

َٞ بس٠ّ، ي١  ب١ ْٛٚغطاٟٚ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ  7/7/2119ي١  زا 2119تط ن١ س١ظ ز٠ن١ّ ئٝؿاض٠تٞ ث
َُٝاْٞ ي١ ثري١َ٠ططٕٚٚ ئٝكطاض نطا٠ٚ ن١ بؤ  َٝػتا ئٝؿٞ  81ثطؤش٠ٟ غاًٜؤٟ غً ١ٖظاض ت١ٕ ط١صي١، ١ٖتا ئ

َٜهٞ ٠ٚنٛ  َٟ َاؼي ٖاٚٚيتٝإ، َاؼي ؾاض ١َٓٝنطا٠ٚ، بؤت١ ططؾَ  ي١ ب١ٜين ٠ٚظٜط ٚ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ، ز٠نط ي
َُٝاْٞ ي١ ب١ٜين َٟ ئ١ٚ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطا١ْ ١ٖضنٞ غً َٜو ٚ سه١َٛت زا طري ةٛاا ئ١ٟ ْانط  ٠ٚظٜط
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ٍَ ثطؤش١ٜ٠نٞ ٠ٚنٛ غاًٜؤ١ٜى  َٞ غا َٟ غ َٜع٠ ْانط َٝيَنا ٜاخٛز ئ١ط١ض ئ١ّ ٠ٚظٜط٠ ب١ِض َٝهٞ ١ٜ١ٖ ب٠ٛٝغت ت١ضس
َٟ غاًٜؤ١ٜنٞ ٖ َٝو زا ب١ ثاٜت١خت زاز٠ْطا، ز٠نط َُٝاْٞ ن١ ي١ غ١ضز٠َاْ َٜهٞ ٠ٚنٛ غً َٞا غاًٜؤن١ؾٞ بؤ ؾاض ١ب

١َُٜ 2119ي١  َٝػتا ٖٝهٞ بؤ زا١ْْطا٠ٚا ز ٠ٚ ب١ ْٛٚغطاٟٚ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ ئٝكطاضٟ بؤ نطا٠ٚ ١ٖتا ئ
َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ٠ٚظٜطٟ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝٝنإ ي١  غ١ض ٠ٚظاض٠تٞ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝٝنإ، ب١ِض

١َُٝ، ب١يّ ب١ِضاغ  ١ٖض ١ٜن١ّ دًَٛ 29/5 ٍَ ٖات١ يٝص١ْٟ ئ ١ ٚتٞ َٔ ت١ْٗا ١ٜى غ١عات ز٠تٛامن ي١ط١
١َُٜ ث١ضي١َإ خؤّ ٚ غ١ضؤنٞ سه١َٛت غ١ضد١ّ زاٖات١نإ ٚ ؾري١ٜٝٝٓنإ ٚ  ٠َٛٝ ب ٚ ب١ّ ْعٜها١ْ ز ئ
َٟ ي١غ١ض  ١َُٝ ٠ٚنٛ ئ١ْساَاْٞ يٝص١ْ ٖٝ  ثطغٝاض ١َٓٝح ١َٖٜٛٚتإ بؤ ِضؤؾٔ ز٠ن١ّ، ئ٠ٚ١ ٚاٟ نطز ب٠ٚ١ٟ ئ

َٞ، نْٛه١ ب١ِضاغ  ي١ زاٖات ١ْن١ٜٔ، ١ٖتا َٔ ي١ يٝص َٝـ بٛزد١ ب َٞ ئ١ٚ ٖات١ٓت ث ١ْن١ ٚمت ن١ٚات١ ز٠ب
َٝٞ، ب١يّ ئ٠ٚ١ ي١  َٝـ بٛزد١ ب َٞ د١ْابت ث َٟ ي١غ١ض ١ْٚت، ز٠ب َٜهٞ ظؤض ز٠نط ٠ٚ ئ٠ٚ١ 29/5بٛزد١ ثطغٝاض

َٜع ١َُٝ زٚٚ ٠ٚظٜطٟ ب١ِض َٟ ي٠ٚ١ٟ ئ َٜٓاطط َٝػتا ب١ض٠ٚ ن١ْسٟ ؾ١ف ز٠ِضؤٜٔ زٜاض ١ْٝ، ب١يّ ئ٠ٚ١ ِض َٝط٠ٕ ن١  ئ ي
َٜ  ٠ٚظٜطٟ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝٝنإ، نْٛه١ ب١ ٜاغاٟ  َٜتٝإ ٖٝهٞ ن١َرت ١ْٝ ي١ ب١ضثطغٝاض ٟ 22ب١ضثطغٝاض

َُٜٞ ١ْٚت ٚ  2117 َُٜٞ ناضٚباضٟ ١ْٚتٔ، ئ١دم١َْٛٞ بايٟ ١ٖض َٜع٠ ئ١ْساَٞ ئ١دم١َْٛٞ ١ٖض ئ١ّ زٚٚ ب١ِض
َٜت١ٝٝى ضٚٚ  َُٜٞ نٛضزغتأْ، ن١ٚات١ ١ٖض ب١ضثطغٝاض ز٠نات١ ٠ٚظٜطٟ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝٝنإ، ِضٚٚ طاظٟ ١ٖض

١َُٝ غاَيٞ ثاض ٖاٚاضَإ بٛٚ نٛا  ز٠نات١ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٚ ٠ٚظٜطٟ ث ْساْاْٝـ، ز٠بٛٚ ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ئ
َٜب١غت١نإا ي١  َٝٓر ًَٝاض زؤالض ي١ّ ث١ضي١َا١ْ ئٝع ٕ نطا،  2111يٝػ  ثطؤش٠ناْٞ ١َٓٝح ٚ بؤْػٞ طط ث

َٝٓر ًَٝاض زؤال َٞ باؾ١، ٠ٚظٜطٟ غاَا١ْ ِضاغت١ ث َٜهٞ ثطؤش١ٜ٠، ئ َٜهٞ ثاض١ٜ٠ ٚ بِط ض٠ن١ ١َٖٟٛٚ ثاض٠ ١ْٝ، بِط
٠َٛٝ َٛتاب١ع١ٟ ثطؤش٠نإ  َٞ به١ٕ، بِطؤٕ ئ َٟ َٔ ثاض٠ ث١ٜسا به١ّ ن١نٞ ط١ًٜٝؿِ ي َٞ ْانط غطٚؾت١ٝٝنإ ز٠َي

َٝو ب١ ١َُٝ ثاض ٚشيإ يٝػت ١َٝٝا الٟ ٠ٚظٜطٟ ث ْساْا١ْ، ئ َٞ ثطؤش٠ الٟ ن ثطؤش٠ٟ ١َٓٝسٞ  به١ٕ، ئ
 ٍَ ٍَ ز٠بٛٚ ي١ط١ ٍَ ١ْٖات٠ٚٛ ئ١ٚ يٝػت١، ئ١َػا َٝت ي١ ناتٞ بٛزد١، ب١يّ ئ٠ٚ١ ئ١َػا َٜب١غت١نإ با ب طط
َٜهٞ تط، يٝػ  ثطؤش٠نإ ن١ ي١غ١ض سٝػابٞ  يٝػ  ثطؤش٠نإ زا، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ ثطغٝاض٠ ١ْن٠ٚ١ٜٓ١ داض

١َُٝ ثط َٟ ئ َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، ْانط َٟ ي١غ١ض بؤْؼ، ب١ؽ ْا٠ٚن١ٟ بؤْؼ نطا٠ٚ، ب١ِض َٞ بهط ؤش٠ ١ٖب
َٝو ١ٜعين ت١ظاضٚب ز٠نات، ئ٠ٚ١ ١ٜى،  َٟ، زٜاض٠ ١ٜن َٝط٠ف ي١ ثطؤش٠ بهط َٟ ١ٜ، زٚاتط ي ١ْظامن، ١ْؾعامن ي١ نٛ
َٜع٠  َُٜٞ، ن١ ئ١ّ زٚٚ ب١ِض َٞ َٛاؾ١ق١ٟ ئ١ْساَاْٞ ئ١دم١َْٛٞ ١ٖض َٝو ئُٝعا ١ْنطا٠ٚ ب١ ب َٜب١غت زٚٚ/ ٖٝ  طط

َٝهٞ  زٚاْٝإ ئ١ْسأَ َٝو، ٖٝ  غٝاغ١ت َٝو، ٖٝ  ؾطؤؾتٓ َٜو، ٖٝ  ئٝتٝؿاق ي١ ْاٚ يٝص١ْزا، ٖٝ  ئاَيٛطؤِض
َٝٞ ٜاغا، دا  َٞ، ئ٠ٚ١ ب١ ث َٞ ١ْب َُٜٞ ئاطاٟ ي َٟ ئ١ط١ض ئ١دم١َْٛٞ ١ٖض َُٜٞ نٛضزغتإ زا ْانط ١ْٚتٞ ي١ ١ٖض

َٜ َٜعا١ْ ب١ ٜاغا، ئ١ّ ز٠غ١يت١ٟ زضا٠ٚ ب١ّ ب١ِض ٠َٛٝ ئ١ط١ض ئ١ّ َاؾ١ٟ زضا٠ٚ ب١ّ ب١ِض عا١ْ ب١ ٜاغا ت١َ١تٛعٞ ث
َٝٔ ئ٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١  ًَ َٞ ١ْٝ، ب ١َُٝ ئاطاَإ ي َٝٔ ئ ًَ َٜٓٔ، ب َٝهٞ بٓٛ َٜػت ْان١ٕ، ب١ِضاغ  ١ٖم ٚا١ٜ ١ٜعين ١َٖيٛ
َٜ  ١ْخ١ٜٓ١ ئ١غتؤٟ ئ١ٚإ، ب١ِضاغ  َٔ ي١زٚاٟ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ  ١َُٝ ب١ضثطغٝاض ٠ٚ١َُٝ ١ْٝ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ ئ

ٍَ ٠ٚظٜطز َٞ، ت١ضنٝع الب١ّ ي١غ١ض يٝص١ْٟ خؤَإ ي١ط١ ا بِطٜاضّ زا ي١َ١ٚال ت١ضنٝعّ ي١غ١ض نٛاض٠ن١ٟ تط ب
َُٜٞ، نْٛه١  ٠ٚظٜطٟ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝٝنإ بٝد١َ١ غ١ض نٛاض٠ن١ٟ تطٟ ئ١ْساَٞ ئ١دم١َْٛٞ ١ٖض
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َٟ، ئ١ضظٟ نؿتٛناَيُٝإ ؾ١ٚتا، شٜٓط١َإ  َُٜٞ نٛضزغتا١ْ ز٠ضز ئ١ٚاْٝـ ب١ضثطغٔ ي١ّ ١ْٚت١ٟ ن١ ي١ّ ١ٖض
َٝٔ ١ٖتا ؾ١ٚتا،  َٟ قريتاٚ ز٠ن١ٕ ز٠َي َٝطا٠ٚ ٚ ْاظامن نٛ َٜين زٚٚ ن١ؽ ي١ ؾ َٝعاض بٕٛٚ، زٚ َٜهاصيإ ب  111الز

َٝري ب١ؽ ئ٠ٚ١ْس٠ ظآَُإ به١ٕ ئ١ط١ض ئ١ٚا١ْ  ١َُٝ طريا٠ٚ، ز٠ِضؤٜٔ الٟ َٛزٜط ْاس١ٝ ز٠َي ١َتطٟ ز٠ٚضٟ ئ
َٞ ١َُٝ نؤَيٞ ْان١ٜٔ، نْٛه١ خاَْٛٚإ نطز٠ٚٚ ب١ زْٝاٜ ١َتط، ١ٜى ن١ؽ  311ثاض٠ ي١غ١ض  بٕٛٚ ب١ بري ئ

َٝهٞ ط١ٚض١ٜ٠، ِضاغت١ غٝاغ١ٕٝ  َٝهت زضٚغت نطز٠ٚٚ،ِضاغت١ غ١ض٠ٚت َٞ، ن١ٚات١ تؤ خ١ٚؾ ظ٠َاصيإ ْازات
١َُٝ ؾ١ؾاف بري، ٜاغاٜٞ بري، ئ١ٚا١ْٟ  َٞ ز٠ن١ٜٔ ئ َٝو زا ئٝػتٝؿاز٠ٟ ي َٞ ز٠ن١ٜٔ، ئ٠ٚ١ ي١ نات ئٝػتٝؿاز٠ٟ ي

َٜو، ١َٖٛٚ ن١ ب١ضثطغٔ ي١ٚ ق١ظ١ٜٝ، ي١ ئاغت ب١ض ١َُٝ ١َٖٛٚ ِضؤش َٟ ئ َٜ  ق١ظ١ٜٝن١ بٔ، ْانط ثطغٝاض
َٜهٞ ط١ٚض٠ت بؤ  َٝو ي١ ئٝع ّ، ي١َ  ي١غ١ض ئ١ّ ١َٚظٚٚع١ قػ١ به١ٜٔ، تؤ ؾ١ِض بٛزد١ٜ١ى، ١َٖٛٚ نات
١َُٝ ٠ٚنٛ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ب١ضناِٚضٕٚٚ ١ْبري ي١ غٝاغ١تٞ ١ْٚت  ٍَ ب١غسا، ئ١ط١ض ئ زضٚغت ب٠ٚٛ ي١ط١

َُٜٞ َٞ بعاْري زاٖات١ن١َإ ن١ْس٠ا ئ١ّ  ي١ّ ١ٖض ٍَ ب١غساا ئ١ٟ ْاب نٛضزغتا١ْ، نؤٕ ئ١ّ ؾ١ِض٠ به١ٜٔ ي١ط١
غٝاغ١تٞ ١ْٚت١ ِضاغت١ا زضٚغت١ا با زٚٚ ن١غٞ تط غ١ٜطٟ ٠ٚظٜطٟ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝٝنإ ن١ ئ١دم١َْٛٞ 

َٞ ظؤض ب١ ق٠ٛت١، ئ٠ٚ١ ب١َي ًَ َٝٓر ن١غ١، با زٚٚ ن١غٞ تط قػ١ٟ ي١غ١ض بهات، ب َُٜٞ ث ط١ن١ٟ، ئ٠ٚ١ ١ٖض
 َٞ َٝٞ، زٜؿاعٞ ي ١َُٝف زَيدؤف بري ث َٜب١غت١نإ، ئ٠ٚ١ زاٖات١ن١ٟ، ئ٠ٚ١ يٝػ  ثطؤش٠نإ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ طط
َٞ ١ْزا  َٜهُإ ي َُٝاْٞ تا ؾ١ٖٝس َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، ثايٚط١ٜ١نُإ ١ٖبٛٚ ي١ غً َٝهٞ تط ب١ِض به١ٜٔ، خاَي

َُٝ ٍَ زا ١َْاْعاْٞ زاٖاتٞ ١ٜ١ٖ، ئ٠ٚ١ يٝػ  ثايٚط١ٟ غً ًَٝاض زاٖاتٞ ١ٖب٠ٚٛ،  19اْٞ ١ٜ، ي١ ١ٜى غا
ٍَ، ب١ؽ ت١ْٗا ي١  َٞ ١ْٝ، ١ٜعين ١ٜى غا َٞ ئاطاّ ي ، ت١بع١ٕ ٠ٚ2111ظاض٠تٞ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝٝنإ ز٠َي

َٞ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ، نٛا ئ١ٚ  َٝه٠ٚ١ بٕٛٚ، ئ١ٟٚ ِضاغت١ٚخؤ ز٠ن ١َُٝ ي١ يٝص١ْ ١َٖٜٛٚإ ث  19ئ١ااض٠ ئ
َُٝاْٞ ١ٜ، بؤنٞ ئ١ٚ ًَٝاض٠ا ن١ ٖٞ ١ٜى غ َٟا ن١  19اَيٞ ثايٚط١ٟ غً ًَٝاض٠ بؤ ئ١ٚ ثايٚط١ ق١ضف ْانط

ٍَ ئاٚ زا به١ٟ  َٞ َا١ََي١ ي١ط١ ٍَ ١ْٚت زا به١ٟ، ب١ ن١َيهٞ ئ٠ٚ١ ْاٜ َٞ َا١ََي١ ي١ط١ ١ْى ب١ ن١َيهٞ ئ٠ٚ١ ١ْٜ
١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص١ْ ١َْاْعا٠ْٛٝ ئ١ّ ثايٚط١ٜ َٞ ١ْزا ئ َٜهُإ ي ١َٜٓ، تا ؾ١ٖٝس ١ ئٝـ ز٠نات، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ي١ّ ؾٛ

َٜٝٛػت١ ١ََٖٛٚإ ٠ٚنٛ  َُٜٞ ١ٜ١ٖ، ث َٝهٞ ١ٖض َٜعإ ئ١ّ ١َٚظٚعٞ غاَا١ْ غطٚؾتٝٝا١ْ َازاّ ئ١دم١َْٛ ب١ِض
َٝو ١ٜ١ٖ بؤ زاٖات، ئ١ّ غٓسٚٚق١  َٞ ئ١ااض٠، غٓسٚٚق ث١ضي١َإ ت١ضنٝعَإ ي١غ١ض ئ١ّ ئ١دم١ْ١َٛ ب

َٞ ٠ٚظٜطٟ غاَا١ْ غطٚؾت َٞ، زضٚغت ١ْنطا، ب١يّ خؤ ز٠ب ًَٝؤٕ زؤالض  ١ٝٝ251نإ ئاطاٟ ي١ زاٖات١ن١ ب
ًَٝؤٕ زؤالضٟ تط ٖات٠ٚٛ ِضاغت١ٚخؤ  251ٖات١ ئ١ّ ث١ضي١َا١ْ، نطا ب١ ثطؤش٠، ت١قسٜكُإ نطز، ب١يّ 

َٞ ئ٠ٚ١ٟ ث١ضي١َإ  َٞ، بؤنٞ ِضاغت١ٚخؤ ِضؤٜؿت٠ٚٛ ب١ ب َٞ ئ٠ٚ١ٟ ث١ضي١َإ ئاطازاض ب َٜعطانإ ب١ ب ن٠ٚٛ ثاض
َٟ بؤ ئٝكطاضٟ بهاتا خؤ ئ١ َٟ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ بعاْري ثطؤش٠ناْٞ ن١ ْاٟٚ ز َٞ ئٝكطاض بهط ٠ٚ ثاض٠ٟ ١ْٚت١، ز٠ب

َٜٔ ثاض٠ٟ بؤ زا١ْْطا٠ٚا ئ١ٟ تؤ نؤٕ  َٛساؾ١ظ٠، ي١ّ ثطؤشا١ْ ١ْٝا بعاْري ثطؤش١ٜ٠ى زٚٚداض ي١ زٚٚ ؾٛ
َٟا ئٝٓذا ئ٠ٚ١ ْ ٠ٚ251نٛ ث١ضي١َإ َٛتاب١ع١ٟ ز٠ن١ٟا نؤٕ ب١غ١ض تؤزا  َٜهٞ ًَٝؤٕ ز٠ِضٚا بؤ ئ١ٚ ٛٚغطاٚ

ًَٝؤٕ زؤالضٟ تٝا١ٜ، ت١بع١ٕ ب١ ئُٝعاٟ ٠ٚظٜطٟ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝٝنا١ْ بؤ  ٠ٚ615ظاض٠ت١، ئ١ّ ْٛٚغطٚا٠ 
َٜٝٛػت١ ئ١ٚ زاٖاتا١ْ  َٞ دا ث َٞ ي١ ئ١خري زا زٚاٟ ئ٠ٚ١ٟ باغٞ ١َٖٛٚ ثاض٠نإ ز٠نات ز٠َي ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ، ز٠َي
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َٜت ت١ْٗا ب ١ٜ٠َٛٝى َا١ََي١ٟ ي١ط١َيسا ١ْنط َٜع٠ف ب١ ٖٝ  ؾ َُٜٞ، ئ١ّ زٚٚ ب١ِض ١ ِض٠ظا١َْسٟ ئ١دم١َْٛٞ ١ٖض
َٝٔ ئاٜا ئ١ٚ  ًَ َُٝإ ب َٟ ث َٟ ن٠ٚٛا ئاٜا َا٠ٚا  615ئ١ْسأَ ي١ٚ َٞ ق١ضف نطاا بؤ نٛ ًَٝؤٕ زؤالض٠ نٞ ي

١َُٝ زاٚاناض١ٜٝنٞ ظؤضٟ  َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ ئ َٜٔا ي١ نؤتاٜٝسا ب١ِض ئ١ط١ض ق١ضف نطا٠ٚ ثطؤش٠نإ ي١ نٛ
َٝسا٠ٚ، خ١َيو ِضَٚٚإ  َٞ ز٠نات، ب١ِضاغ  ١َٖٟٛٚ ي١ ِضاثؤضت١ن١ٟ غ١ضؤنٞ ؾطانػٝؤٕ زا ئٝؿاض٠شيإ ث ت

ٍَ غٛثاؽ ٚ ز٠غتدؤؾٞ ظؤضّ بؤ  َٜو ي١ٚا١ْٟ ن١ ب١خؤّ ط١ٜؿت٠ٚٛ ي١ط١ َٟ زٚٚباض٠ٟ به٠ٚ١َ١، ب١عع ْا١َٚ
َٝط١ٟ غ١ضؤنٞ يٝص١ْٟ َاؼي َطؤظ، ظؤض ب١ دٛاْٞ ئٝؿاض٠تٞ ب١ ١َٚظٚٚعٞ نؿطٟ ٚ ن١الض زا، ن١ ب١ِض اغ  د

َٟ، ئ٠ٚ١ٟ ناى غاالض ٚتٞ ي١غ١ض ١َٖي١ظ١، ب١ِضاغ  ١ٖتا  َٜعٟ ب١ ١ْٖس ٠ٚضبطري ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١ٚ ٚتا١ْٟ ب١ِض
َٜو زاْطا٠ٚ ع١َباضٟ غٛٚت١َ١ْٞ، ي١ ثطؤش٠ٟ  َٝػتا ع١َباض ١ٜ١ٖ قؿطٟ بؤ  ١ٜ١ٖ2111، ي١  2111ئ

َٞ ١ْٝٝ، َٛتاب١ع١ٟ ز٠ن١ّ ي2112١زاْطا٠ٚ، ي١  ٍَ قاضيكاّ زا، ت١بع١ٕ ٠ٚظاض٠تٞ غاَا١ْ زا ١َٖي١ظ١ ئاطاٟ ي ط١
َٞ ن١ غ١ٜطٟ  ٍَ ١ْنطزٜٚٚٔ، نات َٞ ١ٜى ن١ؽ قػ١ٟ ي١ط١ ٍَ قاضيكاّ ز٠َي غطٚؾت١ٝٝنإ ٚتٝإ ئ١ضظ ١ْٝ، ي١ط١
ٍَ ز٠ٜبات١ غ١ض، نْٛه١ ي١  َٝٞ ظؤضباؾ١ ١َٖي١ظ١ ثطؤش١ٜ٠نٞ ١ٜ١ٖ، ئ١ّ ثطؤش٠ زٚٚ غا ثطؤش٠نإ ز٠ن١ٟ ز٠َي

َٞ غ١ٜط ز٠ن١ّ ي١غ١ض ئ١ضظٟ ٚاقٝ  ٖٝهٞ بؤ َٔ ١ٖضٚا ز٠ظامن ١ٖ 2111 َي١ظ١ ثطؤش٠ٟ ١ٜ١ٖ، ن١نٞ نات
 َٞ َٝٞ ئاٚاف ز٠ب َٜع ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ٚابعامن ١َغيٛي١ٝتٞ د١ْابت١، ٠ٚنٛ نؤٕ ثطؤش٠نإ زاز٠ْ ١ْنطا٠ٚ، ب١ِض

َٞ ت١ْٗا ِض َٞ بعاْٞ ٖاٚغ١ْطٞ ي١ ب١ٜين ؾاض٠نإ زا، ْاب َٞ نطزْٞ به١ٟ، ز٠ب َٝب١د َٜص٠ٟ َٛتاب١ع١ٟ د
َٜٔ، ١ْى  َٞ ن١ٚتٛٚ ٚ ظ٠ض٠ض١َْس٠نإ ب١ضناٚ بطري َٞ ظٜإ ي َٝٞ ز٠غتٛٚضٟ عريام ز٠ب َٞ، ب١ ث زاْٝؿتٛٚإ ب
١ًَٜ ٚ بٝاض١ٜ٠ ١ٜى ثطؤش٠ٜإ ١ْٝ، غريٚإ  ت١ْٗا ِض٠ق١ّ ٚ شَاض٠ٟ زاْٝؿتٛٚإ، ئ١ٚ ز٠ظ١ضٟ ١ٖٚضاَإ ٚ ت١ٚ

َٜٓا١ْٟ ن١ غ١ضزاْٝإ ز٠ن١ٜٔ ب١ِضاغ  ٠ٚ ثطؤش١ٜ٠نٞ ؾاض٠ٚاْٞ بؤ زا١ْْطا٠ٚ، ١َٖٛٚ ئ١ٚ ؾ2117ي١  ٛ
َٝس٠ٚاضّ ئ١ّ قػا١ْٟ  ١َٜٓنإ زا، ئَٛ َٜعا١ْف ظؤض قػ١ٜإ نطز ٖاٚغ١ْطٞ ١ْٝ ي١ ؾٛ ز٠ضٟ ز٠خات ن١ ئ١ّ ب١ِض

َٜع٠نإ، غٛثاؽ. َٟ ي١ال١ٜٕ ٠ٚظٜط٠ ب١ِض َٟ ب١ ١ْٖس ٠ٚضطري  ن١ ز٠نط
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع الاعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ٜط، ؾ١ضَٛٚ.د١ْابٞ ٠ٚظ
َٜع ز.عًٞ غٓسٟ/ ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝبٝين ١ٖبٛٚ، ي١ ظؤض ؾتٝـ ١َؾهٛى بٛٚ،  َٜع٠ ئ١ْساّ ث١ضي١َا١ْ زٜاض٠ ظؤض ت َٔ ب١ س١ق١ت ئ١ٚ ب١ِض
َٜهٞ ٚابعامن  ٍَ ٠ٚيّ ز٠ز٠ٚ١َ٠، نْٛه١ ب١عع ١ٜعين ب١ ٚاظسٞ قػ١نإ زٜاضبٕٛٚ، َٔ ت١ْٗا زٚٚ خا

َٜت، ب١يّ خاَيٞ ١ٜن١ّ ث ٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ثطؤش٠ ٜاغاٟ بٛزد٠ٚ١ ١ْبٛٚ، ئ٠ٚ١ ئٝشتُٝاي١ ظؤض َْٛاق١ؾ١ٟ بٛ
َٜع ٠ٚظٜطٟ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝٝنإ ٜإ ب١ د١ْابٝاْٞ ٚت٠ٚٛ، ٜإ ي١ ٖؤَيٞ  َٜعٜإ ئاَاش٠ٟ ب٠ٚ١زا ن١ ب١ِض ب١ِض

َٝٓا٠ٚ ئ٠ٚ١ يٝػ  ثطؤش٠نإ بِطؤ ٍَ ٠ٚظاضتٞ ث ْساْإ بؤ خؤتإ ث١ضي١َإ ٚت١ٜٚٛتٞ ئ٠ٚ١ َٔ ثاض٠ّ ٖ ٕ ي١ط١
ٌَ ٚ ئ١غاغٞ ١ْٝ، ثطؤتؤنؤيٞ ث١ضي١َإ ١ٜ١ٖ، ت١قٜٛط نطا٠ٚ، د١ْابٝؿٝإ  َٛتاب١ع١ به١ٕ، ئ٠ٚ١ ئ١ق
َٝهٞ تط ئ٠ٚ١ ؾ  ٚا ١ْٝ ب١  َٜٓ َٟ ٚت١ٜٚٛتٞ ٜإ ي١ ١ٖض ؾٛ قػ١ن١ٟ ظؤض ب١ ٚاظسٞ نطز، ئ١ط١ض ي١ٚ
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َٝهٝإ  س١قٝك١ت، خاَيٞ ز٠ّٚٚ ١َغ١ي١ٟ ت١بٝعٞ زٜاض٠ ٍَ ب١ ١ٜى ببٕٛٚ ي١ ت١ضس١ن١زا، ١ٜن َٝه١ زٚٚ ؾت ت
َٝري ئ١ٚ ثاضا١ْٟ ن١ بؤ ثاض٠ٟ ؾريٜين ٜإ ثاض٠ٟ ) ًَ َٝٞ Capacity Buildingئ١ٚ با ب ( ١ٖضن١ٝٝى ث

َٜع غ١ضؤنٞ  َٝهٞ تط٠، ب١ِض َٝه١، ٚاضٜساتٞ َٛؾت١قات باب١ت َٝٔ، ئ٠ٚ١ زٜاض٠ ي١ عكٛز٠نإ زا ١ٜ١ٖ، ئ٠ٚ١ باب١ت ز٠َي
١َُٝ يٝػت١ٟ ٠ٚظاض٠تٞ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝٝنإ ٠ٚظاض٠تٞ ث١ضي١َإ ، ثاض ١ٖض ي١ّ ٖؤَي١زا ي١ ٖؤَيٞ ث١ضي١َإ زا ئ

ًَٝؤٕ زؤالض ي١ زاٖاتٞ  251زاضاٜٞ ٚ غ١ضؤنا١ٜتٞ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطاْٞ ئاطازاض نطز٠ٚ٠ ن١ ْعٜه١ٟ 
 ،َٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ئ١دم١َْٛٞ َٛؾت١قات ٚاضٜسات ١ٜ١ٖ، زاٚاٜإ نطز ن١ ب١ضْا١ٜ١َى بؤ خ١ضدهطزْٝإ زابٓط

َٝط٠ بٕٛٚ َْٛاق١ؾ١ نطا،  َٜعٜؿٝإ ي ٠ٚظٜطإ ثطؤش٠ن١ٟ ب١ يٝػت١ٜ١ن٠ٚ١ َٔ ٖامت ي١ّ ٖؤَيٞ ث١ضي١َا١ْ، ب١ِض
َٝت١ ٖؤٟ باعٝػٞ ئ٠ٚ١ٟ ن١  َٝٔ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ١ْب َٞ بٓ َٜهٞ ي َٟ ض ْاٚ ١ٜن١َري ثطغٝاض ئ٠ٚ١ بٛٚ ن١ داض

ٍَ َٛقابًٝٞ ئ١ٚ ١َب١ًغ١ َٜعطانإ  سه١َٛتٞ عرياقٞ ؾٝسضا َٝساْٞ ثاض ثاض٠ ي١ بٛزد١ٟ ٠ٚظاضات ٚ ث١ض٠ث
َٝت١ نٞا ْاظامن خؤ ئ٠ٚ١ ١ٜعين ظؤضب١ٟ ٚابعامن ظؤض  َٞ نطا ن١ ت١ل١ٝن١ٟ بب َٜت، ظؤض َْٛاق١ؾ١ٟ ي برِب

َٝص ١ْٝ، ١ْبؤت١  َٞ  12ي١َ َاْطٝـ، زٜػإ ١ٖض ي١ ١َٖٛٚ ثطؤتؤنؤيٞ ث١ضي١َاْسا١ٜ، بِطٜاضزضا ن١ ْاٟٚ ي
َٜت ت١ٚاٚناضٟ َٜعطانإ ) بٓط َٝساْٞ ثاض ًَٝؤٕ زؤالض٠  251(، ب١ٚ ْا٠ٚف ئ١ٚ ههنل٘ هينٔ٘ األقالٔهث١ض٠ث

َٝت  َٝٞ ْٝػب١ٟ ع١ز٠زٟ غٛناْٞ َٛساؾ١ظات، ٠ٚظاض٠تٞ ت١ختٝت َٛخ٠ٚ١ٍ نطا ن١ به ت١ٚظٜ  نطا ب١ ث
َٝٞ ن١ ْاٟٚ ب٠ٚٛ ئ٠ٚ١ ٚ ٠ٚخت١ ٍَ َٛساؾ١ظات ئ١ٚ ت١ْػٝك١ بهات، ي١ ١َٖإ نات زا ١ٖض ب١ ث بِطٜاض  ي١ط١

َٝؿٞ هينٔ٘ األقالٔهزضا ن١ ٠ٚنٛ ) َٜعطانإ، ي١ ١َٖإ ناتسا ث َٝساْٞ ثاض َٟ، ٠ٚنٛ ث١ض٠ث ٍَ بهط ( ت١عاَٛيٞ ي١ط١
َُٜٞ نٛضزغتإ ث١غٓس نطاٚ 2111ئ٠ٚ١ ب١ َا١ٜ٠ٚنٞ نٛضت ي١ ٜاغاٟ بٛزد١ٟ غاَيٞ  ٟ سه١َٛتٞ ١ٖض

٠ٚ١َٜٓٓ، َازز٠ن١ّ ئ َٜع٠ٚ٠، ؾ١ق١ض٠ن١ ةٛ َٝػتا ب١بري ْا١ٜت٠ٚ١، ظؤض ب١ ٚاظسٞ ٚتطا٠ٚ ي١الٟ ث١ضي١َاْٞ ب١ِض
َٜت ب١ ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ،  َٝو ١ٜ١ْت٠ٚ١ ث١ضي١َإ، ز٠غ١يت ز٠زض َٜعطانإ ب١ ٖٝ  ١ْٚع َٝساْٞ ثاض ن١ ث١ض٠ث
 َٞٝ ٍَ َٛضاعات نطزْٞ ق١ظانإ ب١ ث َٝت ي١ط١ َٜت، ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ َٛخ٠ٚ١ٍ ب بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئاغاْهاضٟ بهط

َٝٞ ظ٠ض٠ض١َْسٜٝإ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ داضٟ ز٠ّٚٚ ن١  ع١ز٠زٟ غٛناْٝإ ٚ ًَٝؤٕ زؤالضٟ ز٠ّٚٚ ٖات  251ب١ ث
َٝٓطا  َٝٓا بؤ ث١ضي١َإ، ت١ْا١ْت ي١ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطاْٝـ بالإ نطز، ٚشيإ ئ٠ٚ١ ْاٟٚ ي ١َُٝ ١َْاْٗ ئ

ٍَ ز٠نط َٜعطا ب١ٚ ؾه١ً ت١عاَٛيٞ ي١ط١ َٝساْٞ ثاض َٜعطا(، ث١ض٠ث َٝساْٞ ثاض َٜهٞ تط )ت١ٚاٚناضٟ ث١ض٠ث َٜت، ئاٜا داض
َٜٝٛػت ْانات، ي١ب١ض  بٝب٠ٚ١ٜٓ١ ث١ضي١َإ ٜإ ْاا ٚا ت١ؾػري نطا قا١ْْْٝٛٝـ ب١ٚ ؾه١ً ت١ؾػري نطا ن١ ث
١َُٝ خؤَإ ب١ خم٠ٚ١ٍ ظا٠ْٛٝ بؤ ١ٖضزٚٚ ٠ٚدب١ن١ ن١ ب١ت١نًٝؿٞ ث١ضي١َإ ئٝؿ١ن١َإ نطز٠ٚٚ،  ئ٠ٚ١ ئ

َُٝ َٜعٜإ ب١ٚ ؾه١ً تؤ١َت ةات١ غ١ض ئ َٝػتا ب١ِض َٞ عًُٞ ئ َٜعطانإ ب١ ب َٝذي ثاض٠ن١ٜإ زا ب١ ثاض ١ بًَ
َٞ عًُٞ ئ١ّ، ئاخط ئ٠ٚ١ ِضاغت ١ْٝ، ظؤض غٛثاؽ.  ث١ضي١َإ، ب١ ب

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع الاعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:   ب١ِض
َٞ ز٠ٜٓري، غ١ضن١ٚتٛٚ بٔ، تا ب١ٜاْٞ غ١عات  َٝػتاَإ نؤتاٜٞ ث َٝـ ٠ْٛٝضؤ ب١ خٛاتإ 11زاْٝؿتين ئ ٟ ث

 َٝطٜٔ، ١ٖض بصٜٔ.ز٠غج
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 ز. اضغ ٕ باٜع الاعٌٝ                    ٛض٠           سػٔ حمُس غ                غت اظيس عبساهلل                ؾط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ضؤنٞ                 ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛ – ع َٝطام - ضزغتإع   ع

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 269 

 
 
 
 
 

 ( 01ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  ١ٜى ؾ١ػي١  8158\6\51ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (31ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١ٜ١ى   51/6/8158 ض
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َٝط )   َٝـ ْٝــ٠ِٛضؤٟ(ٟ 11ناتــصَ َٜهــ١ٚتٞ  ؾــ١ػي١ٜــ١ى  ضؤشٟ ثــ  -نٛضزغــتإ  ث١ضيــ١َاْٞ  17/6/2112ض
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ضؤنٞ  ز.اضغ ٕ باٜع الاعٌٝب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ع َٜع ز. سػـٔ حمُـس     بـ١ ئاَـاز٠بْٛٚ بـ١ِض

َٝططٟ غ١ضؤى ٚ،  َٝطٟ      غٛض٠ د َٜع ؾطغـت أظيـس عبـساهلل غـهطت ٕ بـ١ِض خـٛيٞ   (31ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا
ّ١َٝٝ  ( ٟ خؤٟ ب١غت.2112ٞ ), غاَيغ

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1992(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخؤٟ شَـاض٠ )  ٠ِٚط( ي١ ث21ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بِطط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (31ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بِطٜـاض  ث١ضي١َإع
ــات )  ــصاضزٕ يــ١ ن ١ََٝٝٞ ١َٖيب َٜهــ١ٚتٞ   (ٟ 11غــ ــ١ى ؾــ١ػي١ ض َٝـ ْٝــ٠ِٛضؤٟ ضؤشٟ ٜ ــ ــ١ّ  زا 17/6/2112ث ب

َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ
٢َُٜ نٛضزغـتا٢ْ عـريام بـؤ    -1 ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ِضٚٚ ٚ طؿتٛطؤ نطز٢ْ ثِطؤش٠ ٜاغا٣ بٛزد٣١ ١ٖض

 .2112غاَي٢ 
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز. اضغ ٕ باٜع/ب١ِض

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
٢َ١َٝٝ           ٛضزغـتإ. ب١ْا٣ٚ طـ١زي ن  زاْٝؿـت٢ٓ ئـ١َِطؤَإ ز٠غـت ثـ٢َ ز٠نـ١ٜٔ، ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ، خـٛزي غـ

َٜسا٢ْ ز٠ّٚٚ، شَاض٣٠ زاْٝؿذي ) ١َّٝٝ، خٛزي طط  .17/6/2112(، ِضؤش٣ زاْٝؿذي ١ٖ31َيبصازٕ، غاَي٢ غ
 ب١ضْا٣١َ ناض:

٢َٝ سٛن١ُنا٢ْ بِطط١ ) ٣ ٖـ١َٛاض نـطا٣ٚ غـاَي٢    ( 1( يـ١ ثـ١ِٜط٣ٚ٠ ْـاٚخؤ٣ شَـاض٠ )    21( ١ٜن٢ َازز٠ )1ب١ث
٣ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا٢ْ عريام، ز٠غت٣١ غ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضي١َإ بِطٜاضٜسا، ب١ضْا٣١َ ناض٣ زاْٝؿت٢ٓ 1992

٢َ١َٝٝ ١َٖيبــصاضزٕ، يــ١ نــات 31) َٜهــ١ٚت٢  11( ٣ ئاغــا٢ٜ خــٛزي غــ َٝـ ْٝــ٠ِٛضؤ٣ ِضؤش٣ ٜــ١ى ؾــ١ػي١ ِض ٣ ثــ
١ٜ٠َٛٝ ب٢َ:17/6/2112  ب١ّ ؾ
٢َُٜ نٛضزغـتا٢ْ عـريام بـؤ    ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػ-1 ت١ِضٚٚ ٚ طؿتٛطؤ نطز٢ْ ثِطؤش٠ ٜاغا٣ بٛزد٣١ ١ٖض

 .2112غاَي٢ 
َٝت٠ٚ١ ن١ َؤَيـ١تٔ ٜـإ    َٜٓ َٜعا١ْ ز٠خٛ َٝطط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ، ْا٣ٚ ئ١ٚ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ِض َٜع د َٝػتاف ب١ِض ئ

 ئاَاز١ْ٠بٕٛٚ، بابؿ١ض٣َٚٛ.
َٝطط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ: َٜعسػٔ حمُس غٛض٠/د  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.ب١  ِض
 َؤَي١ت بٕٛٚ ٜإ ئاَاز١ْ٠بٕٛٚ،  16/6( ٣ ئاغا٢ٜ ي١ 29ْا٣ٚ ئ١ٚ ئ١ْساَا٣١ْ ي١ زاْٝؿت٢ٓ شَاض٠ )

 ب١ؾطٜٔ سػري            َؤَي١ت
 ب١ٜإ اظيس سػٔ        َؤَي١ت
 ث١ٜاّ اظيس حمُس        َؤَي١ت
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 تاضا حتػري ٜاغري        َؤَي١ت
 َؤَي١ت ساظّ حتػري            

َٜباظ ؾتاح حمُٛز       َؤَي١ت  ِض
 غ١َري غ١يِٝ            َؤَي١ت
 قباح حمُس دمٝب       َؤَي١ت

 َؤَي١ت     مصطفٙ عبسايػ ّ 
 ٜاٚٚظ خٛضؾٝس            َؤَي١ت

 ٜؿاض دمِ ايسٜٔ        َؤَي١ت
َٝٛاض٠   ئ

 ب١ؾطٜٔ سػري         َؤَي١ت  
 ث١ٜاّ اظيس حمُس     َؤَي١ت

 َؤَي١ت            طاٍس طياٍ 
 ساظّ حتػري           َؤَي١ت
َٜباظ ؾتاح             َؤَي١ت  ِض

 ز.زاْا غعٝس غؤؾ٢      ئاَاز١ْ٠بٛٚ 
 ز.قباح حمُس           َؤَي١ت

 َؤَي١ت   مصطفٙعبسايػ ّ 
 حمُس َٛغ٢          ئاَاز١ْ٠بٛٚ

 ٜاٚٚظ خٛضؾٝس         َؤَي١ت
َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض

َٝػتاف ب١ضز٠ٚاّ ز٠بري ي١غ١ض خػت١ِٓضٚٚ ٚ طؿتٛطؤ٣ ثِطؤش٠  ٢َُٜ نٛضزغتإ، ؾ١ضَٛٚ ٚئ ٜاغا٣ بٛزد٣١ ١ٖض
 ناى ؾٛإ.

َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝطــط٣ غــ١ضؤن٢  َٜع د َٝــط٣َ زا، ب١ٜا١ْٝنــ٣١ نــ١ بــ١ِض َٜٓسْــ٣٠ٚ١ يٝػــت٢ ْــ١ٖات٣ٚٛ ث َٜٓــ٢َ يــ١ خٛ ث١ضيــ١َإ زٚ
َٜٓس٠ٚ١ٜ، ْا٣ٚ َٔ ب١ ١ْٖاتٛٚ ٖاتبٛٚ، ب١اَلّ َٔ ٚ ناى د ٍ ب١ٜ١نـ٠ٚ١ ي١غـ١ض ٜـ١ى ٠ٚض٠قـ١ َؤَيـ١شيإ       خٛ

َٝب٢ٓٝ، ظؤض غٛثاؽ. َٝؿه١ف نطز، ب١ٜ١ن٠ٚ١ ئُٝعاَإ ي١غ١ض نطز ١ٖض بؤ ت  ث
 

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
٢َٜٓ خؤتإ، ٖاِٚضاظ خإ ؾ١ضَٛٚ.زٚا٢ٜ ِضاغت٢ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ب١غ١ضناٚ، يٝص٣١ْ ز  اضا٢ٜ ؾ١ضَٕٛٚ بؤ ؾٛ
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َٝذ اظيس:  ٖاِٚضاظ ؾ
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝبٝٓٝـ١، ٖـ١ّ              َٝطـا٣ ت َٝو ز٠غـت ثـ٢َ ز٠نـ١ّ، نـ١ يـ١ ال٣ َـٔ ب١ِضاغـت٢ ٖـ١ّ د َِٝ باؾ١ ب١ ؾـت ب١ِضاغت٢ َٔ ث
َٝطا٣ غ١ضدم١ٚ ثطغٝاضٜؿ١ ب١ِضاغت٢، ئـ٣٠ٚ١ نـ١ بٛزدـ٣١ ت١ْسضٚغـت٢ ب١زاخـ١      َُٝـ١ زٚٚ غـاَي١ ٠ٚنـٛ    د ٠ٚ، ئ

َٜع٣ تـطٜـ زاٚا٣ ظٜـاز نطزْـ٢ ئـ١ّ بٛزد١ٜـ١ ز٠نـ١ٜٔ،           يٝص٣١ْ تاٜب١شي١ْس، ٠ٚنٛ ئ١ْـساّ ث١ضيـ١َاْا٢ْ بـ١ِض
َٝٛز٠َٚي١تٝـ١نإ، ئـ١ّ بٛزد١ٜـ١ بٛزد١ٜـ١ن٢ ٜـ١نذاض        َٝـ٠ٛض٠ ْ ٢َٝ ث َٝٛز٠َٚي١ت٢، ب١ث ٢َٝ ١َعٝاض٣ ْ نْٛه١ ب١ث

ٍَ ئ٠ٚ١زا ٠ٚ١ْى ١ٖض ظٜا َٝـٓر ٚ ثؤٜٓـت ثـ١دما ٚ ١ٖؾـت بـ٠ٚٛ،          ن١َ١، ب١اَلّ ي١ط١ ز ْـ١نطا٠ٚ، نـ١ غـاَي٢ ثـاض ث
َٜع خػـت٣١ٓ ٠ٚظاض٠تـ٢ غـ١س١،     َٝه٢ ظؤض٠ٚ٠، ب٠ٛت١ نٛاضٚ ثؤٜٓت ٠ٚ١ْت ٚ ١ٖؾت، ئ١ّ ث١ضاٚ ٍَ ب١زاخ ئ١َػا
َٜعإ، ن١ضت٢ طؿت٢ ي١ب١ضاَب١ض ن١ضت٢  َٝهسا ب١ِض ١َُٝ، ي١ نات َٝطا٣ ثطغٝاض٠ بؤ ئ ن١ضت٢ ت١ْسضٚغت٢ ب١ِضاغت٢ د

٢َُٜ نٛضزغتإ ي١ ال١ٜٕ ن١ضت٢ تاٜب١تٝـ٠ٚ١  تاٜب١ َٝهسا ن١ضت٢ طؿت٢ ي١ ١ٖض ت٢ َتُا٣١ْ ي١ز٠غت زا٠ٚ، ي١ نات
َٜه٢ ٜـ١نذاض ظؤضٜـإ ي١غـ١ض٠،     ٢َُٜ نٛضزغتإ ؾؿاض َٝهسا ئ١ٚ ١ْخؤؾدا٣١ْ ن١ ي١ ١ٖض ئٝػتٝػ ٍ نطا٠ٚ، ي١نات

َٝت، بـ١اَلّ ئـ١ّ ١ْخؤؾـا٣١ْ نـ١ بـؤ ١ْخؤ        َٝه٢ ١ٜنذاض ظؤضٜإ بـؤ ز٠نـ ؾـدا١ْ طؿـت١ٝنإ ز٠نـٔ يـ١     ١ْخؤؾ
َٜعإ ئـ١ّ                 َٝو ز٠بـ٢َ ْـؤض٠ بطـطٕ، بـؤ ١ْؾـت١ضط١ض١ٜى ز٠بـ٢َ ْـؤض٠ بطـطٕ، بـ١ِض نـ١ض٠ت٢ طؿـت٢ بـؤ غـت٢ غـهاْ
ــ٠ٚ١،         َٜٓ ــاى ز٠نط َٜٔ ٚ ن ــط ــٝا١ْ ز٠ن ــا٠ٚنٛ غ ــاْط٢ ز٣َٚ٠ ت ــ٢َ َ ــاْط ٚ غ ــٔ، زَٚٚ ــو ز٠ن َٝ ــ١ ت ــ٣١ ن َٝطاْ ئاَ

َٝو ب٠ٚٛ، ي١ ب٢َ  َٜٝٛػت٢ ب١ غت٢ غهاْ تاق١ت٢ ز٠َيـ٢َ ز٠بـ٢َ بط١َـ١ ئـ٣٠ٚ١ نـ١ ْـؤض٣٠ غـت٢        ٖاٚٚاَلت١ٝى ن١ ث
٢َُٜ نٛضزغتا١ْ ي١ ِض٣ٚٚ ت١ْسضٚغـت٠ٚ١ٝ، يـ١ ْـاٚ     َٝتٛ ١َْطّ، ١ٜع٢ٓ ب١ِضاغت٢ ئ١َ١ ٠ٚظع٢ ١ٖض غها١ْن١ّ ب
َٝؿـ٣١ ظؤضَـإ ١ٖٜـ١             خ١َيها ي١ ٚاقعـ٢ خـ١َيها، ب١ِضاغـت٢ َٛعاْـات٢ ظؤض ١ٖٜـ١ يـ١ نـ١ضت٢ ت١ْسضٚغـت٠ٚ١ٝ، ن

َٜـو يـ١ناض ز٠نـ٣َٚ١ بـ١ز٢ًٜ ئـ١ٚ      ي١ن١ضت٢ ت١ْسضٚغت٢، ي١ط َٝط َٝو ن١ ئاَ َٝط٠نإ ظؤض ن١َٔ، نات ٍَ ئ٣٠ٚ١ ئاَ ١
َٜــري             َٝهــسا ز َُٝــ١ ي١نات َٝؿــه١ٚتٛٚمشإ ْٝــ١، ئ َٝط٣ ظؤض ث َٜعإ ئــاَ َٝط٠ ْٝــ١، يــ١ ٖــ١َإ ناتٝؿــسا بــ١ِض ئــاَ

َٝساٜٚػت١ٝنا٢ْ ت١ْ َٝؿه١ٚت٠ٚٛنإ ٚ بؤ ث َٝط٠ ث َٝٛز٠َٚي١ت٢ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ بؤ ئاَ سضٚغت٢، ب١اَلّ ي١ ثٝؿاْطا١ٜن٢ ْ
َٝهتإ ئ١ط١ض غ١ضزا٢ْ ن١ضت٢ طؿت٢ به١ٕ يـ١   َٜٝٛػت ١ْٝ، ١ٖض ١ٜن ١ْخؤؾدا١ْنا٢ْ خؤَإ ب١ِضاغت٢ ٠ٚنٛ ث
َٝعاض١ٜى، ض ْاِض٠ست١ٝى بؤ ١ْخؤف ١ٜ١ٖ، ي١ب١ض ئـ٠ٚ١ ب١ِضاغـت٢ ئـ٣٠ٚ١ نـ١ يـ١       ١ْخؤؾدا١ْنإ ز٠ظأْ ض ب

َٜع خػت٣١ٓ ن١ضت٢ ت ٍَ    ٚاقع٢ نٛضزغتإ ز٠ٜبٝٓٔ، ئ١ّ ث١ضاٚ َٝطـا٣ ثطغـٝاض٠، ي١طـ١ ١َُٝ د ١ْسضٚغت٢، ب١ال٣ ئ
َٝؿ٣١ ن٢َ١ ز٠ضَإ ١ٜ١ٖ،  ١َُٝ ١َٜسا١ْٕٝ ب١زٚازانٛٚصيإ نطز٠ٚٚ، ن١ضت٢ طؿت٢ ت١ْسضٚغت٢ ن ئ٣٠ٚ١ ن١ ئ
َٝسا٢ْ تٛاْا٣ ظاْػـت٢، غـتاؾ٢ ت١ْسضٚغـت٢ بـ١ ثعٜؿـه٠ٚ١، بـ١ ناض١َْـس٠ٚ٠، بـ١ ث١ضغـتٝاض٠ٚ٠           َٝؿ٣١ ث١ض٠ث ن

َٝط٠ ْري، نؤيٝص٠ن٣١ ت١ٚاٚ نطز ئٝرت تـ١ٚاٚ، بـ١ضز٠ٚاّ تٛاْاناْٝـإ ثـ١ض٣٠     ١ٜ١ٖ، ن١ ئ١َا١ْ ي١ ٚاَلت إ ٠ٚنٛ ئ
ٍَ ظاْهؤنــا٢ْ ٚاَلتــا٢ْ تــط، ئ١َــ١   َٝهُــإ ْٝــ١ ي١طــ١ َٜٝٛػــت، نؤْتان َٝهُإ ْٝــ١ ٠ٚنــٛ ث َُٝــ١ ؾــت َٜــت، ئ ثــ٢َ ز٠زض

َٜٝٛػــت٢ بــ١ طؤِضا     ــت٢، ث ــ١ غٝػــت٢َ١ ت١ْسضٚغ ــ٣٠ٚ١ ن ــؤنري ي١غــ١ض ئ َٝهــسا نــ١ ٖــ١ََٛٚإ ن ــاض٣ ٚ ي١نات ْه
َٝطـا٣ ثطغـٝاض ْٝـ١ نـ١ بٛزدـ٣١ ت١ْسضٚغـت٢،         نانػاظ١ٜن٢ ب١ِٓض٠ت٢ ١ٜ١ٖ، ي١ ١َٖٛٚ ئ١ٚ ساي١تا١ْ، ئاٜـا د
َٜتـ٠ٚ١، ئ١َـ١    َٜت، ن١َٝـ بهط ١َُٝ بطري َٜت، ط٣َٛ ي١ قػ٣١ ئ ٢ٜ٠َٛٝ ن١ ظٜاز بهط َٝعا٣١ْٝ ت١ْسضٚغت٢ ب١ٚ ؾ
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َٝطا٣ ثطغٝاض٠، ١ٜع٢ٓ ْاظاْري بؤن٢ ئ٠ٚ١ ز٠ب٢َ ٚا ١َُٝ د ١َُٝ ١ٖض ق١ضاض٠ ثاض٠ بـ١  ال٣ ئ َٜعإ ئ١ط١ض ئ ب٢َ، ب١ِض
ٖــ١ز٠ض بــس٠ٜٔ، ثــاض٠ يــ١ ؾــت خــ١ضز بهــ١ٜٔ ٚ زٚاٜــ٢ ١ْتٝذــ١ٚ ز٠ضئــ١دما٢َ ْــ١ب٢َ، َــٔ صي١ْٜٚٛــ١نتإ بــؤ  

٠ٚ١َُٜٓ، غاَي٢  ١َُٝ ٜاغا٣ شَاض٠  2111ز ز٠َي٢َ، ز٠ب٢َ غٝػـت٢َ١   22َإ ١ٜ١ٖ، ي١خاَي٢ ٣2117 غاَي٢  15ئ
٢َُٜ نٛضز َٜت، ي١ غـاَي٢  ت١ْسضٚغت٢ ي١ ١ٖض َٝسا بهط بـؤ ئـ١ّ ١َب١غـت١ نؤْطط٠ٜـ١ن٢      2111غتإ نانػاظ٣ ت

َٝٛز٠َٚي١تٝـ١،         َٝهـ٠ٚٛ ئـ١ّ نؤْطط٠ٜـ١ ْ َٜت، ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ز٠ظاْـ٢َ ض ثاض٠ٜـ١ن٢ ظ٠بـ١الس٢ ت َٝٛز٠َٚي١ت٢ ز٠نط ْ
َٝٓطإٚ بؤ ئ٣٠ٚ١ ي١غ١ض غٝػت٢َ١ ت١ْسضٚغت٢ نٛضزغتإ قػ١ به١ٕ، ئـ١ّ نؤْ  طط٠ٜـ١  ؾاض٠ظاٜإ ي١ ٚاَلتإ ٖ

َِٝ، بـ١اَلّ ئٝؿٝؿـ٢ ي١غـ١ض             َٝو يـ١ّ خااَلْـ١ َـٔ يـ١ٚ ِضاغـجاضزا١ْ ز٠َيـ ب١ ِضاغجاضز٣٠ باف ز٠ضنٛٚ، بـ١اَلّ ٜـ١ن
َٝت، َٝعا٣١ْٝ ت١ْسضٚغت٢ ْاب٢َ يـ١    15تـا   ١ْ11نطا٠ٚ، ئ١ٚ ِض٠ٚٚ غًب١ٝن١ٜ١ت٢، ي١ٜ١ى ي١ ِضاغجاضز٠نإ ز٠َي

َٝه١ ي١ ِضاغجاضز٠نا٢ْ، ١ٖض ئ١ٚ  نـ١  11يـ١ن٣َٛا، َـٔ    11يـ١ن٣َٛ   4ز٠ٚٚ ب١ضاٚضز به١ٕ، ن١َرت ب٢َ، ئ٠ٚ١ ١ٜن
 َِٝ َٜع خػــت٢ٓ نــ١ضت٢    15ز٠َيــ َٝطــا٣ ١َٖي٠ٛغــت١ ي١غــ١ض نطزْــ١، ب١نــ٢ ثــ١ضاٚ َٜعإ ئ١َــ١ د َِٝ، بــ١ِض ،نــ١ ْــاَي

َٜٝٛػت ي١ ن١ضت٢ تاٜب١ت٢ بهـ١ٜٔ، بـؤ    ١َُٝ ١َْاْتٛا٠ْٛٝ ئٝػتٝؿاز٠ ٠ٚنٛ ث َٝهسا ب١ِضاغت٢ ئ ت١ْسضٚغت٢، ي١نات
َٝهــ١ٚا١ٜ١ْ ب١ِضاغــت٢، غــ١باض٠ت بــ١ ثِطؤش٠نــا٢ْ ت١ْسضٚغــت٢، َــٔ  خعَــ١ت٢ نــ١ضت٢ ت ١ْسضٚغــت٢، ؾــت١ن١ ث

َُٝــ١ يــ١ ثِطؤش٠نــا٢ْ ت١ْسضٚغــت٢      َٝؿــ١ٜ١ نــ١ ئ َُٝٛاْٝــ١ ؾــت١ن١ ٖــ١ضٚا غــاز٠ٚ غــاْا بــ٢َ، بــ١ال٣ َــٔ ن  82ث
ٍَ ظؤض ن١َٔ  َٝؿٓٝاض نطا٠ٚنا٢ْ ت١ْسضٚغت٢ بؤ ئ١َػا ١اَلّ ئ١ٚ ثِطؤش٠ٕ، ب 12ثِطؤش٠َإ ١ٜ١ٖ، زٜاض٠ ثِطؤش٠ ث

خـ١ضد٢   41ٖـ١ض ز٠غـت ب١ناضْـ١بٕٛٚ،     31ثِطؤش٠ٜـ١   82ثـِطؤش٠ٕ، يـ١ٚ    82ثِطؤش٠ ب١ضز٠ٚاَا٣١ْ ن١ٖـ١ٕ  
َٝهُـإ ٖـ١ب٢َ بـؤ ئـ٠ٚ١،      2112 َٝو به١ٜٔ بؤ ئ٠ٚ١، َٝهاْٝعَ ١َُٝ ؾت َِٝ، ئ ٜإ غؿط ب٠ٚٛ، َٔ بؤ١ٜ ئ١َ١ ز٠َي

َِٝ باؾــ١ ب١ِضاغــت٢ ٠ٚنــٛ ظؤضدــاض باغــ٢ ئــ٠ٚ١ ز٠نــ١ٜٔ ئ١ٚيــ١ٜٚات٢ ثــِطؤش٠، ٜــإ ثــِطؤش٣٠ غــرتات  ٝص٣، َــٔ ثــ
َٜٝٛػـت          َٝو زاْـطابٔ ظؤض ث َٜو ١ْٖس٣َ ي١ٚ ثِطؤشا٣١ْ نـ١ ز٠ظاْـري زاْـطإٚ، بـ١اَلّ ي١ٚا١ْٜـ١ ي١سايـ١ت َٝؿٓٝاض ث
َٝـو        َٝري بـ١ َٝهاْٝعَ َٝػتا، ٖٝهٝؿٝإ بؤ ١ْنطا٠ٚ، زاض ي١غ١ض ب١ضز زا١ْْطا٠ٚ بـؤ ئـ١ّ ثطؤشاْـ١، بـ ١ْبٔ بؤ ئ

َٝطـا٣ ئ١   َٝري ب١ِضاغـت٢، ئـ٠ٚ١           ئ١ٚ ثِطؤشا١ْ يـ١ د َٜٝٛػـت تـط زابـ ٚاْـ١ ثـِطؤش٣٠ غـرتاتٝص٣ باؾـرت ٚ نـانرت ٚ ث
َٝه٢ ١ٖضٚا  َٝؿ١ٜ١ن٢ ط١ٚض١ٜ٠ ؾت َٝؿا٢ْ ئ١ّ ثِطؤشا١ْ، ئ١َ١ ن َٜص٠ ن ١َُٝ ١ٖض َا٠ٚ١ْٚ ١ٖض زض ظ٠ضٚض٠ ١ٜع٢ٓ ئ

َٝه٢ تط غ١باض٠ت بـ١ ثِطؤش٠نـإ، زٜـاض٠ َـٔ يـ١ ِضاثـؤضت٢ يٝصْـ٣١ ت١ْسضٚغـتٝـ ئ         اَـاش٠ّ بـ٠ٚ١   غاْا ١ْٝ، خاَي
َٝري ٖات١ْٚٛت٠ٚ١  ًَ نطزبٛٚ، ب٣٠ٚ١ ن١ ١ْٖس٣َ ي١ٚ ثِطؤشا١ْ ت١ٚاٚ بٕٛٚ، زٚاتط ٖات١ْٚٛت٠ٚ١ ْاٚ بٛزد١، ٜإ ب
َٜع  َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ئ١ٚ ثِطؤشا١ّْ بؤ ب١ِض ْاٚ ثِطؤش٠ ب١ضز٠ٚا١َنإ، َٔ ١ٖض ئ١ٚ ِضؤش٣٠ ِضاثؤضت٢ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ خٛ

َٝط ز٠نـ١ّ ب١ِضاغـت٢، نـْٛه١ ١َٜساْٝـ١ٕ       ٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْإ ْاضز، ئ١ٚ ثِطؤشا١ْ  َٝهٝإ..، َٔ باغـ٢ ٖـ١ٚي ب١ؾ
َٝط، خـاَي٢      َٝطّ نطز٠ٚٚ، غ١باض٠ت ب١ ثـِطؤش٠ ب١ضز٠ٚاَـ١نا٢ْ ٖـ١ٚي  2، خـاَي٢  9-8-5-2ظٜاتط َٛتاب١ع٣١ ١ٖٚي

َٝط نـ١ يـ١     َٝط٠ ي١ ٖـ١ٚي ز٠غـت بـ١ناض بـ٠ٚٛ ٚ تـ١ٚاٚ بـ٠ٚٛ، ت١بعـ١ٕ َـٔ ١َٜساْٝـ١ٕ          4/4/2111نِط٢ٜٓ ئاَ
ٍَ ن١غ٢ ب١ضثطؽ قػـ١ّ نـطز٠ٚٚ، خـاَي٢    َٛتاب١ع بٓهـ٣١ ت١ْسضٚغـت١ٝ يـ١ باثؿـتٝإ، يـ١       ١5ّ نطز٠ٚٚ، ي١ن١

َٝهـسإ ٚ زضٚغـت نطزْـ٢ بٓهـ٣١       4/11/2114 ز٠غت ب١ناضب٠ٚٛ، خاَي٢ ١ٖؾت، ن١ طٛت١َٚٛ ت١ٚاٚ بـ٠ٚٛ، ت
ٚ        ١ْ25/11/2111دس٣ س١ٜس٠ض٠ ي١  َٝـو زضا٠ٚتـ٠ٚ١ٚ نـاى نطا٠ٚتـ١ ٠ ت١بعـ١ٕ بٓه١ٜـ١ن٢ ت١ْسضٚغـت١ٝ ت
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َٝهـسإ ٚ زضٚغـت نطزْـ٢     َٜت، خاَي٢ ْؤ١ّٜ، ت َٝسا ز٠نط ٚت١ٚاٚ ب٠ٚٛ، ؾ١ف َاْط ظٜاتطٜؿ١ ١ٖض ت١ٚاٚ ئٝؿ٢ ت
ت١خت٢ٜ١ ي١نؤ١ٜ،  59، ئ١َا١ْ ت١ٚاٚ بٕٛٚ، دط١ ي٣٠ٚ١ ١ْخؤؾدا٣١ْ 14/11/2111بٓه٣١ ؾ١ٖٝسإ ي١ 

َُٝـ١،   ن١ نؤَجاْٝا٣ ئاغٓط١ضإ ي١ ز٠غت٢ ططتبٛٚ، ئ١ّ ثِطؤش١ٜ٠ف تـ١ٚاٚ بـ٠ٚٛ، بـ١ثَٝ    ٢ ب١زٚازانـ١ْٚٛنا٢ْ ئ
َٝؿٓٝاض نطا٠ٚنإ،  زٚٚ ثـِطؤش٣٠ ١ٖٜـ١، بـ١اَلّ ب١ِضاغـت٢ التـإ       َٜعإ ي١ ِض٣ٚٚ ثِطؤش٠ ث َٝط ب١ِض غ١باض٠ت ب١ٖ١ٚي
َِٝ ئـ١ّ زٚٚ ثِطؤش٠ٜـ١ ِضاغـت١ زٚٚ ثـِطؤش٣٠ باؾـٔ، بـ١اَلّ ٖـ١ض ٠ٚنـٛ ْـ١ب٢َ ٚاٜـ١ بؤنـ٢ا،             غ١ٜط ١ْب٢َ ن١ ز٠َي

١ًَٜٜٝـ١، بـ١ ١َظ٠ْـس٣٠ ٠ٚظاض٠تـ٢ ت١ْسضٚغـت٢       211خؤؾـدا١ٜ١ْن٢  نْٛه١ ثـِطؤش٣٠ ١ٜنـ١َٝإ ن١ْ١   ق١ض٠ٚ
َٜط٠ٜٝـ١، بـ١    211، ئـ١ّ ثِطؤش٠ٜـ١ نـ١ ١ْخؤؾـدا١ٜ١ْن٢     طياٍس ت١بع١ٕ، ئ٠ٚ١ ال١َ بـ١ ئُٝـعا٣ زنتـؤض     ق١ي١ٚ

َٝؿٓٝاض نطا٠ٚنإ  127 ًَٝاض٣ بؤ زاْطا٠ٚ، ١ْخؤؾـدا٣١ْ ز٠ّٚٚ،   35ًَٝاض ١َظ٠ْس٠ نطا٠ٚ، ب١اَلّ ي١ ثِطؤش٠ ث
َٜت ن١ ي ًَٝـاض ١َظ٠ْـس٠ نـطا٠ٚ،     64ت١خت١ٜٝـ١، يـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ ت١ْسضٚغـت٢ بـ١       ١111 خ١بات زضٚغت ز٠نط

َٜٓـ١ ْـاٚ ثِطؤش٠نـا٢ْ     21ب١اَلّ  ًَٝاض٣ بؤ ت١ضخإ نطا٠ٚ، ئاٜا ئ٠ٚ١ َاْا٣ ئ٠ٚ١ْاط٢َْ١ٜ١ ئ١ّ ثِطؤشا١ْ ب١ؽ ز
ْـ   َٝه٢ تط َٔ ب١ِضاغت٢ غٛثاغ٢ ٖـ١َٛٚ ئ١ٚا َٜٔ، خاَي َٝب١د٢َ  ْانط ١ ز٠نـ١ّ نـ١ ت١ئهٝـسٜإ ي١غـ١ض     زٚاتط ٚ د

َٝط٠، نـ١ زٚٚ            نطز٠ٚ٠، س١ظ ز٠ن١ّ ظٜـاتط ٚضزتـط بـري ي١غـ١ض ئـ١ٚ باب١تـ١، باغـ٢ زٚٚ ١ْخؤؾـدا١ْن٣١ ٖـ١ٚي
١ْخؤؾدا٣١ْ ظؤض نؤْٔ، ناى خٛضؾٝس باغ٢ ي٠ٚ١ نطز ئ١ط١ض بؤ صي١ْٚٛ به١ٓٝ ١ْخؤؾدا٣١ْ ب١ٜطٚت، دـا  

ٜـ    َٝط ٠ٚنـٛ بـ١ٜطٚت باْا َٝـط٠ قػـ١ بهـ١ّ،         ئ١ط١ض زٚٚ ١ْخؤؾدا١ْن٣١ ١ٖٚي ١، َـٔ ٖـ١ض َـاؾ٢ ئـ٠ٚ١ّ ْـ١بٛٚ ي
َُٝـ١، ئ١غـ١ًٕ بـؤ ْـ١خؤف        نْٛه١ َٓٝـ ١ْخؤؾدا١ْن٣١ ب١ٜطٚمت ب٠ٛٝٓٝ، ب١اَلّ ئـ١ٚ زٚٚ ١ْخؤؾـدا٣١ْ ئ
َٝت١ ئـ١ٚ ١ْخؤؾـدا١ْ، ٖـٝ         َٝه٢ ١ْؾػ٢ ظؤض خطاثرت ز٠بـ٢َ نـ١ ز٠نـ َٝٔ، ١ْخؤف ب١ِضاغت٢ تٛٚؾ٢ ساَي١ت ْاؾ

َٝسا١ْٝ، ١ٜ َٝه٢ ت١ْسضٚغت٢ ت ١َٜٓن٣١ ١َضد ع٢ٓ ١ٖتا ط١ٜؿت١ٜٓٚٛت١ ئ١ٚ ق١ْاع١ت٣١ ن١ ظ١ٜٚ٠ن٣١ ٚ ن١ ؾٛ
َٝٝـ٠ٚ١   ٠َٜٛب١ض٠ن٣١ قػ١َإ نطز٠ٚٚ، ز٠َي٢َ ١ٖض ن١ْس ثاى به٠ٚ١ٜٓ١ ثان٢ ث ٍَ ب١ِض ١َُٝ ي١ط١ َٜت٠ٚ١، ئ ثاى ْانط
َٝهــسا زٜٛاض٠نــا٢ْ ٖــ٣َٚٛ١  ١َٜٓ، ي١نات َٝو، تــؤ نــؤٕ ْــ١خؤف ز٠ب١ٜتــ١ ئــ١ٚ ؾــٛ  زٜــاض ْٝــ١، ط١ٜؿــتؤت١ ساَيــ١ت

َٜه٢           َٝههـ٠ٚٛ، ٜـ١ع٢ٓ ْـاظامن ئـ١ٚ زٚٚ ١ْخؤؾـدا١ْ ؾـا١ْٜٔ بـ١ ؾـاض ز٠ض٠ظ٣ بطز٠ٚٚ، زٜٛاض٠نا٢ْ ٖـ٣َٚٛ١ ت
َٝط، ئ١طــ١ض ؾــا١ْٜٔ َــٔ ٖــٝ  قػــ١ٜ١نِ ْٝــ١، بــ١اَلّ َــٔ ٚا ز٠ظامن   َٝه٢ ٠ٚنــٛ ٖــ١ٚي َٝط، ثاٜتــ١خت ٠ٚنــٛ ٖــ١ٚي

      َٝ َٝـو ز٠نـ١ٜٔ يــ١ٚ ؾـاض٠، ئــ١ٚ زٚٚ ١ْخؤؾـدا١ْ ظؤض ب١ْاٚباْطاْـ٣١ يــ١ ٖـ١ٚي َٝٓٓــ٠ٚ١،  ظَٚيُ ١ٜ٠َٛٝ سي ط بــ١ٚ ؾـ
َٜعإ   َٜطاْــ١ ز٠نــ٢َ، بــ١ؽ يــ١ ١ْخؤؾــدا١ْ ْانــ٢َ، بــ١ِض َٝه٢ ٚ َٜٓ ٜــ١ع٢ٓ نــ١ بهــ٢ ئــ١ٚ ١ْخؤؾــدا١ٜ١ْ يــ١ ؾــٛ
َٝب٢ٓٝ ظؤضَإ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض بٓه٣١ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ١ْخؤؾدا١ْنإ، َـٔ صي١ْٜٚٛـ١نتإ    َٝه٢ تط ب١ِضاغت٢ ت خاَي

َٝط بٓه١ٜـ١ن٢ ت١ْسضٚغـ     ٠ٚ١َُٜٓ ي١ ؾـاض٣ ٖـ١ٚي ت٢ ١ٖٜـ١ بـ١ْا٣ٚ بٓهـ٣١ ًًَٝـ٢ ١َالؾ١ْـس٣، ئـ١ّ بٓهـ١        بؤ ز
َٝٓـو        ٢َٜٓ نـا٠ِٚضٚاْهطز٢ْ ١ْخؤؾـ١، يـ١ ظغـتإ ٖـٝ  ؾ ١َٜٓ ؾٛ ١َٜٓ، ئ١ٚ ؾٛ ت١ْسضٚغت١ٝ ئ١ط١ض به١ٓ ئ١ٚ ؾٛ
َٝه٢  َٝه٢ ١ْٝ، ٖٝ  ؾت ٣٠َٛٝ ئ١ّ بٓه١ ت١ْسضٚغت١ٝ ٚا زضٚغت نطا٠ٚ، ٖٝ  ١َداي ن١ض١ٜ٠ٚ٠ن٢ ١ْٝ، ١ٜع٢ٓ ؾ

َٝٓو ن١ض٠ٚ٠ ي١ ٖاٜٚٔ، بؤ ط١ضّ ن١ض٠ٚ٠ ي١ ظغتإ، ١ْخؤف ي١ ظغـتإ ض٠م ١َٖيـس٣َ،   بؤ زضٚغت ١ْنطا٠ٚ بؤ  ؾ
َٝؿـ٣١ ئـ٠ٚ١ٜإ      َُٝـ١ نـٜٛٚٔ ن َٝؿ١ٜ١ن٢ ط١ٚض١ٜ٠، تا ئ١ٚ نات٣١ ئ ي١ ٖاٜٚٔ ْاظا٢َْ ن٢ بهات، ١ٜع٢ٓ ئ١َ١ ن

ــ١ث       ــٓٔ، ئ١َــ١ نــ٣١ ب َٝ ــ٣٠ٚ١ بــؤ ١ْخؤؾــ١نإ بــ١ناض٣ بٗ ــؤ ئ ــؤ زابــري ْــ١نطابٛٚ، ب ــٝإ ب ٢َٝ ٖــ١بٛٚ باْط١ؾ
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٢َٝ َٛاغ١ؾات١ا، ئ١َ١ ن٣١ َٛاغ١ؾات٢ ١ْخؤؾدا١ٜ١ْ ب١ِضاغت٢ا، ْـ١خؤف نـؤٕ    غتاْساضز٠ا، ئ١َ١ ن٣١ ب١ث
َٝه٢ ئــاٚا نــا٠ِٚض٣َ بهــاتا، ئــ٠ٚ١ صيْٛٚــ٣١ ١ْخؤؾــدا٠ٚ١ْ بٓهــ١نا٢ْ ت١ْسضٚغــت١ٝ، بٓهــ٣١  َٜٓ ز٠تــٛا٢َْ ي١ؾــٛ

َٜه٢ ظؤض٣ ي١غـــ١ض٠، َـــٔ   َٝهـــ٢ ظؤض٣ ي١غـــ١ض٠، ؾؿـــاض نـــ١ ثطغـــٝاضّ نـــطز يـــ١ ١َالؾ١ْـــس٣ بٓه١ٜ١نـــ١ ظ٠خت
َٜو ظٜــاتط غــ١ضزا٢ْ ئــ١ّ ١ْخؤؾــدا١ٜ١ْ ز٠نــ١ٕا، ؾــ١قريٚ ٖــ١شاض    َٜــص ٠َٜٛبــ١ض٣ ئــ١ّ ١ْخؤؾــدا١ٜ١ْ ض تٛ ب١ِض
َٝساٜٚػت٢ ٚ ب٢ْٚٛ ١ْٖس٣َ ؾت  ي١زٚا٣ ئ٠ٚ١ خ١َيه٢ ْا٠ْٚسٜـ غ١ضزا٢ْ ئ١ّ ١ْخؤؾدا١ٜ١ْ ز٠ن١ٕ، ي١ب١ض ث

َٝسا١ْٝ ئـ١ّ بٓهـ٣١ ت   ١ْسضٚغـت١ٝ، ئ١َـ١ ٖـ١َٛٚ ث٠ٜٛ١ْـس٣ بـ١ بٛزدـ٣١       ي٣َٚ١، ب١اَلّ ب١ِضاغت٢ َٛاغ١ؾات٢ ت
َٝو بٓهـ٣١ ت١ْسضٚغـتُٝإ ١ٖٜـ١،     ١َُٝ ١ْٖس٣َ ب١زٚازانٛٚصيإ نطز٠ٚٚ، نؤ١ََي ت١ْسضٚغت٢ ١ٜ١ٖ ب١ِضاغت٢، ئ
َٝٔ، ب١ضٚاض٣ زضٚغت نطز٢ْ ئ١ٚإ نؤ١ْ، ١ْٚش٠ٕ ١ْنطا٠ٚت٠ٚ١، ي١ب١ض ئـ٠ٚ١   خ١ضٜه١ ث١نٝإ ز٠ن٣َٚ١ ز٠ِضٚخ

َٝٓٔ ٚ ز٠ِض ٚ َٝه٢ غـ١ٜطّ    خ١ضٜه١ ْاَ َٝٔ، َٔ ب١ِضاغت٢ ي١ ِضاثؤضت٢ خٛزي ؾ١ف َاْط٢ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜـ٢ ؾـت خ
َٞ يــ١بٛاض٣ ت١ْسضٚغــت٢     ــ َٝــٓر ز٠َي بٝٓــ٢، نــ١ ئــ٠ٚ١ ٖــ١ضطٝع ق١ْاعــ١ت بــ١ َــٔ ْاٜــ٢َْ١، ت١بعــ١ٕ يــ١ خــاَي٢ ث

َٜعإ َٛبـ١ضٜط٣ ئـ١ٚ ز٠َيـ٢َ ي١بـ١ض ئـ٣٠ٚ١ خـ١يَ            َٝه٢ ظؤض بـاف زإ، بـ١ِض َِٜ يـ١ ئاغـت و خ١غت١خا١ْنا٢ْ ٖـ١ض
َُٝــ١ خؤَــإ ....،     َٝهــسا ئ َِٜ ز٠نــ١ٕ، ي١نات ي١ْا٠ِٚضاغــت ٚ ؾــاض٠نا٢ْ خــٛاضٚ غــ١ضزا٢ْ ١ْخؤؾــدا١ْنا٢ْ ٖــ١ض
َٝطث١دم١    َٝو ز٠ضَـا٢ْ ؾـ ت١بع١ٕ ز٠ظامن ئ١ٚ ١َب١غت٢ ن١ٝ، ١َب١غت٢ ئ١ٚ ١ْخؤؾدا٣١ْ ٖٝٛا١ٜ، ن١ نؤ١ََي

َٝهـسا ١ْخؤؾـ١ناْ    ٢ خؤَـإ ز٠ضظٜـ١نٝإ ز٠غـت    ب١ْا٣ٚ ١ْخؤؾ١نا٢ْ غ١ٜط٣ نٛضزغتإ زابري ز٠نـات، ي١نات
َٝه١، ئ١َـ١   ز٠ن٣َٚ١ زٚٚ ز٠ضظٜإ ب١ز٠غت ْان٣َٚ١، ب١ ثاض١ٜ٠ن٢ ططإ ز٠ٜهِطٕ ئ٠ٚ١ ب١ِضاغت٢ ض ب١زٚازانْٛٚ
ــ١          ــت٢ ئ١َ ــتإ، ب١ِضاغ ٢َُٜ نٛضزغ ــ١ض ــاٚ ٖ ــٝت١ ْ ــسا٢ْ به ــ١ ١َٜ ــ١ض ب ــ١ ئ١ط ــ١ٚ ٠ٚظع ــؤ ي ــ١ ت ــ١ ن َٝه ض ت١قُٝ

٠َٛٝ ط  َٝه٢ زضٚغــت ْٝــ١، غــ١باض٠ت بــ١ ؾــ َُٝــ١ ي١غــ١ض شٜٓطــ١ دــاض٣َ ئــ١ٚ  ١َٖيػــ١ْطاْسْ َٝبٝٓــ٢ ئ ؿــت١ٝن٣١، ت
َٝـو ِضاثؤضشيـإ ِض٠ٚاْــ٣١            َُٝـ١ يــ١ يٝصْـ٣١ ت١ْسضٚغـت٢ ٚ شٜٓطـ١، نات َٜعإ ئ ِضْٚٚهطز٠ٚ١ْٜـ١ بـس٠ّ، زٜـاض٠ بـ١ِض
١َُٝ ْٛٚغطا٠ٚ ز٠غت٣١ شٜٓط١ ن١ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ  يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ نطز٠ٚٚ، ِضاثؤضت١ن١ؾِ ال١ٜ، ئ١ّ ِضاثؤضت٣١ ئ

َٝب٢ٓٝ ي١غ١ ٍَ   ت ١َُٝ َا١ََي٣١ بـ١ضز٠ٚاّ ي١طـ١ ضزا، ْٛٚغطا٠ٚ ز٠غت٣١ شٜٓط١ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ي١ّ خٛي١ ز٠ضن٠ٚٛ، ئ
َُٝـ١ بـ١ غـٝسٜـ ْاضزَٚٚاْـ١، يـ١           ئ٠ٚ١ ز٠ن١ٜٔ، ئ١ط١ض ١َٖي١ٜ١ى ي٣َٚ١ بـ٢َ ٚ ْٛٚغـطاب٢َ ٠ٚظاض٠تـ٢ شٜٓطـ١، ئ

ٜٓط١ٜـ١، غـ١باض٠ت بـ١    ِضاثؤضت٢ خؤمشإ ز٠غت٣١ شٜٓط١ٜ١، ٠ٚظاض٠ت٢ شٜٓطـ١ ْٝـ١، ز٠ظاْـري ئ١َـ١ ز٠غـت٣١ ش     
َٜعإ قػ١ ي١غ١ض ئ١ٜ٠ٚ١ باغ٢ َٝ ى، ئ١ّ ز٠غت١ٜ١ َ ن٢ ١ْٖس٣َ دـاض ن١َـ١، غٛثاغـ٢ ئ١ٚاْـ١      شٜٓط١، ب١ِض
َٝؿـ٣١ ئٝـساض٣ ١ٖٜـ١،              َٝو ن ز٠ن١ّ ن١ ب١ِضاغـت٢ ٠ٚنـٛ ططْطـ٢ باغـ٢ شٜٓطـ١ٜإ نـطز، ز٠غـت٣١ شٜٓطـ١ نؤَـ١َي

َٝؿ٣١ غ١ٜاض٣٠ ١ٖٜ َٝؿ٣١ ز٠ضَاَي٣١ ١ٜ١ٖ، ن َٝو ن ٍَ ب١ْٚٛتـ٠ٚ١ يـ١ْاٚ ئـ١ٚ        نؤ١ََي َٝؿـا١ْ ٖـ١َٛٚ قـٛ ١، ئـ١ّ ن
َٝؿــ٣١ ْــ١ب٢ْٚٛ تاقٝطــ٣١ ٠ٚنــٛ    َٜت، ن ز٠غــت١ٜ١، ئــ١ّ ز٠غــت١ٜ١ ي١ٚا١ْٜــ١ يــ١ ١ْٖــس٣َ ساَي١تــسا ثــ١ن٢ بهــ١ٚ
َٜــتا، ئــ١ٚ بٛزد١ٜــ١ ئــ١ٚ َٝعاْٝــ٣١ بــؤ    َٜٝٛػــت ١ٖٜــ١، بؤنــ٢ ز٠بــ٢َ ئــ١ّ ز٠غــت١ٜ١ بــ١ نــ١ّ ت١َاؾــا بهط ث

َٝه٢ ظؤض ن١ّ ز َٜت ي١ئاغت اب٢َ، ١ٜع٢ٓ ب١ِضاغت٢ ط١ًضيإ ١ٜ١ٖ، ئ١ّ قػ١ٜ١ زٚٚباض٠ ز٠ن٠ٚ١َ١، نـ١ْس  زاز٠ْسض
َٝو   َٝطٜت٠ٚ١ ٢ٖ غاَي٢ ثاض، ب١ َٝ ى ٚ ز٠ضَاَي١ٚ ب١ٖ١َٛٚ ؾـت غ١ٜط٠ بؤن٢ ١َٖإ د١ز٠ٍٚ ١َٖإ ؾت ز٠ْ
ٍَ ز٠غـت٣١ شٜٓطـ١ زاْاْٝؿـٔ بـعأْ ئـ١ٚإ نـٝإ ز٣َٚ٠،         َٝطٜت٠ٚ١، بؤن٢ ي١طـ١ ئ١ٚ د١ز٠ٚي٣١ ثاض بؤ َٔ ز٠ْ
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َٝؿـ١ٜإ ١ٖٜـ١ يـ١ ز٠ضَاَيـ١، بؤنـ٢ زا١ْْٝؿـذي         َٝؿ١ٜإ ١ٜ١ٖ ي١ َٝ نـات، ن ٍَ نطزٕ ن ١َُٝ ن١ قػ١َإ ي١ط١ ئ
َٝطْـ٠ٚ١، ٜـ١ع٢ٓ ٖـ١َإ       َُٝـ١ بٓ َٝب٢ٓٝ تطٜـ بـؤ ئ َٝه٢ تط، ب١ ِض١ٜٚٚن٢ تط ب١ِضاغت٢، بؤنٕٛٚ ٚ ت تا٠ٚنٛ ؾت

ٜــ١، 15ٖــ١ض  15َإ، َٝ نــات ئــ١ٚ خؿــت٣١ٜ١ ثــاض ئٝػتٝٓػــار نطا٠ٚتــ٠ٚ١ بؤَــإ ْاضزضا٠ٚتــ٠ٚ١ بــؤ ث١ضيــ١
َُٝـ١ يـ١ ِضاثـؤضت٢           َٝهـسا ئ َٜػـت١ ي١غـ١ض نطزْـ١، ي١نات َٝطـا٣ ١َٖيٛ بٛزد١ن١ ١ٖض٠ٚنٛ خؤ١ٜت٢، ١ٜع٢ٓ ئ١َـ١ د
َٝؿــ٣١ ز٠ضَاَيــ١ يــ١ٚ    َٜه٢ ظؤض بــ١ٖؤ٣ ن خؤَــإ بــؤ يٝصْــ٣١ زاضاٜــ٢ ْٛٚغــٝبَٛإ، ي١بــ١ض ئــ٣٠ٚ١ ؾ١ضَاْبــ١ض

َُٜـ١ غـ١ض٣ ْٛٚغـٝبَٛإ، بـ١ٖؤ٣       ز٠غت٣١ شٜٓط١ٜ١، ت١بع١ٕ ئ٠ٚ١َإ ١ْْٛغٝبٛٚ، ب١ اَلّ ئ٣٠ٚ١ نـ١ زٚاٜـ٢ ز
ٍَ خــ١ضجي٢   َٜين زٜهــ١، بــؤ زاّ ٚ ز٠ظطــا٣ ز٣، ئ١َػــا َٝؿــ٣١ ز٠ضَاَيــ١ يــ١ّ ز٠غــت١ٜ١، طٛاظضا١ْٚتــ٠ٚ١ بــؤ ؾــٛ ن
َٝتـ٠ٚ١، ز٠غـت٣١ شٜٓطـ١        َٜٓٔ، بؤ ئ٣٠ٚ١ ز٠غـت٣١ شٜٓطـ١ ئـا٠ٚزإ بب ع٢ًَٛ شٜٓط١ ١ٜ١ٖ، ئ١ٚا ز٠نط٣َ زاسي١ظض

َٜهِ يـ١ ٠ٚظٜـط٣ زاضاٜـ٢ نـطز غـ١باض٠ت بـ١ ٜاغـا٣           بتٛا٢َْ ناالنرت ٚ باؾرت ئٝـ بهات، َٔ غاَي٢ ثـاض ثطغـٝاض
َٝو ز٠نات بؤ ناى نطزٕ ٚ ثاضاغت٢ٓ شٜٓط١، ب٢َ ئاطا٢ٜ خؤ٣ يـ٠ٚ١   2118( 8شَاض٠ ) َٝٝسا باغ٢ غٓسٚق ن١ ت

١َُٝ ي١ ٜاغا٣ شَاض٠ ) َٜعإ ئ َٝهُإ ١ٜ١ٖ، ب١ْا٣ٚ  2118( ٣ غاَي٢ 8ز٠ضبِط٣، ب١ِض غٓسٚق٢ ثاضاغـذي ٚ  غٓسٚق
٠ٚ١َُٝ، ئ١ّ غٓسٚق١ ئ٠ٚ١ْس٣٠ َٔ َٛتاب١ع١ّ نطزبـ٢َ ب١زٚازانـٛٚمن    ًَ َٝػتا ز٠ٜ نانهطز٢ْ شٜٓط١، بؤ١ٜ َٔ ئ
َٝطاٜـ١ن٢           َٝه٢ بٛزدـ١، يـ١ٖٝ  د َٜٓ َٝطـا٣ ثطغـٝاض٠ يـ١ٖٝ  ؾـٛ َٝػتا ت١ؾعٌٝ نطا٠ٚ، بـ١اَلّ ئـ٣٠ٚ١ د نطزب٢َ، ئ

ٝـ     َٝطاٜـ١ن٢ ئـ١ٚ َٝعاْ ٢َٜٓ ١ْٝ، يـ١ٖٝ  د ١ ٚدـٛز٣ ْٝـ١، بؤنـ٢ا، ئـ١ّ غـٓسٚق١ بؤنـ٢ يـ١ٖٝ         بٛزد١زا ؾٛ
َٝهـسا، خـاَي٢ ١ٜنـ١ّ، يـ١زاٖات٢ ئـ١ّ         ٢َُٜ نٛضزغـتإا، ت١بعـ١ٕ ي١نات َٝطا١ٜى ب٢ْٚٛ ١ْٝ ي١ْاٚ بٛزد٣١ ١ٖض د
َِٜ بؤ ئ١ٚ غٓسٚق١، ئ٠ٚ١ خاَي٢ ١ٜن١َٝ١ت٢، خاَي٢ ز٠ّٚٚ، باغ٢ ئـ٠ٚ١   َٞ بطٜت١ٝ ي١ بٛزد٣١ ١ٖض غٓسٚق١ ئ١َي

َٝٛز٠َٚي١تٝـ١نإ ٚ نؤَـ١َيطاٚ ئ١ٚاْـ١،         ز٠نات ز٠َي٢َ زاٖات٢  َٜهدـطا٠ٚ ْ َٜـت يـ١ ب١خؿـ٢ٓٝ ض َٝـو ز ئ١ّ غٓسٚق١ ث
َٜٔ، ئ١ّ غـ٢َ   ٢َٝ ٜاغا ٠ٚضز٠طري َٜت ي١ ضغّٛ ٚ غ١ضاَات ن١ ب١ث َٝو ز ١َّٝٝ، ز٠َي٢َ زاٖات٢ ئ١ّ غٓسٚق١ ث خاَي٢ غ

َٝطا٣ ثطغٝاض٠ بؤن٢ ي١ْاٚ بٛزدـ١زا ٚدـٛز٣ ْٝـ١ا،    َٝسا١ٜ، ب١اَلّ ئ٣٠ٚ١ د بؤنـ٢ ٖـٝ  ئاَاش٠ٜـ١ن٢     خاَي٣١ ت
َٜـو ثـاض٣٠ بـؤ تـ١ضخإ نطابٛاٜـ١، غـ١باض٠ت بـ١               ث٢َ ١ْنطا٠ٚا، بؤنـ٢ ٖٝهـ٢ بـؤ زاْـ١ْطا٠ٚا نـ١ ز٠بٛاٜـ١ بِط
َٜو ي١ ثِطؤش٠نإ  َٜٓس٠ٚ٠، ظؤضب٣١ ثِطؤش٠نإ ٜإ بِط َٝب١ٝٓٝ طؿت١ٝنامن، ت١بع١ٕ َٔ ئ٠ٚ١ْس٣٠ ثِطؤش٠نامن خٛ ت

ــ٠ٚ١ْٚٛ ب١ضِ   َٝهـ ــ١ت ٚ ت ــ١ ِض٣ٚٚ ١ْٚعٝـ ــاز٠ٕ، يـ ــاتط     غـ ــ٠ٚ١، ظٜـ ــاض٠ ز٠بٓـ ــ١ زٚٚبـ ــ١ٕ نـ ــ١ٚ ثِطؤشاْـ ــت٢، ئـ اغـ
َٝؿا٢ْ تؤِض٣ ئإٚ، زاضنـاْسْٔ، َـازز٣٠ ثـاى نـ١ض٠ٚ٠ٕ، ئـ١ٚ باب١تاْـ٣١        ْؤش٠ْهطز٠ٚ١ْٕ، ثاى نطز٠ٚ١ْٕ، ِضان
َٝسا١ٜ، ئ١َ١ ثاض١ٜ٠ن٢ ظؤض٣ ْا٣َٚ، ب١اَلّ ب١ضز٠ٚاّ غااَل١ْ زٚٚباض٠ ز٠ب٠ٚ١ٓ، غ١باض٠ت ب١ الث١ِض٠  ١ٜنذاض ظؤض ت

َٝؿٓٝاض نطا٠ٚنإ، خاَي٢ ي١  33 باؽ ي١ زضٚغت نطز٢ْ نؤطا١ٜن٢ ط١ٚض٠ ز٠نـات يـ١ زٖـؤى، بـ١اَلّ      2ثِطؤش٠ ث
َٝهسا ي١ ثِطؤش٠ ب١ضز٠ٚا١َنإ نـ١ْس نؤطاٜـ١ن٢ طـ١ٚض٠َإ ١ٖٜـ١،      ئ١ٚ نؤطا١ٜ باغ٢ ١ْنطز٠ٚٚ بؤن١ٝا، ي١نات

ؤطاٜـ١، نـ١ز٠َي٢َ نؤطاٜـ١ن٢    ْٛٚغطا٠ٚ نؤطا٣ ط١ٚض٠ بؤ ثاضاغت٢ٓ خٛاضز٢ْ١َ٠، ثطغٝاض ي١غـ١ض ئ٠ٚ١ٜـ١ ئـ١ّ ن   
٣١ٜ٠َٛٝ نـ١ نؤطاٜـ١ن٢ ط١ٚض٠ٜـ١،       ٢ََٓٝا، َٔ ثطغٝاضن١ّ ي١ٜ٠ٚ١، بـ١ٚ ؾـ ط١ٚض٠، نؤطا بؤن٢ا، بؤن٢ ب١ناضز٠ٖ

َٝــت نؤطاٜــ١ن٢ طــ١ٚض٠، ئــ٠ٚ١    751نــؤٕ بــ١  َٜــتا، ٠ٚنــٛ خــؤ٣ ز٠َي ًَٝــؤٕ نؤطاٜــ١ن٢ طــ١ٚض٠ زضٚغــت ز٠نط
 ٔ َٜو ي١غـــ١ض ئـــ٠ٚ١، َـــ َٝـــو ز٠َـــ٣َٚ١، ط١ٜاْـــس٢ْ  ثطغـــٝاض٠ بـــؤ ٠ٚظٜـــط٣ زاضاٜـــ٢، ثطغـــٝاض ٖـــ١ض٠ٚنٛ ٠ٚاَلَ
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ــ١ِض٠      ــ١ الث ــازي، ي ــاض٣ ئٝت ــؤ ؾ ــ١تطٛظاض٣ ب ــ٢َ      36خعَ ــات٠ٚٛ، ز٠َي ــٓر ٖ َٝ ــاَي٢ ث ــ١ خ ــآ ي ــؤ   183ز٠َي ــؤٕ ب ًَٝ
َٜٝٛػت١ٝن٢ ١ْٝ، ْاظامن ئـ٠ٚ١   ١َُٝ ز٠ظاْري طْٛس٣ ئٝتازي ئٝرت ٖٝ  ث خع١َتطٛظاض٣ ناض٠با بؤ طْٛس٣ ئٝتازي، ئ

ــري    ــ١ ز٠ظاْ َُٝ ــايٝـ، ئ ــس٣ ئٝت ــازي       طْٛ ــس٣ ئٝت ــ١، طْٛ ــط٣ ْٝ ــت١ٝن٢ ت َٜٝٛػ ــاَي٢ ٖــٝ  ث ــس٣ ئٝت ــاظ٠  2 طْٛ ت
َٝه٢ تط ن١ ب١ال٠ٚ١َ ظؤض ططْطـ١   َٝه١ا، خاَي ثِطؤش١ٜ٠ن١ٚ ز٠غت ث٢َ ز٠نات، ئ١َ١ بؤناَٝا١ْا، ي١غ١ض ض ئ١غاغ

َٝبِٝٓٝ بٛٚ، ز٠ضَاَي٣١ قٛتابٝإ ي١ غاَي٢ ثـاض   َٝطا٣ ت ٍَ سهَٛـ١ت ٖـات     61ب١ِضاغت٢، ظؤض د ٠ٚٛ ًَٝـاض٠، ئ١َػـا
ــ١   ــ١ت٢ ب ــ٢َ،      48نطزٜٚٚ ــ١ضز٠ٚاّ ظؤض ز٠ب ــإ ب ــت١ٝناْٝإ ظ٠ضٚض٠تٝ َٝساٜٚػ ــإ ث ــ١ قٛتابٝ ــسا ن َٝه ــاض، ي١نات ًَٝ

َٜتـ٠ٚ١، ئـ١ّ نـ١ّ نطز٠ٚ١ْٜـ١ بـ١ّ           َٝساٜٚػـت١ٝناْٝإ ثـِط بهط َٜٔ، ظٜـاتط ث ي١دٝات٢ ئ٣٠ٚ١ ظٜاتط ٜاض١َت٢ بـسض
َٜص٠ ظؤض٠ بؤا، ١ٜع٢ٓ ي١دٝات٢ ئـ٣٠ٚ١   َٜـت    61ِض َٜتـ٠ٚ١، نـؤٕ       ًَٝاض٠نـ١ ظٜـاز بهط ًَسض َٝ ٚ ٜـإ ٠ٚنـٛ خـؤ٣ بٗ

َٜت ب١  َٝطـا٣ ثطغـٝاض٠ ب١ِضاغـت٢، ئـ١ّ ظؤض نـ١ّ نطز٠ٚ١ْٜـ١ ناضٜطـ١ض٣ ْانـات ي١غـ١ض            48بهط ًَٝاض، ئ١َـ١ د
َٝبُٝٓٝــإ   َٝساٜٚػــت٢ قٛتابٝــإ، بادــ١نإ ب١ِضاغــت٢ ت َٜٓــس٢ْ قٛتابٝــإ، ي١غــ١ض ث شٜــا٢ْ قٛتابٝــإ، ي١غــ١ض خٛ

ـْـ  َٝب١ٝٓٝنــ١، غــاَي٢  نــطز٠ٚٚ نــ٢َ١ نــطز٠ٚٚ، َــٔ ي١غــ١ض٣  ٍَ  2112اِضؤّ، بــ١اَلّ ئــ٠ٚ١ ٠ٚنــٛ ت  2111ي١طــ١
ٖـ١ض ئـ١ٚ زٚٚغـاَي١ بـ١ضاٚضز ز٠نـ١ّ ٜـ١ع٢ٓ، ب١ِضاغـت٢         اباد١نإ ١ٜنذاض نـ٢َ١ نـطز٠ٚٚ، ١َغـطٚؾات ئـٛخط    

َٝٓر ًَٝؤٕ ب٠ٚٛ، ب١اَلّ  َٝٓر غ١زٚ غ٢ ٚ ْؤ ًَٝاضٚ س١ٚت غ١زٚ س١ؾتاٚ ث ١ٜنذاض ظٜاز٣ نطز٠ٚٚ، غاَي٢ ثاض ث
 ٍَ ب٠ٛت١ س١ٚت غ١زٚ بٝػت ٚ س١ٚت ًَٝاضٚ ْؤغ١زٚ ْـ٠ٚ١ت ٚ ْـؤ ًَٝـؤٕ زٜٓـاض، ئ١َـ١       2112غاَي٢ ئ١َػا

َٝبٝٓٝإ ي١غ١ض٠، داض٣َ ْاظاْري بـاضبٛٚ   َٝطا٣ ثطغٝاض٠ بؤن٢ ئ٠ٚ١ْس٠ ثاض٠ ي٣َٚ١ ز٠ِضٚات، ب١ِضاغت٢ زٜػإ ت د
 ّ َٝطا ْانؤن١نإ، بـ١اَل َٝو خاْـ١ٚ خؿـت٣١     ن١ ب١غ١ض زٚٚ ب١ف زاب١ف نطا٠ٚ، غ١ضنا٠ٚ ئا١ٜٚنإ ٚ د نؤَـ١َي

َٝهسا غاَي٢ ثاض  ٍَ ب٠ٛتـ١   85زٜه١ف ١ٜ١ٖ ١ٖض باغ٢ ئ٠ٚ١ ز٠نات، ي١نات ًَٝـاض،   115ًَٝاض ب٠ٚٛ، ب١اَلّ ئ١َػا
َٜت٠ٚ١ ظٜاز نـطا٠ٚ،   ١َُٝ ن١ خؤَإ ئ١ٚ ؾتا٣١ْ ن١طٛتَٛٚا١ْ ي١غاَي٢ ثاض ن١ّ بهط َٝسا١ٜ، ئ ئ١َ١ ْاٚاظس١ٝن٢ ت

َٝ َُٝـ١ غـاَي٢      ب١ب٢َ ئ٣٠ٚ١ ب١ضناٚ ِض٢ْٚٚ بؤ ئ َٝب١ٝٓٝن٢ تط ي١غ١ض ثـِطؤش٠ ب١ضز٠ٚاَـ١نإ، زٜـاض٠ ئ ١ُ ١ٖب٢َ، ت
ثاض ثِطؤش٠ ب١ضز٠ٚا١َنإ زٚٚ ١ٖظاضٚ غ٢َ غ١ز ٚ غ٢ ٚ نٛاض ثِطؤش٠َإ ١ٖب٠ٚٛ، ت١بع١ٕ باغـ٢ ئـ٠ٚ١ ْانـ١ّ،    
٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْإ باغ٢ ئ٣٠ٚ١ نـطز ن١خـ١ضد٢ نـ١ْسٜإ غـؿط بـ٠ٚٛ، نـْٛه١ ئـ١ٚ باغـ٢ نـطز َـٔ باغـ٢            

َٝب١ٝٓٝن٣١ َٔ ي١ٜ٠ٚ١، نـ١ ئـ٠ٚ١ زٚٚ ٖـ١ظاضٚ غـ٢َ غـ١زٚ غـ٢ ٚ       ْان١ ٠ٚ١َ، ب١اَلّ ثطغٝاض٠ن٣١ َٔ ي١ٜ٠ٚ١، ت
نٛاض ثِطؤش١ٜ٠، ْؤ تطيٝؤٕ ٚ غـ٢َ غـ١زٚ ْـؤظز٠ ًَٝـاضٚ زٚٚ غـ١زٚ نـٌ ٚ سـ١ٚت ًَٝـؤ٢ْ بـؤ زٜـاض٣ نـطا٠ٚ،            

ــ١ٚت ثــ      ــت ٚ س ــ١ظاض ٚ غــ١زٚ ؾ١غ ــ٢َ ٖ ــاز٣ نــطز٠ٚٚ، بٜٛٚتــ١ غ ــإ ظٜ ٍَ ثِطؤش٠ن ــا ــ١اَلّ ن١نــ٢ ئ١َػ ِطؤش٠، ب
َٝٓر غ١ز ًَٝاض، ئ١َ١ َاْا١ٜى ْاط٢َْ١ٜ١  طٛش١ٜ١َى زٜاض٣ نطا٠ٚ بؤ ئ٠ٚ١ ثِطؤشا١ْ، بٜٛٚت١ نٛاض تطيٝؤٕ ٚ ث
     ،َٜٔ َٜـت، بـ١ضز٠ٚاّ زٚاز٠خـط ن١ ثِطؤش٠نإ ب١ضز٠ٚاّ ي١ زٚاخطإ زإ، ب١ضز٠ٚاّ ثاض٣٠ ن١َٝإ بؤ زٜـاض٣ ز٠نط

َٜٔ، بـؤ       َٜو         ْان١ْٚ١ غ١ض ِض٣َ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ زضٚغـت بهـط َٝـت ٚ تـ١ٚاٚ بـٔ، ئ١َـ١ ثطغـٝاض ئـ٣٠ٚ١ نؤتاٜٝـإ ثـ٢َ ب
ــ١ّ       ــؤٕ ئ ــ٢َ، ئــ١ّ ٖــ١َٛٚ ثطؤش٠ٜــ١ ن ــؤ زٜــاض٣ نطزب ــ١َرتٜٔ ثــِطؤش٠ ئ١َ١ْــ١ت ب ــات، ئ١طــ١ض ن زضٚغــت ز٠ن
َٝهٝـ ز٠ظاْـري ١ْٖـس٣َ يـ١ٚ ثِطؤشاْـ١ ب١ِضاغـت٢ ئ١طـ١ض ٠ٚظاض٠تـ٢         ١َُٝ ١ٖقٝك١ت طٛش١ٜ١َت بؤ زٜاض٣ نطزا، ئ

َٝؿـ١ زضٚغـت ز٠بـ٢َ، نـْٛه١ ئـ١ٚ ثِطؤشاْـ٣١ يـ١ ؾـ١قَ ٠ٚ بـ١ض٠ٚ           ث ٕ زاْإ، َٝهـاْٝع٢َ طٛدمـ   ا٣ٚ ْـ١ب٢َ، ن
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َٝط باؽ ز٠ن١ّ، يـ١ ؾـ١قَ ٠ٚ بـ١ض٠ٚ غـ١ض ئـ١ّ ثِطؤشاْـ١ ي١غـ١ض٠تا٣ ظغـتإ ٖـ١َٜٛٚإ           غ١ضٕ، َٔ ٠ٚنٛ ١ٖٚي
َٜـت، نـْٛه١ يـ١ ٠ٚضظ٣ ظغـتإ          َٝو ١ٖب٢َ بؤ ئ٣٠ٚ١ ظٜـاتط ئـٝـ يـ١ٚ ثِطؤشاْـ١ بهط ز٠ٚ٠غذي، ز٠ب٢َ َٝهاْٝعَ
       َِٝ َٝو ثِطؤش٠ ن١ ي١غـ١ض ٠ٚظاض٠تـ٢ ْـاخؤ ٖـاتٕٛٚ، َـٔ ثـ َٝه٢ تط غ١باض٠ت ب١ نؤ١ََي َٜت، خاَي ئٝؿٝإ تٝا ْانط
َٜٝٛػت٢ ب١ٜ٠ٚ١ ي١غ١ض ٠ٚظاض٠ت٢  َٝط، ض ث َٝبدا٣١ْ طؿت٢ ١ٖٚي غ١ٜط٠ ٠ٚنٛ باؽ ز٠نات ١ْٚش٠ٕ نطز٣٠ٚ١ْ نت

ع١َباض٣ نؤْهطٜت٢ ئاٚ، زضٚغت  ْاٚخؤ ب٢َا، زضٚغت نطز٢ْ ؾ١قا٢َ باْه٢ ط١ؾت ٚ طٛظاض، زضٚغت نطز٢ْ
َٝط َٝسا٢ْ ؾ١قا٢َ غ١ض٠ن٢ ١ٖٚي َٝطا٣ غ١ضدم١، ث١ض٠ث َٝبدا٣١ْ ئ١نازضي٢ نٛضز٣، ئ١َ١ ١ٖض ظؤض د -نطز٢ْ نت

َٝسإ َاْا٣ ن١ٝا، َٔ ْـاظامن ْـ١ٚش٠ٕ نطزْـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١ زضٚغـت نـطزٕ ١ٖٜـ١، ْـاظامن          ١َعيٛٚض، داض٣َ ث١ض٠ث
َٝسإ َاْا٣ ن١ٝا، دا ثاض٠ٜـ١ن٢ ظؤضٜؿـ   ٢ بـؤ تـ١ضخإ نـطا٠ٚ، ْـؤ ًَٝـاضٚ غـ٢َ غـ١زٚ ؾ١غـت ٚ ؾـ١ف          ث١ض٠ث

ًَٝؤ٢ْ بؤ ت١ضخإ نطا٠ٚ ، ئ١َ١ ثاض١ٜ٠ن٢ ١ٜنذاض ظؤض٣ بـؤ تـ١ضخإ نـطا٠ٚ، زضٚغـت نطزْـ٢ ثـاضن٢ الٚإ،       
َٜعإ، ١َي١ٚاْط٣١ ئؤَيؤَج٢ زاخطاٚ، دٛاْهـاض٣ ؾـ١قا٢َ َـ١يٝو َـ١ظيٛز، غـٝاز بـؤ        زضٚغت نطز٢ْ ثطز٣ ِض

َٝه٢    طؤِضغتإ، ئ١َ١ ١َٖٛٚ ئ َُٝٛا١ٜ ظؤضب٣١ ٠ٚظاض٠ت١نا٢ْ يـ١خؤ ططتـ٠ٚٛ، خـاَي ٝؿ٢ ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخؤٕ، َٔ ث
َُٜٓـ٠ٚ١، ت١بعـ١ٕ ثـِطؤش٣٠         2111تط، ١ْٖس٣َ ي١ٚ ثِطؤشا٣١ْ ن١ خ١ضد٢  ٜإ غـؿط بـ٠ٚٛ، َـٔ صي١ْٜٚٛـ١ى ز

َٝه١ ي١ ثِطؤش٠ ططْط١نإ بؤ ١َعيٛٚض.  ئا٣ٚ ١َعيٛٚض ١ٜن
َٜع ز.   ٕ.غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا / ٕ باٜعاضغب١ِض

َٝهٝـ بٛٚ بؤ ئٝػطاس١ت، ٖاِٚضاظ خإ ؾ١ضَٛٚ ز٠غت ث٢َ به١.  ٖاِٚضاظ خإ باف بٛٚ ؾٛضغ١ت
َٝذ اظيس: َٜع ٖاِٚضاظ ؾ  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
بؤٜـإ   2111ٜإ غؿط بـ٠ٚٛ، زٚاتـط ئـ١ٚ بـِط٠ ثاض٠ٜـ٣١ نـ١ يـ١        2111غ١باض٠ت ب١ٚ ثِطؤشا٣١ْ ن١ خ١ضد٢ 

َٜص١ٜ٠ن٢ ١ٜنذاض ظؤ َٝطـا٣ ثطغـٝاض٠ ب١ِضاغـت٢، ض َاْاٜـ١ى ز٠ط١ٜـ٢َْ١،        زاْطا٠ٚ ب١ِض ض ن١ّ نطا٠ٚتـ٠ٚ١، ئ١َـ١ د
َٝهسا ثِطؤش٣٠ ئا٣ٚ ١َعيٛٚض، ثِطؤش١ٜ٠ن٢ ظؤض ططْط١، خ١َيه٢ ئ١ٚ ْاٚن١ٜ١  ٠ٚ١َُٜٓ، ي١نات صي١ٜ١ْٚٛنتإ بؤ ز

َٝؿ٣١ ئاٜٚإ ١ٜ١ٖ، ئ١ّ ثِطؤش١ٜ٠ ي١  َٝؿ١ٜإ ١ٜ١ٖ، ن َٝٓ 2111ظؤض٣ ئ١ٚ ن َٝؿٓٝاض نطا، بِط٣ ث ر ًَٝاض٣ بـؤ  ث
َٝػـتا بـؤ غـاَي٢       2111زٚٚ ًَٝاضٚ ٣٠ْٛٝ بؤ ت١ضخإ نطا، ب١اَلّ خ١ضد٢  2111زاْطا، غاَي٢  ٣ غـؿط بـٛٚ، ئ

ٍَ ئـ١ّ ثِطؤش٠ٜـ١     2112 َٜٝٛػت ١ٜى ًَٝاض٠، ١ٜع٢ٓ ظؤض ن٢َ١ نطزٚٚ، ب١ت١َا٣ ب١ن١ْس غـا بِط٣ طٛش٣١َ ث
١َُٝ ئ١ط١ض ثِطؤش١ٜ٠نُإ زٚان١ٚت ز٠ب َُٝٛا١ٜ ئ َٜـت،  ت١ٚاٚ به٣١، ث ٢َ ي١ غااَل٢ْ ثاؾرت باؾرت ئٝؿ٢ ي١غ١ض بهط

ــ١          ــ٠ٚ١ ب ــ٢ ئ ــ٢َ، ن١ن ــ١ٚاٚ بب ــط ت ــ٣٠ٚ١ ظٚٚت ــؤ ئ ــت ب َٜ ــ١ؾعٌٝ بهط ــرت ت َٜت، باؾ ــسض ــؤ زابٓ ــ٣١ ب ــرت طٛشَ باؾ
٢َٝ ٚاب٢َ يٝػـت٢ ثِطؤش٠نـإ ظؤض ق١بـ٣١     َٝبِٝٓٝ نطز٠ٚٚ، سه١َٛت ث َٝه١ٚا١ٜ١ْ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ َٔ ئ٠ٚ١ْس٣٠ ت ث

 ٢ًََ َٝت، ب ثِطؤش٠ ظؤض٠، ب١ِضاغت٢ ئ١َ١ ت١ْسضٚغت ١ْٝ، ئ١غـٌ ٚاٜـ١ ٖـ١ض ثِطؤش٠ٜـ١ى ٠ٚنـٛ      بهات ٚ ظؤض بٓٛٚغ
َٜٝٛػت٢..، َٔ ٠ٚي١ٚ ئ١ٚ ت١ْػـٝل ٚ ١َٖا١ْٖطٝـ١    َٝطّ باؽ نطز، ١ٖض ثِطؤش١ٜ٠ى طٛش٣١َ ث صي١ْٚٛ َٔ ١ٖٚي

١ض ْابِٝٓ ي١ ب٢ٜٓ١ ٠ٚظاض٠ت١نإ، ئ١ط١ض ت١ْػٝل ٚ ١َٖا١ْٖط٢ ١ٖب٢َ ئ١ٚ طٛش١ٜ١َ زٜاض٣ ز٠ن١ٕ، نْٛه١ ٖ
َٝت٠ٚ١، ز٠داض٣ تط ن١ؾـ ز٠ضبه٢َ ز٠بـ٢َ ز٠دـاض٣    َٜه٢ تط ز٠ب٢َ زٚٚباض٠ ب ثِطؤش١ٜ٠ى ن١ ن١ؾـ ز٠ضبه٢َ داض
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َُٝٛاٜـ١        َٝؿ١ٜ١، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ئ١ط١ض ١َٖاٖـ١ْط٢ ٖـ١ب٢َ يـ١ بـ٢ٜٓ١ ٠ٚظاض٠تـ١نإ ث َٝت٠ٚ١، ئ١َ١ ن تط زٚٚباض٠ بب
َٜه٢ ظاْػ ٠َٛٝض ٢َٝ ث َٝؿ١ ناض٠غ١ض ز٠ب٢َ، ب١ طٛش١ٜ١َى ب١ث َٜـت ٚ ئـ١ٚ      ئ١ٚ ن ت٢ بؤ ئـ١ٚ ثِطؤشاْـ١ زٜـاض٣ ز٠نط

٢ََٓٝ، ز٠ٜإ صي١ْٚٛ ي١ْاٚ ئ١ٚ ثِطؤش١ٜ٠ ١ٜ١ٖ، صي٣١ْٚٛ زضٚغت نطزْـ٢ قٛتاةا١ْٜـ١ن٢ ؾـ١ف     َٝؿ١ٜ١ف ْاَ ن
ــ٣١     ــ١ طٛشَ ــتاٜإ، ب ــا٣ْٚٛ َاَؤغ ــؤزي ٚ خ ــؤٕ       451ث ــت٢ ن ــ١ّ ب١ِضاغ ــا ز٠ن ــ٣٠ٚ١ ت١َاؾ ــاض، ئ ــؤٕ زٜٓ ًَٝ

ٍَ خا١ْٜٚٛ َٝطاٜـ١ن٢ تـط       قٛتاةا١ٜ١ْن٢ ؾ١ف ثؤزي ي١ط١ َٜـت، يـ١ د ن٢ َاَؤغتاٜإ ب١ٚ ثاض٠ٜـ١ زضٚغـت ز٠نط
َٞ قٛتاةا١ٜ١ْن٢ ؾ١ف ثـؤزي، زضٚغـت نطزْـ٢ زا١ْٜطـ١، خـا٣ْٚٛ َاَؤغـتاٜإ، غـ٢َ طْٛسٜؿـ٢ شَـاضز٠ٚٚ           ز٠َي
َٝـٓري ٚ            َٝطـا٣ ١َٖي٠ٛغـت١ ي١غـ١ض نطزْـ١، نـ١ٝ ثـِطؤش٠ ب ئ١اا ؾ١ف غ١زٚ ثاْع٠ ًَٝؤْـ١، ئ١َـ١ ب١ِضاغـت٢ د

َٝهِ ي١غـ١ض  زٚاتط ١ْتٛاْري  َٝهِ ن١ٚت١ ب١ضناٚ ٖٝ  ١َعًَٛات ت١ٚا٣ٚ به١ٜٔا، ثطغٝاضّ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ َٔ ؾت
َٝط، بـ١ بـِط٣      َٞ بٕٛٚ بؤ ٖاٚٚاَلتٝا٢ْ ن١ّ ز٠ضا١َت يـ١ ٖـ١ٚي ًَٝـاض، بـؤ    68ز٠غت ١ْن١ٚت، ثِطؤش٣٠ ْٝؿت١د

َٝه٢ ١ْٝ، ٜـ١ع٢ٓ ؾـتَٝ   2111ضؤش، ت١بع١ٕ ئ١َ١ خ١ضد٢  721َا٣٠ٚ  ه٢ بـؤ  ٣ غؿط٠ ٖٝ  ئ١غٌ ٚ ئ١غاغ
 17نطاب٢َ، ي١ٚا١ٜ١ْ ١ٖب٢َ، ب١اَلّ ئ٣٠ٚ١ ن١خ١ضد١ٝن٣١ ٖٝه٢ بؤ زٜاض٣ ١ْنطا٠ٚ، ي١خاَي٢ ثـاف ئـ١ٚ ز٠َيـ٢َ    

ًَٝاض بؤ خع١َتطٛظاض٣ ئ١ّ ثِطؤش١ٜ٠، ئ١ّ بِط٠ ثاض١ٜ٠ زٜاض٣ نطا٠ٚ، ب١اَلّ ١ٜى زٜٓاضٜؿ٢ بؤ غ١ضف ١ْنطا٠ٚ، 
اَلّ ثطغــٝاض٠ن١ ئ٠ٚ١ٜــ١ يــ١ن٣َٛ ٜــ١ٚ نــؤ١ْ      ْــاظامن ئــ١ّ ثِطؤش٠ٜــ١ نــ١ٝا، ئ١َــ١ ثِطؤش٠ٜــ١ن٢ باؾــ١، بــ١        

َٝبُٝٓٝإ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ٜـ١، بـ١ضٚاض٣ ز٠غـت بـ١ناضبْٛٚٝإ      َٝهُإ ١ٖب٢َ باؾ١، ١ْٖس٣َ ي١ ثِطؤش٠نإ ت ١َعًَٛات
خ١ضد١ٝنـ٣١ غـؿط    2111بـٔ، نـْٛه١ نـات٢َ غـاَي٢      ١ْ2111ْٛٚغطا٠ٚ، باغِ ي١ٚ ثِطؤشاْـ١ ْٝـ١ نـ١ غـاَي٢     

ْــ١ب٠ٚٛ، بــ١اَلّ ثــِطؤش٣٠ نــؤٕ يــ١ْاٚ ثــِطؤش٠ ب١ضز٠ٚاَــ١نإ، بــؤ غــ١ض زَي   ز٠بــ٢َ، ٚا ٖــ١ض ز٠ظاْــ٢ ز٠غــت ب١ناض
َٝبٝٓٝـ١ ي١غـ١ض ثِطؤش٠نـإ ب١ِضاغـت٢، َـٔ       َٝو ن١ ب١ضٚاض٣ ز٠غت ب١ناضب٢ْٚٛ زٜاض ١ْب٢َ، ئ٠ٚ١ ت َٝٛاْس١ْ نات ؾ
َٜعاْـ٣١             غ١باض٠ت ب١ٚ ن١ْس ؾـت٣١ ١ٖٜـ١، سـ١ظ ز٠نـ١ّ ٖـ١ض ثؿـتطري٣ قػـ١نا٢ْ َاَؤغـتا عُـط ٚ ئـ١ٚ ب١ِض

َٜٔ، ض ١َٖٛ َٝؿ١ٓٝنإ ظٜاز بهط ٍَ ئ٠ٚ١زاّ ث َٝؿٓٝاض٣ دٛاْٝإ زا بؤ بٛزد١، َٔ ي١ط١ ١َٓٝنإ ٚ ث ٚ باؽ ي١ ن١ي
َٜت،         ٍَ ئـ٠ٚ١ف ئٝساَـ١ٜإ ثـ٢َ بـسض َٜٔ، ي١طـ١ َٝؿ٣١ٓٝ خاْٛٚب١ض١ٜ٠ ظٜـاز بهـط َٝؿ٣١ٓٝ ٖاٚغ١ضطري٣ ب٢َ، ض ث ث

 ١َغ١ي٣١ خا١ْْؿٝٓإ، َٔ ْاظامن ظؤض .......
َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. /ع ٕ باٜاضغب١ِض

 تؤَاض ْاب٢َ، ؾ١ضَٛٚ ت١ٚا٣ٚ به١.
َٝذ اظيس: َٜع ٖاِٚضاظ ؾ  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜت، ئ١ٚ ؾـ١ف غـ١ز ٖـ١ظاض٣٠     غ١باض٠ت ب١ خا١ْْؿٝٓإ، َٔ ْاظامن ١ٜع٢ٓ ئ١ٚ َٝٓش٣١ٜ١ ن١ باغ٢ زَي ز٠نط

    ٚ َٜـو بــ١زٜاض ز٠نـ٣َٚ١، ظؤض ب١زاخــ١ َٝط َٜـت، ٠ٚنــٛ خ َٝٝــإ ز٠زض َٝهــسا ئـ١ٚ ت١َ١ْــ٣١   نـ١ ث ٠ خا١ْْؿـٝٓإ ي١نات
َٝساٜٚػت١ٝ ي١ٚ ٠ٚظعـ٣١ نـ١    َٝه١ ن١ ثِط ي١ ث َٜٝٛػتٝإ ب١ ثاض١ٜ٠، ئ١ٚ ت٣١ْ١َ١ ن١ ثِط ي١ ١ْخؤؾ١ٝ، ت١َ١ْ ث
َٜٝٛػـت٢ بـ١ٚ ؾـ١ف غـ١ز             ٢َٝ ز٠شٜٔ، ثاض١ٜ٠ن٢ ظؤض نـ١َٝإ بـؤ زٜـاض٣ نـطا٠ٚ، َٛٚنـ٣١ خا١ْْؿـري ئـ١ٚ ث ي

٢َٝ بس ٖـ١ظاض نـ١َرت ْـ١ب٢َ، بـؤ ئـ٣٠ٚ١ نـ١        ٣٠511، َٛٚن٣١ خا١ْْؿري يـ١  ١ٖظاض٠ ١ْٝ ٠ٚنٛ َٝٓش١ٜ١ى ث
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َٝؿـ٣١          َٜٝٛػـت٢ بـ١ خـ١َيو ٚ ز٠ٚضٚبـ١ض٣ ْـ١ب٢َ، تـ١ْٗا زٚا ؾـتِ ن َٜو ٚابص٣ ن١ ث َٜهٝـ ١ْب٢َ بتٛا٢َْ تؤظ نط
َٝؿـ١ زضٚغـت ز٠نـات، ئ١َـ١          َٝو ن َٝه١ ٖـ١َٛٚ غـاَي َٝتـ٠ٚ١، غـااَلْ َٝؿ١ٜ١ن١ ظؤض زٚٚباض٠ ز٠ب َٝط، ن ئا٠ِٚضؤ٣ ١ٖٚي

َٝت، ظؤض غٛثاؽ.ئ١ َٜت زٚا٢ٜ ث٢َ ب  نط
َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض

ؾــ١ٚمن خــإ ؾــ١ضَٛٚ، ؾــ١ٚمن خــإ بــ١ ئٝذــاظ٣٠ خــؤت، دــ١ْاب٢ ٠ٚظٜــط ٜــ١ى، زٚٚ ِضْٚٚهطزْــ٣٠ٚ١ ١ٖٜــ١،  
 ؾ١ضَٛٚ.

 
 

َٜع باٜع تاَي١با٠ٚ/٢ْظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ئابٛٚض٣:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 ى ي١ ِضاثؤضت١ن١ِٜ بسات٢َ بؤ ئ٣٠ٚ١ دٛاب٢ بس٠ٚ١َ٠.ئ١ط١ض ْٛغد١ٜ١
َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض

 ٖاِٚضاظ خإ زاٚا٣ ِضاثؤضت١ن١ ز٠ن٣١ ٜإ ثطغٝاض٠نإا، ؾ١ضَٛٚ ناى خٛضؾٝس.
َٜع خٛضؾٝس اظيس:  ب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝبٝٓٝــ٣١ يٝصْــ٣١ زاضاٜــ٢ ٚ ئــابٛٚض٣ ي١غــ١ض زٚٚ ١ْ َٝؿــ١ٜ١ى، ئــ١ٚ ت َٝتــ١ ن َٝط خ١ضٜهــ١ بب خؤؾــدا٣١ْ ٖــ١ٚي

ــتا      َٝػـ ــ٢ ئ َٝؿـ ــاض٠ ز٠ن١ْـــ٠ٚ١، ث ــ٢َ بـ ــاض٠ٚ غـ ــ١ ٖـــ١ض زٚٚبـ َٝو ئـــ١ٚ باب١تـ ــت ــاظامن بـــ١ ض ١َب١غـ بـــطاز٠ضإ ْـ
ــ١       َٝو ي ــُ ــ١ قػ ــ١نإ، ي ــ١ ب١ؾ َٝو ي ــ ــ١ ب١ؾ ــ١ ي ــدا١ْ، ئٝشتُٝاي ــٛ زٚٚ ١ْخؤؾ ــإ ٠ٚن ــ٠ٚ١َإ زا ٚشي ِضْٚٚهطزْ

ػتٝؿاز٣٠ زَي به١ٜٔ، ١َٖي٠ٛؾاْسٕ ٚ ِضٚٚخاْـس٢ْ َٛغت١ؾـؿان١   قػ١ُنا٢ْ ئ١ٚ زٚٚ ١ْخؤؾدا١ْ، ََٛه١ٓٝ ئٝ
َٜـت،    َٜت، ت١غـًٝح بهط َٝسا١ٖب٢َ ت١غيٝح بهط َٝو ١َدازي ئ٣٠ٚ١ ت َٝو ٜإ قػُ َٜت ب١ؾ ١َٖٛٚ، ئ١ط١ض ١ٜع٢ بهط
َٝط زضٚغت ب٢َ،  َٝه٢ تطَإ ١ْٝ، ١ْخؤؾدا١ْ ي١ ١ٖٚي َٜت باؾ١، ١َب١غتُإ ئ١ٜ٠ٚ١، ٖٝ  ١َب١غت ت١تٜٛط بهط

١َُٝ ي َٜو ، ي١ نٛضزغتإ باؾـرتٜٔ خعَـ١ت٢ ت١ْسضٚغـت٢ ٚ    ئ َٜو ،ي١ ١َٖٛٚ طْٛس ٍَ ئ٠ٚ١ٜٔ ي١ ١َٖٛٚ ؾاض ١ط١
َٝؿه١ؾ٢ ب١ ٖاٚٚاَلتٝا٢ْ نٛضزغتإ به١ٜٔ، ؾاٜػت٣١ ئ١ْ٠ٚ١ٚ ظٜاتطٜـ، ئ١َـ١ ٜـ١ى، زٚٚ، يـ١     ث١ض٠ٚضز٢ٜ٠ ث

  ٚ َٜت ئ١ّ زٚٚ ١ْخؤؾدا١ْ به١ٓ ْاٚ بٛزدـ٣١ ئ١َػـاَي٠ٚ١، زٚ ١ْخؤؾـدا١ْ ثاض٠ٜـ١ن٢    ِض٣ٚٚ ع١َ١ي٠ٚ١ٝ ْانط
َٜت ئـ٠ٚ١           َٜتـ٠ٚ١، ئـ١نط َٝطـا٣ ئـ١ٚ ثاض٠ٜـ١ بهط ٍَ د ١ٜنذاض ظؤض٣ ز٣َٚ٠، ١َدازي ئ٠ٚ١ ١ْٝ يـ١ بٛزدـ٣١ ئ١َػـا
َٝؿٓٝاض بـؤ سهَٛـ١ت، سهَٛـ١ت غـاَي٢ ئآٜـس٠، يـ١ بٛزدـ٣١ ئآٜـس٠ ئٝؿـ٢ ي١غـ١ض بهـات، ؾـت١ن١              َٝت ب١ ث بب

َٝري با ًَ َٝت بؤ ت١ْؿٝع، خؤ ١َغ١ي١ ئ١ْٝ٠ٚ١ ب ٠َٛٝ ٠ٚنٛ ئ١ْساّ ث١ضي١َإ، زٚٚ ١ْخؤؾدا١ْ ع١َ١زي ب بٝهات، ئ
ٍَ زٚٚ ١ْخؤؾـدا١ْ يـ١ بٛزدـ٣١        َٜت، ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ َـ١داٍ ١ٖٜـ١ ئ١َػـا طٛش١ٜ١َى ٚ ثاض١ٜ٠ن٢ ظؤض٣ ئ١ٚ
َٝه٢ بـؤ       َٝؿٓٝاض بـؤ سهَٛـ١ت، سهَٛـ١ت سٝػـاب َٜت٠ٚ١ا، ز٠ب٢َ ئ١ٚ ؾتا١ْ به١ٜٔ ب١ ب١ضْا١َ ٚ ث ٍَ بهط ئ١َػا

َٝط، طٛش١َٜـ١ن٢ ظؤض٣ بـؤ تـ١ضخإ نـطا٠ٚ، بـ١اَلّ ٖـ٢        بهات، ئ١َ١ ب١ ْٝػب١ت ْ ١خؤؾدا٣١ْ خ١بات ٚ ٖـ١ٚي
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َٜٝٛػـت بـٛٚ، زٚٚ      َٝه٢ تـط ث َٝو ت١ٚاٚ ْاب٢َ، ئ١ٚغاَي١ ثاض٣٠ ن١َ١ غـاَي ٍَ ثاض٠ن١ ن١َ١، خؤ ئ١َ١ ب١ غاَي ئ١َػا
ي١غـ١ض   ئ٠ٚ١ْس٠، غ٢َ ئ٠ٚ١ْس٠، نٛاض ئ٠ٚ١ْس٠ سه١َٛت ثـاض٣٠ بـؤ تـ١ضخإ بهـات، نـ١ بـ٠ٚٛ ئًٝتٝـعاّ بهـات        

 سه١َٛت، سه١َٛت َٛن١ي١ؾ١ ئ١ٚ ثِطؤش٠ ب١ضز٠ٚا٢َ ث٢َ بسات ١ٖتا نؤتا١ٜٝن٣١، غٛثاؽ.
َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض

 ؾ١ٚمن خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ؾ١ٚمن حمُس غطٜب.   ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜعإ ئ١ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ، ئـ١ٚ بٛزد١ٜـ٣١ ن١ٖاتؤتـ١ ث١ضيـ١َا٢ْ       ١َُٝزاٜـ١      ب١ِض نٛضزغـتإ، ي١بـ١ض ز٠غـت٢ ئ

َٝطَٛــإ ي١خعَــ١ت٢ خــ١َيه٢ نٛضزغــتاْسا١ٜ، ض يــ١ ثِطؤش٠ناْــ٠ٚ١، ض يــ١     َٝػــتا طؿتٛطــؤ٣ ي١غــ١ض ز٠نــ١ٜٔ، ب ئ
ٍَ ئ٠ٚ١ؾسا ئـ١ٚ بٛزد١ٜـ١ بـ٢َ نـ١ّ ٚ نـِٛض٣       َٜٔ، ب١اَلّ ي١ط١ ١َعاؾ٠ٚ١، ض ي١ٚ ٖاٚناضٜا٣١ْ ن١بؤ خ١َيو ز٠نط

َٜٝامن ظؤض ي١ن١ّ ٚ نِٛض ٜـ١نا٢ْ بٛزدـ١ٜإ بـاؽ نـطز، ئـ١ٚ نـ١ّ ٚ نِٛضٜاْـ١ ئ١تٛاْـسض٣َ ي١بٛزدـ٣١          ١ْٝ، ٖاِٚض
َٜتــ٠ٚ١، ئ١ٚاْــ٣١ نــ١ غــٛٚز٣ زَي ٠ٚضئــ١طري٣َ، بــؤ بــاف نطزْــ٢ بٛزد١نــ١، ئــ٣٠ٚ١ نــ١   َٝطــ٣١ بهط ئ١َػــاَيسا د
َٝت٠ٚ١ ئ١ط١ض غٛٚزب١خـ بٛٚ بؤ غااَل٢ْ زاٖاتٛٚ، بٛزد٣١ زاٖاتٛٚ، ٖٝٛازاضّ ي١غاَي٢ زاٖاتٛٚ ض٠نا٣ٚ  َٓٝ ئ١َ
َٝؿـٛٚ ي١غـ١ض بٛزدـ١             ٍَ، يـ١ٚ زٚٚغـاَي٣١ ث َٜت٠ٚ١، نـ١ ب١ِضاغـت٢ ِض٠نـاٚ ْـ١نطز٢ْ ١ْٖـس٣َ خـا ئ١ٚ خااَل١ْ بهط
ٖات٠ٚٛ، ي١ال١ٜٕ سه١َٛت٠ٚ١ بٛٚ ب١ٖؤ٣ ئ٣٠ٚ١ نـ١ ئـ١ّ ٖـ١َٛٚ َْٛاق١ؾـ٣١ٜ١ ئ١ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ، ئـ١ٚ        

١َُٝ بؤ بٛزد١ قػ٣١ ي١غ١ض به١ٜٔ، َْٛاق١ؾ٣١ ي١غ١ض به١ٜ ٔ، ِض٠ْط١ ١ْٖس٣َ ي١ٚ ؾتا١ْ ١َٖٛٚ نات١ ظؤض٠ ئ
َٝبٝٓـِٝ    ب١ زٚٚ د١ًَٛ ْٛٚغري نؤتا٢ٜ ب١ ١َٚظٚع١ن١ ب٢َ ئ١ط١ض ت١ٚظحي٢ ي١غ١ض ب٢َ، ي١ ِضاغتٝسا ١ْٖـس٣َ ت
َٜعإ  َٝب١د٢َ نطز٢ْ ٚ ١ٖض٠ٖٚا نات١نا٢ْ، ئ٠ٚ١ ي١ ال١ٜٕ ٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْإ، ب١ِض ١ٖبٛٚ ي١غ١ض ثِطؤش٠نإ، د

َٝبٝٓـِٝ          ي١ ٠ٚظٜـط٣ ثـ ٕ زاْـإ ٚ ٠ٚظاض٠ت١    َٝه٢ تـط يـ١ بٛزدـ١ نـ١ ت ناْـ٠ٚ١ ٠ٚاَلَـ١ناصيإ ٠ٚضططتـ٠ٚ١،  خـاَي
َٝؿ٣١ زاٖاتـ١، ب١ِضاغـت٢ زاٖـات ي١ٚخااَلْـ٣١ نـ١ يـ١ طؿتٛطـؤ٣ ظؤضبـ٣١ ظؤض٣ ئ١ْساَـ١نإ،           ي١غ١ض٣ ١ٜ١ٖ، ن
َٜعإ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ٚ ٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْـإ   َٝب٢ٓٝ ١ٖبٛٚ ي١غ١ض٣، ١ٖضن١ْس٠ ب١ِض قػ١ٚ باغ٢ ي١غ١ض نطاٚ، ت
ِضْٚٚهطزْــ٠ٚ١ٜإ زا ي١غــ١ض زاٖــات ٚ دــؤض٣ نؤنطز٠ٚ١ْنــ١ٚ دــؤض٣ غــ١ضف نطز١ْن١ؾــ٢ زا، بــ١اَلّ ٚابــعامن  
َٜٝٛػت٢ ب١ ِضْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ظٜاتط٠، ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ي١ ال٣ ١َٖٛٚ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ِضٕٚٚ ٚ ئاؾهطا  َٝؿتا ث ٖ

َٝه٢ َٜتا، ئ١َ١ف خاَي ئٝذـاب٢ ئـ١ب٢َ يـ١ بٛزدـ١ ِض٠نـاٚ       ب٢َ ئ١ٚ زاٖات١ نؤٕ ز٠ِضٚاٚ نؤٕ ئٝؿ٢ ي١غ١ض ز٠نط
َٝؿ١ٜ١ن٢ ط١ٚض٠ ي١  َٝب١ٝٓٝن٢ تطّ ١ٜ١ٖ ١ٖض ي١غ١ض ثِطؤش٠نإ، ي١ ِضاغتٝسا ن َٜت، ت َٜت ٚ ناض٣ ي١غ١ض بهط بهط
َٜع ٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْـإ ئٝؿـاض٠ت٢ بـ٠ٚ١زا، زابـري      ثِطؤش٠نا١ْ، زابري نطز٢ْ ظ١ٜٚ٠ بؤ ثِطؤش٠نإ، ١ٖض٠ٚنٛ ب١ِض

َٝ َٝه١ ي١ ن َٝؿٓٝاض نطز٢ْ ظ٣ٚ٠ ١ٜن َٝب١د٢َ نطز٢ْ ثِطؤش٠نإ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ث َٝت١ ٖؤ٣ زٚان١ٚت٢ٓ د ؿ١نإ، ئ١ب
َٜت بؤ ئ١ٚ ق١ض٠بٛٚا٣١ْ ن١  َٝط٠ٚ٠ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ٚ ٠ٚظاض٠ت٢ ث ٕ زاْإ، َٝعا١ْٝن٢ تاٜب١ت زابٓط ز٠ن١ّ ي

َٝت١ ت١ئد َٝه٢ ئاغاْهاض٣ ١ٖب٢َ، بؤ ئ٣٠ٚ١ ١ْب َٜت ب١ خ١َيو بؤ ثِطؤش٠نإ، ئاي١ٝت ري نطز٢ْ ثِطؤش٠نإ يـ١  ئ١زض
َٝػـتا ئـ١ٚ ثِطؤشاْـ١ قـا٢ْْٛ َٛقـا٠ٚالت٢            َٝه٢ تـط ١ٖٜـ١ ي١غـ١ض ثِطؤش٠نـإ، تـا٠ٚنٛ ئ زاٖاتٛٚزا، دط١ ي٠ٚ١ خاَي
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َٝه٢ ظؤض٣      َٜت، قا٢ْْٛ َٛقا٠ٚالت٢ عرياق٢ ي١ عرياق٠ٚ١ ز٠ضنـ٠ٚٛ، ئـ١ٚ قاْْٛاْـ١ غـااَلْ َٝٓسض عرياق٢ ب١ناضئ١ٖ
 ٚ َٝػتا ؾت١نإ ٖـ١َٛ ٣ طـؤِضا٠ٚ بـاظاِض طـؤِضا٠ٚ، ١ْٚعٝـ١ت٢ ثِطؤش٠نـإ طـؤِضا٠ٚ، دـؤض٣ ئٝؿـ٢         ب١غ١ضزا ِضؤ٠ٜٛ، ئ

َٜـت،    َِٝ باؾ١ ئ١ّ قػ١ٜ١ ب١ ١ْٖس ٠ٚضبطري٣َ، ثٝان٠ٚ١ْٚٛ ب١ٚ ثـِطؤش٠ بهط َٛقا١ًٜٚنإ طؤِضا٠ٚ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ث
َٟ، بـؤ ئـ٣٠ٚ١ يـ        ١ ي١غاَي٢ ثاضٜـ ١َٖإ قػ١َإ نطزٚ ب١ؽ ئٝؿ٢ ث٢َ ١ْنطا، ثٝانـ٠ٚ١ْٚٛ بـ١ٚ قاْْٛـ١ بهـط

َٝهـ٢   َٜو ٚ ث غٛٚز٣ ثِطؤش٠نإ ٚ سه١َٛت ب٢َ، ١ٖض٠ٖٚا غٛٚز٣ َٛقا١ًٜٚنإ ب٢َ ن١ بتٛأْ ئٝؿ١ناْٝإ ب١ ِض
َٝػتا ١ٜ١ٖ، نْٛه١ ظؤضب٣١ ئٝؿ١نإ، بـؤ صيْٛٚـ١، بـاظاِض بـ١ضظ      ٠َٜٛ، ئ١ٚ ت١ئدري ٚ زٚان١ٚت٣١ٓ ن١ ئ ب١ضٕ ب١ِض

َٝو ي١ زٚان١ٚت١ٓناْٝإ ئ١ٜ٠ٚ١، ب َٝت٠ٚ١، ثِطؤش٠نإ ١ٜن َٝو يـ١ زٚان١ٚتٓـ١ناْٝإ    ئ١ب َٝت٠ٚ١ٚ ٜـ١ن اظاِض ب١ضظ ئ١ب
َٝتـ٠ٚ١             َٓٝ َٝبـ١د٢َ ْانـ١ّ، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ غـٝعط ظؤض بـ١ضظ بؤتـ٠ٚ١ٚ ظ٠ض٠ضَـ١، ثـِطؤش٠ ئ١َ َٝت َـٔ د َٛقاٍٚ ز٠َي
َٝه٢ ظؤض دــاض٣ ٚا ١ٖٜــ١ ئ١طاتــ١ زازطــا، ظؤضبــ٣١ ظؤض٣ ئــ١ٚ ثِطؤشاْــ١ ئ١َاْــ١ ٖؤنــا٢ْ زٚان١تٓٝــ١ت٢،   ظ٠َــ١ْ

َٝه٢ تط زا١َظضا ٢َٝ ئ١ٚ غٝػت١َ١ تاٜب١تٝـ٣١ نـ١ غـاَي٢     17ْس١ْ، ي١ بٛزد١ خاَي ١ٖظاض ن١ؽ زاز١َ٠ظض٣َ ب١ث
َٝبِٝٓٝ ي١غ١ض٣ ١ٜ١ٖ،  َٜت٠ٚ١ ١َٖإ غٝػت١ّ، ١ْٖس٣َ ت ثاض ث١ِٜط٣ٚ٠ نطا٠ٚ، ٖٝٛازاضّ ئ١َػاَيٝـ ث١ِٜط٠ٚ بهط

َٟ بؤ زا١َظضاْس٢ْ شْإ، ي١ ِضاغت٢ ئ١ٚ خ١َيها َٜٝٛػت١ ض٠نا٣ٚ ١ٜنػا٢ْ د١ْس٠ض٣ بهط ٣١ْ نـ١ يـ١ ظاْهـؤ ٚ    ث
َٜٔ ٖـٝ  دٝاٚاظٜـ١ى ْٝـ١ يـ١ بـ٢ٜٓ١ شْـإ ٜـإ ثٝـاٚإ، بـ١اَلّ غـ١ٜط ئ١نـ٣١ يـ١ نـات٢               ث١ضياْطانإ ٠ٚضئ١طري
     َٜٔ زا١َظضاْسٕ دٝاٚاظ١ٜن١ زضٚغت ئ١ب٢َ، ي١ زائري٠نا٢ْ ز٠َٚي١ت، ْػب٣١ شْـ١نإ زائُٝـ١ٕ نـ١َرت زائ١َـ١ظض

٠نا٣ٚ ئ٠ٚ١ خاَيـ١ بهـط٣َ، نـْٛه١ ٖـ١َٛٚ تٛاْانـإ ئ١طـ١ض       ي١ ثٝا٠ٚنإ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ٖٝٛازاضّ ي١ٚ بٛزد١زا ِض
َٜت١ ط١ِض بؤ خع١َت٢ ٚاَلت١ن٣١ خؤَا١ْ، ئ١ٚ ن١غا٣١ْ نـ١ بـ١ ع١قـس زاَـ١ظضإٚ يـ١زائري٠نإ، ٖٝـٛازاضّ        ةط

ٕ ي١ ئـٝـ ٚ نـاض٣ زائري٠نـإ ث١ٜـسا نـطز٠ٚٚ،      اِض٠نا٣ٚ ئ١ٚ خاَي١ف بهط٣َ، نْٛه١ ئ١ٚا١ْ ؾاض٠ظا١ٜٝن٢ ظؤضٜ
َٜت،      ئ١تٛأْ ظٜاتط َُٜٓا١ٜٝ تاٜب١تـ٣١ نـ١ ب١زا١َظضاْـسٕ زائ١ْـسض خع١َت ب١زائري٠نإ به١ٕ، ١ٖض٠ٖٚا ئ١ٚ ِض

َُٜٓا١ٜٝنـ١ ١ْٜططتـ٠ٚ١، خـؤ ئـ٠ٚ١           َٜٓـ١ يٝػـت١نا٠ٚ١ْ، ئ١طـ١ض ِض َُٜٓا١ٜٝ تاٜب١تاْـ١ ئـ١ٚاْٝـ ةط ٢َٝ ئ١ٚ ِض ب١ث
       َ َٝه٢ تـطّ ١ٖٜـ١ ٖـ١ض ي١غـ١ض ٖـ١ َٝه٢ ت١بٝع١ٝٚ قا١ْْٛٚ مشٛزي ْانـات، خـاَي إ بابـ١ت، ِض٠نـاٚ نطزْـ٢    ساَي١ت

َُٝـ١ شَاض٠ٜـ١ن٢ ظؤضَـإ يـ١ ط١دمـ١نإ           زا١َظضاْسٕ ٚ ط١ِضاْس٣٠ٚ١ْ ئ١ٚ ن١غـا٣١ْ نـ١ يـ١ ز٠ض٣٠ٚ٠ ٚاَلتـٔ، ئ
َٝعا١ْناْٝإ ثاض١ٜ٠ن٢ ظؤضٜإ  َٝهٝإ ي١ ز٠غتسا، خؤٜإ ٚ خ ن١ْٚٛ ز٠ض٣٠ٚ٠ ٚاَلت، ب١ِضاغت٢ ي٣َٚ١ ١َٖٛٚ ؾت

ــ٣َٚ١، تائ١ط  ــت١ْٚٛت١ ئ ــطز٠ٚٚ ٚ ط١ٜؿ ــ١ضف ن ــ١    غ ــٝـ ١ٖٜ ــ١ ئ ــ١ٜط٠ن٣١ ْ ــ٠ٚ١ٜإ غ ــ١نات٢ ط١ِضاْ ــ٠ٚ١ ي َٜٓ ١ِض
َٜو ١ٖٜــ١، ٖٝــٛازاضّ يــ١ّ زا١َظضاْسْــ١ ِض٠نــا٣ٚ ئــ١ٚ خاَيــ١ بهــط٣َ، ط١ِضاْسْــ٠ٚ١ٚ تــ١عري نطزْــ٢ ئــ١ٚ   ْــ١ناض
َٝه٢  ٠ٚ١َٜٓ بؤ ْاٚ نٛضزغتإ، بِطط١ٜ١ن٢ تط ئاؾهطا١ٜ ٚاَلت١ن١َإ ٚاَلت َٝطزض ن١غا٣١ْ ن١ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ ب١ظؤض ئ١ْ

َٝػـتاف             ط١ؾت ٚ ط َٝـو ٚ تـا٠ٚنٛ ئ َٝبٝٓـ٢ ز٠نـ١ّ يـ١ّ بٛزد١ٜـ١زا ٖـٝ  ئٝٗتُٝاَ ٛظاضٜـ١، بـ١اَلّ ئـ٣٠ٚ١ نـ١ ت
َٝهت١ض٣ ط١ؾت ٚ طٛظاض ١ْزا٠ٚ، ط١ؾت ٚ طٛظاض ب١ِضاغت٢ ثٝؿ١غاظ١ٜ، ٖـ١ض   َٝه٢ ب١ غ سه١َٛت ٖٝ  ئٝٗتُٝاَ

َٝت١ ْـاٚ ٚاَلتـ٠ٚ١ ئـ٠ٚ١ ثٝؿ١غـاظ     َٓٝ َٝو ئٝٓتاد٢ ١ٖب٢َ ٚ ب١ض٢َ١ٖ ١ٖب٢َ ٚ ثاض٠ ب ١ٜ، ط١ؾـت ٚ طـٛظاضٜـ   ؾت
َٜٝٛػــت١ سهَٛــ١ت     غــٓاع١ٜ١، ٖــ١ض بــ١ٚ ْــا٠ٚف ْاغــطا٠ٚ، قــٓاع١ ايػــٝاس١، ي١بــ١ض ئــ٠ٚ١ ب١باؾــ٢ ئــ١ظامن ث
َٝه٢ ت١ٚاٚ بسات بؤ ئ٣٠ٚ١ ن١ ٖاٚناض٣ نـ١ضت٢ تاٜبـ١ت بهـات، نـْٛه١ ب١ِضاغـت٢ بٛٚشاْـ٣٠ٚ١ ط١ؾـت ٚ         ١َٖٚي



 284 

١َٖيبػت٢َ ب١ّ ناض٠، ن١ضت٢ تاٜب١ت ٖاٚناض٣  طٛظاض ب١ سٛن١ُت ٚ ب١ّ بٛزد١ٜ١ ْانط٣َ، ئ١ب٢َ ن١ضت٢ تاٜب١ت
َٜــت بــ١ٚ باْهــ٠ٚ١، بــؤ ئــ٣٠ٚ١ مشــٛزي   َُٜٓــا٢ٜ تاٜبــ١ت ز٠ضبهط َٜــت يــ١ الٜــ١ٕ بــاْه٢ غــٓاع٠ٚ١ٝ، ١ْٖــس٣َ ِض بهط
ــ١،          َٝطاٜاْ ــ١ٚ د ــ١ ئ َٜت ــ١نإ بط١ٜ١ْسض ــ١ت طٛظاضٜ ــ٢ ظ٣ٚ٠ ٚ خعَ ــري نطزْ ــ١ زاب ــؤ صيْٛٚ ــات، ب ــ١ٚاْٝـ به ئ

َٜؿِ ١َٖإ باب١ت٢ َٝطخا٢ْ ٖاِٚض َٝه٢ تطّ ١ٜ١ٖ،  ؾً باؽ نطز ٚ ١َٖإ ض٠ئ٢ ١ٖبٛٚ، َٔ ثؿتطري٣ ز٠ن١ّ، خاَي
   ٛ َٝب٢ٓٝ ئ٠ٚ١َإ نطز٠ٚٚ ن١ ثاض١ٜ٠ن٢ ن١ّ ت١ضخإ نطا٠ٚ بؤ بـ١نط٣َ ططتٓـ٢ تـ١الض ٚ خاْ ٠نـإ  ٚي١ بٛزد١ ت

َٜه٢ ز٠ضنط ٢َُٜ نٛضزغتإ بِطٜاض ١َُٝ غاَي٢ ثاض سه١َٛت٢ ١ٖض ز، بٝػت بؤ زائري٠نإ ٚ بؤ ٠ٚظاض٠ت١نإ، ب١اَلّ ئ
ب١ ط١ِضاْسْـ٣٠ٚ١ ََٛيهـ١ طؿـت١ٝنإ بـؤ خا٠ْٚـ١ناْٝإ، شَاض٠ٜـ١ن٢        27/11/2111ٚ نٛاض غؿط ١ٖؾت ي١ 

َٝػــتا ئــٝـ ٚ     ظؤض يــ١ٚ ظ٠ٜٚاْــ١ يــ١ الٜــ١ٕ خ١َيهاْــ٠ٚ١، يــ١ الٜــ١ٕ سٝعب١ناْــ٠ٚ١ ز٠غــت٢ ب١غــ١ضزا طــريا٠ٚ، ئ
ط١ِضاْسْـ٣٠ٚ١ ئـ١ٚ ََٛيهاْـ١،    ناض٠نا٢ْ خؤٜإ تٝا ئ١ن١ٕ، ٖٝـٛازاضٜٔ سهَٛـ١ت غـ١ضي٣َْٛ١ ز٠غـت بهـات بـ١       

َٝطا ١ٜ١ٖ، ِض٠ْطـ١ يـ٠ٚ١ ظٜـاتطٜـ بـ٢َ،      47صي١ٜ١ْٚٛنِ ي١ب١ضز٠غتسا١ٜ ب١ؽ ٠ٚظاض٠ت٢ ِضؤؾٓبري٣ ْعٜه٣١  د
َٜتـ٠ٚ١، بـؤ     َٜٓسض َٝطاٜا١ْ ١ٖق٢ خؤٜا١ْ ن١ بؤٜـإ بط١ِض ي٣٠ٚ١ ن١ ي١ب١ض ز٠غت٢ َٓسا١ٜ، ن١ زاطري نطا٠ٚ ئ١ٚ د

ــِط٠ ثاض٠ٜــ      ــ١ب٢َ ئــ١ٚ ب َٜٝٛػــت ْ ــ٣٠ٚ١ ث ــط ئــ١ٚ ثاض٠ٜــ١         ئ ــ١ الٜــ١ن٢ ت َٜــت، ي ــري بهط ــ١ بٛزدــ١ بــؤ زاب إ ي
َٝب١ٝٓٝن٢ تـطّ ي١غـ١ض شٜٓط١ٜـ١، ئاؾـهطا١ٜ شٜٓطـ١ ث٠ٜٛ١ْـس٣ ِضاغـت١ٚخؤ٣ شٜٓطـ١ دـؤض٣           َٜت، ت َٝٓسض ب١ناضبٗ
ٍَ ت١ْسضٚغـت٢ ١ٖٜـ١، ٚاتـ١ ئـ٠ٚ١              ٍَ نـؤْرتؤزي خـٛاضزٕ، ٚاتـ١ نـٛايٝت٢ نـؤْرتؤزي خـٛاضزٕ ي١طـ١ خٛاضزٕ ي١طـ١

َُٝـ١        ناضٜط١ض١ٜن٢ ِضاغت َٝػـتا ئـ٣٠ٚ١ نـ١ ئ َُٝـ١، ب١ِضاغـت٢ تـا٠ٚنٛ ئ ١ٚخؤ٣ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض شٜا٢ْ ١ٖض١ٜن٢َ ي١ ئ
سٝػاب٢ بؤ ْان١ٜٔ شٜٓط١ٜ١، شٜٓط٣١ نٛضزغتإ ئ٠ٚ١ْس٠ ثٝؼ ب٠ٚٛ، ٚابعامن ظؤضب٣١ ئ١ٚ ١ْخؤؾـٝا٣١ْ نـ١   

َٜت، ١ْخؤؾ١ٝنا٢ْ  ؾ١ٚا١ْ ئ١ٜبٝٓري ي١ ت١ي١ؾعٜؤ١ْنإ، ي١ ال١ٜٕ زنتؤض٠نا٠ٚ١ْ ن١ قػ١ٚ باغ٢ ي١غ١ض ئ١نط
َُٝـ١ ِضؤشاْـ١        َٜصخا١ْ١ٜنإ، ١ٜن٢َ ي١ ٖؤناض٠نـإ شٜٓط١ٜـ١، ٖؤنـاض٣ ز٠ّٚٚ خٛاضزْـ١، ئ غ١ض٠تإ، ١ْخؤؾ١ٝ زض
َٜتـ١     َٜت، ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ خٛاضز١ْناْٝإ ثٝػ١، ئ١ٚ خٛاضزْـ٣١ نـ١ ز ئ١بٝٓري ن١ْسٜٔ ي١ ١َتع١َ١نإ زائ١خط

َٜه٢         باظاِض٠ٚ٠، ي١ّ ِضؤشا١ْ ئٝع ٕ نطا ئ١ٚ ؾريا٣١ْ نـ١ زَٜ  َٜت، ؾـري َٝٛ ئـ١نط تـ١ بـاظاِض نـ١ َٓاَيـ١نا٢ْ ثـ٢َ بـ١خ
َٝػتا ط١ٜؿتؤت١ ئ١ٚ س١ز٣٠ ئا٣ٚ  خطاث١، ئ١ط١ض نٛايٝت٢ نؤْرتؤزي خٛاضزٕ ١ٖب٢َ ب١ِضاغت٢ ئ١ّ ؾتا١ْ ْاب٢َ، ئ
َٝـ٠ٛ ض٠بتـ١، ئـا٣ٚ خٛاضزْـ٠ٚ١ خطاثـ١، ئٝٓذـا ئـ١ب٢َ خـ١َيو ِضٚٚ يـ١ن٣َٛ              خٛاضز٠ٚ١ْ نـ١ شٜـا٢ْ ٖـ١ََٛٚا٢ْ ث

َٝطَٛـإ       بهاتا، ي١ب ١ض ئ٠ٚ١ سه١َٛت ئ١ب٢َ ظؤض ب١ ظ٢ٜٚٚ، ظؤض ب١ ناضا٢ٜ ئـٝـ ي١غـ١ض ئـ١ّ باب١تـ١ بهـات، ب
َٜـو ثـاض٠           َٝه٢ تاٜبـ١ت ١ٖٜـ١ ي١غـ١ض ثـٝؼ نطزْـ٢ شٜٓطـ١، بِط َٜت، بابـ١ت شٜٓط١ ي١ بري٠نا٢ْ ١ْٚت ن١ زَي ئ١زض

َٝػتا ي١ الٜـ١ٕ سه١َٛتـ١ ٖٝهـ٢     َٜت بؤ شٜٓط١، ب١اَلّ ئ١ٚ غٓسٚق١ تا٠ٚنٛ ئ بـؤ ْـ١نطا٠ٚ، ظؤض ططْطـ١    زائ١ْسض
ــ١        ــسأَ ي ــ١ضزٚٚنٝإ نــ١ ئ١ْ ــإ ٖ ــ ٕ زاْ ــط٣ ث ــ٢ ٚ ٠ٚظٜ ــط٣ زاضاٜ َٜعإ ٠ٚظٜ ــ١ِض ــت، ب َٜ ــ٢َ بهط ئــ٠ٚ١ نــاض٣ ث
ــإ          ــ١ خؤٜ ــ١ٕ، شٜٓط ــٓسٚق١ به ــ١ٚ غ ــ١ؾع٢ًٝ ئ ــات ت ــطٜٔ ن ــ١ ظٚٚت ــاضٜٔ ب ٢َُٜ زاٚان ــ١ض ــااَل٣ ٖ ــ٢ْ١ ب ئ١دمَٛ

َٝػـتا ٚاضٜس        ٢َٝ ٜاغـا٣ خؤٜـإ، تـا٠ٚنٛ ئ َٝهٝإ ١ٖٜـ١ بـ١ث ات١نـ٣١ َـ١عًّٛ ْٝـ١، ْـاظامن نـ١ْ١ بع٠بــت      غـٓسٚق
َٞ ١ْن٠ٚٛ، ن١ بتٛأْ بطاز٠ضا٢ْ شٜٓط١ غٛٚز٣ زَي ببٝٓٔ، ١ٖض٠ٖٚا  َٝه٢ ئ١ٚتؤ٣ ت ٚاضٜسات١ن٣١، ب١ؽ ٚاضٜسات
َٝٔ ن١ ز٠غ١اَلت١ناصيإ ن١َ١، بؤ صي١ْٚٛ يـ١   َٝٝإ، َٛؾه١ٜ١ًٝنٝإ ١ٜ١ٖ ئ١ٚإ ئ١َي ي١ ثاف ث٠ٜٛ١ْس٣ نطزٕ ث
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ــس٠ بــ  ــٝع ّ ثِطؤثاط١ْ ــَ ٚ      ئ ــس٠ ب ــِطٚ ثاط١ْ ــ٣١ ث َٜط ــ١ ِض ــ٢ٜ١، ي ــ١نا٢ْ شٜٓط ــ١ ت١ٚدٝٗ ــ١ ي َٝه ــ٠ٚ١ ١ٜن َ ٚ نطزْ
َٜـت ٚز٠غـ١اَلت ظٜـاز          َٜت، زاٚا ناضّ ي١ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢ ئـ١ٚ خاَيـ١ ب١ٖ١ْـس ٠ٚضبطط نطز٣٠ٚ١ْ ئٝع َٔ ئ١نط

َٝؿ٢ ٠ٚ١َٓ ظؤضٜإ باغٝإ  َٜهامن ي١ ث يـ١ خا١ْْؿـٝٓإ   بهات بؤ غ١ضف نطز٢ْ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠، خا١ْْؿٝٓإ، ٖاِٚض
َٜتٝإ غ١ضف نـطز٠ٚٚ   نطز، ب١ِضاغت٢ خا١ْْؿري ئ١ٚ ن١غا١ْٕ ن١ ١َٖٛٚ شٜاْٝإ غ١ضف نطز٠ٚٚ، ت٢ْ١َ١ الٚ
َٝٛ نطز٢ْ ئ١دٝاي١نا٢ْ نؤ١ََيطا، تا٠ٚنٛ ط١ٜؿت١ْٚٛت١ ئـ١ٚ عـَٛط٠،    بؤ زضٚغت نطز٢ْ ئ١ّ نؤ١ََيطا١ٜٚ ب١خ

َٜٝٛػت١ٝت٢ ظؤض ظٜاتط٠ يـ٣٠ٚ١ نـ١   خ١َيو ن١ خا١ْْؿري ئ١ب٢َ ئ١طات١ ئ٣٠ٚ١ ن١ ئ١غ١ًٕ ئ١ٚ َ ١عاؾ٣١ ن١ ث
َٝـ     َٜٝٛػـت٢ ث َٝت٢ زا ث ٖـ١بٛٚ، نـْٛه١ ١ْخؤؾـ١ٝنإ ظٜـاز ئـ١نات، خـؤ٣ ظ٠عٝــ ئـ١ب٢َ ٚ          ٞي١ ت١َـ٢ْ١ طـ١دم

َٝساٜٚػت١ٝنا٢ْ ظٜاتط ئ١ب٢َ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ َٔ ب١باؾ٢ ئ١ظامن خا١ْْؿري، بـ١ٚ   ْاتٛا٢َْ خع١َ٠ت٢ خؤ٣ بهات، ث
١َُٝ بؤَإ زٜاض٣ َٝؿ٠ٚ١ غؤظإ خإ ي١ ئٝكترياس١نا٢ْ باغ بِط٣٠ ن١ ئ نطز، ب١اَلّ ئـ٠ٚ١ نـاؾ٢    ٞنطز، ن١ ي١ ث

َٜت٠ٚ١، ١ٖتا٠ٚنٛ بتٛأْ  َٝٓسض َٜه٢ تط نا٣ٚ ثٝا ةؿ َٜٝٛػت١ ١َعاؾ٢ خا١ْْؿٝٓإ داض ١ْٝ بؤ خا١ْْؿٝٓإ، ث
َٝطَٛـإ َـٔ يـ١ قػـ١نامن يـ١        َٝه٢ ؾاٜػت١ ب١ضْـ١ غـ١ض، ب ض٠قـ١ّ زٚٚض   ئ١ٚ َا٣١ٜ٠ٚ ن١ َاٜٚا١ْ ي١ شٜإ، شٜاْ

َٝبٝٓٝـ١نامن بـ١ طؿـت١ٝ ي١غـ١ض باب١تـ١نإ،            ن١ٚشي٠ٚ١، ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ظؤضبـ٣١ ظؤض٣ ض٠قـ١ّ بـاؽ نـطا، بؤٜـ١ ت
ــ١ت٢ ٚ          ــتإ نطزٜٚٚ ٢َُٜ نٛضزغ ــ١ض ــ١ت٢ ٖ ــ١ سهَٛ ــ٣١ ن ــِطؤش٠ دٛاْاْ ــ١ٚ ث ــ١ ي َٝه ــاظ٣ ١ٜن ــا غ ــِطؤش٣٠ تٛاْ ث

َٝػتا ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٕ، ي١ زاٖات١ٜٚٛن٢ ْعٜو َٜٓـ٠ٚ١ بـؤ     شَاض١ٜ٠ن٢ باف ي١ قٛتابٝإ ئ َٝط١ٜؿـتٛا١ْ ز ئ١ٚ نازٜط٠ ث
َٝطـ٣١ زَيدؤؾـ١ٝ، ٖٝـٛازاضّ يـ١ّ غـاَي١ف ب١ضْاَـ٣١ تٛاْـا         ئ١ّ ٚاَلت١ٚ خع١َت٢ ئ١ّ ٚاَلت١ ئ١ن١ٕ، ب١ِضاغت٢ د
َِٜ ز.غـ١ض٠ٚضٜـ باغـ٢ نـطز، نـ١ْس         غاظ٣ ١ٖض ب١ضز٠ٚاّ ب٢َ، ب١اَلّ ئ١ٚ بِططا٣١ْ تط ن١ يـ١ تٛاْاغـاظ٣ ٖـاِٚض

َٜه٢ تطٜـ، ئ١ٚ ز٠ٚض َٜتـ١          بطاز٠ض اْـ٣١ نـ١ ١ٖٜـ١، بـؤ صيْٛٚـ١ ْاضزْـ١ ز٠ض٠ٚ٠ َاَؤغـتاٜإ ٚ ؾ١َاْبـ١ضإ بطط
َٝػـتا           َٝع نطزْـ٢ تٛاْاناْٝـإ، ٖـ١ض٠ٖٚا ئـ١ٚ ن١غـا٣١ْ نـ١ ئ١ٜاْـ٣َٚ١، ئ خؤ٣، بؤ ت١زضٜب ث٢َ نطزْٝإ ٚ بـ١ٖ
 شَاض٠ٜــ١ن٢ ظؤض يــ١ قٛتابٝــإ ١ٖٜــ١، يــ١ ظاْهؤنــإ يــ١ ق١تاةاْــ١نإ ئ١ٜاْــ٣َٚ١ بــ١سؼ بهــ١ٕ، يــ١ نؤيٝــص٣   

َٝٛ نـطز٠ٚٚ، َـٛخ٢      َٝػتا ب١سؼ ئ١ن١ٕ ٚ زٜطاغ١ت ئ١ن١ٕ، َؿـهٝإ بـ١خ َٝو ١ٜ١ٖ ئ ب١ٖط٠زاضإ ن١ْس َٓاَي
َٜو            َٝٓا٠ٚ زٜطاغ٣١ ي١غ١ض ئ١نـ١ٕ، بـؤ ئـ٣٠ٚ١ بـعأْ ؾـ١نط يـ١ يـ١ف نـ١ّ بـؤ٠ٚ ض ت١ئػـري َؿه١ن١ٜإ ز٠ضٖ

١ض ئـ١ٚ َٓااَلْـ١   ئ١نات، ت١بع١ٕ ب١سؼ ١ٖٜـ١ ي١غـ١ض ئـ١ّ باب١تـ١، بـ١ؽ ئـ١َإ ب١سػـ٢ تـاظ٠ ئ١نـ١ٕ، ئ١طـ          
َٝه٢ ظؤض باف ٚ ناضاٜـإ   ١َٜٓ ز٠ض٠ٚ٠، ب١ت١ئهٝس ي١ زاٖاتٛٚ خ١َيهاْ َٝطزض َٝػتا٠ٚ بٓ َٜت ي١ ئ ئٝٗتُٝاَٝإ ث٢َ بسض
َٝو يـ١ خاَيـ١نا٢ْ تـط٠، ٖٝـٛازاضّ بُٝـ٣١ بـ٢َ نـاض٣ ٖـ١َٛٚ ئـ١ٚ ن١غـا١ْ            َٝت، ب٣١ُٝ ب٢َ ناض٣ ١ٜن زَي ز٠ضز٠ن

َٝػــتا تــ١ْٗا بــؤ ز٠  َٜتــ٠ٚ١، نــ١ تــا٠ٚنٛ ئ ضنــ٣ٚٛ ظاْهؤناْــ١، ٖٝــٛازاضّ ز٠ضنــ٣ٚٛ ثــ١ضياْطانإ، ٖــ١ض٠ٖٚا  بطط
َٝهاضٜـ١،          َٜـت يـ١ّ بُٝـ٣١ ب َٜت٠ٚ١، ب١اَلّ ظؤض ططْط١ ئاغـت٢ شٜـإ سٝػـاب٢ بـؤ بهط قٛتاةا١ْ ثٝؿ١ٜٝ١نإ بطط
َٜٝٛػت٢ ب١ ب٣١ُٝ ب٢َ ناض٣ ١ْٝ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ظؤض ططْطـ١ ئاغـت٢    َٝعا١ْن٣١ باف ب٢َ ث َٝو ئ١ط١ض ئاغت٢ خ ١ٜن

َٜت ي١َ١، َٔ ئ٣َٚ١َ١ ثطغٝاض به١ّ ئاٜا ئ١ٚا٣١ْ ي١ قٝتاع٢ خـاؽ ئـٝـ ز٠نـ١ٕ، ئ١ٚاْـ١ف     شٜإ ض٠ ناٚ بهط
ــساض      ــٛا٢َْ ٠ٚظاض٠تــ٢ زاضاٜــ٢ ئٝعتُٝــاز٣ بهاتــ١ غــ١ض، ٜــإ ٠ٚظاض٠تــ٢ ث٠ٜٛ١ْسٜ ئٝشػــائ١ٝى ١ٖٜــ١ ئ١طــ١ض بت

١ قٝتـاع٢ خـاؽ   ئٝعتُٝاز٣ بهات١ غ١ض، ي١نات٢ ب١خؿ٢ٓٝ ب٣١ُٝ ب٢َ ناض٣ بؤ خ١َيو، نْٛه١ ئ١ٚا٣١ْ نـ١ يـ  
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َٜت ئ١ٚإ ٠ٚض٣ ١ْططٕ، ظٜاتط خ١َيه١ ن١ّ ز٠ضا١َت١نإ بتٛأْ بُٝـ٣١   ئٝـ ز٠ن١ٕ ٠ٚظعٝإ باؾ١، ئ١تٛاْسض
َٜٓـ٠ٚ١،            َٜٔ ٚ ئ١ط١ِض َٜٓـ٠ٚ١، زٜجـؤضت ئـ١نط َٝؿـرت باغـِ نـطز ئ١ط١ِض َٞ ناض٣ ٠ٚضبططٕ، ئ١ٚ نٛضزاْـ٣١ نـ١ يـ١ ث ب

ــت٢ ئ١    ــ١ ِضاغ ــ٠ٚ١، ي ــ١ ١ْٖس٠ضاْ ــ٠ٚ١ ي َٜٓ َٝطزض ــ١ظؤض ئ١ْ ــات،    ب ــ١ به ــا٣ٚ ئ١َاْ ــ١ت ض٠ن ــت١ سهَٛ َٜٝٛػ ــ١ ث َاْ
بٛزد١ٜ١ن٢ تاٜب١تٝإ بؤ زابري بهات، ٖـ١ض٠ٖٚا يـ١ ثـِطؤش٠ بهـٛٚن١نإ ٖاٚناضٜٝـإ بهـات، نـ١ بتـٛأْ شٜـإ          
َٝطـا٣   َٝطا١ٜى د ٠ٚ١َٜٓ ْاٚ نؤ١ََيطا، ئٝرت ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ي١ د َٜه٢ تط بط١ِض زابري به٠ٚ١ْ١ ٚ داض

١ْس ئ١ظامن ئ١ٚ ناض٠ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ سهَٛـ١ت٢ ١َضن١ظٜـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١، بـ١اَلّ ئ١َاْـ١ نـٛضزٕ،       بؤ بهات٠ٚ١، ١ٖضن
َٝطَٛـإ    َٜٓطا٠ٚنـإ، ب َٝهٝإ ١ٖب٢َ، ْاٚن١ زابِط ٖاٚٚاَلت٢ ئ١ّ ٚاَلت١ٕ ٚ ١ٖق٢ خؤٜا١ْ ي١ بٛزد٣١ خؤٜإ ب١ؾ

َٜو ثاض٠ٜإ بؤ ز٠غـت ْٝؿـإ نـطا٠ٚ، بـ١ؽ      َٜٝٛػـت١ ظٜـاتط   ئ٣٠ٚ١ ن١ ي١ بٛزد١ٜ١ َا٣١ٜ ز٠غت خؤؾ١ٝ بِط ث
َِٝ باؾــ١ ظٜــاتط   َٜت، ب١تا١ٜبــ١ت٢ يــ١ ثــاض٣٠ ْــ١ٚت، ئــ١ٚ ثاض٠ٜــ٣١ ْــ١ٚت نــ١ ١ٖٜــ١، ثــ ئٝٗتُٝاَٝــإ ثــ٢َ بــسض
َٜت، بؤ ئ٣٠ٚ١ ١ٖغت٢ ثاب١ْس بْٛٚٝـإ بـ١ نٛضزغـتا٠ٚ١ْ ظٜـاتط ببـ٢َ،       َٜٓطا٠ٚنإ بسض ئٝٗتُٝاّ ب١ ْاٚن١ زابِط

تطٛظاض١ٜناْٝإ ي١ ال١ٜٕ سهَٛـ١ت٢ نٛضزغـتا٠ٚ١ْ   ١ٖٚض٠ٖا ١ٖق٢ خؤٜا١ْ ٠ٚنٛ ٖاٚٚاَلت١ٝن٢ نٛضز ن١ خع١َ
َٝؿــٓٝاض٠نا٢ْ غــؤظإ خــإ ز٠نــ١ّ بــؤ بِطٜٓــ٢ يــ١              َٜــت، ثؿــتطري٣ يــ١ ث % يــ١ ١ٖضغــ٢َ   11بــؤ ظٜــاتط بهط

ــاز٠ّ       ــٔ ئاَ ــ٢ َ ــ١ ٚت ــ١ّ ن ــ١الْٝـ ز٠ن ــ٢ نــاى ئ١ضغ ــت خؤؾ ــ٢ْ١ زاز٠ٚض٣، ز٠غ ــ١ضؤنا١ٜت١ٝن١ ٚ ئ١دمَٛ غ
َٜت ب١  % 5ئـ١ٚ ثاضاْـ١ يـ١ غـ١ضؤنا١ٜت١ٝنا٢ْ تـطٜـ ْػـب١ن٣١ يـ١         %، ٖٝٛازاضّ بِط١ٜٓنا21٢ْث١ضي١َإ بهط

بهط٣َ، بؤ ئ٣٠ٚ١ ١ْٖس٣َ ي١ٚ بِططا٣١ْ ن١ ٖاِٚض٣َ ئ١ْساّ ث١ضي١َا١ْنإ باغٝإ نطز ي١ خٝ زي ئـ١ٚ ثاض٠ٜـ١ ٚ   
َٝه٢ تـط ١ٖٜـ١ نـ١          َٜتـ٠ٚ١، بابـ١ت َٝطـا٣ بهط َٜت د َٜت ي١ بٛزد١نـ١، بتٛاْـسض ن١ْسٜٔ ثاض٣٠ تط ن١ زابري ئ١نط

ــ٣َٚ١ قػــ  ــ١ّ        ئ١َ ــ١ ب١ضٖ ــا ن ــتٝسا ناض٠ب ــ١ ِضاغ ــٛٚت١ْٝ١َ١، ي ــاٚ غ ــ٣١ ناض٠ب َٝؿ ــ١ٜٚـ ن ــ١ّ، ئ ــ١ض به ٣١ ي١غ
َٝه٠ٚ١، َا٣١ٜ زَيدؤؾ١ٝ ن١ ناض٠با ي١ٚ ٠ٚظعـ١ باؾـ٣١    ١َُٝ ط١ٜؿتؤت١ ئاغت ٣١َُٜ ئ َٝػتا ئ١ّ ١ٖض َٜت ئ َٝٓسض ئ١ٖ

َٝػتازا١ٜ، ٖٝٛازاضٜٔ ٖـ١ض بـ١ضز٠ٚاّ بـ٢َ ٚ بـ١ض٠ٚ باؾـرتٜـ بـِطٚات، ٖـ١ض ٠ٚسس٠ٜـ١ن٢ نا         ض٠بـا نـ١ ب١ضٖـ١ّ    ئ
َٜت ي١ّ ٚاَلت١ ْعٜه٣١  َٝٓسض َٝت، ب١اَلّ سه١َٛت ز٠عُـ٢ ئـ١ٚ ثاض٠ٜـ١ف ئـ١نات بـ١       211ئ١ٖ زٜٓاض٣ ت٢َ ئ١ن

ٍَ ئ١َـ١ف ئـ١ٚ ٖاٚناضٜـ٣١ سهَٛـ١ت، بـ١اَلّ            15 َٝت٠ٚ١، ي١طـ١ زٜٓاض ت١قطٜبـ١ٕ، نـ١ بـ١ٖاٚٚاَلتٝا٢ْ ئ١ؾطؤؾـ
َٜه٢ ظؤض يــ١ ال٣ خــ١َيو ٚ يــ١ ال٣ زائري٠نــا٢ْ  ز٠َٚيــ١ت َا٠ٚتــ٠ٚ١، ب١ِضاغــت٢ ٠ٚظاض٠تــ٢ ناض٠بــا ئــ١بٝٓري قــ١ضظ

َٝهــ١ نــ١ ِضؤشاْــ١ ئــٝـ ٚ نــاض٣ بــ١ضز٠ٚا٢َ ١ٖٜــ١، ي١بــ١ض ئــ٣٠ٚ١ ناض٠بــا   َٝهــ٢ ظؤض س١ٜ١ٜٚــ١، ٠ٚظاض٠ت ٠ٚظاض٠ت
َٝهُا٠ٚ١ْ، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ ب١باؾـ٢ ئـ١ظامن ئـ١ٚ ق١ضظاْـ٣١ نـ١ ١ٖٜـ١،              َٝت١ ٚضز٠ناضٜـ١نا٢ْ شٜـا٢ْ ٖـ١ض ن١غـ ئ١ن

يــ١ال٣ سه١َٛتــ١، ٖٝــٛازاضّ زاّ ٚ ز٠ظطانــا٢ْ   78اٚٚاَلتٝــإ، ئــ١ٚ ق١ضظاْــ١  ًَٝــاض٠ يــ١ ال٣ ٖ 131ْعٜهــ٣١ 
َِٝطْـ٠ٚ١ بـؤ ناض٠بـا، نـْٛه١ نـ١ْس            َٜٔ ي١ٚ ثاض١ٜ٠، بـ١ ظٚٚتـطٜٔ نـات ئـ٠ٚ١ ق١ضظاْـ١ بط سه١َٛت ئٝعؿا ١ْنط
َٝهت١ض٣ ناض٠بــا  َٝهت١ض٣ ناض٠بــا، ئٝؿــ١نا٢ْ غــ تــ١ئدري بــٕٛٚ ببــ٢َ يــ١ ط١ِضاْــ٣٠ٚ١ ثاض٠نــإ ٚ قــ١ضظ٠نإ بــؤ غــ

َٝػـتازا       َٝت٠ٚ١ بؤ ٖاٚٚاَلتٝـإ، دطـ١ يـ٠ٚ١ يـ١ ئ َٝطـاٚات   931ئ٠ٚ١ْس٠ ت١ئدري ئ١ب٢َ، ئ١َ١ف ب١ ظ٠ض٠ض ئ١ؾه َ
٢َُٜ نٛضزغـتإ،       َٝػـتا، نـ١ يـ١          481ناض٠با ب١ غاظ نـاض ز٠نـات يـ١ ٖـ١ض َٝطـاٚات٢ بـ١ طاظٚاٜـٌ ناضئـ١نات يـ١ ئ َ

ٍَ ٚ غااَل٢ْ زاٖاتٛٚ ب١ ت١ئهٝس ئ١ٚ باب١ت١ بـ١ض٠ٚ ظٜـاز    بٛزد١ ثاض٣٠ بؤ زابري نطا٠ٚ، ب١اَلّ ي١ نؤتا٢ٜ ئ١َػا
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ٍَ بطاتـ١      َٝٓا٢ْ غـٛٚت٢ْ١َ١ ٖـ١ض ِضٚٚيـ١ ظٜـاز         751بٕٛٚ ئـ١ِضٚات، ئـ١نط٣َ ئ١َػـا َٝطـاٚات، ن١ٚاتـ١ بـ١ناضٖ َ
َٝٓر غ١ز ١ٖظاض ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ زابـري نـطا٠ٚ،    ب١ْٚٛ، ي١ بٛزد١ن١ ٖات٠ٚٛ غ٢َ تطيٝؤٕ ٚ ث

َٝٓر غ١زٚ ١ٜى ًَٝاض بؤ غٛٚت٢ْ١َ١ زابري نطا٠ٚ، ١ٖض ي١ بٛزد١ن١ ٖـات٠ٚٛ، بـ١اَلّ ئـ١بٝٓري ئ١طـ١ض  ئـ١ّ       ث
َٜت،           َٜت ٚ غـٛٚت٢ْ١َ١ ظٜـاتط٣ ئـ١ٚ َٝطاٚات١ ظٜاز ببـ٢َ، بـ١ ت١ئهٝـس ثـاض٣٠ ظٜـاتط٣ ئـ١ٚ س١ٚت غ١زٚ ث١دما َ

َٝو بؤ ئ٠ٚ١ به١ٕ، ئ١ٚ ثا ٍَ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ختٝت سٝػاب َٝػتا٠ٚ ي١ط١ ض٠ٜـ١ زابـري   ٖٝٛازاضّ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ي١ ئ
َٜـت، ئاؾـهطا١ٜ        َٝػتا٠ٚ ت١ْـس٠ض٠نا٢ْ نِطٜٓـ٢ غـٛٚت٢ْ١َ١ ئاَـاز٠ بهط َٝت، ي١ ئ َٜت، ٠ٚ١ْى ٠ٚنٛ ثاض٣ زَي ب بهط
َٜت ب١ؾـ٢ ٖـ١َٛٚ ٠ٚسـس٠نا٢ْ ناض٠بـا ْانـات، غـاَي٢ ثـاض           َٝٓـسض ئ١ٚ غٛٚت٣١ْٝ١َ١ ي١ نٛضزغتإ ب١ضٖـ١ّ ئ١ٖ

َٜهـا ناض٠بـا       َٝؿ١ٜ١ى زضٚغت بٛٚ ٖـ١ََٛٚإ ئـ١ظاْري يـ١ ثِط َٝؿـ١ن١ف ئـ٠ٚ١بٛٚ نـ١      ن َٝههـٛٚ، ن ٠ٚظعـ٢ ظؤض ت
َٜه٢ نطزبٛٚ، بـ١اَلّ غـٛٚت١ْٝ١َ١ن١ ١ْئ١ط١ٜؿـت، بؤٜـ١ باؾـرت٠ ئ١طـ١ض        ٠ٚظاض٠ت٢ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ ع١قس
َٝت١ ٖـؤ٣ ئـ١ٚ    َٝؿرت ناض بؤ ئ١ٚ باب١ت١ بهات، تا٠ٚنٛ ١ْب ٠ٚظاض٠ت٢ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ، ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ختٝت ث

َٜت٠ٚ١،  زٚان١ٚت٣١ٓ ن١ ثاض ِضٜٚٚسا، َٝط٣١ بهط َٜه٢ تطّ ١ٜ١ٖ ١ٖض ي١ ْاٚ بٛزد١ن١ ٖٝٛازاضّ د َٝؿٓٝاض ن١ْس ث
َٝؿـا١ْبٛٚ نـ١ يـ١ ث١ضيـ١َإ ظؤض        َٝو يـ١ٚ ن َٝؿ١ٜ١ى، ٜـ١ن ناض٠غ١ض نطز٢ْ عذع٣ َٝعا١ْٝ ن١ ئ١َ١ ب٠ٚٛ ب١ن
َٝه٢ تـ١بٝع٢ خؤَاْـ١ ئـ١ٚ ثاض٠ٜـ١ يـ١ ال٣ عـريام ١ٖٜـ١ بؤَـإ               قػ١َإ ي١غـ١ض٣ نـطز، ٖـ١ض٠ٖٚا ئـ٠ٚ١ ٖـ١ق
َٜتـ١ بـ١ض، بـؤ ئـ٣٠ٚ١ ئـ١ٚ ثاضاْـ١ يـ١ عـريام بـ١ ظٚٚتـطٜٔ نـات نـاض٣              َٝه٢ ناى ١ٜ١ٖ بطري َٜت٠ٚ١، ئاي١ٝت بط١ض
َٝو بؤ ْاضز٢ْ  ٢َُٜ نٛضزغتا٠ٚ١ْ، زؤظ٣٠ٚ١ٜٓ ئاي١ٝت َٜت، ب١ تاٜب١ت٢ ي١ ال١ٜٕ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ١ٖض ي١غ١ض بهط

َٜع ٠ٚظٜـط٣ زاضاٜـ٢ قػـ٣١ ي١غـ١ض ئـ١ٚ باب١          َٜع٠نإ     بٛزد١ يـ١ نـات٢ خـؤ٣، بـ١ِض تـ١ نـطزٚ، ث١ضيـ١َاْتاض٠ بـ١ض
َٜت، نْٛه١ ١ْْاضز٢ْ ي١ نات٢ خـؤ٣   َٝطزض َٜت بٛزد١ ي١ نات٢ خؤ٣ بٓ َٝو، ن١ بتٛاْسض ٖٝٛازاضّ بط١ٜٓ١ ئاي١ٝت

َٞ يـ١ زائري٠نـا٢ْ ز٠َٚيـ١ت زضٚغـت ئـ١نات، ِضاغـت١ يـ١          %٣ بٛزدـ١ غـ١ضف   ١ٖ12ََٛٚإ ئ١ظاْري ض ناضٜػـ١ٜ
َٜت، ب١اَلّ ثِطؤش٠نا٢ْ ن١ ئٝع  َٝؿـ١ يـ١ ثِطؤش٠نـإ زاٜـ١، ي١بـ١ض ئـ٣٠ٚ١ بٛزدـ١ ْـ١ٖات٠ٚٛ،          ئ١نط َٜت ن ٕ ئـ١نط

          ،َٜٔ َٝبـ١د٢َ ْـانط َٝؿـٓٝاض نـطإٚ يـ١ نـات٢ خـؤ٣ د ظؤضب٣١ ثِطؤش٠نإ ت١ئدري ئ١ب٢َ، ظؤضب٣١ ثِطؤش٠نـإ نـ١ ث
َٜهامن ْاغو خإ ٖـاِٚضاظ خـإ، غـؤظإ خـإ، قػـ١ٜإ ي١غـ١ض        زابري نطز٢ْ ز٠ضَاَي١ بؤ ش٢ْ ب٢َ ٖاٚغ١ض، ٖاِٚض

َٝؿرتٜٔ ي١ قا١ْْٛنا٢ْ عريام ئ١ٚ باب١ت١  َٜت، نْٛه١ ث ئ١ّ باب١ت١ نطز، ٖٝٛازاضّ ئ١ّ باب١ت١ ب١ٖ١ْس ٠ٚضبطري
١ٜ١ٖ، ئ١ب٢َ ئ١ٚ شْا٣١ْ ب٢َ ٖاٚغ١ضٕ ثاض١ٜ٠ن٢ تاٜب١تٝإ بؤ زابري بهط٣َ، ٖٝٛازاضٜٔ سهَٛـ١ت٢ نٛضزغـتإ   

ٖاٚغـ١ض، نـْٛه١ ئـ١ّ شْاْـ١ ظؤضبـ٣١ ظؤض٣       ض٠نا٣ٚ ئ١ٚ ٖاٚناض١ٜ بهات، بؤ زابري نطز٢ْ ثاض٠ بؤ شْا٢ْ ب٢َ
َٝٛ ئ١نـ١ٕ، ئـ١ٚ ١َغـيٛي١ٝت١، ١َغـيٛي١ٝت٢ زاٜهـ١ ْـ٠ٚ١ى بـاٚى، ي١بـ١ض          شْإ ئ١ظاْري َٓساَي١ناْٝؿٝإ ب١خ
َٝه٢ ْـ١ب٢َ، ْـ١تٛا٢َْ َٓاَي١نـ٣١ بـ١ باؾـ٢              َٝٛ بهـات، بٛزد١ٜـ١ى ٜـإ ١َعاؾـ ئ٠ٚ١ ئ١طـ١ض َٓاَي١ناْٝؿـ٢ بـ١خ

َٝٛ بهــات، ٖــ١ّ ظ٠ض٠ض٠ بــؤ نؤَ ١ٜ٠َٛٝن٢  بــ١خ ٣َٛٝ ئــ١نات ْــاتٛا٢َْ ب١ؾــ ١َيطانــ١َإ ٚ ٖــ١ّ ئــ١ٚ َٓاَيــ٣١ بــ١خ
َٝطَٛـإ ٖـ١َٛٚ          ٣َٛٝ بهات، ت١ضنٝع نطزْـ١ غـ١ض ١َٖيُـ١ت٢ زضٚغـت نطزْـ٢ قٛتاةاْـ١نإ، ب ت١ْسضٚغت ب١خ
ٍَ ئ١ٚ باب١ت١ زأٜ، نْٛه١ ١َؾطٚظ٠ ١َٖٛٚ قٛتاةا١ٜ١ْى ز٠ٚا٢َ ١َظبٛت٢ ١ٖب٢َ، قٛتاةاْـ١   َُٝإ ي١ط١ ١ٜن

١ٜ٠َٛٝن٢ ت١ْسضٚغت زضٚغت نطاب٢َ، بؤ ئ٣٠ٚ١ قٛتابٝـ١نإ ز٠ٚاَـ٢ تٝـا    ئ١غا غ٢ باؾ٢ تٝاب٢َ، قٛتاةا١ْ ب١ؾ



 288 

َٝؿـ١ٜ١نٝإ ١ٖٜـ١،       به١ٕ ٚ د١ًٝنإ ث٢َ بط١ٜ١ْري، زا٢ْ ز٠غ١اَلت ب١ ٠ٚظاض٠ت١نإ يـ١ ِضاغـت٢ ٠ٚظاض٠تـ١نإ ن
َٝؿ١ٜ١ن٢ ط١ٚض٠ ي٠ٚ١ ١ٜ١ٖ،  َٜه٢ ئ٣٠ٚ١ ن١ ي١ ئٝساض٠ ئٝؿ٢ نطزب٢َ ئ١ظا٢َْ ن َٝه٢ ٜاخٛز ٠ٚظٜط تؤ َٛزٜط عاَ

بـؤ زضٚغـت ئـ١ب٢َ، ئٝؿـ١ناْت يـ١ َٛزٜطٜـ٣١        تن١ ز٠غ١اَلت٢ غ١ضف نطز٢ْ ثاض٠ت ١ْب٢َ ب١ِضاغت٢ ع١ضق١يـ١ 
عا٠ٚ١َ غ١ضئ١ن٣َٚ١ بؤ ٠ٚظاض٠ت، يـ١ ٠ٚظاض٠ت بـؤ ئ١دمَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜـطإ، ئ١دمَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜـطإ بـؤ ٠ٚظاض٠تـ٢         

َٜه٢ تط ١َٖإ ثطؤغ١ ئٝعاز٠ ئ َٝت٠ٚ١ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ئ١َ١ ئ١ب٢َ ب١ ٖؤ٣ ِضا٠ٚغتا٢ْ ظؤضب٣١ ئـ١ٚ  زاضا٢ٜ، داض ١ب
َٝو ي١ غ١ب١ب١نإ ت١ئدري ب٢ْٚٛ ئ١ّ باب١ت١ٜ١، ئ١ط١ض  ناضا٣١ْ ن١ ١ٜ١ٖ، ١ٖتا٠ٚنٛ غٛيؿ٣١ َٛقاٚي١نإ ١ٜن
َٜت بـ١ ٠ٚظٜط٠نـإ، ض٠قابـ١             َُٝـإ باؾـ١ ز٠غـ١اَلت١نإ بـسض ٖاتٛ ز٠غ١اَلت ي١ ال٣ ٠ٚظٜـط ْـ١ب٢َ، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ ث

َٜـت، نــْٛه١ يـ١ٚ ساي١تــ١ ٖــ١َٛٚ      بـ  َٝه٢ ظؤض ظؤض ططْطـ١ تــ١ؾع٢ًٝ ض٠قابـ٣١ َــازي بهط َٜــت، نـ١ خــاَي َٝع بهط ٖ١
باب١ت١نإ، ١َٖٛٚ ثِطؤش٠نإ خاظع ئ١بٔ بؤ ض٠قاب١، ن١ ض٠قاب١ف ت١ؾعٌٝ نطا، ١َٖٛٚ ؾت١نإ ض٠قاب٣١ نـطا،  

ضاٜـــ ض٠قابــ١ ئــ١نات، ئــ١ّ ب١ِضاغــت٢ بٛزدــ١ف ئــ١ّ َْٛاق١ؾــ١ ظؤض٣٠ ْــا٣َٚ، نــْٛه١ ض٠قابــ٣١ ٠ٚظاض٠تــ٢ زا
َٜت، ظٜاز نطز٢ْ غٛيؿ٣١ ع١قاض بؤ طْٛس٠نإ، ئ١طـ١ض َـ١دازي تٝـا ٖـ١ب٢َ يـ١       َٝؿا١ْ ظؤضب٣١ ناض٠غ١ض ز٠نط ن
َٝه٢ ظؤض طـطْط ٚ ظؤض ١ٖغـتٝاض٠، ٖٝـٛازاضّ           َٜـت، بابـ١ت ٍَ، ب١ِضاغـت٢ ٖاٚنـاض٣ طْٛـس٠نإ بهط بٛزد٣١ ئ١َػـا

َٜت٠ٚ١ ي١ بٛزد١ٚ غـٛيؿ١ن١ٜإ بـؤ ظٜـا    َٝط٣١ بهط َٝه٢ تـطّ ١ٖٜـ١ نؤتاٜٝـ١، ئـ١ٜٚـ بطٜتٝـ١        د ز نطزبـ٢َ، خـاَي
َٝػـتا٠ٚ نـاض بهـات بـؤ زابـري نطزْـ٢        َٜٝٛػت٢ ئ١ظامن ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ختٝت زاٚا ئ١ن١ّ ن١ ي١ ئ ي٣٠ٚ١ ن١ ب١ ث
َٝػتا٠ٚ ناض به١ٕ ي١ بٛزدـ٣١ زاٖـاتٛٚ، يـ١ غـاَي٢      ثِطؤش١ٜ٠ن٢ غرتاتٝص٣ بؤ زابري نطز٢ْ طاظ٣ غطٚؾت٢، ي١ ئ

ؤش٣٠ زابري نطز٢ْ بؤِض٣ طاظ٣ غطٚؾت٢، بؤ ١َس١ت١نا٢ْ ناض٠با، نْٛه١ ئ١ط١ض طـاظ٣ غطٚؾـت٢   زاٖاتٛٚ، ثِط
َٝـو      ،غ١ضنا٣٠ٚ ١ٜ١ٖ َٜت ئ١ٚ ١َٖٛٚ ثـاض٠ ظؤض٠ نـ١ يـ١ تطيٝؤْ ظؤض٠ ي١ نٛضزغتإ، طاظ٣ غطٚؾت٢ زابري بهط

َٟ، ئ١ٚ باب١ت١ ناض٠غ١ض ئ١ ٍَ بؤ غٛٚت٢ْ١َ١ ٚ ناض٠با زابري بهط َٝج١ِض ئ١نات، ي١ّ غا َٜت، غٛثاؽ.ت  نط
َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض

 ناى عُٝاز ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عُاز اظيس َٝططٟ غ١ضؤنٞ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإب١ِض  :/ د

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜع٠نإ ز٠ن١ٜٔ، ٠ٚ ز٠غت خؤؾ٢ ي١ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ٚ ئـابٛٚض٣ ز٠نـ١ٜٔ بـؤ     َٝطٖات٢ٓ َٝٛا١ْ ب١ِض غ١ض٠تا ب١خ

َٝـو ئاَـاز٠ نـطا٠ٚ، ٠ٚ       َاْس٣ بْٛٚ َٜـو ٚث ١ٜ٠َٛٝن٢ ظؤض ِض ٝإ، غ١باض٠ت ب١ ئاَاز٠نطز٢ْ ئ١ٚ ِضاثؤضت١ نـ١ ب١ؾـ
َٝؿـٓٝاضٜإ ١ٖٜـ١ غـ١باض٠ت       َٝو ث ٍَ ي١ٚ بٛزد١ٜ١ ز٠غت ْٝؿإ به١ٕ، ٠ٚ زٜػـإ نؤَـ١َي َٝو خا تٛاْٝا١ْ نؤ١ََي

َٝؿٓٝاض٣ َعكٍٛ ٚ ١َْتك١ٓٝ، ٠ٚ ي١ ب١ضش٠ ١َُٝ ث ٠ْٚس٣ ٖاٚٚاَلتٝـا٢ْ نٛضزغـتإ،   ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ ن١ ب١ بِطٚا٣ ئ
َٝهــطز٠ٚٚ، بـ١اَلّ َــٔ بــ١        َٝس٠نـ١ٜٔ ٠ٚ بــ١ خـؤف ساَيٝــ٠ٚ١ يٝػـت٢ نٛضزغــتاْٝـ ثؿـتطريٜإ ي نـ١ ثؿــتطري٣ ي

َٜو  َٝو ٚ ١ْٖس َٝؿٓٝاض٣ ١ٜن١ّ ٚنٛاض٠ّ ت١ٚظحي َٜٝٛػت ز٠ظامن غ١باض٠ت ث ؾ١ ظٜاز به١ّ، غـ١باض٠ت بـ١   ٜٔضاث
َٝؿٓٝاض٣ ١ٜن٢َ١ يٝص١ْن١ ن١ ث٠ٜٛ١غت١ ب١  َٝؿـٓٝاضنطا٠ٚنا٢ْ غـاَي٢   ث َٝؿـٓٝاض٣    2112ثِطؤش٠ ث َٝٝـسا ث ، نـ١ ت
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َٞ نطزْٝـإ           َٝبـ١د َٝٝـإ ٚاٜـ١ ثطؤغـ٣١ د َٝؿـٓٝاضنطا٠ٚنإ نـطا٠ٚ، نـ١ ث َٞ نطز٢ْ ثـِطؤش٠ ث َٝب١د زٚاخػت٢ٓ د
َٝؿٓٝاض٠ ز٠ن١ّ ي١ب١ض ئ١ٚ ٖؤٜا٣١ْ خٛاض٠ٚ٠:   قٛضغ١ٚ ئ١ط١ض٣ زٚان١ٚتٓٝإ ١ٜ١ٖ، َٓٝـ ثؿتطري٣ ئ١ٚ ث

َٝـت، بؤٜـ١         تانٛ بٛزد -1 َٞ نطزْـ٠ٚ١ ي١ٚا١ْٜـ١ َـاْط٢ سـ١ٚت تـ١ٚاٚ ب َٝبـ١د َٜت١ بٛاض٣ د ٍَ ز٠ن١ٚ ٣١ ئ١ٚ غا
 ئ١ط١ض٣ زٚان١ٚت٢ٓ ثِطؤش٠نإ ٚاضز٠.

ــ١ٚت٠ٚٛنا٢ْ غــاَي٢   -2 ــ٣١ ثــِطؤش٠ ب١ضز٠ٚاَــ١نإ ٚ زٚان ــإ ز٠طاتــ١    2112ئ١طــ١ض ت١َاؾ ــ١ٜٔ، نــ١ شَاض٠ٜ به
َٞ ن 3211 َٝبــ١د َٝؿــٓٝاضنطاٚ بــؤ د طزْٝــإ بطٜتٝــ١ يــ١ زٚاظز٠ تطيٝــؤٕ ٚ نٛاضغــ١زٚ  ثــِطؤش٠، ٠ٚ طٛشَــ٣١ ث

بـِط٣  غـ٢َ تطيٝـؤٕ ٚ ْؤغـ١زٚ      2111س١ؾتاٚ ؾ١ف ًَٝاضٚ غ٢َ غ١زٚ غ٢ ٚ زٚٚ ًَٝؤٕ زٜٓاض، ن١ بؤ غـاَي٢  
١ٖؾتاٚ ١ٜى ًَٝاضٚ غ٢َ غ١زٚ نٌ ٚ نٛاض ًَٝؤٕ زٜٓاض خ١ضز نطا٠ٚ، بؤ ئ١َػاَيٝـ بِط٣ غ٢َ تطيٝؤٕ ٚ زٚٚ 

َٝــٓر ًَٝــاضٚ ٖ ٢َُٜ  غــ١زٚ ســ١ؾتاٚ ث ١ؾــت غــ١زٚ نــٌ ًَٝــؤٕ زٜٓــاض ت١خػــٝؼ نــطاٚ، ٚاتــ١ سهَٛــ١ت٢ ٖــ١ض
َٝٓر تطيٝؤٕ ٚ زٚٚ غ١زٚ ْؤظز٠ ًَٝاضٚ غ١زٚ نٌ ٚ ١ٖؾت ًَٝؤٕ زٜٓاض٠، بؤ غـاَي٢   َٜٝٛػت٢ ب١ ث نٛضزغتإ ث

َٝب١د٢َ نطز٢ْ ثِطؤش٠ ب١ضز٠ٚا١َنإ ٚ زٚا ن١ٚت٠ٚٛنا٢ْ غاَي٢  َٜٝٛػـت١ ز٠ضؾـ١ت   2112زاٖاتٛٚ بؤ د ، بؤ١ٜ ث
َٜ َٜٝٛػت ْانات نٝرت باض٣ سه١َٛت ظٜاتط قـٛضؽ به١ٜٓـ٠ٚ١   بسض َٝب١د٢َ بهات، ث ت١ سه١َٛت ئ١ٚ ثِطؤشا١ْ د

َٝؿٓٝاض نطز٢ْ ثِطؤش٣٠ تاظ٠، غاَي٢  ٢َُٜ نٛضزغتإ ب١ بِط٣ زٚٚ تطيٝـؤٕ ٚ ١ٖؾـت    2112ب١ ث سه١َٛت٢ ١ٖض
َٝؿٓٝاض نطا٠ٚ، ب١ اَلّ ت١ْٗا بِط٣ زٚٚتطيٝـؤٕ  غ١زٚ س١ؾتا ًَٝاضٚ ْؤغ١زٚ ١ٖؾتاٚ ؾ١ف ًَٝؤٕ زٜٓاض ثِطؤش٠ ث

َٝؿـٓٝاض نـطا٠ٚ، بـ١اَلّ تـ١ْٗا بـِط٣       ١ٖٚؾت غ١زٚ س١ؾتا ًَٝاض ٚ ْؤغ١زٚ ١ٖؾتاٚ ؾ١ف ًَٝؤٕ زٜٓاض ثِطؤش٠ ث
َٝٓر غ١زٚ ٠ٚ١ْت ٚ ؾ١ف ًَٝؤٕ زٜٓاض بؤٜـإ ت١خػـٝؼ نـطا٠ٚ، ٚاتـ١ ت١خػٝػـات٢       نٛاضغ١زٚ زٚٚ ًَٝاضٚ ث

ٍَ ظؤض ن١َــ١، ئ١َــ١ ٚا٣ زَي ز٠نــات ئــ١ّ ثِط ؤشاْــ١ف ٖــ١َٜٛٚإ ببٓــ١ ثــِطؤش٠ ب١ضز٠ٚاَــ١نإ بــؤ غــاَي٢  ئ١َػــا
ٍَ ت١خػٝؼ نطا٠ٚ ٣َٚٛ١ٖ خ١ضز بهط٣َ، زٜػـإ بـِط٣ زٚٚ    زاٖاتٛٚ، ٚات١ ئ١ط١ض ئ١ّ بِط٠ ثاض١ٜ٠ف بؤ ئ١َػا
َٝت، بؤٜـ١ ئ١طـ١ض ئـ١ّ         َٓٝ َٝٓر غ١زٚ ؾ١غت ٚ ١ٖؾت ًَٝاضٚ غ٢َ غ١زٚ ْـ٠ٚ١ت ًَٝـؤٕ زٜٓـاض ئـ١َ تطيٝؤٕ ٚ ث

َٝٓٔ، بـ  َٜٝٛػـت٢ بـ١ سـ١ٚت تطيٝـؤٕ ٚ ؾـ١ف           ثِطؤشا١ْف سي ٢َُٜ نٛضزغـتإ ث ؤ غـاَي٢ زاٖـاتٛٚ سهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض
َٝبـ١د٢َ نطزْـ٢ ثـِطؤش٠            َٝٓر غـ١ز ٚ غـ٢ ٚ ١ٖؾـت ًَٝـؤٕ زٜٓـاض ١ٖٜـ١، بـؤ د غ١زٚ ١ٖؾتاٚ س١ٚت ًَٝاضٚ ث

َٝؿٓٝاض نطا٠ٚنا٢ْ غاَي٢  ١َُٝ ثؿـتطري 2112ب١ضز٠ٚا١َنإ ٚ زٚا ن١ٚت٠ٚٛنإ ٚ ث ٣ ، بؤ١ٜ ي١ب١ض ئ١ّ ٖؤٜا١ْ ئ
َٝؿـٓٝاض نطا٠ٚنـا٢ْ غـاَي٢      َٝب١د٢َ نطز٢ْ ثـِطؤش٠ ث َٝؿٓٝاض٣ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ٚ ئابٛٚض٣ ز٠ن١ٜٔ، غ١باض٠ ب١ د ث

ــٓٝاض        2112 َٝؿ ــِطؤش٠ ث ــ١ ث ــ١ٜ٠ٚ١ْٚٛى ب َٝسان ــاض٠ ث ــإ، زٚٚب ــ ٕ زاْ ــط٣ ث َٜع ٠ٚظٜ ــ١ِض ــ١ ب َٜت ــ١اَلت بسض ، ز٠غ
ــت، ز٠غتٓٝؿــا٢ْ ئــ١ٚ ثِطؤشاْــ١ بهــات،  2112نطا٠ٚنــا٢ْ غــاَي٢  َٜ َٝبــ١د٢َ نــطزْٔ، بــ١   زا بهط نــ١ قــاب٢ًٝ د

َٜعطانــإ ٚ قــ١ظانإ بهــات، غــ١باض٠ت بــ١  َٝــٛإ ثاض ثط٠ْػــٝج٢ ع١زايــ١ت ٚ يــ١ زابــ١ف نطزْــ٢ ثِطؤش٠نــإ يــ١ ْ
َٝؿٓٝاض٣ نٛاض٢َ٠ يٝص١ْن١، ن١ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ظٜاز نطز٢ْ غٛيؿ٣١ خاْٛٚب١ض٠، بـؤ طْٛـس٠نإ بـؤ بٝػـت ٚ      ث

َٝؿٓٝاض٠  َٝٓر ًَٝؤٕ زٜٓاض ثؿتطري٣ ئ١ٚ ث َٜـت، ٜـ١ى،   ث َُٝإ باؾ١ زٚٚ خاَي٢ تط٣ بؤ ظٜاز بهط ز٠ن١ٜٔ، ب١اَلّ ث
ــذي ٚ       ــ١ت٢ ِضاطٛاغ ــ٣١ تٛٚؾــ٢ غٝاغ ــٓٛٚض١ٜنإ بهــات، ئ١ٚاْ ــ١ مشــٛزي قــ١ظا غ ــ١ٜٔ ئــ١ّ ظٜاز٠ٜ َٝؿــٓٝاض ز٠ن ث
ناٚيهاض٣ ب٠ٚ١ٜٓٚٛ، نْٛه١ ئ١ّ ْاٚنا١ْ دط١ ي١ ِضاطٛاغذي ٚ ناٚيهاض٣ ب١ٜٓٚٛ، زٚٚضٕ ي١ غ١ْت١ض٠نإ، ٚاتـ١  
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َٝساٜٚػت١ٝنا٢ْ ئا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ، ي١غ١ضٜإ زٚٚ قـات ِضاز٠ٚ٠غـتآ، بـ١ٖؤ٣    ط١ٜاْ س٢ْ ن١ض٠غت٣١ بٝٓاغاظ٣ ٚ ث
َٝـسا٢ْ              َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ٜٔ ثطؤغـ٣١ ث َٜـت، زٚٚ، زٜػـإ ث َُٝـإ باؾـ١ ئـ١ّ خاَيـ١ ِض٠نـاٚ بهط َٜٞ طٛاغـت٠ٚ١ٓ، ث نط

َٜت، ١ٖ َٜعّ نـاى ؾـظإ     ق١ضظ٣ خاْٛٚب١ض٠ ٠ٚنٛ ثِطؤش٠ ب١ضز٠ٚا١َنإ ت١عاَٛزي ي١ط١َيسا بهط ض٠ٚنٛ بـطا٣ بـ١ِض
َُٜــ١ غــ١ض بٛزدــ٣١ ت١ؾــػ٢ًٝ، ببــٛٚضٕ بــ١ض٣َ بهــ١ُ غــ١ض بٛزدــ٣١ ت١ؾــػ٢ًٝ،   َٝػــتا ز َٝــ٢ نــطز، ئ ئاَــاش٣٠ ث

َٝٓاْـ٠ٚ١، يـ١ غـاَي٢      َٝو ي١غـ١ض٣ بـس٠ّ،         2112غ١باض٠ت ب١ بٛزدـ٣١ ٠ٚب١ضٖ نـ١ َـٔ ٜٚػـتِ نـ١ْس تـ١ٚظحي
َٜص٠ ب١ ١َٖي١ ٚتطا َٜعطاٜـ١ى بـ١ تـ١ضخإ    نْٛه١ ١ٖغتِ نطز ١ْٖس٣َ ئاَاضٚ ِض َٜص٣٠ ١ٖض ثاض ٠ٚ، غ١باض٠ت ب١ ِض

َٝؿـٓٝاض نطا٠ٚنـإ ٚ ب١ضز٠ٚاَـ١نإ ٚ زٚانـ١ٚت٠ٚٛنإ، بـ١ّ       َٝٓا٠ٚ١ْ، ب١ ثِطؤش٠ ث نطا٣ٚ نؤ٣ بٛزد٣١ ٠ٚب١ضٖ
َِٜ، غـ١زا نـٛاض ؾاغـ١ًٝ غـ٢ ٚ ١ٖؾـت نـ١          ؾ٣١ٜ٠ٛٝ خٛاض٠ٚ٠ زاب١ف نطا٠ٚ، بؤ ثِطؤش٠نا٢ْ غ١ض ئاغـت٢ ٖـ١ض

َٝط بِط٣ غ١زٚ ؾ١غت ٚ ١ٜ َٜعطا٣ ١ٖٚي ى ًَٝٝاضٚ س١ؾتاٚ زٚٚ ًَٝؤٕ زٜٓاض ت١ضخإ نطا٠ٚ، بؤ ثِطؤش٠نا٢ْ ثاض
غ١زا غ٢ ٚ غ٢َ ؾاغ١ًٝ غؿط غ٢َ ن١ بِط٣ ١ٜى تطيٝؤٕ ٚ زٚٚغ١زٚ ثـاظز٠ ًَٝـاضٚ زٚٚ غـ١زٚ سـ١ؾتاٚ ؾـ١ف      

َُٝا٢ْ غ١زا نٌ ٚ ١ٜى ؾاغ١ًٝ بٝػت ٚ ْؤ ن١ بِط٣ َٜعطا٣ غً ١ٜى تطيٝؤٕ  ًَٝؤٕ زٜٓاض ت١ضخإ نطا٠ٚ، بؤ ثاض
َٜعطـا٣ زٖـؤى غـ١زا بٝػـت ٚ ٜـ١ى ٚ         َٝٓر غ١زٚ ٜاْع٠ ًَٝاضٚ ؾ١غت ًَٝؤٕ زٜٓاض ت١ضخإ نـطا٠ٚ، بـؤ ثاض ٚ ث
ؾاغ١ًٝ بٝػت ٚ س١ٚت ن١ ب١بِط٣ س١ٚت غ١زٚ ١ٖؾتاٚ زٚٚ ًَٝاض ٚ سـ١ٚت غـ١زٚ بٝػـت ٚ ١ٖؾـت ًَٝـؤٕ      

َٜعطان١ ن١ّ ب٠ٚٛ، ب١ٖؤ٣ ت١ض َٜص٣٠ ١ٖضغ٢َ ثاض َٜص٣٠ نٛاض ؾاغ١ًٝ غ٢ ٚ زٜٓاض ت١ضخإ نطا٠ٚ، ِض خإ نطز٢ْ ِض
َٝس٣،  َٜعطان١ بِط٠ٜٛ، زٜػإ غ١باض٠ت ق١ظا٣ ئاَ َِٜ ي١ بِط٣ ١ٖضغ٢َ ثاض ١ٖؾت، بؤ ثِطؤش٠نا٢ْ غ١ض ئاغت٢ ١ٖض

ت١ْٗا ب١ؾ٢ ئ١ّ ق١ظا١ٜ يـ١   2112َٔ ب١ ٚضز٣ ب١زٚازانٛٚمن بؤ ثِطؤش٠ناْٝإ نطز٠ٚٚ، ب١تاٜب١ت٢ بؤ غاَي٢ 
َٝسا٢ْ ث َٜعطا٣ زٖؤى، بِط٣ بٝػت ٚ زٚٚ ًَٝاض٣ بؤ زاْطا٠ٚ بؤ غاَي٢ ثِطؤش٠نا٢ْ ث١ض٠ث ، ٚات١ ْعٜه٣١ 2112اض

َٝــسا٢ْ    َٜعطــا٣ زٖــؤى يــ١ ثِطؤش٠نــا٢ْ ث١ض٠ث َٜــص٣٠ غــ١زا زٚاْــع٠ ب١ضنــ١ٚت٠ٚٛ، يــ١ نــؤ٣ تــ١ضخإ نــطا٣ٚ ثاض ِض
َٜعّ ب١ٜإ خإ ئ١ّ ئاَـاض٣٠ ي١بـ١ض٠ ز٠غـت ْـ١ب٠ٚٛ،      َٜعطا٣ زٖؤى، ن١ َٔ زَيٓٝاّ خٛؾه٢ ب١ِض بؤٜـ١ ئـ١ٚ   ثاض

قػ٣١ٜ١ نطز٠ٚٚ، زٜػإ دطـ١ يـ١ ب١ؾـ٢ ئـ١ّ ق١ظاٜـ١ يـ١ تـ١ضخإ نـطا٣ٚ ْاٚنـ١ ظٜـإ زَي نـ١ٚت٠ٚٛنإ، نـ١             
َٜعطا٣ زٖؤى، ن١ بٝػت ٚ غ٢َ ًَٝاض زٜٓاض٠، ت١ْٗا بـؤ ئـ١ّ    12ز٠نات١ ْعٜه٣١  ًَٝاض زٜٓاض، ي١نؤ٣ ب١ؾ٢ ثاض

، دط١ ي١ ب١ؾ٢ ق١ظا١ٜنـ١ يـ١ ثـِطؤش٠    ١ٖضزٚٚ ت١خػٝػ١ غ٢ ٚ نٛاض ًَٝاض زٜٓاض بؤ ق١ظان١ ت١خػٝؼ نطا٠ٚ
َٝؿٓٝاض نطا٠ٚنإ غاَي٢   ، ئ١َ١ ت١ْٗا بؤ ت١ٚظٜح بٛٚ، ئ١َ١ ١ْ ثاغا٠ٚ .....2112ب١ضز٠ٚا١َنإ ٚ ث

َٜع عُاز اظيس َٝططٟ غ١ضؤنٞ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإب١ِض  :/ د
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜص٠ٚ ئاَاض ١ٜع٢ٓ ب١ ٖ ١َُٝ ١ْٖس٣َ ِض ٍَ ي١ ِضاغت٢ ْانط٣َ ئ َٝهِ ي١ط١ َٝري، ١َغ١ي١ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ َٔ ٖٝ  ؾت ًَ ١َي١ ب
٢َُٜ نٛضزغتإ غ٢ ٚ نٛاض ًَٝاض زٜٓاض  َٜع٠ ١ْٝ، ب١اَلّ طْٛاس١ ١ٜع٢ٓ ئ١ط١ض سه١َٛت٢ ١ٖض ئ١ٚ خٛؾه١ ب١ِض
َُٝـ١ ئاَـاش٣٠ ثـ٢َ ْـ١ز٠ٜٔ، َـٔ بؤخـؤّ ظؤض زٜؿـاع يـ١ ٚ ز٠ظـ١ض٠ ز٠نـ١ّ، ظؤض            َٝطا١ٜن٢ ت١خػٝؼ نطز ئ بؤ د

َُٝـ١        زانؤن٢ ش٣ ي١غ١ض٠ َٜص٠ٜـ١، ز٠بـ٢َ ئ َٜٝٛػت٢ ب١ٚ بِط٠ ثاض٠ ظٜاتط ١ٖٜـ١، بـ١اَلّ ئ١َـ١ ئاَـاض٠، ِض َٝػتاف ث ، ئ
َٝري، ظؤض قػ١ٚ باؽ ي١ الٜـ١ٕ ئ١ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ نـطا      ًَ َٜص٠نإ بؤ خ١َيه٢ نٛضزغتإ ب١ ِضٕٚٚ ٚ ئاؾهطا ب ِض
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     ٍ ــ١عاَٛ ــ٢ ٚ ت ــ١ضف نطزْ ــؤ١ْٝت٢ غ ــ٢ْٚٛ ٚ ن ــاز ب ــؤ٣ ظٜ ــػ٢ًٝ ٚ ٖ ــ٣١ ت١ؾ ــ١ض بٛزد ــ١َي٢،   ي١غ ــطزٕ ي١ط ن
َٜـص٣٠       ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري ١ٖض٠ٚنٛ ي١ ثِطؤش٠ ٜاغا٣ بٛزد١ ٚ ِضاثؤضت٢ يٝصْـ٣١ زاضاٜـ٢ ٚ ئـابٛٚض٣ ٖـات٠ٚٛ، ِض
٢َُٜ نٛضزغـتإ، نـ١               بٛزد٣١ ت١ؾـػ٢ًٝ ز٠ناتـ١ غـ١زا سـ١ؾتا ؾاغـ١ًٝ نـٌ ٚ ١ٖؾـت يـ١ نـؤ٣ بٛزدـ٣١ ٖـ١ض

َٜص٠ٜـ١ن٢ بـ١ض      َٜص٠ٜـ١، ِض ظ٠ خعَـ١ت بـ١ ثطؤغـ٣١ ئا٠ٚزاْهطزْـ٠ٚ١ٚ     ١ََٖٛٚإ نؤنري ي١غ١ض ئ٠ٚ١، نـ١ ئـ١ّ ِض
َٜٝامن ِضا٣ خـؤّ ي١غـ١ض ئـ١ٚ     َٜٝٛػتِ ظا٢ْ ٠ٚنٛ ٖاِٚض َٝٓإ ٚ ط١ؾ٣١ ئابٛٚض٣ ْانات، بؤ١ٜ َٓٝـ ب١ ث ٠ٚب١ضٖ

َٜص٣٠ ي١ غ١زا نـٛاض٣   2112خاَي١ بس٠ّ، نؤ٣ بٛزد٣١ ت١ؾػ٢ًٝ غاَي٢  ٍَ غاَي٢ ِضابطزٚٚ ب١ِض ب١ ب١ضاٚضز ي١ط١
ٕ  ١ٜى تطيٝؤٕ ٚ ْٝٛ نطز٠ٚٚ، ن١ ز٠نات١ ْعٜه٣١ زٜٓـاض، ٖـ١ض٠ٚنٛ يـ١ ِضاثـؤضت٢ يٝص١ْنـ١ ٖـات٠ٚٛ، بـ١ّ         ًَٝـؤ

َٜٝٛػـت ْانـات ئـ١ٚ شَاضاْـ١ زٚٚبـاض٠ به١َـ٠ٚ١، نـْٛه١ ي١بـ١ض            ١ٜ٠َٛٝ زاب١ف نطا٠ٚ ي١غ١ض ب١ؾـ١نإ نـ١ ث ؾ
َٜت ي١ ِضاثؤضت١ن١، ب١ؾ١نا٢ْ ق١ض٠ب٣ٚٛ ؾ١ضَاْبـ١ضإ، مشـ   َٝب٢ٓٝ ز٠نط ١ى ز٠غت٢ ١ََٖٛٚا١ْ، ب١اَلّ ئ٣٠ٚ١ ت

َٜـص٣٠ دٝـا دٝـا بـ١ بـ١ضاٚضز        َٝه٠ٚٛنا٢ْ تط بـ١ ِض ٚ خع١َتطٛظاض٣ ٚ نانهطز٠ٚ١ْ، غٛٚز٠ نؤ١َاَل١ٜت١ٝنإ، ت
ٍَ غـاَي٢ ِضابـطزٚٚزا ظٜازٜـإ نـطز٠ٚٚ، بـ١اَلّ زٜػــإ ئاَـاش٠ بـ٠ٚ١ نـطا٠ٚ نـ١ بـؤ ب١خؿـ٢ٓٝ َــ١ٚدٛزات٢              ي١طـ١

َٜص٣٠ دٝـا دٝـا نـ٢َ١ نـطز٠ٚٚ، زٜػـإ ئ٠ٚ١ؾـ٢ زٜـاض٣ نـ         َِٜ غـ١زا     ْازاضا٢ٜ، ب١ِض طز٠ٚٚ، نـ١ سهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض
َٝساٜٚػـت١ٝنا٢ْ ٠ٚظاض٠تـ١نإ ٚ زاّ ٚ ز٠ظطانـا٢ْ سهَٛـ١ت٢ زابـري نـطز٠ٚٚ، ٚاتـ١ سهَٛـ١ت٢          ث١دماٚ ز٣ٚٚ ث
َٜٝٛػــت٢ بــ١ زٚٚ ئ٠ٚ١ْــس٣٠ بٛزدــ٣١ تــ١ضخإ نــطاٚ ١ٖٜــ١، بــؤ ت١ختٝــ١ نطزْــ٢ ١ْؾــ١قات٢ نــطاٚ،   َِٜ ث ٖــ١ض

عاْري بٛزدـ٣١ ت١ؾـػ٢ًٝ نـؤٕ زابـ١ف نـطا٠ٚ، ب١غـ١ض       ئ١َ١ف غٓٛٚضزاض٣ ئريازات٢ ئ١َػـاَي١، بـؤ ئـ٣٠ٚ١ بـ    
َٝٛاظ٣ زاب١ف  ب١ؾ١نإ ٚ ز٠غتٓٝؿإ نطز٢ْ ٖؤ١ٜنا٢ْ ب١ضظ ب٣٠ٚ١ْٚٛ بٛزد١ن١ به١ٜٔ، ئ٣١َ١ خٛاض٠ٚ٠ ؾ
            ١ٜ٠َٛٝ نطزْٝاْـ١ ب١تاٜبـ١ت٢ ئـ١ٚ ب١ؾـا٣١ْ نـ١ ظٜازٜـإ نـطز٠ٚٚ، غـ١باض٠ت قـ١ض٠ب٣ٚٛ ؾ١ضَاْبـ١ضإ، بـ١ّ ؾــ

١َٜٝنا َٝـٓر ًَٝـاضٚ غـ١زٚ ٖـ١شز٠      زاب١ف نطا٠ٚ، َٛٚن١ٚ نط ٢ْ ئ١غاغ٢ زٚٚ تطيٝؤٕ ٚ ١ٖؾت غ١زٚ نـٌ ٚ ث
ًَٝؤٕ زٜٓاض٠، ب١ؽ ت١ْٗا ز٠ضَاَي١نإ، زٚٚ تطيٝؤٕ ٚ ْؤغـ١زٚ غـ٢َ ًَٝـاضٚ ْؤغـ١زٚ بٝػـت ٚ سـ١ٚت ًَٝـؤٕ        
َٝـٓر          زٜٓاض٠، َٛغا١َٖات٢ ئٝذتُٝاع٢ ن١ ضاتـب ٚ َٛناؾـ١ئات٢ ت١قاعسٜٓـ١ ٜـ١ى تطيٝـؤٕ ٚ غـ١زٚ بٝػـت ٚ ث

١ٜ٠َٛٝ زابـ١ف         ًَٝاضٚ نٛا ض غ١زٚ ١ٖؾتاٚ غ٢َ ًَٝؤٕ زٜٓـاض٠، غـ١باض٠ت بـ١ غـٛٚز٠ نؤ١َاَل١ٜتٝـ١نإ، بـ١ّ ؾـ
نطا٠ٚ، تؤِض٣ ثاضاغت٢ٓ نؤ١َاَل١ٜت٢ زٚٚ غ١زٚ ٠ٚ١ْت ٚ ْؤ ًَٝاضٚ ١ٖؾت غـ١زٚ ١ٖؾـتاٚ غـ٢َ ًَٝـؤٕ زٜٓـاض،      

ٜٓـاض٠، ئاٚاض٠نـا٢ْ   َٛٚن٣١ خا١ْْؿ٢ٓٝ ؾ١ضَاْط٣١ ناضٚباض٣ نؤ١َاَل١ٜت٢ ز٠ ًَٝاضٚ س١ؾتاٚ نـٛاض ًَٝـؤٕ ز  
َٜع ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ١ٜع٢ٓ ب١ ت١ؾػٌٝ باغـ٢ نـطز،    111تٛضنٝاٚ ئريإ  ًَٝاض٠، ت١ب١ضٚعات ٚ ئٝعاْات ن١ ب١ِض

        ١ٜ٠َٛٝ َٝهـ٠ٚٛنا٢ْ تـط بـ١ّ ؾـ زٚٚ غ١زٚ غ٢ ٚ ١ٜى ًَٝاضٚ ْؤغ١زٚ ث١دماٚ ْؤ ًَٝؤٕ زٜٓـاض٠، غـ١باض٠ت بـ١ ت
ٛخربٜٔ ٚ َٛت١عاْٚري غ٢ ٚ ٜـ١ى ًَٝـاضٚ غـ٢َ غـ١زٚ     زاب١ف نطا٠ٚ، َٛناؾ١ئات٢ َْٛت١غبري، َٛناؾ١ئات٢ َ

نٌ ٚ نـٛاض ًَٝـؤٕ زٜٓـاض٣ زاْـا٠ٚ، َٛخ١غ١غـات ٠ٚبٝعػـات، بـ١ؽ ز٠ضَاَيـ١ٚ ب١ضْاَـ٣١ تٛاْاغـاظ٣ غـ١زٚ            
س١ؾتا ًَٝاضٚ ْؤغ١زٚ ٜاْع٠ ًَٝؤٕ زٜٓاض ت١خػٝؼ نطا٠ٚ، تـ١عٜٛعات ٚ غـ١ضاَات بٝػـت ٚ ١ٖؾـت ًَٝـاض ٚ      

َٝٓر ًَٝؤٕ زٜٓاض ت ١ضخإ نطا٠ٚ، ضغّٛ ٚ ظ٠ضائٝب غ١زٚ بٝػـت ٚ نـٛاض ًَٝؤْـ١، ١َغـاضٜـ     ْؤغ١زٚ نٌ ٚ ث
ئــٛخطا نــ١ ئٝشتٝــات٢ تــ١ٚاض٣ ٚ ١ْؾــاتات ن١ؾــؿ١ٝٚ ظ٠ض٠ض بــ١ز٠ٍ ع١ًَٜٛــ١، ١ْؾــاتات ضٜاظ١ٜٜــ١، ١ْؾــاتات   
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ــٓر ًَٝــؤٕ زٜٓــاض ت١خػــٝؼ نــطا٠ٚ،     َٝ ١َزض٠غــ١ٓٝ، ئ١َــ١ف نٛاضغــ١زٚ ْــ٠ٚ١ت ٚ ؾــ١ف ًَٝــاضٚ ســ١ؾتاٚ ث
َٝهٝإ، ئٝعاْـات           غ١باض٠ت باض بؤ ئـ٠ٚ١ف   ٚاظسـ١ يـ١ ِضاثـؤضت٢ زاضاٜـ٢ زابـ١ف نـطا٠ٚ ي١غـ١ض زٚٚ تـ٠ٚ١ض، ٜـ١ن

١ٜ٠َٛٝ        15ظضاع١ٝ، ئ٣٠ٚ١ تطٜـ ١َْاتل َٛت١ْاظع عًٝٗا١ٜ ن١  ًَٝاض زٜٓـاض٠، غـ١باض٠ت بـ١ ب١خؿـري بـ١ّ ؾـ
    َ ات زاب١ف نطا٠ٚ، ١ْؾ١قات يٝص٣١ْ ئؤيؤَج٢ بٝػت ٚ زٚٚ ًَٝاض ٚ نٛاض غ١ز ًَٝـؤٕ زٜٓـاض، َٝٓـ١ح َْٛـ١ظ٠

ع١ًُٝ ٚغ١قاؾ١ٝ، ٠ٚ١ْت ٚ ١ٜى ًَٝاضٚ س١ٚت غ١زٚ س١ٚت ًَٝؤٕ زٜٓاض٠، َٛئ١غ١غات ب١ي١ز١ٜ ن١ ض٠ٚاتب 
َٝٓر غ١زٚ ز٠ ًَٝؤٕ زٜٓـاض٠، َٛزٜطٜـ١    ٍ ٚ ١ْؾ١قات٢ ت١ؾػ٢ًٝ زٚٚ غ١زٚ ث١دماٚ ١ٜى ًَٝاضٚ ث عاَـ١،   َـ١دا

زغـتا٢ْ سـ١ٚت غـ١زٚ بٝػـت     غ١زٚ نٌ ٚ ١ٜى ًَٝاضٚ ٠ٚ١ْت ًَٝؤٕ زٜٓاض٠، ١ْؾ١قات يٝص٣١ْ ئؤيؤَج٢ نٛض
َُٝا٢ْ بٝػــت ٚ ْــؤ ًَٝــاض ٚ غــ١زٚ ثــ١دماٚ ؾــ١ف ًَٝــؤٕ زٜٓــاض٠، ب١ضْاَــ٣١   ًَٝؤْــ١، َــ١تاض٣ ئــ١ضبٌٝ ٚ غــً

بؤَـإ   ٜـ١ ت١صي٣١ٝ ئـ١قايِٝ ٚ َٛساؾـ١ظات ئـ١ٜٚـ ثـ١دما ًَٝـاض٠، بؤٜـ١ يـ١ ز٠ضئـ١دما٢َ ئـ١ّ ؾـ٢ نطز٠ٚ١ْ          
 ٛ ٢َُٜ نٛضزغـــتإ، ي١زاِضؾـــت٢ٓ ئـــ١ّ ب َٝو ز٠غـــته١ٚت بـــؤ ز٠ضنــ١ٚت نـــ١ سهَٛـــ١ت٢ ٖـــ١ض زد١ٜـــ١زا نؤَـــ١َي

َٝـسا٢ْ غـٛيؿ٣١ خاْٛٚبـ١ض٠ٚ         ٢َُٜ نٛضزغتإ تؤَاض نطإٚ، ي١ٚاْـ١ بـ١ضز٠ٚاّ بـٕٛٚ ي١غـ١ض ث ٖاٚٚاَلتٝا٢ْ ١ٖض
َٝـسا٢ْ       ٍَ ٚ ثٝؿ١غـاظ٣، بـ١ضز٠ٚاّ بـٕٛٚ ي١غـ١ض ث َٝسا٢ْ ق١ضظ٣ نؿتٛنا ٖاٚغ١ضطري٣، ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض ث

اَيجؿــت٢ نطزْــ٢ ثِطؤش٠نــا٢ْ ط١ؾــت ٚ طــٛظاض، غــ١ز ًَٝــاض زٜٓــاض بــؤ غــٛيؿ٣١ ثــِطؤش٠ بهــٛٚن١نإ بــؤ الٚإ، ث
ــريإ،    ــ١ِضا٣٠ٚ ئ ــا٢ْ ط ــ١        111ئاٚاض٠ن ــ١نا٢ْ ْاٚن ــِطؤش٠ خع١َتطٛظاضٜ ــ٢ ث ــت٢ نطزْ ــؤ ثاَيجؿ ــاض ب ــاض زٜٓ ًَٝ

َٜهدطا٠ٚنإ، ز٠ضَاَي١ بؤ قٛتابٝإ،  غٓٛٚض١ٜنإ، ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض تٛاْاغاظ٣، ت١ضخاْهطز٢ْ بٛزد١ بؤ ِض
ــ١ّ        ٜاض١َت َٝبٕٛٚ، ن ــت١د ــٓسٚق٢ ْٝؿ ــ١ٝنإ، غ ــ١ غٝاغ ــ١نا٢ْ ظٜٓساْٝ ــ١ت٢، ٜاض١َتٝ ــؤِض٣ نؤ١َاَلٜ ــ١نات٢ ت ٝ

َٜع٠نإ ٚ  َٜــص٣٠ غــ١زا ز٠ يــ١ َٛٚنــ٣١ ١ٖضغــ٢َ غــ١ضؤنا١ٜت١ٝنإ ٚ ث١ضيــ١َاْتاض ٚ ٠ٚظٜــط٠ بــ١ِض نطزْــ٣٠ٚ١ ِض
ــسا٢ْ      َٝ ــ١ٖٝسإ، ث ــٓسٚق٢ ؾ ــؤ غ ــ١نإ ب ــ١ تاٜب١تٝ ــا٠ٕٚ ثً َ   151خ ــؤ  ــ١ ب ــاض ز٠ضَاَي ــ١ظاض زٜٓ ــتاٜإ، ٖ اَؤغ

َٝهـاض٣، ت١خػٝػـات٢            ٜاض١َتٝسإ ٚ ٖاٚنـاض٣ نطزْـ٢ ْاٚنـ١نا٢ْ ْـانؤن٢ ي١غـ١ض، بـ١ضز٠ٚاّ بـ٢ْٚٛ بُٝـ٣١ ب
َٝؿٓٝاضا١ْ ن١ ي١ ِضاثؤضت٢ يٝص٣١ْ زاضاٜـ٢ ٚ ئابٛٚضٜـسا ٖـاتٕٛٚ     تاٜب١ت٢ زضٚغت نطز٢ْ قٛتاةا١ْ، دط١ ي١ٚ ث

َٝري ٚ ت١َاؾا٣ ئ١ٚ  َٝو باب١ت٢ تط، بؤ١ٜ ئ١ط١ض ب زاب١ف نطزْـ١ بهـ١ٜٔ، ز٠بٝـٓري ْعٜهـ٣١ ١ٖؾـت      ٠ٚ نؤ١ََي
َٝسا، ي١ بٛزد٣١ ت١ؾـػ٢ًٝ بـؤ طريؾـا٢ْ ٖاٚٚاَلتٝـإ      َٜعّ ناى ئاغؤ ئاَاش٣٠ ث تطيٝؤٕ زٜٓاض ١ٖض٠ٚنٛ بطا٣ ب١ِض
َٝـٓر        َٜطا٣ ئ١ّ ن١ْس خاَي١ َٛٚن١، ز٠ضَاَي١، ٜاض١َتٝـ١نإ، غـٛيؿ١، قـ١ضظ٠نإ، ت١قطٜبـ١ٕ ئـ١ّ ث ز٠ن٢َ، ي١ ِض

َٝت، ئ١َــ١ ؾــ١ف بــٛاض٠ ْعٜهــ٣١ ٖ َٝو يــ١ّ خااَلْــ١ بــؤ ٖاٚٚاَلتٝــإ ز٠نــ َٜطــا٣ ٜــ١ن ١ؾــت تطيٝــؤٕ زٜٓــاض يــ١ ِض
٢َُٜ نٛضزغتإ، غٝاغ١ت٢ زاِضؾـت٢ٓ بٛزدـ٣١ ٖاٚٚاَلتٝـإ ِض٠نـا٣ٚ نـطز٠ٚٚ،       َٝت ن١ سه١َٛت٢ ١ٖض ٚاز٠ط١ٜ١ْ
ــ١ٜطا٢ْ      ــ١ض نطزْـــ٢ قـ ــاض٣، ناض٠غـ َٝهـ ــص٣٠ ب َٜـ ــ١ّ نطزْـــ٣٠ٚ١ ِض ــ١ٚ خااَلْـــ١ نـ ــ١ ططْطـــ٢ ئـ ب١تاٜبـــ١تٝـ نـ

ــ٢    ْٝؿــ َٜعإ يــ١ ز٠ضئــ١دما٢َ ؾ َٝهت١ض٠نا٢ْ نؿــتٛناَي٢ ٚ ثٝؿ١غــاظ٣ ٚ ٚظ٠، بــ١ِض َٝبٕٛٚ، بٛٚشاْــ٣٠ٚ١ غــ ت١د
نطز٣٠ٚ١ْ بٛزد٣١ ت١ؾػ٢ًٝ بؤَإ ز٠ضن١ٚت، ٖؤٜـ١نا٢ْ ظٜـاز بـ٢ْٚٛ بٛزدـ٣١ ت١ؾـػ١ًٓٝٝ، ز٠تـٛاْري يـ١ّ        

َٝسا٢ْ ز٠ضَاَي٣١ ٣َْٛ ب١ ؾ١ضَاْ ب١ضإ ٚ بِطٜاضزإ ي١غـ١ض  س١ٚت خاَي١زا نؤ٣ به٠ٚ١ٜٓ١، ١ٜى: ظٜاز نطزٕ ٚ ث
َٝو ي١ ٜاض١َت١ٝنإ، زٚٚ: ئٝػتٝشساؽ نطزْـ٢   َٝسإ ٚ ظٜاز نطز٢ْ نؤ١ََي ٖـ١ظاض ثًـ٣١ زا١َظضاْـسٕ يـ١      17ث
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، غ٢َ: ئ١ٚ ؾؿاض٣٠ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ز٠خات١ غ١ض سه١َٛت بؤ 2112زاّ ٚ ز٠ظطانا٢ْ سه١َٛت ي١غاَي٢ 
٣٠َٛٝ ئ١ٚ باب١ت١، سه١َٛت ْانـاض ز٠بـ٢َ يـ١    ظٜاز نطز٢ْ ١ْٖس٣َ ت١خػٝػات، ن١ ١َٖٜٛٚإ ز٠ن١ ١ْٚ نٛاضن

َٜطا٣ بٛزد٣١ ت١ؾػ٢ًٝ ناض٠غ١ض٣ بهات، نٛاض: ظٜـاز بـ٢ْٚٛ ت١خػٝػـات٢ غـٛٚت٢ْ١َ١ بـؤ زابـري نطزْـ٢         ِض
َٝؿـ١ُضط١ يـ١        َٝـٓر: ٠ٚضْـ١ططت٢ٓ ثؿـه٢ ٠ٚظاض٠تـ٢ ث ناض٠با، نْٛه١ زاٚاناض٣ ي١غ١ض ناض٠با ي١ ظٜازبْٛٚسا١ٜ، ث

اَيـسا، ؾـ١ف: ٜاض١َتٝـسإ ٚ ٖاٚنـاض٣ نطزْـ٢ ْاٚنـ١ ْـانؤن٢ ي١غـ١ض٠نإ، تـ١ضخإ          بٛزد٣١ سه١َٛت٢ ؾٝسض
َُٜـسا، سـ١ٚت، ٚاقعـ٢ غٝاغـ٢ ٚ نؤ١َاَلٜـ١ت٢ ٚ            نطز٢ْ بٛزد١ٜ١ن٢ تاٜبـ١ت غـااَل١ْ بؤٜـإ يـ١ بٛزدـ٣١ ١ٖض
ــصٚٚ ٖاٚٚاَلتٝــا٢ْ     َٝ ــصا٢ٜ َ َٜ ئــابٛٚض٣ نٛضزغــتإ ناضٜطــ١ض٣ ٖــ١ب٠ٚٛ ي١غــ١ض ئــ١ّ ظٜــاز بْٛٚــ١، نــْٛه١ ب١زض

َٜطإ نطزٕ ٚ ئاٚاض٠ بٕٛٚ ٚ ئـ١ْؿاٍ نـطزٕ بـٕٛٚ، ئ١َـ١ ئـ١ٚ ٖؤٜا١ْْـ١ نـ١ بٜٛٚٓـ١         نٛض ٚ ٍَ زغتإ تٛٚؾ٢ َا
َٝٓـ١ب٠ٚٛ          َٝهـ٢ ث َٜـت ئـ١ّ سه١َٛتـ١ ٖـٝ  ث ْ َٜعإ ز٠طٛتط ٖؤ٣ ئ٣٠ٚ١ ن١ بٛزد٣١ ت١ؾػ٢ًٝ ظٜاز ببـ٢َ، بـ١ِض

َٝو ي١ٚ خااَل١ْ ز٠ن١ّ ن١  َٝػتا َٔ باغِ نطز٠ٚٚ، غ١باض٠ت ب١ زاِضؾت٢ٓ بٛزد١ن١، َٔ ت١ْٗا باغ٢ ١ٜن َٝـ ئ ث
َُٝــ١ شَاض٠ٜــ١ى يــ١ 14/1/2112يــ١ْاٚ بٛزد١نــ١زا ٖــات٠ٚٛ، ئــ١ٜٚـ قــ١ضظ٣ خاْٛٚب١ض٠ٜــ١، يــ١ بــ١ضٚاض٣   ئ

َٜعطا٣ زٖؤى غ١ضزا٢ْ باْه٢ خاْٛٚب١ض٠َإ نطز ي١ زٖؤى، ب١ ١َب١غـت٢ ب١زٚازانـ٢ْٚٛ    ث١ضي١َاْتاضا٢ْ ثاض
تا٠ٚنٛ غـ١ضزا١ْن١ ١ٖؾـت ٖـ١ظاضٚ     2111ؿت، ي١ غاَي٢ ناض٠ناصيإ، ئ١ّ باب١تا٣١ْ خٛاض٠ٚ٠ ب١ز٠غتُإ ط١ٜ

 21زٚٚ غ١ز ٖاٚٚاَلت٢ ي١ ٠ٚضططت٢ٓ ق١ضظ٠ن١ غٛٚز١َْس بٕٛٚ، ٚات١ ئ١ط١ض ١ٖؾت ١ٖظاضٚ زٚٚ غ١ز ظ٠ضب٢ 
َٜت غـ١زٚ ؾ١غـت ٚ نـٛاض ًَٝـاض زٜٓـاض٣ خـ١ضز نـطز٠ٚٚ، بـؤ ئـ٣٠ٚ١             ًَٝؤٕ زٜٓاض به١ٜٔ، بؤَـإ ز٠ضز٠نـ١ٚ

َٝهـ٢ ٖـ١ب٠ٚٛ يـ١ ثؿـت         بعاْري ئ١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠ ن١ْس ي١ قاظادم٢ ٖاٚٚاَلتٝإ زا بـ٠ٚٛا، ئاٜـا سهَٛـ١ت ض ث ْ
خ١ضز نطز٢ْ ئ١ّ بِط٠ ثاض١ٜ٠ بؤ ٖاٚٚاَلتٝإا، ئ٣١َ١ خٛاض٠ٚ٠ بؤَإ ز٠ضز٠خات، ١ٜى/ ١ٖؾت ٖـ١ظاضٚ زٚٚ  

َٞ خاْٛٚ ِضظطاض ز٠بٔ، زٚٚ/ بؤ ٖـ١ض غـٛيؿ١ٜ١ى نـ١     َٜه٢ ٚ ب َٝؿ٣١ نط ٜٓـاض٠  ًَٝـؤٕ ز  21غ١ز ٖاٚٚاَلت٢ ي١ ن
َٝت، ٚات١ ئ١ط١ض ١ٖؾت ١ٖظاضٚ زٚٚ غ١ز غٛيؿ١ ظ٠ضبـ٢   25ظٜاتط ي١  نـ١ؽ   25ن١ؽ ١ٖزي ناض٣ بؤ ز٠ض٠خػ

َٜت ن١  َٝط٠نإ،        215به١ٜٔ، بؤَإ ز٠ضز٠ن١ٚ َٜهـاضإ، ؾـٛؾ ١ٖظاض ن١ؽ غٛٚز١َْس ز٠بـٔ، نـْٛه١ نـاض بـؤ نط
َٝساٜٚػت١ٝنا٢ْ ئا٠ٚزاْهط ز٠ٚ١ْف ث١ٜسا ز٠ب٢َ، دط١ يـ١  خا٠ٕٚ ١َس١الت٢ ؾطؤؾت٢ٓ ن١ضغت٣١ بٝٓاغاظ٣ ٚ ث

ــٛ         ــ١ؽ ٠ٚن ــ١ّ ب ــ٢َ، ئ١َ ــت ز٠ب ــ١قاضات زضٚغ ــاظاِض٣ ع ــ١ ب ــ١ى ي ــ١ٜٚـ دٛٚي١ٜ ــطْط، ئ ــط٣ ظؤض ط َٝه٢ ت ــاَي خ
صي١ٜ١ْٚٛى، باؾ١ َٔ ز٠ثطغـِ ئاٜـا نـؤٕ سهَٛـ١ت ث ْـ٢ ْٝـ١ا، غـ١باض٠ت عذـع٣ َٛخ١تـ١ت نـ١ بـ١ زٚٚ            

ــاض     ــؤٕ زٜٓ ــٌ ٚ ســ١ٚت ًَٝ ــ١زٚ ن ــٓر غ َٝ ــؤٕ ٚ ث ــٛاض ًَٝ ــٌ ٚ ن ــؤٕ ٚ ن ــ١ََٛٚإ   تطيٝ َٝٓطا٠ٚ، نــ١ ٖ ًَ ــ١َ خ
َٝؿ١ُضط١ ي١ ظَٓـ٢ ت١خػٝػـات٢    2117ئ١غباب١ناْٝـ ز٠ظاْري ي١  َٝػتا، ئٝػتٝشكاقات٢ ٠ٚظاض٠ت٢ ث تا٠ٚنٛ ئ

ٖـ٢ ئٝتٝشـاز٣    2112تـا٠ٚنٛ  ٠ٚ2117ظاض٠ت٢ ب١ضطط٣ عرياقـ٢ ْـ١زضا٠ٚ، ١ٖضنـ١ْس٠ يـ١ بٛزدـ٣١ غـااَل٢ْ       
َٜهدػت٢ٓ ئـ١ٚ ئٝػـتٝشكاق١ َـٔ ئـ١ّ باب١تـ١ يـ١       ئاَاش٣٠ ث٢َ نطا٠ٚ، ب١اَلّ ب١ ثاغا٣ٚ ١ْب٢ْٚٛ ٜاغا ١ٜى بؤ ِض

          ٢َُٜ ــ١ض ــ١اَلت٢ ٖ ــ١ ز٠غ ــري ي ــ١ ت١قػ ــ١ طٛاٜ ــت ن َٜ ــ٠ٚ١ ز٠نط ــاؽ ي ــ١ى، ظؤض ب ــ٠ٚ١، ٜ ــسا ِضٕٚٚ ز٠ن١َ زٚٚ خاَي
َٝؿـ١ٜ١ ناض٠غـ١ض ْـ١نطا٠ٚ، َـٔ ز٠ثطغـِ ئاٜـا ئـ١ٚ ع١ق١ًٝتـ٣١ نـ١ تـ١ْٗا            َٝػتا ئ١ّ ن نٛضزغتا١ْ، ن١تا٠ٚنٛ ئ

َٝط٣ َاف زَي غ١ْس٠ٚ١ْ َٝت، ئ١ٚ ع١ق١ًٝت٣١ ت١ْٗا ظَـا٢ْ   ؾ َٝط٣ ئ٠ٚ١ ١ْبٛٚب٢َ َاف ب١ خ١َيو بب١خؿ بب٢َ، ؾ
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َٝــع٣    َٝؿــ١نإ، ْــ٠ٚ١ى زٜــايؤك ٚزاْٝؿــذي ي١غــ١ض َ ١ِٖض٠ؾــ١ٚ نــ١ى ي١غــ١ض٣ زابــ٢َ بــؤ ناض٠غــ١ض نطزْــ٢ ن
َٝهٗات١نا٢ْ تط ١ْنات، ئـ١ٚ ع١قً  َٝػتا قبٛزي دٝاٚاظ ٚ َاؾ٢ ث ١ٝتـ٣١  َٛؾا٠ٚظات، ئ١ٚ ع١ق١ًٝت٣١ ن١ تا٠ٚنٛ ئ

َٝه٢ غـ١ٜطٚ             َٝه٢ ْعٜهـ٣١ ًَٝؤْـ١ٖا خـ١َيو بٜٛٚٓـ١ قٛضبـا٢ْ، ئ١َـ١ ؾـت َٝػـتا ز٠ضئـ١دما٢َ غٝاغـ١ت تا٠ٚنٛ ئ
َِٝ ٠ٚ١ْنٛ  ١َُٝف سذع بهات، َٔ ئ١ٚ قػا١ْ ز٠َي ع١دٝب١، ئ١ط١ض ؾ١ف ٜإ س١ٚت ٚ ١ٖؾت ًَٝؤٕ زٜٓاض٣ ئ

اؾ١نا٢ْ خؤَـإ بـري، بـ١َي٢َ َـٔ     ي١ب١ض ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ز٠ب٢َ ي١ َاؾ١نا٢ْ خؤَإ ١ْثطغري، ٜإ ز٠غت ب١ضزاض٣ َ
َٝت، ثط٠ْػـٝج٢ ؾـ١ضان١ت ٚ       َٝػتا ز٠غ١اَلت ب١ز٠غت١ٝت٢ بـ١ض٠ٚ تـاى ِض٣ٚ٠ ز٠نـ باغ٢ ع١ق١ًٝت ز٠ن١ّ، ن١ ئ
َٝت١  َٝو بب ١َُٝ خ١ضٜه١ ١َٖٛٚ ؾت َٝهٗات١نا٢ْ تط ب١ال٠ٚ١ٜ َِٖٛٝ ١ْٝ، زٚٚ، ي١ ٚاَلت٢ ئ ب١ؾساض٣ ث٢َ نطز٢ْ ث

١َُٝف عذع٣ َٛخ١ت١ت ٖـ١ب٢َ، نـ١ ئ١غـباب١نإ    ع١ٜب ٚ ع١ٜبساض٣، ض ق١َٚا٠ٚ ئ١ط١ض  ي١ ٜاغا٣ بٛزد٣١ ئ
َٝو ْري ي١ٚ ٚاَلتـ٣١ نـ١ يـ١ ٜاغـا٣ بٛزد١نـ١زا عذـع٣ َٛخ١تـ١ت ظٜـاتط بـ١           ١َُٝف ب١ؾ ِضٕٚٚ ٚ ئاؾهطا١ْ، ئ
َٝػتا ١ْٜتٛا٠ْٛٝ ناض٠باٚ ئا٣ٚ خٛاضز٠ٚ١ْ بؤ ٖاٚٚاَلتٝا٢ْ خؤ٣  َٝٓطا٠ٚ، ن١تا٠ٚنٛ ئ ًَ نٛاضز٠ ًَٝؤٕ زٜٓاض خ١َ

َٝه٢ ٠ٚنٛ ئ١َ١ضٜها ن١ عذع٣ َٛخ١ت١ت ب١ نٛاضز٠ تطيٝؤٕ ٚ زٚٚغ١ز ٚ ١ٖؾتا ًَٝـاض  زابري  بهات، ئاٜا ٚاَلت
َٝعتطٜٔ ٚاَلتــ٢ دٝٗاْــ١ يــ١ ِض٣ٚٚ    ٍَ زا نــ١ ٖــ١ََٛٚإ ز٠ظاْــري بــ١ٖ َٝٓطا٠ٚ، يــ١ بٛزدــ٣١ ئ١َػــا زؤالض خــ١ًَ

َٜت٠ٚ١ ن١ ناض َٝو بهط َِٝ ز٠ب٢َ بري ي١ َٝهاْٝعَ َٝؿا١ْ بهات، ئ٠ٚ١ْس٣٠ ئابٛٚض٠ٚ١ٜ، بؤ١ٜ َٔ ز٠َي ٠غ١ض٣ ئ١ٚ ن
َٝري ٚ ت١َاؾـا٣ نـؤ٣     َٜه٢ ١َعكٛي١، ئ١ط١ض بـ َٝؿٓٝاض َُٝٛا١ٜ ث َٝؿٓٝاض نطا٠ٚ ي١ ال١ٜٕ يٝػت٢ نٛضزغتا٠ٚ١ْٝ ث ث
َٝٓر ًَٝاضٚ  َٝٓا٠ٚ١ْ ن١ بطٜت١ٝ ي١ ثاْع٠ تطيٝؤٕ ٚ زٚٚ غ١زٚ نٌ ٚ ث بٛزد١ن١ به١ٜٔ، ب١ت١ؾػ٢ًٝ ٚ ٠ٚب١ضٖ

َٜعطانـإ ٚ عذـع٣ َٛخ١تـ١ت٢ زَي        س١ت غ١زٚ ْـ٠ٚ١ت سـ١ٚت ًَٝـؤٕ     َٝـسا٢ْ ثاض زٜٝٓـاض، ئ١طـ١ض ثؿـه٢ ث١ض٠ث
َٝت١ زٚاْع٠ تطيٝؤٕ ٚ غ٢َ غ١ز ٚ س١ؾتاٚ ْؤ ًَٝاضٚ غ٢َ غـ١زٚ ١ٖؾـتاٚ سـ١ٚت ًَٝـؤٕ زٜٓـاض،       ز٠ضبه١ٜٔ، ز٠ب
       ٢َُٜ ٢َُٜ نٛضزغتإ ئ١ّ بٛزد٣١ٜ١ نـؤٕ زابـ١ف نـطز٠ٚٚ، ب١غـ١ض زاّ ٚ ز٠ظطانـا٢ْ ٖـ١ض ئاٜا سه١َٛت٢ ١ٖض

ٕ، ئ١ٚي١ٜٚ١ت٢ ب١ناّ بٛاض زا٠ٚا، ئاٜا ث ٕ ١ٖب٠ٚٛ ثإ ْاا، زٚا٣ ز٠َر نطز٢ْ بٛزد٣١ ت١ؾػ٢ًٝ ٚ نٛضزغتا
َٝـو بـ١ دٝـا دٝـا ئ١َـ٣١ خـٛاض٠ٚ٠ بؤَـإ ز٠ضنـ١ٚت، نـ١ سهَٛـ١ت نـؤٕ              َٝٓا٠ٚ١ْ، بؤ ٖـ١ض٠ ٠ٚظاض٠ت ٠ٚب١ضٖ

َٜعب١ْس نطز٠ٚٚ، ١ٜى، بؤ ٠ٚظاض٠ت٢ ثـ١ض٠ٚضز٠ زٚٚ تطيٝـؤٕ ٚ ثـ١دم    اٚ زٚٚ ًَٝـاضٚ سـ١ٚت   ئ١ٚي١ٜٚات٢ خؤ٣ ِض
غ١زٚ زٚٚ ًَٝؤٕ زٜٓاض زاْطا٠ٚ، بؤ ٠ٚظاض٠ت٢ ناض٠با ١ٜى تطيٝؤٕ ٚ ْؤغ١زٚ ٠ٚ١ْت ٚ غ٢َ ًَٝاض ؾ١ف غـ١زٚ  
ؾ١غت ٚ ْؤ ًَٝؤٕ زٜٓاض زاْطا٠ٚ، بؤ ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخؤ ١ٜى تطيٝؤٕ ٚ غ١زٚ ؾ١غت ٚ ١ٖؾت ًَٝاضٚ ْؤغ١زٚ 

ٍَ ٚ غ١ضنا٠ٚ ئا١ٜٚنإ ١ٜى تطيٝؤٕ ٚ زٚٚ غ١زٚ بٝػت غ٢ ٚ غ٢َ ًَٝؤٕ زٜٓاض زاْطا٠ٚ، بؤ ٠ٚظاض٠ت٢ نؿتٛنا
ٚ ١ٜى ًَٝاض ٚ غ١زٚ س١ؾتاٚ غ٢َ ًَٝؤٕ زٜٓاض زاْطا٠ٚ، بؤ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾاض٠ٚا٢ْ ٚ ط١ؾت ٚ طٛظاض ١ٜى تطيٝؤٕ 
َٝؿـ١ُضط١ ْؤغـ١زٚ    ٚ غ١زٚ ؾ١غت ٚ ١ٖؾت ١ٖظاضٚ ْؤ غ١زٚ غ٢ ٚ غ٢َ ًَٝؤٕ زٜٓاض زاْطا٠ٚ، بؤ ٠ٚظاض٠ت٢ ث

ٚ زٚٚ غـ١زٚ ز٠ ًَٝـؤٕ زٜٓـاض زاْـطا٠ٚ، بـؤ ٠ٚظاض٠تـ٢ ت١ْسضٚغـت٢ ١ٖؾـت غـ١زٚ غـ٢ ٚ           ؾ١غت ٚ ١ٜى ًَٝاض
َٝبٕٛٚ سـ١ٚت      َٝٓر غ١زٚ غ٢ ًَٝؤٕ زٜٓاض زاْطا٠ٚ، بؤ ٠ٚظاض٠تـ٢ ئا٠ٚزاْهطزْـ٠ٚ١ٚ ْٝؿـت١د ١ٖؾت ًَٝاض ٚ ث

َٜٓـس٢ْ بـااَل ؾـ١ف غـ١زٚ ز       ٠ غ١زٚ بٝػت ٚ ١ٖؾت ًَٝاضٚ غ١زٚ نٌ ًَٝؤٕ زٜٓاض زاْطا٠ٚ، بـؤ ٠ٚظاض٠تـ٢ خٛ
َٜعإ ز٠ضئـ١دماّ ئـ١ّ زاتاٜاْـ١ نـ١ ي١ب١ضز٠غـتُإ          ًَٝاضٚ غ١زٚ بٝػت ٚ زٚٚ ًَٝؤٕ زٜٓاض زاْـطا٠ٚ، بؤٜـ١ بـ١ِض
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٢َُٜ نٛضزغتإ ي١ غٝاغ١ت٢ زاب١ف نطز٢ْ نؤ٣ بٛزد١نـ١زا ب١غـ١ض    زا١ٜ بؤَإ ز٠ضن١ٚت ن١ سه١َٛت٢ ١ٖض
َٝهت١ض٠نإ َٛاؾل ب٠ٚٛ، نْٛه١ ئ١ٚ غٝاغ١ت٣١ ن١ ث١ِٜط٠ٚ نطا٠ٚ ز٠قـاٚ   ٍَ ئـ١ٚ ب١ضْا١َٜـ١ بـٛٚ،     غ ز٠م ي١طـ١

٢َُٜ نٛضزغتإ ب١ خـ١َيه٢ نٛضزغـتا٢ْ ِضاط١ٜاْـسبٛٚ، زٜػـإ بؤَـإ       ن١ ناب١ٓٝنا٢ْ ؾ١ؾ١ّ ٚ س١ٚت٢َ١ ١ٖض
َٝؿـ١ٚ ططؾتـ١نا٢ْ          ٢َُٜ نٛضزغـتإ ططْطـ٢ بـ١ ن ز٠ضن١ٚت ي١ ث١ِٜط٠ٚ نطز٢ْ ئ١ّ غٝاغـ١ت١زا سهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض

١َُٝ ِضٕٚٚ  ٢َُٜ نٛضزغتإ ناّ بٛاض بؤت١ ئ١ٚي١ٜٚات٢ ٖاٚٚاَلتٝإ زا٠ٚ، نْٛه١ ي١ ال٣ ئ ب٠ٚٛ ن١ سه١َٛت٢ ١ٖض
َٝطنـطزٕ، زٚٚ،      َٜعب١ْس به١ٜٔ، ١ٜى، ططْطٝسإ بـ١ نـ١ضت٢ ثـ١ض٠ٚضز٠ٚ ؾ ١ٜ٠َٛٝ ِض ناض٠نا٢ْ ن١ ئ١تٛاْري ب١ّ ؾ
ناض٠غ١ض نطز٢ْ ق١ٜطا٢ْ ناض٠با، غ٢َ، زابري نطز٢ْ ئاضا٢َ ٚ غ١قاَطري٣ بؤ ٖاٚٚاَلتٝـا٢ْ نٛضزغـتإ، نـٛاض،    

َٜطـا٣ ظٜـاز       ن١ َٜـص٠نا٢ْ نؤَـ١َيطا يـ١ ِض َٜطا٣ ٖاٚناض٣ نطز٢ْ ١َٖٛٚ تـاى ٚ تٛ َٝهاض٣ ي١ ِض َٜص٣٠ ب ّ نطز٣٠ٚ١ْ ِض
َٝٓر، ط١ٜاْـس٢ْ خعَـ١تطٛظاض٣ ئـاٚ     َٝسا٢ْ ق١ضظٚ غٛيؿ١ٚ زؤظ٣٠ٚ١ٜٓ ١ٖزي ناض، ث نطز٢ْ َٛٚن١ٚ ز٠ضَاَي١ٚ ث

ــٛظاض، ؾــ    ــت ٚ ط ــٛظاض٣ ط١ؾ ــه١نإ ٚ خع٠َــ١ت ط ــاضٚ ؾاضؤن ــ٣٠ٚ١ ؾ ــ١ضت٢ ثــاى نطزْ ــ٣٠ٚ١ ن ١ف، بٛٚشاْسْ
ٍَ ٚ غ١ضنا٠ٚ ئا١ٜٚنإ ٚ ٖاٚناض٣ نطزْـ٢ طْٛـس٠نإ، سـ١ٚت بـ١ضز٠ٚاّ بـٕٛٚ ي١غـ١ض خعَـ١تهطز٢ْ         نؿتٛنا
ٍَ ْا٠ْٚــس، زٜػــإ          َٜــت ي١طــ١ َٝؿــ١ناْٝإ ناض٠غــ١ض بهط َٜهدػــتٓٝإ تــا٠ٚنٛ ن ــ١ُضط٣١ نٛضزغــتإ ٚ  ِض َٝؿ ث

نه١ٚت٠ٚٛنإ ٚ ظٜٓسا١ْٝ غٝاغ١ٝنإ، ١ٖؾت، خع١َتهطز٢ْ ن١ؽ ٚ ناض٣ ؾ١ٖٝسإ ٚ ئ١ْؿاٍ نطا٠ٚنإ ٚ ث١
َٝؿـ٣١     ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض ططْطٝسإ ب١ ن١ضت٢ ت١ْسضٚغت٢، ْؤ ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غـ١ض ناض٠غـ١ضنطز٢ْ ن
َٜطاٚ بإ بؤ ٖـ١َٛٚ ؾـاضٚ ؾاضؤنـه١نا٢ْ نٛضزغـتإ، ططْطٝـسإ       َٝبٕٛٚ ٚ ط١ٜاْس٢ْ خع١َتطٛظاض٣ ِض ْٝؿت١د

َٜصٜ َٜٓــس٢ْ بــااَل ٚ تٛ ٓــ٣٠ٚ١ ظاْػــت٢، بؤٜــ١ يــ١ نؤتاٜٝــسا ثؿــتطري٣ ئــ١ّ غٝاغــ١ت١ ز٠نــ١ٜٔ نــ١  ب١نــ١ضت٢ خٛ
َٝه٢ بـاف ب١نؤَـ١اَل٢ْ    َُٝٛا١ٜ خع١َت ٢َُٜ نٛضزغتإ ث١ِٜط٣ٚ٠ ز٠نات، ي١زاِضؾت٢ٓ بٛزد١زا، ث سه١َٛت٢ ١ٖض
َٝؿٓٝاض٠نا٢ْ يٝص٣١ْ زاضاٜـ٢ ٚ ئـابٛٚض٣ يٝػـت٢     َٝت، زٜػإ زٚٚباض٠ ثؿتطري٣ ي١ ث خ١َيه٢ نٛضزغتإ ز٠ط١ٜ١ْ

َٝس٣ ث١غ١ْس نطزْٝإ ٚ غٛثاؽ.نٛ  ضزغتا٢ْ ز٠ن١ٜٔ، ب١ ئَٛ
َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض

 ناى عُط ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عُط عبسايطظئ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿُإ خؤؾ١ٚ ١َٖٛٚمشإ ١َٖي٠ٛغت٣١ ي١غ١ض ز٠ن١ٜٔ، ٚ  ئاؾهطا١ٜ ١ََٖٛٚإ ب١ خ٢َ١ ئ١ٚ بٛزد٠ٚ١ٜٔ، ث

َٝو، ئ٠ٚ١ْـس٣٠ ططْطـ١             ي١خع١َت٢  َٝه٢ نؤ١ََيطانـ١َإ بـ٢َ، خاغـٝـ ْٝـ١ بـ١ ؾٝيـ١ت٢َ بـ١ خـ١َيه ٖـ١َٛٚ تـان
َُٝٛاٜـ١ طـطْط    ١ٜ٠َٛٝ، ئ٠ٚ١ْس٠ ث ٣َٜٛ خ١َيو ٚ باظاِضٜـ ٚ ئٝكتٝػاز٣ ٚاَلت١ن٣١ ث بٛزد١ن١ قٛت٢ خ١َيو ٚ بص

َُٝٛاٜـ١ ئ١          َٜه٢ ظٜـاتط٣ تٝـا بهـ١ٜٔ، ث َٝط٠ ظٜـاتط ي١َـ١ َْٛاق١ؾـ٣١ ظٜـاتط ٚ نـاض َٝه٢ غـ١ض٠ن٢    ١ْٝ ي َـ١ ئـ١ضن
َٜط٣٠ ث١ِٜط٣ٚ٠ ْاٚخؤ٣ ث١ َٝو يـ١ ئ١ضنـ١نا٢ْ ئ٠ٚ١ٜـ١     ث١ضي١َا١ْ، ب١ طٛ نـ١ ت١غـسٜك٢ َٝعاْٝـ١     ضيـ١َإ ٜـ١ن

َٜت، يــ١ الٜــ١ٕ ٖــ١َٛٚ            َٜت ٚ َْٛاق١ؾــ٣١ ي١غــ١ض ئــ١نط بهــات، زٚا٣ ئــ٣٠ٚ١ نــ١ طؿتٛطــؤ٣ ي١غــ١ض ئــ١نط
َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ ي١ٚ بابا٣١ْ ن١ يـ١  ئ١ْسا١َنا٢ْ ث١ضي١َإ ٚ يٝص١ْ تاٜب١شي١ْس٠نا٠ٚ١ْ، َْٛاق١ؾ١نإ  بطٜتري ي١ ي
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ْاٚ ثِطؤش٠ن١ ٖات٠ٚٛ، ِضاغت نطز١ٜ٠ٚ١ْ، ١ْٖس٣َ طٛاغت٣٠ٚ١ٓ ئٝعتُٝازات١ ي١ َازز١ٜ٠ى بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط، ي١ 
َٜط٣٠ َازز٣٠ ) َٝه٢ تط، ب١ طٛ َٝو بؤ باب ( ي١ ث١ِٜط٣ٚ٠ ْاٚخؤ، ب١زٚازان٢ْٚٛ نؤ١ْٝت٢ خـ١ضز نطزْـ٢   83باب

ــ١ضن٢   ــ١، ئ ــ١ّ بٛزد١ٜ ــ١ٚ       ئ ــ٢ ئ ــ١ز٠ض ططْط ــ١ ق ــتا ب َٝػ ــ١ ئ ــس٣٠ ن ــ١، ئ٠ٚ١ْ ــساَا٢ْ ث١ضي١َاْ ــا٢ْ ئ١ْ غ١ضؾ
َٜت يـ١ْاٚ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ، يـ٠ٚ١ طـطْطرت       َٝػتا ي١غ١ض ئ١ّ ثِطؤش٣١ٜ٠ َٝعا١ْٝ ئ١نط َْٛاق١ؾ٣١ٜ١ ن١ ئ

َٝطَٜ  َٝو ١َٖي٠ٛغت١ ي١غ١ض نات٢ سٝػابات٢ خٝتا٢َ به١ٜٔ، ن١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ سٝػابات٢ خٝتـا٢َ ئ١ْ تـ١  نات
١َُٝ ي١ سه١َٛت بهؤَي٠ٚ١ٓٝ، ي١ زاضاٜـ٢ ٚ ئـابٛٚض٣ بهؤَيٝٓـ٠ٚ١ يـ١ ب١ضثطغـإ،       َٝط٠ ططٜٓط١ٝن٣١ ئ ث١ضي١َإ، ي
نؤٕ نؤ٢ْ ئـ١ٚ بٛزد١ٜـ١ غـ١ضف نـطا، نـؤٕ خـ١ضز نـطا، ئـ١ٚ ثِطؤشاْـ١ بـؤ بـ١ضز٠ٚاّ بـٕٛٚ، بـؤ بـ١ضز٠ٚاّ               

ْانط٣َ، ئ١ٚ َْٛاق١ي١ٜ١ ن٢ نطا٠ٚ ١ْبٕٛٚ، ْٝػب١ت٢ ت١ٚاٚ نطزٕ ٚ ئٝٓذاظٜإ ط١ٜؿتؤت١ ن٣َٛ، بؤن٢ ت١ٚاٚ 
َٜتـ١ ز٠غـت ٠ٚظٜـط٣ زاضاٜـ٢ بـؤ ْـ١ق٢ً بـاب ٚ ؾ١غـ١ًنإ، بٛزدـ١               َٜط٣٠ ئـ١ٚ غـ١الس١ٝتا٣١ْ نـ١ ئ١زض ب١ طـٛ
َٜٝٛػت١ ب١ِضاغت٢ ظٜاتط ئ١ٚا٣١ْ ن١ ي١ٚ بـٛاض٠ ظاْػـت١ َايٝاْـ١     َٝه٢ َازي ططْط١، ث ب١ِض٠ئ٢ َٔ ئ٠ٚ١ْس٠ ظاْػت

َِٝ تـ١ْٝا يـ١ عَُٛٝات١نـ٣١ بـاؽ        َٛت١خ١غٝػٔ ٚضز٠ناض١ٜن٢ ظؤض تٝا به ١ٕ، ئ٠ٚ١ْس٣٠ تط َـٔ بؤخـؤّ ئـ١َي
َٜت، بـ١ عَُٛٝـات٢ ثِطؤش٠نـ١        به١ّ، ب١ِضاغت٢ َٔ ي١ّ بٛاض٠ َٛت١خ١غٝؼ ١ْٝ، ئ٠ٚ١ْس٠ ٚضز٠نـاض٣ تٝـا ئـ١نط
َٜـطا٣ ز٠غـت خؤؾـ٢ خـؤّ يـ١ يٝصْـ٣١ زاضاٜـ٢ ٚ ئـابٛٚض٣ يـ١ْاٚ ث١ضيـ١َإ، بـؤ                قػ٣١ ي١غـ١ض بهـ١ٜٔ، َـٔ ٚ

ضت١نإ ن١ ي١غـ١ض ظ٠ٚئـ٢ ِضاثؤضتـ١نا٢ْ تـط٣ ْـاٚ ث١ضيـ١َإ، ْٛٚغـطا٠ٚت٠ٚ١ ِضاٚ غـ١ضْر ٚ         ْٛٚغ٣٠ٚ١ٓٝ ِضاثؤ
َٝـ ئـ٣٠ٚ١ قػـ١نامن تـ١ٚاٚ بهـ١ّ، ب١تاٜبـ١ت             َٝب١ٝٓٝنإ ٢ٖ خؤٜـإ ز٠ضخػـت٠ٚٛ بؤَـإ ب١تاٜبـ١ت، َـٔ ثـ ت

َٝطٚ ثِطٚ نـِط ٚ ثـِط٠، ٖـ١    َٝه٢ ت ٍَ ِضاثؤضت١نإ ز٠غت خؤؾٝإ زَي ز٠ن١ّ، ِضاثؤضت ّ بطٜتٝـ١ يـ١ ِضاٚ   ٖاٚناضّ ي١ط١
بؤن٢ْٚٛ ئ١ْساَا٢ْ يٝص١ْنا٢ْ تط، ١ّٖ بطٜت١ٝ ي١ ِض٠خ١ٓنا٢ْ ن١ ب١ضاَب١ض ب١ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ٚ ئـابٛٚض٣  

َٝبٝٓـ٢     21ٚ سه١َٛت ئ١طري٣َ، ب١اَلّ ي١ ٣َٚٛ١ٖ ططٜٓطرت ي١ْاٚ ِضاثؤضت١ن١ بِطط١ ) َٝو ت ( ٣ ن١ بـاؽ يـ١ طـ١ي
َُٝٛا   ــ١نات، ث ــاض٣ ئـ َٝو زاٚانـ ــ١ي ــ١ طـ ــاؽ يـ ــ١نات، بـ َٝه٢    ئـ ــان ــ١َٛٚ تـ ــا٢ْ ٖـ ــ١ شٜـ ــاتط بـ ــ١ ظٜـ ــ١ نـ ــ١ ئ٠ٚ١ٜـ ٜـ

( نـ١ يـ١   21نؤ١ََي١ن١َا١ٜ٠ٚ١ْ، ي١ خع١َت٢ غ١ضتاغ١ض٣ نؤ١َاَل٢ْ خ١َيه٢ نٛضزغتإ زا١ٜ، ت١ْٝا ي١ بِطط١ )
َٝؿٓٝاض٠نا٢ْ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ٚ ناضٚباض٣ ئـابٛٚض٣ باغـ٢ ي١غـ١ض ئـ١نات، بِططـ١ )      ( ٣ نـ١باؽ يـ٠ٚ١ ئـ١نات،    1ث

َٝ َٜٝٛػــت١ ئــ١ٚ ثــِطؤش٠ ث قٛضغــ١ٚ ئ١طــ١ض٣ زٚانــ١ٚت٢ٓ ١ٖٜــ١، بــ١   نٓــ٢نــ١  2112ؿــٓٝاض نطاٚاْــ٣١ غــاَي٢ ث
َٝٓر، ؾ١ف َاْط٢ ب١ز٠غت٠ٚ١ َـا٠ٚ، ئـ١ٚ ثِطؤشاْـ٣١ نـ١ ظؤض طـطْط بـٔ بـ١         ت١ئهٝس٠ٚ٠ ١ََٖٛٚإ ئ١ظاْري ث

َٝب١د٢َ نـطزٕ، ظؤض ِضاغـت١ ئـ١    ٍَ به١ٓ بٛاض٣ د ٚ ت١ئهٝس زٜعا٢ٜٓ تاٜب١ت٢ ٜاغاٜٝإ ئ٣َٚ١، ق١ت ْانط٣َ ئ١َػا
َٝـطاض يـ١      َٜت د١خت بهط٣َ ي١غ١ض ت١ٚاٚ نطز٢ْ ئ١ٚ ثِطؤشا٣١ْ ن١ ب١ضز٠ٚأَ، ن١ غـاَي٢ ثـاضٚ ث َٝب١ٝٓٝ ئ١نط ت
َٜـت ٚ     َٝعا١ْٝنإ بِط٣ بٛزد٣١ بؤ زاْطا٠ٚٚ ت١غسٜل نطا٠ٚ، نانرت٠ ي٣٠ٚ١ ن١ ثِطؤش١ٜ٠ى باغـ٢ ي١غـ١ض بهط

َٟ ثاض٠ٜؿ٢ بؤ ت١خػٝؼ به١ٜٔ ٚ  ٠ٚ١َٝٝ ١َؾػٍٛ به١ٜٔ، بِط َٝبـ١د٢َ نطزْـ٠ٚ١،     خؤَا٢ْ ث َٝت١ بـٛاض٣ د ١ْنـ
ٍَ ئــ١ٚ بِططــ١ نــٛاض٣٠ نــ١ باغــ٢ ي١غــ١ض نــطز٠ٚٚ،  نــ١ بطٜتٝــ١ يــ١زٚٚ ؾ١قــ١ض٠،     ٖــ١ض٠ٖٚا َــٔ ٖــاِٚضاّ ي١طــ١
َٝؿ٣١ٓٝ خاْٛٚب١ض٠ ئ١نات، زٚاتط  َٜعطانإ باؽ ي١ ث َٝهٝإ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ بؤ ْاس١ٝٚ ق١ظانإ ٚ غ١ْت١ض٣ ثاض ١ٜن

َٜت١  ًَٝؤٕ زٜٓاض بؤ ١َٖي١ُت٢ زضٚغت نطز٢ْ قٛتاةا١ْ، ئ١ٚ  21 1بِط٣  ًَٝؤٕ، زٚاتط 25بؤ طْٛس٠نإ بهط
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١َُٝ قٛتاةا١َْإ ١ٜ١ٖ، غ٢َ ز٠ٚا٢َ تٝاٜـ١،   بِط٠ ثاض١ٜ٠ف ي١ ١ٜز٠ط٢ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ غ١ضف بهط٣َ، ِضاغت١ ئ
َٝؿ َٝؿٓٝاض٣٠ يٝص٣١ْ زاضا٢ٜ ٚ ئابٛٚض٣، ث ١َٜٓناْٝإ خطاث١، ئ١ٚ ث َٜه١ ي١خا٣ْٚٛ خ١َيهسإ ي١ناب١ٕٓٝ، ؾٛ ٓٝاض

َٝسا٢ْ ئ١ٚ بِط٠ ثاض٣١ٜ٠ ن١ باؽ ي١ خا١ْْٝؿـري نـطا٠ٚ،    َٜت، ١ٖض٠ٖٚا ث َٜت ب١ ١ْظ٠ض٣ ئٝعتٝباض ٠ٚضبطري ئ١نط
َُٝٛا١ٜ ئ١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠ ْاتٛا٢َْ ئٝػعاؾ٢ خا١ْْؿـ١ٓٝنإ بهـات، بـؤ ئـ٣٠ٚ١ بـاض٣ ئابٛٚضٜـإ        ١ٖضن١ْس٠ َٔ ث

     ٕ َٜع٠نا٢ْ ث١ضيـ١َإ باغـٝا َٜٝٛػـت١ ثـاض٣٠ خا١ْْؿـري بـ١         باف ب٢َ، ١ْٖس٣َ يـ١ بـطا بـ١ِض ي١غـ١ض٣ نـطز، نـ١ ث
َٝساٜٚػت١ٝنا٢ْ ئـ١ّ ِضؤ٣ شٜـإ، شٜـإ بـ١ض٠ٚ      ٍَ غٝعط ٚ ث ١ٜ٠َٛٝى ظٜاز بهط٣َ ٖاٚت١ضٜب ب٢َ ت١قطٜب١ٕ ي١ط١ ؾ
َٝساٜٚػـت٢ شٜـا٢ْ ٚا٣ ب١غـ١ض ؾـ١ضظ           قٛضغ٢ ئ١ِضٚات عاز٠ت١ٕ ئ١ٚ ن١غـ٣١ نـ١ خا١ْْؿـري ئـ١ب٢َ، ي١ٚا١ْٜـ١ ث

َٜت، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ ئ١طـ١ض          ئ١نات، ناض٠نا٢ْ ظٜاتط ب ١ سٛن٢ُ ئـ١ٚ بـِط٠ ثاض٠ٜـ١ ٚ ت١قاعٛزٜـ٣١ نـ١ ٠ٚض٣ ئـ١طط
َٜـو نـ١ يـ١ ث١ضي١َاْـ٠ٚ١      ٢َٝ بِطٜاض ٢َٝ ٜاغا١ٜى، ب١ث َٜت، َٛٚن٣١ خا١ْْؿٝٓإ ب١ث َٜت، زاٚاناضٜؿِ ن١بهط بهط

ٜـ             َٝه٢ ئاغـٛٚز٢ٜ٠ بـصٜٔ، نـْٛه١ ٖـ١َٛٚ ش َٝت، ظٜاز بهـط٣َ بـؤ ئـ٣٠ٚ١ بتـٛأْ ئـ١ٚاْٝـ بـ١ شٜـاْ إ ٚ ز٠ضبه
َُٝـ١            َٝت٢ خؤٜإ ي١نات٢ خـؤ٣ بطزؤتـ١ غـ١ض ي١زضٚغـت بـ٢ْٚٛ ئـ١ّ ؾ١ضَاْطـ١ٚ زاّ ٚ ز٠ظطاٜاْـ٣١ نـ١ ئ ط١دم

َِٝ باؾـ١، ئـ١ٚ ١َٖي٠ٛغـت٣١ٜ١ نـ١ ي١غـ١ض ١َبًـ١غ٢           ١ٖ121َا١ْ، ١ٖض٠ٖٚا ي١ٚ ِضاثؤضت٣١ يٝص٣١ْ زاضاٜـ٢ ثـ
َٝـت، نـْٛه١ ئ١     َٓٝ َٝهـ١ يـ١ٚ ب١ضْاَاْـ٣١ نـ١      ًَٝاض بؤ تٛاْاغاظ٣ زاْطا٠ٚ ئ٠ٚ١ ب١ بـ١ضز٠ٚا٢َ خـؤ٣ سي َـ١ ١ٜن

َٜٓسناضا٢ْ نٛضزغتإ غٛ َٝو ئ١ٚ غـٛٚز٠  ٚتٛاْطا٠ٚ غ١ض٠تا غ١ض خٛ ز٣ زَي ٠ٚضبططٕ، ب١ت١ئهٝس ثاف ن١ْس غاَي
َٝهـ١ يـ١ٚ ب١ضْاَاْـ٣١ نـ١           َٜت٠ٚ١ بـؤ نٛضزغـتإ، ١َٖٛٚالٜـ١نُإ غـٛٚز٣ زَي ٠ٚضئـ١ططٜٔ، ١ٜن ٣َٚٛ١ٖ ئ١ط١ِض

ــت١   َٜٝٛػ ــ٠ٚٛ، ث ــ١ضن١ٚتٛٚ ب ــ١ن٢ غ ــؤ٣      ب١ْاض١َٜ ــ١ضز٠ٚا٢َ خ ــت ٚ ب َٜ ــاض٣ بهط ــت، ٖاٚن َٜ ــس ٠ٚضبطري ــ١ ١ْٖ ب
َٝــت، ئ١َــ١ ب١ْٝػــب١ت ِضاثؤضت١نــ٣١ يٝصْــ٣١ زاضاٜٝــ٠ٚ١، َــٔ بــاق٢ تــط٣ بِططــ١ٚ َازز٠نــا٢ْ   ب١خؤٜــ٠ٚ١ ببٝٓ
َٜعإ     َُٝٛاٜــ١ ي١خعَــ١ت٢ خ١َيهــسإ ز٠غــت خؤؾــٝإ زَي ز٠نــ١ّ، ٖــ١ض٠ٖٚا َــٔ ز٠غتدؤؾــ٢ ي١ٖــ١ضزٚٚ بــ١ِض ث

َٝؿا٢ْ ئـ١ّ   ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ د١ْاب٢ ناى َٝذ باٜع( ٚ ) ع٢ً غٓس٣( ٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْإ ئ١ن١ّ، بؤ ١ْخؿ١ن )ؾ
َٝو نطا٠ٚ، زٚاتط نؤت١ ١َدًػ٢ ٚظ٠ضاٚ قػ٣١ ي١غ١ض نطا٠ٚ، ئ١ّ  َٜو ٚ ث َٜعٜا٠ٚ١ْ ِض بٛزد١ٜ١ ن١ ي١ال١ٜٕ ب١ِض

َٜٔ، ز٠غـت خؤؾـٝإ زَي ئ          ١نـ١ّ،  زٚٚ ٠ٚظاض٠ت١ ب١ زٚٚ ٠ٚظاض٠تـ٢ غـ١ض٠ن٢ يـ١ ١َغـ١ي٣١ بٛزدـ١ غـ١ٜط ز٠نـط
َٝٓطابٛٚ، ٖـ١ض نـ١ْس٠ َـٔ             َٝو ثطغـٝاضّ يـ١ ال زضٚغـت ٠ٚغـت َٜطـ٣١ ٠ٚاَل١َناْٝاْـ٠ٚ١ َـٔ نؤَـ١َي َُٝٛا١ٜ ي١ ِض ث
َٝهـ٢      ْا٣َٚ١َ به١ُ ئ١ٚ ت١ؾػٝ ت٢ ئ١ضقاّ ٚ شَاض٣٠ ثِطؤش٠ٚ ئ١ٚ ٚضز٠ناضٜا١ْ، نـْٛه١ ئ١َـ١ ٖـ٣َٚٛ١ عًُٝ

َٝ ه١ تاٜب١ت١ ظٜاتط ب١ٚ ٠ٚظاض٠ت١ تاٜب١شي١ْسا١ْ، َاي١ٝ، َٛغت١ْ١زات٢ ق١ٚائ١ُٝ، ١ْق١ً، ئ١بٛاب١، ئ١َا١ْ عًُٝ
َٝذ باٜع( َٔ بط١َـ١ ق١ْاعـ١ت٢َ    َٜع٠ٚ٠ ب١تاٜب١ت د١ْاب٢ ناى )ؾ َٜط٣١ ١ٖضزٚٚ ٠ٚظٜط٣ ب١ِض ب١اَلّ تٛاْطا ي١ ِض
َُٝٛا١ٜ ئ١ّ بٛزد١ٜ١ ِضاغت١ ن١ َٔ ٠ٚغؿ٢ ئ١ن١ّ  ي١ ١ْٖس٣َ ي١ٚ ثطغٝاضا٣١ْ ن١ ي١الّ َابٛٚ، ١ٖض٠ٖٚا َٔ ث

َِٝ ٢َٝ ئ١َي ئ١ّ بٛزد١ٜ١، ز٠غت خؤؾ٢ ي١ ٠ٚظٜط٠نإ ئ١نـ١ّ، بـ١اَلّ خـؤ ْـانط٣َ ئـ١ّ بٛزد١ٜـ١ بـ٢َ نـ١ّ ٚ          ث
ٍَ ثــِطؤش٠ ٜاغــانا٢ْ تــط ؾــ١ضق٢ ْٝــ١،     نــِٛض٣ بــ٢َ، بــ١ ت١ئهٝــس ٖــ١َٛٚ ثــِطؤش٠ ٜاغــانإ ٚ ئ١َــ١ف ٖــٝ  ي١طــ١

َٜت ٚ ٖـ١ََٛٚإ ئ           َٝو ي١ٚاْـ١ نـ١ قػـ٣١ ظؤض٣ ي١غـ١ض ئـ١نط َٝٓـ٠ٚ١،  ب١ت١ئهٝس نـ١ّ  ٚ نـِٛض٣ تٝاٜـ١، ٜـ١ن ًَ ٜ١
َٜت ٚ بـطاز٠ضاْٝـ باغـٝإ ي١غـ١ض٣ نـطز، ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ ئـ١ّ بٛزد١ٜـ١             َٝو باغـ٢ ي١غـ١ض ئـ١نط َٜٓ ي١ٖ١َٛٚ ؾٛ
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َٝــت، ئــ١ب٢َ ظٚٚ   ٍَ، ثــ١ِٜط٣ٚ٠ ْــاٚخؤ٣ ث١ضيــ١َإ ئــ١َي٢َ ئــ١ب٢َ يــ١َاْط٢ تؿــطٜٔ بٛزدــ١ ب زٚانــ١ٚت٠ٚٛ ئ١َػــا
َٝري     ت١غسٜل بهط٣َ، ئ١ب٢َ ثِطؤش٠نإ به١ْٚ١ ئٝـ، ئ١ب٢َ غٛيؿ١نإ ١ْٚ َُٝـ١ بـ َٜٔ، ِضاغت١، بـ١اَلّ بـا ئ َٝٓسض ٠غت

   ٢َُٜ َِٝ، ئــ١ّ بٛزدــ٣١ ٖــ١ض ٠ٚنـٛ ْاسٝٝــ١ن٢ ٜاغــا٢ٜ بــري يــ١ّ بٛزد١ٜــ١ به١ٜٓــ٠ٚ١، بـ١ِضا٣ َــٔ بؤخــؤّ ئــ١َي
ــ١َاْا٣       ــٛتط٣َ بٛزدــ١ ب ــ٢ ب َٝ ــازي، ث َٜط٣٠ ٜاغــانا٢ْ َ ــٝؿات ٚ ََٛــ١ٜعات٢ بــ١طٛ َُٝٛاْٝــ١ غ ــٔ ث نٛضزغــتإ َ

َُٝـ١ ١ْٖـس٣َ ئـ١ضقا٢َ ت١عيٝٓٝـ١، ي١غـ١ض          ن١ي٣١ُٝ بٛزد١، ب١ َاْا٣ ن١ي٣١ُٝ َٝعاْٝـ١، ئـ١ّ بٛزد١ٜـ٣١ ئ
َٜـت، ئـ١ٚ ض٠ق١َـ١ ت١عيٝٓٝاْـ٣١ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢ ٖـ١م          ظ٠ٚئ٢ ئ١ٚ ض٠ق١َا٣١ْ ن١ ي١ ب١غسا ت١غـسٜل ز٠نط
َٝـط٣َ بـؤ ث١ضيـ١َإ بـؤ َٛغـاز٠ق١ ي١غـ١ض        َِٝ ظات٢ ئ٠ٚ١ بهات بٝهات ب١ ٜاغاٚ بٝٓ ًَ ب١خؤ٣ ئ١زات، ي١ٚا١ٜ١ْ ب

َٝؿٛٚ، نطزٕ، ئ ١َٓٝٝ غ١ض ثِطؤش٠ بٛزد٣١ عرياق٢ ئٝتٝشاز٣ ن١ ت١غسٜل نطا٠ٚ ي١ ن١ْس َاْط٢ ث ١َُٝ ئ١ط١ض ب
٢َُٜ نٛضزغــتإ    يــ١َازز٣٠ ْــؤ ئ١طــ١ض غــ١ٜط٣ بهــ١ٜٔ، ب١ِضاغــت١ٝن٣١ بــ١ ئٝٓػــاؾ٠ٚ١ ؾــ١ضس٢ بهــ١ٜٔ، ٖــ١ض

َٝه١ ي١ٚ ٠ٚظاض٠تا٣١ْ ن١ ي١ عرياق٢ ئٝتٝشازٜا١ٜ، نْٛه١ ي١ بٝسا١ٜت ٢ َازز٣٠ ْؤ٣ ئـ١ّ  سٛن٢ُ، سٛن٢ُ ١ٜن
ي١ ثِطؤش٠ بٛزد٣١ عرياق٢ ئٝتٝشاز٣ ت١غـسٜل نـطا٠ٚ،    9بٛزد١ٜ١ باؽ ي٠ٚ١ ئ١نات ئ١َي٢َ، ئاؾهطا١ٜ َازز٣٠ 

َٝت، ئـ١ب٢َ ٖـ١َٛٚ ٠ٚظاض٠ت ٚ ؾ١ضَاْطـ١نإ َٝعاْٝـ٣١ َٛضاد١عـ١ٜإ َاْطاْـ١ ت١قـسِٜ         باؽ ي٠ٚ١ ئ١نات ئ١َي
ُٝا ؾ٢ٗٝ ٠ٚظاضات٢ ئٝك٢ًُٝ نٛضزغتإ، بـ١ ٚاتـا ئ١َـ١    به١ٕ، ئ١قػا س١زٜإ ز٠ ِضؤش٠ زٚا٣ نؤتا٢ٜ َاْط، ٠ٚب

٢َٝ ئ١ٚتط٣َ غٛيؿ١، ئ١ّ غٛيؿ١ٜ١ف ئاؾـهطا١ٜ دـ١ْاب٢    َٝه١ ث َٝت، ئ١َ١ باب١ت غٝؿ١ت٢ بٛزد١ ب١ ٜاغا٣ ْابٝٓ
ٍَ             ٠ٚ31ظٜط باؾ٢ ئ١ظا٢َْ، ب١  قٝػت١ نـ١ ٠ٚنـٛ باغـ٢ ي١غـ١ض ئ١نـ١ٕ ئـ١ٚ ثاض٠ٜـ١َإ بـؤ بطـات، بـ١اَلّ ي١طـ١

َٝهــ٠ٚ١ٓٝٚ زَي ١ْثطغـ٣٠ٚ١ٓٝ دــ١ْاب٢ ٠ٚظٜــط ٚ ثــِطؤش٠ بٛزد١نــ٣١ نــ١  ئ١َـ١ف ئ١َــ١ ثاغــاٚ   ْٝــ١ بــؤ زَي ١ْث
َٝه٢    ْاضز١ٜٚٚت٢ بؤ ث١ضي١َإ، نْٛه١ ئ١ّ بٛزد١ٜ١ ٠ٚنٛ بالإ ي١غ١ض٣ نطز، ض٠بت٢ ب١ قٛت٢ ٖـ١َٛٚ تـان

٢َُٜ نٛضزغـتا٠ٚ١ْ ١ٖٜـ١، ض٠بتـ٢ بـ١ بْٛٝـ٣١ تـ١س          ت٢ نؤ١ََي١ن١َا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، ض٠بت٢ ب١ ٖـ١َٛٚ شٜـا٢ْ ٖـ١ض
َٜطإ ناض٣ ب١خؤ٠ٚ١ٜ  22ئٝكتٝػاز٣ ئ١ّ ٚاَلت٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ن١ ي١ ت١ئػٝػ٢ سه١َٛت٢ عرياق٠ٚ١ٝ ي١ غاَي٢  ٚ ٠ٚ

َٝه٢ نؤَـ١اَل٢ْ نٛضزغـتإ       َٜط٣١ ئ١ّ بٛزدا٠ٚ١ْ، ئ١ّ ثاضا١ْ ي١خعَـ١ت٢ ٖـ١َٛٚ تـان َٜٝٛػت١ ي١ ِض َٝت، ث ئ١بٝٓ
َٝه٢ ؾطاٚا٠ٚ١ْ ِض َٜع٠ناْٝـ ب١ غٝٓط َٜٝٛػت١ ٠ٚظٜط٠ ب١ِض ٠خٓـ١ناصيإ زَي ٠ٚضبطـطٕ، ٠ٚسًـٛزي غ١يُٝٝؿـ٢     ب٢َ، ث

بــؤ بسؤظْــ٠ٚ١، ِضاغــت١ ثــِطؤش٠ ١ٖٜــ١ زٚانــ١ٚت٠ٚٛ، ثــِطؤش٠ ١ٖٜــ١ زٚا ئ١نــ٣َٚ١، ثــِطؤش٠ ١ٖٜــ١ ١ْنــؤت١ بــٛاض٣  
َٜٝٛػـت١ بـ١          َٝب١د٢َ نطزٕ، ِضاغت١ ي١ْاٚ ٜاغانإ ١ٖق٢ َْٛاق١يـ١ نـطزٕ زضا٠ٚ بـ١ دـ١ْاب٢ ٠ٚظٜـط، بـ١اَلّ ث د

َٝهـ٢     ِضٕٚٚ ٚ ئاؾهطا٢ٜ ٠ٚنٛ ئ َُٝٛا١ٜ ب١ ث ٕ ئـ١ٚ بٛزد١ٜـ١ ٖـات٠ٚٛ، ث ْ ١ٚ بٛزد٣١ٜ١ ن١ْاضزٜٚٚا١ْ َٔ ث
باؾ٢ تٝا١ٜ، ئ١نط٣َ ظؤض باؾرتٜؿ٢ به١ٕ، ي١ّ بٛزد١ٜ١ باؾرتٜٔ ثاض٠ بؤ بـٛاض٣ ثـ١ض٠ٚضز٠ زاْـطا٠ٚ، باؾـرتٜٔ     
ــؤ           ــ١نطا ب َٜت، ئ ــ١نط ــ١ضف ئ ــ٢ غ ــؤ٣ بؤخؤؾ ــ٣١ خ ــ١ ثاض٠ن ــ٣٠ٚ١ ن ــ٢ ئ ــ١ ضٚغُ ــطا٠ٚ، ب ــا زاْ ــؤ ناض٠ب ــاض٠ ب ث
٠ٚظاض٠ت١نا٢ْ تـطٜـ ٠ٚنـٛ ٠ٚظاض٠تـ٢ ئا٠ٚزاْهطزْـ٠ٚ١، ٠ٚنـٛ ٠ٚظاض٠تـ٢ ت١ْسضٚغـت٢ نـ١ ئ١َاْـ٣١ ظٜـاتط يـ١            
خع١َت٢ ١َٖٛٚ خ١َيهـ١، ي١خعَـ١ت٢ ئـ١ٚ خ١َيهـ١زإ نـ١ ز٠ضاَـ١تٝإ ن١َـ١، ْٝػـب١ت١ناْٝإ ظٜـاتط بهـط٣َ،           

َٜتـ٠ٚ١، َـٔ نـٛضت٢ ئ١ن١َـ٠ٚ١ ق       ػـ١نامن، ْاَـ٣َٚ١ ئـٝرت    د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ئ١تٛا٢َْ زٚاتط س١ٍ بـؤ ئ١َاْـ١ بسؤظ
قػ٣١ بطاز٠ضامن تٝهطاض به٠ٚ١َ١، ظؤضٜإ ٚت ز٠غتٝإ خؤف ب٢َ، ظؤضٜإ ِض٠خٓـ١ يـ١ بٛزدـ١ طـطت، ئـ٠ٚ١ف      
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َٝه٢       َُٝٛا١ٜ ٣َٚٛ١ٖ ي١زَيػؤظ١ٜ، نْٛه١ ١َٖٛٚ بطاز٠ضإ ئ١ٜا٣َٚ١ْ ئـ١ٚ بٛزد١ٜـ١ ي١خعَـ١ت٢ ٖـ١َٛٚ تـان ث
ٍَ ب٢َ، ي١ب١ض ئ٣٠ٚ١ ئ١ضقاّ ٚ ٚضز٠ناض٣ ظؤض٠، َ ًَـِ زٚا٣، زٚاتـط    نؤ١َ َٜ ٢َٝ ز ٔ بؤ يٝص١ْ تاٜب١شي١ْس٠نإ بـ١د

بؤ سٝػابات٢ خٝتا٢َ ن١ بؤ ١ََٖٛٚإ ئ٣َٚ١ ئ١ٚنات١ قػ٣١ ي١غ١ض به٠ٚ١ٜٓ١ ٚ باؽ يـ١ نـؤ١ْٝت٢ غـ١ضف    
َٝؿـه١ف بـ١ دـ١ْاب٢ ٠ٚظٜـط٣      َٝؿٓٝاضّ ١ٜ١ٖ، ١ْٖس٣َ زٚاناضِٜ ١ٜ١ٖ ث نطز١ْنإ به١ٜٔ، ب١اَلّ َٔ ١ْٖس٣َ ث

َٝ َُٝٛا١ٜ ١ٖض٠ٚنٛ ئ٣٠ٚ١ زاضا٢ٜ ئ١ن١ّ بؤ د ٢َٝ به١ٕ، ث َٝب١د َٜت ٚ ئ١تٛأْ د َٝؿُٛا١ٜ ئ١نط ب١د٢َ نطز٢ْ، ث
( باغ٢ ي١غ١ض نطا٠ٚ، ثـِطؤش٠ ططْطـ١نإ ٖٝـٛا٣ بـ١ضز٠ٚا٢َ بـؤ ئـ١خٛاظٜٔ       21ي١ ِضاثؤضت٢ زاضا٢ٜ ي١ بِطط٣١ )

َٜــت، َــٔ بــ١ضز٠ٚا٢َ غــ١ضف نطزْٝــإ ٚ ئٝــساض٠ نطزْٝــإ بؤئــ٣٠ٚ١ خــ١َيو بــ١ تــ١ٚا٠ٚت٢ غــٛٚز٣ زَي ٠ٚضب طط
َٝت٠ٚ١، ِضاغـت١         َٓٝ َٜو بـ١ َٛخ١غ١غـات١نا٢ْ ؾ١ضَاْبـ١ضإ ةؿـ َٜت نـاٚ َُٝٛا١ٜ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط٣ زاضا٢ٜ ئـ١نط ث
ــ١ٚ        ــتٝإ ب َٜٝٛػ ــٝإ ث ــتُٝاْري، ١َٖٛٚؾ ــ١َٜٛٚإ ٖاْٚٝؿ ــ١ٕ، ٖ ــ١ّ ٚاَلت ــ١َيه٢ ئ ــ١َٜٛٚإ خ ــ١ضإ ٖ ؾ١ضَاْب

١ٜ٠َٛٝن٢ ع١زايـ١ت، بـ١    َٜط٣٠ ٜاغا، ب١ؾ َٝو تـ١سكٝل بهـط٣َ يـ١      ز٠ضَاَي١ٜ١، ب١اَلّ ب١ طٛ َٝه٢ تـ١ٚاظْٚ تـ١سكٝك
َٜط٣٠ ئٝدتٝػاؽ ٚ ٠ٚظٜؿ١ناْٝإ، ئاؾهطا١ٜ ئ٠ٚ١تا ٠َٛظ٠ؾري بـ١   َٜط٣٠ ث١ًٚ ثا١ٜناْٝإ، ب١ طٛ ب١ٜٓٝإ، ب١طٛ
َٝطٕ بؤ ث١ضيـ١َا٢ْ نٛضزغـتإ،    ِضؤشطاض ب١ ٖؤ٣ غ١ْسٜهاناْٝا٠ٚ١ْ ظؤض داض ْاناضٕ ب١ٖؤ٣ ت١ي١ب٠ٚ١ ن١ ئ١ٜٓ

َٜهـ٢ ةـات    زاٚا٣ َٛخ١غ١غات ئ١ن١ٕ ، ئ١َ١ نانرت ٚا١ٜ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ ئ١ٚ َٛخ١غ١غاتا١ْ ب١ ٜاغـا١ٜى ِض
َٝت، ب١تاٜب١ت َٛخ١غ١غات٢ ٜاغا ْاغ١نإ، دٝاٚاظٜهاض١ٜى ١ٜ١ٖ ي١ ب٢ٜٓ١ َٛخ١غ١غات٢  َٓٝ ٚ نؤتا٢ٜ ث٢َ بٗ

َٜـو   ١َغـيٛي١ٝت٢  ٜاغاناض٠نإ، ن١ ١َٖٛٚؾٝإ ٠ٚنٛ ١ٜى ؾ١ٖاز١ٜ٠ن٢ قاْْٛٝإ ١ٜ١ٖ، ِضاغت١ ِض٠ْط١ زاز ٠ٚض
َٝه٢ سكـٛق٢، بـ١اَلّ ئٝؿـ١ن٣١ ئـ١َٝـ نـ١ّ ْٝـ١، نـْٛه١ ئٝؿـ١ن٣١ ٠َٛظ٠ؾـ١              ططْطرت ب٢َ ٠ٚنـٛ يـ١ َـ٠ٛظ٠ؾ
سكٛق١ٝن١ف، ئٝؿ١ن١ٚ ١ّٖ ق١ظا١ٜن١ف ت١ن٣١ًُٝ ئٝؿ٢ د١ْاب٢ زاز٠ٚض ئ١نات، ئٝؿـ١ن٣١ يـ١ ئٝؿـ٢ ئـ١ٚ     

       ٕ ْـ١بٔ زازطانـاْٝـ ْـاتٛأْ     ن١َرت ١ْٝ، ي١ٚا١ٜ١ْ يـ١ٚ طـطْطرت بـ٢َ ئ١طـ١ض َٛعـإٚ قـ١ظائ٢ ٚ َٛس١قٝكـ١نا
َٝهـ٢ ظؤض باؾـ٢            ٢َُٜ نٛضزغـتإ ث ْ َُٝٛاٜـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ زاضاٜـ٢ سهَٛـ١ت٢ ٖـ١ض ٠َٜٛ، َـٔ ث ناض٠ناْٝإ ب١ٕ بـ١ِض
زاْا٠ٚ، ب١تاٜب١ت بـؤ غـٛيؿ١نإ، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ زاٚانـاضٜٔ دـ١ْاب٢ ٠ٚظٜـط يـ١ غـ١ض غـٛيؿ١نإ بـ١ بـ١ضز٠ٚا٢َ             

َٝه٢ ؾط٠ٚا٠ٚ١ْ ب١ضز٠ٚاّ ب َٜت ئ١طـ١ض بِط٠ناْٝـإ   خؤ٠ٚ١ٜ ن١ ب١ غٝٓط َٝؿُإ ٠ٚضبطط ٕٛٚ، ١ٖض ب١ضز٠ٚاّ بٔ، ي
ــاض٣       ــإ طؤِضاْه ــت١َٛن١نإ يــ١ْاٚ باظاِض٠ن ــ٢ ؾ ــٔ، غــااَل١ْ ْطخ ــ١َيو غــٛٚز١َْس ب ــ٣٠ٚ١ خ ــط٣َ، بــؤ ئ ظٜــاز به
َٜت         َٝـ٢ ٠ٚضئـ١طط َٜٓـ٠ٚ١، ئـ٠ٚ١ف نـ١ ي َٝت، ظٜاتط ب١ ظٜاز نطز٢ْ باظاِض٠نـاْٝـ ظٜـاتط ئ١بٛٚش ب١خؤ٠ٚ١ٜ ئ١بٝٓ

١َْس ز٠ب٢َ، َٔ زاٚاناضّ ئ١ٚ زاٚاناض٣١ٜ ن١ ي١ يٝػت٢ نٛضزغتا٢ْ باغـ٢ ي١غـ١ض نـطز، ب١تاٜبـ١ت     ظٜاتط غٛٚز
َٜت           َٜٓـسض َٜو ي١ ١ٖضغ٢َ، نـٛاض غـ١ضؤنا١ٜت١ٝن١، ئـ١ٚ بـِط٣٠ نـ١ يـ١ ١َدًػـ٢ قـ١ظا زائ١ب١ظ بؤ زاب١ظاْس٢ْ بِط

ٝـ  َٜو باب٢ ت َٜت، نْٛه١ ١ْٖس َٜٓسض ٍَ ئ٣٠ٚ١ ن١ زابب١ظ ا بـٛٚ ٠ٚنـٛ دـٌ ٚ بـ١ضك ٚ     ِضاغت١، َٓٝـ ٖاِٚضاّ ي١ط١
َٝطـ٣١ خـؤ٣ بطـط٣َ، ٠ٚ ِض٠ْطٝؿـ١ ئ١طـ١ض          َٛناؾ١ئات ٚ س١ؾ١الت٢ ْاظامن ن٢، ئ١َاْـ١ ِض٠ْطـ١ ظؤض ْـ١تٛا٢َْ د
َٝت٠ٚ١، ب١ ٚاتا ئ١ط١ض َا٠ٚ١ٜٚ غـ١ضف ْـ١نطا غـٛٚز يـ٠ٚ١ نـ٢ بٝٓـطا نـ١ زاْـ١ْطاٚ بـؤ٣           َٓٝ َٜت سي غ١ضف ١ْنط

َٜٛٝ َُٝٛا١ٜ ز٠غ١اَلت٢ زاز٠ٚض٣ ث َٜٝٛػـت٢ بـ١ تـ١تٜٛط      غ١ضف بهط٣َ، ث ػت٢ ب١ نانػاظ١ٜن٢ ظؤض بـاف ١ٖٜـ١، ث
َٜــو يــ١ٚ ثاضاْــ١ ت١خػــٝؼ بهــط٣َ بــؤ تــ١ئٌٜٛ نــطزٕ ٚ تــ١تٜٛط نطزْــ٢ ن١ؾائــ١ت٢ زاز٠ٚض٠نــإ، ض   ١ٖٜــ١، بِط
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ي١ْاٚخؤ ض ي١ ز٠ض٠ٚ٠، ز٠ٚضات ببٝٓٔ بؤ ئ٣٠ٚ١ َٛغت١ٚا٣ قاظ١ٜنإ، سان١ُنإ ال٢ْ١ٜ ن١ّ بطات١ َػـت١ٚا٣  
١َُٝ ٜاغا١ٜنُإ بؤ زاْإٚ ٜاغا٣ ز٠غـ١اَلت٢  ئ١ٚ سانُا١ْٚ قاظٜاْ َٝؿه١ٚتٛٚ تطٕ، نْٛه١ ئ ٣١ ن١ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ ث

َٝري ٜاغـا          زاز٠ٚض١ٜ، ١َٖٛٚمشإ ١َٖي٠ٛغت٣١ ي١غـ١ض ز٠نـ١ٜٔ بـ١ ٖـ١َٛٚ ؾطانػـٝؤ١ْناصيا٠ٚ١ْ، زائُٝـ١ٕ ئـ١َي
ٖـ    ١ب٢َ، ت١بعـ١ٕ ئـ٠ٚ١ خـؤ    ئ١ب٢َ غ١ض٠ٚضب٢َ، ٜاغا ئ١ب٢َ ثاى ب٢َ، ١ْظٜ٘ ب٢َ، ب٢َ ت١ئػري ب٢َ، ئـ١ب٢َ ن١ؾائـ١ت٢ 

َٜت، غـاَي٢ ثـاض          َٜٓـ٠ٚ١، ظاْٝـاض٣ ظٜاتطٜـإ ثـ٢َ بـسض َٜت٠ٚ١، تـ١ئٌٗٝ بهط ب١ز٠ّ ْانط٣َ، ئ١نط٣َ ز٠ٚضاتٝإ بؤ بهط
َُٝــ١ بــ١ ٜاغــا٣ شَــاض٠) ( ٜاغــا٣ ظٜٓــساْٝا٢ْ غٝاغــُٝإ ز٠ضنــطز، َــاف ٚ سكــٛق٢ ظٜٓــسا٢ْ غٝاغــ٢ يــ١ٚ  11ئ

    ُ َٜٝٛػـت١ تـ١عًٝ َٝت، ئاؾـهطا١ٜ ت١عًُٝات١نـ٣١ بـؤ ز٠ضنـطا بـ١       ٜاغا١ٜزا بِطط١ٜ١ن٢ تٝـابٛٚ نـ١ ث ات٢ بؤز٠ضبهـ
، يــ١ٚ ت١عًُٝاتــ١ دــ١ْاب٢ ٠ٚظٜــط٣ زاضاٜــ٢ ِضاٚ بؤنــ٢ْٚٛ خــؤ٣ ي١غــ١ض بــاؽ    2112( ٣ غــاَي٢ 11شَــاض٠ )

٢َٝ ١ْب٠ٚٛ ن١ نؤٕ خع١َت٢ ظٜٓساْٝا٢ْ غٝاغ٢ به١ٕ، ب٣٠ٚ١ ن١ ظٜٓساْٝا٢ْ غٝاغـ٢ ٖـٝ     نطز٠ٚٚ، الضٜإ ي
َٜصاْـ٣١ نـ١ خعَـ١تٝإ بـ١ بعٚٚتٓـ٣٠ٚ١ ِضظطـاضخيٛاظ٣ طـ١زي نٛضزغـتإ          ن١َٝ١نٝإ ١ْٝ ي١ غـ١ضد١ّ   ئـ١ٚ تٛ

نــ١ يـ١ ئ١دمَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜــطإ    2111( ٣ غـاَي٢  11نـطز٠ٚٚ، دـ١ْاب٢ ٠ٚظٜــط٣ َايٝـ١ يـ١ٚ ثــ١ِٜط٣ٚ٠ شَـاض٠ )     
 251( باؽ ي١ غ١ضف نطز٢ْ بِط٣ 3( ي١ بِطط٣١ )3ز٠ضن٠ٚٛ، ٖاٚناض بٕٛٚ ي١ز٠ضن٢ْٚٛ، ب١اَلّ ي١ َازز٣٠ )

َٜو ئ١نات، بـؤ ئـ١ٚ ظٜٓساْٝاْـ١، ئ٠ٚ١ْـس٣٠ َـٔ ئاطـازاضّ ٚاقعـٝـ ٠ٖٚاٜـ١، ظؤض يـ١ ظٜٓساْٝـ١نإ            ١ٖظاض زٜٓاض
٠َٜٛب١ضاٜـ١ت٢ ظٜٓـساْٝا٢ْ غٝاغـ٢ نـ١ غـ١ض بـ١          َٝػـتا ب١ِض ٖات١ْٛت١ الَإ ٚ ثطغٝاضَإ زَي ئ١ن١ٕ، ٖـ١تا٠ٚنٛ ئ

َٝـ  ٠ٚ2111ظاض٠ت٢ ؾ١ٖٝس ٚ ئ١ْؿاي١، بِط٣  و ئـ١ّ ثـ١ِٜط٠ٚ٠ نـ١ يـ١ َـاْط٢      ١ٖظاضٜإ بؤ غ١ضف ئ١نات ي١ نات
 ٢َٝ َُٜٓا١ٜٝن٢ تط ناض٣ ث٢َ ْانط٣َ ت١ْٝا  2112غ َُٜٓاٜٝا١ٜ١ْ ن١ ئٝرت ٖٝ  ِض ز٠ضن٠ٚٛ، نؤتا٢ٜ ١َٖٛٚ ئ١ٚ ِض

َُٜٓا١ٜٝ ١ْب٢َ، ن١ ي١غ١ض ٜاغا٣ شَاض٠ ) ز٠ضن٠ٚٛ، زاٚا ي١ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ز٠ن١ٜٔ،  2111( ٣ غاَي٢ 11ئ١ٚ ِض
َٝه٢ ئ١ٚتؤَإ بس٠ٚ١ْ٠، ئا ٜا ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٢ٜ بِط٠ ثاض٠ بؤ ئ١ّ ٠ٚظاض٠ت١ غـ١ضف ْانـات، ئـ١ّ ظٜٓساْٝاْـ١     دٛاب

َٝهـ٢   ثاض٣٠ خؤٜإ ٠ٚضبططٕ، ٜاخٛز ئ١َ١ غ١ض ب١ ٠ٚظاض٠ت٢ ؾ١ٖٝس ٚ ئ١ْؿاي١ ْاٜا٣َٚ١ْ غ١ضؾ٢ به١ٕ، غ١ضث
ٍَ ئ٣٠ٚ١ ن١ ئ١ٚ ب ِطط٣١ٜ١ ي١ ث١ِٜط٠ٚ٠ ْاٚخؤن٣١ غ١ضؤنا١ٜت٢ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ئ١ن١ٕ، َٔ ٖاِٚضاّ ي١ط١

َٜط٣ ْٛٚغطا٠ٚ، غ١باض٠ت ب١ زاٚانطز٢ْ بِط٠ ثاض١ٜى، َٝعا١ٜ١ْٝى  ٍَ ٚ ئاٚز ن١ ي١ ِضاثؤضت١ن٣١ يٝص٣١ْ نؿتٛنا
َٝـٓٔ، دـ١ْاب٢ غـ١ضؤن٢      َٜهإ نؤتا٢ٜ ثـ٢َ ب بؤ ئ١ٚ ٠ٚظاض٠ت١، بؤ ئ٣٠ٚ١ ناضٚباض٣ ت١غ١ٜٝٛٚ ت١ًَٝو نطز٢ْ ز

َُٝـ١، يـ١     نات٢ خـؤ٣ بـ١ٖؤ٣ بعٚٚتٓـ٣٠ٚ١ ِضظطـاض٣ طـ١زي      ث١ضي١َإ ١َغي١ي٣١ ت١غ١ٜٛ ي١نٛضزغـتإ يـ١ الٟ ئ
َٝٓطإ، ظؤض ي١ ظ٣ٚ٠ ٚ ظاض٠نا٢ْ نٛضزغتإ َا١ْٚت٠ٚ١ٚ ب١ب٢َ تاثؤ ئ١ٚ  نٛضزغتا٠ٚ١ْ يٝذا٢ْ ت١غ١ٜٛنإ ٠ٚغت

َٜٝٛػـت٢          َٝؿـا١ْ ث ١َُٝ ِضؤشاْـ١ ئ١ٜبٝػـتري، بـؤ سـ١ٍ نطزْـ٢ ئـ١ٚ ن َٜت٠ٚ١ ن١ ئ َٝؿا٣١ْ زَي ئ١ن١ٚ يٝذـا٢ْ  بـ١  ن
  ٛ َٜٝٛػــت٢ ب٠ٚ١ٜـ١ نــ١ بــِط٠     ت١غـ١ٜ١ٜٛ، يٝذــا٢ْ ت١غـ َٝساٜٚػــت٢ تاٜبـ١ت٢ خــؤ٣ ١ٖٜـ١، ث َٜٝٛػــت٢ بـ١ ث ١ٜف ث

َٝٝإ ٚ يـ١ ز٠ ظٜـاتط ت١خػـٝؼ        ثاض١ٜ٠ن٢ ٚا٣ بؤ ت١خػٝؼ بهط٣َ، ن١ بتٛأْ ي١ يٝص١ْٜـ١ى ٚ يـ١ زٚٚإ ٚ غـ
َٜذاض بؤ ت١ًَٝو نطزْٞ ئ١ٚ ظ١ٜٝٚ٠ ظضاعٝٝا١ْٟ ن ١ به١ٕ بؤ نٛضزغتإ، بؤ ئٝعاز٠ نطز٣٠ٚ١ْ ت١غ١ٜٛٚ ١ْٖس

َٝؿـ١ٜ١، زٚاتـط            َٝٓـإ بـ١ٚ ن ٖ َٞ ب١ض دازز٠نإ ٚ ب١ض ثطؤش٠نإ ٚ بـ١ض ١َؾـطٚٚع١نإ ز٠نـ١ٕٚ بـؤ نؤتـاٜٞ ثـ
َٜو يـ١ قـ١الس١ٝٝت ٚ ز٠غـ١يتٞ          َِٝ باؾـ١ دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜـٞ ١ْٖـس د١ْابٞ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ َٔ ث
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َٜو    ٠ٚظاض٠ت١نإ ٚ زاّ ٚ ز٠ظطاناْٞ تط ظٜاز به١ٕ بؤ ق١ضف نطزٕ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ثطؤش٠نـ  إ نـٝرت ي١غـ١ض ١ْٖـس
َٞ بؤ قـ١ضف نـطزٕ ب٠ٛغـَ ، ٖـ١ض٠ٖٚا قـ١الس١ٝٝتٞ ئٝـساض٠ زضٚغـت نطا٠ٚنـاْٞ          ِضؤتري ن١ ظؤض ظ٠ضٚٚض ١ْب
َٟ ق١ضؼي  ََٜ ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ بتٛأْ ي١ٚ بٛزدا١ْٜإ بؤٜإ ت١خكٝل ز٠نط ٠ٚنٛ ط١ضَٝإ ز٠غ١يتٝإ ظٜاتط بسض

َٞ،        ظٜاتط به١ٕ ٚ ب١ٖٝٛاٟ ئـ٠ٚ١ّ نـ١ َٝعا١ْٝٝنـ١َإ ت١    َٟ، يـ١ خعَـ١تٞ نؤَـ١يْٞ خـ١َيو زا بـ قـسٜل بهـط
 غٛثاؽ.

َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض
 ناى ١ْشاز، ؾ١ضَٛٚ.

:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٞ، ١ٜعين ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝـازا سهَٛـ١ت    ٚا زٜاض٠ ب١ عاّ ق١ز٠ضٟ سه١َٛت ٚا ن١ٚتؤت٠ٚ١ ن١ خؤؾ١ٜٚػت ١ْب
َٜػاٟ تاٜب١ت٠ٚ١ٝٝ ئٝـ ز٠نات، ن١ يـ١   َٝو ٜاغا ٚ ِض خؤؾ١ٜػت ١ْٝ ب١ س١قٝك١ت، ١ٜعين سه١َٛت ب١ نؤ١ََي
َٜهدػــتين نؤ١ََيطــ١ ٚ ٚيت، تــ١بٝعٞ ظؤضدــاضإ ٚا    ٠َٜٛبــ١ضزٕ ٚ ِض ١ٜ٠َٛٝنٞ  زٜــاضٟ نطاٚزاٜــ١ بــؤ ب١ِض نٛاضنــ

َٝبطـات نـ١           َٜو ٖـاٚٚيتٞ ٚا ت َٝت نـ١ ئـ١ّ نـ١ف ٚ ١ٖٚاٜـ١ف ِض٠ْطـ١ ١ْٖـس َٝو يـ١ ئاظازٜٝـ١ناْٞ ٜـإ     ز٠ب ب١ؾـ
َٟ، ٖـ١ض بؤٜـ١ف ز٠بٝـٓري يـ١ ٖـ١َٛٚ ٚيتـاْٝـ ١ٖضٚاٜـ١، نـ١ ظؤضدـاضإ             ٌَٝ ز٠نـط َٝؿـ َٝو ي١ َاؾ١ناْٞ ث ب١ؾ
ــ١ي١            ــإ ١َغ َٝو ٜ ــت ــ٠ٚ١ٟ زاٚاٟ ؾ ــؤ ئ ــ١م، ب ــ١م ٚ ْاس ــ١ س ــاِض٠ٚا، ب ــ١ِض٠ٚا ٚ ْ ــا ب َٟ د ــط ــاْسإ ز٠ن خؤثٝؿ

َٞ يـ١ ئـٝـ ٚ ناض     ٠نـاْٞ، ِضاغـ  ظؤض قػـ١ ي١غـ١ض بٛزدـ١ نـطا بـ١        سه١َٛتٝـ ي١ ع١ٜين نات بـ١ضز٠ٚاّ ز٠بـ
َٜعّ ناى  َٝري، ١ٜعين ئ١ٚا١ْٟ ن١ َا١ْٚت٠ٚ١، ب١تاٜب١تٞ بطاٟ ب١ِض ًَ ١َُٝ بٝ َٝو ١َْا٠ٚ ن١ ئ س١قٝك١ت ٖٝ  ؾت
عُاز ٚ ناى عُط ٚ ناى قـباح ٚ ئ١ٚاْـ١ ب١ِضاغـ  قػـ١ٟ دٛاْٝـإ نـطز، َـٔ ثؿـتطريٟ قػـ١ناْٝإ ز٠نـ١ّ،           

َٜو قػ١ف نطا ب١ َٝـت نـ١            ب١يّ ١ْٖس َٓٝ َٝطَٛـإ بٛزدـ١ ز٠ٖ س١قٝك١ت نـ١ ٠ٚنـٛ ِض٠خٓـ١ بـٛٚ يـ١ بٛزدـ١، ب
َٟ، ال١ْ١ٜناْٝؿــٞ ِضٕٚٚ     َٞ بطــري َٝهٞ ظؤض ئاغــاٜٞ ز٠بٝــِٓ نــ١ ِض٠خ١ٓؾــٞ يــ َٟ، ئــ٠ٚ١ ؾــت َٞ بطــري ِض٠خ١ٓؾــٞ يــ
        ٞ َٝبهؤَيٝٓـ٠ٚ١ نـ١ بٛزدـ١ يـ١ خعَـ١تٞ نؤَـ١يْ َٝط٠ زاْٝؿتٜٛٚٔ بؤ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ي ١َُٝ ي َٝطَٛإ ئ َٜت٠ٚ١، ب  بهط

َٞ، يـ١ خعَـ١تٞ ئآٜـس٠ٟ     َٞ، ي١ خع١َتٞ ئابٛٚضٟ نٛضزغتإ زاب َٞ، ي١ خع١َتٞ خ١َيهساب خ١َيهٞ نٛضزغتاْساب
َٜو              َٞ، ب١يّ َٔ ز٠ثطغـِ زاخـؤ نـ١ ئ١طـ١ض بٛزدـ١ بـ١ٚ ؾـه١ٜ١ً نـ١ بـ١ س١قٝكـ١ت نـ١ ١ْٖـس نٛضزغتإ زاب

َٝػـتا نـؤٕ          آزاٛ) َٞ بٛٚ ن١ بـ١ٚ ؾـه١ٜ١ً، ئـ١زٟ باؾـ١ ئـ١ٚ ئاؾـ١ ٖـ١تا ئ َٟ ي طـ١ِضا٠ٚا ئـ١ٚ ٠ٚظعـ١ نـؤٕ     (ّ طٛ
٠َٜٛن٠ٚٛا ئ١ٚ باضٚزؤخ١ غ١قاَطري٠، ئ١ٚ ئ١َٔ ٚ ئاغاٜؿ١ نؤٕ ت١ضتٝب بـ٠ٚٛا ٜـ١عين ب١ِضاغـ  ، ئـ١ٚ      ب١ِض
٠َٜٛنـٕٛٚا ٜـإ        َٝري قٛتاةا١ْ ٚ ظاْهؤ ٚ ١ْخؤؾدا١ْ ٚ بٓهـ١ ت١ْسضٚغـتٝٝا١ْ ٜـ١عين نـؤٕ ب١ِض ًَ ١َٖٛٚ با ب

١َُٝ ٠ٚى ز٠ظاْري ن١ ئ١ َٝهٞ       غ١ْت١ضٟ ِضؤؾٓبريٟ، ئ َٝو ْٝـ١ نـ١ ز٠َٚيـ١ت ٚ بٛزد١ٜ١ بٛزدـ١ٟ ٜـ١عين ز٠َٚيـ١ت
َٝسا ب١  َٝت، ئ٠ٚ١ بٛزد١ٜ١ن١ ن١ ظؤض ي١ بطاز٠ضاْٝـ ئٝؿاض٠تٝإ ث غ١ضب١خؤ ٚ خا٠ٕٚ ق١ٚاض١ٜ٠نٞ تاٜب١تٞ ب
َٟ نـ١ ئـ١ٜٚـ يـ١ ظؤض ال١ْٜـ٠ٚ١ ت١ئػـرياتٞ غٝاغـٞ             بهِط بهِطٟ ٠ٚنـٛ غـًؿ١ٜ١ى يـ١ سهَٛـ١تٞ ؾٝسضاَيـ٠ٚ١ ز

َٜــ َٜع غــ١ضؤنٞ   ي١غــ١ض٠، نــ١ زض صنطا٠ٟٚ ئــ١ٚ ٠ٚظع١ٜــ١ نــ١ سه١َٛتــ١ ٜــ١ى يــ١ زٚاٟ ١ٜنــ١ناْٞ ب١غــسا، بــ١ِض
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َٝهٞ خـا٠ٕٚ قـ١ٚاض٠ ْٝـ١،            ث١ضي١َإ، ت١بٝعٞ طٛشيإ نـ١ ئـ١ٚ بٛزد١ٜـ١ يـ١ س١قٝكـ١ت زا بٛزدـ١ٟ سهَٛـ١ت
َٟ ب١ِضاغـ ، ئـ١           ٍَ بهـط َٞ بـ١ قـ١ز٠ض خـؤٟ تـ١عاَٛيٞ ي١طـ١ َٝٞ قابًٝٞ ئ١ٚ ١َٖٛٚ، ٜـ١عين ز٠بـ ًَ ٚ ١ٜعين ن١ ب

َٟ ي١ ب١غـسا، ئـ١ٚ ٠ٚظعـ١ٟ نـ١ بـ١ بهـِط بهـِطٟ، ئـ١ٚ ز٠غـ  ز٠غـت١ٟٝٝ ي١الٜـ١ٕ سهَٛـ١تٞ              ثاض١ٜ٠ف ن١ ز
َٞ، ض يـ١ ِضٟٚٚ       َٝهٞ دٝـاٚاظٟ ٖـ١ب َٝهٞ دٝاٚاظٟ ١ْٝ ب١ِضاغ ، َٔ ٚاٟ ْـابِٝٓ غٝاغـ١ت ؾٝسضاَي٠ٚ١ ن١ غٝاغ١ت

 ٞ َٜع غـ١ضؤن ث١ضيـ١َإ، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ ب١ِضاغـ       غٝاغ٠ٚ١ٝٝ، ض ي١ ِضٟٚٚ ئابٛٚض٠ٚ١ٜٝ ب١ضاَب١ض نٛضزغتإ، ب١ِض
َٟ، زٜـاض٠     َٞ ي١ٚ ساَي١تا١ْ، ئ١ٚ عٝذع٠ٟ ن١ بـاؽ ز٠نـط َٞ، ئاغاٜٞ ز٠ب َٝهٞ ئٝعتٝازٟ ز٠ب َٝطَٛإ ؾت عذعٜـ ب
َٝو زا نـ١ نٛضزغـتإ بـ١      بٛزد١ ١ٜعين ئ١ٚ ت١خكٝكات١ٟ ن١ بؤ ٠ٚط١ِضخػذي زاْسضا٠ٚ ١َع١ًَٛ ي١ ساَيـ١ت

َٜت َٝس٠ث١ِض ئ١ٚ ١َٖٛٚ ١َئػات١ٟ ب١خؤ٠ٚ ز٠ٜٛ، ١َع١ًَٛ بٛزد١ٟ ٠ٚط١ِضخػذي   ؾ١تط١ٜ٠نٞ ئٝٓتٝكايٞ زا ت
ٍَ بس٠ٜٔ ي١ ئآٜـس٠زا   َٞ ن١ ١ٖٚ َٝهُإ بؤ ئ٠ٚ١ ب َٝت ١َٖٛٚ ١َٖٚي ١َُٝ ز٠ب َٝت، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ب١ِضاغ  ئ ظٜاتط ز٠ب

َٜب١ ساَي١تٞ ن١ َٝٓا٠ٚ١ْ ٚضز٠ ٚضز٠ ظٜاز بهط َٜطاٟ بٛزد١ٟ ٠ٚب١ضٖ َٜطخاْٞ ئابٛٚضٟ نٛضزغتإ ي١ ِض َٜـت،   ش بهط
َٞ، ٜـ١عين ٖـ١ض ضٚٚخـإ ٚ ضٚٚخـإ ٚ      َٝري ي١ ن١ْسٟ ز٠ضٚٚخ ًَ َٜط خاْٞ ئابٛٚضٟ ن١ با ب ئ١ٚ بٝٓاٟ ١ٜعين ش
ٍَ ز٠ضبــاض٠ٟ ئــ١ٚ     َٟ، ئــ١ٚ ََٛات١يــ١ٟ ب١غــسا ٚ سهَٛــ١تٞ ؾٝــسضا َٝهٞ بــؤ بهــط ضٚٚخــإ ٚ ناٚيهــاضٟ، سٝػــاب

َٜهٞ بـؤ زابـيَن نـ١ ئـ٠ٚ١         َٜٝٛػـت١ غـٓٛٚض َٟ بـ١ س١قٝكـ١ت، بـ١ ثـاض٠       ق١ضظا٣١ْ ن١ ي١ الٟ َـا٠ٚ، ث بـ٠ٚ١ ز٠نـط
َٝـٞ ضاطـريا٠ٚ،              ًَ َٟ نـ١ يـ١ الٜـ١ٕ سهَٛـ١تٞ ؾٝسضاَيـ٠ٚ١ ٠ٚنـٛ ب َٟ ئ١ٚ ١َٚظٚعاْـ١، بـ١ٚ ١َبايٝػاْـ١ ز٠نـط ز٠نط
         ،َٟ َٝهٞ بـؤ بهـط َٞ، سـ١ي َٜطـاٟ غٝاغـٞ بـ َٞ ٜـإ بـ١ ض َٜطاٟ ٜاغاٜٞ ب َٟ ئٝٓذا ب١ ِض َٜهٞ بؤ زابٓط َٜٝٛػت١ غٓٛٚض ث

َُٝـ١ باغـٞ بهـ١ٜٔ،          ضاغ  بطاز٠ضإ ظؤض ١َٚظٚعٝ َٝؿـت٠ٚ١ بـ١ س١قٝكـ١ت نـ١ بـؤ ئ إ باؽ نطز، ٖٝهـٝإ ١ْٖ
َٝـ ئ٠ٚ١ف َٔ ب١ س١قٝك١ت ز٠غتدؤؾٞ ي١ يٝص٣١ْ زاضاٜـٞ ز٠نـ١ّ    َٜهٞ ب١غٝت ن١ ، ث َٝؿٓٝاض ب١يّ ن١ْس ث

    ٚ َٝصْـ٣١ زاضاٜـٞ ٚ ئـابٛ َٜٓس٠ٚ٠ ب١ضاغـ ، ي َٜهٝإ ١ٖض خٛ َِٝ، ن١ بطاز٠ضإ ١ْٖس ًَ َٝػتا بٝ ضٟ ن١ ي١ بريّ نٛٚ ئ
َٝص١ْناْـ١، نـ١ ئـ٠ٚ١ ب١ضاغـ  ظؤض        َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚض١ٜ، نـؤٟ ٖـ١َٛٚ ي ١ْى ١ٖض ئ١ٚ ضاثؤضت١ ١ٖض ئٞ ي
َٝــ٠ٛ َاْــسٚٚ بــٕٛٚ ٚ نــ١ْس   َٝطَٛــإ ز٠ظاْــري نــ١ نــ١ْس ث َٜٓسٜتٝــ٠ٚ١ ب َٝــ٠ٛ َاْــسٚٚ بــٕٛٚ، ئــ٠ٚ١ٟ نــ١ خٛ ث

   ٚ َٝسا١ٜ، َٔ ٖٝـٛازاضّ ئـ١ٚ ئٝكترياساتـ١  َٝؿٓٝاضٟ نانٞ ت َٝؿـٓٝاضا١ْ بـ١ ْـ١ظ٠ضٟ ئٝعتٝبـاض      ئٝكترياسات ٚ ث ث
َٝؿٓٝاضا٣١ْ نـاى   َٝذط١ ي١ٚ ث َٝؿٓٝاضٟ ب١غٝتِ ١ٜ١ٖ ب َٟ زٚٚ ث َٟ، ١ٖض٠ٖٚا ١ٖض ب١ٚ بؤ٠ٚ١ٜ١ْ ز١َ٠ٚ ٠ٚضبطري
َُٝٛاٜــ١ ظؤض    َٟ زٚٚباض٠ٜــإ به١َــ٠ٚ١، ئــ١ٜٚـ نــ١ ث قــباح ٚ نــاى عَٛــ١ض ت١قــسضيٝإ نــطز، ب١ضاغــ  ْاَــ١ٚ

َٝهٝإ ب١ْٝػب١ت عٝ ز نطزْ َٝط ب١ضاغ ، َـٔ ض ططْط١، ١ٜن ٍَ   َٝو ي١ ١ٖضزٚٚ ١ْخؤؾدا٣١ْ ١ٖٚي ٠ئـِٝ ي١طـ١
ــ١  ــ١ٚ ض٠ئٝا١ْٜ ــ١ضزٚٚ     ٖــ١َٛٚ ئ ــاض٠ٟ ٖ ــطإ ز٠ضب ــه١ف ن َٝؿ ــ١ ث ــٓٝاضا١ْٟ ن َٝؿ ــ١ٚ ث ــ١ ئ ــ١ّ ن ــتطريٟ ز٠ن ، ثؿ

َٜٝٛػـتٝإ بـ١ عًـ٢ االقـٌ ْؤش٠ْهطزْـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١، بـ١ ظٚٚتـطٜٔ           ١ْخؤؾدا١ْ، ١ْخؤؾدا١ْنإ ب١ س١قٝكـ١ت ث
   َٟ َٜـت           ناتٝـ ب١ضاغـ ، ز٠نـط َٜٓـ٠ٚ١، بـ١يّ ز٠نط َٜٔ ٚ زضٚغـت بهط َٝـو بـسض َٜٓـ٠ٚ١، ؾـ١ضت ْٝـ١ ت ْـؤش٠ٕ بهط

٠ٚ١َٜٓ، ئ١ط١ض د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ْاظامن، َٔ ب١ضاغ  نابطا١ٜنٞ ئـابٛٚضٟ ْـاؽ ْـِٝ، ئ١طـ١ض      ْؤش٠ٕ بهط
   ٞ َٝه َٜٓ َٝــت، يــ١ ؾــٛ َٜطــاٟ َْٛاق١يــ٠ٚ١ ب َٝــو يــ١ٚ ١َغــ١ي١ٜ١ بهــات يــ١ ِض َٝــت عٝ د َٝــت، بتٛاْ تــط ٚ  ئــ١ٚ بعاْ

١ٖض٠ٖٚا، ١ٖض ي١ باب١تٞ ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝ ب١ضاغ  ١َغ١ي١ٟ زضٚغت نطزْٞ نؤطاٜـ١ى بـؤ زانطزْـٞ ز٠ضَـإ،     
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َٝٓٓـ٠ٚ١،           َٜهٝإ ز٠َ َُٜٞ نٛضزغـتإ ١ْٖـس َٜٓـ١ ْـاٚ ٖـ١ض ب١ضاغ  ١ٜى ي١ٚ ؾتا٣١ْ ن١، ئـ١ٚ ز٠ضَاْاْـ١ٟ نـ١ ز
َٝهػجا١ٜض َٝهػجا١ٜضٜـ ١ْبٔ ٠ٚنٛ ئ َٜهٝإ ي١ٚ ز٠ضَاْا١ْ ئ ، ب١يّ نْٛه١ زانطز١ْنـ١ٜإ نـٛايٝ    ض٠ْط١ ١ْٖس

َٝـو نـ١ف ٚ ٖـ١ٚاٟ            َٝـٞ نـ١ف ٚ ٖـ١ٚاٟ ْٝٝـ١، نـْٛه١ ٖـ١ض ز٠ضَاْ ت١ٚاٚ ١ْٝ ٚ، نْٛه١ زانطز١ْن١ٜإ بـ١ ث
َٝهػــجا١ٜض ْــ١ب٠ٚٛ، بــ١يّ غــٛٚزٟ خــؤٟ يــ١ ز٠غــت زا٠ٚ ٚ      َٝؿــتا ئ َٟ، ظؤض دــاضإ ئــ١ٚ ز٠ضَاْــ١ ٖ خــؤٟ ز٠ٚ

َٝهػجا١ٜض ب٠ٚٛ ب١ ٖؤٟ خطاثٞ زانطزْٝإ، ٜ َٝؿٓٝاضٟ ئـ١خريّ ئ٠ٚ١ٜـ١ ز٠ضبـاض٣٠    ئ ١عين ت١خعٜٔ، ب١ضاغ  ث
١َٜٓٚاض٠ناْٞ نٛضزغـتإ ْـ١ٖات٠ٚٛ نـ١      َٝو ز٠ضباض٣٠ ؾـٛ ١َٜٓٚاض٠ناْٞ نٛضزغتإ، ب١زاخ٠ٚ١ ٖٝ  ؾت ١َٜٓ ؾٛ ؾٛ
َٝؿــه٣١ ؾاضغــتا١ْٝت بــ٠ٚٛ يــ١ ٖــ١َٛٚ دٝٗاْــسا، ٖــ١َٛٚ نــاخ١            ظؤض ظؤض ططْطــ١، ز٠ظاْــري نٛضزغــتإ ب

َٞ  ب١ضز١ٜٝٓنإ ي١ ناخ١ ب َٟ ن١ ظٜطاع١تٞ يـ ١ضز١ٜٝٓناْٞ نؤ٠ٚ١ْ بطط٠ ١ٖتا ز٠طات١ ناخ١ ب١ضز١ٜٝٓناْٞ ْٛ
ٍَ، ت١قطٜب١ٕ  ١َٜٓٚاضٟ ْعٜو ن١َه١َا َٝذطـ١ يـ٠ٚ١ٟ ْعٜهـ١ٟ     15ث١ٜسا بٛٚ، ؾٛ َٜو َا٠ٚ، ١ٜعين ب نًٝؤ١َتط

١َٜٓٚاض ١ٜ١ٖ ي١ نٛضزغتإ ن١ ١َٖٟٛٚ ت١غذٌٝ نطا٠ٚ ي١ ئاغاضٟ عرياقٞ ن١ ناتٞ خ 7111 ؤٟ ن١ ظٜاتط ؾٛ
َٞ يـ١             ١َٜٓٚاض غـٛٚزٟ ٖـ١ب َٞ ْـ١زاض٠ٚ ٚ ض٠ْطـ١ ئـ٠ٚ١ ١َغـ١ي١ٟ ؾـٛ َٝهٞ ثـ ب١ضاغ  ب١زاخ٠ٚ١ ٖـٝ  ئٝٗتُٝـاَ
َٝت١ ٖؤٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ي١  َٞ ن١ ط١ؾت ٚ طٛظاض ب١ س١قٝك١ت ز٠ب ال١ْٜٞ ط١ؾت ٚ طٛظاض٠ٚ٠، ١ٜعين غٛٚزٟ ١ٖب

َٝٔ ١ْؾ  ب١ضز٠ٚاّ، ١ٜعين تـؤ ت١َاؾـ   َٝطا ز٠َي اٟ ٚيتـاْٞ ٠ٚنـٛ بـانٛٚضٟ ئـ١ؾطٜكٝا     َٛغت١قب١يسا ٚ ي١ ظؤض د
َٝهٝـ ب١ ط١ؾـت ٚ طـٛظاض بـس٠ٜٔ نـ١      َٜٝٛػت١ ئٝٗتُٝاَ ١َُٝ ث به١، ئ١غ١ًبٝإ ي١غ١ض ط١ؾت ٚ طٛظاض ز٠شٜٔ، ئ
َٝؿــاْٞ ط١ؾــت٠ٛضإ بــؤ نٛضزغــتإ، يــ١ زٚا قػــ١َسا تــ١بٝعٞ بــطاز٠ضإ   َٝهٞ ططْطــ١ يــ١ ضان ١َٜٓٚاضٜـ ب١ؾــ ؾــٛ

َٝٔا، ظؤض غٛثاؽ.١َٖٛٚ قػ١ٜإ نطز١ٜ، َٔ ْاظامن ئ١ٚ بط  از٠ضا٣١ْ َإٚ ض ز٠َي
َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض

ٍَ ؾ١ضَٛٚ.  ناى ؾاظ
َٜع   حمُس قازض)ب١ؾاض٠تٞ(: فاضلب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜـو، بـ١ س١قٝكـ١ت           َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ، زٚٚ غـ١عات داض َٝـ ئ٠ٚ١ٟ به١ُ غ١ض قػـ١ ٚ باب١ت١نـ١ّ، ٜـ١ى ث َٔ ث

َٜـص٠، ئ١طـ١ض زٚٚ          ي١ب١ض ئـ٠ٚ١ٟ   َٜع٠نإ ظؤض ؾـ١ن١ت ز٠بـٔ ٚ َـا٣٠ٚ نؤبْٛٚـ٠ٚ١نإ ظؤضٜــ زض ئ١ْساَـ١ بـ١ِض
َٝػـتا غـ١ٜط بهـ١ٕ يـ١ناتٞ قػـ١            َٟ بؤ ئ٠ٚ١ٟ يـ١ نـاتٞ قػـ١ نـطزٕ ظؤضبـ١ٟ، ئ َٜو ثؿ١ٜٚٛى بسض غ١عات داض

       ٛ َٜـو ثؿـ َٝتـ١ بِطٜـاض زٚٚ غـ١عات داض َٟ ٜـ١عين بب ١ٜٚنٞ نطزٕ ظؤضب١ٟ ئ١ْسا١َنإ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٕ، ئ١ط١ض بهـط
ــإ   َٝو ٜ ــاض٠ط ــطزٕ ٚ         21ن ــ١ ن ــاتٞ قػ ــ١ ن ــٔ ي ــاز٠ ز٠ب ــساَإ ئاَ ــ١َٛٚ ئ١ْ ــ  ٖ ــٝرت ب١ضاغ َٟ، ئ ــسض ــ١ ب ز٠ق

 َٛالس١ظات.
َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض

َُٝـ١   َٝؿٔ ٚ ئاٚ ز٠خؤ٠ٚ١ْ، ب١ؽ ئ ٠َٛٝ ١َٖٛٚتإ ئٝػطاس١ت ز٠ن١ٕ ٚ ناٟ خؤتإ ز٠خؤ٠ٚ١ْ ٚ دط١ض٠ ز٠ن ئ
َٝٞ ١َسطَٚري، ؾ١ض  َٛٚ ب١ضز٠ٚاّ ب١.ي
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َٜع  حمُس قازض)ب١ؾاض٠تٞ(:فاضل  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜهٞ بـاف بـ١ْاٚ        َٝٞ ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ، ئٝػـتٝعطاظ َٝو، ب١ تاٜب١تٞ ي١ّ خٛي١ٟ غـ ١َُٝ ١َٖٛٚ غاَي زٜاض٠ ئ
َٝؿٓٝاضا١ْ، ٜـا  ٕ ئـ١ٚ ض٠خٓاْـ٣١ نـ١    ١َٖٛٚ ِض٠ٚتٞ ضٚٚزا٠ٚناْسا ز٠ن١ٜٔ ب١ َْٛاغ١ب١ٟ بٛزد٠ٚ١، ئ١ٚ ِضا ٚ ث

َُٝـ١         َٟ ئ َٞ بـيَب، بـ١يّ يـ١ س١قٝك١تـسا ْـانط َُٝٛا١ٜ ٚاضٜس٠ ٚ ئـ١ب َٝؿه١ف نطإ، ث ي١ْاٚ َْٛاق١ؾ١ٟ بٛزد١ ث
  ،َٞ ئ١ط١ض ن١ّ ٚ نِٛض١ٜنُإ بٝين ز٠ٚضٟ سه١َٛت غؿط به٠ٚ١ٜٓ١، ب١يّ ئ٠ٚ١ْس٣٠ ن١ َٔ َٛالس١ظ٠ّ نطزبـ

   ٛ َُٜٞ ن ضزغـتإ غـؿط نطا٠ٚتـ٠ٚ١، يـ١ٚ ٖـ١َٛٚ ز٠غـته١ٚت١       ي١ ظؤضب١ٟ َْٛاق١ؾـ١نإ ز٠ٚضٟ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض
َٝو يـ١    َٝٞ غٛٚز١َْس بٕٛٚ، ٜـ١ن باؾ١ ٚ ي١ٚ ١َٖٛٚ ز٠غته١ٚت١ ب١ ن١َيه٣١ ن١ غ١ضد١ّ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ي
َٝهٞ نٛضزغـتإ ٚ خـ١َيهاْٞ بٝـاْٞ، ط١ؾـتٝاضإ نـ١ ِضٚٚ يـ١             ز٠غته١ٚت١ ظؤض باؾـ١نإ نـ١ ئـ١َِطؤ ٖـ١َٛٚ تـان

َٝٞ غٛٚز َٝو ي١ زْٚٝا، ئ١ٜٚـ ١َغائًٝٞ نٛضزغتإ ز٠ن١ٕ ٚ ي َٝؿِ ٚا١ٜ ْٛقت١ٟ غ١ض٠ٚضٟ ١ٖض ٚيت ١َْسٕ، ث
َُٜٞ نٛضزغـتإ، ٖـ١ض نـ١ْس٠ نـ١ يـ١ ٜـ١ى، زٚٚ س١ؾتـ١ٟ ضابـٛضزٚٚ َْٛاق١ؾـ١ٟ           ئ١َٝٓ١، ن١ ئ١َِطؤ ي١ ١ٖض

َٝٓا ن ١ ثطؤش١ٜ٠نُإ نطز، ثطؤش٠ٟ ٜاغاٟ تريؤض، ن١ ظؤض َْٛاق١ؾ١ نطا ١َْٝيَن، ب١يّ خؤؾب١ختا١ْ ز٠ْطٞ ٖ
َُٝـ١            َٝهـ١ يـ١ٚ ز٠غـته١ٚتا٣١ْ نـ١ ئ َُٜٞ نٛضزغـتاْسا ٖـات٠ٚٛ، ١ٜن سيٝيَن، ئ١ّ ئ١َٝٓ١ت١ٟ ن١ ئـ١َِطؤ يـ١ ٖـ١ض
َٝـسا بهـ١ٜٔ،          َٝـسا بهـ١ٜٔ، ََٛاض٠غـ١ٟ غٝاغـٞ ت ز٠تٛاْري ي١ ١َٖٛٚ بٛاض٠ناْسا ََٛاض٠غ١ٟ شٜـاْٞ خؤَـاْٞ ت

َٝسا به١ٜٔ، ََٛاض٠غ١ٟ باضٟ  نؤ١َي١ٜتٞ ٚ ئٝذتُٝاعٞ خؤَاْٞ ََٛاض٠غ١ٟ بٛاضٟ ئٝكتٝكازٟ ٚ ئابٛٚضٟ ت
    َُٜٞ َٝه١ ي١ ز٠غته١ٚت١ باؾ١نإ نـ١ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض َٝسا به١ٜٔ، ي١ ١َٖٛٚ ضٚٚزاٚ ٚ ال١ْ١ٜنا٠ٚ١ْ ئ٠ٚ١ ١ٜن ت
َٝص٣١ْ زاضاٜٞ ئـ٠ٚ١ّ يـ١ ٜـاز نـٛٚ،      َِٝ ي١ ي َٝبٛضز٠ٚ١ْ ئ١َي َٝٓا٠ٚ، ١ٖض ن١ْس ب١ زاٚاٟ ي نٛضزغتإ ب١ ز٠غ  ٖ

َٝص٣١ْ زاضاٜٞ َُٝٛا١ٜ ي١ غايٕ باؾرت ٚضز٠ناض١ٜٝنٞ ظؤض باؾٝإ  ن١ ب١ س١قٝك١ت ي ي١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ث
َٜٝٛػـت١ ٚ           َٝـ نـاٚ، ٜـ١عين ئ١ٚاْـ٣١ نـ١ ث ي١ْاٚ ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠زا نطز٠ٚٚ، ٖـ١َٛٚ ال١ْٜـ١ناْٝإ خػـتٛٚت١ ثـ

َٝصْـ١ناْٞ ث١ضيـ١َإ نـ١ َٛالسـ١ظاتٞ خؤٜـإ زا           َٝهـطاٟ ي َٝو يـ١ ضاثـؤضتٞ ت ٠ٚ َٛالس١ظاتٞ ٚضزٜـإ زا٠ٚ، ب١ؾـ
َٝطـاٟ ز٠غتدؤؾـ١ٝ، بـ١ ت١ئهٝـسٜـ ظؤض َاْـسٚٚ             ي١ْاٚ ئـ١ٚ ضاثؤضتـ١زا تؤَـاض نـطا٠ٚ، ئ١َـ١ ب١ضاغـت١ٝن١ٟ د
َٞ ز٠نـ١ّ نـ١ تـا         َٝسٜؿِ ز٠خٛاغت ٚ ي١الٟ خؤ٠ٚ١َ ز٠غتدؤؾـٞ ٚ َاْـسٚٚ ْـ١بْٛٚٝإ يـ بٕٛٚ، ب١يّ َٔ ئَٛ

َُٜٞ نٛضزغتإ زٜاض٠ غاي١ْ ١َُٝ ي١ ١ٖض َٝػتاف ي١ْاٚ ئ١ٚ َاْسٚٚب١ْٕٚٛ، ئ َْٛاق١ؾ١ٜ١نٞ نِط ٚ ثِط ي١غ١ض  ئ
َٝـسّ ز٠خٛاغـت، نـْٛه١        َٟ، ئ١ٚ َْٛاق١ؾا٣١ْ ن١ ز٠ٜه١ٜٔ، َـٔ يـ١ الٟ خؤَـ٠ٚ١ ئَٛ ١َغ١ي١ٟ بٛزد١ ز٠نط
َْٛاق١ؾ١ٟ بٛزد١ ز٠ن١ٜٔ، َْٛاق١ؾ١ٟ ثاض٠ ز٠ن١ٜٔ، ثاض٠ ن١ ض٠ب  ب١ شٜاْٞ نؤ١ََيطا٠ٚ ١ٜ١ٖ، ي١ ٖـ١َٛٚ  

َٝ ٍَ ظٜـاتط زٚٚ ساَيـ١تٞ ظؤض         ضٚٚ ٚ ال١ْ١ٜنا٠ٚ١ْ، ب١يّ ئ٠ٚ١ْس٣٠ َٔ ت ٍَ ٚ ئـ١ّ غـا بـٝين ز٠نـ١ّ، ظؤضبـ١ٟ غـا
١َُٝ قػ١ ز٠نـ١ٜٔ بـؤ بـ١ضز٠ّ ِضاٟ     َٝهٞ زاخطاٚزا قػ١ ْان١ٜٔ، ئ ١َُٝ ي١ْاٚ ٖؤَي خطامثإ ئٝػاض٠ نطز، نْٛه١ ئ
َٝبٝين ِضاٟ خ١َيهاْٞ نٛضزغتإ ٚ َٛتاب١ع١ٟ ئ١ّ َْٛاق١ؾا١ْ ز٠نـ١ٕ نـ١ٚا    طؿ  ن١ْاَي١ناْٞ ضاط١ٜاْسٕ ٚ  ت
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١َُٝ ي١ْاٚ ٖؤَيٞ ث١ضيـ١َإ ز٠ٜهـ١ٜٔ، بـ١يّ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ يـ١ الٟ َـٔ ْٝطـ١ضاْٞ زضٚغـت نـطز٠ٚٚ زٚٚ خاَيـ١،             ئ
١َُٝ طَٛإ زضٚغت ز٠ن١ٜٔ ي١غ١ض ئ١ّ ز٠غ١يت ٚ سه١َٛت١ ن١ ِضؤشا١ْ ٜـإ   َٝهٝإ ب١ س١قٝك١ت ظٜاتط ئ ١ٜن

 ٚ َٜتـ١ َٝػو ٚ ثطٚغهُإ بؤ ز َٝري غاي١ْٚ َاْطا١ْ ز٠بٝٓري ن١ْس ئ ًَ ٠ نـ١ ئـ١ْؿاٍ نـطإٚ يـ١ ئـ١دماَٞ بـ١       با ب
َُٝـ١        َُٜٞ نٛضزغتإ ب١ ز٠غت ٖـات٠ٚٛ، بؤٜـ١ ب١ضاغـ  س١قـ١ نـ١ ئ َٝٓاْٞ ئ١ٚ ز٠غته١ٚت٣١ ن١ ي١ ١ٖض ز٠غتٗ
ئٝؿاض٠ت ب١ ال١ْ١ٜ خطاث١ناْٞ خؤَإ ز٠ز٠ٜٔ، س١قٝؿ١ ئٝؿاض٠ت بـ١ ال١ْٜـ١ ئٝذابٝـ١ناْٞ خؤَـإ بـس٠ٜٔ،      

١َُٝ ب١ ز٠غتُإ ٖات٠ٚٛا، ئاٜا ي١غ١ض ئ١غاغٞ نْٛه١ ئ١ّ ز٠غته١ٚت١ ٚ ئ١ّ ئ١ظ١َْٚٛ ي١غ١ َٝو ئ ض ض ئ١غاغ
َُٝـ٣١ زا٠ٚ نـ١ تـا      َٝه١ بـؤ  ئ َٝٓا٠ٚا، ٜإ ١ٖز١ٜ ٚ ز٠غت ٚ زٜاضٟ خ١َيه ضٚح ٚ قٛضباْٞ خؤَإ ب١ ز٠غتُإ ٖ
َُٝـ١،    َٟ، ئ١َ١ س١قـ١ ئ َٞ ئٝٓهاض١ٜٝنٞ ت١ٚاٚ ي١غ١ض َاؾ١ ض٠ٚاناْٞ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ز٠نط ٍَ ب َٝػتاؾٞ ي١ط١ ئ

َٝهِ ي١ٚا٣١ْ ظؤضبـ١ٟ نـات يـ١ْاٚ ن١ْاَيـ١ناْٞ ِضاط١ٜاْـسٕ ض٠خٓـ١ّ يـ١ ز٠غـ١يت          َٔ ب١ف ب١ ساَيٞ خؤّ ١ٜن
ططت٠ٚٛ، ب١يّ ض٠خ١ٓ طـطتٔ دٝاٜـ١، طَٛـإ زضٚغـتهطزٕ دٝاٜـ١ نـ١ طَٛـإ ي١غـ١ض ئـ١ّ ز٠غـ١يت١ زضٚغـت            

١َٜٓضٟ ١ًًَٝتري، ١ٖض نـاّ يـ١ّ ئ١ْساَـ١    ْٛ ١َُٝ َٝـط٠     به١ٜٔ ن١ ي١ب١ضناٟٚ خ١َيو، نْٛه١ ئ َٜعاْـ٣١ نـ١ ي ب١ِض
١َٜٓضٟ  ْٛ ١َُٝ َٝهٞ ئاغاٜٞ ْري، ١ٜعين ١ٖض ١ٜى ي١ ئ ١َٜٓضٟ خ١َيهٞ  18زاْٝؿتٜٛٚٔ خ١َيه ١ٖظاض ْؿٛغري، ْٛ

َِٝ، ظؤض           نٛضزغتاْري ٚ قػ١ناصيإ ب١ ١ْظ٠ضٟ ئٝعتٝباض ٠ٚضز٠طـريٟ، بؤٜـ١ نـ١ َـٔ بـ١ف بـ١ سـاَيٞ خـؤّ ئـ١َي
٣١ ن١ ١ٖٕ، ث١دم١ ة١ٜٓ١ غ١ض ئ١ٚ َٛالس١ظاتا٣١ْ نـ١ ٖـ١ٕ   ئاغا١ٜٝ ث١دم١ ة١ٜٓ١ غ١ض ئ١ٚ ن١ّ ٚ نِٛضٜاْ

َٝبٝٝٓهاْٞ خؤَإ ئاضاغت١ٟ سهَٛـ١ت بهـ١ٜٔ بـؤ     َٝص٣١ْ زاضاٜٝسا ٖات٠ٚٛ، ٜإ ض٠خ١ٓ ٚ ِضا ٚ ت ٚ ي١ ضاثؤضتٞ ي
َٞ نـ١ يـ١ الٜـ١ْٞ ئ١ْساَـ١         ئ٠ٚ١ٟ سه١َٛت ٠ٚيػيإ بسات٠ٚ١ ٚ سه١َٛت ب١ ز٠ّ ئ١ٚ نـ١ّ ٚ نِٛضٜاْـ٠ٚ١ بهـ

َٜع٠ناْ َٝبـ   ب١ِض َٟ، زضا٠ٚت١ سهَٛـ١ت بـؤ د َٝؿه١ف بهط َٟ ٜإ ث َٞ نـطزٕ، بـ١يّ يـ١ ٖـ١َإ     ٠ٚ١ ت١قسِٜ بهط ١د
َٝٔ، َـٔ نـ١          ناتسا ًَـ َٝري، بـ١يّ ٠ٚنـٛ ١َؾطٚظٜؿـ١ بٝ ًَـ َٞ ز٠ز٠ٜٔ ظؤض ٚاضٜـس٠ بٝ ١َُٝ ئٝؿاض٠تٞ ث ئ١ٚا٣١ْ ن١ ئ

َُٜٞ نٛضزغـتإ بـ   َٝه١ ي١ ز٠غته١ٚت١ باؾ١نإ ن١ ي١ ١ٖض َِٝ باضٟ ئ١َين ١ٜن َٝهٞ    ئ١َي َٝٓـا٠ٚ، ؾـت ١ ز٠غـتُإ ٖ
َٝؿٓٝاضا١ْ ز٠ن١ّ  َٝٞ َٛغت١ؾٝس٠، َٔ ثؿتطريٟ ي١ غ١ضتاثاٟ ئ١ٚ ِضا ٚ ث َٝو ي١ّ ٚيت١ ي ظؤض باؾ١ ٚ ١َٖٛٚ تان
َٝصْـ٣١ زاضاٜـٞ ٜـإ بـ١ ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ بـ١ ضاثؤضتـ١نٝـ          َٝؿه١ف ب١ ي ن١ ي١ ؾطانػٝؤْٞ نٛضزغتاْٞ ث

ٍَ ئـ١ٚ ِضا     َٝؿه١ف نطا٠ٚ، َـٔ ناَـٌ ي١طـ١ َٝصْـ٣١ زاضاٜـٞ نـ١          ث َٝو يـ١ ثؿـتطري١ٜنإ بـؤ ي َٝؿـٓٝاضا١ّْ، ٜـ١ن ٚ ث
َٝهـٞ ٖاٚٚاَلتٝاْـ١، ١َغـ١ي١ٟ نـ١ضتٞ       َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ ن١ ئ١َـ١ ططؾت َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ب١ِض ز٠خ١َ١ ضٚٚ، ث
َُٝــ١   َٝهــ١ يــ١ٚ خاناْــ٣١ نــ١ ئ َُٝٛاٜــ١ خــانٞ ثــريؤظٟ نٛضزغــتإ ١ٜن َُٜٞ نٛضزغــتإ، نــ١ ث ٍَ يــ١ ٖــ١ض نؿــتٛنا

َِٝ     ز٠تٛاْري ًَـ َٝػتا ت١ْٗا َـٔ ز٠تـٛامن ب َٝٓري، ن١ ئ َٝٝسا ب١ ز٠غت ب باؾرتٜٔ ز٠غته١ٚت ي١ بٛاضٟ نؿتٛناَيسا ت
ًَـ١،        َٜ ٍَ، ئـ١ٜٚـ يـ١ بـٛاضٟ زا١ْٚ َٝٓا٠ٚ، ي١ بـٛاضٟ نؿـتٛنا َٝؿه١ٚتين بامشإ ب١ ز٠غت ٖ ١َُٝ ث ي١ ١ٜى بٛاضزا ئ

١َُٝ غاَيٞ  َٝو ططؾت ١ٜ١ٖ، ئ َٝط٠ ب١ س١قٝك١ت نؤ١ََي ضابـٛضزٚٚ بالـإ يـ١ طـطؾ  غـاًٜؤ نـطز،       ١ٖض ن١ْس٠ ي
ٍَ ئاغاْهاض١ٜٝى زضٚغت نطا٠ٚ بؤ دٛتٝاضإ، ب١يّ ب١ضاغـت١ٝن١ٟ   َُٜٞ نٛضزغتإ، ئ١َػا ططؾ  غاًٜؤ ي١ ١ٖض
َٞ ب٠ٚٛ، يـ١ غـاَيٞ    َٟ ي َٝؿتا ئ١ّ ططؾت١ ١ٜ١ٖ، نْٛه١ ب١زاخ٠ٚ١ ئ٠ٚ١ٟ ن١ َٔ بٝػت١َٚٛ ٚ ي١ دٛتٝاضامن طٛ ٖ

َٜ ١ًَٟ ١ٖض َٜ ٍَ  ضابٛضزٚٚ زا١ْٚ ١َُٝ ١َٖا١ْ ي١طـ١ ُٞ نٛضزغتإ ِضؤٜؿت٠ٚٛ بؤ ب١غط٠، ئ١َ١ ب١ضاغ  ططؾت١ ن١ ئ
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١ًَنــ١ الٟ خؤَــإ   َٜ ئــ١ٚ بٛزدــ٣١ نــ١ ب١ز٠غــتُا١ٜ٠ٚ١ْ ز٠تــٛاْري ئــ١ّ ططؾتــ١ ناض٠غــ١ض بهــ١ٜٔ، ٖــ١ّ زا١ْٚ
      ٚ َٝت٠ٚ١ٚ ئاغاْهاض١ٜٝنٞ باف بؤ دٛتٝاضإ زضٚغت به١ٜٔ نـ١ غـاي١ْ يـ١ نـاتٞ ت١قـسِٜ نطزْـٞ زا١ْ َٓٝ ًَـ١  سي َٜ

َٞ ز٠نــ١ّ، نــ١ ئ١َــ١ بِطٜــاضٟ بــؤ ز٠ضنــ٠ٚٛ، ١َغــ١ي١ٟ ثــطؤش٠      َٝهٞ تــط نــ١ َــٔ ئٝؿــاض٠تٞ ثــ ١ٖٜاْــ١، الٜــ١ْ
َٜٝٛػـت نـاضٟ ي١غـ١ض ْـ١نطا٠ٚ، َـا٣٠ٚ       َٝػتا ٠ٚنٛ ث َٜو ي١ٚ ثطؤشا١ْ ب١ضاغ  ١ٖتا ئ ب١ضز٠ٚا١َنإ، ٜإ ١ْٖس

ش٣٠ زؤؾـاٟٚ ت١َاتـ١، ئـ١ٚ ثطؤش٠ٜـ١     ت١قطٜب١ٕ نٛاض غاَي١ ثطؤش١ٜ٠ى ي١ ق١ظاٟ ١َٖي١ظ١ ئٝع ٕ نطا٠ٚ، ثـطؤ 
ــ١ الٜــ١ْٞ             ــؤ ز٠ضنــ٠ٚٛٚ زضا٠ٚت ــ٣١ ب ــْٛه١ ئ١َــ١ بٛزد َٝػــتا، ن ــ١تا٠ٚنٛ ئ ــطا٠ٚ ٖ َٝهٞ بــؤ ن ــٝاد ــ١ْٝا غ ت
َٝــٞ             َٝهٞ بــ١ ز٠ٚضٜـسا نـطز٠ٚٚٚ بـ١ د ث٠ٜٛ١ْسٜـساض نـ١ نـاضٟ ي١غـ١ض بهــات، زضا٠ٚتـ١ َكـاٍٚ ٚ ٖـات٠ٚٛ غـٝاد

َٝؿت٠ٚٛ، ئ١َ١ زاخٛاظٟ خ١َيهٞ ْاٚن١ن١ٜ١، ئ١َ١ ظ٠ َٜٝٛػت١ س١قٝك١ت ئ١ٚ نـ١ؽ ٚ  ٖ ضٚٚضٜاتٞ ٚيت١ن١ٜ١ ث
َُٝـ١ف ٖـ١تا ٠ٚنـٛ ئـ١ّ ي١سع٠ٜـ١           َٝـت بـ١ ز٠َٝـ٠ٚ١، خ١َيه١نـ١ ٚ ئ ئ١ٚ ال١ْ١ٜٟ ن١ ثطؤش٠ن١ٟ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ب
ْاظاْري ١َغ١ي١ٟ ناض ١ْنطزٕ ي١ٚ ثطؤش١ٜ٠ ن١ٝا، ٖا٠ٚيمن ئٝؿاض٠تٝإ ب١ ١َغ١ي١ٟ ن١ضتٞ ت١ْسضٚغ  زا، 

ٍَ ئ١ٚ ِضاٜـ١ّ نـ١ بٛزد١ٜـ١نٞ ظٜـاتطٟ بـؤ تـ١ضخإ ٚ تاٜبـ١ت        ن١ضتٞ ت١ْسضٚغ  ب١ س١ق ٝك١ت َٓٝـ ي١ط١
َٝهـ١ يـ١ٚ ن١ضتاْـ١ٟ نـ١ ظٜـاتط            َٟ، نْٛه١ ١َغ١ي١ٟ نـ١ضتٞ ت١ْسضٚغـ  ٜـإ ٠ٚظاض٠تـٞ ت١ْسضٚغـ  ١ٜن بهط
َٟ، بـ١يّ ظٜـاتط خ١َيهـ١ ٖـ١شاض٠نإ ٚ خ١َيهـ١       َٟ ز٠ن١ٚ َُٜإ ب١ٚ خ١َيه١ ١ٖشاض٠ن١، ب١ ١ٖقٝك١ت ١ََٖٛٚإ ض

َٝػـتا زٚٚ ١ْخؤؾـٞ ظؤض يـ١ نٛضزغـتإ ثـ١ض٠ٟ غـ١ْس٠ٚٚ،       ن١ َٟ، ب١ س١قٝك١ت ئ َٝس٠ن١ٚ َٜٞ ت ّ ز٠ضا١َت١نإ ِض
َٝت١ بـٛاضٟ             َٟ، ئـ٠ٚ١ف ز٠نـ بؤ١ٜ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغـ  ئ١طـ١ض بٛزدـ٣١ ظٜـاتطٟ بـؤ تـ١ضخإ ٚتاٜبـ١ت بهـط

َٝطث١دم١ٜ١، ئـ١ّ ز   ٚٚ ١ْخؤؾـ١ٝ ظؤض  خع١َت نطزٕ ب١ ٖاٚٚيتٝإ، ئ١ٜٚـ ١ْخؤؾٞ تاالغُٝا ٚ ١ْخؤؾٞ ؾـ
َُٜٞ نٛضزغـتإ غـ١خت١ بـؤ       َُٜٞ نٛضزغتإ ٚ ناض٠غ١ضنطزْٝؿٝإ يـ١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٖـ١ض ث١ض٠ٟ غ١ْس٠ٚٚ ي١ ١ٖض
َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ يـ١ٚ بٛزدـ٣١       َٟ، ث ٖاٚٚيتٝإ، بؤ١ٜ زاٚاناضّ ظٜاتط بٛزد١ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغ  ظٜاز بهـط

َٝه١، نْٛه١ ب١ ٖؤٟ س١ضبٞ ئريإ ٚ عرياق٠ٚ١ ن١ زاْسضا٠ٚ بؤ زا١َظضا٠ٟٚ َري ن١ ب١ س١قٝك١ت ئ١َ١ ططؾت
َٝؿٛٚ باغٝإ ي١  َٜعا٣١ْ ث َٜص١ٜ٠نٞ ظؤض، ١ٖض ن١ْس٠ ئ١ٚ ب١ِض َـري نـطز،    21111ٚ  18111ي١ نٛضزغتإ ِض

َٝتـ١ قٛضبـاْٞ       َٝػـتاف خـ١َيو ز٠ب َٝٓسضا٠ٚ ٚ ٖـ١تا ئ َُٜٞ نٛضزغتإ ن َٜص١ٜ٠ ظٜاتط٠ ن١ ي١ ١ٖض ب١يّ ظؤض ي١ٚ ِض
َٝهٞ تطّ ١ٖٜـ١   ز٠غ  ئ١ٚ ن١ن١، بؤ١ٜ َٟ، خاَي َٝؿٓٝاض بهط َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ن١ ئ١َ١ بٛزد١ٜ١نٞ ظٜاتطٟ بؤ ث ث

َٝهٞ           َٝػـتا ١َبًـ١غ َُٝـ١ يـ١ س١قٝك١تـسا ٖـ١تا٠ٚنٛ ئ ن١ ئاضاغت١ٟ د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ ز٠نـ١ّ، ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜـٞ، ئ
َٜو، ئـ١ٜٚـ يـ١ ١َغـ١ي     ١ٟ شٜـإ ٚ  ظ٠ب١الح ثاض٠َإ ي١ ب١غسا سٝذع نطا٠ٚ، ب١يّ ئ١ّ ؾ١ضاغ١ دط١ ي١ ١ْٖـس

 َُٜٞ َٝهٞ ظؤض ي١ ثاض٠ ١ٖٓٝ سٝك١ٟ ١ٖض ١َُٜ غ١ضٟ، باغٞ ز٠ن١ّ، ١َب١ًغ َٝؿ١ُضط١، ئ٠ٚ١ ثاؾإ ز طٛظ٠ضاْٞ ث
َُٜٞ نٛضزغتإ ؾ١ضاغ١ن١ٟ ثِط نطا٠ٚت٠ٚ١، نْٛه١ زائ١ُٕٝ  نٛضزغتإ سٝذع نطا٠ٚ، ب١يّ ئ١ّ ثاض١ٜ٠ ي١ ١ٖض

َُٜٞ نٛضزغـتاْسا    طَٛإ ي١غ١ض ١َغ١ي١ٟ بٛزد١ٚ ي١غ١ض ١َغ١ي١ٟ زاٖات، ي١غ١ ض ١َغ١ي١ٟ غ١ضف يـ١ ٖـ١ض
٣٠َٛٝ غـ١ضؾهطزْٝإ ٜـإ ثِطنطزْـ٠ٚ١ٟ ئـ١ٚ ؾ١ضاغـ١ يـ١            َٟ، زاٚاناضّ دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜـٞ ؾـ غ١ضف ز٠نط
َٜهٞ تطَإ ١ٜ١ٖ، َـا٣٠ٚ   َٝؿٓٝاض َٞ، ضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْنٞ تط ٜإ ث َُٜٞ نٛضزغتإ ضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْنُإ بسات ١ٖض

َٟ ئـ١ٚ ثطؤش٠ٜـ١ ئـ١دماّ        زٚٚ غاَي١ ثطؤش٣٠ ئاٟٚ ١َٖي١ظ١ بِطٜاضٟ بؤ زضا٠ٚ ن١ طٛاٜـ١ ؾـ١ضٜه١ٜ١نٞ ٜابـاْٞ ز
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َٞ ز٠ز٠ّ، ب١ضاغ  يـ١   َٝط٠ ئٝؿاض٠تٞ ث َٝهطز٠ٚ١ْ، بؤ١ٜ َٔ ي َٝب١د َٝػتا ١ْنٜٛٚت١ بٛاضٟ د ز٠زات، ١ٖتا٠ٚنٛ ئ
َٝهٞ ظؤضٟ ١ٜ١ٖ، ٖـ١ض نـ١ْس٠ ئـ١ّ ثطؤش٠ٜـ١ زٚٚ قـ١ظاٚ ْاس١ٝ      ًَٞ ٖاٜٚٓسا خ١َيهٞ ١َٖي١ظ١ ططؾت ٜـ١نٞ  ؾ١ق

َٜت٠ٚ١، بؤ ق١ظاٟ ١َٖي١ظ١ٜ١ ٚ بؤ ْاس١ٟٝ غريٚا١ْ ٚ بؤ ق١ظاٟ غ١ٜس قازق١، نْٛه١ ئ١ّ ئا٠ٚ ي١  ١َُٝ ز٠طط ئ
َٞ نطزْـ٠ٚ١،          َٝبـ١د َٝػـتا ١ْنـٜٛٚت١ بـٛاضٟ د َٜت٠ٚ١ بؤ قـ١ظاٟ ١َٖي١ظـ١ تـا ئ ز٠ضٜان١ٟ غريٚا٠ٚ١ْ ١َٖيي١ط١ض

َٝـو    َٞ نطز٠ٚ١ْ، َٔ نـ١ْس خاَي َٝب١د َٝت١ بٛاضٟ د َٝـ نـاٚ نـ١ ئ١َاْـ١ ْٛقتـ١ٟ ظؤض       زاٚاناضّ به ز٠خ١َـ١ ثـ
َٝيَن،       َٝـسا ب١ز٠غـت بـ َٝهٞ باؾـٞ ت َُٜٞ نٛضزغتإ تٛا١ْٜٛٝتٞ غـ١ضن١ٚتٓ َٝٔ سه١َٛتٞ ١ٖض ًَ ططْطٔ ٜاخٛز با ب
ٍَ ٚ ال١ْٜــ١ناْٞ تـط باغــٞ ١َغــائًٝٞ ئــ١َِٓٝ نــطز نــ١ ئ١َاْــ١    ٍَ خــا بؤٜـ١ ئــ١ّ خايْــ١ ز٠خ١َــ١ ِضٚٚ، ي١طــ١

٠َٛٝض  َٞ بٝهات١ ث َٝيَن، ب١ناض سه١َٛت ئ١تٛاْ َٝسا ب١ ز٠غت ب َٞ ي١ خاَي١ناْٞ تطزا غ١ضن١ٚتين ت بؤ ئ٠ٚ١ٟ بتٛاْ
َُٜٞ نٛضزغـتإ بـ١     َٝه١ بؤ ٖـ١ض َٝه١، ٜإ ز٠غته١ٚت َِٝ ئ١َ١ غٝاغ١ت ًَ َٝٓاْٞ غٝاغ١تٞ ١ْٚت ٚ غاظ ئ١تٛامن ب ٖ

َُٜٞ نٛضزغتاْٞ بطز٠ َٝٞ ئٝعترياؼي خ١َيه١ بٝا١ْٝناْٝـ ئ١ّ غٝاغ١ت١، ط١يٞ نٛضزغتإ، ١ٖض ِضٜـعٟ ٖـ١َٛٚ    ث
   َُٜٞ َٝه١ ي١ٚ خاي٣١ْ ن١َا١ٜٟ غ١ض٠ٚض١ٜ بؤ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض ط١الْٞ ز٠غ١يتساضاْٞ زْٚٝا٠ٚ، بؤ١ٜ ئ١َ١ ١ٜن
              ،َٟ َٞ بـسض َُٜٞ نٛضزغـتإ نـ١ ٖٝـٛازاضّ ئـ١ّ غٝاغـ١ت١ ظٜـاتط بـط٠ٟٚ ثـ نٛضزغتإ، بـؤ ز٠غـ١يتساضإ يـ١ ٖـ١ض

َٝت َٓٝ َٜهٞ بـ١ق٠ٛتٞ       نْٛه١ ظٜاتط ط١يٞ نٛضزغتإ ب١ زْٚٝاٟ ز٠ض٠ٚ٠ ز٠ْاغ ٚ ظٜـاتط نٛضزغـتإ ز٠ناتـ١ بـاظاض
  َُٜٞ َٝهٞ تــطٟ سهَٛــ١تٞ ٖــ١ض َٜتــ٠ٚ١ بــؤ طــ١ٍ ٚ خــ١َيهٞ نٛضزغــتإ، الٜــ١ْ تٛدــاض٠ت نــ١ غــٛٚز٠ن١ٟ ز٠ط١ِض
َٜت٠ٚ١ بؤ  نٛضزغتإ، ظٜاتط ئ١ٚ ٖا٠ٚي١ّْ باغٝإ ي١ ١َغ١ي١ٟ ن١ّ ٚ نِٛضٟ ١ْخؤؾدا١ْنإ نطز، ئ١َ١ ْاط١ِض

َُٜٞ نٛضزغتإ، زٜاض٠ ن١ّ ٚ نِٛضٟ ي١ ن١ّ ٚ نِٛضٟ ي١ بٛاضٟ ت١ْس َٝؿه١ٚتين ت١ْسضٚغ  ي١ ١ٖض ضٚغ  ٜإ ث
َٝػـتا، ئـ١ٚ ١ْخؤؾـا٣١ْ نـ١ يـ١          بٝٓاٟ ١ْخؤؾدا١ْنإ ١ٜ١ٖ، ب١يّ بٛاضٟ ت١ْسضٚغ  ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ز٠بٝـٓري ئ

ُـ          َِٝ يـ١ ٚيتـٞ عرياقـٝـ ظؤض بـ١ زط ًَـ َٝـ ثطؤغ١ٟ ئاظازٟ عريام، ١ْى يـ١ نٛضزغـتإ ز٠تـٛامن ب ١ٕ غايْٞ ث
     َُٜٞ َٜٔ بـؤ ناض٠غـ١ضنطزٕ يـ١ ٖـ١ض َُٜٞ نٛضزغتإ ز َٝػتا خؤؾب١ختا١ْ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١ٖض ئ١دماّ ز٠زا، ب١يّ ئ
َٝػـتا    َٝهٞ ظؤض باؾ١ ي١ بٛاضٟ ت١ْسضٚغ ، َٔ زاٚاناضّ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ تـا ئ نٛضزغتإ، ن١ٚات١ ئ١َ١ ز٠غته١ٚت

َٜص١ٜ٠ى خ١َيهٞ ١ٖشاض يـ١ْاٚ طـ١يٞ نٛضزغـتاْسا َـا٠ٚ، ظٜـاتط بـط       َٟ، بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ خـ١َيهٞ       ض ٠ٚ بـ١ٚ ال١ْٜـ١ بـسض
َٝت،    َٜٝٛػتٝإ ب١ ن١ْٚٛ ز٠ض٠ٚ٠ ٚ ن١ْٚٛ عٝ ز بؤ ٚيتـاْٞ ز٠ض٠ٚ٠ ْـ١ب ؾ١قريٚ ١ٖشاضٚ خ١َيهٞ نٛضزغتإ ث
َٝـسا ب١ز٠غـت     َٝهٞ باؾـٞ ت َُٜٞ نٛضزغتإ تٛا١ْٜٛٝتٞ غ١ضن١ٚتٓ ن١ ئ١ّ ال١ْ١ٜ ظؤض ططْط١ٚ ز٠غ١يت ي١ ١ٖض

َٝهٞ تطٟ ن١ سه َٝيَن، ال١ْٜ َٝٓا٠ٚ، ب١ س١قٝك١ت َٔ ب َٝسا ب١ ز٠غت ٖ َُٜٞ نٛضزغتإ غ١ضن١ٚتين ت ١َٛتٞ ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغـتإ          َِٝ ب١ ض٠غُٞ ن١ّ ٚ نِٛض١ٜناْٝإ ٚ بـ١ضغُٞ ئـ١ٚ َٛالس١ظاْـ١ف نـ١ يـ١ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض ز٠َي
َُٜٞ نٛضزغـتإ، نـ١ ز٠تـٛامن    َٜٓسْٞ باي ي١ ١ٖض َٜٓسٕ، ٜإ ث١ض٠ٚ٠ضز٠ٚ خٛ  طريا٠ٚ ب١ س١قٝك١ت ١َغ١ي١ٟ خٛ

َٝهٞ ظاْهـؤ ٜـإ ت١خـ١ضٚدٞ ثـ١ضياْطاناْٞ      َُٜٞ نٛضزغتإ ١ْٝ ت١خ١ضٚد َٝػتا ٖٝ  عائ١ٜ١ًٝى ي١ ١ٖض َِٝ ئ ًَ ب
َُٜٞ نٛضزغـتإ بـؤ    َُٜٞ نٛضزغتإ، ٜإ سه١َٛتٞ ١ٖض َٝه١ ي١ ز٠غته١ٚت١ ١َظ١ْنإ ن١ ١ٖض َٞ، ئ١َ١ ١ٜن ١ْب

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ َٝط٠ ١ٜى ث َٝٓا٠ٚ، ب١يّ َٔ ي ١َُٜ ب١ ز٠غ  ٖ ٍَ ئ١ّ ز٠غـته١ٚت ٚ غـ١ض٠ٚضٜا٣١ْ   ئ١ّ ١ٖض ، ي١ ثا
َٝػــتا             َُٝٛاٜــ١ ئ َٝٓــا٠ٚ، ث َٜٓــسْٞ بــايٟ سهَٛــ١تٞ نٛضزغــتإ بــ١ ز٠غــ  ٖ َٜٓــسٕ ٚ خٛ نــ١ يــ١ بــٛاضٟ خٛ
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َٝـٞ ئُٝهـإ، بـ١       َٝري ظاْهؤ١ٜنٞ ظؤضٟ ئ١ًٖٞ ي١ نٛضزغتاْسا ١ٜ١ٖ، زاٚانـاضّ بـ١ ث ًَ َٜٓسْطا١ٜنٞ ظؤض، ٜإ ب خٛ
َٝٞ ئُٝهاْٞ ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ ٚ    َٜٓسْطاٜـ١ ئ١ًٖٝٝاْـ١ يـ١         ث َُٜٞ نٛضزغـتإ، نٛيؿـ١ٟ ئـ١ٚ خٛ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض

َٝٓا٠ٚ، بـؤ   َُٜٞ نٛضزغتإ ب١ ز٠غ  ٖ َٝو ي١ ز٠غته١ٚت١ناْٞ تط ن١ سه١َٛتٞ ١ٖض َٟ، ١ٜن ئ١غتؤٟ خؤٟ بطط
َٝو ي١ ز٠غته١ٚت١ناْٞ تطٟ، ئ١ٚ ١َغ١ي١ٟ ئاظازٟ غٝاغـٞ   َٝو قابًٝٞ ب١ْٚٛ، ١ٜن ؾ  ٚا١ْٝ نان١ ١َٖٛٚ ؾت

َٝو ز٠غته١ٚتٔ نـ١  ٚ ضؤش َُٜٞ نٛضزغتإ ب١ ز٠غت ٖات٠ٚٛ، ئ١َا١ْ نؤ١ََي ْا١َٚاْٞ ٚ ضاط١ٜاْس٣١ْ ن١ ي١ ١ٖض
َٝبـسا، ئـ١ٚ        َُٜٞ نٛضزغـتإ ظٜـاتط بـط٠ٟٚ ث َُٜٞ نٛضزغتإ ب١ ز٠غت ٖات٠ٚٛ، ٖٝٛازاضّ سه١َٛتٞ ٖـ١ض ي١ ١ٖض

 ٞ َٝؿٓٝاضٟ َٛٚن١ٟ ؾـ١ٖٝساْ َٝؿرت ٠ٚنٛ بِطٜاض ت١قسضيٞ ز٠ن١ّ، ث َٟ بـ١     خاي٣١ْ ن١ ث  311ٖاٚٚيتٝـإ بهـط
َٝؿرتٜـ ئٝؿاض٠تٝإ ب١ٚ ال١ْ١ٜ زا، نْٛه١ ب١ س١قٝكـ١ت ظؤضبـ١ٟ ظؤضٟ ئـ١ٚ     ١ٖظاض، ١ٖض ن١ْس٠ ٖا٠ٚيمن ث
َٜطــ١ٟ زَيػــؤظٟ ٜــإ بــ١ ٖــؤٟ     َٝؿــ١ُضط١ٜاتٞ ٜــإ يــ١ ض َٜطــ١ٟ ث ٖاٚٚيتٝاْــ١ ئــ١ٚ خ١َيهــ١ زَيػــؤظا١ْ نــ١ يــ١ ض

َُٜٞ ١ٜى ي١ زٚاٟ ١ٜنٞ عرياق١ٚ َٝػـتا       زٜهتاتؤض١ٜتٞ ضش َٝو ئُٝتٝـاظات تـا ئ ٠ ؾ١ٖٝس نطإٚ، بـ١يّ يـ١ نؤَـ١َي
َٝؿــٓٝاض٠ن١ٟ ؾطانػــٝؤْٞ نٛضزغــتاْٞ     َٜتــ٠ٚ١، ٖــ١ض٠ٚنٛ يــ١ ث َــ١سطَٚٔ، ٖٝــٛازاّ ئــ١ٚ ئُٝتٝاظاتاْــ١ بٝاْطط
َٝؿــٓٝاض ز٠نــ١ّ نــ١ غــٛيؿ١ٟ خاْٛٚبــ١ض٠ٟ طْٛــس٠نإ بــؤ ئــ٠ٚ١ٟ طْٛــس٠نإ بــ١ س١قٝكــ١ت ٖــ١ّ      ٖــات٠ٚٛ، ث

َٝهٞ ظٜاز٠ٜإ ب١غ١ض ئ َُٜٞ نٛضزغتإ، ٚ ي١غ١ض ز٠غ١يت ٚ ي١غ١ض ال١ْٜٞ غٝاغـٞ ٚ  س١ق ٠ٚ١َُٝ ١ٜ١ٖ ي١ ١ٖض
َٜهٞ ئ١غاغـٞ خـ١بات ٚ      ؾؤضؾطريٟ غ١ضز٠َٞ ؾار ١ٜ١ٖ، نْٛه١ ب١ س١قٝك١ت طْٛس٠نإ ١َٖٝؿـ١ غـ١ْط١ض
  َٟ َٜٝـ١نإ بهـط َٝؿٓٝاض٠، ١َغ١ي١ٟ غٛيؿ١ٟ خاْٛٚب١ض٠ٟ الز َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئ١ٚ ث ١َُٝ بٕٛٚ، ث َٝؿ١ُضطا١ٜتٞ ئ  ث

١َٜٝنإ ْٛقت١ٜ١نٞ ئ١غاغـري ٖـ١ّ يـ١ بـٛاضٟ ئا٠ٚزاْهطزْـ٠ٚ١ ٚ ٖـ١ّ يـ١         25ب١  ًَٝؤٕ، نْٛه١ ب١ضاغ  الز
َُٜٞ نٛضزغـتإ يـ١ ٖـاٚضز٠ٟ ز٠ض٠نـٞ،          ٍَ ٚ يـ١ بـٛاضٟ ضظطـاضنطزْٞ ٖـ١ض َٝٓاْٞ ن١ضتٞ نؿتٛنا بٛاضٟ ب١ ز٠غتٗ

َٝ َٝت١ بٛاضٟ د َٟ ٚ به َٞ بسض َٝو بؤ١ٜ ظؤض ظ٠ضٚٚض٠ ئ١ّ ال١ْ١ٜ ظٜاتط ث١ض٠ٟ ث َٝػتا ططؾت َٝهطز٠ٚ١ْ، ١ٖتا ئ ب١د
َٟ، نـْٛه١   َٝؿ١ُضط١ ٚ ث١ًزاض٠ناْٝإ ناض٠غ١ض بهط َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ َٛٚن١ٟ ث َٝؿ١ُضط١، ث ١ٜ١ٖ ي١ َٛٚن١ٟ ث
ــ١       َٝو ي ــ ــتاف ب١ؾ َٝػ ــ١تا٠ٚنٛ ئ ــ١ناْسا ْٝــ١، ٖ ــٞ َٛٚن ــ١ زاْ ــ١ت ي ــ١يّ ع١زاي َٟ، ب ــ١ن١ ز٠زض ــ  َٛٚن ب١ضاغ

َٝؿ١ُضط١ َٛٚن١ٜ١ى ٠ٚضز٠ططٕ ن١ ب١ضاغ  ٠َٜٛبطزٕ ٚ ئٝـساض٣٠ شٜـاْٞ عائ١ًٜٝـ١ى ْٝـ١،      ث ١ْى قابًٝٞ ب١ِض
َٝهٝـ ْانات، ب١ تاٜب١تٞ ٖٞ باض٠طا سٝعب١ٝنإ، بؤ١ٜ زاٚاناضّ ئـ١ّ ال١ْٜـ١ف    ب١َيهٛ ناض٠غ١ضٟ ططؾ  ط١دم
   ،َٟ َٝؿــ١ُضط٠ٚ١ ناض٠غــ١ض بهــط َُٜٞ نٛضزغــتإ ٚ ٠ٚظاض٠تــٞ زاضاٜــٞ ٚ ٠ٚظاض٠تــٞ ث يــ١ الٜــ١ْٞ سهَٛــ١تٞ ٖــ١ض

َٟ َٝو َٛٚن١ن١ٟ ي١  نْٛه١ ْانط َٝػتا ؾٝع١ًٕ ٚاٜـ١ يـ١    711ٚ  611َٛالظّ ئ٠ٚ١ي َٝت، نْٛه١ ئ َٜهسا ب ١ٖظاض
َٝهِطاٟ نٛضزغتإ، ب١يّ  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئ١ٚ غ١ٜطاْطا١ْٟ ت َٟ، ث َٜو ي١ٚ ث١ًزاضا١ْ ٖٝٛازاضّ ناض٠غ١ض بهط ١ْٖس

َُٝٛا١ٜ طـ١ٚض َٔ ئ٠ٚ١ٟ غٓٛٚضٟ ١َٖي١ظ١ ٚ ز٠ٚض َِٝ، ن١ ث تطٜٔ غـ١ٜطاْطا يـ١ نٛضزغـتإ    ٚب١ضٟ ط١ضَٝإ ز٠َي
َٝػتا ضاغت١ ي١ بٛزد٣١ غـاَيٞ   َٝهٞ بـؤ ز٠ضنـٛٚ، بـ١يّ ب١ضاغـ        2111ئ١ظي١ز ئاٚا١ٜ، ١ٖتا٠ٚن١ ئ ١َبًـ١غ

َٜٝٛػــت١، نــْٛه١ بــ١ س١قٝكــ١ت غــ١ٜطاْطانإ، ٖــ١ض نــٛاض ز٠ٚضٟ ؾــاضٟ ١َٖي١ظـــ١            ظؤض ظٜــاتط يــ٠ٚ١ٟ ث
َٝػـتا ئٝٗت   َٝهٞ ٚاٜـإ بـ١ٚ غـ١ٜطاْطاٜا١ْ ْـ١زا٠ٚ، نـْٛه١       غ١ٜطاْطا١ٜ، دط١ ي١ ئ١ظي١ز ئاٚا ٖـ١تا٠ٚنٛ ئ ُٝـاَ

َٝو الٜـ١ْٞ               َُٜٞ نٛضزغـتإ، ئـ١ّ ط١ؾـتٝاضا١ْ نؤَـ١َي ١َُٝ غـاي١ْ بـاؽ يـ١ ٖـاتين ط١ؾـتٝاض ز٠نـ١ٜٔ بـؤ ٖـ١ض ئ
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َُٝـ١    َُٜٞ نٛضزغتإ زضٚغت ز٠نات، ئ١طـ١ض ئ َٝهٞ ط١ٚض٠ بؤ ١ٖض َٝو ي١ٚ ال١ْٜا١ْ ن١ زاٖات َٝسا١ٜ، ١ٜن ئٝذابٞ ت
َٝهٞ          ظٜاتط ئٝٗتُٝاّ بـ  ١ غـ١ٜطاْطاناْٞ خؤَـإ بـس٠ٜٔ نـ١ غـ١ٜطاْطاٟ ظؤض بـاف ٚ ق١ؾـ١ْط ٚ ٖـ١ض غطٚؾـت

َٜين               َٟ، ٜـإ ؾـٛ َٝـسا زضٚغـت بهـط َٜٔ ٜـإ دٛاْهاضٜـإ ت َٜٝٛػـت١ ظٜـاتط تـ١عُري بهـط خٛا١ٜٚ ١َٖاْـ١، بـ١يّ ث
َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ ئـ١ّ غـ١ٜطاْطاٜا١ْ بريٜه       َٟ، ئ١َـ١ ظؤض ظ٠ضٚٚض٠، بؤٜـ١ ث َٞ   س١ٚا٠ٚ١ْٜإ بؤ زضٚغت بهط ٝـإ يـ

َٝـسا، ١َغـ١ي١ٟ             َٝؿـٓٝاض٠ناصيسا ٖـات٠ٚٛ، ٖـ١ض نـ١ْس٠ ٖـا٠ٚيمن ئٝؿـاض٠تٝإ ث َٝهٞ تـط نـ١ يـ١ ث َٜت٠ٚ١، خاَي بهط
َٝهسا١ٜ ن١ ١َٖٛٚ شٜاْٞ ئـ١ٚ بـ١    َٝو ي١ نات ظٜازنطزْٞ َٛٚن١ٟ خا١ْْؿ١ٓٝ، ب١ضاغ  خا١ْْؿري بؤ ١ٖض تان

٠َٜٛ، بؤ١ٜ ي١ٚ ناتا١ْ ظ٠ضٚٚضٜات١ناْٞ ؾط َٞ ب١ِض َٞ خـؤٟ   َازز٠ ز٠ن َٟ ٚ ْـاتٛاْ اٚإ ز٠بٔ، ت١َ١ْٞ ي١ناض ز٠ن١ٚ
َٝؿٓٝاض ئ١ن١ّ ١َغـ١ي١ٟ خا١ْْؿـٝين ب١غاينـٛإ ٜـإ ن١َي١ْـساَإ ئـ٠ٚ١        َٜٟٛ خؤٟ زابري بهات، بؤ١ٜ ث بص
١ٜ٠َٛٝى ن١ ناض٠غـ١ضٟ ططؾتـ١ناْٝإ، ٜـإ ناض٠غـ١ضٟ شٜـاْٞ ئـ١ٚإ        َٟ ب١ ؾ ب١ضاغ  ظؤض ظ٠ضٚٚض٠، ظٜاز بهط

 بهات، ظؤض غٛثاؽ.
َٜ  غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغع ز. ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى د ٍ
َٜع د ٍ عًٞ عبساهلل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
َٜو باغٞ ططؾ  غاًٜؤنإ نطا، سـ١ظ ز٠نـ١ّ ضْٚٚهطزْـ٠ٚ١ٜو ١ٖٜـ١ بـؤ خٛؾـو ٚ بطاٜـإ ضْٚٚـٞ          ن١ْس داض

      َٜ َُٝـ١ َٝٛاْـساضٟ بـ١ِض َٜطٟ ئ ٍَ ٚ ئـاٚز َٝصْـ٣١ نؿـتٛنا عإ ٠ٚظٜـطٟ ثٝؿ١غـاظٟ ٚ باظضطـاْٞ ٚ    به٠ٚ١َ١ ن١ ي١ ي
َٜـو نـ١ٜٓٚٛ ٠ٚظاض٠تـٞ ثٝؿ١غـاظٟ ٚ باظضطـاْٞ،       َٝؿ١ٜ١، زٚاٜٞ ضؤش ٠ٚظٜطٟ نؿتٛناَيُإ نطز بؤ تاٚتؤٟ ئ١ّ ن
َٞ نطزْـٞ ئــ١ٚ نــٛاض غــاًٜؤ١ٜ، غــاًٜؤٟ     َٝبــ١د َٝؿــ١ٜ١نٞ بهــٛٚى ٖـ١بٛٚ يــ١ ١َغــ١ي١ٟ د بؤَـإ ز٠ضنــ١ٚت ن

َُٝاْٞ، غاًٜؤٟ ِضا١ْٝ، ن١الض، ب١ضز٠ض٠ف َٝهٞ ن١ّ بٛٚ بـؤ ١َغـ١ي١ٟ   غً َٜٝٛػتٝإ ب١ ١َب١ًغ َٝؿ١ن١ف ن١ ث ، ن
َٝؿـ١نٞ ئـ١ٚ نؤَجاْٝاْـ١ ْا١ْٜـ١            ؾ١سكٞ تٛضب١ ٚ ؾ١سكٞ خان١نـ١ نـ١ يـ١ْاٚ ع١قس٠ناْـسا ٖـ١بٛٚ، بـ١يّ ث
َٜع نـاى غـامل بـ١ غٛثاغـ٠ٚ١ يـ١ َـا٣٠ٚ         ٍَ بـ١ِض َٝؿ٣١ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ي١ط١ َٞ، ن َٝؿ٠ٚ١ ئ١ط١ض ؾ١سكٞ تٛضب١ ١ْب ث

َٜهسا ٜإ َٝؿ١ٟ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ن١  ضؤش َٝؿ١ن١ ناض٠غ١ض نطاٚ ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ    69زٚٚ ضؤش ن ًَٝؤٕ زٜٓاض بٛٚ، ن
َٝؿـ١ٟ         َٝؿـ١ٜإ ْـ١َا٠ٚٚ ن١ٚتـ١ بـٛاضٟ ت١ْس٠ضٜٓـ٠ٚ١، ن َٞ غاًٜؤ ن١ باغِ نطز ئـ١ٚ ن َٝػتا ب١ ْٝػب١ت غ زابٝين نطز، ئ

ٜـ        َُٝاْٞ ناتٞ خـؤٟ بـؤ نؤَجاْٝاٜـ١ى ز٠ضنـ٠ٚٛ نـ١ نـ١ْس نؤَجاْٝا ١ى نـٕٛٚ، نؤَجاْٝـاٟ ز٠ّٚٚ ز٠عـٛاٟ    غاًٜؤٟ غً
َٝؿـ١ٜ١نٞ      َٝػـتا ن ق١ٜس نطز٠ٚٚ ي١ ١َسه١َ١ٚ ي١ ١َسه١َ١ زٚاٟ َا١ٜ٠ٚنٞ ظؤض ١ْتٝذ٣١ ١َسه١َ١نـ١ ز٠ضنـ٠ٚٛ، ئ
ــ١ٜ١ف       َٝؿ ــاْٞ، ئ١ٚن ــاظٟ ٚ باظضط ــطإ ٚ ٠ٚظاض٠تــٞ ثٝؿ١غ ــ٢ْ١ ٠ٚظٜ ــاٜٞ ئ١دمَٛ ــ١ٜين ب١ؾــٞ ٜاغ ــ١ ب ــا٠ٚ ي ــٛٚى َ به

َُٝاْٝـ َٞ ٚ غاًٜؤٟ غً َٞ ئ١ب َٝب١د َٝهطز٠ٚ١ْ، بؤ ١َغ١ي١ٟ ١َع١ُيٞ زؤؾاٟٚ ت١َات١، ناتٞ  د َٝب١د َٝت١ بٛاضٟ د ئ١ن
َُٝـ١              َٝػـتا ئ َٞ بهـات، بـ١يّ ئ َٝبـ١د َٞ غـاَيسا ئـ١ٚ ثطؤش٠ٜـ١ د َٝهسا نـ١ يـ١ َـا٣٠ٚ غـ ٍَ َكاٚي َٜو نطا٠ٚ ي١ط١ خؤٟ ع١قس

َٞ غـا         َٝػـتا ٚا بـعامن غـ َٟ، ئ ١َٓٝثـ١ض َٞ غـاَي١ن١ ت َٝو به١ٜٔ تـا غـ َي١ن١ تـ١ٚاٚ بـ٠ٚٛ ٚ ت١ْـس٠ضٜٔ    ْاتٛاْري ٖٝ  ئٝذطائات
َٝت١ يٝػ  ِض٠ؾ٠ٚ١ ٚ، ظؤض غٛثاؽ. َٞ ١ْنطا٠ٚ ئ١ن َٝب١د َٜت٠ٚ١ ٚ ئ١ٚ نؤَجاْٝا١ٜٟ  ن١ د  ئ١نط

َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض
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ــ١عات          ــؤ غ ــ١ٜٔ ب ــ١ئذٌٝ ز٠ن ــت١ٓن١ ت ــ١، زاْٝؿ ــ١َِطؤ خطاث ــاٟ ئ ــ٠ٚ١ٟ ناض٠ب ــ١ض ئ ــ١يّ زٚٚ ز٠ٚض٠ 4ي١ب ، ب
َٝط٠ ئاَاز٠ ز٠بري ئٝٓؿ 4231ات زاز٠ْٝؿري، غ١ع  ْا اهلل.ي

 زاْٝؿتين ز٠ّٚٚ
 

 
َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض

 ب١ضز٠ٚاّ ز٠بري ي١غ١ض طؿتٛطؤناصيإ، ناى عسْإ، ْٛقت١ٟ ْٝعاَٞ ١ٜ١ٖ، ؾ١ضَٛٚ.

َٜع عسْإ   حمُس: عجناٌب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

د١ْابت ٚ بطاز٠ضاْٞ ز٠ن١ّ، ١ٜن١ّ: ي١َٛتاب١ع١نطزْٞ ئ١ّ ن١ْس  َٔ زٚٚ ْٛقت١ٟ ْٝعاَِٝ ١ٜ١ٖ، ع١ضظٟ
ض ؤش٠زا بؤ ث١خؿهطزْٞ زاْٝؿت١ٓناْٞ ث١ضي١َإ ي١غ١ض باب١تٞ بٛزد١، ظؤضب١َإ ب١تاٜب١ت خؤّ ٠ٚى 
َٝهٞ ظؤضٟ قػ١ ٚباغ١نإ ١ٜ١ٖ، دأَ  َٝهٝـ، َٛالس١ظ٠ ز٠ن١ٜٔ غاْػؤضٚ دؤِضى ي١َؤْتاد ِضؤشْا١َْٛٚغ

٠َٛٝ زضا٠ٚ ن١ ئٝساض٠ٟ نؤب٠ٚ١ْٚٛنإ ٚ ظ٠بت َاؼي د١ْابتإ ز٠ظ َٝـ ئ٠ٚ١ٟ ٠ٚيَِ بس٠ٚ١ْ٠، س١قٞ ئ امن ث
َٜت، زٚاٟ  ًَٝهاضٟ نطز ت١ْبٝ٘ بهط َٝؿ َٝو ئ١ط١ض ث ِٚض٠ب  نؤب٠ٚ١ْٚٛنإ به١ٕ، َاؼي ئ٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ١ٖض ئ١ْساَ

َٜت٠ٚ١، ثطؤتؤنؤٍ ئ١ٚ ٠ٚغٝك١ ِض٠لٝ ١ٜ١ ن١قػ١ٟ ت١ْب١ٗٝن١ قػ١ناْٞ ئؤتؤَاتٝهٞ ي١ ثطؤتؤنؤٍ بػِط
ٍَ ئ١َ١ف ِْٝ، نْٛه١ ئ١ْساَٞ ث١ضي١َإ بؤخؤٟ  َٜت، ت١بع١ٕ َٔ ي١ط١ َٝسا تؤَاض ز٠نط ئ١ْساَاْٞ ت
ن١غا١ٜت١ٝن١، ن١غا١ٜت١ٝنٞ خؤٟ ١ٜ١ٖٚ خؤٟ ب١ضثطغ١ ي١قػ١ناْٞ خؤٟ، ئ١ط١ض قػ١ناْٞ ْاٜاغاٜٞ بٛٚ 

َٜعٟ ث١ضي١َإ، َٝهٞ ب١ِض َٜو ت١ؾٗري بٛٚ ب١ ئ١ْساَ َٝت ٠ٚيّ بسات٠ٚ١،  ٜإ خٛا١ْنطز٠ ٜإ دؤض ئ٠ٚ١ ز٠تٛاْ
َٝهٞ تطٟ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ئ١ّ قاع١ٜ١ بٛٚ  َٜت ٠ٚيّ بسات٠ٚ١، ئ١ط١ض ب١ن١غ ئ١ط١ض بؤ غ١ضؤنا١ٜتٞ بٛٚ ز٠نط
َٝت ئٝذطائاتٞ ٜاغاٜٞ بهات، ئ١ط١ض ي١بابٞ ت١ؾٗري ْٚاٚ ظِضاْسٕ بٛٚ، بؤ١ٜ ئ١ْساَٞ ث١ضي١َإ َاؼي  ز٠تٛاْ

َِٝطٚا ١َُٝ ١ٖض َٛق١ٜ١ز بري ب١ّ خؤ١ٜتٞ، ئاظاز٠ ي١ضاز٠ضبِطٜٔ ٚ ت ْري ٚبريٚبؤنْٛٚٞ خؤٟ، ب١يّ با ئ
َٝسإ،  ١ًَ ي ١ْق١ٟ ث١ِٜط٠ٟٚ ْاٚخؤ تا ز٠ٜطؤِضٜٔ، ث١ِٜط٠ٟٚ ْاٚخؤ ١ْٜٛت٠ٚٛ ْاِض٠ظاٜٞ ز٠ضبِطٜٔ ٚ ن١ث
َٜت،  َٜهٞ ب١قػ١ ز٠نط َٜػت ١ْٖس َٜػت١، ١َٖيٛ ي١ت١خت١زإ، ١ٖغتإ، قػ١نطزٕ، ز٠ضنٕٛٚ ئ١َا١ْ ١َٖيٛ

َٜهٞ ب١س١ض َٜت، بؤ صي١ْٚٛ باٜهؤت نطزٕ ٚ ز٠ضن١ْٚٛ ز٠ض٠ٚ٠، ْاِض٠ظاٜٞ ز٠ضبِطٜٔ ١ْٖس ٠ناتٞ تط ز٠نط
َٝت سٝه١ُتٞ  َٞ، ئ١َ١ ي١ٖ١َٛٚ ث١ضي١َا١ْناْٞ دٝٗإ ز٠ٜبٝٓري، بؤ١ٜ َٔ الّ غ١ٜط٠ ز٠ب ١ٖٚغتا١ْ غ١ضث

َٜت، ئ١ط١ض ٚؾ١ٜ١نٞ ْاٚظِضاْس َٜت ٚثٝؿإ ١ْزض َٝت، ن١ ئ١ّ س١ض٠ناتا١ْ غاْػؤض بهط ٕ ٜإ ئ٠ٚ١ نٞ ب
َٝتإ ١خٛا١ْخٛاغت ٠َٛٝ ث ، ٚؾ١ٜ١ى بٛٚ ١ّٖ ي١َػت١ٚاٟ ث١ضي١َإ ٚ ئ١ْساَٞ ث١ضي١َإ ن١ّ بهات٠ٚ١، ئ

َٜت، ب١يّ  َٜت، باع١ظض ١ْنط َٜت٠ٚ١، ي١ ت١ي١ؾعٜؤٕ ع١ضظ ١ْنط َٜت٠ٚ١ ي١ثطؤتؤنؤٍ با بػِط َٝت بػِط َٝت ن١ ز٠ب ٚاب
َِٝ ٚا١ٜ  َٝت ِضاغت١ٚخؤ ١َٖٛٚ زاْٝؿت١ٓناْٞ ق١ت  نطزٕ َٚؤْتاز نطزٕ ب١ِضاغ  ي١ثطغٞ بٛزد١ ث ز٠ب

َٜت، ئ١َ١ خاَيٞ ١ٜن١ّ، خاَيٞ  ث١ضي١َإ ب١ٖ١َٛٚ س١ض٠نات ٚ غ١ن١ْات٠ٚ١ٝ، ثٝؿاْٞ خ١يَ هٞ نٛضزغتإ بسض
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 ٍَ َٞ قبٛ َٜعتا١ْ، بؤ١ٜ تهاّ ٚا١ٜ ب١غٓط ؾطاٚاْٞ ئ١َ١ّ ي َٜو ِضٚٚب١ِضٟٚٚ ب١ِض ز٠ّٚٚ: ئٝذاظ٠ّ بس٠ٜت نْٛه١ ِض
َٝط٠زا، ب١ٚاظسٞ به١ٜت، نْٛه١ ْٛقت١ٜ١ن َٜيَن ي١ٚ باضططش١ٜٟٝ ن١زضٚغت بٛٚ ي ٞ ْٝعا١َٝٚ ئكَٛيٝؿ١، َٔ زٚ

َٝبٛٚ، ٚمت ئ١ط١ض ز٠ْط ب١ضظنطز٠ٚ١ْٚ  َٜٝإ ي ب١ٖاٚناض٠ناْٞ خؤَِ ٚت ي١ؾطانػٝؤ١ْن١َإ، ١َٖٛٚؾٝإ طٛ
َٜػت ٠ٚضب َٝت ١َٖيٛ َٝت، ئ١ب ١ٜ٠َٛٝ ب١ضز٠ٚاّ ب ١َُٝٚ َٛقات١ع١نطزصيإ ب١ّ ؾ َٝؿِ بِطٜين قػ١ناْٞ ئ ططٜٔ، ث

َٜٝٛػت١ بٝه١ٜٔ، ب١ؽ  َٞ ٚ ١ٖضنٞ س١ض٠ن١ٟ ث َٝت ١ٖغت١ٓٝ غ١ضث َٝت، ن١ز٠ب َٜػت١ن١ نؤٕ ب ٚتٔ ن١ٖ١َيٛ
١ٜ٠َٛٝنٞ ْاٜاغاٜٞ، زٚاتط َٔ ئ١ّ ْا١ٜ١َّ بؤ بطاز٠ضامن ْاضز ط١ض ئٝذاظ٠ّ  َٝس٠ْطُإ به١ٕ ب١ؾ َٝت ب ْاب

..،٠ٚ١َُٜٓ  بس٠ٜت ز٠خيٛ
َٜع ز.   َإ.غ١ضؤن٢ ث١ضي١ / ٕ باٜعاضغب١ِض

َٜٓٝت٠ٚ١، نْٛه١ بؤ بطاز٠ض٠ناْٞ خؤت ْٛٚغ٠ٛٝ ْا١ٜ١َنٞ تاٜب١تٞ  َٜٝٛػت ْانات بٝدٛ ْا بطاّ ئ١ٚ ْا١ٜ١َ ث
َٜٝٛػت ْانات، ؾ١ضَٛٚ.  خؤت١، ث

َٜع عسْإ   حمُس: عجناٌب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝه١ ي١ٚ س١ق١ٟ خؤَإ ن١ ت١ٚدٝٗات بؤ  ئ١ّ ْا١ٜ١َ ن١ٚات١ بؤ بطاز٠ض٠ناْٞ خؤّ ْاضز٠ٚٚ، ئ١َ١ ب١ؾ
١ٜنرتٟ ٚ َٛالس١ظات بؤ١ٜنرتٟ ٚ ِض٠خ١ٓ ي١ٜ١نرتٟ بططٜٔ، ي١خٝ يٞ ْا١ٜ١َنٞ ي١ٚ ن١ؾ١ٓ، ئ١ّ ْا١ٜ١َ 
َٜطاٟ د١ْابت٠ٚ١ ب١ َٔ ط١ٜؿت٠ٚٛ، ٚات١ ٖات٠ٚٛ بؤالٟ د١ْابت ٚبؤ  َٜهامن ْاضز٠ٚٚ ئ١َط ؤ ي١ِض ن١َٔ بؤ ٖاٚض

١َُٝ ٠ٚى ئ١ْساَٞ ث َٞ َٓت ْاضز٠ٚٚ، ٠ٚغ١ًٝن١ٟ نؤ١ْا ئ َٝع٠ن١َإ د ١ض٠ي١َإ ْا١ٜ١َى ي١غ١ض َ
َٜت، ئ١ط١ض ئ١ٚ  َٝٔ ئ١ٚ ْا١ٜ١َ ت١غًِٝ ب١ئ١ْساَٞ ث١ضي١َإ بهط ًَ َٝت، ١َؾطٚظ ٚا١ٜ ب١ناض١َْس٠نإ ب َٓٝ ز٠َ
 َِٝ َٝت ٠ٚنٛ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ ٚغ١ضؤنٞ ١َٖٛٚ يٝػت١نإ، ث َٜطا١ٜى ب١د١ْابت ط١ٜؿتب ْا١ٜ١َ ب١ٖ١ض ِض

َٝ َٝهٞ ٜاغاٜٞ ب َِٝ ٚا١ْٝ ئ٠ٚ١ ؾت ت د١ْابت ثٝؿاْٞ ئ١ْساَاْٞ يٝػت١ن١ٟ خؤت بس٠ٜت، ببُٛض٠ ن١ز٠َي
َٝهٝـ ت١عاٍَٛ  َٝػتا ٠ٚى غ١ضؤنٞ يٝػت يٝػت١ن١ٟ خؤت، نْٛه١ َٔ َٛالس١ظ٠ٟ خؤَِ ١ٜ١ٖ د١ْابت ئ
ز٠ن١ٜت، ١ْى ت١ْٗا ثٝؿاْٞ يٝػت١ن١ٟ خؤتٞ بس٠ٜت، ١َؾطٚظ ٚابٛٚ خؤّ باْط به١ٜت، ٜإ غ١ضؤنٞ 

١ٜت، قػ١ ي١غ١ض ئ١ّ ْا١ٜ١َ به١ٜت، ن١ْا١ٜ١َنٞ ظؤض ئػَٛيٞ ٜٚاغا١ٜٝ، َٔ ئ١َِطؤ ؾطانػٝؤ١ْن١ّ باْط به
َٝٝت ٜإ ب١غ١ضؤنٞ ؾطانػٝؤ١ْن١ّ  ًَ َٝـ ئ٠ٚ١ٟ ن١ب١خؤّ ب بآلٟٚ ز٠ن٠ٚ١َ١ ي١غاٜت١ناْسا، ب١يّ د١ْابت ث

َٜهٞ تطٟ ز٠ز٠ٜت ي١ ؾطانػٝؤ َٜع َٝٝت ٜإ َٛالس١ظ٠ ب١خؤّ بس٠ٜت، ثٝؿاْٞ ن١ْس ب١ض  ًَ ؤت، َٔ ١ْن١ٟ خب
َٝٓاط١ّ ن١ٝا َٝؿتإ ٚا١ٜ ي١َ١ٚزٚا ئػَٛيٞ ْا١َ بطؤِضٜٔ َٔ ي١َ١ٚزٚا ١ٖض ْا١ٜ١َنِ بؤ  ئ١َ١ ت ئ١ط١ض ث

َِٝ نؤث١ٝنٞ بؤ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ, غٛثاؽ. َٜهامن ْاضز ي١خٛاض٠ٚ٠ ز٠َي  ٖاِٚض
َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض

َٜو  َٟ ١َغ١ي١ٟ ق١ت  ٚغاْػؤِض، ٖٝ  غاْػؤض َٝت، ٜإ داض ًَٝهطزْٞ َاؼي ب١ضاَب١ض ١ْب َٝؿ ١ْٝ، ت١ْٗا ي١غ١ضث
 َٞ ٠َٜٛ نؤتاٜٞ ث َٝهٞ تط ن١ ١َؾطٚظ ١ْٝ باغٞ به١ٜت، نْٛه١ َاؼي ئاظازٟ ٚزضيٛنطاغٞ ي١ٚ باغهطزْٞ ن١غاْ
َٝهسا ئ٠ٚ١َإ نطز٠ٚٚ،  ١َُٝ ي١نات ٌَٝ ز٠ن١ٜت، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ئ َٝؿ َٜت ن١تؤ َاؼي ب١ضاَب١ض٠ن١ت ث ز
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١ثطؤتؤنؤٍ ن١ت١داٚظ نطا٠ٚ ي١غ١ض َاؼي ن١غاْٞ تط، ي١غ١ض ١َٖٛٚ ؾطانػٝؤ١ْناْٝـ ن١غِطَٜٛا١ْت٠ٚ١ ي
٠َٛٝ نطا٠ٚ، ي١غ١ض ؾطانػٝؤ١ْناْٞ تطٜـ ١ٖض نطا٠ٚ، ئ١َ١  نطا٠ٚ، ي١غ١ض نٛضزغتاْٞ نطا٠ٚ، ي١غ١ض ئ

 َٞ َٝهٝإ، ز٠َٚٚٝإ: ١َغ١ي١ٟ ئ١ٚ ْا١ٜ١َ، َٔ ْا١َن١ّ بؤ خؤت ْاضزؤت٠ٚ١، ١ٜى ث١ضي١َٓتاضٜؿِ ث َٞ ١ٜن ًَ ب
َٜط١ٟ ئ١ٚ بطاز٠ض٠ٟ ن١ث١ٜاَت بؤ  َٞ ث١ٜاَت بؤ َٔ ْاضز٠ٚٚ ي١ِض َٝت٠ٚ١، ب١يّ تؤ زٚٚ، غ َٜٓسب ئ١ٚ ْا١َٟ خٛ
َٜط١ٟ ئ٠ٚ٠ٚ١ ْا١َن١ّ بؤ ْاضزٜت٠ٚ١، ئ١َ١ قا١ْْٝٛ ٜإ قاْْٛٞ ١ْٝا، زٚاٜـ ن١تؤ  ْاضزبٛٚ، َٔ ١ٖض ي١ِض

َٝت  ٠َٛٝ ْان١ٟا، خ١َيو ز٠ٜبٝٓ َٜط١ٟ ئ١ٚ ْا١َز٠ْٛٚغٞ بؤ ئٝشتٝؿاظٟ ث َٝت، َٔ ي١ض ْا١َن١ ١ٖضنٞ ب
َٜط١ٟ ئ٠ٚ٠ٚ١ بؤّ ْاضزٜت٠ٚ١، دا ئ١َ١ ْاٜاغا١ٜٝا ت١ٚاٚ، يٝص١ْٟ  بطاز٠ض٠ٟ ن١ث١ٜاَت بؤ ْاضزبّٛٚ، ١ٖض ي١ض 

َٝطاٟ خؤتإ، ناى قازض ؾ١ضَٛٚ.  زاضاٜٞ تها١ٜ ٠ٚض١ْ د
َٜع قازض سػٔ قازض:  ب١ضِ 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜو  ٠ٚنٛ زٜاض٠ زاْٝؿت١ٓنإ ١َُٝف نٛضت١ ٚتاض َٝٗات٠ٚٛ، بؤ١ٜ با ئ َٜٓس٠ٚ١ْٟ ي ٠ٚنٛ ؾػتٝظاَيٞ ٚتاضخٛ

َٜع٠نإ ٚبطٜهاضٟ ٠ٚظاض٠ت ٚناى غ١عس ز٠ن١ّ، ئٝٓذا  َٝطٖاتين ٠ٚظٜط٠ ب١ِض َٝؿه١ف به١ٜٔ، غ١ض٠تا ب١خ ث
َٝطٚت١غ١ي١ٜإ، ٠ٚ ب١ٖ١ْس ٠ٚضطط تين ز٠غتدؤؾٞ ي١ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ز٠ن١ّ بؤ ئاَاز٠نطزْٞ ئ١ّ ِضاثؤضت١ ت

َٝهٞ ي١ّ ن١ؾ١ٓ، غ١ض٠ِضاٟ ٚئ١ضى َٚاْسٚٚبٛ َٝؿا بؤ ئاَاز٠نطزْٞ ِضاثؤضت ْٝإ ب١ِضاغ  ظؤض ئ١ضنٝإ ن
َٝطاٟ غ١ضد١ّ ِضاثؤضتٞ ١َٖٛٚ يٝص١ْ ١َٖٝؿ١ٜٝ١ناْٞ ث١ضي١َاْٝـ  ئ٠ٚ١ف ي١ِضاثؤضت١ن١ٟ خؤٜإ د

َُٜٞ نٛضزغتإ ظؤض ب١ث١ضؤؾ١ َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، خ١َيهٞ ١ٖض ٠ٚ نا٠ِٚضٚاْٞ ث١غ١ْس نطا٠ٚت٠ٚ١، ب١ِض
نطزْٞ بٛزد١ ز٠ن١ٕ، نْٛه١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١شٜاْٞ خ١َيو ٚباظاِض ٚس١ض٠ن١تٞ ئابٛٚضٟ شٜا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ 
َٝهطز٠ٚ١ْ، ب١ت١غ١ٚضٟ  َٝب١د َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ١ٖضنٞ ظٚٚتط٠ ث١غ١ْسٟ به١ٜٔ ٚبٝد١ٜٓ١ بٛاضٟ د غ١ض٠تا ث

َٜت، ئ١طٝٓا خؤّ ي١ٚيتاْٞ زْٚٝا َْٛاق١ؾ١ٟ بٛزد١ ت١ْٗا ختٛٚت١ عا ١َنإ ٚغٝاغ١تٞ بٛزد١ن١ ز٠نط
َٜت ئ٠ٚ١  ٚيتٞ ٠ٚنٛ ئ١َطٜها ن١بٛزد١ن١ٟ ب١ تطًٜؤ١ْٖا زؤالض٠، ئ١ط١ض ٚضز٠ناض١ٜٝناْٞ َْٛاق١ؾ١ بهط
١َُٝ ٠ٚنٛ ث١ضي١َإ ٚث١ضي١َاْتاضإ ظٜاتط  َٝـت، ناضٟ ئ َٝت َْٚٛاق١ؾ١ ت١ٚاٚ ْاب غاَي١ن١ ت١ٚاٚ ز٠ب

َٜطنطزْٞ بٛزد١ َٜسا ن١َٛنٛضت١ٝناصيإ بؤ ب١زٚازانٕٛٚ ٚ ناٚز ن١ٜ١، ي١ زاَٛز٠ظطاٚ ثطؤش٠ناْسا ئاي١ٚ
َٜت،  َٝت باغٞ ١ْنط َٝسا ب َٝت، ئ١ط١ض ١ٖبٔ، ب١يّ ب١ٚ َاْا١ٜف ْا ئ١ط١ض ن١َٛنٛضت١ٝنٞ ت ئاؾهطا ز٠ب
َٝطام بؤ ط١يَي١  َِٜ ١ٖضن١ ب١ضناِٚض١ْٝٚٚنٞ ي١غ١قؿٞ بٛزد١ٟ ع َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ سه١َٛتٞ ١ٖض ١ٖض٠ٖٚا ث

َٜت١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ بؤ ئ٠ٚ١ٟ طؿتٛطؤناْٞ ي١غ١ض بٛٚ، باب١ؾ َٝط ٠َٟٛٝ ت١عيٝين ظٚٚ ثطؤش٠ن١ بٓ
َٜت١ ٠ٚظاض٠تٞ  َٝسابٛٚ ئ١ٚ ز٠غ١يت١ ي١ث١ضي١َا٠ٚ١ْ بسض َٜت، ١ٖضنات ئ١ط١ض ن١ّ ٚظٜازٜؿٞ ت ئ١دماّ بسض

َٜت،  ١ٖض٠ٖٚا زاضاٜٞ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ّ ناض٠ بهات، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ث١غ١ْس نطزْٞ بٛزد١ ئ٠ٚ١ْس٠ زٚا ١ْن١ٚ
َٝؿٓٝاض٠ناْٞ يٝػ  نٛضزغتاْٞ ز٠ن١ّ، ب١تاٜب١تٞ ت١ضخاْهطزْٞ  ًَٝاض زٜٓاض بؤ ق١ظاٚ  111ثؿتطريٟ ي١ث

َٜعا٠ٚنإ ٚ َٝطإ ٚتٛضنٝا، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ ١َٖٛٚ غاَي١  111ْاس١ٝ ِضاطٛ ًَٝؤٕ زٜٓاض بؤ ئاٚاض٠ ط١ِضا٠ٚناْٞ ئ
َٜطاٚ شٜا َٝطاٚ ِض َٝهٞ ؾاٜػت١ بؤ خؤٜإ ز٠غت١ب١ض به١ٕ، ١ٖض٠ٖٚا زٚاٟ ئاٚاض٠ٜٞ ٚ زٚٚض٠ ٚيتٞ بتٛأْ د ْ
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َٜٓسضا٠ٚنإ  َِٜ ز٠ن١ّ، بؤ ئ١ٚ ثطؤش٠ خع١َتطٛظاضٜٝا١ْٟ ن١ي١ْاٚن١ زابِط ز٠غتدؤؾٞ ي١ سه١َٛتٞ ١ٖض
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ٜاض١َتٞ  َٝؿٓٝاضٜـ ز٠ن١ّ ن١ب١ضز٠ٚاّ بٔ ي١ّ ناض٠ ثريؤظ٠ٜاْسا، ١ٖض٠ٖٚا ث ئ١دماَٞ زإٚ ٚث

َٜطٟ نؤ١َي١ٜتٞ، ئ َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ز٠ضزٟ ئاٚاض٠ٜٞ قٛضغ١، ناٚز اٚاض٠ناْٞ نٛضزغتاْٞ ِضؤش١ٖيتٝـ بطط
١َُٝ ٠ٚنٛ ث١ضي١َاْتاض ب١ٜٚصزا٠ٚ١ْ قػ١ به١ٜٔ، خؤَإ ب١ضثطغٝاضٜٔ ب١ئ١ْساظ١ٜ٠نٞ  ب١ِض٠ئٞ َٔ ئ١ط١ض ئ
ٍَ َٝطاض غا ٍَ ٚث ٍَ ٚثاض غا  ظؤض ي١ بٛزد١ٟ ٠ٚط١ِضخػذي، نْٛه١ ئ١ط١ض قػ١ناْٞ ١ٜن١ ب١ٜ١ن١َإ ئ١َػا

َٜت ن١ظؤضب١َإ ي١غ١ض سه١َٛشيإ ؾ١ضظنطز٠ٚٚ، ن١بؤ ؾآلٕ ؾ١ضحي١ٚ بؤ ؾآلٕ  َٝبس٠ٚ١ٜٓ٠، ز٠ضز٠ن١ٚ ي
َٜت باؾ١ ئ١َ١ ١َٖٟٛٚ غ١قؿٞ  َٜت، بؤ ؾآلٕ ٚؾآلٕ َٛٚن١ زابري بهط ؾ١ضحي١ٟ تط ئ٠ٚ١ْس٠ ظٜاز بهط

ٍَ بس٠ٜٔ ن١خ١َيهٞ خؤ َٜٝٛػت١ ١ََٖٛٚإ ١ٖٚ َإ ي١دٝاتٞ َاغٞ بٛزد١ٟ ت١ؾػًٝٞ ب١ضظ ْانات٠ٚ١، بؤ١ٜ ث
َٝطٟ َاغٞ ططتٔ به١ٜٔ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ نؤ١ََيط١َإ ي١ نؤ١ََيط١ٜ١نٞ ئٝػتٝٗ ن٠ٚ١ٝ به١ٜٓ١  خٛاضزٕ، ؾ
َٝطَٛإ ئ١ٚ ئ١ضن١ف زٜػإ ي١ئ١غتؤٟ خؤَا١ْ ٠ٚى ث١ضي١َإ ٚ  َٝٔ، ن١ب نؤ١ََيط١ٜ١نٞ ب١ض١ّٖ ٖ

َُٜٞ نٛضزغتا١ْ، ن١ ن١ضتٞ تاٜب١ َٝهطز١ْن١ؾٞ ي١غ١ض سه١َٛتٞ ١ٖض َٝب١د ٍَ د ت ٚثٝؿ١غاظٟ ٚنؿتٛنا
َٝؿ١ُضط١ ٚ َٛغت١س١قاتٞ  َٝت، غ١باض٠ت ب١بٛزد١ٟ ث َٓٝ َٝع بهات ٚ ١ٖيٞ ناضٟ ظٜاتط بؤ خ١َيهٞ بِط٠خػ ب١ٖ
َٜت١ ب١ض  َٜطا١ٜى بطري تطَإ ن١ي١ال١ٜٕ سه١َٛتٞ ؾٝسِضاي٠ٚ١ ١ْزضا٠ٚٚ ز٠غ  ب١غ١ضزا طريا٠ٚ، ١َٖٛٚ ِض

َُٜٞ نٛضزغتإ ٠ٚضبطط٠ٚ١ٜٓ، ب١ َٜت١ ن١ئ١ٚ َاؾ١ٟ ١ٖض ١َٜٓضاصيإ ي١ب١غسا، طٛؾاض ةط َٜطاٟ ْٛ تاٜب١تٞ ي١ِض
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ي١ بٛزد١ٟ زاَٛز٠ظطا  ًَٝهاض١ٜٝ ز٠غتٛٚض١ٜ ١ْنات، ١ٖض٠ٖٚا ث َٝؿ غ١ض َايهٞ ن١نٞ تط ئ١ٚ ث
َُٜٞ نٛضزغتإ  َٜت، نْٛه١ ئ١ط١ض ئ١ّ باض٠ غ١قاَطري٠ٚ ئ١َٔ ٚئاغاٜؿ١ٟ ١ٖض َٜػٞ ١ْنط ئ١َٝٓ١نإ زض

َٝت ١ْئا٠ٚزاْ َٜٝٛػت ب١ضز٠ٚاّ ١ْز٠بٛٚ، ١ٖض٠ٖٚا ١ْب ٌَٝ ٚ ١ْ باظاِض ١ْٚشٜاْٝـ ٠ٚى ث هطز٠ٚ١ْٚ ١ْتْٛ
َٝؿ١ُضط١ٚ ن١غٛناضٟ ؾ١ٖٝسإ ٚططْطٝسإ ب١ ن١ضتٞ  َٜت ب١ ٠ٚظعٞ ث َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ططْطٞ ظٜاتط بسض ث

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، َٔ ث طغٝاض ت١ْسضٚغ ، نْٛه١ ئ١ٜٚـ ث٠ٜٛ١غت١ ب١شٜإ ٚغ١ال١َتٞ نؤ١ََيطا، ب١ِض
َُٜٞ نٛضزغتإ ي١غا١ٜٟ خع١َت ٚغٝاغ١تٞ  َٝؿه١ٚت١ٓ ١َٖٛٚ ال١ْٜا١ْٟ ١ٖض ز٠ن١ّ ئاٜا ئ١ٚ ث
َُٜٞ نٛضزغتإ  غ١ضن١ٚتٛٚا١ْٟ غ١ضنطزا١ٜتٞ غٝاغٞ نٛضزٚ ناب١ٓٝ ١ٜى ي١زٚاٟ ١ٜن١ناْٞ سه١َٛتٞ ١ٖض

َُٜٞ نٛضزغتإ ٖات٠ٚٛت١ ئاضا٠ٚ  ١ْب٠ٚٛا، ئاٜا ئ١ٚ ٠ٚضن١ضخا١ْ ط١ٚض٠ ١َ١ٖال١ْ١ٜٟ ي١شٜاْٞ خ١َيهٞ ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغتإ ي١ئ١دماَٞ  ٖٞ ئ١ّ بٛزد١ٜ١ ١ْٝا، ئاٜا ئ١ٚ س١ض٠ن١ت١ باظضطاْٞ ٚزٜبًؤَاغ١ٟٝ ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغتإ  غٝاغ١تٞ شٜطا١ْٟ سٛنُِطاْٞ نٛضزغتإ ١ْب٠ٚٛا، ئاٜا ئ١ٚ غ١قاَطري١ٜٝ ئ١َٝٓ١ٟ ١ٖض

َُٜٞ نٛ َٟ بؤ ن١ؽ ي١ئ١دماَٞ ؾ١ٚخنْٛٞ ٚ ؾٝساناضٟ زاَٛز٠ظطا ئ١َٝٓ١ناْٞ ١ٖض ضزغتإ ١ْب٠ٚٛا، ئ١ض
َٝطام  َٝذط١ ي١ ؾ  83ثطغٝاض ي١خؤٟ ْانات ن١ سه١َٛتٞ ع َٝطام ئ٠ٚ١ٟ ن١ب١ِض٠لٞ زٜاض٠ ب %ٟ بٛزد١ٟ ع

َٝطاما، ض ي١بٛاضٟ  َٝؿه١ٚت١ٓناْٞ ع َٝت نٛا ث ؾاضا٠ٚ، ن١ٖ١َٟٛٚ ي١ب١ضز٠غتسا١ٜ بؤ ن١ؽ ي١خؤٟ ْاثطغ
َٜت، ي١بٛاضٟ ئا٠ٚزاْٞ ١ٜى ئ١َين، ض ي١بٛاضٟ ئا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ، ي١بٛاضٟ ئ١ َين ِضؤشا١ْ خ١َيو ز٠نٛشض

َٝؿ٠ٚ١ٟ ٚيتا١ْ، ز٠ٚ٠ضٕ با١َٖيػ١ْطاْسٕ ٚ  ثطؤش٠ؾٝإ ئ١دماّ ١ْزا٠ٚ, ي١بٛاضٟ ط١ْس٠َيٞ ي١ِضٜعٟ ١ٖض٠ ث
َٟ نؤ١ْا، ١َٖٛٚ خا٠ٕٚ  َٝط٠ ٠ٚظع نؤ١ْ ٚي١ٚ َٝطام به١ٜٔ، ي َٜعطاْٞ ع َُٜٞ نٛضزغتإ ٚ ثاض َٜهٞ ١ٖض ب١ضاٚضز
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َٝو ز َٜػُا١ْ، ن١نٞ ظٜاتط ي١ ٜٚصزاْ َٟ ب١ق١ز ئالإ ٚ ِض َٝط٠ٚ ئ١ٚ َٝت ن١ دٝاٚاظٟ ئ %ٟ بٛزد١ٟ ٠83ظاْ
َٝؿه١ٚت١ٓناصيإ ١ْن١ٜٔ،  ١َُٝ ب١ٜٚصزا٠ٚ١ْ باؽ ي١ ز٠غته١ٚت١نإ ٚث َٝطام ي١ب١ضز٠غ  َايه١ٝ، تان١ٟ ئ ع

َٜهٞ ٚابه١ٜٔ ن١ خ١َي َٝس به١ٜٔ، تان١ٟ ناض ٍَ بس٠ٜٔ خ١َيهٞ خؤَإ ْائَٛ َٝص ي١ّ ئاظازٟ تان١ٟ ١ٖٚ و تاّ ٚن
َٝؿه١ٚتٛٚ ٚزضيٛنطاغٝـ ؾاٖٝسٟ ز٠ز٠ٕ بؤ  َِٜط١ٜٓ ٠ٚض١ْططٕ، ٚيتاْٞ ث َُٝين ٚئاغاٜـ ٚقؤْاغ١ ظ ٚي١ّ ٖ
 َٞ َٝٞ غ١ضغأَ، ع١دٝب١ ن١خؤَإ ْهؤَيٞ ي َُٜٞ نٛضزغتإ، ي١غ١ضد١ّ بٛاض٠ناْسا ٚ ث َٝؿه١ٚت١ٓناْٞ ١ٖض ث

َٝبِٝٓٝ ن َٟ ١ٖٜين بٛٚ َٔ ت َٝط َٝط ز٠ن١ٜٔ، ١ٖض ن١ث طز ٚ ب١ت١ي١ؾؤْٝـ َٛتاب١ع١ّ نطز، ١ٖض ي١ٖ١ٚي
تاغؤضإ قاؾ١ًٟٝ غ١ٜاض٠ ب١زٚاٟ ١ٜن٠ٚ١ بٛٚ، ن١خ١َيهٞ بؤ ط١ؾت ٚ غ١ٜطإ نٛٚبٕٛٚ، ئ١َ١ ت١ْٗا 
٠َٛٝ بٕٛٚ، َٔ ز٠ثطغِ ئ١َ١ َاْاٟ ب١ضظب٠ٚ١ْٟٚٛ  َُٝاْٞ ٚ زٖؤنٝـ ب١ٖ١َإ ؾ َٝطَٛإ غً َٝط ب ي١ٖ١ٚي

َٜٟٛ خ١َيو ١ْٝا،  ئاٜا ئ١َ١ ْٝؿا١ْٟ ئاظازٟ ٚئاغاٜـ ١ْٝا، ئاٜا ئ١َ١ ي١ ئ١دماَٞ ناضٜط١ضٟ ئاغ  شٜإ ٚبص
َٝهطزْٞ بؤ  َٝت ئاَاش٠ ث ١َُٜن١َإا، َاْط ي١نٛاضز٠ب َِٜ ١ْٝ ب١غ١ض تاى ب١تان١ٟ خ١َيهٞ ١ٖض بٛزد١ٟ ١ٖض
َٝبط١ّ ١َٖٝؿ١  َٝٞ ت َٜهٞ ظؤض ئاغا١ٜٝ، ب١يّ ئ٠ٚ١ٟ َٔ ي ن١ٝا، ب١يّ ِض٠خ١ٓططتٔ ٚثطغٝاض نطزٕ ناض
َٝهطز١ْن١ٟ ظ٠ظي١ترت٠، ثطغٝاض ئاغا١ْ، ب١يّ ناضنطز١ْن١ ئ٠ٚ١ْس٠  َٝب١د ثطغٝاضنطزٕ ِٚض٠خ١ٓ ططتٔ ي١د
َٝت ن١ْس  ًَ َٝو ب َٝـت، ١ٜن َٝت ثطغٝاضٟ ٚابهات ن٠ٚ١يَٞ ١ْب َٝو ز٠تٛاْ ئاغإ ١ْٝ، بؤ صي١ْٚٛ ١ٖضن١غ

َٝت ئؤقٝاْٛٚغ١نإ ن١ْ ًَ َٞ ب َٝتا، ١ٜن َٞ ز٠ظاْ َٝط٠ ب١ئالا١ٜ٠ٚ١ْ، ن َٞ ئ١غت َٝسا١ٜا، ئ١َ١ف ن س يٝرت ئاٟٚ ت
َٝطَٛإ ن١ؽ ئ١ّ ٠ٚيَا١ْ  َٝتا، ب َٞ ز٠ظاْ َٝؿٞ طؤٟ ظ٠ٟٚ ن١ْس ت١ْ١ا، ن َٝت ن َٝو بجطغ َٝتا، ١ٜن ز٠ظاْ
ٍَ خؤَإ  َٜٝٛػت١ ١ََٖٛٚإ ب١زَيػؤظٟ ١َٚغيٛي١ٝت٠ٚ١ َا١ََي١، ي١ط١ َِٝ ث َٝت، بؤ١ٜ َٔ ز٠َي ْاظاْ

َإ ز٠غتدؤؾٞ ناض٠ باؾ١نإ به١ٜٔ، ١َٖٛٚمشإ ب١زَيػؤظٟ ٚئ١ظ١َْٚٛن١َإ ٚ ٚيت١ن١َإ به١ٜٔ، ١َٖٛٚ
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، ١ٖظاض  ١َٚغيٛي١ٝت٠ٚ١ ١َٖٚيٞ ناض٠غ١ضٟ ن١َٛنِٛض١ٜناْٝـ بس٠ٜٔ، زٚا ٚت١ؾِ ب١ض

 طٛتاض ب١قٛضباْٞ ١ٜى نطزاض، ظؤض ٚغٛثاؽ.
َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض

 غٛثاؽ، ن١ًٜٞ خإ، ؾ١ضَٛٚ.
 نطّ اظيس:اَٜع ن١ًٜٞ ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
غ١ض٠تا ثؿتطريٟ ي١ِضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ز٠ن١ّ، ثؿتطريٟ ي١ظٜازنطزْٞ غٛيؿ١ٟ ع١قاض ز٠ن١ّ بؤ 
َٝت، ثايجؿ  نطزْٞ ب١ضز٠ٚاّ ي١زاْٞ ق١ضظٟ بهٛٚى بؤ الٚإ ٚ ب١ضْا١َٟ  ٍَ ب طْٛس٠نإ ْٚاس١ٝناْٝؿٞ ي١ط١

َٝت، تٛاْاغاظٟ، ثاَيؿ  ب١ضز٠ ٚاّ بؤ يٝص١ْٟ ثاضائؤيؤَجٞ ن١ َٝٓش١ن١ٜإ ي١ال١ٜٕ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ب
َٝؿه١ف نطزْٞ خع١َتطٛظاض١ٜٝنإ ي١ْان١ زابِطا٠ٚنإ، ١ٖض٠ٖٚا  ١ٖض٠ٖٚا ثاَيجؿ  نطزْٞ ب١ضز٠ٚاّ ي١غ١ض ث

يٝص١ْٟ ثاَيجؿ  نطزْٞ ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١ٖ١َي١ُتٞ ْٝؿتُاْٞ بؤ زضٚغت نطزْٞ قٛتاةا١ْنإ، ي١ِضاثؤضتٞ 
َُٝاْٞ، ٠ٚ خ١ضدهطزْٞ  ناضٚباضٟ نؤ١َي١ٜتٞ ثؿتطريٟ ي١زضٚغت نطزْٞ بٝٓا١ٜٟ ئؤتٝعّ ي١ؾاضٟ غً
َٜص٠ض٠ نؤ١َي١ٜت١ٝنإ ن١ ت١ْٗا غ١ض ب٠ٚ١ظاض٠تٞ ناضٕ،  ز٠ضَاَي١ٟ تاٜب١ت ب١َاَؤغتاٚ ؾ١ضَاْب١ض ٚ تٛ
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َٜهٞ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ ب١زضٚغت نطزْٞ ؾاض َٝط  ي١ِضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ ٠ٚضظف ٚالٚإ ث ٠ٚضظؾٞ ن١ي١ؾاضٟ ١ٖٚي
ٍَ زضٚغتهطزْٞ بٓه١ٟ الٚإ ي١ق١ظاٟ نؤَإ، ي١نؤتاٜٝسا ثؿتطري١ٜٝنٞ ت١ٚاٚ ي١ يٝص١ْٟ  َٝت، ١ٖض٠ٖٚا ي١ط١ ب

َٝؿ١ُضط١ٚ ؾ١ٖٝسإ ز٠ن١ّ، غٛثاؽ.  ناضٚباضٟ ث
َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض

 غٛثاؽ، ناى طؤضإ، ؾ١ضَٛٚ.
َٜع طؤضإ ئاظاز حمُس  :ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜت، زٚاٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١   111زٜاض٠ زٚاٟ ١ٜى ١ٖؾت١ قػ١نطزٕ ئ١َ١ س١ٚت١ّ ض ؤش٠ قػ١ّ ب١ضز٠ن١ٚ

َٝٞ يؤشٜو،  َٝبٝين ِٚض٠خ١ٓنامن ٚتطا٠ٚ، ب١يّ ب١ث َِٝ ٚا١ٜ ب١ؾٞ ظؤضٟ غ١ضْر ٚت ث١ضي١َاْتاض قػ١ٜإ نطز، ث
َٝٞ ١َْتل، زٚاٟ ْعٜه١ٟ  َٜت َٔ ١َٖإ ئ١ٚ غ١عات قػ١نطزٕ ٚ ئ١ 36ب١ث ٚ ١َٖٛٚ ثطغٝاض ٚ ٠ٚي١َ، ْانط

 َِٝ الئٝش١ٟ ن١ ي١غ١ض٠تاٟ ٖاتين بٛزد١زا زٜطاغ١ّ نطزبٛٚ، ٠ٚي١الّ زضٚغت بٛٚ، ٠ٚ ئاَاز٠ّ نطزبٛٚ، ب
٠ٚ١َُٜٓ، بؤ١ٜ تا غ١ض٠ّ ٖات ي١ٚا١ٜ١ْ  َٝط٠زا ةٛ َٜهٞ تط ي داض ظٜاتط ئ١ٚ ثطغٝاضا١ْ الٟ  ١ٖ11َإ ؾت داض

َٝت٠ٚ١، غ١ضدم١ناْٞ َٔ ٠ٚى َٔ طؤِضاْهاضٟ ب١غ١ َٝو ي٠ٚ١ي١َنامن ز٠غته١ٚتب َٝت، ب١ؾ ضزا ٖاتب
ي١ِضاثؤضت١ن١زا ٖات٠ٚٛ، ب١غ١ض زٚٚ ت٠ٚ١ضزا زاب١ؾٞ ز٠ن١ّ، ١ٜن١ّ: غ١باض٠ت ب١ِضاثؤضتٞ بٛزد١، ن١يٝص١ْٟ 

َٝط٠ زٚٚباض٠ٟ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، ١َُٝ ي َٝو ئ بطٜت١ٝ  زاضاٜٞ ئاَاز٠ٟ نطز٠ٚٚ، خاَيٞ ١ٜن١ّ ٚئ١غاغٞ ن١ ١َٖٛٚ غاَي
َِٝ ٚا١ٜ زٚان١ٚتين بٛزد١ دط١ ي١ سه١َٛت، دط١ ي١نؤ١َيْٞ خ١َيو ٖٝ   ي١زٚان١ٚتين بٛزد١، َٔ ث
َٝٝسا،  َٝٝسا ت١ْٗا ئ١ٚإ غٛٚز١َْس ز٠بٔ ت َٝت، دط١ ي١ِض٠خ١ٓططاْٞ سه١َٛتٝـ ت َٝٝسا غٛٚز١َْس ْاب ن١ؽ ت

َٝهٝـ ئ١ّ سٝها١ٜت١ زٚٚباض٠ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، ي١ب١ضاَب١ض  َٜو نطا ي١غ١ض بؤ١ٜ ١َٖٛٚ غاَي َٝؿٓٝاض ئ٠ٚ١زا ن١ْس ث
 َٞٝ َٝط٠زا بطؤِضٜٔ، ب١يّ ب١ث َٝؿٓٝاض٠نإ، ئ١ٜ٠ٚ١ ن١غ١ْ١ٟ َايٞ ي َٝو ي١ث َٝؿ١ٜ١ٟ، ١ٜن ناض٠غ١ضنطزْٞ ئ١ّ ن

َِٝ ٟ  111َازز٠  ١َُٝ ث َٝهٞ ؾٝسِضاي١ٝ، ٚات١ ال١َضن١ظ١ٜٝ، ٚات١ ئ َٝطاقٞ، غٝاغ١تٞ َايٞ غٝاغ١ت ز٠غتٛٚضٟ ع
َٜط٠ٟ َٝطاقٞ ٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ  ٚا١ْٝ بتٛاْري ب١طٛ ٍَ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ع ب١زٚازانْٛٚٞ َٔ ٚقػ١ نطزٕ ي١ط١

َٝهٞ تط ١ٜ١ٖ ئ١ٜ٠ٚ١ ب١ ت١عيٝين بؤَإ  ١َُٝ بتٛاْري ئ١َ١ ز٠غتهاضٟ به١ٜٔ، ي١َٛقابًٝسا س١ي َٝطاقٞ ئ ع
َٝ َٝت٠ٚ١ ز٠غت ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ َٜهٞ تط ب َٝت ي١ناتٞ ظٜاز بْٛٚٞ َٛاظ١ْ٠زا داض ١ُ ب

َٝـت،  َِٝ ٚا١ٜ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ي١ب١ضز٠ّ َٛقاز٠ق١ٟ زٚٚ َٝعا١ْٝ ز٠ب َٛقاز٠ق١ٟ به٠ٚ١ٜٓ١، ئ١ٚنات١ ث
َٝؿٓٝاضٟ ئ٠ٚ١ ز٠ن١ّ، ئ١ط١ض  خؤمشإ ز٠ظاْري ١َغ١ي١ٟ َٝعا١ْٝ نؤٕ ز٠ِضٚات، ي١ب١ضاَب١ض ئ٠ٚ١زا َٔ ث

َٝت١ ث١ضي١َاْٞ نٛضز َٞ بس٠ٜٔ، سه١َٛت ئ١ٚ ناض ئاغا١ْٝ بهات ٚ ي١ناتٞ خؤٜسا ب غتإ ٚ ز٠غ١يتٞ ئ٠ٚ١ٟ ث
َٜٓري ٚب١يّ ي١ناتٞ ظٜازبْٛٚسا بؤ ئ٠ٚ١ٟ ز٠غ  سه١َٛت ١ْن٠ٚ١ٜٓ١  َٝو ن١َهطز٠ٚ١ْ نطا زاٜبب١ظ ١ٖض نات

َٝو بٝسات١ ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ  ٚ ن١زاب١ؾٞ بهات٠ٚ١ غ١ض بٛزد١ٟ ت١ؾػًٝٞ، ئًٝعاَٞ به١ٜٔ ي١ٖ١ض ظٜازبْٛٚ
َٜص٠ٟ زاْٝؿتٛإ بؤ ثطؤش٠ٟ ئٝػتٝػُاضٟ،  غ١ٜط َٛباؾط ز٠نات١ ئ١ّ غٓسٚق١ٚ ٠َٟٛٝ ِض َٜت ب١ؾ ت١ٚظٜ  بهط

َِٝ ٚا١ٜ ئ١ّ  َٝت، ث َِٝ ٚا١ٜ ي١ّ ططؾت١ ِضظطاضَإ ز٠ب َٝت، ث َٜعطانإ ب َٝت ٜإ ثاض داض ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ ب
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َٝري، ئ١ط١ض ز٠غتهطا٠ٜٚ ١َْٝق١ زابٓ َٝب١د َٝت، ب١يّ ئُٝها١ْٝتٞ د َٝسا ب هطزْٞ ١نٞ تطٟ ٠ٚظاض٠تٞ َايٞ ت
َٝهسا سه١َٛت  َٝري ٠ٚى غاَيٞ ثاض ن١سه١َٛشيإ ئًٝعاّ نطز ي١غٓسٚق َٝو زابٓ َٝسا باؾرت٠، ي٠ٚ١ٟ ن١ْ١ق ت
َٞ ١ْب٠ٚٛ باؾرت٠ ي١ّ ١ْق١،  َٝب١د َٝػتا ز٠ٜبِٝٓ ن١ د َٞ به١ّ، ب١ؾٝعًٞ ئ َٝب١د ٚتٞ َٔ ْاتٛامن ئ١َ١ د

ِضاغ  بٛزد١ سه١َٛتٞ ت١غطٜؿٞ قػ١ٜ١ى ي١غ١ض ئ١َ١ نطا، َٔ ٠ٚى ٜاغا١ٜٝى س١ظز٠ن١ّ باغٞ به١ّ، ب١
١َُٝ ي١َْٛاق١ؾ١ٟ بٛزد١زا ٖٝ   َٜعإ ئ َٜت، ب١يّ ب١ِض َٝط َٜت، ٜاخٛز ١ْٜس٠تٛاْٞ ١ْٜٓ َٝط ئ١عُاٍ ئ١ٜتٛاْٞ بٝٓ
َٝهُإ ْاتٛاْٞ ْهَٛيٞ ي٠ٚ١زا به١ٜٔ ن١ٚا بٛزد١ ي١ْاٚ ثطؤغ١ٜ١ى ٚ َٛعاز٠ي١ٜ١ى َْٚٛاق١ؾ١ٜ١نٞ  ن١غ

َُٜٞ ن َٝت ي١ٖ١ض َٟ ز٠ن ٛضزغتإ، غاَيٞ ١ٜن١ّ ثطغٝاضٟ ئ٠ٚ١ نطا، ن١ئ١ّ بٛزد١ٜ١ ب١َ١دًػٞ غٝاغٝسا ب١ِض
ٍَ ئ١ط١ض ئ١ّ بٛزد١ٜ١ بٗاتا١ٜت١ ث١ضي١َاْٞ  َٜت٠ٚ١، دا ئ١َػا ؾٛضازا ِضؤؾت٠ٚٛ ٜإ ْا بؤ ئ٠ٚ١ٟ بط١ضٍِِ
نٛضزغتإ ٚسه١َٛتٞ ت١غطٜؿٞ ئ١عُاٍ بٝٓاضزا١ٜ، َٔ زَيٓٝاتإ ز٠ن٠ٚ١َ١ ن١ ي١ٜ١ن١ّ نؤب٠ٚ١ْٚٛزا ز٠ٚتطا 

َٝت  ئ١ّ َٝٞ ٜاغا سه١َٛتٞ ت١غطٜؿٞ ئ١عُاٍ ق١ت ْاتٛاْ َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ب١ث َٞ بط١ِض بٛزد١ٜ١ ز٠ب
َٝت  نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ئ١دم١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ بهات ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ نؤب٠ٚ١ْٚٛ ٚات١ زاْٞ بِطٜاضٟ ططْط، بؤ١ٜ ْاتٛاْ

َٟ ز٠نات، دا ض داٟ ْاضزْٞ  ثطؤش٠ ٜاغاٟ بٛزد١ ت١ْا١ْت نؤب٠ٚ١ْٚٛف بهات، تا ئ١ٚناض٠ ضِ ؤشا١ٜٝ١ْ ب١ِض
َٝهت١ضٟ  َٝت،  َٔ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغ  غ َٜط٠ٟ ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ ئًٝتٝعاَات ي١غ١ض ئ١ّ سه١َٛت١ زاز٠ْ ن١ب١طٛ
َٟ ؾت، ب١يّ ئ١ّ ٠ٚظٜط٠، ئ١ط١ض  َٝري َٛساغ١ب١ٟ به١ٜٔ ي١غ١ض ١ْٖس ن١َٞ بؤ زاْطا٠ٚ، ب١ٜاْٞ ز٠تٛاْري ب

َٜ َٝـ ئ١ٚ ث١غ١ْس نطز، تؤ نؤٕ ز ٝت ي١ِضٟٚٚ ٜاغا٠ٚ١ٜٝ ئًٝعاَٞ ز٠ن١ٜت ٚ ١َغيٛيٞ طؤِضا بٛزد١ن١مشإ ث
َٜهٞ تط باغٞ نطز ن١غ١ضؤنٞ  ز٠ن١ٜت، َٛساغ١ب١ٟ ز٠ن١ٜت، بؤ١ٜ ب١ِضاغ  ئ١ّ ِض٠ئ١ٝ ١ٖضن١ْس بطاز٠ض
يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ بٛٚ، ب١يّ ض٠ٍِِئ١ٝنٞ ٜاغاٜٞ ٚاظح بٛٚ، ئ١ط١ض بٗاتا١ٜ َٔ زَيٓٝاتإ ز٠ن١ّ ي١ٜ١ن١ّ نؤب٠ٚ١ْٚٛ 

َٜٓس١ْٚ َٟ ثطغٝاضّ ال زضٚغت ب٠ٚٛ، ي١زٚاٟ خٛ ٠ٟ ١ٜن١ّ زاٚاٟ ط١ِضاْس٠ٚ١ْضيإ ز٠نطز، َٔ ١ْٖس
ًَٝاضٟ بؤ زاْطا٠ٚ، ٠ٚظاض٠تٞ ئ١ٚقاف  97ي١زاب١ؾهطزْٞ بٛزد١زا ن١زاب١ؾهطا٠ٚ ٠ٚظاض٠تٞ ئا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ 

 431ًَٝاضٟ ب١ضن١ٚت٠ٚٛ، ب١يّ ئ٠ٚ١ٟ ن١َٔ ظٜاتط ١َٖي٠ٛغت١ٟ ي١غ١ض ز٠ن١ّ، ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ؾاض٠ٚاْٞ  119
َٜص٠ٟ َٛٚن١خؤضٟ  514ًَٝاض٠، غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ  ًَٝاض٠ ن١ ٖٞ ئ١ّ ٠ٚظاض٠ت١ ظؤض ظٜاتط٠، ئ١ط١ض ِض
 َِٓٝ ١ٖظاض ؾ١ضَاْب١ضٟ ١ٜ١ٖ،  3ٟ ١ٜ١ٖ، ب١ؽ غاَا١ْغطٚؾٝت١ٝنإ  ٠ٚ31511ظاض٠تٞ ؾاض٠ٚاْٞ ز٠ضب

َٝت ئ١ٚ  َٝؿٓٝاض نطا٠ٚن 742ئ١ط١ض شَاض٠ٟ ثطؤش٠ ب إ، ئ١ٚ ت١ْٗا ْعٜه١ٟ ثطؤش٠ٟ ١ٜ١ٖ، ب١ب١ضز٠ٚاّ ٚ ث
َٜت  151ثطؤش٠ٚ  16 ب١ضز٠ٚاَٞ ١ٜ١ٖ، بؤنٞ ئ١ّ دٝاٚاظ١ٜٝ ١ٜ١ٖا، ئاٜا ئ١َ١ ئ١ٚ ثطغٝاض١ٜ٠ ن١ ز٠ٚتط

بِطط١ٟ )ز( باغٞ  13زاٖات١ن١ٟ ي١ْاٚ بابٞ ١َٓٝسسا١ٜ، ٖٞ ٠ٚظاض٠تٞ ؾاض٠ٚاْٞ، ي١ِضاثؤضت١ن١زا ي١خاَيٞ 
َِٜ باٜٞ  َِٝ ٚا١ٜ ئ١ّ ٚؾ١ٜ١ ١ٖظاض زا 121ئ٠ٚ١ نطا٠ٚ، ن١ سه١َٛتٞ ١ٖض ٖاتٞ ثرتؤ زؤالضٟ ١ٜ١ٖ، ث

َُٝإ ٚا١ٜ  ًَٝاض٠ ثاض٠ٟ  121ي١ٜاغان١زا ب١ت١ٚا٠ٚتٞ ٖات٠ٚٛ، باغٞ َْٛت١دٞ ١ْٚتٞ نطز٠ٚٚ، نْٛه١ ث
َٜط٠ٟ َازز٠ٟ  َٝطاقٞ، ب١طٛ َٜط٠ٟ ٜاغاٟ بٛزد١ٟ ع  23َٛؾت١قاتٞ ؾطؤؾتين ١ْٚت١، ثاض٠ٟ ثرتؤ زؤالض ب١طٛ

َٝو ن١زاْطا٠ٚ بؤ ئ١ٚ  َِٝ ٚابٛٚ، ناى غ١َري ن١ٚت١ ئاي١ٝت َٝـ ث َٜٓ َٜـت، ١ٖض بؤ١ٜ زٚ ١ْٚت١ٟ ن١ٖ١ْاضز٠ ز٠نط
َٝت ئ١ٟ ثاض٠ٟ ؾطؤؾت١ٓن١ٟ ن١ٝا، ي١ب١ض ئ٠ٚ١  121ئ١ٚ ثطغٝاض٠ٚ٠ ن١ٚتطا ئ١ٚ  ًَٝاض٠ ثاض٠ٟ زاٖات ب
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َِٝ باؾ١ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ئ١ّ َٛالس١ظ١ٜ٠ ب١ْ١ظ٠ضٟ ئٝعتٝ باض ت١ْٗا ئ٠ٚ١ ثاض٠ٟ َٛؾت١قاتٞ ١ْٚت١، بؤ١ٜ ث
١َُٝ ي١ الث١ِض٠  َٜت، ٚات١ ثاض٠ٟ ثرتؤ زؤالض ١ْٝا، ئ ١َُٝ بؤ ٠ٚ13ضبطط ٟ ِضاثؤضتٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ١ٜ١ٖ، ن١ئ

َٜٝٛػت١،  6سػ١ٟ طاظ ْعٜه١ٟ  َٜطاٟ ٠ٚظاض٠تٞ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنا٠ٚ١ْ  5تطًٜٝؤٕ زٜٓاضَإ ث تطًٜٝؤٕ ي١ِض
َٜت، َٔ ز٠ثطغِ ن١ٚات١ ئ١ّ  ي١زاٖاتٞ ٠ٚظاض٠تٞ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ، تطًٜٝؤ١ْف بطٜت١ٝ  5زابري ز٠نط

َٝت،  َٝٞ ب١ضز٠ٚاّ ب َٜت ٚث َٞ بسض َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ث َٝؿ١نٞ ت١خكٝل نطا٠ٚ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ناض٠باٟ ١ٖض ب١يّ ث
ٍَ بٛزد١ن١ ١ْٖات٠ٚٛ، بؤ  َٝهٞ َٛل١م ي١ط١ َٜهٞ ظؤض باؾ١، ب١يّ ئ١َ١ بؤ ب١د١ز٠ٚي َٝؿِ ٚا١ٜ ناض ث

َٝٞ ٠ٚظاض٠تٞ غاَا١ْ َْٛاق١ؾ١ ْا ب١ؽ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ْساَإ  َٝت، نْٛه١ ن١تؤ ز٠َي َٝٞ ١ٖب عًُٝٝإ ث
َٝـت، ب١ؽ  121غطٚؾت١ٝنإ  َٜهٞ ال زضٚغت ز٠ب ًَٝاضٟ زاٖات١، ئؤتؤَاتٝه١ٕٝ ئ١ْساَٞ ث١ضي١َإ ثطغٝاض

َٜت، ن١ثاَيجؿت١ٝن١ بؤ ب١ضز٠ٚاَٞ  َٝهسا غ١ضف ز٠نط ن١ئ٠ٚ١ت ب١د١ز٠ٍٚ ْاضز ٚزٜاضٜؿت نطز ن١ي١ض باب
َُٜٞ َِٝ ٚا١ٜ ئ١ّ ططؾت١ ظٜاتط زضٚغت ١ْز٠بٛٚ، َٔ ز٠غتدؤؾٞ ز٠ن١ّ بؤ ئ١ٚ  ناض٠با ي١ٖ١ض نٛضزغتإ، ث

١َُٝ بؤ ْاٚن١  خاي١ْٟ ن١ِضؤشٟ ١ٜن١ّ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ِضْٚٚٞ نطز٠ٚ٠ ي١ٚ ز٠عِ ١َٚؾاضٜعا١ْٟ ن١ ئ
َٝساْٞ ناض٠با ن١  َٜٞ ناض٠باٜإ بؤ ز٠ز٠ٜٔ، ب١ 411زابِطا٠ٚناصيإ نطز٠ٚٚ، بؤ ث ٍَ ًَٝاض ثاض٠ٟ نط يّ ي١ط١

َُٜٞ نٛضزغتإ،  ئ٠ٚ١ؾسا ت١ْا١ْت بؤ زا١َظضاْسْٞ شَاض١ٜ٠نٞ ظؤض َاَؤغتاٚ ؾ١ضَاْب١ض ي١غ١ض َٝ نٞ ١ٖض
 ٠ٚ١َٜٓ َٝهٞ ظٜاتط ئ١ٚ ٖاٚٚيتٝا١ْٟ ن١ؾؤِضَٞ باٜعٝإ ز٠طٛاظ٠ٚ١ْ ز٠ط١ضِِ ٍَ ئ٠ٚ١ؾسا بؤ ت١ؾذٝع ب١يّ ي١ط١

َٜ َٝٝسا بؤْاٚن١نإ، ب١تاٜب١ت ئ١ٚا١ْٟ ز٠غ١يتٞ سه١َٛتٞ ١ٖض ِ ٠ٚنٛ ؾٛإ، ئ١ٚ ْاسٝا١ْؾٞ ن١ت
َٝٛإ ئٝساض٠ٟ  ١َُٝ ي١ت١قت١م ي١ْ َٜت٠ٚ١، بؤ صي١ْٚٛ ئ َٜٝٛػت١ غٛيؿ١ٟ ع١قاض ٚظ٠ٚاز بٝاْطط َٛغ١ٜت١ض٠، ث
َٜت،  ت١قت١م ٚئٝساض٠ٟ ن١ضنٛٚى ت١ْٗا ١ٜى دػطَإ ب١ٜٓ١، ي١َب١ض بؤ ئ١ٚب١ض ئ١ّ ؾ١ضم ٚدٛزا١ٜٝ ز٠نط

َٝت بؤ ئ١ٚ ْاٚنا١ْٟ ن١سه َٝٝسا باي ز٠غت ٚبِطٜاض ب١ز٠غت١ٚ ئٝساض٠ٟ خؤ١ٜتٞ ٖٝ  ١ْب َِٜ ت ١َٛتٞ ١ٖض
١َُٝ غاَيٞ ثاض  َٝت ز٠ضٜبهات، ئ َٝٞ طٛدماٚ ٚباف ب َُٜٓاٜٞ تاٜب١ت ن٠ٚ١ظاض٠ت نؤٕ ث َٝت ي١ّ غٛيؿا١ْ ب١ِض بتٛاْ

َٝت ئ١ّ ثاض 11 َٝطإ، ب١يّ ب١ِضاغ  َٔ ظؤض ت١عكٝبِ نطز، خؤ ز٠ب ١ٜ٠ ب١ ًَٝاضَإ زاْا بؤ ط١ِضا٠ٚناْٞ ئ
َٞ بطات، ٖؤناضٟ ظٜاز نطزْٞ  ١ٜ١َٜٓنُإ ث َِٝ باؾ١ ٚ َُٜٓا١ٜٝن١ ز٠ضن٠ٚٛ، ث َٝت، ئ١ط١ض ِض َُٜٓا١ٜٝى ز٠ضنٛٚب ِض

َٝت ئاٜا ب١ْٝاظٕ ي١غاَيٞ ن١ْس٠ٚ٠ بٝس٠ٕا،  111ئ١ّ بٛزد١ٜ١ بؤ  َٜو ١ٖب َٝت ؾانت١ض ًَٝاض ن١ٝا، خؤ ز٠ب
َٝ َٝهطزٕ ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٝ ئ١ّ ١َب١ًغ١ بط١ٜ١ْ ًَٝاض، ي١غ١ض ظٜاز بْٛٚٞ بٛزد١ٟ  111ت١ ٠ٚنٞ ٚاٟ ي

َٝهٞ ططْط١، ن١  ١َُٝ ي١غ١ض َٝعا١ْٝ ئ١َ١ خاَي َِٝ ٚا١ٜ قػ١نطزْٞ ئ َٜت ب١ِضاغ  َٔ ث ت١ؾػًٝٞ، ن١باؽ ز٠نط
َٝو  َٝو ب١ؾ َِٝ ٠ٚى ئ١ْساّ ث١ضي١َاْ ٍَ ئ٠ٚ١ؾسا َٔ ٠ٚى خؤّ ز٠َي بٛزد١ٟ ت١ؾػًٝٞ ظٜاز ب٠ٚٛ، ب١يّ ي١ط١

َٝو ي١ٚ  ي١ ١َغيٛي١ٝتٞ ظٜاز بْٛٚٞ بٛزد١ٟ ت١ؾػًٝٞ ٚ ز٠تٛامن ت١س١َٛيٞ به١ّ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ب١ؾ
َٞ ظٜاز ب٠ٚٛ، ي١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ز٠ضن٠ٚٛ، ١ٖض ي١ٜاغاٟ ظٜازنطزْٞ  ٜاغاٜا١ْٟ ن١بٛزد١ٟ ت١ؾػًٝٞ ث
َٛٚن١ٟ ن١َي١ْساَإ، ١ٖض ي١ٜاغاٟ َٝٓش١ٟ ظٜٓساْٝاْٞ غٝاغٞ، ي١ظ٠ٚاز، ي١ع١قاض، ي١ٖ١َٛٚ ئ١ٚا١ْ 

َٞ ي١ث١ضي١ َاْٞ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ظٜاز ب٠ٚٛ، َٔ ب١ِضاغ  ثؿتطريٟ ن١َهطز٠ٚ١ْٟ بٛزد١ٟ ١ٖض غ
َٜص٠ٟ ي١  َٜت ن١ّ 11غ١ضؤنا١ٜت١ٝن١ ز٠ن١ّ ب١ِض %، ب١تاٜب١تٞ ٖٞ ئ١دم١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ، ئ١ط١ض بهط
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َٝؿٟٛٚ ئ١دم١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ ئ١ّ بٛزد١ٜ١ ظؤض ظؤ ١َٓٝٝ غ١ض سػاباتٞ خٝتاَٞ غايْٞ ث َٜت٠ٚ١، ئ١ط١ض ب ض بهط
َٝهٞ غ١ضب١خؤ١ٜ، ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٝ ٖٝ   ن١َرت غ١ضؾهطا٠ٚ، دط١ ي٠ٚ١ف ئ١دم١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ ز٠غ١يت
َِٜ زنتؤض٠ ض ؤشإ باغٞ نطز، ي١ زاْاْٞ ئ١ّ  َٝهٞ ن١َهطز٠ٚ١ْٟ ١ْٝ، ١َٖٛٚ ئ١ٚ باب١تا١ْٟ ن١ٖاِٚض ز٠غ١يت

اي١ٝ ئ١خريٟ َٛاؾ١ق١تٞ بؤ ثاضا١ْ ١َٖٟٛٚ ب١ِض٠ظا١َْسٟ ٚ ب١ز٠غ١يتٞ خؤٜإ ب٠ٚٛ، ِضاغت١ ٠ٚظاض٠تٞ َ
 ٚ َٔٝ َٝٔ ي١ناّ باب زاٜبٓ ًَ نطزٕٚٚ، ب١يّ َٛاؾ١ق١ به١ٕ ٜإ ١ْٜه١ٕ ئ١ٚإ ي١غ١ض ْٝػب١ن١ٕ، ب١يّ ْاتٛأْ ب
 َٞٝ َٜٝٛػ  ث َٝو زآٜا٠ٚ، زٚاتط ئ١ٚ بابا١ْٟ ن١ث َٝٔ، بٝٓٝؿُإ ئ١دم١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ ي١ض باب ي١ناّ باب زا١ْٜٓ

َٜت بؤ نؤَ َٜت ب١ؾريِ ؤ زاْٞ ثاض٠، َٔ ١ْٝ َْٛاق١ي١ ز٠نط َٝٞ ز٠ٚتط َٝت ن١ث َٜٓ َٝو ساَي١ت ب١ناضٟ ز ١َي
َِٝ ٚا١ٜ ي١غ١ض زاٖات ظؤض َْٛاق١ؾ١َإ نطز، ب١يّ ئ٠ٚ١ٟ  ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿ  ي١نؤٟ َْٛاق١ؾ١نامن ث ب١ؾ
َٝط١ؾتِ ي٠ٚ١يَٞ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ئ١ٜ٠ٚ١، ن١ٚا زاٖاتٞ ١َْاؾعٟ سسٚٚزٟ ن١ئ٠ٚ١ٟ ي١بٛزد١زا  َٝٞ ت ن١َٔ ي

َٝت ئ١ّ با َٜص١ٜ٠نٞ ن١َ١، ز٠َي َٜص٠ن١ٟ ن١َ١، ي١ٚ ِضغَٛاتا١ْ ِض ؽ ١ْنطا٠ٚ، ٜإ باغهطا بٛٚ غاَيٞ ثاض ٚ ِض
َٝط٠زا تا  َِٝ ٚا١ٜ ي َٜت، َٔ ث َٝطاقٞ ز٠ٜرب َُٜٞ نٛضزغتإ ٚسه١َٛتٞ ع ١ٜ٠َٛٝى ْا١ٜت١ ْاٚ ١ٖض زاٖات١ ب١ٖٝ  ؾ

َٜو ز٠تٛامن ب١َي َِٝ ٠ٚى ث١ضي١َاْتاض ط١ٜ١ى زشٟ ئ١ٚ قػ١ٟ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ة١َ١ ئ١ٚنات١ َٔ ٠ٚى خؤّ ز٠َي
َٜط١ٟ ال١ْ١ٜ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ناْٞ خؤَإ  ١َٜٓضناْٞ خؤَإ، ي١ِض َٜط١ٟ ْٛ َٝت بهري ت١عكٝب به١ٜٔ ي١ِض ِضٚٚ، ز٠ب
َٝت ب١ٚ بِط٠ٟ ن١ٚا بؤ ١َْاؾعٟ سسٚٚزٟ زاْطا٠ٚ، َٔ ق١ْاع١ت  َٝطاقري، ٚاتا ئ١ٚنات١ ز٠ب ن١ ي١سه١َٛتٞ ع

َٜعَسا ة١َ١ِضٚٚ، ي١غ١ض ١َغ١ي١ٟ ز٠ن١ّ تا ئ١ٚنات١ٟ ن١ٚ ٍَ ِض ا ز٠تٛامن ب١َيط١ٜ١ى زشٟ ئ١ّ بؤن١ْٚٛ ي١ط١
ٍَ ثاض٠ٟ ؾطؤؾتين َٛؾت١قاتٞ ١ْٚت  ١َُٝ ت١ْٗا ١ٜى غا زاٖاتٞ ١ْٚت، ئ٠ٚ١ٟ َٔ ب١زٚازانٛٚمن نطز٠ٚٚ، ئ

َٝ 2111ٖات١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، ئ١ٜٚـ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ي١ٜاغاٟ غاَيٞ  َٝطري نطز ن١ ث ٜٛػت١ ئ٠ٚ١َإ د
َٜت، ب١يّ ي١غاَيٞ  َٝت١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ئٝكطاض بهط َٜت٠ٚ١ ي٠ٚ١ظاض٠تٞ َاي١ٝٚ ثاض٠ن١ ب َٝو بهط غٓسٚق

َٜط١ٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ٚشيإ غٓسٚقٞ  2111 َُٜٞ نٛضزغتإ، ي١ِض ١َُٝ ئ١ّ ز٠غ١يت١َإ زا ب١سه١َٛتٞ ١ٖض ئ
َٞ بهات، ب١يّ زٜاض٠ ئ١ّ ثا َٝساْٞ نٛضزغتإ زضٚغت بهات ٚ زاٖات١ناْٞ ت َٜط١ٟ ث١ض٠ث َٝػتا ي١ِض ض١ٜ٠ ئ

َٝػتا َٔ ئاي١ٝتٞ ثطؤش٠ٟ  َٜهٞ باؾ١، نْٛه١ تا ئ َِٝ ناض َٝط٠زا ن١َٔ ث َٜت، ب١يّ ئ٠ٚ١ٟ ي َٜعطانا٠ٚ١ْ ز٠زض ثاض
َٜعطانإ ب١غ١ضٜ  تطٜٔ ئاي١ٝت ٚ باؾرتٜٔ ئاي١ٝت ز٠ظامن، ب١يّ ئ٠ٚ١ٟ ن١ططؾت١ ئ١ّ ثاضا١ْ  َٝساْٞ ثاض ث١ض٠ث

َُٜٞ نٛضزغتاْسا ظؤضداض ١ٜ١ٖ، بؤ ز٠عُٞ ١َؾاضٜ  ي١زٚٚ ناتٞ دٝاٚاظ، ٚ ات١ زٚٚ ١َقس٠ضٟ َايٞ ي١ٖ١ض
َٝو  َٝت، ١َؾطٚع َٝو به َٝٝإ ت َٝؿه١ؾهطزْٞ ١َؾاضٜ  ظؤضداض ي َٜعطاٜا١ْ ي١ ث َٝت١ ٖؤٟ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ ثاض ن١ز٠ب

َُٜٞ نٛضزغتإ ١ٖ َٝؿه١ف ز٠ن١ٕ، بؤ١ٜ ئ١ط١ض ز٠عُٞ ١َؾاضٜ  ي١ٖ١ض َٜٓسا ث َٛٚ ي١ٜ١ى ناتسا ي١زٚٚ ؾٛ
١َُٜ غ١ض ثطؤش٠نإ  َِٝ باؾرت٠، ز َٜت بؤ ز٠عُٞ ١َؾاضٜ ، ث َٜت ٚئ١ٚ زاٖاتا١ْ ي١ٜ١ى باْل زابٓسض ١ٜى ةط
َٝطام ٠َٛس١ز٠، ٠َٚازاّ ْاضزْٞ  ١َُٝ َازاّ غٝاغ١ٟ َايٞ ع َِٝ باؾ١ ئ٠ٚ١ َٛقت١ض٠سٞ خؤ١َ، ئ ب١ِضاغ  َٔ ث

َِٝ باؾ١ ٖٝ َٝطاقٞ ١ْٝ، َٔ ث َِٜ خؤٟ خؿت١ٟ ئ١ٚ ١َؾطٚعا١ْ ي١سه١َٛتٞ ع هٞ تط سه١َٛتٞ ١ٖض
َٜت، بؤنٞا، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ْاضزْٞ ئ١ٚ خؿتا١ْ بؤ ١ٖز٠ؼي ؾ١ؾاؾ١ٝت ٚ بؤ ب١ضناِٚضْٚٚٞ ئ١ْساّ  ١ْٜٓط
َٝه١ٚا٠ٚ١ْ ئ٠ٚ١ٟ ي١ْاضزْٞ ئ١ّ خؿتا١ْ ئ٠ٚ١ بٛٚ،  ١َُٝ بٛٚ، ب١يّ ب١ث ث١ضي١َإ بٛٚ، بؤ ب١زٚازانْٛٚٞ ئ
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َٜت، ٠ٚ  طٛشيإ ثط ؤش٠ٟ ٠ُٖٚٞ، ٚشيإ ثطؤش٠ٟ زٚٚباض٠، ٚشيإ ثطؤش٠ غاي١ْ زٚٚداض ثاض٠ٟ بؤ ت١ضخإ ز٠نط
َٜت  َٝري َْٛاق١ؾ١ٟ ي١غ١ض به١ٜٔ، ز٠نط ز٠غته١ٚتين خؿت١ٟ ئ١ّ ثطؤشا١ْ بؤ َٔ ططْط١، ب١يّ ١ْى ب
َٜت،  َٜت َٚٛقاز٠ق١ٟ ي١غ١ض ز٠نط َٝت ئ١ٚ ثطؤشا١ْٟ ن١ غاي١ْ ق١ضاضٟ ي١غ١ض ز٠زض ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْإ ب

َٜت١ ب١ضز٠ّ َٝطزض َٝت بؤ ١َٖٛٚ ئ١ْساَٞ ث١ضي١َإ، تاي١الٟ  بٓ َٜط١ٟ يٝص١ْنا٠ٚ١ْ ب ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ي١ِض
َٝهٞ تاٜب١ت١ٚ  َٝٓاظامن، ب١يّ ثطؤش٠ ظاْػت َٝت َٚٛتاب١ع١ٟ بهات، نْٛه١ ئ٠ٚ١ٟ ن١َٔ، ئ١ط١ض نٞ ظؤضٟ ي ب

َِٝ ٚا١ٜ ناضٟ َٔ ٠ٚ َٝت، ث َٞ ز٠ب َٝب١د َٝو ٜاغاٟ َكا٠ٚالت ٚتاٜب١تٞ ي١غ١ض د ى ئ١ْساَٞ ث١ضي١َإ ١ْ نؤ١ََي
َٝط٠ باغٞ غٓٛٚضٟ ق١ظاٟ نؤ١ٜ ٚ ْاس١ٝناْٞ ز٠ٚضٚب١ضٟ به١ّ،  َِٝ ي َٝس٠نات َٓٝـ ب ي٠ٚ٠ٚ١ ز٠غت ث
َٜت،  َٞ ز َٝؿِ ٚا١ٜ ١َغيٛي١ٝتٞ َٔ ي٠ٚ١زا نؤتاٜٞ ث َٜٝٛػت١ ٚي١نٝسا ١َغسٚٚضٕ، ٠ٚ ١ْث ن١ن١ْس ثطؤش٠ٜإ ث

َٝٗات٠ٚٛ، ي١ب َِٝ ز٠بٛا١ٜ ب١ض ئ١ّ ثطؤشا١ْ ئ٠ٚ١ٟ ن١زاْطا٠ٚ نؤتاٜٞ ث ًَ َٟ ب ١ض ئ٠ٚ١ٟ َٔ ١ٖض ثطؤش١ٜ٠نٞ ْٛ
َِٝ ٚا١ٜ ئ٠ٚ١ ئ١ضنٞ ١َٓ  ي١ٖاتين بٛزد١ ئ٠ٚ١ ئ١ضنٞ َٔ بٛٚ ٠ٚى ث١ضي١َاْتاض ب١زٚازانٕٛٚ به١ٜٔ، َٔ ث
ٍَ ٠ٚظاض٠تٞ ١َعين  ٍَ ١َغيٛيٞ ٠ٚسس٠ٟ ئٝساضٟ، ي١ط١ َٜو ي١ظ٠ضٚٚضٜاتٞ ثطؤش٠نإ، ي١ط١ ٠ٚى ث١ضي١َاْتاض

ٍَ بس٠ٜٔ غايْ َٝػتا َٔ ئ١ٚ ثاض٠ٟ ن١زاْطا٠ٚ ت١قػِٝ نطا٠ٚ، ض ١ٖٚ ٌَ به١ٜٔ، ئ ١ ي١ث ْسا ئ١ٚ ثطؤشا١ْ زاخ
َٜت بؤ ئ٠ٚ١ٟ َٔ بتٛامن  ٍَ ز٠نات، ت١ْا١ْت ١ٜى ثطؤش٠ البسض َٝو قبٛ ْاٚن١ٜ١ى ٚض ئ١ْساّ ث١ضي١َاْ

َِٝ، بؤ١ٜ َٔ باغٞ ئ١ٚ ساَي١ت١ٚ ئ١ٚ ظ٠ضٚٚض١ٜتا١ْٟ ْاٚن١ٟ خؤّ ْان١ّ، نْٛه َِٝ ٚا١ٜ ثطؤش١ٜ٠ى زابٓ ١ ث
َِٜ ناى عبساهلل ز٠ن١ّ، ن١  َٝهٞ قػ١ناْٞ ٖاِٚض َٝػتا ناتٞ ١ْٝٚ ئ١َ١ ِضؤؾت٠ٚٛ، ب١ِضاغ  َٔ ثؿتطريٟ ب١ؾ ئ
َٝهٞ  َٜٝٛػت١ ث ْ َٝت، ٠ٚ ث َٝهٞ ِضْٚٚٞ ١ٖب َٜٝٛػت١ ث ْ باغٞ ي٠ٚ١ نطز ن١ ئ١ّ بٛزد١ٜ١ ي١زاْاْٞ غرتاتٝصزا ث

َٝهت١ض٠ناْسا، ب َٝت ي١ٖ١َٛٚ غ َٜصخا١ْٜٞ ١ٖب ١َُٝ ي١بٛاضٟ ث١ض٠ٚضز٠زا نٞ ز٠ن١ٜٔا، بؤ صي١ْٚٛ زض ؤ صي١ْٚٛ ئ
َٝت، ب١يّ  َٜٓسْٞ بايزا نٞ ز٠ن١ٜٔا، ي١بٛاضٟ ناض٠بازا نٞ ز٠ن١ٜٔا، ب١ زاتاٚ ب١ ئاَاض ي١الَإ ب ي١بٛاضٟ خٛ
َٝؿِ ٚا١ْٝ ب١ٚ ز٠ض٠د١، بٛزد١ ب١تاٜب١تٞ ي١ّ زٚٚ غاَي١ٟ ن١ َٔ ي١ّ ث١ضي١َا١ّْ ٚ طؿتٛطؤَإ  َٔ ث

َٝت، زاْاْٞ نطز٠ٚٚ َٞ ث ٕ ب ًَٝاض ب١ ئٝتٝؿاقٞ ١َٖٛٚ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ي١بٛزد١زا  121، ب١ٚ ز٠ض٠د١ ب
َِٝ ٚا١ٜ  َٞ ز٠ن١ٜٔ، ث بؤ ١َٖي١ُتٞ ْٝؿتُاْٞ بؤ زضٚغت نطزْٞ قٛتاةا١ْ، ئ١َػاَيٝـ ١ََٖٛٚإ ثؿتطريٟ ي

َٝو ب٠ٚٛ ي١ث ْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠، ثاض َْٛاق١ي١ٜ١نٞ ظؤضَإ نطز ي ١ثاض٠ٟ ثطؤش٠نإ بؤ ناض٠با، ن١ ب١ؾ
َِٝ ٚا١ٜ  َٝؿ١ٟ ناض٠با ن١ّ به٠ٚ١ٜٓ١، ب١يّ ئ١ّ ث ْا١ْ َٔ ث َٜٝٛػت ١ٜ١ٖ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن َٝهٞ ث طٛتطا ث ْ
َٜت زٚٚض ١َٚزا تط بٔ ٚباؾرت  َُٜٞ نٛضزغتإ، ئ١ط١ض زٚٚض ١َٚزا ١ْبٔ ٚ بهط ب١ٖؤٟ باضٚزؤخٞ غٝاغٞ ١ٖض

َٝطاٟ ز٠غتدؤؾ١ٝ، َٔ َٜصٕ ئ٠ٚ١ د َٜت ئ١ّ ثطؤشا١ْ  زاٜرب  َٜهِ ١ٜ١ٖ بؤ ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ، ن١ز٠ٚتط ثطغٝاض
َٜٝت  َٞ ن١تؤ ز َٜت، َٔ ئ١ط١ض ثطؤش٠ٟ غٓٛٚض٠ن١ٟ خؤّ باؽ به١ّ، نات ي١غ١ض ئ١غاغٞ ع١زاي١ت زاب١ؾس٠نط
َٝري ٠ٚظاض٠تٞ  ًَ َِٜ نؤٟ ز٠ن٠ٚ١َ١، باب ئ١ّ ثطؤشا١ْٟ غٓٛٚض٠ن١ٟ خؤت نؤ ز٠ن١ٜت٠ٚ١، ثطؤش٠ٟ ب١ضز٠ٚاّ ز

ٍَ بؤ غٓٛٚض٠ن١ٟ َٔ ٖٝ  ثطؤش٠ٟ زا١ْْا٠ٚ، ب١يّ غاَيٞ ثاض ي١ب١ضز٠ٚا١َنإ ؾ١ٖٝسإ  ثط ؤش٠ٟ  3ئ١َػا
ٍَ ٖٝ  ثطؤش٠ٟ زا١ْْا٠ٚ، ب١يّ غاَيٞ ثاض  َٝت  4زاْا٠ٚ، ت١ْسضٚغ  ئ١َػا َِٜ َٔ ْاب ثطؤش٠ٟ زاْا٠ٚ، ن١ز

َٝ َٟ ة١ّ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ع١زاي١تٞ ْاٚن١ن١ٟ خؤّ ب١زٟ بٗ ِٓ ٚب١ضاٚضزٟ به١ّ ئ١َ١ٟ ب١ضز٠ٚا١َنإ ثؿتطٛ
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 ١َُٜ ب١ن١ْس ْاٚن١ٜ١نٞ تط، ب١يّ ئ١ّ ثطؤش٠ ب١ضز٠ٚاَا١ْ ن١ َٔ زٚان١ٚتين ثطؤش٠ ي١ظؤض ساَي١تسا ن١ ز
ًَُإ  2111غ١ضٟ ٖؤناضٟ خؤٟ ١ٜ١ٖ، ب١يّ ثطؤش٠ ١ٜ١ٖ ي١غاَيٞ  ١َُٝ ٖات١ٓٝ ئ١ّ ث١ضي١َا١ْ، زاخ ن١ ئ

َٝهٞ ط َٝػتا ز٠غتب١ناض ١ْب٠ٚٛ، ب١صي١ْٚٛ ثاضن َٝهٞ ٠ٚضظؾٞ بٛٚ نطز٠ٚٚ ئ ١ٚض٠ بٛٚ ي١ ت١قت١م، ب١صي١ْٚٛ ٖؤَي
ي١ ت١قت١م، ب١صي١ْٚٛ بٝٓاٟ ٠ٚضظؾٞ بٛٚ ي١ؾاضٟ نؤ١ٜ، ن١تاظ٠ ساَي١تٞ ع١قس٠ن١ٟ ت١ٚاٚ نطا٠ٚ، ب١يّ َٔ 

َٝو ي١  َٝٔ ئ٠ٚ١تا  2111ي١ٖ١َٛٚغاَي ٠ٚ ئ١ٚ ١َب١ًغ١ٟ ن١ بؤ ئ١ّ بٝٓا١ٜ زاْطا٠ٚ، ن١نؤٟ ز٠ن٠ٚ١َ١ ز٠َي
َٝؿٞ ٜإ ئ٠ٚ١ْس٠ ي١زٚاتطٟ، ت١خكٝكٞ تؤ ن١ٚات ٍَ ئ٠ٚ١ْس٠ت بؤ زاْطا٠ٚ، ئ٠ٚ١ْس٠ ي١ث ١ تؤ ي١ناٚ ن١َه١َا

َٝت، ب١يّ  َٝو ب َٝت ٜإ ١ٖض ؾت َٝؿٓٝاضنطا٠ٚنإ ب َٜط١ٟ ثطؤش٠ ث َٝهٞ باؾرت ي١ِض َِٝ ٚا١ٜ نانرت٠ ئاي١ٝت بؤ١ٜ ث
َٝت، ئ١ط َِٝ ٚا١ٜ ئ١ّ ئاي١ٝت١ ن١َٔ نؤٟ ز٠ن٠ٚ١َ١ ٚا١ْٝ ن١بتٛامن ع١زاي١ت١ن١ ٠ٚى خؤٟ ب ١ضنٞ َٔ ث

َِٝ ٚا١ٜ  َٜت، ث َٝٓاْٞ ع١زاي١ت قٛضغ١، نْٛه١ ت١ٚظٜعاتٞ ١َؾاضٜ  ت١ْٗا ي١غ١ض شَاض٠ٟ زاْٝؿتٛإ ْانط ب١زٜٗ
َٜص٠ٟ زاْٝؿتٛإ، ي١ِضاثؤضتٞ  َٝه١ٚت٠ٚٛ، ١ْى ت١ْٗا ي١غ١ض ِض ْاٚن١ٟ َٛظ٠سٞ ن١ ١ٜ١ٖ ظؤض ظؤض ظٜإ ي

َٝت البرب َٟ ثطؤش٠ ١ٜ١ٖ ز٠ب َٝه١ٚا١ْٟ ئ١ٚ بٛزد١ ٖات٠ٚٛ ن١ ١ْٖس ١ٜ٠َٛٝى ث َٜت، ب١ِضاغ  َٔ ب١ٖ١َٛٚ ؾ
ٌَ نطا٠ٚٚ  َٝت، تاظ٠ زاخ َٝت ٚظؤض ططْطٝـ ب َِٝ ٚا١ٜ ئ١ٚ ثطؤش١ٜ٠ ئ١ط١ض غرتاتٝصٟ ب ِض٠ئ١ّٝ، نْٛه١ َٔ ث
َٝري ئ١ٚ ثاض٠ٟ ت١ضخاْهطا٠ٚ  ٖٝهُإ َٛت١ؾل ْابري ي١غ١ض الزاْٞ، زٚان١ٚتين ثطؤش٠ ِض٠ب  ب٠ٚ٠ٚ١ ١ْٝ ن١بًَ

َٝ َٝؿ١ن١ بؤ ٠ٚب١ضٖ َٜت، ب١َيهٛ ن ١َُٝ ز٠بٝٓري غاي١ْ ئ١ٚثاض٠ٟ ١ٖض غ١ضؾٝـ ْانط ٓإ ن١َ١، ئ١ق١ًَٕ ئ
ي١زٚان١ٚتين ث١غ١ْس  نطزْٞ بٛزد١زا١ٜ، ئ١ٚ ِضؤتٝٓات١ٟ ن١ ي١ت١ْس٠ض٠ناْسا ١ٜ١ٖ بؤ١ٜ ب١ٖ١َٛٚ 

َٝهٞ تطّ ١ٜ١ٖ، ناى زنتؤض ع١يٞ ٚتٞ ب َٝط٠ؾسا غ١ضدم ١ٜ٠َٛٝى ئ١ّ بؤن١ْٚٛ ِض٠ز ز٠ن٠ٚ١َ١، ي َٝو ؾ ١ؾ
َٞ نطز٠ٚ١ْ، ب١ؾٝعًٞ ٚا١ٜ  َٝب١د َٝػتا ن٠ٚٛت١ بٛاضٟ د َٝهطز٠ٚ١ْ ئ َٝب١د ي١ثطؤش٠نإ ن١ْ١ن٠ٚٛت١ بٛاضٟ د

َٝػتا ن١َْٛاق١ؾ١  31َٔ ي١غٓٛٚض٠ن١ٟ خؤّ  ثطؤش٠ ن١ئ١ٚ ِضاثؤضت١ ٖات٠ٚٛت١ الٟ َٔ غؿط ب٠ٚٛ، ب١يّ ئ
َِٝ شَاض١ٜ٠نٞ ن١ّ ي١ّ ثطؤشا١ْ َا٠ٚت٠ٚ١ به١ٓ ب ًَ َٝهطزٕ، ي١نؤتاٜٝسا َٔ نؤٟ ز٠ن١ّ ز٠تٛامن ب َٝب١د ٛاضٟ د

َِٝ ٚا١ٜ بٛزد١زا ن١ ي١   5قػ١ناْٞ ظٜاز نطزٕ ٚن١َهطز٠ٚ١ْنامن ١َٖيس٠ططّ بؤ ٜاغاٟ َْٛاق١ؾ١، نْٛه١ ث
١َُٝ قػ١ ي١غ١ض ئريازات ز٠ن١ٜٔ، ي١غ١ض َٝ نات ز٠ن١ٜٔ، قػ١ ي١غ١ض  َٜهٞ تط ئ َٝو ٖات٠ٚٛ، داض ٌَ ث ؾ١ق

 ز٠ن١ٜٔ، بؤ١ٜ ئ١ٚنات١ ٚضز٠ناضٟ ئ١ّ ظٜاز نطزْا١ْ باؽ ز٠ن١ّ، غٛثاؽ. ظٜاز نطزْٞ غٛيؿ١ٟ ع١قاضٚ ظ٠ٚاز
َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض

 غٛثاؽ، ط١ؾ١ خإ، ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ط١ؾ١ زاضا د ٍ:  ب١ض 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝؿ١نٞ ز٠غتدؤؾٞ ي١ِضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ز٠ن١ّ بؤ ئ١ضى ٚ َاْسٚٚبْٛٚٝإ، ز٠ غتدؤؾٞ ي١ ؾطانػٝؤْٞ ث

 ٍَ َٜٓس٠ٚ١ْٟ الئٝش١ن١ٟ يٝػ  نٛضزغتاْٞ ٚ ثؿتٝٛاْٞ نطزْٞ خا نٛضزغتاْٞ ٚغؤظإ خإ ز٠ن١ّ بؤ خٛ
َٜهٞ ٜاغاٜٞ ٚ َٛئ١غ١غاتٞ ٚ غٝػتُاتٝهٞ نطز٠ٚٚ، ئ١ٚ خاي١ْ ٚ  ب١خاَي١ناْٞ، ب١تاٜب١تٞ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ناض

َٝو ٚ ١َ خط٠دٞ بؤ زؤظ٠ٜٛت٠ٚ١ ي١غ١ض ئ١غاغٞ َازز٠ٟ ئ١ٚ زاٚاناضٜٝا١ْٟ ن١نطز١ٜٚٚتٞ ي١غ١ض ئ١غاغ
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َٜت٠ٚ١، تا 79 َٝسا بهط َٝطاٟ ئ١ٚ زاٚاناضٜٝا١ْٟ ت َٜت ٚ د ٟ ث١ِٜط٠ٟٚ ْاٚخؤ، ي١غ١ضؤنا١ٜت١ٝنإ برِبزض
َٜعإ َٔ ي٠ٚ٠ٚ١ ز٠غت  َٝهطزْٞ ئ١ٚ زاٚاناضٜٝا١ْزا، ب١ِض َٝب١د َٝت ي١د َٝؿ١ٟ بؤ زضٚغت ١ْب سه١َٛت ن

١َُٝ ثطؤش١ٜ٠نٞ بِطٜاض َٝس٠ن١ّ ئ َٜهدطاٚ ٚسعب ث ٟ ت١غًِٝ نطز٠ٚ١ْٟ ََٛيهٞ طؿ  سه١َٛت ي١ال١ٜٕ ِض
َٟ ي١ٖاٚٚيتٝا٠ٚ١ْ ن١ز٠غ  ب١غ١ضزا طريا٠ٚ، ي١ ت١َٛظٟ  َٝؿه١ؾٞ ث١ضي١َاصيإ نطز٠ٚٚ،  ١ٖٚ2111ْس ث

َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ بؤ نطا٠ٚ ي١  ، ِضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ٚ ٜاغاٜٞ ي١غ١ض ْٛٚغطا٠ٚ، ي١ ٠ٚ28/2/2111خٛ
َٝػتا ١ْخطا٠ٚت١ ب١ضْا١َٟ ناض٠ٚ٠، سه١َٛت بِطٜاضٟ ي١غ١ض ئ١ّ 2111 ٟ 2َاْطٞ  ، ب١يّ ب١زاخ٠ٚ١ تا ئ

َٜو شَاض٠ٟ بٝٓا ت١غًُٝٞ سه١َٛت نطا٠ٚ١ْ بؤ خع١َتٞ خ١َيو، ب١يّ  باب١ت١ ز٠ضنطز٠ٚٚ، ئ١ط١ضنٞ ١ْٖس
َٝس٠ن١ َٝؿتا ظؤضٟ َا٠ٚٚ ي١غ١ض٠تا١ٜتٞ، َٔ بؤ١ٜ ز٠ن١ُ غ١ض ئ١ّ خاَي١، ي٠ٚ٠ٚ١ ز٠غت ث ّ ن١سه١َٛت ٖ

َٜه١ٝتٞ سه١َٛت ب٠ٚٛ ب١ٖؤٟ ظٜاز  َٜه١ٝٚ نط ١َُٝ باغٞ ئ٠ٚ١ ز٠ن١ٜٔ ن١سه١َٛت نط َٜه١ٝ، ظؤضداض ئ نط
َٝهطز، ب١ؽ ٠ٚظاض٠تٞ ِضؤؾٓبريٟ  بٝٓاٟ زاطري نطا٠ٚ،  47بْٛٚٞ بٛزد١ٟ ت١ؾػًٝٞ ن١ ناى ئاغؤ ئاَاش٠ٟ ث

َٝٞ ئاَ َٝهطز، ن١ ب١ث ٠َٛٝ ئاَاش٠ٟ ث بٝٓاٟ  151اضٟ ٠ٚظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠ ١ٖض٠ٖٚا ؾ١ٚمن خإ ب١ٖ١َإ ؾ
َٜٞ خاْٛٚ ي١  51، سه١َٛت 2119قٛتاةا١ْنإ ز٠غ  ب١غ١ضزا طريا٠ٚ، ن١ ب١ؽ ي١غاَيٞ  ًَٝاض ز٠زات ب١نط

َٝت، ي١ْاٚد١ضط١ٟ  57ف 2111غاَيٞ  ًَٝاضٟ زا٠ٚ، ََٛيو ١ٜ١ٖ ي١ْاٚ د١ضط١ٟ ؾاضزا ب١ ز٠ٜإ زؤمن ز٠ب
َٜو ؾاضزا١ٜ زاطري نطا٠ٚٚ ت١يب١ٕ نطا٠ٚ، ي١ َٝٞ ط١ٚض٠تطٜٔ ٜازطاضٟ َٓسايْٞ ؾاض َٝهسا ن١ ئ١ّ ََٛيه١ د نات

َٜت، َٔ ئ١ّ  َٝٓسض َٜو ب١ناض ز٠ٖ َٜهدطاٚ َٝو ٚ ِض َٝٓاٚ خع١َتٞ ال١ْٜ َٝػتا ز٠غ  ب١غ١ضزا طريا٠ٚٚ ي١ث ب٠ٚٛ، ئ
١ْٜٞ قػ١ٜ١ّ ي١غ١ض ١َٖٛٚ ئ١ٚ ال١ْٜا١ٜ١ْ ن١ ئ١ٚ بٝٓا سهَٛٝا١ْٜإ ال١ٜ، ن١ز٠غ  ب١غ١ضزا طريا٠ٚٚ بؤ ال

َٜت١ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ طؿت٠ٚ١ٝ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ئ١ٚ ب١ؾ١ نانػاظ١ٜٟ ن١الٟ  َٜت ْٚاخط َٝٓسض تاٜب١تٞ ب١ناض ز٠ٖ
 َٞ خؤَا١ْٚ ن١زاٚاٟ ن١َهطز٠ٚ١ْٟ بٛزد١ٟ ت١ؾػًٝٞ ز٠ن١ٜٔ، با ١ٖض١ٜن١ٚ ي١الٟ خؤَا٠ٚ١ْ ز٠غت ث

َٝهٞ تط ن١ز٠بِٝٓ ي١ثطؤش٠ٟ بٛزد١زا سه١َٛت ططْط١ٝنٞ ئ١ٚتؤٟ ١ْزا ٠ٚ ب١بٛاضٟ شٜٓط١، به١ٜٔ، خاَي
ٟ بؤ َٛٚن١ٜ١، ئاٜا ئ١ّ 199ًَٝاض ٚ  3ًَٝؤْٞ بؤ زاْطا٠ٚ، ي١ٚ ١َب١ًغ١  81ًَٝاضٚ ٠ 7ي١ئ١َػاَيسا 

 ١َُٝ َٞ بهاتا، ئ٠ٚ١ٟ ن١ئ َٝب١د َٝت ب١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠ د ز٠غت١ٜ١ ي١ْا٠ٚض ؤنٞ ناض٠ن١ٟ خؤٟ نٞ ز٠تٛاْ
َِٜ ٖٝ  ط َٝهسا ن١ ز٠بٝػتري ي١ز٠غت١ن١، ب١زاخ٠ٚ١ ١ٜعين سه١َٛتٞ ١ٖض َٞ ْازات، ي١نات طْط١ٝنٞ ئ١ٚتؤٟ ث

َٜت ي١ غ١ضاَاتٞ  2118غٓسٚقٞ ثاضاغتين شٜٓط١ ي١ غاَيٞ  َٝو زائ١ْسض ن١ ي١ٜاغان١زا ت١قسٜل نطا٠ٚ، غٓسٚق
َٜت٠ٚ١ ب١ضز٠غ  ز٠غت١ٟ شٜٓط١، ب١يّ َٔ  َٝت ةط ئ١ٚ ناضط١ٚ ؾ١ضٜهاتا١ْٟ ن١ شٜٓط١ ثٝؼ ز٠ن١ٕ، ئ١ب

َٜت٠ٚ١ ب١ضز٠غ  ز٠غت١ٟ شٜٓط١ بؤ خع١َتٞ شٜٓط١، ي٠ٚ١ظٜطٟ زاضاٜٞ ز٠ثطغِ بؤ ئ١ ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠ ْاخط
َٝت ناضٟ خؤٟ  َٝهسا ن١ناضٟ شٜٓط١ ي١ِضٟٚٚ ِضاط١ٜاْس٠ٚ١ْ ي١ِضٟٚٚ تٝباع١ٚ ١ْؾطٚ َٝسٜانا٠ٚ١ْ ئ١ب ي١نات

َٜت، زٜاض٠ ١ٖض ي١َ١غ١ي١ٟ شٜٓط١زا  37بهات، باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات ن١َاْطٞ  ١ٖظاض زٜٓاضٟ بؤ غ١ضف ز٠نط
َِٜ نطز١ٜٚٚتٞ ٚب٠ٚٛت١ ٖؤٟ  ثطؤغ١ٟ َٜهٞ ظؤض ططْط١ ن١سه١َٛتٞ ١ٖض َٝٓاْٞ ١ْٚت ناض ب١ض١ّٖ ٖ

َٝهٝؿسا ب١ٚ  بٛٚشا٠ٚ١ْٟ ئابٛٚضٟ نٛضزغتإ، ب١يّ ب١زاخ٠ٚ١ ناضٜط١ضٟ غًبٝؿٞ ١ٜ١ٖ، ي١ٖ١َٛٚ ٚيت
َٝت، ب١يّ ناض٠غ١ضٜؿٞ ١ٜ١ٖ، ن١ َٜت ناضٜط١ضٟ غًيب ز٠ب َٝٓسض ١ٜ٠َٛٝ ن١ثطؤغ١ٟ ١ْٚت ب١ض١ّٖ ز٠ٖ ١َُٝ  ؾ ئ
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َٝو زاْطا٠ٚ بؤ ثاضاغتين شٜٓط١، َٔ ز٠ثطغِ ئاٜا  ي١ٜاغاٟ ١ْٚت ٚغاظزا ناض٠غ١ضَإ بؤ زؤظ٠ٜٛت٠ٚ١ٚ غٓسٚق
َٜهِ، زنتؤض غ١ض٠ٚض ٚناى  ٍَ ن١ْس ٖاٚناض َٝهسا ن١خؤّ ي١ط١ ي١ٚ غٓسٚق١ نٞ غ١ضؾهطا٠ٚ بؤ شٜٓط١، ي١نات

َٝٓاْٞ ١ْٚشيإ نطز ي١باظٜإ، ١ٖ َٝهٞ ز٠ضٖ َٞ غاالض غ١ضزاْٞ َٛقٝع َٟ ٠ٚغتأٜ خؤَإ ث ضن١ْس ز٠ق١ٜ١ى ي١ٚ
َٝهسا ن١ئ١َ١خ١َيه١ن١ باغٞ ئ٠ٚ١ٜإ ز٠نطز ي١ناتٞ  ١ْطريا، خ١ضٜو بٛٚ ز٠ن١ٚت١ٓٝ ظ٠ٟٚ، ١ٜعين ي١نات
غٛٚتاْٞ غاظ٠ن١زا ن١ْسٜٔ خ١َيو بٛٚضا٠ٚت٠ٚ١، ئ١ٚ ْان١ٜ١ٟ ثٝؼ نطز٠ٚٚ، خ١َيو تٛٚؾٞ ١ْخؤؾٞ 

َٝت، ب١يّ ْاظامن بؤ ي١ٚ غٓسٚق١ ٠ٚنٛ  َٜت ي١ ثطؤغ١ٟ ز٠ب َٜعض َٜت ئ١ٚ شٜٓطا١ْ بجاض َٜٝٛػت ناض بؤ ئ٠ٚ١ ْانط ث
َٝسا،  َٝو بٛٚ ي١ٚناضا١ْٟ ن١سه١َٛت غاَيٞ ثاض بِطٜاضٟ ي َٝهاضٟ ١ٜن َٝٓاْٞ ١ْٚتسا، ب١ُٟٝ ب ب١ض١ّٖ ٖ
 ١َُٝ َٝسا١ٜ، ئ ز٠غتدؤؾٞ ي١سه١َٛت ز٠ن١ٜٔ ن١ئ١َػاَيٝـ ب١ضز٠ٚاَٞ ١ٜ١ٖ ي١ٚ ناض٠زا، ب١يّ ْاع١زاي١تٞ ت

َٜٓسْطا ثٝؿ١ٜٝ١نإ ن١ ي١ْٛٚ َٝؿٛاظضيإ ي١خ١َيو نطز٠ٚٚ، ب١تاٜب١تٞ ي١ ز٠ضنٛٚاْٞ خٛ غٝٓط١ٟ ث١ضي١َإ ث
 ٍَ َٜت، ي١ط١ َٜو ز٠ضن١ٜٚٛنٞ ظاْهؤ ؾ١ضم بهط ٠َٛٝض َٜت٠ٚ١، ْاظامن ب١ض ث َٝهاض١ٜٝ ْاٜاْطط ئ١ّ ب١ُٟٝ ب

َٝساٜٚػ  ١ٖ َٝه١ٚ ١َٖإ ث َٝهسا ط١دم َٜٓسْطا ثٝؿ١ٜٝ١نإ ي١نات ١ٜ، ِضاغت١ ي١ئاغ  ز٠ضن١ٜٚٛنٞ خٛ
َٜٝٛػت١  َٜٝٛػتٝإ ب١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠ ٠ٚى ١ٜن١ ن١ ث َٜٓسْسا ئ١ٚ ث١ً ع١ًُٝٝن١ٟ بايتط٠، ب١يّ بؤ شٜإ ث خٛ
َٜت٠ٚ١، با ئاغ  زاٖاتٞ  َٜت، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠ٟ ن١َ١سسٚز٠ٚ ظؤضتطٜٔ شَاض٠ بطط ِض٠ناٚ بهط

َٜت، ظٜاتط نِٛض ٚنهٞ  َٝعا١ْنإ ي١ب١ضناٚ بطري َٜت٠ٚ١، ٚات١ سه١َٛت ظٜاتط ب١ غٝػت١َاتٝو خ ١ٖشاض بطط
َٜت٠ٚ١، زا١َظضاْسْٞ  َٞ به١ٚ َٝطاٟ ز٠غتدؤؾ١ٝ ن١  17بٝهات، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ع١زاي١تٞ ي ١ٖظاض َٝ ى، د

َٜو  َٝٛاظ ١َٜٓٚ ب١ؾ ١َُٝ ز٠بٝٓري ي١ ١ٖضؾٛ َٝهسا ن١ئ َٝسا٠ٚ، ب١يّ ي١نات ٍَ بِطٜاضٟ ي َِٜ ئ١َػا سه١َٛتٞ ١ٖض
َٝهطا٠ٚ، ١َٖٛ َٝب١د َٝري ظؤض خ١َيو زا١َظضا٠ٚ، ب١يّ بؤ خ١َيو د َٝهٝـ ئ١َ١ زٚٚباض٠ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ز٠َي ٚ غاَي

 َٞ َٝو ١ْٝ ن١ خ١َيهٞ ث ْاِضاظ١ٜٝ ي١ّ زا١َظضاْس١ْ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ن١ْاع١زاي١تٞ ١ٜ١ٖ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ن١ غٝػتُ
١َُٝ ئ١دم١َْٛٞ ِضاش٠َإ ث١غ١ْس نطز ي١ث١ضي١َاْٞ َٝت، ئ ٠َٛٝضٟ ١ٖب َٜت ٚ ث نٛضزغتإ َٔ ز٠ثطغِ  زاسي١ظض

َٝهٞ تط زاٚا ز٠ن١ّ ن١ سه١َٛت ِض٠ناٟٚ  َٝٓا٠ٚ، خاَي َٝو ١ْٖ َٝػتا ئ١ٚ ئ١دم١ْ١َٟٛ ث ي١سه١َٛت بؤنٞ تا ئ
ٍَ سه١َٛت ب١ ع١قس ئٝـ ز٠ن١ٕ،  َٜب١غت١نا١ْ، ن١ ئ١ٚا١ْٟ ي١ ن١ضتٞ خام ي١ط١ بهات، ١َغ١ي١ٟ طط

َٜت ب١تاٜب١تٞ شْإ ي١ َٝس٠نط َٝهٞ ظؤضٜإ ي َٝهسا ن١ ب١ِضاغ  ظَٚيُ ضؤش ظٜاتط َؤَي١تٝإ ١ْٝ، ئ١ط١ض  1نات
َٝت  َٓٝ َٝت ٚاظ ي١ناض٠ن١ٟ بٗ َٝت بؤناض نطزٕ ٜإ ز٠ب َٝت به َٝو زٚاٟ ١ٜى ِضؤش ز٠تٛاْ َٝت، ض شْ َٓساَيٝؿٝإ بب
١َُٝ ناض به١ٜٔ بؤ ئ٠ٚ١ٟ خ١َيو ب١ض٠ٚ  َٜتا، ب١ِضاغ  ئ١ط١ض ئ َٜط َٝت، ناَٝإ ١َٖيبص َٝت َٓساَيٞ ١ْب ٜإ ز٠ب

َٝت ١َضز ئ٠ٚ١ بِط َٝت ب١ باضططا١ْٝى ب١غ١ض سه١َٛت٠ٚ١ ١ٖض زاٚاٟ زا١َظضاْسٕ بهات، ٜإ ز٠ب ٚات ظٜاتط ١ْب
َٜٔ، ظؤض ي١  َٜب١غتا١ْ به١ٜٔ ب١ زائُٝٞ ٚ زاسي١ظض َٝت ئ١ٚ طط َُٜٓا١ٜٝناْٞ ع١قس٠نإ بطؤِضٜٔ ٜإ ز٠ب ٚ ِض

١َُٝ ي١ِضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ ٖاٚناضامن باغٞ غٓسٚقٞ ئ١ٚ شْا١ْٜإ نطز ن١ ي١ٖاٚغ١ض٠ناْٝإ دٝا ب١ْٚٛت ٠ٚ١، ئ
١َّٝٝ داض٠ ي١ّ ٖؤَي١زا ي١َْٛاق١ؾ١ٟ بٛزد١زا  َٝري، َٔ خؤّ غ ًَ ب١ضططٟ ي١َاؼي ئاؾط٠ت بؤ ز٠ّٚٚ غاَي١ ئ١ٜ
َٜع ٠ٚظٜطٟ ناضناضٚباضٟ نؤ١َي١ٜتٝـ ٖات٠ٚٛ ثطغٝاضّ  َٝٓاْٞ ئ١ٚ غٓسٚق١ ز٠ن١ّ، ن١ب١ِض َٝهٗ باغٞ ث

َٝو ١ْٖات٠ٚٛ َٝهطز٠ٚٚ، بؤ ئ١ٚ غٓسٚق١ ث َٝٞ َازز٠ٟ ي ي١ ٜاغاٟ ئ١سٛايٞ ؾ١خكٞ  4ٟ بِطط١ٟ  39، ن١ ب١ث
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َٜع ٠ٚظٜطٟ ناضٚناضٚباضٟ نؤ١َي١ٜتٞ ٠ٚي١َن١ٟ ئ٠ٚ١ بٛٚ 2118غاَيٞ  ٟ ١َٖٛاضنطاٚ ت١قسٜل نطا٠ٚ، ب١ضِ 
َٜعإ ئ١َ١ ظؤض دٝاٚاظ٠ َٜطٟ نؤ١َي١ٜتٞ مشٛيٞ ئ١ٚ شْا١ْ ز٠نات، ب١ِض ئ١َ١ تاٜب١ت بؤ ئ١ٚ  ،ن١ تؤِضٟ ناٚز

َٝؿٔ، ٠ٚ زازطا شْا١ْ ٟ ن١ ي١ٖاٚغ١ض٠ناْٝإ دٝا ب١ْٚٛت٠ٚ١، بؤ ئ١ٚ شْا١ْٟ ن١ ثٝا٠ٚناْٝإ ١ْؾ١ق١ٜإ ْان
َٜٝٛػت١ ئ١ٚ ١ْؾ١ق١ٜ١ بسات، تا ئ١ٚنات١ٟ ن١ سه١َٛت  ق١ضاضٟ ئ١ٚ ١ْؾ١ق١ٜإ بؤ ز٠زات، سه١َٛت ث

١َُٝ بٝد َٜو ز٠زؤظ٠ٚ١ْ، ب١يّ ئ١ط١ض ئ َٜت٠ٚ١، ٜإ خؤٜإ ناض َٜهٝإ بؤ ز٠زؤظ َٜطٟ ناض ٠ٚ١ٜٓ١ تؤِضٟ ناٚز
نؤ١َي١ٜتٞ ئ١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠ ١ٖض ١َسسٚٚز٠، ب١ؾٞ ١َٖٛٚ ئ١ٚ شْا١ْ ْانات ن١ ي١ٖاٚغ١ض٠ناْٝإ دٝا 
َٜت تها١ٜ، ١َغ١ي١ٟ ط١ؾتٛطٛظاض ن١ططْط١ٝنٞ  َٝٓسض َٝو بٗ ب١ْٚٛت٠ٚ١، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ زاٚا ز٠ن١ّ ئ١ٚ غٓسٚق١ ث

َٝري غطٚؾ  نٛضزغتإ ط١ؾتٝاض١ٜٝ  ٠َٛٝ ز٠٠ن١ٜٔ، ب١يّ ب١زاخ٠ٚ١ ٠ٚنٛ خؤٟ ١ٜ١ٖ، ئ١َي ظؤض ؾاْاظٟ ث
َٜٝٛػت١  َٝو بؤ خ١َيهٞ نٛضزغتإ، ي١ب١ض  ئ٠ٚ١ ث َٝت١ زاٖات َٝو ن١بب َٜٝٛػت ١َْاْتٛا٠ْٛٝ بٝط١ْٓٝ١ٜ١ ئاغت ث
َٜط١ٟ خع١َتهطزْٞ ب١زاْٞ ظ٠ٟٚ ٚ ت١غٗٝ ت ي١  سه١َٛت ئ١ّ ط١ؾتٛطٛظاض٠ بسات ب١ ن١ضتٞ تاٜب١ت ٚ ي١ِض

َٝت  ١َغط٠ؼي قٓاعٝسا بؤ َٝطخإ ٚ ؾ١ٚمن خإ باغٝإ نطز، ١ٖض٠ٖٚا بؤ ئ٠ٚ١ٟ بب َٜت ٠ٚى ٖاٚناضّ ؾً بهط
َٝهٞ ططْط بؤ خ١َيهٞ نٛضزغتإ، غٛثاؽ.  ب١ زاٖات

َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض
 غٛثاؽ، ال١ْ خإ، ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ال١ْ اظيس ن١ي١بٞ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝطٖاتين ١ٖضزٚٚ َٜع٠ن١ ز٠ن١ّ، ٠ٚ بطٜهاضٟ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٝـ، ي١غ١ض٠تازا ثؿتطريٟ ي١  ب١خ ٠ٚظٜط٠ ب١ِض
ِضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ز٠ن١ّ، ب١يّ ْان١ُ ْاٚ ْا٠ٚضِ ؤنٞ بٛزد١، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ن١ْس٠ٖا داض 

ٍَ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ 31نؤب٠ٚ١َْٚٛإ نطز٠ٚٚ ي١ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ، ٠ٚ ظٜاتط ي١   ضؤش ٚ ن١ْس٠ٖا داض ي١ط١
َٝبُٝٓٝإ  ٚث ْساْإ ٚ بطٜهاضٟ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ نؤب٠ٚ١َْٚٛإ نطز٠ٚٚ، خاَي١ناْٝـ ي١الَإ ٚاظس١ٚ ظؤض ت
١ٖب٠ٚٛ ي١ِضاثؤضت١ن١زا ْٛٚغطا٠ٚ، ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري بٛزد١ ت١عبري ي١غٝاغ١تٞ سه١َٛت ٚ ناالن١ٝناْٞ 

 َٞ َٝب١د َٝؿٓٝاض٠ناْٞ ز٠نات، ي١خٝ يٞ بٛزد١ بتٛاْري ئاَادمٞ خ١َيهٞ نٛضزغتإ د به١ٜٔ، ثؿتطريٟ ي١ ث
َُٜٞ نٛضزغتإ زَيٝإ  يٝػ  نٛضزغتاْٞ ز٠ن١ّ، ب١يّ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ ي١غ١ض٠تا س١ظز٠ن١ّ خ١َيهٞ ١ٖض
َٝت س١م  َٝس ١ْبٔ ي١ّ بٛزد١ٜ١، ١ْى ي١َْٛت١َي١قٞ زٜؿاع نطزٕ، ب١يّ ئٝٓػإ ز٠ب َٞ ئَٛ خؤف به١ٕ، ب

َٝسا١ٜ، ن١خ١َي َٝت، ن١ؾ  ظؤض باؾٞ ت ًَ َٞ ٠ٚضز٠ططٕ، ٖٝ  بٛزد١ٜ١ى ب َُٜٞ نٛضزغتإ غٛٚزٟ ي هٞ ١ٖض
َٝط بس٠ّ، ١ٖض٠ٖٚا ئ٠ٚ١  َٝت، بؤ١ٜ س١ظز٠ن١ّ بؤ صي١ْٚٛ ئٝؿاض٠ ب١ؾاضٟ ١ٖٚي َٞ  ن١َٛنٛضتٞ ْاب ي١زْٚٝا ب
َُٝاْٞ ٚزٖؤى، ق١ظانإ ب١ؽ َٔ  َٝط ٠ٚضز٠ططّ، ب١يّ ؾاض٠ناْٞ تطٜـ ٠ٚى غً صي١ٜ١ْٚٛن١ ن١ؾاضٟ ١ٖٚي

َُٜٞ نٛضزغتا١ْ، ئ١ط١ض ب١ضاٚضز ئٝؿاض٠ت ظٜاتط ي١ َٝط ن١ ثاٜت١خ  ١ٖض َٝط ز٠ن١ّ، ؾاضٟ ١ٖٚي غ١ض ١ٖٚي
َٝـ ِضاث١ِضٜٔ ٚثاف ِضاث١ِضٜٔ، ي١ٖ١َٛٚ بٛاض٠نإ، ن١ْس طؤِضاْهاضٟ ب١خؤٟ ب٠ٛٝٓٝ، ط١ؾ١ٟ  به١ٜٔ ب١ ث

َٜٝا١ْ ن١ ز َٜت، ئ١ٚ ط١ِض٠ن١ ْٛ َٜطاٚ با١ْنإ، ئ١ٚ دػطا١ْٟ ن١ز٠نط َٜت، ن١ْس نطز٠ٚٚ، بؤ صي١ْٚٛ ي١ِض ٠نط
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َٝط٠ٕ، ئ١ٚ ١َٖٛٚ َؤَي١، ئ١ٚ ١َٖٛٚ غؤث١ضَاضنٝتا١ْ، ئ٠ٚ١ ١َٖٛٚ ز٠الي١ت ي١  نؤَجاْٝا١ٜنٞ ئ١د١ٓبٞ ن١ي
ب١ضظب٠ٚ١ْٟٚٛ ز٠خًٞ خ١َيو ٚ ق٠ٟٛ ؾريائٞ ز٠نات ن١ب١ضظ ب٠ٚٛت٠ٚ١، ١ٖض٠ٖٚا ئ١ط١ض بعاْري ب١ْٝػب١ت 

َٝط٠ نطز٠ٚٚ، ئ١َ١ف ز٠الي١ َٝط٠ بطاٜاْٞ ع١ض٠ب ١َٖٛٚ ضِ ٜٚٚإ ي ت١ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ٟ ن١ئ١َٔ ٚ ئاغاٜـ ي
َٝػتا ط١دم١ناصيإ ٚخ١َيه١ناْٞ تطٜـ  َٝؿإ ط١دم١ناصيإ ِضٜٚٚإ ي١ز٠ض٠ٚ٠ ز٠نطز، ب١يّ ئ ب١ضق١ضاض٠، ث
 َُٜٞ َٝؿه١ٚت١ٓ ي١غا١ٜٟ سه١َٛتٞ ١ٖض َٝه١ٚا٠ٚ١ْ، ئ١ٚ ث َُٜٞ نٛضزغتإ ز٠ن١ٕ ب١ث ١َٖٛٚ ِضٜٚٚإ ي١ٖ١ض

َٝو  نٛضزغتا١ْ، ١ََٖٛٚإ ز٠ظاْري ن١ َٜت، ن١ي١ ت١ب١ق١ٟ ز٠َٚي١َ١ْس ث َٝو ز َٝو ث نؤ١ََيطا ي١ن١ْس ت١ب١قات
ٍَ بس٠ٜٔ  ١َُٝ ١ََٖٛٚإ ١ٖٚ َٜت، ئ َٝو ز َٜت، ي١  ت١ب١ق١ٟ ؾ١قري ١ٖٚشاض ث َٝو ز َٜت ٚ ي١ ت١ب١ق١ٟ ْا٠ْٚس ث ز

َُٜٞ نٛضزغتإ، ١ٖض ٠ٖٚا ن١ ت١ب١ق١ٟ ١ٖشاض ن١ّ به٠ٚ١ٜٓ١، ئ١ٚإ ظٜاتط غٛٚز١َْس بٔ ي١ّ بٛزد١ٜ١ٟ ١ٖض
َٝؿٓٝاضّ ١ٜ١ٖ،  َٟ ث َٝبٝين ١ْٖٚس َٟ ت َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، ١ْٖس ١َٖٛٚ خ١َيهٞ نٛضزغتاْٝـ، ب١ِض
َٝطام  َٜعطاناْٞ ع َٝساْٞ ثاض َٝب١ٝٓٝن١ّ ئ١ط١ض بٓٛاِض١ٜٓ بٛزد١ٟ ث١ض٠ث ب١ْٝػب١ت ئ١ّ بٛزد١ٜ١، ١ٜن١ّ: ت

َٝٞ  184تطًٜٝؤٕ ٚ 6ب١نٛضزغتا٠ٚ١ْ، بِطٟ  َُٜٞ نٛضزغتإ ز٠نات١ % ب١ؾٞ 17ًَٖٝاض زٜٓاض٠، ب١ث  ١1151ض
َُٜٞ نٛضزغتإ ز٠نات١  َٜعطاناْٞ ١ٖض َٜص٠ٟ ْؿٛغٞ ثاض َٜص٠ن١ٟ  779ًَٝاض زٜٓاض، ب١يّ ب١ِض ًَٝاض زٜٓاض، ن١ ِض

ًَٝاض زٜٓاض٠ ن١ ت١خكٝل نطاٚ بؤ ثرتؤ  676تطًٜٝؤٕ ٚ 1% ، ب١ْٝػب١ت ثرتؤ زؤالض بِطٟ 1226ز٠نات١ 
َٝطام، َٜعطاناْٞ ع َٜص٠ٟ ي١  زؤالض بؤ ١َٖٛٚ ثاض َِٜ ز٠نات١ ٠ٚ17 ِض ًَٝاض زٜٓاض، ب١يّ ئ٠ٚ١ٟ  285%ٟ ١ٖض

َُٜٞ نٛضزغتإ  َُٜٞ  4224ن١ت١ضخاْهطا٠ٚ بؤ ١ٖض ًَٝاض زٜٓاض٠، بؤ١ٜ ن١َهطز٠ٚ١ْٟ شَاض٠ٟ زاْٝؿتٛاْٞ ١ٖض
َٜعطانإ، ئ١ط١ض غ١ٜطٟ ثطؤغ١ٟ  َٝسإ ٚثرتؤ زؤالضٟ ثاض نٛضزغتإ ناضٜط١ضٟ ظؤضٟ ١ٜ١ٖ ي١بٛزد١ٟ ث١ض٠ث

َٝطام، ز٠بٝٓري ئاخط ت١عسازٟ طؿ  ي١غ١ض ئاغ  ت١عس ازٟ غٛناْٞ به١ٜٔ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ئ١دماّ زضا٠ٚ ي١ع
َٝطام، ي١غاَيٞ  َُٜٞ  1997ئ١دماّ زضابٛٚ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ ي١غاَيٞ  1987ع َٜعطاناْٞ ١ٖض ئ١دماّ زضا، ثاض

َٜت، ب١يّ ئ١دماّ ١ْ 2119نٛضزغتاْٞ ١ْططت٠ٚ١، بِطٜاض بٛٚ غاَيٞ  َٜو ت١عسازٟ طؿ  بهط زضاٚ ن١ْس داض
َٝطام بؤ ئ١دماَساْٞ ثطؤغ١ٟ  َٜت ي١غ١ض سه١َٛتٞ ع َٝو بهط َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ن١ ظ٠خت زٚاخطا، بؤ١ٜ ث
َٜط٠ٟ  َٜـت، ب١طٛ َُٜٞ نٛضزغتإ زٜاضٟ بهط ت١عسازٟ غٛناْٞ ب١ظٚٚتطٜٔ نات، تانٛ َٛغت١س١قاتٞ ١ٖض

َٝؿ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ، غايْٞ ث َِٜ ب١ؾٝعًٞ، خاَيٞ ز٠ّٚٚ: ث رت زا١َظضاٟٚ ناتُٝإ ١ٖبٛٚ ي١ ْؿٛغٞ ١ٖض
َٜب١غتٝؿُإ ١ٖبٛٚ، ن١ٖ١ضزٚٚنٝإ بٕٛٚ ب١ زائُٝٞ، ب١ْٝػب١ت زا١َظضاْسْٞ  ؾ١ضَاْب١ض، ٠ٚ زا١َظضاٟٚ طط
َٜب١غت خع١َت١ن١ٟ بؤ ئٝعاؾ١ ١ْنطا،  ٠َٟٛٝ طط ناتٞ خع١َتٞ غاي١ْٟ بؤ ئٝعاؾ١ نطا، ب١يّ زا١َظضاْسٕ ب١ؾ

َٝت١زٟ، ئ١ٚاْٝـ خع١َت١ن١ٜإ سػاب ٠ٚ ناضٟ ؾٝعًٝؿٝإ نطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ زاٚ ا ز٠ن١ّ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ع١زاي١ت ب
َٝت ب١زا١َظضاٟٚ زائُٝٞ، ب١يّ  َٜب١غت ْاب َٜت، نْٛه١ ي١ِضٟٚٚ ٜاغاٜٞ ٚئٝساض٠ٚ١ٜٝ طط َٜت ٚئٝعاؾ١ بهط بهط
َٜت، ١ٖض٠ٖٚا ز٠غتدؤؾٞ ز٠ن١ّ ي١زا١َظضاْسْٞ يٝص١ٜ١ْى  َٝٗات باخع١َت١ن١ؾٝإ بؤ سػاب بهط َازاّ ٚاٟ ي

َٝ َٝت١ زٟ، ئٝؿاض٠ت ب٠ٚ١ ز٠ز٠ّ ب١ بؤ ث سان٠ٚ١ْٟٚٛ ز٠ضَاَي١ٟ ١َٖٛٚ ؾ١ضَاْب١ضإ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ع١زاي١ت ب
َٜٓسناضإ ٚ قٛتابٝاصيإ  121ت١ضخاْهطزْٞ بِطٟ  ًَٝاض زٜٓاض بؤ تٛاْاغاظٟ ن١ خ١َيهٞ ؾ١قريٚ ١ٖشاض ٚ خٛ

َٝٞ، ٠ٚ ت١ضخاْهطزْٞ بطِ ٟ  ٚغت نطزْٞ قٛتاةا١ْ، ن١ ًَٝاض زٜٓاض بؤ ١َٖي١ُتٞ زض 151غٛٚز١َْس بٔ ي
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َٝسا، ن١  َٞ نطزْسإ، ي١غاَيٞ ثاض ططْط١ٝنٞ  ٠ٚ511ظٜطٟ ث ْساْإ ئٝؿاض٠تٞ ث َٝب١د قٛتاةا١ْ ي١بٛاضٟ د
َٜت ب١ غٛيؿ١ٟ ظ٠ٚاز  باف ب١ بٛاضٟ ناض٠با زضا، ثاض١ٜ٠نٞ باؾٞ بؤ ت١ضخإ نطا، ١ٖض٠ٖٚا ططْطٞ بسض

َٜ َٜت، ئ١ط١ض ٚع١قاضٟ، ئ١ط١ض بعاْري ي١ِضٟٚٚ ٜاغا٠ٚ١ٜٝ ِض َٜت ن١ غٛيؿ١ٟ ع١قاض ٚظ٠ٚاز ِضا١ْطري َٞ بسض ٞ ث
َٜت ب١ ٖاٚٚيتٝإ، ١ٖض٠ٖٚا ططْطٞ ب١ن١ضتٞ نؿتٛناَيٝـ  َٜت باؾ١ بؤ ئ٠ٚ١ٟ بسض ي١ِضٟٚٚ ٜاغا٠ٚ١ٜٝ بهط
َٜت٠ٚ١ ي١ْاٚ زاَٛز٠ظطا١ٜناْٞ سه١َٛت، ١ٖض٠ٖٚا ططْط١ٝنٞ  ٍَ بس٠ٜٔ ن١ ِضؤتري ن١ّ بهط َٜت، ٠ٚ ١ٖٚ بسض

َٜت  ب١ ت١صي١ٟٝ ١َٚاضزٟ ب١ؾ١ضٟ، ب١ِضاغ  عٓكطٟ ب١ؾ١ضٟ ؾ١ضَاْب١ضإ ٚ ناض١َْسإ ظؤض ظؤضٜـ بسض
ططْطٔ، نْٛه١ ئ١ٚإ َٛس١ِضٜهٔ بؤ زاَٛز٠ظطاناْٞ سهَُٛٝإ، بتٛاْري ب١ؾساضٟ به١ٕ ي١ز٠ٚضاتٞ ت١زضٜيب 

َٜت،  َٞ بسض َٜت، ١ٖض٠ٖٚا ب١ْٝػب١ت ز٠غ١يتٞ ال١َضن١ظٟ، ئ١ٜٚـ ططْطٞ ث َٞ بهط ١َُٝ ٚت١صي١ٜٝإ ث ٠ٚي١ٚ ئ
خؤٟ ١ٜ١ٖٚ غًبٝاتٞ خؤؾٞ ١ٜ١ٖ، ٠ٚ  ٠ظاْري ب١ْٝػب١ت ١َضن١ظٟ ئٝذابٝاتٞي١ِضٟٚٚ ئٝساضٟ ز

َٜـت، نْٛه١ ب١ِضاغ   ١ٜ٠َٛٝ، ب١ْٝػب١ت ططْطٞ ظؤض ب١ن١ضتٞ ت١ْسضٚغ  بسض ال١َضن١ظٜـ ب١ٖ١َإ ؾ
َٝٝإ، ي١ٖ١َإ ناتٝؿسا ٖ َٝـت ٚابه١ٜٔ خ١َيهٞ ؾ١قري ١ٖٚشاض غٛٚز١َْس بٔ ي ٍَ بس٠ٜٔ ب١ْٝػب١ت ز٠ب ٚ١

 َٞٝ َٝت، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ١َٖٛٚ خ١َيو ي َٝؿه١ٚتٜٛٚإ ي١ْاٚزا ١ٖب َٝط ٚ ئ١زا٠ٚتٞ ث ١ْخؤؾدا١ْناصيإ ن١ ئاَ
َٜطٟ زاضاٜٞ ١ٖتا بتٛاْري ي١ بٛاضٟ زاضاٜٞ ب١ْٝػب١ت  َٝت، ١ٖض٠ٖٚا ناضانطزْٞ ناٚز غٛٚز١َْس ب

َٞ ٠ٚضبططٜٔ، ٠ٚ َٝت ٚبتٛاْري غٛٚزٟ ي َٞ به١ٜٔ ي١ناتٞ بٛزد١زا، ِضاثؤضت١ناْٝإ ساظض ب ئٝػتٝؿاز٠ؾٞ ي
 غٛثاؽ.

َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض
 غٛثاؽ، ْٝؿتُإ خإ، ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝطٖاتين َٝٛا١ْنإ ز٠ن١ّ، ز٠غتدؤؾٞ ي١ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ز٠ن١ّ بؤ ئاَاز٠نطزْٞ ِضاثؤضت١ن١ٜإ، َٔ  ب١خ
َٜع٠نإ، بؤ غٛٚزٟ طؿ   َٜت بٝد١َ١ ب١ضز٠ّ ١ٖضزٚٚ ٠ٚظٜط٠ ب١ِض َٜهِ ١ٜ١ٖ ز١َ٠ٚ َٝؿٓٝاض ن١ْس ث
َٝؿٓٝاضٟ ١ٜن١ّ: زاٚاناضّ ي١  َٝٞ به١ٕ ئ٠ٚ١ ظؤض باؾ١، ث َٝب١د َٜت د ٖاٚٚيتٝإ، بؤ١ٜ زاٚاناضّ ن١ئ١ط١ض بهط

َٝو ي١ّ ثاض11ٜ٠ َٜت، ١َب١ًغ َٞ غ١ضؤنا١ٜت١ٝن١ برِبزض َٜت بؤ ظٜٓساْٝاْٞ % ي١بٛزد١ٟ ١ٖض غ ١ ت١ضخإ بهط
َٝهٞ ١ْؾٝاٚزا تٛٚؾٞ ظ٠ض٠ض بٕٛٚ، زاٚاناضّ بؤ ١ٜنذاض  ؾ١ِضٟ ْاٚخؤ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚا١ْ ي١ٖ١ي١َٛضد
َٜهاض٠ ناتٝا١ْٟ ن١ظؤض ي١ ث١ضي١َاْتاضإ باغٝإ  ٠ٚ١َٜٓ، زاٚا١ٜنٞ تطّ ئ١ٜ٠ٚ١: ئ١ٚ نط ئ١ٚا١ْ ق١ض٠بٛٚ بهط

َٜٔ ب١ ِض٠لٞ ن١ٖ١ْ َٜهٝإ ْعٜه١ٟ نطز، ئ١ٚا١ْ بهط َٝهٝإ  15س َٝػتا ت١َ١ْ غاَي١ خع١َتٝإ نطز٠ٚٚ، ئ
 َٞ َٜٔ ب َٟ ١ْنط ١ٜ٠َٛٝ ب١ِض ١َٜٓ ِض٠لٞ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ظؤض ططْط١ ئ١ٚا١ْ ب١ٚ ؾ بطزؤت١ غ١ض، بؤ١ٜ زاٚاناضّ بهط

َٝػتا  ١َٓٝ ْاٚ ئ١ٚ زا١َظضاٚا١ْٟ ن١ ئ َٜٔ ب١ِض٠لٞ، ظؤض ظؤض ططْط١ ئ١ٚا١ْ ب ١ٖظاض ن١ؽ  17ئ٠ٚ١ٟ بهط
َٜٝامن ز٠ن١ّ ن١باغٞ شٜٓط١ٜإ نطز، ز َٜهاضا١ْ، ثؿتطريٟ ي١ٖاِٚض َٜت ب١ٚ نط َٜت، با ئ١ٚي١ٜٚ١ت بسض ائ١َ١ظض

َٝهٞ يٝص١ْٟ ت١ْسضٚغ  ن١ظؤض ي١ٖاٚناضامن باغٝإ ي١ٚ  َٜت ٠ٚى ئ١ْساَ َٜت، ز١َ٠ٚ بٛزد١ن١ٜإ ظٜاز بهط
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َٝهٞ تط ز٠ن١ّ ن١  َٝط نطز، ب١ؽ َٔ باغٞ ١ٜن خ١غت١خا١ْٟ ي١زاٜو ب١ْٚٛ، زٚٚ ١ْخؤؾدا١ْٟ ؾاضٟ ١ٖٚي
َٜطأْ، غ١ٜط ز٠ن١ٜٔ ن١  َٞ ١ْخؤؾدا١ْن١ ٚ ١َُٝ ز٠بٝٓري ن١ ١ٖض غ َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ ئ ب١ِض
َٝط٠ ئ١ٚ  ١ْخؤؾدا١ْٟ ِضظطاضٟ ٖٝ  ن١َيهٞ ١َْا٠ٚ، ١ْخؤؾدا١ْٟ طيٗٛضٟ ن١ي١ْاٚ ؾاضٟ ١ٖٚي

ِضٚٚ ي١ٚ ١ْخؤؾداْا١ْ ز٠ن١ٕ، ١ْخؤؾداْا١ْ ٖٞ خ١َيهٞ ؾ١قري ١ٖٚشاضٕ، ت١ْٗا خ١َيهٞ ؾ١قري ٚ ١ٖشاض 
َٝط ٚ بطط٠ ب١غؤضإ ٚؾ١قآل٠ٚٚ ز٠ٚضٚب١ضٟ  ت١َاؾا ز٠ن١ٜٔ ن١ ي١زاٜو بٕٛٚ ي١ٖ١ض نٛاض ز٠ٚضٟ ١ٖٚي
 َِٝ َٜتإ ز٠نطز، ْاَي ٠َٛٝ غ١ضزاْٞ ئ١ٚ َٝو ي١ئ َٟ، ١ْخؤؾدا١ْٟ طيٗٛضٟ خؤظط١ ١ٜن ١َٜٓ ئ١ٚ ب١ن١ضنٛنٝؿ٠ٚ١ ز

َٟ بْٛٚا١ٜ، ب١ؽ ْاٚ ئ١ٚ ١ْخؤؾدا١ٜ١ْ ببٝٓٔ ١ْخؤف بٔ ب١ؽ بهْٛٚا١ٜ ي١ ئٝٓعاف ب١ؽ ١ٜى ؾ ١ٚ ي١ٚ
َٜو ٠ٚظعٞ  َٜطا١ْ، ب١ِضاغ  ٖاٚٚيتٞ خٛاض٠ٚ٠ ظؤض ْٝط١ضا١ْ ي١ٚ ساَي١، ب١ؽ خ١َيهٞ ي١غ١ض٠ٚ٠ تؤظ ن١نؤٕ ٚ
َٜو ي١ٚ ١ْخؤؾدا١ٜ١ْ بّٛٚ، زٚٚ  َاززٜإ باؾ١ ْان١ٓ ئ١ٚ ١ْخؤؾدا١ٜ١ْ، نْٛه١ ب١ن١َيو ْا١ٜت، َٔ ؾ١ٚ

َٝهٞ ط١ْر ظؤض ؾِط  51 دٝٗاظٟ ئٝـ ز٠نات، َٝو ي١غ١ض دٝٗاظ٠ن١ زاْٝؿتبٛٚ، ١ٜن ١ْخؤف زاْطا٠ٚ، ثري٠شْ
َٝط٠ ب، ١ٜعين ١ٖض ناض٠غات١ ئ٠ٚ١ٟ ي١ٚ  َٝت خؤّ ي َٝطان١ٟ ئ١ٚ ٚتٞ ت١ْٗا ز٠ب َٝت١ د َٝؿت به بٛٚ ١ْٜٗ

١َٝٝ، ب١خٛا َٝت َؿو ٚغٝػطن١ٟ ي َٔ  ١ْخؤؾدا١ٜ١ْ ِضٚٚ ز٠زات، ب١ؽ بِطؤ غ١ٜط به١ بريٜظإ خإ ز٠َي
َٝط٠ ئ١ٚا١ْٟ ن١ ؾ١قريٕ  َٝٞ، نْٛه١ خ١َيهٞ ئ١ّ ١ٖٚي ًَ ١َٝٝ، ئ٠ٚ١ْس٠ خطاث١ ١ٖتا ب َِٝ َاض ٚ زٚٚثؿهٝؿٞ ي ز٠َي
َٜت ٚخ١غت١خا١ٜ١ْنٞ  ٌَ ت١خت بهط ِضٚٚ ي١ٚ ١ْخؤؾدا١ٜ١ْ ز٠ن١ٕ، زاٚاناضّ ئ١ٚ ١ْخؤؾدا١ٜ١ْ ب١ ؾؤؾ

َٜت، ن١خ١َيهٞ ؾ١قري ١ٖٚشا َٞ زضٚغت بهط َٜٞ غتاْساضزٟ دٝٗاْٞ ي َٞ ببٝٓٔ، َٔ باغٞ غًهٞ ْٛ ض غٛٚزٟ ي
َٜطا١ْ، ت١َاؾا ز٠ن١ٟ ئ١ٚ ١ْخؤؾدا١ْ ئ١ًٖٝا١ْ ب١ِضاغ  قؤَيٞ  ت١ْسضٚغتٝـ ز٠ن١ّ ب١ِضاغ  ظؤض ظؤض ٚ
َٝت١ ١ْخؤؾدا١ْٟ ئ١ًٖٞ، ١ْخؤؾدا١ْنإ ثاض١ٜ٠نٞ ظؤضت  َٝت به خ١َيهٞ ز٠بِطٕ ي١ثاض٠، ١َٖٛٚ ن١ؽ ْاتٛاْ

َٞ غ١ضف ز٠ن١ٕ، ت١َاؾا ز٠ن١ٜٔ ز٠نٝت١ َٝٓر ي١الٟ خؤٟ ١ْخؤؾٞ  ث َٝٓر ث َٜو ن١ نٛاض نٛاض ٚ ث الٟ زنتؤض
َٝس٠نات ئ١ٚثاض٠ٟ ن١ٖ١ت١ ب١ؾٞ ئ١ٚ زنتؤض٠ ْانات، ت١َاؾا ز٠ن١ٜت ئ١ٚ س١ب ٚز٠ضَا١ْٟ ن١  زاْا٠ٚ، ٚات ي
َٞ ِضؤش ئاظاض ي١ طٝاْت  َٞ ب١ن١َيهٞ خٛاضزٕ ْا١ٜت، ئ١ٚ س١ب١ ثاضاغٝتؤَي١ٟ ن١داضإ ز٠ئٛاضز غ ز٠تسات

َٝسا ١ْٝ ١ْز٠َا،  َٝت، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ٖٝ  ز٠ضَاْٝهٞ ت َٝػتا ١ٜى ز٠غت١ س١ب ةؤٟ شا١ْ غ١ضت ناى ْاب ئ
َٜو ب١ٚ غًها١ْ  َٝت، ١َٖٟٛٚ ط١ن١، ب١ِضاغ  زاٚا ز٠ن١ّ ي١ ٠ٚظٜط٠نإ ناٚ ن١بؤ ١ْخؤؾ١ٝن١ غٛٚزٟ ١ٖب

٠ٚ١َٓٓٝ، غًهٞ ت١ْسضٚغ ، ظؤض ظؤض خطاث١، نْٛه١ ٠ْٟٛٝ شٜاْٞ ٖاٚٚيتٝإ ي١غ١ض ت ٠َٜٛ ةؿ ١ْسضٚغ  ب١ِض
َٝت، ئ١ٚ خ١َيه١ ز٠بٝٓري ١َٖٟٛٚ ١ْخؤؾ١، تا ١ْنٝت١ عٝاز٠نإ ْاظاْري ن١ْس خ١َيو ١ْخؤؾ١، ي١ب١ض  ز٠ن
َٝت ي١  َٓٝ َٜت ن١ ت١ْسضٚغ  ِضاغت١ٚخؤ ز٠ضَإ بٗ َٝهٞ ٚا بهط ئ٠ٚ١ٟ ز٠ضَا١ْن١ خطاث١، بؤ١ٜ زاٚاناضّ ؾت

َٝ َٝت ٠ْٟٛٝ ز٠ضَا١ْن١ ب١ؽ ز٠ض٠ٚ٠، ز٠ضَا١ْن١ ئٝػترياز بهات، ١ْٜسات ب١خ١َيه َٓٝ و ن١ ئ١ٚ ز٠ضَا١ْٟ ز٠ٜٗ
َٝسا ١ْب٠ٚٛ، بؤ ي١غ١ض خ١َيهٞ تاقٞ ز٠ن٠ٚ١ْ١، بؤ ئ١ٚ خ١َيه١ ٚاٟ  ئا٠ٚ، ؾطٜك١ ٖات٠ٚٛ ب١ؽ ئا٠ٚ، ز٠ضَاْٞ ت
٠ٚ١َٓٓٝ، نْٛه١ ث٠ٜٛ١ْسٟ  َٜو ب١ٚ ؾت١زا ةؿ َٝس٠ن١ّ ن١ناٚ َٝت، ب١ِضاغ  َٔ ظؤض ْٝط١ضامن، زاٚاتإ ي َٝب ي

َٝط٠ ب١شٜاْٞ  ١َُٝ ي َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ ئ ١َٖٛٚ خ١َيه٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ن١ْس زاٚاناض١ٜٝنٝؿِ ١ٜ١ٖ، ب١ِض
َٜٝٛإ ز٠ن١ٕ، ِضاغت١ٚخؤ  ٜاغا١ٜنُإ ز٠ضنطز بؤ ن١َي١ْساّ ٚ ؾ١ي١ٍ ز٠َاغ١نإ، ن١ئ١ٚا١ْٟ زاٜه١نإ ب١خ
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َٝط٠ ن١ْس َٜت ٚ ي١َاَي٠ٚ١ خع١َتٞ َٓساَي١ن١ٜإ به١ٕ، ب١ؽ َٔ ي َٞ بسض ٖاٚاضّ نطز، با بؤ  َٛٚن١ن١ٜإ ث
َٝٛ به١ٕ ن١ ي١غًهٞ ناض٠باٚ ْاٚخؤٕ،  ََٜ  تا َٓساَي١ن١ٜإ ب١خ ئ١ٚ ن١غا١ْف َٛٚن١ن١ٜإ ب١ت١ٚا٠ٚتٞ بسض

َٜت٠ٚ١ ن١  َٜت تؤ ب١ت١ْٗا َٛٚن١ن١ٜإ بس٠َٜ ، ١َتطغٞ ْاطط  181ئ١ٚا١ْ ز٠ضَاَي١ٟ ١َتطغٝإ ١ٜ١ٖ، ْانط
ظؤض ططْط١، ئ٠ٚ١تا زاٜه١نإ ١َٖٜٛٚإ ئٝذاظ٠ن١ٜإ  ١ٖظاض زٜٓاض٠ ب١ؽ ن١ؽ دٛابٞ ١ْزا٠ٚ١َ، ن١ ئ٠ٚ١

١ٖظاض زٜٓاض بصٜٔ، َٛٚن١ن١ٜإ ب١  181ئًٝػا ز٠ن٠ٚ١ْ١ٚ ز٠ن٠ٚ١ٓ ز٠ٚاّ ز٠ن١ٕ، نْٛه١ ْاتٛأْ ب١ 
ًَٝؤٕ زٜٓاض ز٠نات، ئ٠ٚ١ ظؤض ت١ئػريٟ ي١خ١َيو نطز، ب١ؽ ب١زاخ٠ٚ١ ناى ِض٠ؾٝس ٚ ناى  1ختٛض٠ن٠ٚ١ 

،َٞ َٜٝإ ١ْزاَ َٝذ باٜع طٛ َٝهٞ تطّ ١ٜ١ٖ، َٛٚن١ٟ تؤِضٟ نؤ١َي١ٜتٞ ن١  ؾ ١َُٝ  151ؾت ١ٖظاض زٜٓاض٠، ئ
َٝعإ  151ز٠بٝٓري  َٝػتا ن١ْسٜٔ خ َٝهٞ تطٜإ ١ْٝ، ب١ؽ ئ ١ٖظاض بؤ ئ١ٚ ن١غا١ْ زابري نطا٠ٚ ن١ ٖٝ  زاٖات

١ٜ١، َٓساَيٝإ ٖ 8َٓساَيٝإ ١ٜ١ٖ، ٜإ  ١ٖ7ظاض٠  ب١ؾٝإ ْانات  ١ٜ١ٖ151 ي١ّ نٛضزغتا١ْ ئ١شٜٔ، ئ١ٚ 
َٞ بهِطٕا، ن١ئ٠ٚ١ٟ باغِ نطز ت١ْٗا ي١غ١ض ت١ْسضٚغ  بٛٚ، ض  َٞ به١ٕا، نٞ ث باؾ١ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ نٞ ي
َٜو  َٝت، باؾ١ ئ١ٟ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ب١نٞ بس٠ٕا، زاٚاناضّ ناٚ َٜت ئ١ط١ض ١ْخؤؾ١ٝنٞ بهٛٚنٞ ١ٖب ثاض١ٜ٠نٞ ز٠ٚ

َٜت٠ٚ١، ٚابه١ٕ ئ١ٚ خ١َيه١ ١ٖشاض٠ سػاب بؤ َٓساَي١نا َٝٓسض َٜو ب٠ٚ١زا ةؿ َٜت، ٚا به١ٕ تؤظ ْٝإ بهط
َٞ زابري به١ٕ، ن١ئ٠ٚ١ ظؤض ظؤض ططْط١ ي١شٜاْٞ  َٜٟٛ شٜاْٞ خؤٜإ ث َٜت تا بتٛأْ بص ثاض٠ن١ٜإ بؤ ظٜاز بهط

َٝت ١ٜنػ١ض  َٝو ثري ز٠ب َٝهٞ تطٜـ، ن١ ١ٜن َٜت٠ٚ١، َٛٚن١ٟ  211ئ١ٚ خ١َيه١، ؾت ١ٖظاض زٜٓاضٟ بؤ ز٠بِطزض
َٝٔ باؾ١ 221خا١ْْؿٝين  َٜٝٛػ  ب١ثاض٠ ١ٜ١ٖا  ١ٖظاض ن١ْاَي ئ١ٚ ش١ْ ٜإ ئ١ٚ ثٝا٠ٚ ثري ب٠ٚٛ، ن١ْس ث

َٝت ناضبهات  َٝو ن١بتٛاْ َٝت ثاض٠ٟ ئ١ٚا١ْ ظٜاز به١ٜٔ، ١ْى ١ٜن ١َُٝ ز٠ب َٜٝٛػ  ب١خع١َت ١ٜ١ٖا، ئ ن١ْس ث
َٜو ب١َٛٚن١ٟ خا١ْْؿٝين  َٜٟٛ شٜاْٞ خؤٟ زابري بهات، بؤ١ٜ زاٚاناضّ ن١ ناٚ َٞ بص ٜإ بتٛاْ

َٜت٠ٚ١، َٝٓسض َٜو بؤ ظٜاز به١ٜٔ، ٜإ ي١ال١ٜنٞ تط ت١عٜٛعٜإ به٠ٚ١ٜٓ١  ةؿ ٚابه١ٜٔ ن١َٛٚن١ن١ٜإ ١ْٖس
َٝهٞ تط ثاض ي١ بٛزد١ٜسا  َٝطإ زاْطا، ئ١ٚا١ْٟ ن١  11ئ٠ٚ١ ظؤض ظؤض ططْط١، ؾت ًَٝاض زٜٓاض بؤ ئاٚاض٠ناْٞ ئ

َٟ، باؾ١ َٔ ز٠ثطغِ ئ١ٚ  ٠ٚ١َٜٓ ي١ٚ ط١ِضا٠ٚ١ْ  1991 ًَٝاض زٜٓاض٠ بؤنٞ ئ١ٚ ئاٚاضا١ْٟ ن١ 11ز٠ط١ِض
َٝؿ١ُضط١ٚ ئاٚاض٠ ١ْبٕٛٚ، ي١ب١ضز٠غ   َٟ ١ْبٕٛٚا، ئ١ٟ ئ١ٚاْٝـ ث ئ١ٚاْٝؿٞ ١ْططت٠ٚ١، ئ١زٟ ئ١ٚاْٝـ ي١ٚ
َٝهٞ ظؤض  َٞ بسضا١ٜ، خ١َيه َٜو ثاض٠ٜإ ث ١َُٜ ١َٖي١ٖٓاتبٕٛٚا، خؤ ئ١ٚاْٝـ ظؤض ططْط بٛٚ ن١بِط ئ١ٚ ِضش

١َُٝ نٞ ب َٝٔ ئ١ٟ ئ َُٝإ ز٠َي ٍَ ئاٚاض٠ناْٞ تطا، بؤ١ٜ ت١ي١ؾؤصيإ بؤ ز٠ن١ٕ ث ٜٛٚٔا، ؾ١ضقُإ نٞ بٛٚ ي١ط١
َٝهاضٟ بؤ ز٠ضنٛٚاْٞ  َٜت٠ٚ١، زاٚا١ٜنٞ تط، ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض ب١ُٟٝ ب زاٚا ز٠ن١ّ ن١ٚا ئ١ٚاْٝـ بطط
َٝهٞ تطٜـ ئ١ٚ ظاْهؤ ئ١ًٖٝا١ْ ئ١ٚاْٝـ ١ٖض نِٛض  ظاْهؤ ٚ ث١ضياْطانإ ب٠ٚ١ظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠ؾ٠ٚ١، ؾت

َٜ ١َُٕٝ، ي١ؾٛ َٜت٠ٚ١، ٚنهٞ ئ ١ٓناْٞ تط ٠ٚض١ْطريإٚ ن١ز٠ض٠د١ٜإ ن١ّ ب٠ٚٛ، بؤ١ٜ زاٚاناضّ ن١ئ١ٚاْٝـ بطط
١َُٝ به١ٕ،  ٠ٚ١َٜٓٚ خع١َتٞ نِٛض ٚنهٞ ئ َٝسإٚ ن١ بهط نْٛه١ ئ١ٚ ظاْهؤٜا١ْف ١ٖض خؤَإ َؤَي١شيإ ث

َٝػتا ١ٜى ن١ؽ  2111ي١بٛزد١ٟ غاَيٞ  ي١ٚ ز٠عُٞ ِض٠ظا١َْسٟ زضا بؤ ز٠عُٞ ١َؾاضٜعٞ غٝاسٞ، ب١يّ تا ئ
َُٜٓاٜٝإ ز٠ض١ْنطز، ْاظامن بؤا، بؤ١ٜ زاٚاناضّ  ١َؾاضٜع١ غٛٚز١َْس ١ْب٠ٚٛ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ن١ باْكٞ ١ْبٛٚ، ِض
َٜت١ غ١ض باْكٞ ثٝؿ١غاظٟ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ  َٜت، ةط ٍَ ئ١ٚ بِط٠ثاض٠ٟ ن١ بؤ ١َؾاضٜعٞ غٝاسٞ زاز٠ْسض ئ١َػا
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َٜت ١َؾاضٜعٞ غٝاسٞ به٠ٚ١ْ١ غٛٚ َٞ ببٝٓٔ، نْٛه١ ططْط١ ن١با١ٜر ب١ غٝاس١ خ١َيها١ْٟ ن١ز٠ٜا١ْٚ زٟ ي
َٝو ن١  َٜٓ ١َُٝ ز٠ن١ٓٝ ؾٛ ١َُٝ غطٚؾت١ٝ، ئ َٝهٞ غٝاس١ٝ، غٝاس١ن١ٟ ئ َٜت، نْٛه١ ٚيت١ن١َإ ٚيت بسض
َٞ بس٠ٜٔ، با  َٜٝٛػت١ ططْطٞ ث ١َُٝ خؤَإ ١َٖا١ْ، ث َٞ ز٠ز٠ٕ، ب١ؽ ئ غٝاس١ٜإ ز٠غتهطز٠ٚ ثاض٠ٟ زْٚٝاٟ ي

١ٖظاض َٝٛاصيإ ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ  5 ن١ ؾ١ٚا١ْٚ ضٍِؤشا١ْ ب١ ب١ضز٠ٚاَٞ ْعٜه١ٟ باغٞ ؾ١قآل٠ٚ به١ٜٔ، ئ١بٝٓري
َٜٓا١ْٟ ن١غٝاسري، س١ق١  َٜت١ ئ١ٚ ؾٛ َِٝ باؾ١ زاٚا ي١ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٚث ْساْإ به١ّ ن١ئ١ٚي١ٜٚ١ت بسض ث

َٜت، تؤ َٝٛاْت ١ٜ١ٖ زاْٝؿت٠ٚٛ، ئاٚ ١ْٝ َٜٓا١ْ ت١َاؾا به١ٜٔ، ز٠بٝٓري ن١ناض٠با ز٠بِطزض ، ت١َاؾا ي١ٚ ؾٛ
َٜٓا١ْ،  َٝط٠ٚ٠ ئ١ٚ ١َٖٛٚ خ١َيه١ ز٠ن١ٓ ئ١ٚ ؾٛ َٟ ت١َاؾا به١ٕ ي١ٖ١ٚي ز٠ن١ٜٔ ن١ داز٠نإ باف ١ْٝ، ؾ١ٚ
َٝطإ، ن١نٞ ي١غ١ض ؾؤغت١نإ زاز٠ْٝؿٔ، ناض٠با ١ْٝ ب١الٜ  غ١ٜاض٠  َٜٔ، ي١تٛضنٝاٚ ئ ١َٜٓناْٞ تط٠ٚ٠ ز ي١ؾٛ

َٝهٞ باؾ١ ن١ي١غ١ض ئ١ٚ ١َؾ َٜت، زاٚا ي٠ٚ١ظٜطٟ ضِ ؤؾٓاٜٞ ز٠ن١ٕ، ئ٠ٚ١ ظؤض ؾت َٞ بهط َٝب١د اضٜعا١ْ د
َٝو بؤ ئ١ٚ ْاٚن١ٜ١ زضٚغت بهات، ظؤض ظؤضططْط١ ئ١ٚ ثاضن١، ١َٖٛٚ  ططز٠ناْٝـ  ث ْساْإ ز٠ن١ّ ن١ثاضن
َٝػتا ثاضنٞ ١ْٝ خ١َيه١ن١ ي١غ١ض ؾ١قاّ  َٝو بؤ ئ١ٚ خ١َيه١ زضٚغت  به١ٜٔ، ١ٖتا ئ غٝاز نطإٚ، بؤ١ٜ با ثاضن

َٝػتا تؤِضٟ ئاٟٚ زاز٠ْٝؿٔ، زاٚا ز٠ن١ّ ن١ٚ َٜت، ئ ا ث١ي١ به١ٕ ي١ئاٟٚ ١َقٝـ ؾ١قآل٠ٚ، ن١ ي١ق١ْس٠ٚ١ًٜ ز
َٞ ببٝٓٔ،  َٜت، تا ٖاٚٚيتٝإ غٛٚزٟ ي َٞ بهط َٝب١د ؾ١قآل٠ٚ ز٠ضن٠ٚٛ، بؤ١ٜ زاٚاناضّ ب١ظٜٚٚٞ ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠ د

َٜٓا١ْٟ ن١غٝاسري ي١ٖ١َٛٚ نٛضزغتإ زاٚاناضٜٔ ن١ئ١ٚا١ْ زاض ١َُٝ ٜاغا١ٜنُإ ١ٜ١ٖ ئ١ٚ ؾٛ ١ْبِطٕ،  ئ
١َُٝ زاٚا ي١ٚ خ١َيه١ ز٠ن١ٜٔ ن١زاض  ٠ٚ١َٓٓٝ، ن١ئ ٠ٚ١َٓٓٝ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ٠ٚنٛ غٝاس١ سي ن١ئ١ٚا١ْ ب١غ١ٚظاٜٞ سي
 َٞ َٝو ب١ضاَب١ض ئ٠ٚ١ به١ٜٔ، ن١تؤ باخه١ٜ١نت ١ٜ١ٖ ن١ي١باٚى ٚباثريا٠ٚ١ْ بؤت ب١د َٝت ؾت ١ْبِطٕ ئ١ٟ ْاب

َٝ 3َٓساَي١ ٜإ  5َا٠ٚ، ن٠ٚ١ض٠غ١ٜ١ بؤ  َٝو ب١ضاَب١ض ئ٠ٚ١ بؤٜإ به١ٜت، تا َٓساَي١ ئ١ٟ ْاب ت تؤ ؾت
َٝبٕٛٚ ي١ٚ  َٜع ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ي٠ٚ١ظٜطٟ زاضاٜٞ ن١ٜ١ن١ٟ ْٝؿت١د ١ْتٛأْ زاض برِبٕ، بؤ١ٜ زاٚاناضّ ي١ب١ِض
١َٜٓن١ٟ ب١ غ١ٚظاٜٞ  َٝت، تا باخه١ن١ٚ ؾٛ َٞ ببٝٓ َٜٓا١ْ زضٚغت به١ٕ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ خ١َيه١ن١ غٛٚزٟ ي ؾٛ

ًَٝت٠ٚ١، ١ٖض ي١ؾ١قآل َٝ ٠ٚ ز٠بٝٓري ئ٠ٚ١ ْعٜه١ٟ ؾ١ف تا س١ٚت غاَي١ ظ٠ٜٚٞ زاب١ؾهطا٠ٚ ب١ْاٚ ظ٠ٟٚ بٗ
َٝػتا شَاض١ٜ٠ٚ زاٜٚا١ْ ب١ٚ خ١َيه١، خ١َيه١ن١ ب١ضاَب١ض ب١ٚ ظ٠ٜٚا١ْ خ١ضٜه١ تٛٚؾٞ  َٜه١ٝنإ، ١ٖتا ئ نط

َٜـت، ت َٜـتا، بؤ١ٜ زاٚاناضّ ئ١ٚ َٛؾه١ٜ١ًٝ ناض٠غ١ض بهط اخ١َيه١ن١ ؾؤى ز٠بٔ، باؾ١ ئ١ٚ ظ١ٜٚ٠ بؤ تاثؤ ْانط
َٝط٠ ئ١بٝٓري  َٜطاٟ ؾ١قآل٠ٚ ١ٖٚي َٝهٞ تط ي١غ١ض ِض َٜت، ؾت َٞ خاْٟٛٚ ي١غ١ض بهات ٚع١قاض ٠ٚضبطط بتٛاْ
َٝط ي١  َٝو ١ٜ١ٖ ي١ْاٚ ١ٖٚي َٝت، ن١ ططْط١ ٠ٚنٛ غٝاس١ت، خ١َيه َٝهٞ ظؤض زاز٠ْٝؿ ئ١َب١ضٚ ئ١ٚب١ضٟ خ١َيه

َٝٛاضإ بؤ ١َ111تطزا ز٠شٟ، ئ١ٚ  111 َٜت، ن١ ئ َٝس خؤٜإ ز٠ضز٠نٔ ٚي١غ١ض ئ١ٚ داز١ٜ٠ ١َتط٠ ٚاٟ ي
١َٜٓن١ خؤف به١ٕ ٚ ئ١ٚ  َٝو ب١ٚ غ١ض داز١ٜ٠ ١ْزضا٠ٚ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ؾٛ َٝػتا ئٝٗتُٝاَ زاز٠ْٝؿٔ، ب١يّ ١ٖتا ئ
َٝـ تا غ١ض داز٠ٟ غ١ض٠نٞ ٖاتٕٛٚ،  َٝت، ئ١ٚ غٝادا١ْف ئ٠ٚ١ْس٠ ٖات١ْٚٛت١ ث َٝٞ ئاضاّ ب َٞ ي خ١َيه١ بتٛاْ

َٜ َٜٓا١ْ خؤف بهط َٝت، زاٚا ز٠ن١ّ ي٠ٚ١ظٜطٟ ث ْساْإ زاٚاناضّ ئ١ٚ ؾٛ َٞ ببٝٓ ٔ تا ٖاٚٚيتٞ غٛٚزٟ ي
َٝو ي١ثطؤش٠ناْسا ٖؤَيٞ ت١عع١ٜ زضٚغت به١ٕ بؤ ١َٖٛٚ ؾاضٚ  ن١بٝدات١ ب١ضْا١َٟ خؤٟ، ي١ٖ١َٛٚ غاَي

َٜطاٟ ١ْٝ، خ١َيو ي١خا١ْٜٚٛنٞ  َٝطاٚ ِض  111ؾاضؤنه١ناْٞ نٛضزغتإ، ن١ئ٠ٚ١ ظؤض ظؤض ططْط١، خ١َيو د
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َٜت، ١َتطٟ زاْٝؿ َٟ زابٓٝؿٝت، بؤ١ٜ زاٚاناضّ ئ٠ٚ١ زضٚغت بهط ت٠ٚٛ، ظغتا١ْ ت١عع١ٜنت ١ٜ١ٖ ْاظاْٞ ي١نٛ
َٜت ب١  َٞ  25ثؿتطريٟ ي٠ٚ١ف ز٠ن١ّ ن١غٛيؿ١ٟ ع١قاض بهط َٜهإ ططْطٝإ ث ٍَ ئ٠ٚ١ؾسا الز ًَٝؤٕ ب١ؽ ي١ثا

َٜت ١ْى ١ٖض ب١ع١قاض، ب١َيهٛ ب١ قٛتاةا١ْ، بٓه١ٟ ت١ْسضٚغ ، نْٛه١ ن١تؤ خاْٛٚ َٝت بسض ت نطز ز٠ب
َٜطاٟ ١َقٝـ ن١ز٠نٝت ظؤض ق١ض٠بايػ١، ئ١ط١ض  َٝت، زاٚاناضّ ن١ ِض ٍَ ب ١َٖٛٚ خع١َتطٛظاض١ٜٝناْٞ تطٟ ي١ط١

َٝت  َٟ ز٠ضبهٝت ز٠ب َٜت، زاٚاناضّ  6بت١ٚ ١ًَٝ ظٚٚ ت١ٚاٚ بهط َٟ بٝت، بؤ١ٜ زاٚاناضّ ن١ ئ١ٚ تْٛ غ١عات نا٠ٚض
َٜت، ٖاٜٚ َٞ بهط َٝب١د َٜت ئ١ٚ داز٠ زٚٚ غاٜس٠ ب١ظٜٚٚٞ د َٜٓا١ْ ظؤض ق١ض٠باَيػ١ ٚابهط ٓٓإ ب١ْٝػب١ت ئ١ٚ ؾٛ

َٝت ئ١ٚ خ١َيه١  َٜو ١ٖب َٜت، ئ١ط١ض ِضٚٚزاٚ َٝطا ي١غ١ض داز٠نإ زابٓسض بٓه١ٟ ت١ْسضٚغ  ؾطٜان١ٚتين خ
َٝت ظٚٚ بطات١ خ١غت١خا١ْ، بؤ١ٜ داضٟ ٚا١ٜ١ٖ ٖاٚٚيت١ٝن١ طٝإ ي١ز٠غت ز٠زات ب١ٖؤٟ ظٚٚ  ْاتٛاْ

 ؤض غٛثاؽ.١ْط١ؾتين ب١ ١ْخؤؾدا١ْ، ظ
َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض

 غٛثاؽ، ناى حمُس ؾاض٠ظٚٚضٟ، ؾ١ضَٛٚ.
َٜع حمُس اظيس عًٞ:  ب١ِض

 ب١ِضٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.
 ،َِٓٝ غ١ض٠تا ز٠غتدؤؾٞ ي١ ِضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ز٠ن١ّ، ئ١ضى َٚاْسٚٚبْٛٚٝإ ي١ّ َا١ٜ٠ٚزا ب١ضظ ز٠ْطخ

َٞ ٖاشيــ١ غــ١ض ِضاثؤضت١نــ١  ٜــ١ى غــ١ضدمٞ بهــٛٚنِ ١ٖٜــ١، ئــ  َٜو نــ١ٚاب َٝؿــٓٝاض ١ظامن نــ١ٖٝ ى بــٕٛٚ، ٠ٚى ث
َٜعإ ٠ٚظٜطٟ  َٝطٖاتين ١ٖضزٚٚ ب١ِض َٝؿٓٝاض٠نإ باؽ ز٠ن١ّ، ي١ٖ١َإ ناتسا ب١خ ث ْساْإ ٚ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜـٞ  ث

 ز٠ن١ّ.
َُٜٞ نٛضزغتإ ز٠ن١ٜٔ، ن١ٖات٠ٚٛت١  ١َُٝ ئ١َِطؤ قػ١ ي١غ١ض ثطؤش٠ ٜاغاٟ بٛزد١ٟ ١ٖض ث١ضي١َإ بؤ  زٜاض٠ ئ

ِضؤش٠ ي١ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغــتاْسا١ٜ، ٖــ١َٛٚ يٝصْــ١ تاٜب١شي١ْــس٠نإ ٚ غــ١ضد١ّ  41، ظٜــاتط يــ١ 2112غــاَيٞ 
َٝطٚت١غـ١يٝإ ي١غـ١ض نـطز٠ٚٚ، يــ١ْاٚ يٝصْـ١نإ ٚيـ١ْاٚ ٖــؤَيٞ          َٜع، طؿتٛطؤٜــ١نٞ ت ئ١ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َاْٞ بـ١ِض

َٝت ئ١ّ ثطؤش٠ ٜاغاٜ َٝبِٝٓٝ نطزب َٜـت، ئـ١ٚاْٝـ     ١3711، ث١ضي١َاْٝـ، ئ٠ٚ١ٟ ن١َٔ ت ثطؤش٠ يـ١خؤٟ ز٠طط
َٝؿــٓٝاض نــطا٠ٚ بــؤ غــاَيٞ   َٝتــ٠ٚ١ ي١ئا٠ٚزاْهطزْــ٠ٚ١، 2112ثــطؤش٠ٟ بــ١ضز٠ٚاّ ٚ ثــطؤش٠ٟ ث ، نــ١ خــؤٟ ز٠بٝٓ

ٍَ ئ٠ٚ١ؾـسا ئـ١ّ    َٜت٠ٚ١، ي١ثا خع١َتطٛظاض١ٜٝناْٞ تط ن١ٖ١َٛٚ بٛاض٠ناْٞ خع١َتطٛظاضٟ ي١ نٛضزغتاْسا ز٠طط
َٜ َٜص َٝساْٞ غٛيؿ١ٟ ظضاعـٞ، قـٓاعٞ، قـ١ضظٟ بهـٛٚى،     بٛزد١ٜ١ خع١َتٞ ن١ْس نري ٚتٛ و ز٠نات، ي١ٚا١ْ: ث

ــ١َيهٞ          ــ١تٞ خ ــ١ٜإ خعَ ــ١ض ١ٜن ــ١ ٖ ــطٜـ، ن ــ  ت ــ١ض٠، ظؤض ؾ ــ١ٟٓٝ خاْٛٚب َٝؿ ــ١ضطريٟ، ث ــ١ٟٓٝ ٖاٚغ َٝؿ ث
َٜت بؤ ث١ضي١َإ،  َٝطزض نٛضزغتإ ز٠ن١ٕ، ِضاغت١ بٛزد١ ن١َٛنٛضتٞ ١ٜ١ٖ، ي١ٖ١َٛٚ زْٚٝاؾسا ن١ بٛزد١ ز٠ْ

َٝٓــ١ناْٞ ثــِط    بـؤ ئــ٠ٚ١ٟ ئ١ْــساَا  َٝبٝٓٝــ١ناْٞ خؤٜـإ ي١غــ١ض بٛزد١نــ١ بـس٠ٕ ٚ ن١ي ْٞ ث١ضيـ١َإ غــ١ضْر ٚت
إ بهـات زٚاٟ  به٠ٚ١ْ١، ي١ٖ١َإ ناتسا ئ١ضنٞ ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغتاْٝؿـ١ ن١ب١زٚازانـٕٛٚ بـؤ ن١َٛنٛضتٝـ١ن     

 ث١غ١ْس نطزْٞ بٛزد١.
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َِٝ ٖاٚناضامن باغٞ ئ٠ٚ١ٜإ نطز ن١ ١ْٚت ططْط١ٝنٞ خؤٟ ٖ  ًَ َٜت ب ١ب٠ٚٛ، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ْاٟٚ    َٔ ئ١َ١ٚ
    َُٜٞ نٛضزغــتاْٞ بطزؤتــ١ غــ١ضخ١ضٜت١ٟ ئٝكتٝكــازٟ ٖــ١َٛٚ عايــ١ّ، بــ١يّ ؾــاْاظ١ٜٝنٞ تــطٜـ نــ١ ي١ٖــ١ض
ــاْاظ١ٜٝنٞ        ــ١ٜٚـ ؾ َُٝا١ْٝ، ئ ــً َٝط ٚغ ــ١ٚي ــ١ٟ ٖ ــ١ضزٚٚ ؾط ؤن١خاْ ــ١ ن١ٖ ــ١ٜٚـ ئ٠ٚ١ٜ ــ١، ئ ــتاْسا ١ٖٜ نٛضزغ

َُٜٞ نٛضزغــ   َُٜٞ نٛضزغــتإ، نــ١ ب١ٖؤٜاْــ٠ٚ١ ٖــ١ض تإ ب١غــرتا٠ٚت٠ٚ١ بــ١ ٖــ١َٛٚ ٚيتــاْٞ  ط١ٚض٠ٜــ١ بــؤ ٖــ١ض
َٝـت،        َٝــت، ٜـإ خـعّ ٚن١غـٛناضَإ غـ١ؾ١ضٟ نطزب زْٚٝا٠ٚ، ١ََٖٛٚإ ئاطازاضٜٔ ئ١ٚا١ْٟ ن١غ١ؾ١ضَإ نطزب
َٜط١ٟ ٚيتاْٞ ز٠ٚضٚب١ض ن١ْس ْاِض٠س١تٞ ٚ نـ١ْس   َٝـ بْٛٚٞ ئ١ّ زٚٚ ؾطؤن١خا١ٜ١ْ ن١ غ١ؾ١ض ز٠نطا، ي١ِض ث

  ّ ــ١ي ــ١ضَاْسا، ب ــ١ٖات ب١غ ــ١ضٟ ئ ــ١      ن١ض١َغ ــ١ ي َٝه ــ٠ٚ١ف ١ٜن ــط٠ ئ َٝ ــ١ ئ ــ١نإ ٖات٠ٚٛت ــتا ؾط ؤن١خاْ َٝػ ن١ئ
َُٜٞ نٛضزغـتإ، نـ١ بـؤ خـ١َيهٞ نٛضزغـتاْٞ زابـري نـطز٠ٚٚ،          ئاغاْهاض١ٜٝنإ ٚؾت١ باؾ١ناْٞ سه١َٛتٞ ٖـ١ض

 ١َٖٜٛٚا٠ٚ١ْ زابري نطزْٞ ئاغاٜـ.ي١غ١ضٟٚٚ 
َٜيَن باغٞ ئ٠ٚ١ٟ نطز ن١خ١َيهٞ نٛ َٝطظاز زٚ َٜعّ ناى ؾ ضزغتإ ٖاٚنـاض٠، َٓـٝـ ثؿـتطريٟ ٚ    ِضاغت١ بطاٟ ب١ِض

َٝـ زابري نطزْٞ ١َٖٛٚ ؾت١نإ زابري  َُٜٞ نٛضزغتإ ث ثؿتٝٛاْٞ ئ٠ٚ١ ز٠ن١ّ، ب١يّ ١ْٝتٞ سه١َٛتٞ ١ٖض
ــ٠ٚ١، ١ٖضنــٞ           َٝت ١ٖضنــٞ ئا٠ٚزاْهطزْ ــ١ب ــسا ْ ــ١َٔ ٚئاغــاٜـ ي١ٚيت ــْٛه١ ئ ــ١َٔ ٚئاغاٜؿــ١، ن ــٞ ئ نطزْ

َٜهٞ ْاب  َِٝ ٚاٜــ١ ٖــٝ  غــٛٚز َٝــت، ٖــ١ض ئــ١ٚ ئــ١َٔ ٚئاغاٜؿ١ؾــ١ ٚاٟ نــطز٠ٚٚ،  خع١َتطٛظاضٜٝــ١ى بهــ١ٜت ثــ
ــ١ ز٠بٝــٓري نــ١     َُٝ ــتاْسا ئ َُٜٞ نٛضزغ ــ١ض َٝػــتا ي١ثاٜتــ١خ  ٖ ــط٠ٕ،   17ن١ئ َٝ ــاْٞ ز٠ض٠ٚ٠ ي ــَٛي١ٝتٞ ٚيت قْٛػ

 َاض٠ن١ف ِضؤشا١ْ ي١ ظٜازبْٛٚسا١ٜ.ش
َٜهٝإ تاٜب١ت١ ب١ٚ ِضاثؤضت١ٟ يٝص١ْنـ١ٟ خؤَـإ، ت٠ٚ١ض٠نـ١ٟ      تطٜؿـٝإ  َٔ قػ١ّ ي١غ١ض زٚٚ ت٠ٚ١ض٠، ت٠ٚ١ض

َٝب١ُٝٓٝ ي١غ١ض بٛزد١ٟ ئ١ٚ نٛاض ق١ظا١ٜٟ ن١َٔ ي١غـٓٛٚض٠ن١ٜساّ، غـ١ض٠تا ِضاثـؤضتٞ يٝص١ْنـ١ٟ      غ١ضْر ٚت
َٝو ؾـتُإ ْٛٚغـ٠ٛٝ،        َُٝـ١ نؤَـ١َي َٝؿٓٝاض٠ن١ّ بؤ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ئـ٠ٚ١ بـٛٚ ن١ئ ٍَ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ، ث ١َُٝ ي١ط١ ئ

ًَٝإ نــطز٠ٚٚ ْٛٚغــٜٝٛا١ْ ث١غــ١ْس       ْٝــ١، ئ١بٛاٜــ١ يٝصْــ١ ِض٠ئــٞ سهَٛــ١تٞ     يــ١دٛابٞ ِضاثؤضت١نــ١ نــ١زاخ
ــإ          ــٞ زاضاٜٝ ــ١ ِضاٟ ٠ٚظاض٠ت ــاظامن ن ــٔ ْ ــ١يّ َ ــٝا١ٜ، ب ــ٠ٚ١ٟ بٓٛٚغ ــا ئ ــٔ ئٝٓذ ــ١تٞ َ ــ١، ب١ق١ْاع ٠ٚضبططتاٜ
َُٝـ١              َُٜـ١ غـ١ضٟ، ئ ٠ٚضططت٠ٚٛ ٜإ ْـاا، َـٔ ئـ٠ٚ١ بؤنـْٛٚٞ خؤَـ١، ِضاثـؤضتٞ يٝص١ْنـ١ٟ خؤَـإ نـ١زٚاٜٞ ز

َٝؿ ٍَ ئ١ٚ ِضاثؤضت١زا.ن  ١َإ نؤ١ْ ي١ط١
ــ١ض  ــتاؼي      غ ــ١ضزٚٚ غ ٖ ٍَ ــ١ ــ٠ٚ١َإ ي١ط ــ١ نؤبْٛٚ َُٝ ــاض٠ ئ ــَٝٛا١ْ، زٜ ــ١َإ ن١ْٛٚغ ــؤضتٞ يٝص١ْن ــ١ ِضاث َُٝ ٠تا ئ

َٝبٝين ٚقػ١ناْٞ  ٍَ نطزٕٚٚ ي١غ١ض بٛزد١ ئ١ٚإ ت َٝؿ١ُضط١ نطز٠ٚٚ، ن١ قػ١َإ ي١ط١ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ٚث
َٝبٝين ٚقػ١ناْٞ خؤَإ ي١غ١ض بٛزدـ١ ي١ِضاثؤضت  ١َُٝف ِض٠خ١ٓٚ ت ١نـ١زا ْٛٚغـ٠ٛٝ، َـٔ ئـ١ٚ     خؤٜإ ٚت٠ٚٛ، ئ

َٜع ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ٚتٞ ئ َٝؿٓٝاضٟ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسا١ْ.ْٛٚغطا٠ٟٚ ن١ب١ِض  ٠ٚ١ ث
١َُٝ ي١ِضاثؤضت١ن١زا ْٛٚغَٝٛا١ْ ئ١ٚي١ٜٚات ْـ١زضا٠ٚ   25ِضاغت١ ئ٠ٚ١ ي١الٟ َٓٝـ ١ٜ١ٖ، ب١يّ ئ١َ١   خاَي١ ئ

َٜ ع ٠ٚظٜطٟ ؾ١ٖٝساْٝؿٞ بـاؽ ز٠نـ١ّ، نـ١    ب١ؾت١ناْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ن١ ئ١ٚي١ٜٚات ١ْزضا٠ٚ َٔ بؤ ب١ض
َٞ خـاَيٞ ١ٜنـ١َٞ ْٛٚغـ٠ٛٝٚ زٚاٜـٞ ٖـات٠ٚٛ بـؤ خـاَيٞ           25ئ١َ١ ، ٜـ١عين ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ثطؽ    25خاَي١ٚ ئـ١ٚ غـ

ــ٠ٚ١ظاض٠تٞ ؾــ١ٖٝسإ           ــٞ ب ــ١ض ثطغ ــ١ى ٖ ــ١تٞ ثطؤش٠ناْــ١، ْ ــ١ ئ١ٚي١ٜٚ ــ١نطا٠ٚ، ي ــ١ٖٝسإ ْ ــ٠ٚ١ظاض٠تٞ ؾ ب
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َٝت، بؤ زاْاْٞ ثطؤش٠، زٜـاض٠ ٠ٚظاض٠تـٞ ؾـ١ٖٝس    َٝو ي١ب١ضْاَـ١نإ ٚئ١ٚي١ٜٚاتـ١ناْٞ      ١ْنطزب إ غـاَيٞ ثـاض ٜـ١ن
َٜط١ٟ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسا٠ٚ١ْ زابري نطزْـٞ خـاْٛٚ بـٛٚ بـؤ ن١غـٛناضٟ ئـ١ْؿاٍ ٚنُٝٝـا         َِٜ ي١ِض سه١َٛتٞ ١ٖض
ٍَ ب١ضْاَـ١ ٖـ١بٛٚ، نـ١ بـؤ ؾـ١ٖٝساْٞ غـ١ْط١ض            َٜص١ٜ٠نٞ باف، ئ١ٚ خاْٛٚاْـ١ زضٚغـت نـطا، ئ١َػـا باضإ ب١ِض

َٜت، ٖ َُٝـ١   خاْٛٚ زضٚغت بهط َٝو ِض٠ق١َٝإ زا ب١ؽ َٔ ِض٠ق١َٞ تـ١ٚا٠ٚتٞ ز٠ز٠ّ، ئ َٟ ي١ٖاٚناضامن نؤ١ََي ١ْس
َٝط،  َٜعطاٟ ١ٖٚي َٝػتا خاْٟٛٚ بؤ ١ْنطا٠ٚ، ٠ٚظاض٠تٞ  1121ي١غٓٛٚضٟ ثاض ؾ١ٖٝسٟ غ١ْط١ضَإ ١ٜ١ٖ، ن١تا ئ

َٝري         255ث ْساْإ َٛاؾ١ق١ٟ ي١غ١ض  ًَـ َٜـت، ب َٝـ    خـاْٛٚ نـطز٠ٚٚ، ئـ١ٚ خاْٛٚاْـ١ نـؤٕ زابـ١ف ز٠نط َٞ ثـ نـ
َٝؿـرت      َٞ ث َٝري نـ ًَـ ٠َٛٝضٜـ ئ١ٜ٠ٚ١ نـ١ ب َٜت، ت١ْٗا ث َٜو زاب١ف ز٠نط ٠َٛٝض ئ١ٟٚ تط ؾ١ٖٝس ب٠ٚٛ، ١ٜعين ب١ض ث

َٝت ب١َٛؾـه١ًٝ بـؤ ٠ٚظاض٠تـٞ ؾـ١ٖٝسا       255ؾ١ٖٝس يـ١   1121ؾ١ٖٝس ب٠ٚٛ، ي١ب١ضئ٠ٚ١  ٕ ٚ بـؤ  خـاْٛٚ ئـ١ب
َُٜٞ نٛضزغتإ.  سه١َٛتٞ ١ٖض

َُٝا  َٜعطاٟ غً خـاْٟٛٚ بـؤ زاْـا٠ٚ، ئـ١َاْٝـ      251ؾ١ٖٝسٟ غ١ْط١ض َـا٠ٚ،   1251ْٞ ز٠ّٚٚ: ي١غٓٛٚضٟ ثاض
٠َٛٝ، ي١غٓٛٚضٟ زٖؤى  خاْٜٛٚإ بـؤ   111ؾ١ٖٝسٟ غ١ْط١ض َا٠ٚ  ن١خاْٟٛٚ بؤ ١ْنطا٠ٚ،  691ب١ٖ١َإ ؾ

َٝٛإ  َٝت يــ١ْ َٝو ٖــ١ب َٝؿــٓٝاضٟ ئــ٠ٚ١َإ نــطز٠ٚٚ، بــؤ ٠ٚظاض٠تــٞ ث ْــساْإ نــ١ ت١ْػــٝك َُٝــ١ ث زاْــإٚ، بؤٜــ١ ئ
َٜٝٛػـت ْٝـ١، ٠ٚى ١َغـ١ي١ٟ        ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖ َٝو ثـطؤش٠ ١ٖٜـ١ ث ٝسإ ٚث ْساْإ بؤ َْٛاق١ي١، نـْٛه١ نؤَـ١َي

َٝو َٜت ب١خاْٛٚ باؾرت٠. غٝاز، نؤ١ََي  ؾ  تط ن١بهط
َٝؿـ١ٟ ؾـ١ٖٝساْٞ          َٟ ؾـت، ن١ي٠ٚ١ؾـسا نـاض١ٜ٠نٞ ن َٝؿٓٝاضّ ١ٜ١ٖ بؤ بـِطٜين ١ْٖـس َٝو ث ٍَ ئ٠ٚ١زا نؤ١ََي ي١ثا

َٝؿٓٝا َٝو ث ضَإ نطز٠ٚٚ بؤ ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜـٞ ٚث ْـساْإ ي١ٚاْـ١، تاٜب١تـ١ بـ٠ٚ١ظاض٠تٞ       غ١ْط١ض به١ٜٔ، نؤ١ََي
١َُٝ ب١ِضاغ  ٠ٚغتاْسْٞ  َٝو ي١ط١ٜٝ١ًناْٞ ئ ١َُٝٚ ١ٜن َٝؿٓٝاض٠ناْٞ ئ َٝو ي١ث ١َُٜ غ١ضٟ، ١ٜن ؾ١ٖٝسإ زٚاٜٞ ز
َٝٓتــ١، نُٝٝابــاضإ ٖــٞ ٖــ١َٛٚ نــٛضز٠، ئــ١ْؿاٍ ٖــٞ ٖــ١َٛٚ نــٛضز٠، بــ١يّ ب١زاخــ٠ٚ١ زضٚغــت نطزْــٞ  َؤْؤَ

َٝٓت ي١ٖ١َٛٚ ْاٚن١ٜ١نسا ٚاٟ نطز٠ٚٚ ن١ ئـ١ٚ بؤْـ١ ْٝؿـتُاْٞ ١ْٚت٠ٚ١ٜٝـ١ٟ نـطز٠ٚٚ ب١ْاٚنـ١ٜٞ،        َؤْؤَ
َٜٓا١ْٟ        ــٛ ــ١ٚ ؾ ــسا ي َٜعطا١ٜن ــ١َٛ ثاض ــت ي١ٖ َٓٝ ــت َؤْؤَ َٜ ــ١ض بهط ــ١ٜٔ، ئ١ط ــ٠ٚ١ ز٠ن ــٝاضٟ ئ َٝٓؿ ــ١ ث َُٝ ــ١ ئ بؤٜ

ــ١       ــ١ ي١ٖ ــات٠ٚٛ خ١ضٜه َٗٝ ــ١يّ ٚاٟ ي ـــت٠ٚ١، ب َٜ ــ٠ٚٛ بهط ــسا ب َٝ ــات١ن١ٟ ظؤض ت ــ١َٛٚ  ن١ناض٠غ َٜو ي١ٖ ــس َٛٚ طْٛ
ــ١         ــٛضز٠، س١ق ــ٠ٚ١ٟ ن ــ١َٛٚ ١ْت ــٞ ٖ ــ١ْؿاٍ ٖ ــاضإ ٚئ ــ  نُٝٝاب ــ٠ٚ١ف ب١ِضاغ ــ٠ٚ١، ن١ئ َٜت ــ١ٜ١ى ز٠نط ْاٚن
َٝٓـت، نطزْـ٠ٚ١ٟ      ١َُٝ زاٚاٟ ئ٠ٚ١ ز٠ن١ٜٔ نـ١ثاض٠ بـؤ َؤْؤَ ٠َٛٝ به١ٜٔ، بؤ١ٜ ئ ١ََٖٛٚإ ؾاْاظٟ ٚؾ١خطٟ ث

َٜت بـ١خاْٛٚ بـؤ ن١غـٛن    َٝٓت ي١َ١ٚزٚا ي١دٝاتٞ ئ٠ٚ١ بهط اضٟ ؾـ١ٖٝسٚ بـؤ خعَـ١تٞ خا١ْٚاز٠نـ١ٜإ     َؤْؤَ
ٍَ.باؾرت٠، زٚٚ:   خ١ضدهطزْٞ ز٠ضَاَي١ٟ شٕ َٚٓسا

َٜهٞ ز٠ضنطز٠ٚٚ بؤ خ١ضدهطزْٞ ز٠ضَاَي١ بؤ شٕ َٚٓـساَيٞ ؾـ١ٖٝس، ئـ٠ٚ١     َٜع ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ئ١َط ِضاغت١ ب١ِض
َُٝــ١ زاٚا ز٠نــ١ٜٔ ئ١ٚاْــ١ٟ ن١ؾ١ضَاْبــ١ض ْــري، شْــٞ ؾــ١ٖٝس،     َٓــساَيٞ ؾــ١ٖٝس ئ١ٚا١ْٜــ١ ن١ؾ١ضَاْبــ١ضٕ، ئ

َٜـت، نـْٛه١ َٛٚنـ١ٟ ؾـ١ٖٝسإ         ئ١ٚا١ْٟ ن١ ش١ْن١ ؾ١ضَاْب١ض ١ْٝ، ز٠ضَاَي١ٟ شٕ َٚٓـساَيٞ بـؤ غـ١ضف بهط
َٝػــتا  َُٝــ١   551ب١ِضاغــ  ئ َٝٗــات٠ٚٛ بــ١ٚ ثاض٠ٜــ١ ْــاِضٚات، ١ٖضنــ١ْس٠ ئ ٖــ١ظاض زٜٓــاض٠، شٜــإ ٚطــٛظ٠ضإ ٚاٟ ي

 إ به١ٜٔ.ؾ١ٖٝس خ١ضٜهٞ ئ٠ٚ١ٜٔ ن١ت١عسًٜٞ ٜاغاٟ َاف ٚئُٝتٝاظاتٞ ن١غٛناضٟ
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َٝـو بـس٠ٜٔ بـ١ َٛٚنـ١ٟ ؾـ١ٖٝسإ           َٝػتا ١ْنطا٠ٚ، ب١ؽ بؤ ئ١ّ ١َضس١ي١ٜـ١ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ق٠ٛت ب١زاخ٠ٚ١ تا ئ
َٜٓـسْٞ َٓـساَيٞ ؾـ١ٖٝس يـ١ظاْهؤ ٚ ثـ١ضياْطا ئ١ًٖٝـ١نإ         َٝهـْٛٚٞ خٛ ١َّٝٝ: ت َٜت، غ ز٠ضَاَي١ٜإ بؤ غ١ضف بهط

١َُٝ، ب١ضِاغ   َٝؿ١ناْٞ يٝص١ْن١ٟ ئ َٝو ي١ ن ١َُٝ غٛثاغٝإ ز٠نـ١ٜٔ، نـ١   ب٠ٚٛ ب١ٜ١ن َٜع ئ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ب١ِض
َٜٓس١ْنـ١ٜإ بـؤ غـ١ضف ز٠نـات، ئٝٓذـا ئ١َاْـ١ٟ نـ١ يـ١ظاْهؤٚ ثـ١ضياْطاٟ            َٜـٞ خٛ َٝهْٛٚٞ نط غاي١ْ ٠ْٟٛٝ ت
َٝهـْٛٚٞ تـ١ٚا٠ٚتٞ          َِٜ بـِطٟ ت َُٝـ١ زاٚا ز٠نـ١ٜٔ نـ١ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض َٜٓٔ ز٠ضَاَي١ٜإ ١ْٝ، بؤ١ٜ ئ ئ١ًٖٞ ئ١خٛ

َٜٓس١ْن١ٜإ بؤ  ََٜ ، با خٛ َٝه١ْٚٛن١ سه١َٛت بؤٟ غ١ضف بهات.زابري بهات، ي١ٚال٠ٚ ن١ ز٠ضَاَي١ٟ ْازض  ت
ــتطريٟ         ــ١َٛٚ ثؿ ٖ ٍَ ــا ــاض غ ــ١ ث ــ١ٜٔ، ن ــتإ ز٠ن ــ١َاْٞ نٛضزغ ــٞ ث١ضي ــ١ غٛثاغ َُٝ ــ١ضطريٟ ئ ــ١ٟٓٝ ٖاٚغ َٝؿ ث

  ّ َٜت ب١ نِٛض ٚنهٞ ؾـ١ٖٝس، بـ١ي َٞ َٛقابٌٝ بسض َٝؿ١ٟٓٝ ٖاٚغ١ضطريٟ ب١ب َُٝـ١   ٚثؿتٝٛإ بٕٛٚ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ث ئ
َٝؿـٓٝاضَإ نـطز     ٍَ ث ن١َي١ْساَٞ غ١ْط١ضَإ ١ٜ١ٖ، ب١ِضاغ  ئ١ٚاْٝـ د١غت١ٟ خؤٜإ ي١ز٠غتسا٠ٚ، ئ١َػـا
ٍَ بهات، ن١ نِٛض ٚنهٞ ن١َي١ْـساَٞ غـ١ْط١ضٜـ    َُٝإ قبٛ شَاض١ٜ٠نٞ ن١َ١ ئ١ط١ض د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ي

َٝؿ١ٟٓٝ ٖاٚغ١ضطري َٜت٠ٚ١.ب١ِضاغ  ث  ٟ ٠ٚى َٓساَيٞ ؾ١ٖٝس بٝطط
َٜ َٝت             ز ١ُ غـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ بطاز٠ضاْـٞ يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ ب١غٛثاغـ٠ٚ١ ِضاثؤضت١نـ١ٜإ ْٛٚغـٞ، بـ١يّ يـ٠ٚ١ ز٠نـ

َُٝـ١ ي١غـاَيٞ      َٟ ثـطؤش٠ٟ ؾـ١ٖٝسإ، ئ َٝت، زابري نطزْٞ ظ٠ٟٚ بؤ ٚاضغٞ ؾ١ٖٝسإ ٚ ١ْٖس َٝو ١ٖب َٝط١ٜؿتٓ ْات
َِٜ ئ١َطٟ ظ٠ٟٚ ز٠ضن٠ٚٛ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ن١ْعٜه١ٟ  2119 ١ٖظاض ظ١ٜٝٚ٠، تـا   17ي١سه١َٛتٞ ١ٖض

َٞ نطزْـ٠ٚ١ ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ي١غـٓٛٚضٟ ؾـاض٠ٚا١ْٝنإ، ي١غـٓٛٚضٟ قـ١ظاٚ           َٝبـ١د َٝػتا ١ْن٠ٚٛت١ بٛاضٟ د ئ
  ٌَٝ َٝػتا ثطؤش١ٜ٠نُإ ١ٜ١ٖ ي١ْاٚن١ٟ غـُٝ ْاس١ٝنإ ئٝؿطاظٟ ظ٠ٟٚ ١ْٝ، ي١ٖ١َإ ناتسا ثطؤش٠َإ ١ٜ١ٖ، ئ

َٜت، ئ٠ٚ١ ثاض٠ن١ٟ بؤ زاْطا٠ٚ، ب١يّ ظ٠ٟٚ ئٝؿ 2111ي١ غاَيٞ  َٞ بهط َٝب١د طاظ نطاٚ ١ْٝ ثطؤش٠ن١ٟ ي١غ١ض د
َٝؿ١ن َٝه١ ي١ن ١َُٝ ثاض زٚٚباض٠َإ نطز١ٜ.٠ٚ٠ن  اْٞ ئ

َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ َاْطاْـ١          َٝؿـ١ن١ بهـات، ث َٝط٠ٚ٠ زاٚا ز٠ن١ّ ي١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغـتإ ناض٠غـ١ض٣ ن  75بؤ١ٜ ي
َٝت بؤ ٖاٚناضٟ ن١غـٛناض  ٟ ؾـ١ٖٝس ٚئـ١ْؿاٍ ٚنُٝٝابـاضإ، بـؤ     ًَٝؤٕ زٜٓاض ي١ب١ضز٠غ  ٠ٚظٜطٟ ؾ١ٖٝسإ ب

َٜهــٞ ن١َــ١، ٖــ١ّ ن١غــٛناضٟ ؾــ١ٖٝس، ئــ١ْؿاٍ، نُٝٝابــاضإ ظؤض٠ٚ   ١َغــ١ي١ٟ ١ْخؤؾــٞ ن١ئــ٠ٚ١ ب١ِضاغــ  بِط
َٜـت    75خؤؾتإ ز٠ظأْ ١ْخؤؾـٞ ظؤض بـ٠ٚٛ، َٛٚن١ن١ؾـٝإ ن١َـ١، زاٚانـاضٜٔ ئـ١ٚ بـِط٠ يـ١          ًَٝؤْـ٠ٚ١ بهط

َٝت.٠ٟٚ ئ١ٚ ٠ٚظاض٠ت١ ز٠غتهطًَٝؤٕ زٜٓاض بؤ ئ١ 151  ا٠ٚ ب
َٝٓإ      َٝتـ٠ٚ١، ثـطؤش٠ٟ ٠ٚبـ١ضٖ َٝو ي١غ١ض ئ١ّ سه١َٛت١ ن١ّ ب َٝٓؿٝاض٠ناصيإ بؤ ئ٠ٚ١ٟ غٛقً َٝهٞ تط ي١ ث ١ٜن

َٜت ب٠ٚ١ َٝٔ،ز٠زض َِٝ   ب١ضٖ َٜت٠ٚ١، سه١َٛت ٖاٚناضٟ ز٠نات ٚ ظ١ٜٝٚ٠ن١ؾٞ ثـ َٝبٕٛٚ ز٠نط ن١ ؾٛق١ٟ ْٝؿت١د
َٞ بـ١ؽ ي    َٞ َٛقابٝـٌ ز٠ٜـسات َِٝ ن١ب١ب َٝؿـٓٝاضَإ       ٚا١ٜ، بأَ ئ٠ٚ١ ١َْي َُٝـ١ ث َٝـت، ئ َٝهٞ ِض٠َـعٟ ب ١ٚا١ْٜـ١ ؾـت

َٜت٠ٚ١،  َٝٔ بؤ ن١غٛناضٟ 611ؾٛق١ٚ  511نطز٠ٚٚ ي١ٚ ؾٛقا١ْٟ ن١ز٠نط َٝري ٠ْٟٛٝ زاْ َٜت٠ٚ١، ْاَي ؾٛق١ ئ١نط
َٞ َٛقابٌٝ، ٜـ١عين   َٝري ب١ب َٞ قاظاْر، ْاَي َٜت ب١ن١غٛناضٟ ؾ١ٖٝس، ب١ب َٜت ٚبسض َٜص١ٜ٠ى زابٓسض ؾ١ٖٝسإ، ب١ِض

َٝتـ٠ٚ١،         ؾٛق١ن١ ن١ْسٟ َٝؿـ١ن١ نـ١َرت ز٠ب ََٜ ، ٖـ١ّ ي١غـ١ض سهَٛـ١تٝـ ن َٞ قاظاْر بٝاْـسض َٝت ب١ب َٞ ز٠ن ت
َُٝـ١ ١ٖٜـ١، ِضؤشاْـ١           َٝؿـا١ْٟ ن١يـ١ يٝص١ْنـ١ٟ ئ َٝو ي١ٚن َٝــت، ٜـ١ن ١ّٖ ن١غٛناضٟ ؾ١ٖٝسٜـ غـٛٚز١َْس ز٠ب
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َٝت٠ٚ١ ؾ١ٖٝسٟ ٖاٚٚيتٞ ٚؾ١ٖٝسٟ ز٠غ  تريؤض٠ ن١ٖاٚناض٠نامن باغٝإ نـ  طز، ئ١َاْـ١ تـا   ب١ض٠ِٚضَٚٚإ ز٠ب
َٝػتا َٛٚن١ن١ٜإ  َٞ ب١  181ئ ٠َٛٝ ن ١َُٓٝ ب١ضناٟٚ ئ ١ٖظاض زٜٓاض ز٠شٟا، ئ٠ٚ١  ١ٖ181ظاض زٜٓاض٠، َٔ ز٠ٜٗ

ــت، بــ١يّ ظؤضٟ ئ١َاْــ١ َٓــساَيٞ طــ١ٚض٠ٜإ ْٝــ١ ئٝؿــٝإ بــؤ بهــات،      َٝ ْٝــ١ نــ١ ٜــ١ى ساَيــ١ت ٚزٚٚ ساَيــ١ت ب
١َُٝ زاٚاَإ نطز٠ٚٚ َٛٚن َٝهٞ تطٜإ ١ْٝ، بؤ١ٜ ئ  ١ٖظاض زٜٓاض. 311َٜت ب١ ١ن١ٜإ بهط١َعٝؿ١ت

َٜع بـؤ      َٜػت١ٜ١ى به١ّ، غ١ضدمٞ ث١ضيـ١َاْٞ بـ١ِض َٝت َٔ ١َٖيٛ َٝؿ١ُضط١ ن١ب١ِضاغ  ز٠ب ١َُٜ غ١ض ٠ٚظاض٠تٞ ث ز
ــساَاْٞ       ــ١َٛٚ ئ١ْ ــ١ ٖ ــ١ّ ن َٜع ز٠ن ــ١ِض ــ١َاْٞ ب ــٞ ث١ضي ــٔ ظؤض ظؤض غٛثاغ ــِ، َ َٝؿ ــ١ُضط١ ِضابه َٝؿ ــ١ي١ٟ ث ١َغ

َٝؿــ١ُضط١ٚ ظٜــاز نطزْــٞ َٛٚنــ١ٜإ، ظؤض قػــ١ ي١غــ١ض   ث١ضيــ١َإ ثؿــتطريٟ ٚ ثؿــتٝٛإ بــٕٛٚ بــ  ــعٟ ث َٝ ؤ ٖ
َٝؿــ١ُضط١ نــ   َٝــعٟ ث َٝؿــ١ُضط١ٚ ١ٜندػــت٠ٚ١ٟٓ ٖ َٝؿــ١ُضط١ٚ ظٜــاز نطزْــٞ َٛٚنــ١ٟ ث طا٠ٚ، ئٝػــتٝشكاقاتٞ ث

 قػ١نامن ز٠ن١ّ ب١زٚٚ ت٠ٚ١ض.
  ّ َُٜٓــ٠ٚ١، باغــٞ نــطز ئــ١ٚ ضؤش٠ َٓــٝـ ثؿــتطريٟ ز٠نــ١ ، َــٔ قػــ١ٜ١نٞ نــاى الاعٝــٌ طــ١يَيٞ ب١صيْٛٚــ١ ز

َٝؿـ١ٟ    َٝؿ١ٜ١نٞ غٝاغٞ، ب١ِضاغـ  ن َٝؿ١ٜ١نٞ غٝاغٞ، ب٠ٚٛ ب١ن َٝت ب١ن َٝؿ١ُضط١ ١ْى خ١ضٜه١ ز٠ب َٝؿ١ٟ ث ن
َٝؿ١ُضط١ ٖٝهٞ ن١َرت ١ْٝ، ي١ َازز٠ٟ  َُٜٞ نٛضزغـتإ،     141ث َٝـطام ٚ ٖـ١ض َٝٛإ ع َٝؿ١ٟ ١ْٚت ٚغاظ ي١ْ ٚ ن

َٜع غــ١ضؤنٞ ث١ضيــ١َ َُٜٓــ٠ٚ١، ئ١ْــساَاْٞ ث١ضيــ١َإ، بــ١ِض َٜهــ١ٚتٔ َــٔ زٚٚ صيْٛٚــ١ ز إ، ئ١َــ١ ٖــ١َٛٚ ئــ١ٚ ِض
َٝطاقـٞ ؾٝسِضايساٜـ١ نـ١ َٛاؾـل بـٕٛٚ ثـاض٠ٟ        َُٜٞ نٛضزغتإ ٚسه١َٛتٞ ع َٝٛإ سه١َٛتٞ ١ٖض ْاَا١ٜ١ْ ن١ي١ْ
َٟ ١ْن١ٚتٕٛٚ، ي١غـ١ض   َٝٔ ٠َٚيآل ئ٠ٚ١ ي١غ١ض ع١ز٠ز ِض َٜت، ئ١َي َٝؿ١ُضط١ غ١ضف به١ٕ، ي١َ ٚئ١ٚال قػ١ ز٠نط ث

َٟ ١ْن١ٚتٕٛٚ، َٔ ع١ز٠زٜؿتا َِٜ يـ١        ئ٠ٚ١ ِض َٞ، نـ١ ئـ١خري نٝتـابٞ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض  27/11/2111ٕ ز٠ز٠َـ
َٝطاقـٞ َٛاؾ١قـ١ت ْانـات،        َٝـطٜٔ، سهَٛـ١تٞ ع َٝت ئ٠ٚ١ٟ زاٚاتإ نطز٠ٚٚ بؤتـإ ز٠ْ غـاَي١   4ْاضز١ٜٚٚتٞ، ئ١َي

         ٍَ َٝـسا ْـ١ب٠ٚٛ، ئ١َػـا َٜــت َـ١ضدٞ ت َٝـطام ث١غـ١ْس ز٠نط َٝـسا    5ي١َ١دًػٞ ١ْٚاب ن١ بٛزدـ١ٟ ع َـ١ضدٞ ت
َٝؿ١ُضط١ ١ْزات، ي١َازز٠ٟ زاْطا٠ٚ، بؤ ئ ٟ  18، يـ١َازز٠ٟ  7ٚ  5، يـ١ بططـ١ٟ   ٠ٚ١17ٟ ن١ ثاض٠ٟ ث ٚ  7بِططـ١

َٜــت، ئ١طــ١ض    5، بِططــ١ٟ 21، يــ١َازز٠ٟ 9 َٝو ئــ١ّ ثــاض٠ٟ ز٠زض َٝت ب١ؾــ١ضت ٜــ١عين ي١ٖــ١َٛٚ َازز٠نــإ ئــ١َي
َٝت.غ َٝطام َٛاؾل ب  ١ضؤى ٠ٚظٜطاْٞ ع
َٜع ز٠نـ١ّ،      َٝط٠ٚ٠ زاٚا ي١ث١ضيـ١َاْٞ بـ١ِض ٍَ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ يٝص١ْٜـ١ى        بؤ١ٜ َٔ ي ٖـ١ََٛٚإ ز٠ْطُـإ ة١ٜٓـ١ ثـا

ــ١َا٠ٚ،         ــاض ْ ــ١عين ن ــ١ٜٔ، ٜ ــس به ــ١تٞ ْا٠ْٚ ــ١ سهَٛ ــها١ٜت ي ــسِضايٞ ؾ ــاٟ ؾٝ ــ١ٓٝ زازط ــت ٚبه َٜ ــت بهط زضٚغ
َٝري      َُٝـ١ ز٠َيـ َٝطاقٝـ١     2117يٝص١ٜ١ْنٞ َٛخت١قٞ ٜاغاٜٞ، ناض٠غ١ضٟ بهـات، نـْٛه١ ئ ئ١َـ١ سهَٛـ١تٞ ع

َٝت ي١  ١َُٜض٠ٚ٠، ن١ئـ١ٚ َٛاؾ١قـ١تٞ   ، ي2116١خؤٟ ب١قػ١ٟ خؤٟ ز٠َي ظ٠َاْٞ ١َدًػٞ سٛن٠ٚ١ُ ي١ناتٞ بط
َٝطاقٞ يـ١ َـازز٠ٟ   71نطز٠ٚٚ ثاض٠ٟ  َٝؿ١ُضط١ بسات ب١ؽ ١ْٜاْسا٠ٚ، سه١َٛتٞ ع  5يـ١ بِططـ١ٟ    ١ٖ17ظاض ث

َٝـت        َُٜٓـ٠ٚ١ بـ١ عـ١ض٠بٞ ز٠َي آيسادات  ) ٓكيدو اقلئه نْزدضيتاٌ هكيدٓسًا ل    خؤٟ ئـٝعرتاف ز٠نـات، بؤتـإ ز٠خٛ
يفكيات ّ  ال، ّ نػف ب....، ٓته االهفام بني زٜٔظ الْشزاٛ ّ زٜٔظ االقلٔه ذْل، 2117ل ضي٘ استْقع٘  دا

َٝؿ١ٜ١نٞ غٝاغٞ.هطلٔح ّ جتَٔص ذسع االقلٔه نحصٛ مً ميعْم٘ الدفاع العساقٕ  ( ئ١َ١ ب٠ٚٛ ب١ن
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َٜع ز٠ن١ّ ب١ِضاغـ  يٝص١ْٜـ١نٞ     ٟ    4،  3بؤ١ٜ َٔ زاٚا ي١ث١ضي١َاْٞ ب١ِض َٝـطٕ، ١َسه١َـ١ ؾٝـسِضايٞ   ن١غـٞ بٓ
َٜت ٜإ  َٝؿ١ُضط١ٜ١ ز٠زض َٝطاقٞ به١ٜٔ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ بعاْري ئ١ّ َٛغت١س١قاتٞ ث ١ٜ١ٖ ؾها١ٜت ي١ سه١َٛتٞ ع
َٜهٞ تـط غٛثاغـٞ بطاٜـاْٞ ث١ضيـ١َإ ز٠نـ١ّ، ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ ٚ ٖـ١َٛٚ ئ١ْـساَاْٞ            َٜت، زٚٚ: دـاض ْازض

َٝؿـــ١ُضط١ ٜـــ١ى ة  َٝـــعٟ ث َٜتـــ٠ٚ١ٚ ٖـــ١َٛٚ شٜـــإ ٚ ث١ضيـــ١َإ ١َٖاٖـــ١ْط بـــٕٛٚ ي١غـــ١ض ئـــ٠ٚ١ٟ نـــ١ ٖ ط
َٝؿـ١ُضط١ زاٚاٟ بٛزد١ٜـ١نٞ نـطز٠ٚٚ بـؤ ١ٜندػـت٠ٚ١ٟٓ       َٜت، ٠ٚظاض٠تٞ ث َٝؿ١ُضط١ باف بهط ئٝػتٝشكاقاتٞ ث
٠ٚ١َٜٓ ي١يٝٛاناْسا، دٌ  ََٝؿ١ُضط١ ١ٜى ز٠خط َٝعٟ ث َٝؿ١ُضط١ ت١ْٗا بؤ َٛٚن١ ١ْٝ، خؤتإ ز٠ظأْ ن١ٖ َٝعٟ ث ٖ

َٜت، ١َع١غـه١ضاتٞ ز٠  َٜت، ن١نٞ ز٠ٚ َٝػـتا        ٚب١ضطٞ ز٠ٚ َٜـت، نـْٛه١ ئـ١ّ يٝٛاٜاْـ١ٟ ن١ئ َٜـت، خـٛاضزْٞ ز٠ٚ ٚ
َٝتـ٠ٚ١    21ن١غـ١، يـ١ ئـاَط يٝٛانـ٠ٚ١ بـؤ ئ١خري٠نـ١ٟ،        3112زا١َظضإٚ ١َٖٛٚ يٝٛاٜـ١ى   َٓٝ َٟ ز٠َ ض ؤش يـ١ٚ

َٝـو ٚ     َٜت، بؤ١ٜ زاٚاٟ بٛزد١ٜ١نٞ نـطز٠ٚٚ نـ١ تطًٜٝؤْ َٝهٞ ز٠ٚ َٜو ًَٝؤْـ١،     ١ٖ851َٛٚ ؾت ًَٝـاض ٚ ن١غـط
َٝعٟ  951ٜــٞ نطزٜٚٚــ١تٞ بــ١ بــ١يّ ٠ٚظاض٠تــٞ زاضا َٝــت ب١تــ١َا ْــ١بٔ نــ١ٖ ًَٝــاض زٜٓــاض، ئ١طــ١ض بــ١ٚ ثــاض٠ ب

َُٝـ١         َٝٔ ئ َٝؿـ١ُضط١ نـطز٠ٚٚ، ئـ١َي ٍَ ٠ٚظاض٠تـٞ ث ١َُٝ نؤبْٛٚـ٠ٚ١َإ ي١طـ١ َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ئ َٝؿ١ُضط١ ١ٜى ةط ث
 ٍَ َٜت       4يٝٛا ت١ؾهٌٝ ب٠ٚٛ،  8ب١ٚ ثاض١ٜ٠ ئ١َػا ٛ  8يٝٛاف سـاظض٠ بـؤ ت١ؾـهٌٝ بـٕٛٚ، ز٠ٜاْـ١ٚ اٟ تـطٜـ  يٝـ

َٝـت بـ١        َٝطاقـٞ تـا بب َٝٞ ئٝتٝؿـاقٞ سهَٛـ١تٞ ع  81ٚ  71يٝـٛاٟ ثؿـتٝٛاْٞ    2يٝـٛا،   21ت١ؾهٌٝ به١ٕ، ب١ث
َٝؿـ١ُضط١، بـؤ ئـ٠ٚ١           َٝــعٟ ث َٝت يـ١ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٖ َٓٝ َٜو ْـ١َ َٝؿـ١ُضط١، ئــٝرت نـ١نساض َٝـعٟ ث َُٝــ١ بهـ١ٓ غـ١ض ٖ ٟ ئ

.٠َٛٝ َٝت ي١ئ  ط١ًُٜٝإ ١ْب
َٜـت    951إ بٔ، ئ١ط١ض ئ١ٚ بِط٠ ي١ بؤ١ٜ َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ن١ ثؿتطريٟ ٚثؿتٝٛاصي  َٜو ظٜـاتط بهط ًَٝاض٠ن١ تؤظ

َٜتــ٠ٚ١، يــ١بِطٟ سػــابات١ن١ٟ ِضاثؤضت١ن١مشاْــسا ْٛٚغــَٝٛا١ْ، نــايٚ     َٝؿــ١ُضط١ ٜــ١ى ةط َٝــعٟ ث بــؤ ئــ٠ٚ١ٟ ٖ
َٜتـ٠ٚ١، نـْٛه١ ئـ١ٚإ زاٚاٟ       َٝهٟٛٚ ْازاضاٜٞ، زاٚاناضٜٔ يـ٠ٚ١ف نـ١ّ ١ْنط  311ق١ض٠بٟٛٚ ؾ١ضَاْب١ضإ ٚ ت

َٜع نطز١ٜٚٚتٞ ًَٝاضٜإ  ًَٝاض زٜٓاض، ١ٜعين ْٝٛ ب١ْٜٝٛـ ١ْٝ، ٠ٚظاض٠تٞ  127نطز٠ٚٚ، ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ب١ِض
َٝٔ، بؤ١ٜ ز َٝؿ١ُضط١ف ٚاز٠َي َٜت.ث  اٚا ز٠ن١ٜٔ ن١ٖاٚناضضيإ بهط

َٝؿــ١ُضط١، ٜاغــاٟ شَــاض٠) نــ١ بــؤ 2117( ز٠ضنــ٠ٚٛ، يــ١ ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغــتإ غــاَيٞ 38ئــ١خري خــايَ ِ بــؤ ث
َٝٓإ ٚ خ َٜعي َٝؿـ١ُضط١ٟ       ِض َٝـٞ خا١ْْؿـري بـ٠ٚٛ، ث َٝؿـ١ُضط١ ث َٝؿ١ُضط١ٜ١، ئ١ّ ٜاغا١ٜ نـ١ ث ا١ْْؿري نطزْٞ ث

َٝـت      َٜهٞ ئ١ّ ز٠َٚي١تـ١، نـ١ تـ١قاعٛز ز٠ب َٝٔ نؤٕ ؾ١ضَاْب١ض َـاْطٞ ١ٜنػـ١ض زاٚاٟ    6نؤٕ س١قٞ خؤٜا١ْ ئ١َي
َُٜٞ نٛضزغـتإ ٠ٚٚظاض٠تـٞ ز   َٝؿٓٝاض ز٠ن١ٜٔ ٚزاٚاناضٜٔ سه١َٛتٞ ١ٖض اضاٜـٞ ناض٠غـ١ضٟ   ئ٠ٚ١ ز٠ن١ٕ بؤ١ٜ ث

َٝؿ١ٜ١ف بهات.  ئ١ٚ ن
َٝبِٝٓٝ ي١غ١ض ثطؤش٠نـإ ١ٖٜـ١، تـ١ْٗا ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ٟ نـ١         ١َُٜ غ١ض ب١ؾٞ ز٠َٚٚٞ قػ١نامن، ن١ت َٔ زٚاتط ز

َٜهِ  َٜع            417خ١َيهٞ غٓٛٚض َٝساٜـ١، بـ١ؽ ي١غـ١ض ئ١ٚاْـ١ قػـ١ ز٠نـ١ّ، َـٔ غـ١ض٠تا ثطغـٝاضّ ي١بـ١ِض طْٛسٟ ت
َٝٓإ ي١غـــٓٛٚضٟ ٠ٚظاض٠ت ٚ ٠ٚ8ظٜـــطٟ ث ْـــساْإ ئ٠ٚ١ٜـــ١،  َٜٔ،  4ز٠غـــت١ٟ ٠ٚبـــ١ضٖ َٝٓذـــٛ قـــ١ظا، قـــ١ظاٟ ث

    ٍَ َٝٓإ    8ْاسٝـ١زا،   ١ٖ7َي١ظ١ٟ ؾ١ٖٝس، غ١ٜس قازم، قـ١ظاٟ ؾـاض٠ظٚٚض، ي١طـ١ ٠ٚظاض٠ت ٚ ز٠غـت١ٟ ٠ٚبـ١ضٖ
َٜع ٠ٚظٜـطٟ ث ْـساْإ ئ٠ٚ١ٜـ١، ٖؤناض٠نـ١ٟ نـ١ٝا،           ١ٜ2112ى ثطؤش٠ٜـإ بـؤ غـاَيٞ     ْٝـ١، ثطغـٝاضّ بـؤ بـ١ِض
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زٚٚ ثطؤش٠ٜإ ١ٖب٠ٚٛ،  2111ٚ ٠ٚظاض٠تا١ْ، ٠ٚظاض٠تٞ زاز ٚ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ، غاَيٞ ي١ 2ي١ٖ١َإ ناتسا 
َٝهٝإ ي١ ١َٖي١ظ١ٟ ؾ١ٖٝس زضٚغت نطزْـٞ تاْهٝـ١ى بـ١     َٝهٞ تطٜـإ       ١ٜ21ن ٖـ١ظاض يـٝرت غـٛٚت١َ١ْٞ، ٜـ١ن

َٝػـــتا يــ١ بٛزدـــ١ٟ        ي١غــ١ٜس غـــازم، نــ١ ٠ٚظاض٠تـــٞ زاز زضٚغــت نطزْـــٞ خاْــ١ٟ زاز ٚزٚٚ خـــاْٛٚ بــٛٚ، ئ
َٝهٝإ        2112َٝؿٓٝاض٠ناْٞ غاَيٞ ث َٝتـ٠ٚ١ ٖـ١ض ٜـ١ن َٓٝ ١َْا٠ٚ، ثطغٝاضّ ئ٠ٚ١ٜـ١، ٠ٚظاض٠تـ١ناْٞ تـطٜـ نـ١ ز٠َ

َٝهٝإ ثطؤش  ١ٜ٠نٝإ ١ٜ١ٖ ي١غٓٛٚضٟ ق١ظا١ٜنسا.١ْى ي١غٓٛٚضٟ ق١ظاناْٞ تط، ب١دٝادٝا ١ٖض ١ٜن
ــ١ََٛٚإ ْ        ــ١ ٖ ــ١ّ ن َٞ ز٠ن ــ ــت ث ــتٛناَي٠ٚ١ ز٠غ ــ٠ٚ١ظاض٠تٞ نؿ ــ١نإ، ي ــ١ض ٠ٚظاض٠ت ــ١ غ َُٜ ــ   ز ــاْطٞ ز٠ؾ اٚب

َٝه١ ي١ز٠ؾت١ بـ١ثٝت ٚ ب١ض٠ن١تـ١نإ، ئ١طـ١ض ٠ٚظاض٠تـٞ نؿـتٛناَيٞ سهَٛـ١تٞ        ؾاض٠ظٚٚضَإ بٝػت٠ٚٛ، ن١ٜ١ن
َِٝ ٚا١ٜ ي١ِضٟٚٚ ب١ضٚٚب٠ٚ١َٛ ب١ؾٞ نٛضزغتإ ٚز٠ض٠ٚ٠ف ز٠نات، بـ١يّ   َٝت ث َُٜٞ نٛضزغتإ ث ْٞ ١ٖب ١ٖض

َٝهٞ ئـ        ١ًَٜـ١ت ٛ  زٚٚ غاَي١ َـٔ خـؤّ يـ١ يٝصْـ١ٟ نؿـتٛناَيِ، ع١ق َٜطٟ يـ٠ٚ١ظاض٠تٞ نؿـت ٍَ ١ٖٜـ١ ثـطؤش٠ بـؤ    اٚز نا
.١ْٝ ٍَ  نؿتٛنا

َٜٓـ١، ١َٖي١ظ١ٜـ١، غـ١ٜس قـازق١، ؾـاض٠ظٚٚض٠،         َٝٓذٛ ئ١َػاَيٝـ ي١غٓٛٚضٟ ئ١ٚ  ق١ظاٚ ْاس١ٜ١ٝ، ن١ قـ١ظاٟ ث
َٜطٟ،   َٜهٞ بهٛٚن١ بؤ ئـاٚز َٝهٝؿٝإ ب١ْساٚ َٜطٟ، ١ٜن ٍَ  ْاس١ٝن١  ثطؤش٠ٟ ١ٜ١ٖ زٚاْٝإ زٜعا١ٜٓ بؤ ئاٚز ي١ط١

َٜـت نـ١             بؤٜ ٍَ ٠ٚظاض٠تـٞ نؿـتٛناَيسا قػـ١ بهط َٜع ٠ٚظٜـطٟ ث ْـساْإ ي١طـ١ َٝؿـٓٝاضٟ ئـ٠ٚ١ ز٠نـ١ّ، بـ١ِض ١ َٔ ث
َٝـط٠ ْٝـ١، ئـ١طٝٓا           ٍَ نـ١ٝ، نـاى دـ ٍ خـؤٟ ي َٜط١ٜٝ يـ٠ٚ١ظاض٠تٞ نؿـتٛنا ١ًَٝتٞ ئاٚز غ١ب١بٞ ن١ٝا، ئ١ّ ع١ق

ٍَ، ي١ثطؤش٠ ب١ضز٠ٚا١َناْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ن َٜع َٛعاْاشيإ ١ٜ١ٖ بؤ ١َغ١ي١ٟ نؿتٛنا ؿتٛناَيٝـ س١ظّ ز٠نطز ب١ِض
َٝط٠ بٛٚاٜ َٝت.٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ي  ١، ت١َ١ْا ز٠ن١ّ ١َٖي١ٟ ناخ ب

َُٜٓــ٠ٚ١، ي١الثــ١ِض٠    ًَٞ  93زٚٚ صيْٛٚــ١ ز ــ١ ســ١ق ــ١ظاٟ    6ي ــ١ض بــ١ ق ــاَيط١ٟ خــٛاضٚٚ غ ــطا٠ٚ طْٛــسٟ ن ْٛٚغ
َِٜط َٝطط١ثا١ْٚ غ١ض ب١ق١ظاٟ ؾاضباش َِٝ ٚا١ٜ ن١ ناَيط١ الٟ َ ، ِض٠ْطـ١  ١َٝـ بـ١ف ْـ١نا  ٠، بـ١ؽ ئـ  ؾاض٠ظٚٚض، ث

َٝت، ئ١َ١ ١ٜن١َٝإ. َٝههٛٚب َٝٞ ت  ي
َٟ يـ١             َٜو ططز٠ْـاظ َٟ غـ١ض بـ١ قـ١ظاٟ ؾـاض٠ظٚٚض، ٖـ١َٟٛٚ نًٝؤَـ١تط ز٠َٚٚٝإ: ْٛٚغطا٠ٚ طْٛسٟ طـطز٠ ْـاظ

َٝساٜـ١، ٜـ١ى ثـطؤش٠ٟ              َٝـت باؾـ١، ئ١طـ١ض ْـا ئـ٠ٚ١ زٚٚ ظٜـاْٞ ت غ١ٜس قازق٠ٚ١ زٚٚض٠، ئ١طـ١ض ١َٖيـ١ٟ نـاخ ب
َٝت٠ٚظاض َٝو ز٠ن َٝهٞ تط،. ٠ت  بؤ ٠ٚظاض٠ت

ــ٠ٚ١ف       ــٛازاضّ ئ ــ١ ٖٝ ــات، بؤٜ ــٕٛٚ ْان ــ١ ب١زٚازان ــس٠ ئٝساضٜٝ ــإ ٠ٚس ــ١، ٜ ــائِٝ ١َقاَ ــ١ٚ ق ــ  ئ زٚٚ: ب١ِضاغ
 ١َُٝ َٜت، ٠ٚظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠ ي١غٓٛٚضٟ ئ١ٚ نٛاض ق١ظا١ٜ، ئ َٜٓا١َْإ     2ناض٠غ١ض بهط داض غـ١ضزاْٞ ئـ١ٚ ؾـٛ

ــا    ٌَ ٚن ــ ــاى ؾاظٜ ــاضامن ن ٍَ ٖاٚن ــ١ ــإ ي١ط َٜهٝ ــطز٠ٚٚ، داض ــ١َٛٚ   ن ٖ ٚ َٜٔ ــٛ َٝٓذ ــ١ٜٓٚٛت١ ث ــٝس، ن ــ١ضزاض ضؾ ى غ
   ،َٔٓٝ َٞ قٛتاةا١ْٜٝـ٠ٚ١ ز٠ْـاَي َٝهُإ نطز٠ٚٚ، ب١ز٠غت ب َٝطخإ ١ٖض غ١ضزاْ ٍَ ؾً َٜهٝؿٝإ ي١ط١ ١َٜٓنإ، داض ؾٛ
َٝهٞ     َٞ قٛتاةا١ْ ز٠ضن٠ٚٛ، زٚاْٝإ ي١غٓٛٚضٟ غ١ٜس قازقسا١ٜ، ؾـ١ف ثؤيٝـ١، ٜـ١ن ٍَ غ ت١غ١ٚض به١ٕ ئ١َػا

ــٓٛٚضٟ زٚٚ ــإ ي١غ ــ١      تطٜ ــ١ى قٛتاةاْ ــط٠، ٜ ــ١ظاٟ ت َٞ ق ــ ــؤٟ ٚ غ َٜٔ ٚخ ــٛ َٝٓذ َٜٔ ٚقــ١ظاٟ ث ــٛ َٝٓذ ــ١ٟ ث ْاسٝ
َٝو يـ١ٚ قٛتاةاْاْـ١ف ن١زض٠نـ٠ٚٛ بـؤ غـٓٛٚضٟ غـ١ٜس           َٝت، بؤٜـ١ ٜـ١ن ز٠ض١ْن٠ٚٛ ت١ْٗا ْؤش٠ْهطز٠ٚ١ْ ْـ١ب
٠َٜٛبـ١ضٟ ثـ١ض٠ٚضز٠ نـطز٠ٚٚ، ب١ِضاغـ             ٍَ قـائِٝ َـ١قاَٞ غـ١ٜس قـازم ٚ ب١ض  قازم، َٔ ئ١َِطؤ قػـ١ّ ي١طـ١
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َٝػـتا قٛتاةا١ْٜـ١نٞ تـطٟ بـ       قٛ َٜٝـ١زا ط١ؾـت٠ٚٛت١ غـ١قـ، ئ ؤ ز٠ضنـ٠ٚٛ، بـؤ طْٛـسٟ ٠َٚيـ١     تاةا١ٜ١ْى ي١ٚ ز
 غ١َت.

َٝـٛإ ٠ٚظاض٠تـٞ ث ْـساْإ ٚئ١دمَٛـ١ْٞ              َٞ ئاطاٜٝـ١ى ١ٖٜـ١ يـ١ ْ زاٚاناضّ ن١ ٠ٚظٜـطٟ ث ْـساْإ نـ١ ٚابـٛٚ بـ
    ٚ ــ١ ــط٠ف ي َٝ ــ١قـ ي ــ١ غ ــ١ ز٠طات ــ١ خ١ضٜه ــس٠ قٛتاةا١ْن ــ١ٚ طْٛ ــازا، ي َٜعط ــ١ٟ  ثاض ــ١ض٠ٚضز٠ قٛتاةاْ ٠ظاض٠تٞ ث

َٟ، ٜـإ طْٛـسٟ تـ١ثٞ نـ١ض٠ّ، ئـ١ٚ زٚٚ             َٜـت ٜـإ بؤطْٛـسٟ ططز٠ْـاظ بؤزاْطا٠ٚت٠ٚ١، با ئـ١ٚ قٛتاةاْـ١ بطؤِضزض
َٜهٞ تـط        طْٛس٠ ١ٖضزٚٚنٝإ قٛتاةا١ْٜإ ١ْٝ، ي١غٓٛٚضٟ ق١ظاٟ غـ١ٜس قـازقٔ، ٠ٚظاض٠تـٞ ت١ْسضٚغـ  دـاض

َُٝــ٠ٚ١ ي١غــٓٛٚضٟ ئــ١ٚ  ًََ ١ٜــ١زا، ٜــ١ى بٓهــ١ٟ ت١ْسضٚغــ  ز٠ناتــ٠ٚ١ ي١طْٛــسٟ بامشــار  ْاسٝ 7قــ١ظاٚ  4ز٠ٜ
َٜٔ ْٚاٚنـ١ٟ ٖـ١ٚضاَإ ٚئ١ٚاْـ١ ب١ِضاغـ             َٝٓذـٛ ئ١ٜٚـ ي١ب١ض ١َضظ٠ن١ٜـ١، يـ١دؤضٟ )ئـٞ( بـِطؤ ْاٚنـ١ٟ ث

َٞ َٜطاٚ باْٝإ خطاث١، زٚٚضٕ ي١َ١ضن١ظٟ ؾاض٠نا٠ٚ١ْ ب١ز٠غت ب َٝٓٔ. ِض  بٓه١ٟ ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝ ز٠ْاَي
َٜٓا١ْ بساتــ٠ٚ١،   بؤٜــ١ زاٚانــاضّ ي١سهَٛــ١ت  َٜــو يــ١ٚ ؾــٛ َُٜٞ نٛضزغــتإ يــ١ِضٟٚٚ ت١ْسضٚغــت٠ٚ١ٝ ئاٚضٍِِ ٞ ٖــ١ض

٠َٛٝ ي١ٚ غٓٛٚض٠زا ١ٜى يكـٞ ١ٖٜـ١، ي١ٖـ١َإ ناتـسا      ٠ٚظاض٠تٞ ناضٚناضٚباضٟ نؤ١َي١ٜتٞ، ئ١ٜٚـ ب١ٖ١َإ ؾ
َٝـطام     َٜٔ به١ٜٔ، ب١بؤْـ١ٟ ؾـ١ِضٟ ع َٝٓذٛ ٚ    –ئ١ط١ض غ١ٜطٟ ْاٚن١ٟ ١ٖٚضاَإ ٚ ث َٝـطإ ٚبـ١ٖؤٟ ئاغـ١ اضٟ ئ

َٜٝٛػ َٝو خ١َيو ن١ّ ئ١ْساّ بٕٛٚ، ث َٜت٠ٚ١.َري ٚب١بؤ١ْٟ ئ١ٚا٠ٚ١ْ نؤ١ََي َٞ بسض  ت١ ظٜاتط ئاِٚضٜإ ي
َٞ ز٠طــ١ّ نــ١ بــ١ؽ     َٞ تــ َُٜــ١ غــ١ض ٠ٚظاض٠تــٞ ؾــاض٠ٚاْٞ ٚط١ؾــتٛطٛظاض، ب١زاخــ٠ٚ١ َــٔ ٚاٟ يــ ئــ١خري ؾــتِ ز

ــاض٠     ــ١ٚ ؾ ــتٛطٛظاض ي ــطز، ٜــ١عين ط١ؾ ــٝإ ن ــاضامن ظؤض باغ ــاض٠ٚاْٞ ٖاٚن ــٞ ؾ ــ٠ٚ١ظاض٠تٞ ٠ٚظاض٠ت ــؤٕ ي ٚا١ْٝ، ن
َٜت، ئ١طــ١ض    َٝــو ب١طؿــتٛطٛظاض بــسض َٜـ ؾــاض٠ٚاْٞ ظاَيــرت٠، نــْٛه١ ئٝٗتُٝاَ َٜطٟ ظاَيــرت٠، يــ١ٚ ٍَ ٚ ئــاٚز نؿــتٛنا
َٜين        َٝؿـتدا١ْ، ؾـٛ َٝـٌ، ن َٝـت ٖٛت َٝت با ت١غًُٝٞ ن١ضتٞ تاٜب١تٞ بهـات، تـا بتٛاْ سه١َٛت خؤٟ خ١ضٜهٞ ْاب

َُٝـ١ ي١ْاٚنـ١ٟ      ئٝػرتاس١ت بؤ ط١ؾتٝاضٟ زضٚغت به١ٕ، ١ّٖ غٛٚز َٜهٞ بؤ خـ١َيهٞ ١ٖٜـ١، ي١غـٓٛٚضٟ الٟ ئ
َٝسا بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ خـ١َيو     َٜين خع١َتطٛظاضٟ ن١َٞ ت َٝسا١ٜ، ن١ ب١ِضاغ  ؾٛ َٝو ١َغاٜؿٞ باؾٞ ت ١َٖي١ظ١ نؤ١ََي

َٝسا ْ َٜين َا٠ٚ١ْٟ ؾ١ٟٚ ت َٝٝسا ١ْٝ، ب١ؽ ؾٛ َِٝ ١ٖض ت َٝت٠ٚ١، َٔ ْاَي َٓٝ َٝٝسا سي َٜٓٝـ ب١ٖـ١َإ   ت َٝٓذٛ ١ٝ، يـ١ث
٠َٛٝ  .ؾ

َٝٓؿٝاضّ ١ٖ ١ٜ، دطـ١ يـ٠ٚ١ٟ ثؿـتطريٟ ٚثؿـتٝٛاِْٝ بـؤ ئـ١ٚ زاٚاناضٜٝاْـ١ٟ نـ١           َٝو ث َٔ ئ١خري داض نؤ١ََي
َٜهإ،  َٝؿه١ؾٞ نطز، ٠ٚى ظٜاز نطزْٞ غٛيؿ١ٟ ع١قاض بؤ الز َٜط١ٟ غؤظإ خا٠ٚ١ْ ث ؾطانػٝؤْٞ نٛضزغتإ ي١ِض

َٝـساْٞ غـٛيؿ١ٟ     ب١ضز٠ٚاّ بْٛٚٞ ١َٖي١ُتٞ ْٝؿتُاْٞ بؤ نطز٠ٚ١ْٟ قٛتاةا١ْ، ب١ضز٠ٚا ّ بـْٛٚٞ تٛاْاغـاظٟ، ث
َٜــو ثــاض٠ بــؤ ناض٠غــات١           111عــ١قاضٟ بــ١ظ٠ٟٚ   َٝؿــٓٝاضّ ١ٖٜــ١، ١ٜنــ١ّ: زاْــاْٞ بِط َٞ ث َــ١تطٟ، زٚٚ، غــ

َٜٝٛػـت ٖاٚنـاضٟ    ٍَ، ظؤضداض ناض٠غاتٞ غطٚؾ  ِضٚٚز٠زات، ثاض٠ ١ْٝ ن١ ٠ٚى ث غطٚؾت١ٝنإ ي١بٛاضٟ نؿتٛنا
َٜو ثاض٠ َٜت، بؤ١ٜ زاٚاناضّ بِط َٜت، ئ١َػـاَيٝـ ٠ٚى غـاَيٞ ثـاض ئـ١ٚ       خ١َيو بهط  111بؤ ئ١ٚ ١َب١غت١ زابٓـسض

َٜعضإٚ ثـاض   َٝٞ ِضاطٛ ًَٝاض زٜٓاض٠ٟ ن١زاْطا بؤ ئ١ٚ ١ٜن١ ئٝساضٜٝا١ْٟ ن١ ي١غٓٛٚض٠نإ ي١ناتٞ خؤٟ ب١ظؤض٠ًَ
َٝـساْٞ غـٛيؿ١    َٜت٠ٚ١، ن١َهطز٠ٚ١ْٟ ِضؤتري بـؤ ث َٜهٞ باؾٞ ١ٖبٛٚ، ئ١َػاَيٝـ ئ١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠ زابٓسض ٟ غٛٚز

َٝـت، ئـ١ٚ ضٍِِؤتٝٓـ١         َٞ ز٠بٝٓ ظضاعٞ ٚ قٓاعٞ، ب١تاٜب١ت قٓاعٞ، بؤ١ٜ ب١ٚ ٖؤ٠ٚ١ٜ ظؤض نـ١ّ خـ١َيو غـٛٚزٟ يـ
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            َٞ َٝؿـٓٝاضّ ثؿـتٝٛاْٞ ن١َهطزْـ٠ٚ١ٟ بٛزدـ١ٟ ٖـ١ض غـ َٝـت، ئـ١خري ث ١ٜ٠َٛٝى ب َٜت٠ٚ١ دـا ب١ٖـ١ض ؾـ ن١ّ بهط
َٝؿه١مشإ نطز٠ٚٚ بتٛاْري   ثِطٟ به٠ٚ١ٜٓ١، غٛثاؽ.غ١ضؤنا١ٜت١ٝن١ ز٠ن١ّ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ١ٚ بٛاضا١ْٟ ث

َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض
 غٛثاؽ، يٝص١ْٟ زاضاٜٞ، ؾ١ضَٛٚ.

 
َٜع ز. ئاضاؽ سػري حمُٛز:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝــو ٖــ١بٛٚ، ي١غــ١ض زٜــاضز٠ٟ   َٝٓت ٠َٛٝ تــا ئــ١َِطؤ نــ١ْس نؤَ َٜٓ َٝبــٝين نــطز يــ١زٚ ئــ٠ٚ١ٟ نــ١ يٝصْــ١ٟ زاضاٜــٞ ت

غ١ْس ١ْٝا،  ي١س١قٝك١تسا ئ١ّ ناض٠ يـ١ّ خٛيـ١ٟ ث١ضي١َاْـسا ٚابـعامن بـ٠ٚٛ بـ١عٛضف، ئ١طـ١ض        ث١غ١ْس٠ا، ث١
ــاز٠نطز،         ــإ ئاَ ــ١ٖاتري ِضاثؤضشي ٍَ ن ــا ــاض غ ــ١ ث ــ٠ٚ١، ي ــٞ به١َ ــس٠ٟ ِضْٚٚ ــاّ ب َٜط ــ١َإ ِض ــ١ضؤنٞ ث١ضي َٜع غ ــ١ِض ب

َٜع غـ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ باْطٝـإ نـط     َُٝـإ   ِضاثؤضت١ن١َإ بطز بؤ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ، ب١ِض زٜٔ، ٚتٝـإ ث
٠َٛٝ ٠ٚنٛ يٝص١ٜ١ْنٞ َٛخت١م.ب  اؾ١ ئ
َٝو   َٜع٠ن١، ١ٖض خاَي َٝـت ٠ٚى ي١ يٝص١ْ ب١ِض ١َُٝ ظٜاتط ب َٟ بٛاض ظاْٝاضٟ ي١الٟ ئ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ي١ٚا١ٜ١ْ ي١ٖ١ْس

َٜت ب١ ث١غ١ْس٠ٚ ب١ْاث١غـ١ْس٠ ٠ٚيَـٞ    َٝت، ٜاخٛز ئ١ط١ض بهط َٝٓ  خؤتاْٞ ي١غ١ض ب ن١ز٠بٝٓٔ ئ١تٛأْ نؤَ
َٝو بس٠ْ ٠ٚ١َٜٓٝٓ بري ئ١ٚ ثطؤش٠ٟ نات َٝهٞ تط، ثؿت ب١غتٛٚ ب١ٚ ١َبس٠ئ١، ١ٖض ئ٠ٚ١تإ ز ٠ٚ١، ٜإ ١ٖض ٠ٚيَ

َٞ ضؤش ناضَـإ ي١غـ١ض     َٜو ط١ِضا٠ٚ١ٜ بؤ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ، زٚٚ ضٍِؤش بؤ غـ ن١ ِضاثؤضت١ن١َإ ئاَاز٠ نطز، ثاف ِضؤش
ــ١        ــ١ٚ باب١تاْ ــ١ض ئ ــٞ ي١غ ــ١ٟ زاضاٜ َٝٓ  يٝصْ ــؤَ ــ٠ٚ١ٟ ن ــ١ض ئ ــطز، ي١غ ــٛ     ن ــ١ْس٠ ٠ٚن ــ١ٜٔ، ١ٖضن ــاض به تؤَ

َُٝـ١ف           َٝـِط٠ٟٚ بهـ١ٜٔ، ئ َٝـت ث َٝـو ز٠ب ١َُٝ ي١ط١َيٝإ ْـ١بٜٛٚٔ، بـ١يّ ٚتٝـإ ٠ٚنـٛ عٛضؾ غ١ضؤنا١ٜتٞ يٝص١ْ ئ
َٜري غـ١ٜطٟ   ١ٜ١َُٝ، ز َٝٞ ئ١ٚ ؾاض٠ظا١ٜٝ ن١َ١ٟ ن١الٟ ئ َٝٞ ئ١ٚ ظاْٝاض١ٜٝ ن١َ١ٟ ن١الَإ ١ٜ١ٖ، ٜإ ب١ث ب١ث

َٜت.إ ز٠ن١ٜٔ ن١ي١ يٝص١ْنا١ْبؤن١ْٚٛن  ٠ٚ ز
١َٓٝط١ٜؿـتٜٛٚٔ ٠ٚنـٛ              َٝـٞ ت َٝري ث١غـ١ْس٠ا ٜـإ ث١غـ١ْس ْٝـ١ا، ٜـإ ظؤضدـاض ي َٝٞ بؤنْٛٚٞ خؤَـإ ز٠َيـ ب١ث

َٜٓــ١ضٟ  َٜع ْٛ َٞ ْــ١ب٠ٚٛ، ٠ٚي١َنــ١ يــ١الٟ بــ١ِض َٝٓــت، ٜــإ ظؤضدــاض ٠ٚيػيــإ ثــ َٞ نؤَ َٜٝٛػــت ْٛٚغــَٝٛا١ْ بــ ث
١َٜٓضٟ سه١َٛت ٠ٚيّ بسات١ٚ َٜع ْٛ َٝؿـٓٝاض،  سه١َٛت ب٠ٚٛ، ٚتَٛٚا١ْ ب١ِض َٜت١ ث َٜت بهط َٜهٞ ئ١نط ٠، ٜإ ١ْٖس

َٜعإ       َٝـتا، بـ١ِض َٝهطزْٞ نـ١ْس ب َٝبـ١د َٜت، ٜإ ئاغـ  د َٞ بهط َٝب١د َٜت٠ٚ١ بؤ سه١َٛت تا د زٚاٜٞ ب١ضظ بهط
َٜت ي١الٜـ١ٕ   ١ٜ١َُٝ، ي١ِضاغتٝسا ظؤض ي١ٚ باب١تا١ْٟ ن١ ئٝػاض٠ ز٠نط َٝٞ ئ١ٚ ؾاض٠ظا١ٜٝ ن١َ١ٟ ن١الٟ ئ ١ٖض ب١ث

 ٛطؤ ١ْٝ ي١غ١ض ثطؤش٠ ٜاغاٟ بٛزد١.داض زٚٚض٠، ظؤضداض ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١طؿتيٝص١ْنا٠ٚ١ْ، ظؤض
َٟ ٚيت ١ٖٜـ١ ز٠تـٛأْ غـ١ٜطٟ           َٝب١ٝٓٝ ي١الٟ خؤتـإ تؤَـاض بهـ١ٕ، ئـ١ظَْٛٚٞ ١ْٖـس َٜعتإ ئ١ٚ ت ئ١ط١ض ب١ِض

َٜـت بـ١ )١َجيـ١ض ئـري زٟ ن١ٜتـ١ضؽ( ئـ١ٚ              َٝهـسا ئـ١ٚ َٛاظ١ْ٠ٜـ١ زائُٝـ١ٕ ئاَـاش٠ ز٠نط به١ٕ، ي١ٖـ١َٛٚ ٚيت
ؾرياتا١ْٟ ن١ غ١ض٠نري، ي١غٝاغ١تٞ َايٞ ز٠َٚيـ١ت، َٛئ١ؾـري٠ غـ١ض٠ن١ٝناْٝـ غٝاغـ١ٟ نؤنطزْـ٠ٚ١ٟ      َٛئ١

ٍَ غ  ٝاغ١ٟ نؤ١ْٝتٞ خ١ضدهطزْٞ ١ْؾ١قات.زاٖات١، ي١ط١
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َٟ بابـ١تٞ غـرتاتٝصٟ ١ٖٜـ١،       َٟ ثطؤش٠ٟ غ١ض٠نٞ ١ٜ١ٖ، ٜإ ١ْٖـس َٟ ئ١ضقاَٞ غ١ض٠نٞ ١ٜ١ٖ، ٜإ ١ْٖس ١ْٖس
َٝٞ بؤنـْٛٚٞ  ن١ ٖاٚغ١ْطٞ َٝعا١ْٝن١ٟ ِضاطط َٜت، ب١يّ ب١ّ ٚضز٠ناض١ٜٝ ب١ث ت٠ٚٛ، ت١عًٝل ي١غ١ض ئ٠ٚ١ ز٠زض

َٜع ئـاظاز٠،              َٝت١ ْـاٚ ئـ١ّ ٚضز٠ناضٜٝـ٠ٚ١، بـ١يّ ئـ٠ٚ١ ئ١ْـساّ ث١ضيـ١َاْٞ يٝصْـ١ٟ بـ١ِض َٝـو ْانـ ١َُٝ ٖٝ  ٚيت ئ
١َُٝف ٠ٚى يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ًَه١ض ز٠ن١ٜٔ بؤ ئ١ٚ بؤنْٛٚا١ْٟ ئ١ٚإ، ئ١َ١ي١ال١ٜى ،ي١ال١ٜنٞ تط  َٝٝإ ئ ن١ث

 ي١ناتٞ خؤٜسا ت١عًٝكٞ خؤتإ بس٠ٕ.ِضاط١ٜاْسٜٔ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ، ٚتٝإ 
َُٝــ١ تــ١عًٝكٞ خؤَــإ ي١غــ١ض نــٛاض ١َبــس٠   زا٠ٚ، ئ١طــ١ض ٖــ١ض ؾــ١ضظ٠ ي١غــ١ضَإ غــ١ضؤنا١ٜتٞ زاٚاَــإ   ٛئ

َٜــو تــ١ئدريٟ نــطزٜٚٚٔ ي١غــ١ض نــ    ــس٠نات، يــ١ناتٞ خــؤٟ ِضاثؤضت١نــ١ٟ ط١ِضاْس١ٜٓٚٚتــ٠ٚ١ نــ١ْس ِضؤش َٝ ١ْس ي
َٝٞ ئــ١ٚ     َٝو، ئــ١ّ ت١عًٝكاْــ١َإ زا٠ٚ، بــ١يّ ئــ١ّ ت١عًٝكاْــ١ تــ١ْٗا تــ١عًٝكٞ يٝصْــ١ٟ زاضاٜٝــ١ بــ١ث ١َبــس٠ئ
َٜع ئ١ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ      ًَري بـؤ بـ١ِض َٝ َٞ ز٠ٖ ؾاض٠ظا١ٜٝ ن١َ١ٟ ن١ٜ١ٖ١تٞ، خؤ زٚاٜٞ ١َٖٛٚ باب١ت١نإ ب١د

َٜـت، ئ٠ٚ١ؾـٞ ن١ث١غـ١ْس ْان       َُٝـ١     ٚبِطٜاضزإ ي١غـ١ضٟ ئـ٠ٚ١ٟ ن١ث١غـ١ْس ز٠نط َٝو ئ َٜـت، ي١غـ١ض ض ١َبـس٠ئ ط
َٝهٝـ ٚتَٛٚا١ْ ث١غ١ْس ١ْٝا.ٚتَٛٚا١ْ ث١غ١ْس٠ا، ي١غ١ض ض َ  ١بس٠ئ

َٜهٞ تــط زٚٚبــاض٠ٟ    َُٝــ١ دــاض َٝٞ بؤنــْٛٚٞ ئ َٝبــٛٚضزٕ ز٠نــ١ّ، بــ١ث َٜهٞ َــٔ زاٚاٟ ي ١َبــس٠ئٞ ١ٜنــ١ّ: ١ْٖــس
َٝٞ ئ١ٚؾاض٠ظا١ٜٝ ن١َ١ٟ ن١ٖ١َاْـ١، ْـ١ يـ١زٚٚض٠ٚ٠ ْـ١ ي١ْعٜهـ٠ٚ١ ث      ٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١ بٛزدـ٠ٚ١    ز٠ن٠ٚ١َ١، ب١ث

َٜػتط١ٟ ؾآلٕ ثؤيٝػٞ ن١َ١، شَـاض٠ٟ ثـؤيٝؼ ٚثاغـ١ٚإ نـ١ بـؤٟ زاْـطا٠ٚ ن١َـ١، بـؤ         ١ْٝ11، بؤ صي١ْٚٛ) ٚ )
َٝــت    َٜع٠ ز٠تٛاْ َٝــو ١ٖٜــ١ ثؤيٝػــٞ ن١َــ١، ئ١َاْــ١ ي١ِضاغــتٝسا زٚاٜــٞ ئــ١ٚ يٝصْــ١ بــ١ِض صيْٛٚــ١ ن١نــ١ْس غابات

ٍَ ال١ْٜٞ ث٠ٜٛ١ْسٜساض، ب١ َُٝـ١ ِضاغـ      ب١زٚازانْٛٚٞ بؤ بهات، ي١ط١ َٝبـٛٚضزٕ ز٠نـ١ّ ؾـ١ضت ْٝـ١ ئ ت يّ زاٚاٟ ي
 بري، ب١ؽ ت١ْٗا ِضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْ.

َُٝـ١ ئـ١ٚ باب١تـ١ ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١ َٛاظ٠ْـ٠ٚ١ ْٝـ١، ١َغـ١ي١ٕ بـؤ صيْٛٚـ١             َٝٞ بؤنْٛٚٞ ئ ١َبس٠ئٞ ١ٜن١ّ ب١ث
َٝؿٓٝاض.ٚتَٛٚا١ْ ث١غ١ْس ١ْٝا، ٜا ًَري ٠ٚى ث َٜ َٝٞ ز  خٛز ب١د

َٜهٞ ث٠ٜٛ١ْــ  َٝت  خــاَيٞ ز٠ّٚٚ: ١ْٖــس َٝٛإ غــَٛيت١ٟ ت١ؾــطٜعٞ ٚتــ١ْؿٝعٟ، نــ١ز٠ب سٟ ١ٖٜــ١ ب١تــ١زاخٍٛ يــ١ْ
َٝت ب١زٚازانـْٛٚٞ بـؤ    َٜع ز٠تٛاْ َٞ زٚٚضةات٠ٚ١، ب١يّ زٚاتط يٝص١ْٟ ب١ِض غَٛيت١ٟ ت١ؾطٜعٞ ث١ضي١َإ خؤٟ ي
َٝٛإ             َٜـت يـ١ْ َٝتـ٠ٚ١، ١َغـ١ي١ٕ بـؤ صيْٛٚـ١، ت١ْػـٝل بهط َٝطـاٟ ْاب ٠َٟٛٝ َٛاظ١ْ٠نـ١ د بهات، بـ١يّ ي١نٛاضنـ
َٝه١ عائٝسٟ غَٛيت١ٟ ت١ْؿٝع١ٜ، ْـ١ى غـَٛيت١ٟ    َٝؿ١ُضط١ بؤ ت١ٚظٜعٞ ظ٠ٟٚ، ئ١َ١ ئٝؿ ٠ٚظاض٠تٞ ؾاض٠ٚاْٞ ٚث
َٝت  َٜعتإ ز٠ن١ّ ن١ئ١َ١ زٚاتط خؤٟ ز٠تٛاْ ٠َٟٛٝ َٝعا١ْٝؾسا ١ْٝ، ب١يّ زاٚا ي١ب١ِض ت١ؾطٜعٞ، ب١يّ ي١نٛاضن

ٍَ ال١ْٜٞ ث٠ٜٛ١ْسٜساض.ب١زٚازانْٛٚٞ بؤ ب  هات، ي١ط١
َٝهٞ ت ١َُٜٝـ١، ث٠ٜٛ١ْـسٟ ب١ئػـَٛيٞ            خاَي َٝٞ ئـ١ٚ بؤنـْٛٚا١ْٟ نـ١الٟ ئ َٟ بؤنـٕٛٚ ١ٖٜـ١، بـ١ث ط ١ٖٜـ١، ١ْٖـس

َٝٝإ يـ١ سـ١ٚت        َٝو ٜـإ زٚإ ٜـإ غـ َٛساغ١ب١ٚ ئػَٛيٞ زاْاْٞ َٛاظ٠ٚ١ْ٠ ١ٜ١ٖ، ١َغ١ي١ٕ زاٚا نطا٠ٚ سػـاب
َٜــت، ْٝػــب١ت١ن١ نــ١ّ بهط  َٝت، ن١ئ١َــ١ف ْانط َٓٝ َٜتــ٠ٚ١ ئــ٠ٚ١ سػــاب١ غــ١ض٠ن١ٝن١ٟ نــ١ ئٝكــطاض نــطا٠ٚ ْــ١َ

َُٝـ١ ٠ٚى يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ ْان١ٜٚٓـ١ ئـ١ٚ          َٜـت ئـ٠ٚ١ ئ َٜت ئ٠ٚ١ ق١ٜٓان١، ب١يّ ئًٝػـا بهط َٝت، ٜإ ظٜاز بهط ز٠ب
ــ١ٖؤَيٞ       َٜتــ٠ٚ١ ي ًَري ٜــ١ن ٜٞ بهط َٝ ــ َٝٞ ز٠ٖ ــ١د ــ١ْس ْٝــ١، ب ــت، ٚتَٛٚاْــ١ ث١غ َٜ ــا بهط َٝري ئًٝػ ــ ًَ ١َٖي١ٜــ٠ٚ١، ب
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َٝ َٝٞ ز٠ٖ َٝٓتُإ ١ْٝ، ب١د ١َُٝ نؤَ َٜعاْـ١ بِطٜاضٜاْـسا      ث١ضي١َإ، الٟ ئ ًَري بؤ ٖؤَيٞ ث١ضيـ١َإ، ئ١طـ١ض ئـ١ٚ ب١ِض
 َٟٚٛ١َُٝ ١ٖ ١َُٝف ًَه١ض ز٠بري، خؤ ئ َٝهٞ تط بٛٚ. 11ئ  ن١غري، ئ٠ٚ١ ١َبس٠ئ

َٜهٞ زاٚاٟ نــٞ ز٠نــات، زاٚاٟ ظٜــاز نطزْــٞ ١ْؾــ١قات   َٝهٞ تــط نــ١ ز٠ناتــ١ ١َبــس٠ئٞ نــٛاض٠ّ: ١ْٖــس ١َبــس٠ئ
٠ٚ١َٜٓٝ بؤ ث١ِٜط٠ الٓكبيل اقيرتاح شٓيادٗ    ، خاَيٞ ١ٜى)83ٟٚ ْاٚخؤٟ ث١ضي١َإ َازز٠ٟ ز٠نات، ن١ ئ١ط١ض بط١ِض

اٌ ّضياٜل حتكٔيل   ٔي بب مػيسّعاً  كيرتح اساليفكات اّ اذداث اليفكيات ادتدٓيدٗ اّ ختفئض اليْازدات ميا  ٓهيً       
َٝت.( ن١ز٠بٝٓري ئ١ٚ ئاَاالقرتاح َٓٝ َٝسا١ْٝ ن١ئ٠ٚ١ ١َْ  طاظ٠ٟ ت

١َُٝ ٠ٚى يٝص١ْٟ زاضاٜٞ يٝص١ْٜـ١نٞ َٛخت١قـري    َُٝـ١        ئ َٝت ن١ٚاتـ١ بـْٛٚٞ ئ َٝٓتُـإ ْـ١ب َُٝـ١ نؤَ ، ئ١طـ١ض ئ
١َُٝ ْٛٚغَٝٛا١ْ، ث١غ١ْس٠ٚ ث١غ١ْس  َٜٝٛػت ْانات، ئ١ٚنات١ ١َٖٟٛٚ ي١غ١ض ئ١غاغٞ ئ١ٚ نٛاض ١َبس٠ئ١ ئ ث

َُٝــ١ تــ١ْٗا   َٜطــ١ٟ    111ن١غــري يــ١  11ْٝــ١، بــ١يّ ئ َٝو ث١غــ١ْس٠ ٜــإ ث١غــ١ْس ْٝــ١، ي١ِض نــ١ؽ، ٖــ١ض ؾــت
َُٝـ١ بـٛٚ ي١غـ١ض ئـ١ٚ             غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َاْـ٠ٚ١  َٜعتإ، ئـ٠ٚ١ بؤنـْٛٚٞ ئ ًَري بـؤ بِطٜـاضٟ بـ١ِض َٝ َٝٞ ز٠ٖـ بـ١د

 ث١غ١ْس٠ٚ ث١غ١ْس ١ْٝٚ ئ١ٚ نٛاض ١َبس٠ئ١ٟ ن١ ي١غ١ضٟ ئٝؿُإ نطز٠ٚٚ، غٛثاؽ.
َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ(: َٜع . سػٔ حمُس غٛض٠)د  ب١ِض

 ناى حمُس تاظ٠ قػ١ت نطز، ئا١ْٖط خإ، ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ئا١ْٖط عاض  زؤّف:ف ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝطٖاتين ٠ٚظٜطٟ زاضاٜـٞ ز٠نـ١ّ ٚز٠غتدؤؾـٞ يـ١ يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ ز٠نـ١ّ، ب١ضِاغـ  نـاى زنتـؤض ئـاضاؽ             ب١خ

َٜهٞ ظؤضٟ ١ٖبٛٚ، ٠ٚ َٜو غٛثاغٞ ز٠ن١ّ.ز٠ٚض  ى ئٛغتاظ
ٝـ  َٜو ي١َٝعاْ َٝصٟٚٚ خؤّ ن١ ١َْٖٛسٜؼ بّٛٚ ١َٖيب١ت١ ب١زٚٚضٚ ْعٜو ١ْٖس َٜعإ َٔ ي١ َ َٝؿـ١َإ  ب١ِض ١ٚ ن

ــ١،       ــاضٟ ١ٖٜ ــابٞ تٝذ ــ١ ١ٖٜــ١، سػ ــاباتٞ َٝعاْٝ ــاباتٞ خٛتــ١ٟ ١ٖٜــ١، سػ ــابات، سػ ــ١ب٠ٚٛ، سٝػ ــ١َيٞ ٖ ي١ط
َُٝـ١ يـ١ غـٛيؿ١نإ          َٜع باغـٞ ز٠نـ١ٕ، ئ َٝػتا ئ١ْـساَٞ ث١ضيـ١َاْٞ بـ١ِض َٝؿا١ْٟ ن١ئ َٛاظ١ْ٠ٟ عاّ ١ٜ١ٖ، ئ١ٚ ن

َٜت ظؤضداض،  ١َُٝ ن١تٛٚمشإ ز غٛيؿ١ ز٠ن١ٜٔ، ن١ِض٠ق١َٞ ط١ٚض٠َإ ن١ ١َْٖٛسٜؼ ٠ٚنٛ غٛيؿ١ٟ ز٠ن١ٜٔ، ئ
َٜتـ٠ٚ١، ظؤض    َٝري ئؤخ١ٟ، نْٛه١ ئ٠ٚ١ ي١ ؾ١ق١ض٠ٜـ١ى ظؤض ظٚٚ ز٠بٝٓط َٞ ٕٚ بٛٚ ٖٝ  َٛؾه١ًَٝإ ١ْٝ، ز٠َي ي
َٝت،            َٝـو ز٠نـ َٝؿـهُإ ت َُٝـإ ٕٚ بـٛٚ، خـٛا ٠ٚنٝـٌ َ َٜت٠ٚ١، ب١يّ ئ١ط١ض بـ١ غـؿط ٚؾـاضٜع٠ ي ظٚٚ دٛاب ز٠زض

َٝــت ٚ( نــ١ تــ١قاض3ٚ 2ٚ 1ٓــت ) نــْٛه١ ظؤضدــاض ساغــٝب١ ِض٠قــ١َٞ ثؤٜ َٝري خٛاٜــ١ ز٠ب َٞ ز٠نــ١ٜٔ ز٠َيــ بٞ ثــ
َٝت، ئ١ط١ض  ١َُٝ نؤْٞ سػاب ز٠ن١ٜٔا، ب١يّ ظؤضباف ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ز٠ظاْ َٝت، ئ َٛقابٌٝ نؤْٞ سػاب نطزب

َٝتـ٠ٚ١        2َٔ غٛيؿ١ٜ١نِ ت١قـسِٜ نـطز، ٜـ١ى ًَٝـاض زٜٓـاض بـٛٚ،        َٞ ْـ١قل بـٛٚ غـٛيؿ١ن١ ِض٠ز ز٠ب ٖـ١ظاضٟ يـ
َٝري نا َٜصاٜٞ شٜاْٞ خؤّ، ن١ ي١ز٠ؾـ  ق١تـ١ٟٚ ز٠غـتِ بـ١ ئـٝـ نـطز٠ٚٚ، نـ١        ز٠َي ن١ َٛتابكٞ ١ْٝ، َٔ ب١زض

َٜـصاٜٞ ٖـ١َٛٚ     َٜٔ غـؤي٠ٚ، ب١زض ي١طْٛس٠ناْٞ ت١يٞ ١ٖٚاٚ، زؤَٞ ئٝسضٜؼ ١ٖتا قؤض٠تٛٚ، غ١ٜس َػت١ؾا، ٖؤض
َٝٓاْـ١، ؾـ١ض٠ؼي             َٞ غـٓٛٚض٠، بـ١ٚ ٖـ١َٛٚ ب١ض١َٖٗ ئـ٠ٚ١ّ ْــ١ب٠ٚٛ  ثـاْٞ ئـ١ٚ ز٠ؾـت١ ط١ٚض٠ٜـ١ٟ نٛضزغـتاْٞ يـ

َٝهٝـ ي١ زٖؤى  َٜت.ي١زٖؤى ئٝـ به١ّ، ظؤض س١ظز٠ن١ّ ١َؾطٚع َٞ بسض  ٠ٚضبططّ ٚئ١ٚ ؾ١ض٠ؾ١ّ ث
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َٝٔ ئـ٠ٚ١       َٝػتا بـ٠ٚ١ظٜطٟ زاضاٜـٞ ز٠َيـ َٜعإ ئ١ٚ غػت١ُ ي١خؤٟ، ئ١ٚ ت١ؾائٛت١ٟ ن١ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ئ ب١ِض
َٝهطز،  َٝه١ ي١ٚ غٝػت١ُٟ ن١زنتؤض٠ ضِ ؤشإ ئاَاش٠ٟ ث َٝؼ(ـ١ َٔ ي١زنتؤض ئاضاغـِ  بؤخؤٟ خ١ي١ي َٝـ، ئ )دٞ، ئ

َٞ ؾ٠ٚ١ ٜـإ   َٝهٞ ئ١َطٜه١ٝ، َٔ خؤّ غ ٍَ ؾأٜ غٝػتِ( ْٝعاَ َٝـ، ئٝؼ( ب١َين ٚتٞ )د١ْ١ِضا ثطغٞ) دٞ، ئ
َٝؼ(ّ بٝٓ َٝهطز٠ٚٚ، )دٞ، ئٝـ، ئ َٜت.نٛاض ؾ٠ٚ١ ي٠ٚ١ت١ٟ بٛزد١ ز٠غ  ث َٞ، نٛاض ت١عطٜـ بؤّ ز  ٠ٛٝ ب١غ

ٍَ ؾأٜ غٝػتُ  ًَؤب١ َٝهٞ َايٞ ظؤض ظؤض ؾطاٚإ.١( ١ٜعين١ٜن١َٝإ: )ط   ْٝعاَ
ٍَ غٝػتِ(   َٝٓت ؾا١ٜٓ  .ز٠َٚٚٝإ) ط١ظ١ضَ

َٝؿهاّٚ ِض٠ط١ن١ٟ ٖـ١َٟٛٚ   َٜت١ ث َٜو ز ٍَ غتاتٝػتٝو( ئ١ٚا١ْ ١َٖٛٚ ٠ٚنٛ زاض َٝٓت ؾا١ٜٓ ١ََٝٝٝإ: )ط١ظ١ضَ غ
َٝت، ن١ت١َاؾاٟ غٓسٚقٞ ١ْقـسٟ ز٠ٚيـٞ ز٠نـ١ٜٔ،    َٝت، ث١يه١نإ ٚؾ١ضع١ناْٞ دٝاٚاظ ب َٜع    ١ٜى ب ئـ٠ٚ١ٟ بـ١ِض

َٜـو        َٝـو داض َٝؿ١ٜ١ ي١غـٓسٚقٞ ١ْقـسٟ ز٠ٚيـٞ ٖـ١َٛٚ َاْط َِٝ، ئٝـ(ـ١ ئ١ٚ ن ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ٚتٞ، )ئاٟ، ئ
َٝٛإ ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ،        َٝؿـ١ن١ يـ١ْ َٜت، خ١بريٟ ئٝكتكازٟ ت١عسًٜٞ ي١غـ١ض ز٠نـات، ن ت١عسًٜٞ ي١غ١ض ز٠نط

َٝؿ١ٜ١ ئ١ٚ ؾؤِض١ٜ١َ، ئ١ٚ ؾؤِض ٍَ ؾ١ؾاف بْٛٚٞ ئ١ٚ ن  ١ف ع١ٜيب ١ٜ١ٖ، ئ١ٚ ع١ٜبا١ْ نريا.١َ ؾي١ط١
َٝو ْانات، َـٔ غـٛيؿ١ٜ١نِ ئـ١َط ؤ ت١قـسِٜ نـطز غـب١ٜيَن ت١قـسٜل          ١ٜن١َٝإ: ت١خت١ٟٝ ١َٖٛٚ ١َقاضٜؿ

َٝت.نطا، زٚٚ غب١ٟ ئ١ط١ض ئ١ٚ ؾؤضِ ١َ ز٠ضنٛٚ ت١خت١ٝ َٝو ث١ٜسا ز٠ب  ٟ ْانات، ت١ؾاٚت
َٜت، ئ١  ٍَ ٠ٚخـ  تـط ظؤض ظؤضٟ    ز٠َٚٚٝإ: ٠ٚخَ  ئ١ٚ ق١ٜس٠ٚ ئ١ٚ ؾؤِض١َ ز٠نط َٜت، ي١طـ١ ٚ ٠ٚخت١ ن١ ز٠نط

َٟ ئـ١عطاؼي ٠ٚتـ١ْٞ      َُٜٞ نٛضزغتإ ئٝتٝبـاعٞ ١ْٖـس ١َُٝ ٠ٚنٛ ١ٖض ؾ١ضق١، ت١قٓٝؿٞ ظؤضداض تؤ ١َدبٛضٟ ئ
َٞ  1973بهــ١ٜٔ، بــ١يّ َــ١بازئٞ عــاَٝـ، نــْٛه١ ْــ١ٚشيإ ١ٖٜــ١، خؤتــإ ز٠ظاْــٔ ْــ١ٚت يــ١ غــاَيٞ     يــ١نات

َٝػــتا، نــْٛه١ ن١ٚتــ١ ز٠غــت بــاظاِضٟ ِض٠ف،  نــ١ئؤثٝو ز٠غــ  ي١غــ١ض ؾطؤؾــتين ٖــ١يَ  ططت، َٛؾــه١ٜ١ًٝ تــا ئ
َٞ بهات، ئ١ٚ ت١ؾاٚت َٝت ئٝٓهاضٟ ي َٝه١ ن١ؽ ْاتٛاْ َٜت١ ز٠ض٠ٚ٠.س١قٝك١ت َٝط٠ ز  ١ٟ ْطخٞ ١ْٚت ي

َٜط٠ٟ ئػـــَٛيٞ ٖـــ١َٛٚ باْكـــ١ناْٞ زْٚٝـــا، ئـــ٠ٚ١ٟ نـــ٠ٚ١ى خٝـــٛتٞ    ١َّٝٝ: تـــ١قُٝٞ َٛعاَـــ١الت، بـــ١طٛ غـــ
َٝهٞ نــط َٝــو غػــتُٞ خــؤٟ ١ٖٜــ١ ع١ْه١بٛٚتــ١، ت١ؾــابٛن َٝــت ١َٖٛٚؾــٞ ٜــ١ى ز٠ٚٚ، نــْٛه١ ٖــ١ض باْك ، ز٠ب

َٜت٠ٚ١.  بطط
َٝـو تـؤ بتـٛاْٞ          نٛاض٠ّ: ِض٠قٝسٟ قاؼي ٚت١زقٝك١ٝتٞ، ئ١ٚ ِض٠قـٝس٠ ْا١ٜتـ١ غـ١ضٟ َٛغـت١س١ًٝ ٖـ١َٛٚ نات

   ٛ َٟ نـطزٕ، ٜـ١عين ٖـ١َ َٝٓذ١ّ: ز٠ٚض١ٜٚ ْٛ َٝو ئـ١ٚ ز٠    ؾؤِض١َن١ٟ بؤ به١ٜت، ث َٞ َـاْط ٚ نـٛاضَاْط ٚض٠ ٚ غـ
َٝري ئ١ ١َُٝ ز٠َي َِٝ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ئ َٜت، ب١يّ َٔ ز٠َي َٞ ز٠ٚ َٟ نطز٠ٚ١ْٟ ث َٜت، ئ٠ٚ١ ْٛ ٚ ؾؤِضَا١ْ ت١عسٌٜ بهط

َٝؿــٞ ةــ١ٜٔ،    َُٝــ١ ث َٜــت، ئ١طــ١ض ئ َٝٓــإ ي١بٛزدــ١زا يــ١ٚ ؾؤِضَــ١ بــ١زٟ ز٠نط َٝٓــإ ٚظٜــاز ٖ َٝٓــإ، نٛضتٗ نٛضتٗ
ٍَ غتاتٝػتٝو( ؾؤِضَ َٝٓت ؾا١ٜٓ َِٝ)ط١ظ١ضَ َٝٓا٠ٚ، ١ٖض غٓسٚقٞ ١ْقسٟ ي١غٝػت١ُن١ٟ ن١ز٠َي َٜٝإ ز٠ضٖ َٝهٞ ْٛ

َُٝـ١ ز٠غـت بـ١طؿتٛطؤٟ ث١ضيـ١َإ بهـ١ٜٔ، ئـ١ٚ         7تـا   6ٟ َـ١ٟ( ٜـ١عين   17ز٠ٚيٞ ب١تأضخيٞ)  َٝـ ئ ِضؤش ثـ
َٝت  َِٝ ز٠قٝك١ ي١ َاَي ب١ؾؤِض١َ بِطٚاتإ ١ٖب َٞ سٝػاب١، ئٝٓذا ئ١ٚ ؾؤِض١َ َٔ ْاَي ٠ٚ١ نٞ ز٠خؤٟ ١ٖتا ْاْٞ ي

َٜـت، بــ١يّ ئ١طـ١ض تــ١تبٝكُإ نـطز، ٜــإ      ئـ٠ٚ١ تـ١تبٝل بهــ١ٜٔ، نـْٛ    ه١ ئُٝهــإ ْٝـ١ بــ١ّ ناتـ١ تــ١تبٝل بهط
َٜ َٞ به١ٜٔ.١َٖٚيُاْسا ن١ٖ١ْس  و ئ١ٚ ؾؤِض١َ ت١تٜٛطٟ ث
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َٝـٞ ٚبـطاز٠ضاْٝـ بـ١ س١غاغـ١ٝت غـ١ٜطٟ        َٜو ططا١ْ ي َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ١ْٖس ئ١ٚ ١َٖٛٚ دٛابا١ْٟ ن١ب١ِض
َٜـت، د١ْابٝؿـ     َٝـت      ز٠ن١ٕ، ٚا بعامن ٖـ١َٟٛٚ سـ١ٍ ز٠نط َٝت ز٠تٛاْ ٞ ٖـ١ض ي١َ١نت١ب١نـ١ٟ خـؤٟ ب١ئٝٓتـ١ضْ

َٜعإ ئ١طـ١ض ئـ١ٚ    َٜت١ غ١ض ئ١ٚ سػابا١ْٟ ن١ د١ْابٞ ١َغيٛيٞ دٛابسا٠ٚ١ْن١ٜ١، ب١ِض َاْطا١ْ ن١ْس زاٖات ز
١َُٝ با ئ٠ٚ١ بسات١ غـ١ض   َٜت، د١ْابٞ بٝسات١ غ١ض ؾاؾ١ ي١باتٞ ِض٠ل١ناْٞ ئ ؾؤِض١َ ب١ؾ١ؾاؾ١ٝت ت١تبٝل بهط

َٝ َٜـو            ؾاؾ١ن١، ن١ز٠َي َُٝـ١ ٖـ١َٛٚ ض ؤش ٌَ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ناى ْـ١ضضيإ باغـٞ نـطز، ئـ١ٚ ٚقـٛيتا١ْ ئ ١َُٝ ٠ٚقـ ري ئ
َٝت ثاض٠نـ١ٟ َـٔ نـ٠ٚ١ضتإ طـطت      َٝهـ ز٠َي َٝت ثاض٠ سػاب ز٠نات، ١َٖٛٚن١غ َٝط٠ٟ َطٚٚض، ٖاٚٚيتٞ ز٠َي ناَ

َٝذ ظؤض ب١دٛاْٞ دٛ َٜت ناى ؾ َٝت بسض َٟا، ئ١ط١ض ئ١ٚ ؾؤِض١َ ب١ز٠قٝكٞ ب١ ئٝٓت١ضْ اسيإ ز٠زاتـ٠ٚ١  ن٠ٚٛ نٛ
١َُٝف  َٝطاا، ئ َٝصٚٚ، ن٠ٚٛ ؾآلٕ د َٝت نان١ ئ٠ٚ١ ي١ ؾآلٕ غٓسٚق١ ب١ؾآلٕ َ بـ١ ١َٖيـ١ ْانـري ْٝطـ١ضاْٝـ     ز٠َي

 ْابري.
َٝت ب١سه١َٛتا، ٜـ١ى   َٝت )اظيس الاعٌٝ( ناض٠باٟ ب١ن١ْس ز٠ؾطؤؾ َٝػتا ١َٖٛٚ عاي١ّ ز٠َي ز٠ّٚٚ: ناض٠با، ئ

َٜـت       غ١ْت ْٚٝٛ ز٠ٜ 4غ١ْت، سه١َٛت ب١  2ثؤٜٓت  َٝت ٚ ِض٠نـاٚ بهط َٝت٠ٚ١، ئ١طـ١ض ئـ١ٚ ؾؤِضَـ١ ٖـ١ب ؿطؤؾ
َٝـو ي١غـ١ض ناض٠بـا ز٠نـ١ّ، بـعامن نـ١ْسّ غـ١ضف نـطز٠ٚٚ، سهَٛـ١ت ئـ١ٚ ضِ ؤش٠ نـ١ْس             َٔ ي١َاَيٞ خؤّ نًٝه

َٜ َٜػتطا١ْزا٠ٚ، ١َٖٛٚ ئ١ٚا١ْ ز َٝت.طاظٚاًٜٞ ب١ٚ ٚ  ت١ غ١ض سػابات ٚ ؾ١ؾاؾ١ٝت ز٠ب
َٝري َ  ١َُٝ ن١ز٠َي ١َّٝٝ: ئاٚ نطزٕ ئ َٝط ٜـ١ى ١َؾـطٚعٞ ئـاٚ      غ َٝؿإ يـ١ ٖـ١ٚي َٞ ٚا١ٜ ث ١بس٠ئٞ ت١ق١ؾٛٚف، ب١َي

١ًَ ئاٚا١ْ  ١ٖ151بٛٚ، ١َؾطٚعٞ ١َضسّٛ ؾ١ضٜـ داَباظ بٛٚ ن١ بري ئٝٓتادٞ ئاٟٚ ١ٖبٛٚ، ئ١َطٍِؤ ئ١ٚ بٛت
َٝت، ئ١ٚ يٝرتٟ ئا٠ٟٚ ن١َٔ ي١غاَيٞ  ت١غـ١ّٜٛ ز٠نـطز    ١َ1982الٜٔ ناْٞ ١ٜ١ٖ ن١ ئاٚ ثِط ز٠نات ٚز٠ٜؿطؤؾ

َٜـت           ي١ّ َٝػـتا ز٠زض َٝت، ئـ١َِطؤ ئـ١ٚ يـٝرت٠ ئـ١ٚ ْطخـ١ ْٝـ١ نـ١ ئ َٝط٠، ن١ْطخٞ ي١غ١ض َٔ ب١ن١ْس بٛٚب ١ٖٚي
١َُٝ، بؤ١ٜ َٔ ب١ن١ٜؿٞ خؤّ ئاٚ غ١ضف ز٠ن١ّ، ب١نـ١ٜؿٞ خؤؾـِ ئـاٚ ز٠نـِطّ، ْـ١ َـٔ ز٠ظامن ت١ق١ؾـٛف         ب١ئ

١َُٝ ئ١ٚ ِضاغت١ٝ ي١بري ١ْنـ  َٝت ئ َٝهٞ ٠ٚى  ن١ٝا، ١ْ سػاب١ن١ف ي١سه١َٛت زٜاض٠، ١ٜعين ز٠ب ١ٜٔ، سهَٛـ١ت
َٝٝـت سهَٛـ١ت نـؤٕ       1948ئٝػطائٌٝ ي١غاَيٞ  ًَ َٝو ي١غ١ض سه١َٛتٞ ئٝػـطائٌٝ بهـ١ٜت ب ت٠ٚ١، ئ١ط١ض نًٝه

َٝـت ٖـاٚٚيتٞ َـٔ نـ١ْس سـ١قتإ ١ٖٜـ١ ئـاٚ غـ١ضف بهـ١ٕ، نـ١ْس            1948ئٝـ ئ١باتـ١ غـ١ضا، ي١غـاَيٞ     ز٠َي
١ٜ٠َٛٝ َٛن١ع١ب س١قتإ ١ٜ١ٖ ضِ ؤشا١ْ ئاٚ غ١ضف به١ٕا، َٔ ب١ن١ْس ي١غ١ ض١َ ب١ثاض٠ا، ن١ْسٜـ ي١غ١ض ئ

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ ئ٠ٚ١ ١َٖٟٛٚ ؾ١ؾاؾ١ٝت١، ئ١طـ١ض ئـ١ٚ ؾـ١ؾاؾ١ٝت١، ئـ١ٚ ١َعًَٛاتـ١       ب١ ت١نًٝـا، ب١ِض
َٝت، ظؤض ب١ باؾٞ يـ١ غٝػـت١ُن١    َٝطاٟ خؤٟ زاز٠ْٝؿ َٝت، ب١خٛا ١َٖٛٚ ٖاٚٚيت١ٝنٝـ ي١د بؤ ٖاٚٚيتٞ ١ٖب

َٝس٠طات، ئٝؿهاٍ ي٠ٚ١ ١ْٝ ن١َٔ ١ٜن َٝو ئٝتٝٗاّ به١ّ ٚ ئ١ٜٚـ َٔ ئٝتٝٗاّ بهات، ناض٠ن١ ي١ غٝػت١ُن١ٜ١، ت
َٝو يـ١َاَيٞ           َٝت بـ٠ٚٛ بـ١ عايـ١َ َٜـت، نـْٛه١ ئـ١َطِ ؤ ئٝٓتـ١ضْ َٝت طؤِضاْهاض١ٜٝن١ٟ ي١غـ١ض بهط غٝػت١ُن١ ز٠ب

َٝك١َٚا٠ٚ.خؤت زاز٠ْٝؿٝت ئ١َطٜها ز٠ن١ٜت٠ٚ١، ١َضن١ظٟ )غٞ، ئاٟ، ئ١ٟ(   ز٠ن١ٜت٠ٚ١ ز٠ظاْٞ نٞ ي
َٜع  َٞ بس٠ّ ن١ٖاٚٚيتٞ باغـٞ ئـ٠ٚ١ ز٠نـات، ئٝتٝشـازٟ     ب١ِض ئ٠ٚ١ ب١ْٝػب١ت ئ١ٚ خاي١ْٟ ن١ٜٚػتِ ئاَاش٠ٟ ث

ئــ١ٚضٚثٞ ئــ١َطٍِؤ بــ١ ٜــٛضؤ تــ١عاٍَٛ ز٠نــات، ٜــٛضؤ ٖــ١َٛٚ ِضؤش يــ١ ئ١ظَــ١ٟ ئٝكتٝكــازٜسا١ٜ، ٖــ١َٛٚ ِضؤش    
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 ٕ َٝ  نؤْرتؤَيٞ خؤَـا ١َُٝ ْاناض ب١نٛاي َٟ، ئ َٜت١ خٛاض َٜت ٚ ز َٝو غ١ض ز٠ن١ٚ تـ١عاٍَٛ بـ١ٜٛضؤ بهـ١ٜٔ،     ي١ٚيت
 اْكا١ْٟ ن١ ت١عاٍَٛ ب١ٜٛضؤ ز٠ن١ٕ.ئ١ٚ ب

َٞ ز٠نـطِ ٜٔ، ن١ئـ٠ٚ١ قـاظادمٞ سهَٛـ١تٞ               َُٝـ١ نـ١ ٜـٛضؤٟ ثـ َٜـت، ئ َٞ ز٠نط ئ١ٚ ِضؤش٠ٟ نـ١زؤالض َٛقاٜـ١ظ٠ٟ ثـ
َٝو          َٝت، ئـ١ٚ غػـت١ُ خ١يـ١ي َٜت١ غ١ض ئ١ٚ سػاب١، ئ١ط١ض ئـ١ٚ ؾؤِضَـ١ بـ١ ؾـ١ؾاؾ١ٝت ٖـ١ب ١َُٜ، ئ٠ٚ١ف ز ١ٖض

َٝت ٖٚـ١َٛٚ     ١ٜ١ٖ ي١ٚ َٞ ٖـ١ب َٜت، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ١َضن١ظٟ ؾـ١ؾاؾ١ٝتٞ يـ َٞ بهط َٝت ت١تٜٛطٟ ث ٠ظاض٠تٞ زاضاٜٞ ز٠ب
َٝـت        َٝذ ز٠َي ٠ٚ١َُٜ غ١ض َٛؾه١ًٟٝ َكـا٠ٚالت ٚ ١َْٖٛسغـري، ب١ِضاغـ  نـاى ؾـ َٝـ، ز َٝت١ ث َٞ ب ئٝٓتاد١ناْٞ ي

١َُٝ ١َْا١َٖٛ.٠ْٚسغري ٖٝ  غ َٝو الٟ ئ  ٛيؿ١ٟ َكاٚي
َٝذ َٔ ز٠تٛا  َٞ بـس٠ّ، بـعامن نـ١ٟ ئ١ٚاْـ١ ئـ١ٚ غـٛيؿ١ٜإ زاٚا نـطز٠ٚٚٚ نـ١ٟ         ب١يّ ناى ؾ من ١ٜى يٝػتت ث

َٝو     َٝــت بــ١ ٠ٚض٠غــ١، نؤَــ١َي َٜــت ز٠ب َٜــت، ئــ١ٚ َكاٚيــ١ ز٠َط َٞ ز٠طؤِضزض َٝٝــإ زضا٠ٚ، ئــ٠ٚ١ ؾــ١ضقٞ زؤالضٟ ثــ ث
َٝت ب١ ١َؾانًٝٞ ي١ْا٠ٚ، ئ١ٚ ؾ١ضقٞ زؤالض٠، نان١ َكا٠ٚالت ٚ ئٝـ نطزٕ ع١ًُٝ، ن١ث١ِٜط٠ٜٚؿٞ ز٠ن١ٜت ز٠ب

عًِٝ، ب١ز٠قٝكٞ سػابات ي١ط١َيٞ بِطؤٜـت، غ١ضاَـ١، ئػـًٛبٞ طـؤِضٜين غ١ضاَـ١، قـ١ٚاْٝين َكـا٠ٚالت، ؾـ١ضقٞ         
َٝهٞ       ــت ــٗاب، ؾ ــاز ؾ ــاى زَيؿ َٜع ن ــ١ِض ــازاضب ب ــٔ ئاط ــتا َ َٝػ ــ٠ٚ١ٟ ن١ئ ــاض٠، ئ ــ١ ٚ ث ــسٜؼ ٚ ز٠ضَاَي زؤالض، ١َْٖٛ

َٝو بـسات بـ١ َٛٚنـ١ٟ ١َْٖٛ       َٝو ٜـإ ب١يْػـ سٜػـ١نإ، تٛخـٛا ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ     ي١ب١ضز٠غتسا١ٜ، ن١ غـ١ْط
َٝتــ٠ٚ١، بــٛاضٟ ئاٚ ٍَ بب َٝؿــ١َإ يــ١نؤ ٠زاْهطزْــ٠ٚ١، ز٠غــ  ١َب١غــت٠ٚ١ٓٚ ٖاٚنــاضٟ بهــ١ٕ، بــؤ ئــ٠ٚ١ٟ ئــ١ٚ ن

َٜت. َٞ بسض َٝهٞ ث  ١ٖي
َٜهٞ تطّ ١ٜ١ٖ، ؾ١ضقٞ َٛعا١َالت، ظؤضدـاض ز٠بٝـٓري ؾـ١ضقٞ َٛعاَـ١الت يـ١ثاض٠، غـ١ٜٚ١ْ١ى تـاظ٠          ثطغٝاض

َُٝا َُٝاْٞ  ز٠ن١ٜت٠ٚ١، ي١ غً َٝط، خس١َٟ َاَؤغتاٜإ ظؤضداض ١ٜ١ٖ ي١غـً ٍَ ١ٖٚي ْٞ ؾ١ضم ١ٜ١ٖ ي١ثاض٠ن١ ي١ط١
َٝؿـ١ن١ٟ دـ١ْابت ئـ١ٚ             َٞ ْانـ١ّ، ٖـ١ض٠ٚنٛ ن َٝط ْٝـ١ ئـٝعرتاؼي ثـ َٝت نـْٛه١ ٖـٞ ٖـ١ٚي ز٠ضن٠ٚٛ ٠ٚظاض٠ت ز٠َي

َٝؿا١ْ ١َٖٟٛٚ ٖـاٚٚيتٞ ٚا  َٜع٠ زٚٚ غاَي١ ١ْ ت١قاعٛز٠ ١ْ َاَؤغتا١ٜ، ئ١ٚ ن َٝـس٠نات، ئ١طـ١ض    ٖاٚٚيت١ٝ ب١ِض ي
َٝت َٝو ١ٖب َٝو ٚ ؾ١ؾاؾ١ٝت َٝت  ، غٛثاؽ.ئ٠ٚ١ ئٝٓت١ضْ

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع/غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ئا١ْٖط خإ.

َٜع ئا١ْٖط   :عازف زؤّفب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٛ   ١ٖ5ٜـ١ نـ١ يـ١     ٠ٚ......... ١ْٖس٠ى َٛؾـه١ًٝ عٝ قـ٣١ بـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ ث ْساْاْـ١      ٍَ َـٔ ْ ٚغـ١َٚٛٝ بـؤ   خـا
َٜـت      ٠ٚظٜط٣ ث ْساْإ، داض٣َ بٝسا١ٜت َٔ ي١ بات٢ ٠ٚظٜط٣ ئٝعُاض ٚ ٠ٚظٜط٣ ب١يـ١زٜات ب ئـ١ٚ ثاض٠ٜـ١ّ ْاٚ
َِٝ َاَيتإ ئاٚابٝت، نْٛه١ ٖٝهـِ ثـ٢َ ْـانط٣َ، ظؤض ن١َـ١ َـٔ ز٠ظامن بٛزدـ١ ت١قـسٜط٣ َٛسـ١ز٠ز٠، َـٔ           ز٠َي

َٝـ٠ٛ ٖـ١َٛٚ ثـ     َِٝ ئ ًَ ٍَ ب١غسا ن١ٝ ٚ ْاؾـ َٝؿ١ ي١ط١ َٝـٓٔ ٚ بٝس٠ْـ١ ز٠غـت ئٝعُـاض ٚ      ز٠ظامن ن اض٣٠ سهَٛـ١ت ب
َٝه٢ ٣َْٛ ز٠ن١ّ.ئا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ، ب١يّ َٔ ي١ ٠ٚظٜط٣ ب١ي١  زٜات زاٚا٣ غٝػتُ
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َٝٔ )غت٢ باًٜؤ( د١ْاب٢ ٠ٚظٜـط٣ ث ْـساْا   زغٝػت٢ُ ٣َْٛ ئ١َِطؤ ي١ زْٚٝازا نؤ  ٢َٝ ز٠َي َٜت ٚ ث ئ١طـ١ض   ٕز٠نط
َٝط٠ َْٛاق١ؾ١ به١ٜٔ غت٢ باًٜؤ ئ١ٚ نؤز١ٜ٠ ن ٍَ ١ٖٜـ١   ي َٜت ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ئا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ ن١ْس ؾـؤؾ١ ١ ز٠ضز

َٝو ئـٝـ ز٠نـ١ٕا ئـ١ٚ            ٚ ن١ْس س١ؾاض٠ ١ٜ١ٖ ٚ ي١ ب١يـ١زٜات نـ١ْس نـ١ؽ ئـٝـ ز٠نـاتا ض ٠ٚختـ١ غـ١عات
تاٜا٣١ْ ن١ ز٠ٜطؤِضٕ ن١ْط١ٓٝ ٚ ن١ْط٢ ز٠ب٢ بٝطؤِض٣ا ١ٜع٢ٓ غٝا٣١ْ ئ١ٚ ١ْٚع١ ١َنائٝٓا١ْ ٣َٚٛ١ٖ يـ١ٚ  

َٝو   نتاب٣١ ١ٜ١ٖ ٚ ن١ َٔ ز٠ ٜه٠ٚ١َ١ ٚ ز٠ظامن ت١ي١ؾؤٕ ئ١َِطؤ ئ١َٔ زٚٚض ب٢َ خٛا١ٜ زٚٚض ي١ ٖـ١َٛٚ ن١غـ
َٜط٣٠ ئـ١ٚ ْٝعاَـ٢              َِٝ بـ١ طـٛ َِٝ نانـ١ ز٠َيـ َطز١ٜٚٚنُإ زَي َـطز، ت١يـ١ؾؤ٢ْ غـا١ٜم سـ١ؾاض٠ن٢ ز٠نـ١ّ ٚز٠َيـ

٢َٝ ق١بط٠ن١ّ بؤ زَي بس٣٠.ب١ي١ز٣١ٜ ئ١تٛ ١َ  دبٛض٣ ب
َٝه٢ ز٣        ئ١ٚ غٝػت١ُ ب١ِضاغت٢ خ١َيه٢ ئٝػطاس١ت ث٢َ  ز٠نـات، غـا١ٜم ت١نػـ١ٝى يـ١ دـاز٣٠ ز٠ِضٚات ٚ ٜـ١ن

َٝـت خ١ضٜتـ١ن٢ ظٝـسٜؤ٢ٜ يـ١ ْـاٚ غـ١ٜاض٠ن٣١           َٜٝـ١ا ئ١طـ١ض ئـ٠ٚ١ ب ز٠َي٢َ ئ١ض٣َ نان١ ١ْقًٝات٢ ب١غسا١ٜ ي١ نٛ
َٜـت، َـٔ ز٠نـ١ُ            خؤ٣ ١ٖب٢َ ظؤض ب١ ئاغـا٢ْ ظٝسٜؤ١ٜنـ٣١ ز٠زاتـ٢َ ٚ خ١ضٜتـ١ ٚ داز٠نـا٢ْ ثـ٢َ ْٝؿـإ ز٠زض

١َٜٝنـ١ت بطـؤِض٠،     ١َتاض٣ سازٜػ١ٜ١ى ٣١َٜٝ ١ٖٜـ١ ٚ ِض ١َٜٝ ثٝؿإ ز٠زات ٚ ز٠َي٢َ، نان١ طٝإ سازٜػ١ ي١ٚ ِض ي١ِض
َٞ بـ١ تـ١ختٝت بـِطؤّ ئـ٠ٚ١       َٝٞ ئ٠ٚ١ ت١ختٝت١ ز٠بـ ًَ َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ، ئ١ٚا١ْ ١َٖٛٚ ز٠تٛا٢ْ ئ١تٛ ب ب١ِض

 ت٢ ب١ًزٜات ٚ ٠ٚظاض٠ت٢ ث ْساْإ.ب١ْٝػب١ت ٠ٚظاض٠
َٜع ٠ٚظٜط٣ ئٝعُاضّ طؤت . ن١ بؤ ٠ٚظاض٠ت٢ ث ْسا2 َٝٔ )بؤضز٠ ضؤت( ئ٠ٚ١ّ ب١ ب١ِض َٝٞ ز٠َي َٝو ١ٜ١ٖ ث ْإ ؾت

َٜو ١َؾاضٜعُإ ١ٜ١ٖ ي١ بٛزد١ ي١ ت١ٚض٣ َٛدا١َالت١، ئ١ٚ ت١ٚض٣  ١َُٝ ١ْٖس ناى نا١َضإ، نان١ طٝإ ئ
َٝٓ  ٌَٝ، ١ٖض نًٝؤ  َٟ، َٔ داز٠نٞ ز٠ن١ّ ي١ سسٚز٣ ث َٝت١ ز٠ض َٞ ب َٜه٢ َٛدا١َالت١ بؤ ٖاٚٚيت٢ ز٠ب ١َتط

َٞ، ب١ ًَٕٝٛ ز َٝطاْٝـ ئٝػتٝؿاز٠ٟ يٞ ز٠نات ٚ ؤي١غ١ض٠ َٔ ب١ غ١ز ١ٖظاض زؤالض ب َٞ، نان١ طٝإ ئ٠ٚ١ ئ الض ب
َٞ ئ٠ٚ١  تٛضنٝاف ئٝػتٝؿاز٣٠ يٞ ز٠نات، بؤنٞ ئ١ٚإ ٣٠ْٛٝ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ١ْز٠ٕ ن١ ي١ ١َٖٛٚ ئ١عطاؼي زْٚٝاٜ

َٜت، ٠ٚ ئ٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، زٚٚ ٚيت ن١ ئٝػتٝؿاز٣٠ ي١ ١ٜى ١َؾطٚع ز٠نات ٖ ١ضزٚٚ ئٝػتٝؿاز٠ ت١عيري ز٠نط
َٝيَن  ٠ٚ ث١ِٜط٠ٚ٠نٞ ق١ت بٛزد٣١ بؤ زاْاْط٣َ، َٛغت١ؾاض٣ َايٞ ١ٜ١ٖ ئ٣٠ٚ١ ت١عيري ز٠نات ١َٖيٝس٠غ١ْط

.َٞ  تٝذاضٟ زاز٠ْ
ططضيإ ئ٠ٚ١ َٛدا١َالت١ ق١ٜسٟ ْانات ئ٠ٚ١ ظضٚؼي غٝاغ١ٝ، ظضٚؼي نٛضزغتا١ْ، ١َٖٛٚ ت١ظس١ٝٝنٞ بؤ  

َٟ، ب١يّ ئ ٠َٛٝف ئ٣٠ٚ١ ي١بٛزد٣١ بؤٟ ٖاٚغ١ْط به٠ٚ١ْ١، ئ١ط١ض ئ١ٚ ؾاٌٜ ٚ ئ١ٚ غٝػت١َ١ ١ٖبٞ ز٠زض
َِٝ نان١ َٔ ئ٠ٚ١ْس٠ ثاض٠ّ ي١ طريؾاْٞ خؤّ بؤ تٛضنٝا غ١ضف نطز٠ٚٚ ٜإ بؤ ئريامن غ١ضف نطز١ٜ َٝٞ ز٠َي  ،ث

َٝهٞ تط َٝؿ١ى.َٛقابًٝٞ َٛقا١ٜظ٠ٟ ؾت ٍَ ز٠نات، ئ٠ٚ١ٜإ ن  ّ ي١ط١
 َِٝ َٝؿ١ن٢ تط َٔ ز٠َي َٝبٕٛ ٚ ن١َي١ْساّ ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝازا ث١ِٜط٠ٟٚ ن١َي١ْساَٞ َٛاق١ؾاتٞ بٝٓا ن ْٝؿت١د

ؾ١ضقٞ ١ٜ١ٖ، ي١ ز٠ضن٣١ ز٠ططٟ، ي١ ث١ْه١ض٣٠ ز٠طط٣، ي١ ث نٞ نطز٣٠ٚ١ْ ئؤتؤَاتٝو ز٠ططٟ، س١تتا 
َٝػتا ي١ّ نٛضزغتا٣١ْ ئ١ٚ ١َٖٛٚ ن١ّ ئ١ْسا١ََإ ١ٜ١ٖ ب١ ن١ّ ئ١ْسا٢َ ت١بٝعٞ ب١ ن١َي١ْساَٞ ؾ١ِض  ئ

َٝػتا ق١ت ن١ؽ ١ْب٠ٚٛ ١ٜى ن١ؽ ) َٞ باب١ ئ٠ٚ١ ب١ ١ٖ11تتا ئ ًَ ( خاْٞ بؤ ن١َي١ْساَٞ ث١نه١ٚت١ بهات ٚ ب
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ًَٞ ئ٠ٚ١ َٛاق١ؾاتٞ ن١َي١ْساَٞ ي١ غ١ض٠ ئ٠ٚ١ زٜػإ ١ْقك١ن١ َٛاق١ؾات١ ن١ ئ١تٛ ي١زْٚٝاٜٞ ثٝؿإ بس٠ ب
 ي١ ث ٕ.

٠ٚ١َُٜ غ١ض ْٛقت١نٞ ز٣ ط١ضَٝإ بطاز٠ضإ ئ٠ٚ١ْس٠ باغٝإ  ٍَ ي١ٚ َٝش٠ٛض٣٠  ز َٝٓ  غا َٞ نطز َٔ خؤّ ث ي
 َٔٝ َٝطٟ زٚعا٣ ي١ ١ٜن١نٞ ز٠ن١ٜٔ ز٠َي َٝٔ تٕٛٚ ب١ تٕٛٚ نٞ، ئ١َ١ ي١ ١ٖٚي ئٝؿِ نطز١ٜ ١ٜى ب١ ١ٜنٞ بًَ
تٕٛٚ ب١ تٕٛٚ نٞ، ١ٜعين ب١ تْٛٚٞ بابا نٞ، تْٛٚٞ بابا خؤ٣ ي١ خؤ٣ زا ١َل١َ١ن١، ئ١ٚ ١َل١ٜ١َ١ ض 

َٝت١  ٍَ ١ْٝ ب١ؾ١ض ٠ٚن٢ ز٠ن َٞ ٠ٚن٢ َٔ ي٣َٚ١ بّٛٚ ن١ْططٜإ ز٠نطز ي١ْغا اٚ ئ١ٚ ١ٖض زٚٚ شٕ، ئ٣ٚ١ غاَي
 ت١ْٚٛ شٜاْٝإ ي١ ز٠غتسا.

 ١َُٝ َٝه٢ئاٜا ئ٠ٚ١ ١ْٖس٣٠ ْاٜين ئ َٝٔ ئ٠ٚ١   ت١ي١ ؾطٜه ًَ ١َُٝ زاْٝؿتري ب َٜو ن١ ئ ٠َٛٝض بؤ به١ٜٔ بٝه١ٜٓ١ ث
َٝٔ ئ٠ٚ١ت١ ب١ ت١بٝع١ت ٚ ب١ ًَ ؾٝعٜائ٢ ئ٠ٚ١ ي١ ط١ضَٝإ ١ٜ١ٖ  ط١ؾتٝاض٠ ١َل١َ١ن١ؾٞ ْٝؿإ بس٠ٜٔ ب

َٞ ز٠ٜبٝيَن، ئ١ٚ ١َل٣١َ١  َٞ ز٠ن ثاض٣٠ بٝتاق٣١ بؤ برِبٜٔ َٔ َٛت١ئ١نٝسّ ئ١د١ٓبٞ ي١ ئ١َ١ضٜهاف ب
َٞ ؾ١ٖٝس٣ تٝسا١ٜ، ب١ ١َٖٛٚ  َٝهٞ ط١ضَٝإ به٠ٚ١ٜ١ غ ئ١ْؿازي ن١ ي١ ط١ضَٝإ نطا١ٜ ز٠ضن٣١ ١ٖض َاَي

َٝري نان١ طٝإ ؾٝي١ت١نا٢ْ ئاٜا ٖٝ  ئ٠ٚ١ ١ْٖس٠ٟ ْاٜين ثاْٛ ًَ َٝـ غ١ضت١ن٢ ب١َؤ، ب ِضاَا١ٜى به١ٜٔ ي١ث
َٞ، ئ١َ١ ز٠تٛاْري  ئ٠ٚ١ ١َل١َ١ن٣١ ئ١ْؿاٍ ٚ ب١ؾ١ض٠ناْٞ ١ٖض بٝتاق٣١ ئ١ط١ض ب١ ١ٖظاض زٜٓاض ب

َٜع غ١ضؤن٢ ت١خت٣١ٝ ١ْؾ١قات٢ َٓساَي٢ ئ١ْؿاٍ ٚ ؾ١ٖٝس به١ٜٔ ئ١ٚا١ْ ١َٖٛٚ ث ٕ ٚ ب ٛزد١ْ١، ب١ِض
 ث١ضي١َإ.

َٝٔ با  َٜٓط ن١ ثاغ ( به١ٜٔ ي١ نؿطٟ ١ْٚع١ بٝٓا١ٜى ١ٜ١ٖ َٔ خؤّ ن١ ي٣َٚ١ بّٛٚ ئ١ط١ض ب غ٢)بٝ ز
ئٝؿُإ ز٠نطز ئ١ٚ خاْٝا١ْ  (un)( ن١ ي١  2113، 2112( خاَْٛٚإ  نطز١ٜ، غاَيٞ) 451( خاْٛٚ)81)

َٞ ١ْٝ ئ١ٚ ع١ٜطا١ْ ن١ َٝٔ ئ١ٚ نا١ْ ب١ضزا٣١ْ نؿط٣ ي١ ٖٝ  د َٞ ز٠َي ب١  ت١بٝع١ت١نٝإ ١ٜ١ٖ ع١ٜطاْٞ ث
َٝت١ ن١ُْٝتؤ  َٞ نٛيؿ١ ز٠تٛاْٞ خا٠ْٚٛن٣١ به٣١، خؤٟ ي١ خؤٟ ب١ ق٠ٛت ز٠بٞ، ز٠ب َٞ ن١ُْٝتؤ ب خؤٟ ب
َٝت١  َٜو، بب ٠َٛٝض َٝت١ ث ١َُٝ ئ١ٖٚا به١ٜٔ، ئ١ٚ ن١غ٢ ن١ ز٠نٞ ئ٠ٚ١ بب َٞ خاْٞ صيٛظ٠دٞ ئ ئاٜا ق١ت ١ْبٛٚ غ

َٜع ٠ٚظٜط٣ ث ٕ ز َٜه٢ ضظم بؤ ط١ضَٝإ، ب١ِض َٜو ٜإ ١َقس٠ض َٜٓط ن١ ثاغ (، ط١ؾتٝاض َٞ )بٝ ز اْإ ن١ ز٠َي
َٞ ِضابطا، ب١ خ َٜٞ ب١خؤٟ ث َٝٞ بط١ِض َٜٓط ن١ ثاغ ( ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ئ١تٛ ١َْتٝك١ى ي ؤٟ ب١ ثاض٠ٟ خؤ٣ )بٝ ز

َٝٞ بصٟ، غٛثاؽ.  ث
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع/غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

َٜعناى عبس ايطظئ ؾ١ضَٛٚ  ب١ِض
َٜع عبس ايطظئ سػري ابابهط:  ب١ِض

 َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.ب١ِض
ِٜٚطا٣ ز٠غت خؤؾ٢ ي١ يٝص٣١ْ زاضاٜٞ بؤ ئ١ٚ َاْسٚٚب٣١ْٚٛ ن١ ئ١ّ ِضاثؤضت١ٟ زضٚغت نطز١ٜ، خػت١ٝ 
٢َُٜ نٛضزغتإ،  ١َُٝ ٠ٚ ب١تاٜب١ت٢ ز٠غتٓٝؿاْهطز٢ْ خاَي١ الٚاظ٠نا٢ْ ْاٚ ثِطؤش٠ بٛزد٣١ ١ٖض ب١ضز٠غ  ئ
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ زٚا٣ ظٜاتط ي١ ) ٞ ( ئ١ْساّ زٚا111ّٜ ث١ضي١َإ قػ٣١ نطز١ٜ، )( ئ١ْسا111ب١ِض
 ط١ٜؿت١ َٔ.

َٝط٠ ١َٖٛٚ قػ١ناْٞ َٔ  َِٝ زاض بِطٜٓٝـ ب١َٔ ِضا١ْط١ٜؿت٠ٚٛ، ئ١ٜٚـ  ي ًَ َِٝ ٠ٚنٛ ب ًَ نطا١ٜ، ْاظامن نٞ ب
َٝه٢ ئ٠ٚ١ْس٠ ططْط ٚ ناض٠ْٛٚغػاظ٠ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ قٛٚت٢ شٜاْٞ ضؤشا٣١ْ  ١َْا٠ٚ، ب١ِضاغت٢ بٛزد١ باب١ت

َٜٝٛػت١ ي١ غ١ض سه١َٛت٢ خ١َيه٢ نٛضزغ َٟ، ث َٟ ب١ٖ١ز٠ض بسض تإ، زاٖات١نا٢ْ ْٝع١ُتٞ خٛاٟ ط١ٚض١ٜ٠، ْانط
َٞ بهات ب١َ١ب١غت٢  َٝب١د ٢َُٜ نٛضزغتإ ث ْٞ زاِضؾتين ثِطؤش٣٠ ط١ٚض٠ٚ غرتاتٝص٣ ي١نٛضزغتإ د ١ٖض

ٍَ ٚ ثٝؿ١غاظٟ ٚ ط َٜطخاْٞ ئابٛٚض٣ ب١تاٜب١تٞ ي١ بٛاض٠نا٢ْ نؿتٛنا َٝـ خػت٢ٓ ٚيت ٚ ش ١ؾت ٚ طٛظاض، ث
َٝت١ خ١َيه٢  َٝو ظ٠ض٠ضٚ ظٜا٢ْ ١ٜنذاض ظؤض ز٠ط١ٜٓ َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ ب١زٚا ن١ٚت٢ٓ بٛزد١ ١َٖٛٚ غاَي ب١ِض
َٝػتا  َٝت١ ٖؤٟ ئٝؿًٝ  ب٢ْٚٛ باظاِضٚ ناضٚ دٛٚي٣٠ٚ١ْ طٛظ٠ضاْٞ خ١َيه٢ نٛضزغتإ، نْٛه١ ئ نٛضزغتإ، ز٠ب

َٝج١ِض٠ٜٛ ي١ غاَي٢  اغاٟ بٛزد١ ي١ٚا١ٜ١ْ خ١ضض ٣ بٛزد١ ي١ ز٠ض٣٠ٚ٠ ٜ، ْعٜه٣١ 2112٠ْٛٝؾ١ف َاْط ت
َٜت.  بهط

غ١باض٠ت ب١ ثِطؤش٠ زٚا ن١ٚٚت٠ٛنإ ٜإ ب١ضز٠ٚا١َنا٢ْ َا٠ٚ١ْ ئ١ٚا٣١ْ ن١ نطا٠ٚ١ْ، ١ٜع٢ٓ ب١ ؾهط٣  
َا٠ٚ١ْ ب١ضز٠ٚاّ ثاض٣٠ ز٠ز٢َْ٠، ئ١َ١ف بؤ ت١ٚاٚ نطز٢ْ ئ١ّ ثِطؤشا١ْ ثاض٠ ز٠ز٠ٕ، ئ١ٚ ثِطؤش٠ ئ١َ١ف 

َٝت١ ٖؤٟ ب١ضب َٝؿ١ بؤ ز٠ظطا٣ ز٠ب َٝت١ ٖؤٟ زضٚغت ب٢ْٚٛ ن َ ٚ ب٢ْٚٛ بٛزد١، ن١ بٛزد١ ب١ضبَ ٚ بٛٚ، ز٠ب
َٜطٟ زاضاٜٞ ٚ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜٞ ن١ ْاتٛأْ ب١ ئاغا٢ْ ت١قؿ١ٟٝ سٝػابٞ خٝتا٢َ خؤٜإ زضٚغت به١ٕ  ناٚز

َٞ ب١ضْا١َٜٞ سه١َٛت ٚ ثهِطا٢ْ ث٠ٜٛ١ْ َٜت٠ٚ١ بؤ ب َٝطٕ بؤ ث١ضي١َإ ئ١َ١ف ز٠ط١ِض َٝٛاٚ بٝٓ ٕ س٣ ْ
 ناٚزٜط٣  زاضاٜٞ ٚ ٠ٚظاض٠ت١نإ.

َٞ نطزٕ   َٝب١د َٜٝٛػت١ ي١غ١ض سه١َٛت ثاض٣٠ ئ١ٚ ثِطؤشا١ْ ن١ زٚان١ٚت١ْٚٛ ٜإ ١ْن١ْٚٛ بٛاضٟ د بؤ١ٜ ث
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  َٝت، ب١ِض ٣١َٜٓ سه١َٛت تانٛ ثاض٣٠ ئ١ٚ ثِطؤشا١ْ ب١ٖ١ز٠ض ١ْن َٝت٠ٚ١ بؤ خ١ظ َٜٓ بط١ِض

١َُٝ ١َٖا١ْ، ث١ض٠ٚضز٠ ئ١ط١ض غ١ٜط به١ٜٔ غ١باض٠ت ب١ ث١ض٠ٚضز٠ ب١ِض اغت٢ ن١ْس غاَي١ ئ١ّ بٛزد٣١ٜ١ ئ
ي١ِض٣ٚٚ خع١َتطٛظاض٣ ي١ ْاٚ ١َنت١ب١نإ ١َغ١ي١ٕ بؤ صي١ْٚٛ بؤ ١ٖض  ،ٜٚطا١ْ، ١ٜعين ي١ ِض٣ٚٚ بٝٓا٠ٚ

َٝسا١ٜ، ي١ْاٚ ئ١ٚ ١َنت١ب١ف ئا٠ٚن٣١ بؤط١ْ١، َٝسا١ٜ ٜإ غ٢َ ز٠ٚا٢َ ت  ١َنت١ب١ن٢ بهري زٚٚ ز٠ٚا٢َ ت
َٝـ غ٢ غاَي١ ي١غ١ض٠ ن١ؽ ١ْب٠ٚٛ ثاى بهات٠ٚ١ ٜإ  ثٝػ١، تاْه٢ ي١غ١ض با١ْن١ ١ٜ١ٖ ئ٣٠ٚ١ َٛض٠ب١ع١ن١ ث
َٞ ةؤ٠ٚ١ْ،  َٝو ١ْٝ، َٓساَي١نإ، ت١َي١ب١نإ ْاتٛأْ ئا٣ٚ ي َٜو ٚ ث بطؤِض٣، ب١يٛع١نإ ٜإ س١ْ١ؾ١ٝنإ ظؤض ِض

َٜت٠ٚ١ بؤ ئ٠ٚ١ ن١ ْ َٝٞ ز٠غتؿؤض ثٝػ١، ئ٠ٚ١ف ز٠ط١ِض ١ ؾ١ِضاؾ٢ ١ٜ١ٖ ١ْ س١ض٠غٞ ١ٜ١ٖ، ١ٜع٢ٓ س١تتا د
ًَهٔ ٚ  ٠ٚ١َٜٓ ي١ ١َنت١ب ز٠بٝٓري ثٝؼ ٚ ن ١َُٝ ؾ١ِضاؾ٢ ١ْٝ ن١ َٓساَي١نإ ز٠ط١ِض ظؤضب٣١ ١َنت١ب١نا٢ْ ئ
 ١َُٝ َٟ باؾ١ بؤ ئ تؤظٜإ ي١ غ١ض٠، بؤ ٚا١ٜا ز٠َي٢ ٠َٚي  ئ١َِطؤ غِط٣٠ َٔ بٛٚ ١َنت١ب ثاى نطز١ٜ، ئ١ض

َٝو زاْاْري بؤ ١َٖٛٚ َ َٝه٢ ث ْ َٜٝٛػت١ ظضٚض٠ت َٝو زابٓري ئ١َ١ ١ٖض ث َٝو زابٓري، س١ض٠غ َٝو ؾ١ِضاؾ ١نت١ب
ٍَ بٛ َٝهٞ زَيدٛؾه١ض٠ ئ١َػا  زد١ٜ١ن٢ باؾ٢ بؤ ث١ض٠ٚضز٠ زاْا٠ٚ.ئ١غاغٞ بؤ ث١ض٠ٚضز٠، خاَي
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َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ بؤ ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ٚ بؤ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ سٝك٣١ ئ١غ١ز بس١ْ٠ ئ١ٚا٣١ْ ن١   َٝط٠ ث ب١يّ ي
َٜٓٔ بؤ ؾ١ِضاؾ١نإ، ؾ١ِضاف ظؤض ظ٠ِضِٚض١ٜ بؤ ١َنت١ب ١َٖٛٚ ضؤش٣َ قٛتابٞ ْاتٛا٢َْ ١َنت١ب ثاى زاضي١ ظض

بهات٠ٚ١، غ١باض٠ت ب١ ئ١ٚا٣١ْ ز٠ضز٠نٔ، ئ١ٚا٣١ْ ت١خ١ضٚز ز٠ن١ٕ، ئ١ٚا٣١ْ ي١ ١َنت١ب ي١ٚا١ْ ْعٜه٣١ 
َٜٔا 31) َٟ زاز١َ٠ظض ٍَ ١َزض٠غ١ناْٞ ئ٢ًٖ١، ئ١َ١ ي١نٛ َٞ ي١ط١  (١ٖظاض ز٠ب

َٜين، ب١يّ ئ١ط١ض سه١َٛت ث ْٞ غرتاتٝص٣، ١ٜع٢ٓ ثِطؤش٣٠ ط١ٚض٣٠ سهَٛ ١ت ْاتٛاْٞ ١َٖٜٛٚإ زا١َظض
َٞ، ي١ضٟٚٚ ثٝؿ١غاظ٠ٚ١ٜ ي١ض٣ٚٚ نؿتٛناَي٠ٚ١ٝ، ئ١ٚا١ْ ي١ٚا١ٜ١ْ ز٠ٚض٣ خؤٟ بيَب ٚ  غرتاتٝص٣ ١ٖب

ٍَ سه١َٛتٝـ َٞ. زا١َظضاْسٕ ٚ ي١نؤ َٝت٠ٚ١، سه١َٛت باضٟ غٛٚى ب  بب
َٜع غ١ضؤن٢ ث   َٜب١غتٝإ ١ٜ١ٖ غاَيٞ ب١ِض َٜب١غت١نإ ئ١ٚا٣١ْ ن١ ي١ْاٚ زائري٠نإ طط ١ضي١َإ غ١باض٠ت ب١ طط

َٜو  َٜٓٔ، ١ٖضن١ْس٠ ١ْٖس ١َُٝ ت١ئهٝسَإ ي٠ٚ١ نطز ١ٜع٢ٓ ئ١ٚي١ٜٚ١ت بس١ْ٠ ئ١ٚإ، زا١َظض ثاضٜـ ئ
َٜب١غت  َٝهٞ زا١َظضإ، ب١يّ َإٚ خع١َتٝإ بؤ سٝػاب ١ْنطز١ٜ، ِضاغت١ ٠ٚخت٢ زا١َظضا بٛٚ ب١ طط ؾؤِضَ

َٝط١ٜ٠ ئ١ٚا١ْ  َٝػتا ي َٛ سٝػاب ١ْٝ، زاٚا ز٠ن١ٜٔ ي١ ٠ٚظٜط٣ زاضاٜٞ ئ َٝٔ ئ١ٚ خع١َت١ بؤ ت َٞ ثِط ز٠ن١ٕ ز٠َي ث
 َٞ َٞ، ع١زاي١ت َٝه٢ ئٝٓػاْٞ ب ١َٖٜٛٚإ بؤٜإ ب١ خع١َت سٝػاب بهطم، ٠ٚنٛ ع١زاي١ت٢ ث١ض٠ٚضز٠، ٠ٚنٛ ؾت

َٝو ١ٖ ١َُٝ ئ١ٚ خع١َت١ ي١بري ١ْن١ٜٔ، ن١غاْ َٞ بؤ ئ ١ٜ ثري ب٠ٚٛ ٜإ ط١ٚض٠ ب٠ٚٛ عَٛطٟ ن٠ٚٛ ب١ ض غ٢ ب
َٞا غ١باض٠ت ب١ ثِطؤش٠نا٢ْ ظاخؤ َٔ باغ٢ ز٠ن١ّ، ثطز٣ ز٠الٍ زٚٚ ي١  غاَيٞ تط ثِط ز٠نات٠ٚ١ ت١قاعٛز ب

َٞ ي١ غاَيٞ  َٜه٢ نؤ١ْ ئ٠ٚ١ خ١ضٜه١ ز٠ِضٚٚخ بٛزد٣١ بؤ زاْطابٛٚ ْاظامن  2111ِض٠ؾٝك١نامن باغٝإ نطز، ثطز
١َٜٓٚاض٠نإ نان٢ ز٠ناا ٠ٚظاض٠ت٢ ِضؤؾٓبري ٣ نان٢ ز٠ناا ٜإ ٠ٚظاض٠ت٢ ئا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ نان٢ ز٠ناا ٜإ ؾٛ

َٝهٝإ ِضؤش٠ى ن١ٜٓٚٛ ئ٣َٚ١ غٝاد٢ زاْا٠ٚ، غ٢ُٝ  ثِطؤش٠ى ثاض٣٠ زاْا٠ٚ، ثِطؤش٠ن١ َا٠ٚ ي١ ب٢ٜٓ١ ١ٖض غ
َٝت١ غ١ض٣ ناب١ٓٝن٢ زاْا٠ٚ، طٛشيإ ئ٠ٚ١ ن١ٝٝا طٛتٝإ  ًَٔ ن١ؽ به َٝ َٝدػت٠ٚٛ، ْاٖ ئ٠ٚ١ خ١ضٜهري نان٢ ت

َٟ ب٠ٚٛا ن٢َ  َٞ ١ٖضٚا َا٠ٚ، ١ٜعين ْاظاْٞ ئ٠ٚ١ ي١ نٛ َٝو ز٠ب َٝػتا نان٢ ١ْنطز١ٜ ئ٠ٚ١ غاَي ز٠ن١ٜٔ، تا ئ
َٞ ١َٖيه١ْس١ٜ  َٞ غ١ز ١َتط ي١ ب١ض ز٠ضطا٣ ظاْهؤن١ ثِطؤش١ٜ٠ن٢ ي َٝٞا ظاْه٣ٛ ظاخؤ ْعٜه٣١ غ ب١ضثطغ١ ي

َٞ، نٛاض ١َتطٟ ١َٖيه١ْس١ٜ  َٝؿ٢ غ َٞ ن١ؽ ١ْٝ ناض٣٠ بها، ١َٖٛٚ ضؤشٟ ؾؤؾ١َيٞ زا١ٜ ث َٝو ز٠ب ئ٠ٚ١ غاَي
 َٞ ١َٝٝ ٚ نٞ ي َ  ن٢َ ب١ن َٝطٕ، ١ٜعين ْاٜعاْٞ َٝس٠ن٠ٚ١ْ١، ئ١ٜط َٜهٞ تط خؤَي١ن١ ت َٜٔ خؤَيٞ ١َٖيس٠ططٕ، داض ز
َٝج١ِض٣، ئ١َ١ف ْاظامن ثطغٝاض ي١ ٠ٚظٜط٣  َٞ ت ًَجا٠ٚ ْاتٛاْ َٜٞ ئٝعزحياّ نطز١ٜ، ظغتاْإ قِٛضٚن ز٠ناا ئ١ٚ

 ١ْ ب١ ن٣َٛ ط١ٜؿت٠ٚٛ ٚ نؤٕ نؤ١ْٝ.اث ْساْ
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ ب١ِضاغت٢ ي١ ظدمري٠ )   َٛ ـ 37ب١ِض َٜطاٟ ظاخ (٣ ٠ٚظاض٠تٞ ئا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ نانطزْٞ ِض

َٜطٜؿه٢َ ب١ زضٜصاٜٞ ) َٞ ٚ ز ( نًٝؤ١َتط طٛش٣١َ ثِطؤش٠ غ٢َ ١ٖظاضٚ ؾ١ف غ١ز ًَٝاض زٜٓاض٣ 86نا٢ْ َاغ
َٛزاْابٛٚ، بؤ غاَيٞ  ( ي١ ٠ٚظاض٠تٞ 47ًَٝاضٟ غ١ضف نطز١ٜ، ١َٖإ ثِطؤش٠ ي١ ظدمري٣٠ )زٚٚ 2111ب

َٜطا٣ ظاخؤ  َٜطٜؿه٢ ١ٖض ) -ئا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ ٖات٠ٚٛ نانطزْٞ ِض َٛ ز َٞ ب ( نًٝؤ ١َتط٠ بؤ غاَيٞ 86ناْٞ َاغ
َٝؿٓٝاض٠نإ ٖات٠ٚٛ ) 2112 َٝٓ  651ي١ ثِطؤش٠ ث َٞ غ١زٚ س١ؾتاٚ ث ( ضؤش٣ بؤ زاْا٠ٚ طٛش٣١َ زٚٚ ًَٝاضٚ غ

َٜو ٚ ؾ١ف غ١زٚ نٌ ١ٖٚؾت ًَٝؤ٢ْ غ١ضف نطز٠ٚٚ، بؤ 2111ٝؤٕ زٜٓاض٣ بؤ زاْا٠ٚ، بؤ غاَيٞ ًَ ، ًَٝاض
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َٝط٠ ثطغٝاض ي١ ٠ٚظٜط٣ ث ْساْإ ز٠ن١ّ ئ٣٠ٚ١  2112غاَيٞ  َٜٝٛػت١،  َٔ ي زٚٚغ١زٚ غٞ س١ٚت ًَٝؤْٞ ث
َٜع٠ٟ  َٝس٠ث١ِض٣ نٝا١ٜى ١ٜ١ٖ ن١ يؤؾ٣١ ظض َٝج١ِض٠ٜٛ، ي١ باتٛٚؾ١ ت َٜطا ت َٝٔ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ٜإ زٚٚ ي١ٚ ِض َٞ ز٠َي ث

َٜط٠  َٟ ٚ ئا٣ٚ ي١ ش َٞ، نْٛه١ خٛ َٝو ز٠ن َٞ ت ئ٠ٚ١ْس٣٠ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ي١ٚ يؤؾ١ٜ١ غ١ضف به١ٕ ١َٖٛٚ غاَي
َٞ زضٚغت٢ ز٠ن١ٕ، زٜٛاض زاب٠ٚٛ ب١ض٣َ ب١ق١ َٝهه٠ٚٛ، َٔ ت ئ١ّ بٝٓا١ٜ ب١ضظ٠، ٣َٚٛ١ٖ ضٚٚخا١َٖٛٚ غاَي ٠ٚ، ت

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ بؤ ٠ٚظٜط٣ ث ْساْا َٝت١ نٛاض، ث َٜع٠ ٣َٚٛ١ٖ ْاب َٟ بؤ خٛاض٣َ ال٣ ط١زي ظض َٜط١ٜ١ بطؤِض ٕ ئ١ٚ ِض
 َٞ َٝت٠ٚ١، ئ١َ١ ١َٖٛٚ غاَي ٍَ ز٠ب َٝسا ز٠نط٣َ ب١ٜ١نذاض ي١نؤ َٞ ١ٜنذاض ١َغط٠ؼي ت َٝٓ  نًٝؤ ١َتط، باؾرت ز٠ب ث

َٞ، ئا٣ٚ ي١ ب١ٓ خؤٟ ْ َٝهس٠ن َٞ، ١ٜع٢ٓ ن١ْس تٝسا غ١ضف بهطم ١ٖض ت اطط٣َ، ي١ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ب١ٖ١ز٠ض ز٠ن
َٝط٠ باغ٢ نطز ثِطؤش٠ 79ظدمري٣٠ ) ٢ًَٝ نٝاٟ ١َتري، نات٢ خؤ٣ ي ( ٠ٚظاض٠تٞ ئا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ زٜعاٜين تْٛ

َٜٝٛػت بٛٚ بؤ غاَيٞ 381بٛٚ) َْٛٞ بؤ زاْابٛٚ، ث َٝٓ  غ١ز ًَٝ  2111( ِضؤش٣ بؤ زاْابٛٚ، نٛاض ًَٝاضٚ ث
ٖاتبٛٚ، ب١يّ ١َٖإ ظدمري٠ ي١ ١َٖإ  2111ًَٝاض٠ى ٚ ْٝٛ غ١ضف بهط٣َ ي١ ثَطؤش٠نا٢ْ ب١ضز٠ٚا٢َ غاَيٞ 

َٝؿٓٝاض٠ناْٞ  ، ١ٖظاضٚ ١ٖؾتا ِضؤش٣ بؤ 2111ثِطؤش٠ ي١ ظدمري٣٠ زٚٚ ٠ٚظاض٠تٞ ئا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ ي١ ثِطؤش٠ ث
َٝػتا  2111زاْابٛٚ، طٛش٣١َ غ٢ ًَٝاض٣ بؤ زاْابٛٚ ن١ ي١ غاَي٢  نٛاض ًَٝاض٣ بؤ غ١ضف نطزبٛٚ، ب١يّ تا ئ

َٞ نط َٝب١د ١ْٖات٠ٚٛ،  ْاظاْري ن٢ ب١غ١ض ٖاتا  2112زٕ ٚ ي١ ثِطؤش٠نا٢ْ ب١ضز٠ٚاَٞ غاَيٞ ١ْٖات١ٝ د
ئ١ط١ض ٠ٚظٜط بؤَإ ضٕٚٚ بهات٠ٚ١، ي١ ظدمري٣٠ ز٣ٚٚ ٠ٚظاض٠تٞ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ ط١ِضإ ب١زٚا٣ ْػتٕٛٚ، 

ت١ضخإ  ئاغٔ، ق١ظا٣ ئاَٝس٣ ْاس١ٟٝ نا٢ْ َاغ٢ طْٛس٣ بٓاظ٢َ، طٛش٣١َ ثِطؤش٠ نٌ ْٚؤ ًَٝؤٕ زٜٓاض٣ بؤ
َٞ ١ْبٛٚ، ب١ نؤ٣ طؿت٢ ي١ ثِطؤش٠ناْٞ 2111نطابٛٚ بؤ غاَيٞ  َٝب١د  2112، ْاظامن بؤنٞ ئ١ّ ثِطؤش١ٜ٠ د

دمري٣٠ نٛاض غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ ١ّٖ ترِيٚا٢ْٓٝ بؤ ثؿهٓري  ي١ ْٝؿت٣ٚٛ قِٛضقٛؾِ  ١ْٖات٠ٚٛ، ظ
زٜٓاض٣ بؤ زاْابٛٚ، ب١يّ  )ِضقام(، ظٜٓو ي١ باؾٛٚض٣ طْٛس٣ بٓاظ٢ ق١ظا٣ ئاَٝس٣ ْؤ١ٖت ٚ ْؤ ًَٝؤٕ

َٝهطزٕ ٠ْٚاظاْري ي١ ثِطؤش٠ ب١ضز٠ٚا١َنا٢ْ  َٝب١د َٝهطزٕ ١ْن٠ٚٛ بٛاض٣ د َٝب١د  2112ئ١ٜٚـ ١ْٖات١ د
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ ب١ِضاغ   ١ْٖات٠ٚٛ ْاظاْري ن٢ زَي ٖاتا ئ١َ١ف ئ١ط١ض د١ٚاب ٠ٚضبططٜٔ باؾ١، ب١ِض

َٝٓإ باغ٢ ز٠نط٣َ، ٚدٛز٣ ١ٜ١ٖ، ي١غاَيٞ َٝٓ  ًَٝاض بٛٚ، ي١غاَي٢  2111 نٛضت ٖ ١ٖؾت غ١زٚ غ٢ ٚ ث
َٝٓ  غ١زٚ ؾ١غت ٚنٛاضٚ زٚٚغ١ز ٚ ْؤ١ٖت ٚ ؾ١ف ًَٝاض بٛٚ، ي١غاَي٢  2111 َٜو ٚث ب٠ٚٛ  2112ًَٝاض

 َٚٛ١ٖ  َٞ زٚٚ تطًٜؤٕ ٚ نٌ ٚ نٛاض ًَٝاض ٚ ١ٖؾت غ١ز ٚ نٌ ٚ س١ٚت ًَٝؤٕ، ئ١ط١ض ئاٚا ب١ضز٠ٚاّ ب
َٞ ظٜاز بهط٣َ، ناض٠غ١ض٣ ١ْن١ َٝؿٓٝاض 11ٜٔ )غاَي َٝط٠ ث ١َُٝ ي ( غاَيٞ تط ي١ٚا١ٜ١ْ ٣٠ْٛٝ بٛزد١ بِطٚا، ئ

َِٜ ب١ضْا١ٜ١َى ٠ٚضبطط٣َ، ت١ق١ؾٛف بها  ٠ٜٚإ ي١ بٛزد٣١ ت١ٚاٚناض٣ ئ١ّ نٛضت  ز٠ن١ٜٔ، سه١َٛت٢ ١ٖض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ َٓٝـ ١ٖض٠ٖٚا ثؿتطري٣ ي١ غٛيؿ٣١  ٢ََٓٝ،  ب١ِض َٝٓا١ْ ت١ٚاٚ ثِطبهات٠ٚ١ ئٝرت ١َْ ٖ

َٞ ؾ١ضم ٚ دٝاٚاظ٣، ي١ طْٛس ٚ ؾاض ٚ ْاس١ٝ 31( تا )25قاض٣ ز٠ن١ّ ظٜاز بهط٣َ )ع١ ( ًَٝؤٕ زٜٓاض ب
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ غٛيؿ١ بؤ ط١ؾت ٚ طٛظاض زابٓري،  َٞ، ١ٖ٠ٚض زٜػإ ث ٣َٚٛ١ٖ ٠ٚنٛ ١ٜى بسض٣َ ؾ١ضق٢ ١ْب

َٜع غ١ضؤن٢  َٝط٠  ب١ِض َٜٝٛػت١ ط١ؾت ٚ طٛظاض ظؤض ١َُٖٝٛ، َٔ ي ث١ضي١َإ ب١ْٝػب١ت نْٛه١ ئ١ٜٚـ ظؤض ث
َٞ ب١تاٜب١ت٢ ئ١ٚا٣١ْ ي١زٚا٣  خا١ْْؿٝين ِضاغت٢ ثاض٠ن١ٜإ ظؤض ن١َ١ ١َعاؾٝإ ظؤض ن١َ١ شٜاْٝإ باف ْاب
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١ْ١َُٝ، خ١َيه٢ نٛضزغتأْ، ِضاغت١ ي١ال٣ سه١َٛت خا١ْْؿري ب١ْٚٛ، ب١يّ 1991) ( ئ١ٚاْٝـ ١ٖض خ١َيه٢ ئ
َٝه٢ باؾ٢ ١ٜ١ٖ211 )( ١ٖظاض زٜٓاض ٠ٚضز٠طط٣َ، خ١َيو 151خ١َيو ١ٜ١ٖ ) ( ١ٖظاض زٜٓاض ٠ٚضز٠طط٣َ، شٜاْ

٢َٜٓ ئ١ّ ١ٖضزٚٚ خا١ْْؿ١ٓٝبهط٣َ ئ٣٠ٚ١ ي١ زٚا٣ ) َٞ، َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ٖاٚغ١ْط١ٝن٢ ي١ ب١ ( ٚ ئ٣٠ٚ١ 91ْاب
 َٞ َٜت ٚ ب١ب َُٜسا ١ٜ١ٖ، بِط٠ ثاض١ٜ٠ى ظٜاز بهات ٜاْٝـ ٠ٚنٛ ئ١ٚا١ْ ٖاٚغ١ْط٢ بهط َٝػتا ي١ سه١َٛت٢ ١ٖض ئ

َٜع ؾ١ضم ٚ دٝاٚاظ٣ َٚنا١ٜت٢ ث١ضي١َإ ٠ٚ ب١ِض َٝؿٓٝاض٠ن٢ تطّ ١ٜ١ٖ، زاٚا ز٠ن١ّ ي١ غ١ض َٝط٠ ث ، َٔ ي
َِٝطا٣٠ٚ١ْ بٛزد٣١  َٜطاٟ ٜاغاٚ ١َٖٚي١ناْٝإ نِط به١ٕ، بؤط ٢َُٜ نٛضزغتإ ِض ١َٜٓضا٢ْ سه١َٛت٢ ١ٖض ْٛ

َٝطام ز٠غت٢ ب١غ١ض زاططت٠ٚٛ، ْعٜ َٝؿ١ُضط١ ئ١ٚ ثاضا٣١ْ ن١ ع ه٣١ ١ٖؾتا ت١ٚاٚناض٣ ي١ب١غساٚ بٛزد٣١ ث
٠َٛٝ َاْسٚٚ ١ْن١ٜٔ ٚ خؤَإ تْٛس ١ْبري  َٜطا ٜاغا١ٜٝنإ ١ْططٜٔ ٚ خؤَإ ث ١َُٝ ِض ًَٝاض ز٠نا، ئ١ط١ض ئ
َٜت٠ٚ١، ٚ  َٞ ٚ ظٜاتطٜـ برِب َٜت٠ٚ١ٚ ي١ٚا١ٜ١ْ تْٛستطٜـ ب ي١غ١ض ١َٚقٝؿ١ن١َإ، ئ١ٚا ق١ت ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ْاط١ِض

١َٜٓضاْ َٜٝٛػت١ ْٛ َٝهٗات١ نٛضزغتا١ْٝنإ ٚ ث َٞ ز٠ْط ١ْبٔ ي١ٚ ظَٚيُا٣١ْ ن١ ي١ ت١ٚا٣ٚ ث ٢ نٛضز ي١ ب١غسا ب
١َُٝ ن١ خؤَإ ١ََٖٛٚإ ز٠بٝٓري ئ٣٠ٚ١ ي١ ب١غسا ز٠نط٣َ ب١ضاَب١ض  ٢َُٜ نٛضزغتإ ز٠نط٣َ، ئ بٛزد٣١ ١ٖض
 ١َُٝ َٞ ئ َٝه٢ ظؤض٠، ض ي١ بٛزد١ٚ ض ي١ ٜاغاٚ ض ي١ َازز٣٠ غ١زٚ ن٠ٚ١ً، ئ١ب ١َُٜن١َإ ئ١َِطؤ ظَٚيُ ١ٖض

َٝساطري ٢َُٜ نٛضزغتإ، ١ََٖٛٚإ ث َٜت٠ٚ١ بؤ ١ٖض ٣َ زَي به١ٜٔ ٚ تْٛس بري ي١غ١ض ئ٠ٚ١ ن١ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ بط١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ ظؤض خ١َيو زاٚا ز٠ن١ٕ ن١ ي١ غاَيٞ  بٛٚ ٚابعامن ي١ ١َٖيبصاضزٕ ناى ز.  2111ب١ِض

( ط١ي تا 75) ( ط١ي ١ٖز١ٜ ز٠ز٠ّ بؤ ئ١ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ي١ طْٛس خاْٛٚ به١ٕ،75ب١ض١ّٖ قػ٣١ نطزبٛٚ )
َٝػتا خ١َيو زاٚا ز٠ن١ٕ ٚ ي١ ئٝٓتٝعاضٕ ي١ٚ  ١َُٝ  ب١َيط١ئ َٞ ز٠بٝٓٔ، ١َٖٛٚ داض٣َ ب١ ئ ئ١خ١ٕٚ، خ٢ْٚ١ ث

َٝٔ ن٢ ي١ٚ ) َٜؿتا َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ٠ٚظٜط٣ زاضاٜٞ ئ١ط١ض ِضؤْهطز١ٜٚ١ْنُإ 75ز٠َي ( ط١ي١ٜ ٖات ٚ ب١نٞ ط١
ٍَ بؤٜإ غ١ضف بهط٣َ، ب َٜت ئ١َػا َٞ، ئ١ط١ض بهط َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ ْاظامن ١َنت١ب١ٜ١ن٢ طؿت٢ ي١ بسات ١ِض

َٝػتا ِضٚٚخاْسٜإ،  ٍَ، ١َنت١ب١ٜ١ن٢ عاّ بٛٚ ي١ ْا٠ِٚضاغ  ؾاض بٛٚ، ئ َٝـ ث١دما غا ظاخؤ ١ٖبٛٚ ناتٞ خؤ٣ ث
١َٝٝن٢  َٝطان١ٜإ نطزٚٚت١ ظ٣ٚ٠، ي١ْاٚ ثِطؤش٠نإ ٖاتبٛٚ ن١ ع١يي١غاؽ ١َنت١ب١ٜ١ن٢ تط به١ٕ، ب١يّ د د

َٝسض َٝػتا زٚٚض٣ ث ٢ًَ ظؤض باؾرت٠ بٝٓا٣ زَي به١ٕ، ئ َٝٞ خؤ٣ ئ١ق ًَطا١ٜف ظ١ٜٚ٠ن٣١ ظؤض٠، ب١يّ د ا٠ٚ، ئ١ٚ د
َٞ ن٠ٚٛ ٚ نٞ ب١غ١ض ٖات٠ٚٛ، غٛثاؽ،  َٞ بؤ ن  ْاظامن ثِطؤش٠ن٣١ ٕٚ ب٠ٚٛ، زٜاض ١ْٝ ْاظامن ن٣١ ت١ٚاٚ ز٠ب

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع/غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
َٜعناى ا١َٓٝ خإ ؾ١ضَٛٚ.  ب١ِض

َٜع ا١َٓٝ ظنط٣ غعٝس:ب  ١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.    ب١ِض

ٚيتٞ َٔ نؤ شَاض٠ ئانٓذ٢ ٣ٚ ثرت، ش نٛاض ًَٝؤٕ ن١غ١، بٛزد١ نٛ ت١ضخإ نط١ٜ ثاْع٠ تطًٜؤٕ ٚ زٚٚ 
َٝٓ  ًَٝاضٚ ٚ س١ؾت غ١زٚ ٠ٚ١ْت ٚ س١ؾت ًَٝؤٕ زٜٓاض٠، ظٞ ٠ٚيت٢ ١ْٖسٟ ن١ؽ نٛ  غ١ز ٚ نٌ ٚ ث

١َٜٓض٣ ِضاغت َٜو ظاْٝاض٣ ١ْزضٚغت غ١ض ِضاط١ٜاْس٢ْ خٛزإ ٜإ ش٣ ْٛ ١ق١ٓٝ خ١َيه٢ زظأْ ِضاغت٢ ١ْٖس
٢َُٜ نؤ نٛاض  بَ ٚز٠ن٠ٚ١ْ١ نٛ زٜتٓا َٔ ئ١ظ١ ش٣ خ١ؾاْس١ْ خ١َيه٢ نٛضزغتا١ْ، خ١َيه٢ بٝا١ْٝ، ظ٢ ١ٖض
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18ًََٝٝؤٕ ن١غ١ ظؤضب٣١ ئ١ٚإ ظاضٚن٢ بٔ ش٣ ) طز ٚ ثريٜصٕ ٚ ث١نه١ؾت١ٓٝ، بؤ ؾ١غ١زٚ ( غاَيٞ، ثري٠َ
َٜٝت١ نْع٠ ١ٖظاض ٚ ١ٖؾت غ١زٚ ؾ١غت ٚ غ٢َ ن١غ١ َٛٚزٚا ١ٚ ز٠ضَاَي١ ٚ ٖاٚناض٣ بؤ ز٠ض٣٠ٚ٠ َٝ ى ز

 ،١َٓٝ ١َظاغذي، ئٛ ؾ١غ١ز ٚؾ١غت س١ؾت ١ٖظاضٚ ١ٖؾت غ١زٚ نٌ ٚ ْؤ ن١ؽ، ش٣ ؾ١ضَاْب١ض٣ سه١َٛت
 %( بٛزد١ ت١ؾػ17.١ًٝٝنٛضزغتا٢ْ ) بٛزد١

٢َ غ١ز ٚ ث١دماٚ زٚٚ ًَٝاض ٚ غ١ز ٚ ؾ١غت ٚ نٛاض زَي ظٞ ئ١َ١ف ش بري ١ْن١ٜٔ نٛ س١ؾت تطًٜؤٕ ٚ غ 
ًَٝؤٕ زٜٓاض ٠ٚى بٛزد٣١ ت١ؾػًٝٞ بؤ طريؾا١ْ ِضاغت١ٚخؤ بؤ ب١ضٜٓه١ خ١َيه٢ زنٝذي، ئ١ٚ خ١َيه٢ 
َٝؿ١ُضط١ بٝت ٚ ثاغ١ٚا٢ْ ث١ضي١َاْتاض٣ طِٛضإ بٞ، ٜإ ش٣  ؾ١ضَاْب١ض ئٝس٣ ئ١ٚ ؾ١ضَاْب١ض ض ث

ٍ بهات، َِٖٛٝ نٛضزغتا١ْٝ ئٛ ئ١ظ سه١َٛت١ َٛٚن٣١ ٣ٚ َٛساغٝبٝو بٝذي، ١َسه١َ١ س١ي١ظ١ ؾٛٚ
ًَٓس ٜإ َٛٚن١ نؤ ثرت١ٜ خ١َيه٢ نٛضزغتا٢ْ ظ١ططٜس َٜص٠ ١ْٖس٣َ ب  ز نا٣ٚ ١ْٖس٣َ ال٢ْ١ٜ اززاتٔ، ئ١ظ ِض

َٝٔ ئ١ّ ش ض نِٝ به١ٜٔ ٚ ش ن٢َ  ثٛثؤيٝػت١ َٝت ن١ّ ببٝت، نا ب  ب َٜري ِضاط١ٜاْسْٞ تؿت١ن٢ خطاث١ ٚزظ َط
َٜص٠ )نِٝ به١ٜٔا ١ٖ َٝصٕ ِض َٜو ب َٞ ب28ٛ%( ْعٜه٣١ )27ْس زد١ ت١ؾػًٝٞ بؤ ز٠ظطا٣ ئ٢َٓ١ ٚ %( ش ب

َٜس١ٜ٠   َٝسع١غه١ض٣ زنٝت، ِضاغت١ بٛزد١ٜ١ن٢ ظ َٞ ظ َٜت  ي َٜع ئ١ّ ش٣َ باف زظامن، ١ٜع٢ٓ ب  ئ١ٚ ب١ِض
َٝت ١َٖيٜٛػ  ئ١ٚ ب  سه١َٛت بٔ، ئٛ ب  بري ب ٌَ ؤ١َخٛزا٢ْ ظ َٝؿ١ُضط١ ؾ١ق ٌَ به١ٕ، ٚإ ث بها  ؾ١ق

ب١ؽ ب١زٌٜ بؤ شٜاْا ٚإ ن١ٝٝا ض ب١زٌٜ بؤ ٚإ ١ٜ١ٖا نؤ ظؤضب١ٜ١ خعّ ٚ ن١ؽ ٚ ناض٣َ ز٠ْطس٠ض٣َ 
َٚن١  َٝٞ زاخ١ٝ نٛ ئ١ظط َٛغت١ؾٝس٣َ ٣َٚ َٛٚن١ٜٓ١، تؤ ٠ٚى ال١ْ١ٜنا غٝاغٞ ت١ ض بؤ شٜا١ْ ٚإ ن٣١ا د

١َُٜ نٛضزغتاْٞ نٛ َٛٚن٣١ ٣ٚ ٚ ز٠ْطس٠ض٣َ  َٜو ال١ٜٕ نٛ سه١َٛت١ ١ٖض ٚإ ززات ظ١ن٢ ١ْٜاض بعا٢ْ، ١ْٖس
بطا نٛش١ٜ زْؿؿ١ن٢ ي١ ١َٖٞ ٚيت٢ زْٚٝاٜٞ ال٢ْ١ٜ ز٠غ١اَلت ٚ ئؤثؤظغٝؤٕ ئاظان١ض٣َ ٚيت١ٓٝ، ئ١ظ١ ش٣ 

َُٜٞ زا سه١َٛت٢ ت١ْٗا بؤ غٛيؿ٣١ خاْٛٚب١ض٠ غاَيا ازٖعض زضٚغت نات،  َٝس بعاْري نؤ ١ٖض ئٛ  2111ظ
َٜع غ١ضؤن٢  اض ٚ غ١زٚ بٝػت ٚ س١ٚت ن١ؽ،ن١غ٢َ نٛ غٛٚز١َْس بٕٛٚ ١ٖؾ  ٚنٛاض ١ٖظ 2111 ب١ِض

ٍَِٕٛ ت١عاٍَٛ ت١ ط١ٍ ٚإ  ظث١ضي١َإ. ئ١ ق١بٌٝ ْان١ّ ن١ؽ ْٛقت١ ْٝعا٢َ ْاٚ ئاخاؾت٢ٓ َٔ بطط٣َ، نا ن
َٝت١نطٕ، َُٜٞ ئ١ط١ض بري غ١ح ن١ٜيَن غاَيا  نط١ٜ ئ١ٚ تٛعاَٛيٝـ ش ط١ٍ َٔ بٗ ئ١ٚ  2111ئٛ  2111ي١ ١ٖض

ٛٚز١َْس بٕٛٚ ١ٖؾ  ٚنٛاض ١ٖظاض ٚ غ١زٚ بٝػت ٚ س١ٚت ن١ؽ ب١ٝ، ن١غ٢َ نٛ غٛيؿ١ خاْٛٚب١ض٠ غ
١ٜع٢ٓ ئ١ظ١ ٣ٚ ١َعٓا زا ١ٖؾتا ٚ نٛاض ١ٖظاض ن١ؽ َا ب١ٜٓ١ غاَي١ى ٚ ٠ْٛٝ خٛزإ خاْٞ ن١ؾت٢، ئ١ظ١ 

ش٣ َٛعا٢ًََ بٝػت ٚ ١ٜى ١ٖظاضٚ زٚٚغ١زٚ غ٢ ٚ ْؤ ن١غ١ نٛ  2112ش٣ ئاَاش١ٜ٠ن٢ ثؤظ٠تٝؿ١ بؤ غااَل 
ب١ضز٠غت٢ سه١َٛت٢ ئ١ظ١ ٣ٚ ْٝؿإ ززات نٛ ق١ٜطا١ْ ئانٓذٝب١ْٚٛ ب١ض٠ظ  2111/ 31/5س١تتا تاضخيا 

َِٝ تط ش زٚٚغاَي١ ٖات١ٝ نطٕ، غٛيؿ١  ١َْا٢ْ زنٝت، نٛ ئ١ظ١ ٢َ١ٖ ش٣ ٚيت١ن٢ نٛاض ًَٕٝٛ ن١غ٢ ن
َٝٞ غ١زٚ ؾ١غت ٚ س١ٚت ١ٖظاضٚ غ١زٚ ٠ٚ١ْت ٚ ١ٜى ن١ؽ س١تتا تاضخيا   31/12/2111ٖاظصْ

َٝٓ  ًَٝؤٕ َٛغت١ؾٝسبٕٛٚ، ق١ضظ٣ بهٝو ١ٖظاض ٚ ١ٖؾت غ١زٚ َٛغت١ؾٝسٕ نٛ ٖ ١ض ئٝو شٚإ ْاظب١ض٠ ث
َٜت١ ت١ضخإ نطٕ، ق١ضظٟ نؿتٛنازي  َٝٓ  ًَٝاض زٜٓاض ز غ٢ ن١ؽ َٛغت١ؾٝس بٕٛٚ ئٛ غاَيا١ْ بٝػت ٚ ث

بؤ غ١ضف نطٕ ٜٞ ب١ضز٠غ  سه١َٛت٢ ئ١ظ١ ش٣ طٛشَري خ١ٜاي١ٓٝ  31/5/2112( َٛعا١ًَ س١تتا 418)
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٢َُٜ  نٛ بؤ َٜت١ ١َظاغذي، ١ٜع٢ٓ ئ١ظ١ بؤ باؾرت ئٛ خٛؾهطْا شٜاْا خ١َيه١ٝ، ١ٜع٢ٓ بٛزد١ ١ٖض خ١َيه٢ ز
٢َُٜ  ب١ ١ٖض  َٝعا١ْى نٛضزغتاْٞ زا ١ْٓٝ نٛ َٛغت١ؾٝس ١ْبٝت بٛزد١ ١ٖض غ١ض ٣ٚ ئاَاش٠ زا نٛ ض خ

َٞ ب١ ١ٖض ِض٠ْط١ن٢ بٝذي، تؤِض٠ نؤ١َاَل١ٜت٢ غ١زٚ بٝػت ٚ نٛاض ١ٖظاض ٚ ٖ ١ؾت غ١زٚ ٜاْع٠ ؾٝٛاظٜو ب
١َٜٓٝ ٠ٚ تؤِض٠ نؤ١َي١ٜت٢ ١َب١ًغ٢ غ٢َ غ١زٚ ْؤ١ٖت  َٝهاض َٝتظ٢ تاٜب١تٔ ب١ُٝ ب ن١ؽ َؿازاضٕ ئ١ٚ خٛزإ ب

َٝسا ئ١دماّ زإ، ْؤٖ َٝه٢ نٛاض ًَٝؤ١ْٝ ت ١ت ٚ ٚ ْؤ ًَٝاض ٚ زٚٚغ١زٚ ٜاْع٠ ًَٝؤٕ ن١ظ٢ ئ١ظ١ ش٣ زٜػإ ٚيت
ًَٓس ١ٖشز٠ ١ٖظاض ٚ زٚٚغ١زٚ بٝػت ٚ غ٢َ نٛاض ١ٖظاض قٛتاب١ٜٝى ١ٖظاض ٚ غ٢َ غ١زٚ بٝػت ٚ َٜٓسْا ب ١ خٛ

َٝٓ  غ١زٚ ث١دماٚ س١ٚت قٛتابري ٠ٚظاض٠تا ناض، طؿت٢ ٢َ١ٖ ب١ْٚٛ  َٟ ١ٖظاضٚ ث قٛتابري ٠ٚظاض٠تا ث١ض٠ٚضز
غ١زٚ ٜاْع٠ ١ٖظاضٚ غ١زٚ نٛاض ن١ؽ قٛتابٞ، َٛخ١ق١قات٢ قٛتابٞ ٠ٚضز٠ططٕ، زٜػإ ئ١ظ ثاض٠ زنٝت بؤ 

َٜٓٝؿاْسأْ بؤ خ١َيه٢ نٛضزغتا٢ْ با٠ٚض٣ ش شَاض٠ ئ١ٚ ٚاقع٢ ِضؤشا١ْ ئ١ّ خ١َيه٢ نٛضزغتا٢ْ، ئ١ ظ١ ١َٖٛٚ ِض
َٝؿظ١ن٢ْٚٛ ئٛ َؿازاضب٢ْٚٛ زا ٣١ٖ،  َِٜ ئٛ خ١َيو شٜا١ْن١ ب١ض٠ٚ ث َٝسا ز شٜٔ زنات ٚ زٜاض زنات نٛ ١ٖض ت

َٜهدطاٚ ٚ ز٠ظطا٣ ِضؤؾ١ْبري َٜعإ ط١ي١ى باغ٢ ض  ٟ ٚ ش ال٣ ٖاظهاض٣ َٔ ٖات١ نطٕ.ب١ِض
َُٜٞ زا ) ( ز٠ظطاٜٞ 89ئ١ظ س١ظ زن١ّ باغ٢ ١ْٖس٣َ ئاَاضٚ زاتا٣ ب١ضز٠غت٢َ َٔ ٣١ٖ به١ّ، ش ١ٖض

َٜهدطاٚ نؤ١ََي١ )286ِضؤؾ١ْبري٣ ٚ ) َٝٔ 253( ١ٜنٝت٢ ٚ ٜا١ْ )35( غ١ْسٜهاٚ ِض ( غ١ْت١ضٚ تٝج
َٝهظ١ ( ٜا٣١ْ ٠ٚضظؾ٢ ئٛ زٚٚ يٝص٣١ْ ئؤغَيجٞ ٚ ثاضا ئؤَيُج١ٝت ١ٖٜٔ 77ِض٠ٚؾ١ْبري٣ ٚ ١ْٖٛض٣ ) ٠ٚ ٢َ١ٖ ث

١َٜٓ خ١ضز نطٕ، ئ١ظ١ ش٣ غٝاغ١ت ئؤ ث ٕ ٚ 742زب١ٓ ) ( ئٛ بطٛش٢ََ غ١زٚ ثاْع٠ ًَٝاض زٜٓاض بؤ ز
٢َُٜ بؤ ال١ْٜٞ ِضؤؾ١ْبري٣ ٚ ١ْٖٛض٣ ٚ ١َز٢ْ٠ ٚ ٠ٚضظؾ٢ ٚ ْٝؿاْسزات   ططٜٓطٝسا١ْ سه١َٛت١ ١ٖض

َٜهدطا٣ٚ نؤ١ََيطاٖا ١َز٢ْ٠ ئٛ ب١ض ب١الظ نطٕ ٚ  َٝطنطْا ٠ٚيتٝإ بؤ ئاظاز١ٜ ز٠ضبِط٢ٜٓ ططٜٓطٝسإ  ِضؤزي ض ؾ
٢َٝ ز٠غت خؤؾ١ٝ، ئ٠ٚ١ ٠ٚنٛ ب١ضز٠ٚاّ  ٢َُٜ د ٚ ب ٜاغاٜٞ نطْا ََٛاض٠غ١ ٚإ َاؾ١ ش ال٣ سه١َٛت١ ١ٖض
َٝه٢  َٝهساْ َٜع ظ٢َ ث١ضي١َاْٞ ١َ باْط١ٚاظٟ بؤ نط٣، ئ١ظ شَاض٠ ١ْٖس٣َ ١ٜ١ٖ نٛ ئ١ّ ي ئ١ّ ث١ضي١َاْتاض٣ ب١ِض

٢ًََ ئ١ٚ ئاَاض٣  ٢ْ ن١ؾت١ٓٝ باظاِض٣ ناض٣ زا ئ١ظ١ٕ ن١ْس ٠ٚيتٞ نٛضزغتا( ز٠ظطا 742١ٖبه١ٜٔ ظإ ) ب
٢َٜٓ ٍ طٛض ئ١ظ زات١ٜٔ ئ١ّ ش ) َٝسا٣ ئٛ ب١ض ب ظ نطْا غٝاغ١ت١ ئاظاز١ٜ ِضاز٠ضبِط ( ٣ unب١ض٣ ْٛٚن١ ئاَاش٠ ث

َُٜا نٛضزغتا٢ْ غاَي١  َٝهاضٜٞ ي١ ١ٖض َٜص٠ ب ٣ ب٠ٚٛ  2112%(٣ ب١ٜٛ، ي١ غاَيا ٣14 ) ٠ٚ2117ضططتري ِض
َُٜا نٛضزغتا٢ْ ث ١ْن١ غرتاتٝص٣ ئٛ 6) %(٣ زٜػإ ئ١ظ١ ئاَاش١ٜ٠ن٢ باؾ١ نٛ زٜاض ن١ت سه١َٛتا ١ٖض

َٝهاضٟ ٣١ٖ.ث ١ْن١ بؤ غٝاغ١ت١ ئابٛٚض٣ ٣١ٖ ث ١ْن١ ب َٜصا ب  ؤ نِٝ نطزْا ِض
َٝسا٣  ٢َٝئ١ظ١ ١َٖٞ َٔ ئاَاش٠ ث ض بٛزد١ ١َعٓاٜٞ نٛ ١َ زٜت٢ٓ خٛ بؤن٢ْٚٛ خٛ ض٠خ٣١ٓ خٛ غ١ زَي ١ْث

َٝؿٓٝاض نط٢ْ بؤ غاَي٢  َٝب٢ٓٝ َٔ ١ْ١ٖ ثِطؤش٠ ث َٜو ت ٢َُٜ ١ْبٝذي، ١ْٖس َٜص٠ ت١ضخإ نط١ٜ بؤ  2112ٜا ١ٖض ِض
َٜعطاٖا زٖٛن٢ ١ٜنػا٢ْ ٚ غ١ض ثٝظ١ض٣َ ئانٓذ٢، ب١ٜٛ ١ْٖات١ زاب١ف نطٕ ئ١ٚ ثِطؤش٣٠ ت١ضخإ نط٣  ثاض

َٜص٠ ) َٜعطاٖا زٖٛن٢ ٜا ٖات١ٝ ز8طٛش٢َ ٜإ ش٣ ِض ٠غت ْٝؿإ نطٕ طٛض تٝهطٕ ٚ ئٝػتشكاق١ %(٣ بؤ ثاض
َٝت١ ز ط١ٍ بؤن١ْٛ ز٠ْطس٠ض٣ خؤٜٔ زٖٛن٢ ئٝه٢ نٛ  َٜع ٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْا٢ْ د١ْاب َٜعطاٖا زا ١ْٓٝ، ب١ِض ثاض

َٜص٠ زٖٛن٢ ٍ طٛض ٢َ١ٖ ئ١ٚ شَاضٜت ٣١ٖ ) ط١ٍ بؤنْٛٚا ز%(٣، ئاٜا د١ْابٞ ٠ٚظٜط٣ 8%( ١ٜ ١ْى )23ِض
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َٝو ١ْؾ٢َ ثاض َٝه١ نٛ ن١غ َٜعطاٖا زٖٛن٢ ٠ٚ  ١ْف َٜعطاٖا زٖٛن٢ ئٝس٣َٔ زا ئ َٔ ٠ٚى ث١ضي١َاْتاضا ٜا ثاض
َٜه١ ٣ٚ ز٠ظ١ض٣ َٔ ق١بٌٝ نا ٜا ث ْساْاْٞ ق١بٌٝ نا بِطاغت٢، ئ١ظ١ ) ( غاَي١ ١ْ3د١ْابٞ ٠ٚظٜط٣، ٠ٚظٜط

 ٢ ١َٚظٚع١ ْاٚ ث١ضي١َإ ت١ضح ن١ٕ.ب١ضز٠ٚاّ ئ١ظ
َٞ تظ٢ ٜٞ زٜاض نط٣ بؤ ئ١ّ غاَي١ ثِطؤش٠  َٜصا ٣ٚ ) بؤ طٛش٢َ ث َٝت د١ْابٞ 8ت١ضخإ نط٣ زا٣ ِض %( ١َ زظ

َٜعطاٖا زٖٛن٢ ئ١ٚ ْا١ٜنػا١ْٝ ز شَاض٠ بٛزد١زا زا١ٜ،  ١ََٛ بؤ خ١َيه٢ ثاض ١ََٛ زٜاض به١ نٛ ب ٠ٚظٜط٣ ب
َٜعطاٖا زٖ ٍَ ئ١ّ ْا١ٜنػا١ْٝ ط١ٍ ؤد١ْابٞ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ، د١ْاب ٠ٚظٜط٣ خ١َيه٢ ثاض َٝصٕ ١ٖض غا ن٢ ب

َٜت١ نطٕ غبب نٓ َٜعطاٖا ز١َٖ ز ٢َُٜ نٛضزغتا٢ْ ٚ ؤ١ا خ١َيه٢ ثاض َٝصٕ بؤن٢ سه١َٛت٢ ١ٖض ن٢ زب
َٜعطاٖا زٖٛن٢ ْاناتا ٠ٚظٜط٣ ث ْساْإ بؤ١َ زٜاض بها زاب١ف نط١ْ بٛزد١ غ١ض  ث١ضي١َإ ض سٝػاب١ بؤ ثاض

َٜت١ نطٕ ٠ٚ ي١غ١ض ض ئ١غاؽ، ئاٜا بٛزد١ غٝاز٣ ٍ تٝسا ِضانطٕ ئ١ظ ثطغٝاض٠ غاَي١ َٜعطاٖا ن٠ٚ١ ز ن٢ٖٛ  ثاض
١ٜع٢ٓ ئاٜا  ،َٔ نط٣ ب١ؽ َٔ س١تتا ْٛن١ س١تتا ظ٢َ ي١سع٣َ َٔ ب١غ١ضخٛظ١ ١ْنط١ٜ، ئٛ ئ١ٚا َٝٓٝذي

َٜت١ زاب١ف نطٕ ٜإ ش٣ زاب١ف بٞ ب١ؽ ئ١ٚ  َٜعطاٖا ز َٜت١ ِضانطٕ ئ٠ٚ١ َٝٓٝت غ١ض ثاض بٛزد١ غٝاز٣ ز
َٜعطاٖا زٖ َٜت١ بِطٜٔ غبب ن١ٓ زاخاظٟ زن١ّ َؤب١ؾ٣١ نٛ بؤ غٝاز١ٜ ثاض ٔ ب١ضغظ١ن١ ضٕٚ ٜا ٚاظح ن٢ ز

َٝهاضٜٞ زاخاظ٣ ش ١ٖضزٚٚ ٠ٚظٜط٣ زاضاٜٞ ٚ ث ْساْاْٞ زن١ّ ب١َٛ  َٝذي، غ١باض٠ت ب١ُٝ ب غ١ض ظ٢ باب١ت١ ب
َٝهاض٣ ٖات١  َٝو بؤ ب٣١ُٝ ب َٝهاضٜٞ ن١ٝٝا ض َٝهاْعَ ضٕٚ به١ٕ، نٛ ئاضَادم٢ زا١ْ ٣ٚ ثاض٣٠ بؤ ب١ُٟٝ ب

َٝهاض١ٜ  َٛؾ٢ زاْإ، ١ٖضن١ْس زظامن ش٣ ئ١ٚ ب١ُٝ ب َٜٛٞ زاْٞ ئٝذابٝاتٞ خ نٛ بؤ ز٠ضن٣ٚٛ ث١ضياْطاٚ ظاْه
َٝهاض٣  َٝهاضٟ نِٝ به١ٜٔا ئ١ط١ض ئ١ٚ ن١غ٢ نٛ ب١ُٝ ب َٜص٣٠ ب ١ٖٜٔ ْٝط١تٝظٝص ١ٖٜٔ، ئاٜا ١ٖز٠ؾ١ ١َ ِض

َٝٓإ، ئاٜا سه١َٛت ٚإ ن١غ١ بؤخٛ ز٠تا ؾٛزيا  ١َٜٓ ِضاٖ ْٛه١ زظٝذي ن٠ٚضز٠ططٕ ْاٚ ز٠ظطا١ٜن٢ سه١َٛت٢ ز
 َٟ َٝط َٞ ؾٛيٝـ بؤ سه١َٛت١ ئ١ّ ؾ َٞ ؾؤٍ بهات ثاض٠ تؤ ز٠ٟ ب١ؽ زب َٞ ب١ضاَب١ض ْاب ئ١ّ به١ٜٔ خ١َيه٢ ١َ ب

َٝت بعامن ض ث ٕ ١ٜ١ٖ بؤ ٚإا نْٛه١ ز٠ضن٣ٚٛ ث١ضياْط١ٖا سه١َٛت٢ غاَيا١ْ ب١ض٠ٚ  به٣١، َٔ ز ظ
غرتاتٝص٣ ظٜس٠ب٢ْٚٛ نٔ، ٜإ ش٣ ب١ض٣ ١ٖٟ سه١َٛت٢ ث ٕ ١ٖٟ خ١َيه٢ ب١ض١ْ ن١ضت٢ تاٜب١ت، ثِطؤش٠ 

َٝس٣ ٚ ٜا ؾِط َٜع ناى قباح باغ٢ ئاظا ئانط٣َ ٚ ئاَ ن١خا١ْ نطٚ د١ٚابٞ خؤ ؤ١ٖظازي َٔ ب١سؼ نط، ب١ِض
 ٠ٚضططت.

َٞ خؤ ١ْ ٠ٚضططت١ٓٝ، ئ١ظ با٠ٚضّ ش٣ خ١َيه٢ زٖٛن٢ ش٣ ئٝٓتعاض٠ ١ْٖس٣ نٛ ٚإ ئٝذاب١    ب١ؽ َٔ د١ٚاب
( ًَٝاض زٜٓاض٠ 12خا٣١ْ زٖٛن٢ نٛ طٛشَٞ )ظ٢ ١ْٖس٣َ ٠ٚضبططٕ، ثِطؤش٠ غرتاتٝص٣ ٍ زٖٛن٢ ٠ٚى ؾِطٚن١

َٝهط٢ْ زا) َٝب١د َٟ د َٞ، ١ٖض٠ٚغا ئاظا ئانط٣َ ئ١ظ١ زٚٚ غاَي١ ١ٖض ١َظاغت١ٓ 121س١تتا ْٛن١ ي١ نا٠ٚض ( ث١ي
َٝط٠ ١ٜع٢ٓ ئ١ظ١ زٚٚ غاَي١ ثِطؤش٠ ئاظا ئانط٣َ س١تتا ْٛن١ قؤْاغ١  ٣ٚ غؿط٠، ٠ٚظٜط٣ ث ٕ زاْا٢ْ خ

٣ طٛت١ ز٠غت بؿٛي١ن٢ ب١ؽ زٜػإ س١تتا ْٛن١ 4/4/2111ئاَٝسٟ ؾطؤظ١نطزْٞ زا، ثِطؤش٠ ئاظا 
َٝصا باب١تٞ ١َغ١ي١  َٜسا٣ بط١زَي ١َظ١، ث١ضي١َاْتاض٣ ٖ َٝه٢ طط ١َظاغت١ٓ ٣ٚ غؿط٠ زٜػإ باب١تٞ ط١ي
َٝعز١ٜ ئ١ظ١ غ٢َ غاَي١ ظ٢َ ٖؤَيٞ زا ئ١ّ ب١ضز٠ٚاّ َْٛاق١ؾ٣١ غ١ض ٖٓس٣ زن١ٜٔ، ٠ٚظاض٠ت١  ١َغٝشٞ ٚ ئ

َٝؿٓٝاضنط٣ خؤزا بؤ َْٛن١ٖتائ١ٚقاؼي  َٝعٜس١ٜ ت١ضخإ ١ْنطز١.١ٜ ٖٝ  ثِطؤش٠ى ، ش ثِطؤش٣٠ ث  ١غٝشٞ ٚ ئ
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َٝؿٓٝاضنطٟ زا سه١َٛت٢ ب١ؾ٢َ ٚإ زي ب١ضناٚ   ٢َُٜ ئ١ط١ض ئ١ّ غ١ح ن٢ٜٓ١ ثِطؤش٠ ث ِضاغت١ سه١َٛتا ١ٖض
َٝت ب١سؼ به١ّ، ٠ٚظاض٠ت١ى تاٜب١شي١ْس٠ ي١ بٛاض٣ ئ١زٜا١ْ ظ١  ططتٞ ثِطؤش٠ٜت بؤ ٣١ٖ، ب١ؽ ئ٠ٚ١ َٔ ز ظ

َٝٓاط١ٜٔ غٝاغ١ت١ ظ٢َ ٠ٚظاض٠ت١ ئ١ٚقاؾ٢  ١َٝٝبؤ س١تتا ْٛن١ ١َ ت ، ئ١ط١ض ٠ٚظاض٠ت١ تاٜب١شي١ْس٠، ب١ؽ ب١ د
َٝهظ١ غ١ح به٢ٜٓ١ ئ١ ٓري، ١ٜع٢ٓ ٖعض٠ى بؤ ١َغٝشٞ ٚ ََٝيت١ظْاتٝظ١ى بؤ بئٝػ ّ ظ١، ٠ٚض٠ ئ١ّ ٢َ١ٖ ث

َٝت١ نطٕ بِطاغ ا ١ٜع َٝعز١ٜ به١ٜٔ ن١ ن١ٚا ٖعض٠ى بؤ ب ط٢ٖ١ تين ١ْ ض ثِطؤش٠ بؤ ن١ْٝػ١ ١ْ بؤ ث١ضغئ
٢َُٜ ب١ؾ٢ َٝعز١ٜ س١تتا ْٛن١ ْاظ ثِطؤش١ٜ٠ ٜت سه١َٛت١ ١ٖض  ٠ٚظاض٠ت١ ئ١ٚقاؾ٢ زا ١َ ١ْزٜت١ٝ. ئ

َٜع ٠ٚظٜط٣ ث ْساْا٢ْ ش ثِطؤش٠ٜٔ ب١ضز٠ٚا٢َ غاَيا   ٣ الث١ِض٠ 2112خاَي١ناز٣ نٛ َٔ ز٣ ب١سؼ به١ّ  ب١ِض
( ثِطؤش٠، ئ١ظ ثِطؤش٠ ثؿت٢ َٔ زٜظه١ْٚٛن١ 16(٣ زب١ٓ )21( س١تتا )6(٣ ب١ؾ٢ ث١ض٠ٚضز٣ ظدمري٠ )78)

ب١ض ١ٜع٢ٓ ٢َ١ٖ ال٢ْ١ٜ بؤ نط٣ ئ١ظ ثِطؤش١ٜ٠ خ١الؽ بٛٚ، ١ْٖس٠ ١َزض٠غ١ ١ٖٜت ئ١ظ١ غ٢َ، نٛاض غاَي١ 
َٜت١ نط٣، ب١ؽ زٜػإ غاَيا ن٣ٚٛ ئ١ظ غاَي١ ب١ضز٠ٚاّ ئ١ظ ثِطؤش٠ ٜت ب١ضز٠ٚاّ ْاٚ ثِطؤش٠ٜٞ  ز٠ٚا٢َ خؤ ز

٠ٚاّ زاٜٞ ٖات١ٝ سٝػاب، ٚإ ش٣ قؿٌ ب٣ٚٛ، ١ٜع٢ٓ َٔ ثطغٝاضا ث١ض٠ٚضز٠ٜٞ زٖٛن٢ نط سٝػاب١ ٚإ ب١ضز
قؿ١ً ب١ؽ زٜػإ ثِطؤش٠ٟ ب١ضز٠ٚاّ ٖات٢ ١َ ظ٢َ ضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْن٢ ب١َٚٛ بس٠ٕ بؤن٢ س١تتا ْٛن١ ئ١ظ 

َٝهاضٜٞ ثِطؤش٠ ١ٖض ب١ضز٠ٚاّ ْاظ ثِطؤش٣ ب١ضز٠ٚا٢َ  زٖٛن٢ زا ٜت ١ٖٜٔ، خاَيا ز٣ َٔ ب١سؼ  َٜص٠ ب به١ّ ِض
َٜص٠ زا١َظضاْس٢ْ ز ط١ٍ  َٜعطا زٖٛنٞ ش زا١َظضاْس٢ْ ب١ض ْٛن١ ب١ضاٚضز ز ط١ٍ ِض َٜص٠ ثاض َٜعطا زٖٛن١ٝ، ِض ثاض
َٜعطاٖا زٖٛنٞ زنات، ١ٜع٢ٓ ب١ضاَب١ض  َِٛض ئ١ٚ ئاخاؾت١ٓ نٛ دظاتا ٜا ثاض َٝط٣ ٚ غًُٝاْٞ نِٝ ب٣ٚٛ ٍ ط ١ٖٚي

َٜص٠ ٜا زا١َظضاْس١ْ سه١َٛت١  ١َُٜ نٛضزغتا٢ْ زٖٛن٢ )٢َ١ٖ ِض %(١ٜ، ١ٖض٠ٚغا ِضاثؤضتٞ ؾ١ض٢َ ١ٖ11ض
َٝط ) ١َُٝ، ئ١ٚ بٝصٕ ١ٖٚي َٝط ٚ غًُٝاْٞ ن َٜعطاٖا ١ٖٚي َٛن٢ ب١ضاَب١ض ثاض َٝهاضٜٞ ٍ زٖ َٜص٠ ب %( 13زٜاضن١  نٛ ِض

%(١ٜ، زاخاظ٣ ٢َ١ٖ ش ث١ضي١َاْتاض٠ زن١ٜٔ، زاخاظ٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ 17%(١ٜ زٖٛن٢)١ٜ11 غًُٝاْٞ )
َٜعطاٖا زٖٛن٢َ غؤظ٠ى زا١ٜ خ١َيه٢ زٖٛن٢َ، ب١ؾ٢ ٚإ زا١َظضاْسْٞ زا سٝػاب١ن٢ زن١ٜٔ ، نٛ ز٢ََ٠ ٖات١ ثاض

َٛن٢  َٜعطاٖا زٖ َٜص٠نا تاٜب١ت ئ١ظ غاَيا تاٜب١ت١ٝن١ بس١ْ٠ ثاض َٝت١ نطٕ ئ٣ٚ١ ب١ض ناظ ٠ٚضبططٕ ٚ ِض ز٣ بؤ ب
َٞ. غٛثاؽ.  َٞ ب َٜصا ٟٚ ش٣ بؤ زا١َظضاْس١ْ ثرت ي  ِض

َٜع ز. اضغ   ٕ باٜع/غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ِض
َٜع ؾ١ضَٛٚ ز. ع٢ً غٓس٣.  ب١ِض

َٜع ز. ع٢ً غٓس٣/ ٠ٚظٜط٣ ث ْساْإ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.    ب١ِض

ٍَ ١ٖض ع١ٜٓ١ٕ  َٜع ا١َٓٝ خإ، س١قٝك١ت د١ْابٞ ٣ٚ ِضاغت بٝصٜذي ثاض غا بؤ ب١ضغظ زا١ْ خٛؾه١ ب١ِض
َٝت ب١ضغظ١ ئ١ٚ ثِطؤشٜت نٛ د١ْابٞ ٣ٚ ئٝؿاض٠ت ثطغٝاض ١ٖبٞ ٚ س١تتا س١زز٠ن٢ ١َ ب١ضغظ زا، َٔ ١ْ ظ

َٞ زا٣ ٍ  َٞ زا٣ ئ١ٚا١ْ ثاؾ٢ زَٚا٢ٖ د١يػ٣١ ز ط١ٍ ب١ضغظ١ با ثطغٝاض٣ ز٣ ئ١ٚ ثِطؤش٣٠ نٛ ئٝؿاض٠ ث ث
َٜعطاٖا زٖٛن٢ ٚ  ب١ضغظ١ ٚإ ثطغٝاض٠ ئ١َ١ ب١ْٝػب١تٞ ْٝػب١ت١ طٛش٢َ ٖات١ٝ ت١ضخاْهطزٕ بؤ ثاض

١َٜٓ زاب١ف  د١ٚا١ْٝ ق١ضاض زإ ٍ غ١ض ٖٓس٣ نا َٝٛاظ٠ن٢ ز  نطٕ.ب ض ؾ
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َٜت زاب١ف ب١ٜٓٛ غ١ض ئ١ْساّ   يٝػت٢ ثِطؤش٠ ٍ غ١ض ؾ١ضَا٢ْ د١ْابٞ ٠ٚ ٜت ٖات١ٓٝ ث١ضي١َاْٞ ٠ٚ 
َٜٝٛػت بؤ ١ٖض ثِطؤش٠ن٢،  ث١ضي١َاْٞ زٚٚ ١َعًَٛات٢ غ١ض٠ن٢ ئ١ٚ يٝػت١ ٣١ٖ ئ١ٚ ٠ٚنٛ ١َطيٛع٢ ثاض٣٠ ث

ٍ غ١ض  ١ٖ2112ض غاَي١نٞ زا ٠ٚ بؤ صي١ْٚٛ ئ١ظ غاَي١  ٠ٚ ثؿ  ٖٓس٣ نٛ ئ١ٚ ثاض٣١ٜ٠ ٖات١ٝ ت١ضخاْهطٕ
ظ٢ ئ١غاغ٢ د١ْابٞ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ ََٛه١ٓٝ نٛ ن١ْس ١َعاز٠ي١ى د٢َ بدي ب١ؽ ئ١ظ خٛؾه١ ا١َٓٝ 

بؤ ئ١ٚ  2112ثؿت ِضاغت زن١ّ نٛ َٛت١ئ١نٝس بٝت نٛ ئ١ط١ض ١َطيٛع٢ ثاض٣ َٛخ١ق١م ئ١ظ غاَيا، غاَي١ 
ؤش٠ نٛ ب١ضز٠ٚأَ ئٝعاؾ١ بهات١ غ١ض ثاض٣٠ َٛخ١ق١م ئ١ظ غاَي١ بؤ ثِطؤش٠ ١َؾاضٜع١ نٛ ب١ضز٠ٚأَ بؤ ثِط

َٜعطاٖا زٖٛن٢ بٝػت ٚ ئٝو ٚ ن١غط ي١ غ١ز٠ ئ١َ١  َٝؿٓٝاض نط٣ ئ١ط١ض ٖات١ٓ ث١غٓس نطٕ ْػب١تا ثاض ث
َٝؿٓٝاض نطٕ ٠ٚ ئ١ٚ َٛخ١ق١ق١ ٚإ  ئ١ط١ض ت١ْٗا ثاض٠ٟ ٚإ ثِطؤش٠ ٠ٚضبططٜذي ئ٣ٚ١ نٛ ثِطؤش٠ ٖات١ٓٝ ث

٠ٚ َٛعاز٠ي١ٜ١ن٢ غ١ض ٣ٚ ئ١غاغ٢ د٢َ به١تٔ، س١شي١ٕ ز٠ غٛض٠ت٢ ب١ؾه١ًن٢   2112ؤش٣ بؤ غاَيا ثِط
َٜص٣ ٠ٚ خت٢ ب١ ضغظ زا١ْ ٢َ١ٖ ثطغٝاض٠ زا ت١ٚظٜح ن١،  َٜذي، ٠ٚ ئ١ظ ز٣ ظ٢ باب١ت٢ ز٣َ ت١ؾكٌٝ زٜطٚ زض ز

ص٣ ٠ٚنٛ ؾِطؤن١خا١ْ نْٛه١ ئ١َ١ باب١ت١ن٢ ططْط١ ٠ٚ غاَيا٢ْ ب١ض٣ ٖٓط٢َ ََٛه١ٓ ٖٓس٠ى ثِطؤش٣ غرتاتٝ
َٝط٣ ََٛه١ٓ خع١َت١ ٢َ١ٖ نٛضزغتا٢ْ ش نط٣  َٝت، ١ٖضن١ْس٠ ؾِطؤن١خا١ْ ١ٖٚي َٜو نطزب َٝط٣ ت١ئػري ١ٖٚي
٠ٚ ئ١ط١ض ظ٠ِضِٚض٠ت بٝت بؤ ٢َ١ٖ نٛضزغتا٢ْ ظ٠ِضِٚض٠، ب١ؽ ز ط١ٍ ٖٓس٣ ئ١ظ د١ْابٞ ٠ٚ ١ٖض٠ٚغا خ١َيه٢ 

َٛن٢ ٠ٚ ا١َٓٝ خاْٝـ َٛشي١ئ٢ٓٝ زن١ّ ب١ َٜعطاٖا زٖ ٖٝ  ؾه١ًن٢ ظإ ب١ضْا١َد٢ ثاضزا ٜإ ئ١ظ غاَيازا  ثاض
َٜعطاٖا زٖٛن٢ ٜا ٖات١ٝ َٛضاعات نطٕ س١زٍ ئُٝهإ ٠ٚ ئ١ٚ  َٜص٠ غ١ز٣ َٝي١ٜٚ١ ثاض داْيب ٖٓس٣َ نٛ ْػبا ِض
َٝؿتا ظٜس٠تط  ٖ َٞ َٝو ٚ تؿت١ن٢ غ١ز١ٜ نٛ ْعٜه١ س١قٞ ٚإ ََٛه١ٓٝ ز٠ب َٝطاظ٢ ٣١ٖ بٝػت ٚ ئ ْػب١ت١ نٛ ظ

َٝذي ) 24َٝ( ٜإ )23ب َٜص٠ زٖٛن٢ ن١ٚا ( ب ذي ئ١ٚ ِضاغت١، ثطغٝاضا ز٣ٚٚ ٜا نٛ ا١َٓٝ خإ ثطغٝاض نط٣ ئاٜا ِض
َٝط تؿت١ن٢  َٜعطاٖاا ١ْخ َٜت١ بِطٜٔ ش ١َٖٛٚ ثاض َٜت١ سٝػاب نطٕ، ئاٜا تؿت١ى ١ٜ١ٖ ب١ْا٣ٚ غٝاز٣ نٛ ز ز

َٞ ٠ٚ تؿت١ى ١ٖٜ َٝٔ  ١ٖ١ٟ، يٝػت١ى ١ٖٟ ١َٚدٛز٠ يٝػت٢ نٛ ب١ضز٠غت٢ د١ْاب َٞ ز٠َي َِٜ، ١ٜعين ث ١ٖض
َٝطٚ غًُٝا٢ْ ٚ  َٜت١ زاب١ف بٕٛٚ، زاب١ف ز٠ب١ٓ غ١ض نٛاض دٛظئا ١ٖٚي َٞ ئ١ّ ٠ٚخ  ثِطؤش٠ ز َٝطاظ ١ٖتتا ظ
َِٜ نٛ ئ١ط١ض ثِطؤش٠ى ق١ضاض ٖات١ زا٢ْ نٛ ئ١ٚ ثِطؤش٠ ث٠ٜٛ١ْس١ٜ  َٝٔ ١ٖض َٞ ز٠َي زٖٛى تؿت١ن٢ تطٜـ ١ٜ١ٖ ث

َٜعطاٖا ئٝساض٠ ط١ضَٝإ ش ت١بٝع١ٝ َٝطاظ٢َ ؾٝٛاظ٣  ١ٜ١ٖ ١ٖض غ٢َ ثاض َٜعطاٖا غًُٝاْٝٞ زا س١تتا ظ ي١ ظ٢َٓ ثاض
َٝت ن١ٜٔ، ١ٖض ن١ْس٠ ئ١ّ بؤ ئٝساض٠ ط١ضَٝإ ش ْاظ  ضٜعب١ْس٣ نط١ْ نٛ ٍ ز٠ظ ١َ ٣١ٖ ئ١ّ ٠ٚغا سٝػاب
َٝٞ شَاض٣٠ زاْٝؿتٛا٢ْ ط١ضَٝإ ئ١ّ َٛضاعاتا ١ْٖسٟ ن١ٜٔ،  ٢َٝ عسز٣ غٛنإ ب١ث َٜعطاٖا غًُٝاْٝٞ زا ب١ث ثاض

١َٜٓ بِطٜٔ 111ََٛه١ٓٝ  ٢َُٜ ئ١ٚ تؿَ  نٛ ز % َٛاؾل ١ْبري، ب١ؽ س١شي١ٕ ئ١ظ١ ثِط٠ْػٝج١ ْػب١ت٢ ١ٖض
١َٓٝ بِط٢ٜٓ ١ْ  َٜعطاٖا ت َٜٔ ئ١ظ١ ١ٖضغ٢َ ثاض َِٜ زا ز ١َٜٓ ت١خػٝؼ نطٕ ز٣َ ْاْٚٝؿا٢ْ ثِطؤش٣٠ يٝػت١ ١ٖض ٠ٚز

َٜ ١َٜٓ ب١ضناظ ئ١ظ ثِطؤش٠ٟ بٓا٣ٚ ١ٖض َٞ تؿت١ن٢ ز َٛن٢، ب١ي َٜعطاٖا زٖ َٜٔ بؤ صي١ْٚٛ ٚإ ثِطؤش٠ بت٢َٓ ثاض ِ ز
 َٞ ١َقاضٜؿٞ زٜٛإ ٠ٚظاضات ٜإ ١ٖض ١َقط٠ؾ١ن٢ نٛ ١ٖض خ١ضد١ٝى ٠ٚ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب زٜٛإ ٠ٚظاض٠ت ١ٖب
١َٜٓ بِطٜٔ، ب١ؽ ئ١ط١ض تؤ  َٝو ز َُٝا١ْٓٝ، ِضاغت١ ١ٖضغ ١َٓٝ ٠ٚ ١ْ ٍ غً َٛن َٝط٣ ١ْ ٍ زٖ زٜٛإ ٠ٚظاضات ٍ ١ٖٚي

َِٜ َٛى ت١َاؾا به١ٜٔ، ز٠بٝٓري نٛ زضٚغت١ ب١ؾه١ًن٢ ز٣ ئ١ط١ض ب١ ضٜعب١ْس١ٜ ١ٖض َُٝاْٞ، زٖ َٝط، غً ، ١ٖٚي
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َٜعط١ٖا بٝصٜٔ  نا نٞ ش ثاضٜعط١ٖا ن١ْس ثِطؤش٠  َٝٞ ثاض َٞ نا ٖات١ٝ بِطٜٔ، ئ١ط١ض ت١َاؾا به١ٜٔ ب١ث نٛ ١ٖض غ
َٝط٣ زا ئٝعٖاض بٔ، ١ٜع٢ٓ ٖٝ  ثاضٜعطا١ٖى ١ْٓٝ  َٜعط١ٖا ١ٖٚي َِٜ س١شي١ٕ ز ْاظ ثاض ١َٓٝ ثِطؤش٠ٜت ١ٖض ي

َٞ ب ت١ؾكٌٝ ١ٖض٠ٚخت١ن٢ ب َِٜ ش ب١ض ١ْٖس٣ ئ١ّ ضٜعب١ْس١ٜ ٢ْ١ٖ ئ١ّ ز٣َ ثرت ب ٓاظ٢َ ثاضٜعطاٖا ١ٖض
َٜعإ ئ١ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ز٠ٜٔ، ظؤض غٛثاؽ،   د١ْابٞ ٠ٚ ز٠ضؾ١ت زا ١َ نٛ ئ١ّ ب١ضغظ١ ب١ِض

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع/غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
َٜباظ َٜع ز. ؾ١ضَٛٚ ز. ِض  ب١ِض

َٜب َٜع ِض  اظ ؾتاح حمُٛز:ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.    ب١ِض

َٞ، ١ٖضن١ْس٠ ن١ٚشي١ زٚا٣ ْعٜه٣١  ٍَ ز٠ز٠ّ قػ١نامن دٝاٚاظ ب َٔ ي١ غ١ض٠تا ي١ زاٖات٠ٚ١ قػ١ ئ١ن١ّ ١ٖٚ
َٝؿٛٚتط ١ْٖات٠ٚٛ ب٣٠ٚ١  غ١زٚ ئ٠ٚ١ْس٠ ن١ؽ، ي١ زاٖاتٞ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغ  ئ١ط١ض ن٢ ي١ يٝػت١نا٢ْ ث

َٜت٠ٚ١، ب١يّ َٔ ي١ قػ١نا٢ْ ٠ٚظٜط٣ زاضاٜٞ ن١ طٛا١ٜ ئ١ّ زاٖات١ بؤ ٠ٚظ اض٠ت١ن٣١ خ٣ٛ غ١ضف ز٠نط
َٞ ز٠ضنطا٣ٚ  َٝط١ٜؿتِ ن١ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ٜاخٛز ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ بؤ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ زائ١ْط٣َ بطٜت١ٝ ي١ ي ت

(ن١ ز٠ضئ١نط٣َ ئ٠ٚ١ف زٚٚ ظ٠ض٠ض٣ ٠ٚ4،9ظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ بؤ ئ١ٚ بِط٣٠ ن١ زاْطا٠ٚ ٚاتا زاٖات١ن١ ي١ )
َٝت٠ٚ١ ي١ )ٖ َٜه٢ زٜه١ ن١ّ زب ( ن١ف ١ٜ١4،9، ١ٜنٝإ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ بِطٟ بٛزد٣١ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت٢ داض

َٝيَن ٠ٚ ْاظاْط٣َ زٚاتط  َٟ زٜه١ف بِطٟ زاٖات٢ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت٢ بِط٠ ثاض٠ زٜاض ْاَ َٜت١ خٛاض٠ٚ٠ ٠ٚ داض ز
َٜو بؤ ٠ٚظٜط٣ زاضاٜٞ، َٝٓط٣َا ئ٠ٚ١ ٠ٚنٛ ثطغٝاض َٟ ب١ناض ز٠ٖ نْٛه١ بؤ خؤ٣ ي١ ِضْٚٚهطز٠ٚ١ْن١ٜا  ي١ نٛ

باغ٢ ي٠ٚ١ نطز ٠ٚت١ئهٝسٜؿِ ي١ يٝص٣١ْ زاضاٜٞ نطز٠ٚ٠ ئ١ٚاْٝـ ١َٖإ بؤنْٛٝإ ١ٖبٛٚ، ١ٖض ي١غ١ض 
َٝٓا٢ْ ظ٠ضٚض٠ ئ١ط١ض نٞ بٝاْٛٚ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ بؤ ٠ٚظاض٠ت١ن١  زاٖات٢ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ي١ ِضاغتٝسا ْاٚ ٖ

َٜت٠ٚ١ ٚ ئ١َ١ ي١ ٠ٚظاض ٠تٞ ناض٠باف ٚا١ٜ، نْٛه١ نؤ١ََي٢َ زاّ ٚ ز٠ظطا ١ٖٕ ٠ٚظاض٠تٞ خؤ٣ غ١ضف ز٠نط
َٝؿه١ف ز٠ن١ٕ،  ت١ْسضٚغت٢ ي١ ِضاغتٝسا زاٖات٢ ظؤض باؾٝإ ١ٜ١ٖ ٠ٚخع١َتطٛظاض٣ ت١ْسضٚغت٢ ب١ ثاض٠ ث
َٜت٠ٚ١ ئ١ٚ بِط٣٠ تط ن١ ئ١نات١ ْعٜه٣١  ب١يّ دط١ ي١ٚ بِط٠ ثاض٣١ٜ٠ ن١ بؤ س١ٚاؾع٣ ؾ١ضَاْب١ض٠نإ زائ١ْط

َٜت ت١ْا١ْت ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغ  بؤ خؤؾ٢ ثطغٝاضّ زَي %( بِط61) ٠ ثاض٠ن١ ْاظاْط٣َ بؤن٢ غ١ضف ز٠نط
َٜت٠ٚ١ بؤ  َٞ ١ْٝ، ئ١ط١ض قػ١ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ بؤ ئ١ّ ثاض١ٜ٠ بؤ خؤٜإ غ١ضف ز٠نط نطزٕٚٚ ٠ٚي٢َ طٛدماٜٚإ ث

َٝو ي١ّ ز٠ظطاٜا١ْ ططْط َٜت٠ٚ١، ي١َا٣٠ٚ ِضابٛضزٚٚ ١ٜن َٝط٣ ز٠ظطان١ ئ١ّ زاّ ٚ ز٠ظطا١ٜ غ١ضف ز٠نط رتٜٔ ئاَ
َٝط٠  َٜٝإ نطز تا ٠ٚنٛ ئ١ٚ ئاَ َٜٝٛػتٝإ ١ْبٛٚ ٚ ْعٜه٣١ غ٢َ َاْط نا٠ٚض خطاخ ببٛٚ، ب١يّ ثاض١ٜ٠ن٢ ث
َٜت٠ٚ١، ظؤض ن١ؽ باغ٢ قٓسٚق٢ خا١ْْؿٝين نطز َٔ ١ٜى ئٝعاؾ١ بؤ ئ٣٠ٚ١ ز٠ن١ّ ئ١ٚ بِط٠  نانبهط

َٜ َٜت، بِط ه٢ بؤ ب٣١ُٝ ت١ْسضٚغت١ٝ، ب١يّ ي١ ِضاغتٝسا ي١ ثاض٣١ٜ٠ ن١ ب١ْا٣ٚ قٓسٚقٞ خا١ْْؿ٠ٚ١ٝٓٝ ئ١بِط
َٜهٞ زٜه١ ن١ ئ١ٚ بِط٠  َٝو ١ْٝ ب١ْا٣ٚ ب٣١ُٝ ت١ْسضٚغت٢، ٠ٚ ١ْ َٔ ١ْ ٖٝ  ؾ١ضَاْب١ض نٛضزغتإ ؾت
َٜهُإ ي١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠ ٠ٚض١ْططت٠ٚٛ ٚ ت١ْا١ْت ئ١ٚ  َٝػتا ٖٝ  غٛٚز َٜت، ١ٜع٢ٓ تا ئ ثاض١ٜ٠َإ زَي ئ١بِط

َٜٝٛػتٝا ٕ ب١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ١ٜ٠، نْٛه١ ي١ ن١ضت٢ تاٜب١ت خع١َتطٛظاض٣ ت١ْسضٚغتٝإ ن١غا١ْف ن١ ظؤض ث
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َٝو ن١ ئ١ّ ثاض١ٜ٠ بؤ  ز٠غت ز٠ن٣َٚ١، ْاتٛأْ بِطؤٕ ئ١ٚ بِط٠ ثاض٣١ٜ٠ ٠ٚضططٕ، ثطغٝاض٠ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ نات
َٜه٢ ١ٜ١ٖا ي١ ْاٚ زاٖات١ناْسا زاٖات٢ شٜٓط١ ب١ غؿط ٚن١غ١ن١ غ١ضف ْانط٣َ بؤن٢ ٠ٚضز٠طري٣َ ٚ ض غٛ ز

َٝٓا٢ْ زا َٝػتازا ي١ نٛضزغتاْسا ي١ غ١ض سٝػابٞ شٜٓط١ٜ١، ٖ ْطا٠ٚ ي١ض اغتٝسا ظؤضتطٜٔ دٛٚي٣١ باظضطا٢ْ ي١ ئ
َٝساْٞ بري٠ ١ْٚت٢ ظؤضي١ نٛضزغتإ  ناضط١نا٢ْ ٠ٚى  شَاض١ٜ٠ن٢ ظؤض٣ ئؤتؤَبٌٝ ظؤض ن١ؽ باغ٢ نطز ي

١ّ ئ١ٚا١ْ ناض٠نا٢ْ ي١ غ١ض د١ُْٝتٛ، ئاغٔ، نؤ١ََي٢َ ناضط٣١ تط ٠ٚت١ْا١ْت نؤَجاْٝانا٢ْ َٛباٌٜ غ١ضد
َٝهسا ئ١ّ نؤَجاْٝاٜا١ْ  َٝت ي١ نات َٜت ١ٜع٢ٓ ب١ِضاغت٢ ناض٠غات١ ن١ شٜٓط١ ١ْتٛاْ سٝػابٞ شٜٓط١ٜ١، ئاٜا ز٠نط
َٜطا٢ْ ز٠ن١ٕ شٜٓط١، ب١يّ ي١ ب١ضاَب١ضا ١ٜى زٜٓاض ١ْز٠ٕ ب١ شٜٓط١ ٠ٚ ئاَاز٠ ١ْبٔ بؤ ئ٣٠ٚ١ غ١ضف ن١ٕ  ٚ

َٝٓري بؤ نانطز٢ْ، ت١ْا١ْت ئ١َ١ ْا  بؤ ئ٣٠ٚ١ ن١ ئ١ٚ شٜٓط٣١ ن١ ئ١ٚإ َٝه٢ ز٠ز٠ٕ ب١ضاَب١ض ب١ناض٣ ب ت
َٜهٞ تطٜـ باؽ نطا قٓسٚقٞ شٜٓط١، ئ١ّ  َٝـ ١ٖضن١ْس٠ داض ٍَ ي١َ١ٚ ث ٜاغاٜٝؿ١ َٔ بؤ خؤّ ١ٜى غا
َٜو  َٝػتا ٠ٚيّ ١ْزضا٠ٚت٠ٚ١ ن١ ب١طٜٛط٣٠ ٜاغاٟ ١ْٚت ٚ غاظ بِط ثطغٝاض٠ّ ئاِضاغت٣١ سه١َٛت نطز٠ٚٚ تا ئ

َٝهٝـ ي١ زاٖات َٝت١ قٓسٚقٞ شٜٓط١، ب١يّ ي١ ِضاغتٝسا ز٠غت٣١ شٜٓط١ ئاطا٣ ي١ٜ١َ١، ١ْؾت َٞ به ٢ ١ْٚت ز٠ب
َٝه٢ ٜاغا نطا٠ٚ، غ١ض٠ِضا٣  ي١ّ باب١ت١ ١ٜ١ٖ، ئٝرت ْاظامن ئ٠ٚ١ ١َغ١ي١ٜ١ن٢ ٜاغا١ٜٝا ْا ٜاغاٜٞ نطا٠ٚ، غ١ضث

َٝط٠ باؽ نطا ن١ طَٛإ ز٠خ َٝو ز٠ضطا٣ تط ي ات١ غ١ض زاٖات ٚ ١ْب٢ْٚٛ ئ١ٚا٣١ْ َٔ باغِ نطز نؤ١ََي
َٝو ي١  ثاض١ٜ٠ى ب١ْا٣ٚ ثاض٣٠ َس٠ٚض ي١ٚ ب١ؾ١ دٝاٚاظا٣١ْ ن١ باؽ نطا٠ٚ، غ١ض٠ِضا٣ ئ٣٠ٚ١ ي١ نؤ١ََي
َٜه٢ ظؤض ثاض٠ غ١ضف ١ْنطا٠ٚي١صي٣١ْٚٛ ثِطؤش٠نإ ٚ صي٣١ْٚٛ َٝٓش١نإ، ب١يّ ب١ضز٠ٚاّ ط٣َٛ  ب١ؾ١نإ بِط

َٜه٢ ) َٜه٢ )ز٠بري ن١ طٛضيإ ي١ ثط مطاطٙ ي١ ثطغٝاض َٞ ثِطنطا٠ٚت٠ٚ١ عٔحصٚ  ئ١َ١بني، ز٠مطاطٙ  غٝاض ث
َِٝ بٛزد١ ِض٠ق١َ١، ي١ ِضاغتٝسا ئ١ضن٢ ٠ٚظٜط٣ زاضاٜٞ ئ١ٜ٠ٚ١ ب١  َٞ ثِطنطا٠ٚت٠ٚ١، َٔ ز٠َي ٜاخؤز ظٜاز٠ِض٣ٚ٠ ث
٢ًَ ئ٠ٚ١ْس٠ ظٜاز٠ِض٣ٚ٠ ي٣َٚ١ نطا٠ٚ، ئ٠ٚ١ْس٠َإ ثاض٣٠  َُٝإ ب ِض٠ق١ّ ٠ٚى نؤٕ عٝذع٠ن١ زٜاض٠، ِض٠ق١َٝـ ث

٢َٜٓ تط ثاض٣٠ ظٜاتطَإ غ١ضف نطز٠ٚٚ، ٠ٚ ئ١َ١ف ثاض٠ ؾ ١ضَاْب١ض ظٜاز٠ زا٠ٚ ٠ٚ ئ٠ٚ١ْس٠ ي١ ؾٛ
 َٞ َٝٓري ١ٖض ئ١ٚتط٣َ ئ١َ١ عٝذع٣ ث َٝو ب ١ٜ٠َٛٝن٢ طؿت٢ ْا٣ٚ ١ٖض باب َس٠ٚ٠ض٠ن١ٜ١، ١ْى ئ٣٠ٚ١ ن١ ب١ؾ

١ٜ٠َٛٝ، ي١ الث١ِض َٞ ب١ ِض٠ق١ّ قػ١ بهات، ١ْى ب١ٚ ؾ ٠ ز٣ٚٚ ِضاثؤضت٢ ٠ٚظاض٠ت٢ ثِطنطا٠ٚت٠ٚ١، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ز٠ب
( َٞ %(٣ ز٠ضَإ ٚ خؤضاى ي١ ب١غسا٠ٚ ٖاتؤت١ نٛضزغتإ، بِط٣ ط١ٚض٣٠ بٛزد١ نِط٢ٜٓ 85زاضاٜٞ ٖات٠ٚٛ ز٠َي

َٝطام بٛٚ ن١  ٢َُٜ نٛضزغتإ ي١ ب١غسا١ٜ، ب١يّ َٔ بؤ خؤّ طِٜٛ ي١ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ع ز٠ضَا٢ْ ١ٖض
َٜص٣١ٜ٠ ن١ زاْطا٠ٚ َٔ ظ َٞ ي١ٚ ِض ٢َُٜ نٛضزغتإ، ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜٞ نٛضز٠، ز٠َي ٜاتطّ غ١ضف نطز٠ٚٚ بؤ ١ٖض

َٞ ي١) َٜو ي١ ب١ض ثطغ١ناْٝإ ي١ ت١غطحيات١ناْٝإ 85ز٠َي َٞ ط١ٜؿت٠ٚٛ، ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت٢ ١ْٖس %( ث
َٜٝٛػت١، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ بٛزد١ٜ١ن٢ ظؤض ي١ ز٠ضَإ غ١ضف ز٠ن١ٜٔ، َٔ ز٠ثطغِ ١ٜن١ّ:  َٝٔ ظؤض ن١ػيإ ث ز٠َي

١ ناَٝإ ِضاغت١ا ز٠ّٚٚ: ئ١ط١ض قػ١ٟ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜٞ ِضاغت١ ب١ ِضاغت٢ ئ١ٚ ٠ٚظٜطا٣١ْ ن١ ئ١ّ ت١غطحياتاْ
١ّٖ ٠ٚظٜط٣ باظضطاْٞ ١ّٖ ٠ٚظٜط٣  ت١ْسضٚغت٢، ١ْى ١ٖض نٛضزٕ ١َٖإ ال٢ْ١ٜ غٝاغري ن١ ٠ٚظٜط٣ 

ِضاغت٢ زاضاٜـ ئ١ٚا١ْ، ١ٖ٠َٚإ ال٢ْ١ٜ غٝاغري ن١ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ نٛضزغتاْٝـ ئ١ٚا١ْ، ١ٜع٢ٓ ب١
َٝطاقٝـ ِضاغت١،  َٝجطغ٠ٚ١ٓٝ بهط٣َ، ٠ٚئ١ط١ض قػ٣١ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ع َٞ ي ئ١َ١ ن١ّ ت١ضخ١َٝ١، ز٠ب
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١َُٝ بِط٣  ١ٜع٢ٓ ن١ٚات١ ئ١ّ بِط٠ ثاض٠ ظؤض٣٠ ن١ بؤ ز٠ضَإ زاْطا٠ٚ، بؤا ٠ٚئ١ّ ت١غطحياتا٣١ْ ن١ ز٠ٚتط٣َ ئ
٢َٓٝ َٞ، خؤ ئ١َ١ ١َغ١ي١ن١ زٜػا٠ٚ١ْ ع١ق١ًٝت٢ ؾؤظ ٚ ْاظامن ع١ق١ًٝت٢ ب١عػ٢ ؾ  ي١ٚ  خؤَإ بؤ ْاٜ

َٞ، ئ١َ١ ز٠ضَا١ْ ي١ ز٠غت٢ ٠ٚظٜط٣  باب١ت١ ٚدٛز٣ ١ْٝ، ئ١َ١ ثاض٠ ١ْٝ تا ي١ ز٠غت٢ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜٞ ب
َٝطام زا١ٜ، ٠ٚظٜطٜـ نٛضز٠، بِط٣ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ف زٚٚغ١ز ٚ ؾ١غت ٚ نٛاض ًَٝاض ٚ ؾ١غ١ز ٚ  ت١ْسضٚغت٢ ع

َٝؿٓٝاض٠نا٢ْ يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ باغ٢ غٛٚز٠  ٠ٚ١ْت ًَٝٝؤٕ ن١ خؤٜإ زٜاضٜإ نطز٠ٚٚ، َٝو ي١ ث ١ٜن
نؤ١َي١ٜت١ٝنإ نطا٠ٚ، ١ٖض ي١ ِضاثؤضتٞ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜٞ بؤ خؤ٣ ئاَاش٣٠ ب٠ٚ١ زا٠ٚ ن١ غٛٚز٠ 

ٍَ نؤ١َي١ٜت١ٝنإ َٝو  ي١ ئ١َػا بؤت١ زٚٚ ئ٠ٚ١ْس٣٠ غاَيٞ ِضابٛضزٚٚ، ئ١َ١ بؤ خؤ٣ ثطغٝاض٠ ٚابعامن نؤ١ََي
َٝٓاغ٣١ غٛٚز٣ نؤ١َي١ٜتٝإ نطز٣، بؤن٢ ئ١ّ ب ١ٜ٠َٛٝ ظٜاز٣ نطز٠ٚٚ ٚ ١ٖض بؤ خؤؾٝإ ث ِط٠ ٚا ب١ٚ ؾ

َٝؿه١ف نطز٢ْ خع١َتطٛظاض١ٜنا٢ْ  ٍَ ي١ ١َتطغ١ٝٝنا٢ْ نؤ١َي١ٜت٢ ٠ٚى ث نطز٠ٚٚ ن١ ثاضاغت٢ٓ نؤ١َ
َٜ َٝهاض٣، ١ٜع٢ٓ ب١طٛ َٝطنطزٕ ٜإ ثعٜؿه٢، ق١ض٠بٛٚنطز٣٠ٚ١ْ ب َٝت ئٝؿ٢ غٛٚز٠ ؾ َٝٓاغ١ٜ١ ب ط٣٠ ئ١ّ ث

َٝه٢ ئ١ّ ثاضا١ْ ن١  نؤ١َي١ٜت١ٝنإ  ب١ِضاغت٢ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ٠ٚظاض٠ت٢ ناضٚباض٣ نؤ١َي١ٜت١ٝ، ب١ؾ
َٝؿه١ف نطز٢ْ  ي١ غٛٚز٠ نؤ١َي١ٜت١ٝنإ بؤ غ١ضؤنا١ٜت١ٝنإ، بؤ ٠ٚظاض٠ت١ناْٞ تط زاْطا٠ٚ ب١ سٝػاب بؤ ث

َٝ ١ُ زٚٚ ٠ٚظاض٠شيإ ١ٜ١ٖ، ئ١ضنٝإ خع١َتطٛظاض٣ ثعٜؿه٢ ٚ بؤ ٖاٚناضٜهطز٢ْ خ١َيه٢ ؾ١قري٠، ئ١ط١ض ئ
َٝؿه١ف به١ٕ، ن١ٚات١ ئٝؿ٢ غ١ضؤنا١ٜتٞ  ئ١ٜ٠ٚ١ خع١َتطٛظاض٣ ت١ْسضٚغت٢ بؤ غ١ضد١ّ ٖاٚٚيتٝإ ث
َِٜ ن١ٝٝ ثاض٠ بسات ب١ خ١َيوا ئ٣٠ٚ١ ناض٠غ١ض٣ ثعٜؿه٢ بهاتا ئٝؿ٢ ٠ٚظاض٠ت٢ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ  ١ٖض

١َُٝ َتُاْ َٜٝٛػت ن١ٝٝ ن١ ثاض٠ بسات ب١ خ١َيوا ئ١ط١ض ئ ١َإ ب١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ١ٜ١ٖ، ١ٜع٢ٓ ث
َٝؿٓٝاضَإ  َٝٓري ت١زاخٛزي ئٝؿ٢ ئ١ّ بهات، با ٠ٚظاض٠ت١ن١ ئٝؿ٢ خؤ٣ بها ٠ٚ ث ْانات ٠ٚظاض٠ت١نٞ زٜه١ ب
َٜت١  نطز٠ٚٚ ن١ غ١ضد١ّ ئ١ٚ بِط٠ ثاضا٣١ْ ي١ غٛٚز٠ نؤ١َي١ٜت١ٝنإ بؤ ١َب١غت٢ ثعٜؿه٢ زاز٠ْط٣َ  ةط

ت٢، ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ بري ١ّٖ ن١ضت٢ تاٜب١ت بهات٠ٚ١ ن١ ئ١ّ غٛٚز٠ غ١ض ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغ
َٞ ن١  َٝت ٚ ١ّٖ ٠ٚظاض٠ت٢ ناضٚباض٣ نؤ١َي١ٜت٢ ئ١ضن٢ ئ٠ٚ١ ب َٝه٢ ثاض٠ن١ بؤ ئ٠ٚ١ ز٠ن نؤ١َي١ٜتٝا١ْ ب١ؾ
َٝؿه١ف بها، ي١ ظؤضب٣١ خ١غت١خا١ْنإ ن١ خ١غت١خا٣١ْ ظؤض ِضاقري، ١ْٖس٣َ ن١ؽ ي١غ١ض  ٖاٚناض٣ ث

ًَإ خع١َتطٛظاض١ٜن٢ ظؤض باؾٝإ ز٠غت ز٠ن٣َٚ١سٝػابٞ  ًَإ، ١َنت١بٞ ؾ ، ١ْٖس٣َ ن١غٝـ ْٛٚغٝٓط٣١ ؾ
ْاناضٕ ن١ ث١ْاب١ض١ْ ب١ض ت١ي١ؾٝعٜؤ١ْنإ ٚ  خؤٜإ به١ْ١ غ١َٓٝا٣ خ١َيو ٚ زاٚا ي١ خ١َيو به١ٕ ن١ 

َٞ بس٠ٕ، ئ١ط١ض ثاض١ٜ٠ى ١ٜ١ٖ ي١ّ نٛضزغتا١ْ بؤ ئ٣٠ٚ١ ن١  َٞ به١ٕ، ثاض٠ٜإ ث ١ََٖٛٚإ خريٜإ ث
َٜٝٛػت١ ١ََٖٛٚإ ب١ق١ز٠ض ١ٜنُإ ز٠غت ن٣َٚ١ ١ْى ئ٣٠ٚ١  خع١َتطٛظاض٣ ت١ْسضٚغتُٝإ ز٠غت ن٣َٚ١، ث
َٞ زٜه١ف ١َدبٛض٣  َٝو ت١ٚا٣ٚ خع١َتطٛظاض١ٜن٣١ ي١ ن١ضت٢ تاٜب١ت ب١ ت١ٚا٣ٚ ز٠غت ن٣َٚ١ ٚ ن١غ ١ٜن

َٝٓاغ١ن٣١ زاْط َٝٛإ ث َٜو بهات، ١ٜع٢ٓ ب١ضاٚضز٣ ْ َٝط٣ زٜٓاض َٞ خ ا٣ٚ غٛٚز٠ نؤ١َي١ٜت١ٝنإ ئ٠ٚ١ ب
( ًَٝاض٣ بؤ زاْطا٠ٚ، 22( ًَٝاضٟ بؤ زاْطا٠ٚ، غ١ضؤنا١ٜت٢ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ )٠ٚ7ظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ )
( ًَٝاضٟ بؤ زاْطا٠ٚ ، ١ٖضن١ْس٠ ٠ٚظٜط باغ٢ ١ْٖس٣َ بابٞ نطز، ب١يّ ئ١ٚ ٠ٚ11ظاض٠ت٢ ِضؤؾ١ْبري٣ )

َٝٓاغ٣١ غ ٍَ ث ٍَ ئ١ٚ باغ٢ نطز ي١ط١ َٝؿٓٝاض٣ َٔ ٚ ؾتا٣١ْ ي١ط١ ٛٚزٟ نؤ١َي١ٜت١ٝن١ ْاِضٚا ب١ِضاغت٢، ث
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َٝٓري ٚ ئ١ط١ض ئ١ٚ ثاض١ٜ٠  َٝهطز١ْ بٗ َٝط ث َٝؿٓٝاض٣ يٝص١ْف ٚ ت١ق١ٚضّ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ٚاظ ي١ّ غٝػت٢ُ خ ث
َٜت١ ز٠غت ئ١ٚ زٚٚ ٠ٚظاض٠ت١، نْٛه١ ئ١ضن٢ ئ١ّ زٚٚ ٠ٚظاض٠ت١ٜ١ ن١ ١ّٖ خع١َتطٛظاض٣  ٚدٛزٟ ١ٜ١ٖ بسض

َٝؿه١ف ب١ ٍَ ٠ٚظاض٠ت٢  ت١ْسضٚغت٢ ث ٖاٚٚيتٝإ بها ي١ ١ٖضزٚٚ ن١ضت٢ تاٜب١ت ٚ ن١ضتٞ طؿت٢، ٚ ي١ط١
َٜط٣ نؤ١َي١ٜت٠ٚ١ٝ خع١َت٢ ٖاٚٚيتٝإ بها، ١ٖض ي١  َِٛضٟ ناٚز َٜط٣١ ت ناضٚباض٣ نؤ١َي١ٜت٢ ن١ ي١ ِض

زاْطا٠ٚ بؤ ِضاثؤضتٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ي١ الث١ِض٠ زٚاْع٠ٚ غٝاْع٠ باغٞ ٖؤناض٣ ظٜازب٢ْٚٛ ئ١ٚ بِط٠ ثاض٣٠ ن١ 
َٝه٢ باؽ نطز٠ٚٚ، ب١يّ َٔ ثطغٝاضّ ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ، ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ  ؾ١ضَاْب١ضإ، ن١ْس خاَي

َٝٓٝإ ب١ ناض١َْسا٢ْ ئٝساض٣ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ زابٛٚ ن١ ي١ ) %( ٜإ بؤ غ١ضف به١ٕ، 31بؤ خؤٜإ ب١َي
َٓٝ َٜت، ١ٖض ب١يّ ي١ْاٚ ئ١ٚ خاَيا١ْ ٚدٛز٣ ١ْٝ، ئاٜا ي١ٚ ب١َي َٝط غ١ضف ز٠نط ١ ثاؾط١ظ ب١ْٚٛت٠ٚ١ ٜاخٛز ١ْخ

َٝٛإ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜٞ ٚ ث ْساْإ،  َٞ ي١ ْ غ١باض٠ت ب١ َٛٚن١ ئ١ّ ثطغٝاض٠ ت١قٛض٠ن١ّ َٛؾت١ض٠ى ب
 َِٝ ٍَ نؤَجاْٝا١ٜن٢ ئ١َطٜه٢ بؤ نانػاظ٣ ي١ غٝػت٢ُ ت١ْسضٚغت٢، ث ٠ٚظاض٠ت٢ ث ْساْإ ع١قس٣ ١ٜ١ٖ ي١ط١

َٜع ز. سػٔ ئاطازاض٣ ئ١ّ ١َغ١ي١ٜ١، ظؤضٜـ  ٚا١ٜ بِط٠ ثاض١ٜ٠ن٢ ظ ؤض٠ ئ١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠ٟ ن١ ع١قس نطا٠ٚ، ب١ِض
َٝو ي١ ٖؤناض٠ غ١ض٠ن١ٝنا٢ْ  َٝؿٓٝاض٠نا٢ْ ئ١ّ نؤَجاْٝا١ٜ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ١ٜن َٝو ي١ ث ئٝؿُإ ي١غ١ض نطز٠ٚٚ، ١ٜن

َٝسا٢ْ َٛٚ َٝٛاظ٣ ث ن١ٜ١ ن١ ث١ِٜط٠ٚ خطاثٞ ئ١زائٞ ناض١َْسإ ٚ ثعٜؿها٢ْ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت٢ ئ١ٚ ؾ
٣ٚ٠َٛٝ غاَي١نا٢ْ ِضابٛضزٚٚ نؤٕ ١ٖض  َٜت، قػ١ن٣١ َٔ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ي١ بٛزد٣١ ئ١َػاَيٝـ ب١ ١َٖإ ؾ ز٠نط
َٝهسا ئ١ّ  َٝٞ ز٠زض٣َ، ي١ نات َٜو ث َٝو ٚ ناض١َْس ٠َٛٝضٜـ ثعٜؿه َٞ ز٠زض٣َ، ب١ٖ١َإ ث َٜو َٛٚن٣١ ث ؾ١ضَاْب١ض

 َِٜ َٝؿٓٝاض٣ نطز٠ٚٚ بؤ سه١َٛت٢ ١ٖض َٜطا٣ زٜاضٜهطز٠ٚٚ ن١ زآٜا٠ٚ بؤ نؤَجاْٝا١ٜ ث َٝٓ  ِض ٠ٚ ظٜاتط ي١ ث
َٜطاٜا١ْ ز٠تٛاْط٣َ ئ١زائٞ ناض١َْسإ ٚ ثعٜؿها٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ ناى بهط٣َ ٠ٚ  ئ٣٠ٚ١ ن١ ب١ّ ِض
َٝت،  ١َُٝ ئ١ّ ثاض٠ ظؤض٠ ز٠ز٠ٜٔ ب١ّ نؤَجاْٝا١ٜ بؤ ئ٣٠ٚ١ ت١ئػري٣ ١ٖب َٞ، باؾ١ ئ١ز٣ ئ َٝه٢ باؾٝإ ١ٖب ئ١زائ

َٝؿٓٝاض٠ناْٞ ْان١ٜٔ بؤ ع١خؤ ئ١ط١ض  ٍَ نؤَجاْٝا١ٜن٢ ٚا به١ٜٔ.ئٝـ ي١ غ١ض ث  قس ي١ط١
( ١ٖظاض ؾ١ضَاْب١ض زآٜا٠ٚ،  266ي١ شَاض٣٠ ؾ١ضَاْب١ضإ ن١ ِضاثؤضتٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ زٜاضٜهطز٠ٚٚ ب١ ) 

ٜاض ( ١ٖظاض ز5ن١ن٢ ي١ الث١ِض٠نا٢ْ زٜه٣١ َٛاظ١ْ٠ ئ١ط١ض سٝػابٞ ئ١ٚ شَاض٣٠ ؾ١ضَاْب١ضا١ْ به١ٜٔ )
٢َٓٝ، نْٛه١ ي٣ٚ١ ) ( ١ٖظاض ن١غٞ زاْا٠ٚ، زٚاتط ي١ نؤ٣ ئ١ٚ ؾ١ضَاْب١ضا٣١ْ ي١ 266( ن١ؽ، )2511ْاَ

( ن١ؽ ي٣َٚ١ زٜاض ١ْٝ، 2511َٛاظ١ْ٠ ٖات٠ٚٛ زٚٚغ١زٚ ؾ١غت ٚغ٢َ ١ٖظاضٚ نٛاض غ١زٚ ث١دما ن١غ١، )
١َُٝ شَاض٠ٜ َٝؿ١ُضط١، ثؤيٝؼ، ئاغاٜـ، ظؤض باؽ ي٠ٚ١ ز٠نط٣َ ن١ ئ ١ن٢ ظؤض٣ ؾ١ضَاْب١ضَإ ١َب١غتِ ي١ ث

َٝهٞ تط  َٝهسا٣٠ٚ١ْ ئابٛٚض٣ ي١ٚا١ٜ١ْ ؾت َٝت١ طريؾاْٝإ، ١ٖضن١ْس٠ ي َٜط١ٜ١ ثاض٠ ز٠ن ١ٜ١ٖ، ِضاغت١ٚخؤ ي١ّ ِض
َٝت١  َٜط٣١ َٛٚن٠ٚ١ ن١ ثاض٠ ز٠ن َٞ ن١ شَاض١ٜ٠ن٢ ظؤض ي١ ِض َٞ، ب١يّ ئ١ط١ض ئ١ٚ قػ١ٜ١ف ض اغت ب ب

َٜص٠ ظؤض٠ ؾ١ضَاْب١ض٠ ي١ غ١ض ض ب١َٓا١ٜى طريؾاْٝإ، ب١يّ ثطغٝاض٠ ١َُٖٝٛن١ ئ١ٜ٠ٚ١ ئا ٜا ئ١ّ ِض
زا١َظضإٚ، ي١ غ١ض ض ب١ضش٠ٚ٠ْس١ٜى زا١َظضإٚ، ٠ٚ ئاٜا ي١ب١ض ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ طؿت١ٝ زا١َظضإٚ ٜاخٛز 
٠َٛٝ ي١ ١َٖإ الث١ِض٠ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ باؽ نطا٠ٚ، ث١دما ًَٝاض  َٜه٢ تط، ي١ ب١ؾ٢ ب١خؿري ب١ ١َٖإ ؾ ٖؤناض

َٝٓإ، ثطغٝاض نطا. ز٠غت٣١ زاْطا٠ٚ بؤ  ٠ٚب١ضٖ
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١َُٝ ئ١ٚ ٜاغا٣١ٜ ن١   َٜت، ب١يّ ئ َٝبٕٛٚ ب١ناضز ٢َٜٓ ْٝؿت١د ب١يّ ٠ٚي٢َ ٠ٚظٜط٣ زاضاٜٞ ئ٠ٚ١ بٛٚ ن١ بؤ ؾٛ
ي١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ز٠ضَإ نطز ز٠غ١يت١ن١َإ زا٠ٚ ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ئا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ ١ْى ز٠غت٣١ 

َٝؿرت قٓسٚقٞ ْٝؿت١د َٝٓإ، ئ١ط١ض ث َٝٓإ بٛٚ ٠ٚب١ضٖ َِٝ ٚا١ٜ ي١ ز٠غت٣١ ٠ٚب١ضٖ َٝبٕٛٚ ١ٖبٛٚ، ٠ٚ ث
َٝػتاف ئ١ّ قٓسٚق١ ١ٜى زٜٓاض ب١ خ١َيو ْازات، ن١ٚات١ ئ١ّ ث١دما ًَٝاض٠ بؤ ن١ٝٝا نْٛه١ ٠ٚي١َن٣١  ئ

َٝه٢ ْاٜاغا١ٜٝ، ت١ْا١ْت ي١ غاَيٞ ثاضٜـ ) ( ًَٝاض بؤ ١َٖإ ب١ف زاْطابٛٚ، ب١يّ ي١ب١ض ٠ٚ91ظٜط ٠ٚيَ
َٞ غ١ضف ١ْنطا٠ٚ، ي١ ب١خؿري بِطٟ )ؾ١ف َاْط٢ ١ٜن ( ًَٝاض بؤ يٝص٣١ْ ١22ّ زٜاضٜهطا٠ٚ ن١ ٖٝه٢ ي

َٜع  ١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ ٠ٚضظف ٚ الٚإ ٚابعامن ب١ِض ، ثطغٝاض٣ نطز ْاظاْري ز. غعٝسئؤَيُج٢ زاْطا٠ٚ ب١ِضاغت٢ ئ
َٞ. غٛثاؽ. ي١غ١ض ٠ٚظاض٠ت٢ ث ْساْإ َٔ ن١ْس صي١ٜ١ْٚٛى  ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ بؤ نٞا ئ١ط١ض ِضؤْهطز٣٠ٚ١ْ ١ٖب

َٝٓت٢ ي١ غ١ض بس٠ّ،  ١ْخؤؾدا٣١ْ ) َٜٝٛػت ْانات ن١ َٔ ٖٝ  نؤَ ٠ٚ١َُٓٝ ت١ق١ٚض ز٠ن١ّ ث ( 411ز٠ٖ
١ًَٜٜٞ ي١ بٛزد٣١ ئ١ّ غاَيٝـ ) ( ًَٝاض زٜٓاض ي١ بٛزد٣١ نٛضزغتإ ز٠بات، ئ٠ٚ١ ١ٜى، زٜٛاض٣ 58ق١ضٚ

َٝـ ئ٣٠ٚ١ ب١ضز٣ بٓاغ٣١ ظاْ هٟٛ ئ١َطٜه٢ ي١ غًُٝا٢ْ زابٓط٣َ، ِضاطط٣ ١ْخؤؾدا٣١ْ ناٚ ي١ غًُٝا٢ْ ث
َٜت، ظاْه٣ٛ ئ١َطٜه٢  َٜه٢ ِضاطط٠ بؤ ١ْخٛؾدا٣١ْ ناٚ ي١ غًُٝا٢ْ زضٚغت بهط بِطٜاض بٛٚ ئ١ّ زٜٛاض٠، زٜٛاض
َٞ ز٠نا، زٜٛاض٣ ِضاطط٠ن١ ت١ٚاٚ ١ْب٠ٚٛ،  ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ، بٝٓانا٢ْ ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ ٚا خ١ضٜه١ خٜٛٓسناض ت١خ١ضٚز ث

٠َٛٝ ٠ٚظٜط ٣َٚ١ٜ411 َْٛاؾ١غ٣١ )١ْخؤؾدا١ٜ١ْى ي١ ١َٖي١ظ١ ز٠ َُٝاْٞ بهات، ب١ ١َٖإ ؾ ١ًَٜٜٞ غً ( ق١ضٚ
١َٝٝ، باغ٢ ١ْخؤؾد َٝط نطا ظؤض باغٝإ نطز.بؤ خؤ٣ ئاطا٣ ي  ا٣١ْ ١ٖٚي

َٝـ ئ٣٠ٚ١ ن١   َِٝ س١م بٛٚ يٝص٣١ْ زاضاٜٞ ث ي١ب١ض ئ٠ٚ١ تٝهطاض٣ ْان٠ٚ١َ١، ب١يّ ت١ْٗا ١ٖض ئ٠ٚ١ْس٠ ز٠َي
ٚ ث١غ١ْ١ْس ١ْب٢ْٚٛ بس٠ٕ، بريٜإ ي٠ٚ١ بهطزا١ٜت٠ٚ١ ن١ ئ١ّ ١ْخؤؾدا١ٜ١ْ  بِطٜاض ي١ غ١ض ث١غ١ْس بٕٛٚ

َٝؿه١ف ٢َ١َٝٝ ث َٝػتاف غٝاغ١ت٢ ت١ْسضٚغت٢  ئٝؿ٢ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ خع١َتطٛظاض٣ ز٢َ٠ٚٚ ٚ غ ن١، تا ئ
 ٢َ١َٝٝ َٜط٣١ ن١ضت٢ طؿت٢ خع١َتطٛظاض٣ ز٢َ٠ٚٚ ٚ غ َِٜ، غٝاغ١ت٢ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ي١ ِض سه١َٛت٢ ١ٖض

َٝؿه١ؾ٢ خ١َيو به َٝٔ ٜاخٛز بريَإ ي٠ٚ١ نطز٠ٚ٠ ٖاٚناض٣ ث ١َُٝ بريَإ ي٠ٚ١ نطز٠ٚ٠ ب١ُٝ زابٓ ات، ن٣١ ئ
١ََٝٝٝإ ز٠غت ن٣َٚ١، ئ١ٚ نات١  ٖاٚٚيتٝإ به١ٜٔ بؤ ئ٣٠ٚ١ ي١ ن١ضتٞ تاٜب١ت خع١َتطٛظاض٣ ز٠ّٚٚ ٚ غ

٠َٛٝ ط١ٚض َٜٝٛػتُإ ب١ ١ْخؤؾدا١ْن٢ ي١ٚ ؾ ١َُٝ ث َٝط ئ ٠ ١ْٝ، ٠ٚ ز٠تٛاْري بِطٜاض٣ ئ٠ٚ١ بس٠ٜٔ ن١ ١ْخ
َٝػتا بط ؤ٣ غ١ٜط٣ ١ْخؤؾدا٣١ْ  َٝٓتِ ١ٜ١ٖ ي١ غ١ض٠ٚي١َن٣١ ٠ٚظٜط٣ ث ْساْإ ئ١ط١ض ئ ت١ْا١ْت نؤَ
َٝطناض٣ ي١ غًُٝا٢ْ به٣١ نات٢ خ٣ٛ ن١ زضٚغت نطا٠ٚ ت١ْٗا ١ٜى بٝٓا٣١ٜ ط١ٚض٠ ب٠ٚٛ ٠ٚ نٛاض ز٠ٚض٣  ؾ

َٝٞ ب١ ز٠ٜإ ًَٝ ًَ َٝػتا بِطؤ غ١ٜط به١ ي١ٚا١ٜ١ْ ب اض زٜٓاض غ١ضف نطا٠ٚ ٣َٚٛ١ٖ ي١ غ١ٚظاٜٞ ب٠ٚٛ، ئ
َٞ ن١َيو ن١ ي١ ظٜٓسإ ظٜاتط ي١ ٖٝهٝرت ْان٢َ  ٚ ت١ْا١ْت ١َٖٛٚ ١ْخٛؾدا٣١ْ بهٛٚى بهٛٚن٢ ب

 ظ١ٜٚ٠ن١ٜإ زا٠ٚ.
َٝٓاْٞ   َٞ ت١ْا١ْت ئ١ٚ زاٚاناض١ٜف زاٖ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ تهاّ ٚا١ٜ ت١ق١ٚض ز٠ن١ّ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغتٝـ ب

َٝط بؤ خؤٜإ زاٚاٜإ نطز٠ٚٚ، خ١ٜاَي٢ يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ١ْٝ، ب١ َيهٛ ب١ضٜٛب١ضا١ٜت٢ ت١ْسضٚغت٢ ١ٖٚي
٢َٜٓ س١ٚا٣٠ٚ١ْ  ٍَ زضٚغتهطز٢ْ ١ْخٛؾدا١ْن١ف ؾٛ ١َُٝ ١ْخٛؾدا١ْ زضٚغت به١ٜٔ ي١ط١ زاٚاناضّ ن١ ئ
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َٛؾ٠ٚ١، ظؤض باغٞ ْاٚن٣١  َٝت ٚ س١ب ٚ طٛالز به١ٜٔ ب١ ز٢َ٠ ١ْخ َٝو ب َٞ، ١ْى ت١ْٗا ظٜٓساْ ١ْخٛف ب
َٜػتط٣١ ناض٠باٚ ؾاض٠ظٚٚض نطا، ب ١يّ ١ٜى باب١ت باؽ ١ْنطا ئ١ٚاْٞ تط تٝهطاض ْان٠ٚ١َ١، غ٢َ غاَي١ ب١ْا٣ٚ ٚ

َٝطا٠ٚ١ْ بؤ ئ١ٚ ١َْتٝك١ٜ١، بِط٣ ) ( ًَٝاض زٜٓاض بؤ ١َٖي١ظ١ زاز٠ْط٣َ، ٠ٚئ١َ١ 32ِضانٝؿا٢ْ ناض٠با ي١ ئ
َٝت، ئ١َ١ غ١زض٠  َٜت، ي١ب١ض ئ١ط١ض ب١طٜٛط٣٠ شَاض٣٠ زاْٝؿتٛاْٞ بِط٣ بٛزد١ ت١ٚظٜ  نطاب ي١ ١َٖي١ظ١ ز٠نط

ٍَ ي١ زٚا٣ ١ٜى ) َٜت ٠ٚ ١ٜى زٜٓاضٜؿ٢ زَي غ١ضف ْانط٣َ، ئ١ط١ض ئ١ّ 32ئ٣٠ٚ١ ن١ غ٢َ غا ( ًَٝاض زاز٠ْط
َٝٞ ث١ؾُٝإ ب١ْٚٛت٠ٚ١، با ئ١َ١  َٞ ْانط٣َ ٚ ت١ق١ٚضّ ٚا١ٜ ٠ٚظاض٠تٞ ناض٠با بؤ خؤٜإ ي َٝب١د ثِطؤش١ٜ٠ د

 ٍَ َٝت١ ثِطؤش١ٜ٠ن٢ زٜه١ ١ْى ١َٖٛٚ غا َٝـ بب َٞ، ث َٞ ١ْب َٝب١د َٝت١ باض ب١ غ١ض ئ١ٚ ْاٚن٠ٚ١ٜ١ زٚاتطٜـ د بب
َٝو  ١َُٝٚ ب١ خ١َيهٝـ زا٠ٚ، ١ٜن َٝؿ٣١ ز٠ضَا٢ْ ب١ ئ ٢َٓٝ ناض٠غ١ضنطز٢ْ ن َٝو ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ب١َي َاْط
َٝو ي١ٚ باب١ت١ ب٢ْٚٛ  ي١ ث ١ْنا٢ْ ي١ زضٚغت نطز٢ْ نؤطا٣ ز٠ضَاْسا، ب١يّ ي١ْاٚ ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ ٖٝ  ؾت

َٞ ١ْنطا٠ٚ ٜإ 44ئ١ط١ض باغ٢ ت١ْٗا ثِطؤش٠نا٢ْ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت٢ به١ّ ْعٜه٣١ ) ١ْٝ، َٝب١د ( ثِطؤش٠ د
َٝـ ئ٠ٚ١ف ب١  َٝٓطا٠ٚ١ٜ ث َٝو ٖؤناض ٖ ثاض٠ٜإ بؤ غ١ضف ١ْنطا٠ٚ، غاَيٞ ِضابٛضزٚٚ ئ١ط١ض نٞ نؤ١ََي

َٝسا١ٜ، ئ١ّ ثِطؤشا١ْ  َٝو ثِطؤش٣٠ ت َٝو ٚابعامن ئ١َِطؤ ٖات٠ٚٛ نؤ١ََي ت١ٚاٚ بٕٛٚ ٢ٖ غاَي٢ ِضابٛضزٕٚٚ، َٛل١ق
َٝسا١ٜ، ٠ٚ ئ٠ٚ١ شَاض١ٜ٠ى ي١ٚ ثِطؤشا١ْٕ ن١ ي١ ْاٚ ئ١ٚ يٝػت١ ْا٣ٚ  ب١يّ ب١زاخ٠ٚ١ ئ٠ٚ١ف ١ٖض ١َٖي٣١ ت
٠َٛٝ ي١ْاٚ ثِطؤش٠ ب١ضز٠ٚا١َنإ ْاٜٚإ ٖاتؤت٠ٚ١ بِط٠ ثاض٠ٜإ بؤ  ٖات٠ٚٛ طٛا١ٜ ت١ٚاٚ بٕٛٚ، ب١يّ ب١ٖ١َإ ؾ

ٝػت١ف ناَٝإ ِضاغت١، ئ١ط١ض ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ بؤ ثاض٣٠ بؤ زاْطا٠ٚا ئ١ط١ض ت١ٚاٜٚـ زاْطا٠ٚ، ١ٜع٢ٓ ئ١ّ زٚٚ ي
ٍَ نطز٣٠ٚ١ْ تاٚإ  ١ْب٠ٚٛ ب١ضز٠ٚا١َ بؤ ي١ ْاٚ ئ١ٚ يٝػت١ ٖات٠ٚٛا زضٚغتهطز٢ْ ْا٠ْٚس٣ ؾٝت١

(dna)( َٚٝه١ ي١ٚ ثِطؤشا١ْ، بٝٓاٟ ب١ض٠ٜٛب١ض٣ ْاس١ٝ ( خا٣ْٚٛ ؾ١ضَاْب١ضإ ي١ ْاس٣١ٝ باغ٢َٓ، َٔ ١ٜ19ن
َِٝ ٠ٚظٜط٣ ث ْساْإ باغ٢ ي٠ٚ١ نطز ٖؤناض٣ ئ١دماّ ١ْزا٢ْ ئ١ٚ ثِطؤشا١ْ ٜاخٛز ئ٣٠ٚ١ ن١ ي ١ نؤتاٜٝسا ز٠َي

َٝٓا٠ٚ١ٜ، ب١يّ َٔ ز٠َيِٝ  َٝو ٖؤناضٕ ٚ صي٣١ْٚٛ ظؤض٣ ٖ َٜت، نؤ١ََي ٚا٣ نطز٠ٚٚ ئ١ّ ثِطؤش١ٜ٠ ئ١دماّ ١ْزض
ّ ت١ضخ١َٝ١ ٚ خطاثٞ ب١ض٠ٜٛبطز١ْ، ٖؤناض٠نإ ١ٖضن٢ بٔ ي١ ِضاغتٝسا ئ١َ١ ن١ّ ٚ نِٛض١ٜ ٚ ئ١َ١ ن١

َٝه٢ باف،  َٝه٢ خطاخ دٝاٚاظ١ٜن٣١ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ب١ض٠ٜٛبطزْ َٝه٢ باف ٚ ب١ض٠ٜٛبطزْ نْٛه١ ب١ض٠ٜٛبطزْ
َٞ بؤ ئ٣٠ٚ١ ثِطؤش٠نإ زٚا به١ٕٚ، ب١يّ ئ١ط١ض  ٖؤناض٠نإ ن١ّ ز٠نات٠ٚ١ ٚ ٚا ز٠نات ن١ ن١َرتٜٔ ٖؤناض ١ٖب

ٍَ ي١ ١َُٝ، ١ٖض ثِطؤش٠ زٚا به٣َٚ١ غا ٍَ  ئ ٍَ ٚ ؾ١ف غا َٝٓ  غا َٝت١ ث َٞ ١ْنط٣َ بب َٝب١د ٍَ ثِطؤش٠نإ د زٚا٣ غا
َٝري ١ٖض ٖؤناض ١ٜ١ٖ، ئ٣١ ن١ٚات١ ئٝؿ٢ ئ١ٚ ن١غ٣١ ن١ ئ١ضن٢  ًَ َٞ ١ْنط٣َ، زٚاٜـ ب َٝب١د ثِطؤش٠ د
َٝه٢ خطاخ ن١ٝٝ، ٚ زٚاتطٜـ  َٝه٢ باف ٚ ب١ض٠ٜٛبطزْ َٝٛإ ب١ض٠ٜٛبطزْ ب١ض٠ٜٛبطز١ْ ن١ٝٝ ٚ دٝاٚاظ٣ ي١ ْ

َٝػتاف ظٜاتط قػ١َإ ي١ غ١ض بٛزد١ نطز ٚ ز٠ثطغِ  ٠َٛٝ ي١ٚا١ٜ١ْ ي١ ئ ١َُٝ غاَي٢ ثاض ب١ ١َٖإ ؾ ئ
َٝؿٌٝ ز٠نط٣َ، ١ٜع٢ٓ ١ّٖ ظ٠َإ  َٝؿٓٝاضَإ نطز ٚ ٜاغامشإ بؤ زاْا ب١ب١ضنا٣ٚ ١ََٖٛٚا٠ٚ١ْ ٜاغان١ ث ث

ا٣١ْ ن١ ي٣٠ٚ١ ن١ ن١ٝٝ زٜػا٠ٚ١ْ ي١ٚ قػا٣١ْ ن١ ز٠نط٣َ ئ١ٚ نانػاظٜا٣١ْ ن١ ز٠نط٣َ، ئ١ٚ ٜاغ
َٜهٞ زٜه١ ئ١ٜ٠ٚ١ ي١ ب١ضاَب١ض ئ٣٠ٚ١ ن١ غاَي٢ ِضابٛضزٚٚ ن١  َٝؿٌٝ ١ْنط٣َ ٠ٚ ثطغٝاض ز٠ضٜي١ن٣١ زٜػا٠ٚ١ْ ث
َٞ ط٣ٛ زا١ْ ث١ضي١َإ بٛزد٣١ غ١ضف نطز٠ٚٚ،  َٝؿٌٝ نطا٠ٚ ٚ سه١َٛت ن١ خؤ٣ ٜٚػت١ٜٚٛت٢ ب١ب ٜاغا ث
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َٞ ب١ِضاغت٢ ئ١ضن١ن٣١ نٝٝ َٝجطغ٠ٚ١ٓٝ ١ْب َٝه٢ ئ١ضن٢ ث١ضي١َإ ئ١ط١ض ي ٠َٛٝ غاَي ١ ١ٜع٢ٓ ب١ ١َٖإ ؾ
َٝو ٖؤناض ١ٖبٛٚ. غٛثاؽ. ١َٓٝنطزٚ نؤ١ََي َٝب١د َٝٔ ٠َٚي  سه١َٛت ثِطؤش٠ن٣١ د ٠ٚ١َٜٓ ٚ ز٠َي  تطٜـ ز

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع/غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
َٜع ؾ١ضَٛٚ ز.ع٢ً غٓس٣.  ب١ِض

 
 

َٜع ز. ع٢ً غٓس٣/ ٠ٚظٜط٣ ث ْساْإ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.    ب١ِض

َٝبٝٓٝا١ْٚ ن١ ب١ ز٠قٝك٢ َٛتاب١ع٣١ ئ١ٚا٣١ْ  َٜباظ ز٠ن١ّ بؤ ئ١ٚ ت َٝؿ١ن٢ ز٠غت خؤؾ٢ ي١ ناى ز. ض ث
َٝهٝإ ز٠ز٠ّ، نْٛه١ ئ١ٚا٢ْ تط  ن١ضت٢ ت١ْسضٚغت٢ نطزبٛٚ ْاظامن بؤ َٔ ب١ؽ ت١عكٝب ي١ غ١ض ١ٜن

َٜع س١ظز٠ن١ّ ب١ز٠قٝكٞ ٠ٚيّ بس٠ٚ١َ٠ ْان١ُ ْاٚ ئ١ٚ ت١ؾك١ًٝ، ب١يّ د١ْابٞ ئٝؿاض٠ت ٢ ب١ ِض٠ئ١ٝى زا ب١ِض
َٝطري٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َاْٝؿ٢ نطز٠ ؾاٖس ي١ غ١ض ئ٣٠ٚ١ ن١ ثِطؤش١ٜ٠ى ١ٜ١ٖ ثاض٠ن٣١ ظؤض٠، ئ٠ٚ١ ب١  د
َٝذي ئ١ٚا١ْ ب١ٚ ؾه١ً  َٜه٢ ئٝػتٝؿاض٣ ب َٜو ب١تاٜب١ت٢ ئ١ط١ض ناض ت١ق١ٚضٟ َٔ ت١قِٝ نطز٢ْ ْطخ٢ ناض

َٝذي، نْٛه١ ي١ ١َٖإ ناتسا َٝب٢ٓٝ ظؤض باؾٝإ  ئٝشتُٝاي١ ظؤض عازال١ْ ١ْب َٜعٜإ ئٝؿاض٣٠ ب٠ٚ١ؾسا ن١ ت ب١ِض
َٝؿتإ ١َٖٛٚ ئ١ٚ َٛقت١ضسات٣١ ن١  َٝٓا٠ٚ ٜإ ٖ َٝب١ٝٓٝنا٢ْ ب١ ناض١ْٖ َٝػتا ت زا٠ٚ، ب١يّ سه١َٛت تا ئ
َٝه٢ سه٢َٛ ١َؾطٚظ٠ ز٠غت ب١  َٝو ١ٜ١ٖ، ِضاغت١ ١َٖٛٚ د١ٗٝت َٝط٠ ؾت ١َٓٝبٕٛٚ، ت١بٝع٢ ي َٝب١د زا١ٜٚت٢ د

َٜذي خ١ضز نطز٢ْ ثاض٠ ز َٝو ن١ ب١ٝٚ َٜت، ب١يّ ن١ زٜت١ غ١ض باب١تٞ ئٝػتٝؿاضات ١ٖض د١ٗٝت ا بطط
َٝسا خ١ضز نطز، ئ٠ٚ١ ت١ْٗا ٚ  َٝسا خ١ضز بها، ن١ ثاض٣٠ ت َٞ ثاض٣٠ ت َٝذي، ز٠ب َٝه٢ ئٝػتٝؿاض٣ ب١ ناض بٝٓ د١ٗٝت

 َٞ َٝه٢ ئٝػتٝؿاضٟ زا خ١ضز نطز ز٠ب َٝذي َازاّ ثاض٠ت ي١ د١ٗٝت ١ٖضنٞ  %111ت١ْٗا ١َعٓا٣ ئ٠ٚ١ ْاب
َٝٞ َازاّ تؤ َٛقت١ض٠سات٢ ئ١َإ  َٛقت١ضسٝإ طٛت٠ٚٛ َٛقت١ض٠س١ن١ ت١تبٝل به٣١ ٜإ ي١ ئاخريا بجطغ٢ بًَ
ت١بٝل ْان٣١، بؤن٢ ثاض٠ ز٠ز٣٠ا بؤن٢ زاٚا٣ زٜطاغاتٝإ زَي ز٠ن٣١ا نْٛه١ ئ١ط١ض ب١ ت١ْٗا ت١ؾهرينطزٕ 

َٜٚ ت١ْٗا ب١زٚا٣ س١ٍ ط١ِضإ بؤ خٛز٣ سه١َٛت بؤ ئ١ٚ َٛئ١غػ١غ١ٜ ٔ، ١ٟ ن١ خ١ضٜهٞ ناض٠ن١ٜ١ زي بط١ِض
س١شي١ٕ ََٛه١ٓٝ ظؤض َؤؾ١م ١ْبري، ١ٖض بؤ ئ٠ٚ١ؾ١ دٝٗات٢ ئٝػتٝؿاض٣ ي١ ١َٖٛٚ عاي١ّ ١ٜ١ٖ، ٠ٚ بؤ 
َٜه٢ ئٝػتٝؿاض٣ بؤ ن١ْس  َٝٛاظ٣ ئٝدتٝاض نطز٢ْ َٛئ١غػ١غ١ ن١ بؤ ناض َٜعٜؿتإ ؾ ١َعًَٛات٢ ب١ِض

َٜذي ي١ غ١ض ئاغت٢ ئ١دم٢ْ١َٛ ٚ َٝو ز٠نط َٜذي، ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ب١ ١ٖض ٠ٚظاض٠ت ٠ظٜطإ َْٛاق١ؾ١ ز٠نط
َٝٓٔ بؤ  َٝه٢ ئٝػتٝؿاض٣ ب١ ناض ب َٜه٢ ط١ٚض٠ ٜإ د١ٗٝت َٝه٠ٚ١ ق١ضاض ي١ غ١ض ئ٠ٚ١ ز٠ز٠ٕ ن١ ناض ٣َٚٛ١ٖ ث

َٝو، غٛثاؽ.  ن١ْس ١َب١غت
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع/غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

َٜع ؾ١ضَٛٚ باٜع تاي١با٢ْ  ب١ِض
َٜع باٜع تاي١  با٢ْ / ٠ٚظٜط٣ زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚض٣:ب١ِض
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.    ب١ِض
َٝب١ٝٓٝنا٢ْ نان١ ز. بس٠ّ، ب١ِضاغ  ب١ْٝػب١ت٢ ز٠ضَإ ٚ خؤضاى  َٜو ِضْٚٚهطز٠ٚ١ْ ي١ غ١ض ت ز٣َٚ١َ٠ ١ْٖس
َٜٓسصي٠ٚ١ ئ٠ٚ١ بٛٚ ٚتٝإ ئ٠ٚ١  ١َُٝ ي١ ١ْؾ١قاتٞ سان١ُٝ ي١ ١ٜن١ّ ِضؤش٣ ت١قطٜط٠ن١َ١ خٛ ئ١ٚا١ْ ئ

َٜٝٛػت ْ َٝػتان١ ئ١َ١ َٔ ي١ غاَي٢ ث َٜت ئ ٠َٛٝ ز َٝػتا ئ١ٜ٠ٚ١ ١َغ١ي١ن١ ن١ غٛئاي١ن٣١ ي ٠ٚ َٔ  2115انات ئ
% ٖات٠ٚٛ، ئ٠ٚ١ ئ١ضقا١َ، ئ٠ٚ١ 85ب١ د١زاٍٚ زا١َٚ ئ٠ٚ١ ْٝػب١ت١ ي٣َٚ١ ْٝػب١ت١ناصيإ ز٠ضنطز٠ٚٚ ن١ 

 ٠َٛٝ ٠َٛٝ ْٝػب١ت١ن٣١ ب١ٚ ؾ ز٠ضز٠ن٢َ، ٠ٚظٜط٣ ئٝشكائ١ٜ١ٝ ئ٠ٚ١، ب١ْٝػب١ت ز٠ضَاْٝؿ٠ٚ١ ب١ ١َٖإ ؾ
 ،١َُٝ ١َُٝ ي١غ١ض ئ١ٚإ ١َٖا١ْ ١ْٜإ زا٠ٚ ب١ ئ َٞ ثاض١ٜ٠ن٢ ظؤض ئ َٝػتا ب١ ع١نػ٠ٚ١ ز٠َي ت١ْسضٚغت٢ ئ
َٝسا، ب١ْٝػب١ت٢ غٛٚز٠ نؤ١َي١ٜت١ٝنا٠ٚ١ْ زٜاض٠ د١ْابٞ ب١ؽ خاَيٞ ئ٠ٚ١زي  ظ٠ض٠ضٜؿُإ نطز٠ٚٚ ت

ٍَ ب١ طؿت٢  َٜٓس٠ٚ٠، غٛٚز٠ نؤ١َي١ٜت١ٝنإ ثاضاغت٢ٓ نؤ١َ َٝو ي١ ١َتطغ١ٝنا٢ْ نؤ١َي١ٜت٢ خٛ ٜإ ب١ؾ
َٝهاض٣ َٛٚن١نا٢ْ  َٝطنطزٕ ٜإ ثعٜؿه٢ ق١ض٠بٛٚنطز٣٠ٚ١ْ ب َٝؿه١ؾهطز٢ْ خع١َتطٛظاض١ٜنإ، ؾ ٠ٚى ث

َٜٔ ي١ نات٢ َطزٕ،  َٝؿه١ف ز٠نط  ز٠غت١ب١ض٣ نؤ١َي١ٜت٢ ٚ ئ١ٚ غٛٚزا٣١ْ ن١ ث

َٜت بؤ زا٢ْ َٛٚن٣١ ؾ١ي١ٍ ز٠َاؽ، ( ًَٝاض زٜٓاض ز٠ز411أ. ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ناضٚباض٣ نؤ١َي١ٜت٢ بِطٟ ) ض
َٜطٟ خٝعإ، ن١َي١ْساَإ، ١ْخؤؾ٢  ْابٝٓاٜإ، نٛضت١ باَيانإ، ْابٝػت١نإ، تاال غُٝا، ُٖٝؤؾًٝٝا، ناٚز

 ئؤتٝعّ، ٚ َٛٚن٣١ خا١ْْؿ٢ٓٝ ناض ٚ ز٠غت١ب١ض٣ نؤ١َي١ٜت٢. 

َٝؿ٣١ٓٝ  ( ًَٝاض زٜٓاض بؤ ظٜٓسا١ْ غٝاغ١ٝنا49ٕب. ٠ٚظاض٠ت٢ ؾ١ٖٝسإ ٚ ئ١ْؿاي١نإ ) ٚ َٝٓش٣١ ث
َٜٓس٢ْ نِٛض ٚ نه٢ ؾ١ٖٝس ي١ ظاْهؤنإ،   ٖاٚغ١ضطري٣ ٚ بؤ خ١ضد٢ خٛ

َٝٓإ ٚ ضؤشْا١َْٛٚغإ ٚ ١ْٖٛض١َْسإ ٚ 11ز. ٠ٚظاض٠تٞ ِضؤؾ١ْبري٣) َٜع ي ( ًَٝاض زٜٓاض بؤ َٛٚن٣١ ِض
 ٠ٚضظؾهاضإ، 

َٝؿ َٝسا٢ْ َٛٚن٣١ َٛختاض٠نإ ٚ ث َٜعطانإ، ز. ٠ٚظاض٠ت٢ ْاٚخؤ ز٠ ًَٝاضٚ س١ٚت بؤ ث  ٣١ٓٝ ثاض
 ٙ. ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ خ١ضد٢ س١ٚت ٚ ي١ غ١ز٠ ؾ١ف ًَٝاض بؤ ناض٠ غ١ضنطز٢ْ ١ْخؤؾ٢، 

١َُٝ ي١ ب١غسا ؾ١ف غ١ز ٚ ؾ١غت ٚ َٝٓ  ١ٖظاضٚنٛاض غ١ز ؾ١ضم ١ٜ١ٖ، َٝ ناتٞ ئ  ب١ ْٝػب١ت٢ ئ٣٠ٚ١ ن١ ث
ٍَ ئ٣٠ٚ١ ن١ ت١ع٢ٓٝ ١ٖظاضٚ  زٚٚ ١َُٝ ئ١ّ غا ١َُٝ 17ز٠ن١ٜٔ )نٛاض غ١ز ٚ نٌ ٚ نٛاض٠، ئ (١ٜ، بؤ١ٜ ي١ال٣ ئ

َٝٓه١، ي٣َٚ١ ٖات٠ٚٛ  َٝٓ  ٚ نٛاضغ١زٚ ث ؾ١غ١ز ؾ١غت ٚ س١ٚت ٚ ١ٖؾت غ١ز ٚ نٌ ٚ ْؤ١ٜ، ؾ١ضق١ن١ ث
١َُٝ َٝ نُإ بؤ ٖات٠ٚٛ ب١) ١َُٝ نطزَٚٚا١ْ ب١ 11ؾ١ضق١ن١، ٠ٚ ئ١ٚ ؾ١ضق١ ب١ ق١ضاض٠ ٠ٚ ئ (ٚ قػٛٚض، ئ

َٜه٢ ١ٜٝ51 )(٠ ي١ نٛضزغتاْا، طٛا١ٜ ئ٣٠ٚ١ ن١ ْا ٜاغا17) َٝٓإ زٜاض٠ ئ٠ٚ١ داض ( ًَٝاض زاْطا٠ٚ بؤ ٠ٚب١ضٖ
َٝٓإ زاْطا٠ٚ، ) َٝؿه١ؾهطز٢ْ ز٠ع١ُ، ي١ 51تطٜـ ؾٝع١ًٕ بؤ ٠ٚب١ضٖ ( ًَٝاض، ئ٠ٚ١ بؤ قٓسٚق١ن١ٜا١ْ بؤ ث

َٜٓا١ٜ١ْ ئ١ٚا٣١ْ ن١ نطإٚ خ١ز٠َات٢ ي١ غ١ض سه١َٛت١ ٠ٚ بؤ ئ٣٠ٚ١ ن١  ١َٖإ ناتسا بؤ خ١ز٠َات٢ ئ١ٚ ؾٛ
( ًَٝاض٣ بؤ 49غ٢ ز٠نات ئ٣٠ٚ١ ن١ ق١ضاضٜإ زا٠ٚ، ئ٠ٚ١ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ئا٠ٚزاْهطز١ٜ٠ٚ١ْ )د١ْابٞ با

َٝسا ز٠نط٣َ، غٛثاؽ، َٝػتا ئٝؿ٢ ت َٝهطا٠ٚ ٠ٚ ئ  ت١خػٝؼ نطا٠ٚ ٠ٚز٠غت٢ ث
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع/غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
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َٜع ز. تاضا ؾ١ضَٛٚ   .ب١ِض
َٜع ز. تاضا حتػري ئ١غع١زٟ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤ  ن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
غ١ض٠تا ز٠غت خؤؾ٢ ي١ يٝص٣١ْ زاضاٜٞ ز٠ن١ّ بؤ ِضاثؤضت١ن١ٜإ، ١َٖٚيٝـ ز٠ز٠ّ ئ١ٚ ؾتا٣١ْ ن١ طٛتطا٠ٚ 
زٚٚباض٣٠ ١ْن٠ٚ١َ١، ب١ؽ ب١نٛضت٢ ن٢َ١ بٛزد٣١ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت٢ ن١ ٖٝٛازاضّ ٠ٚظٜط ناض٠غ١ض٠ن٢ 

َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ئ١ٚ بٛزد١ ن١َ١ ْاتٛا٢ْ خع١َتطٛظاضٟ  َٝؿه١ف ب١ ٖاٚٚيتٝإ بهات، بؤ بسؤظ َٜٝٛػت ث ث
َٝٔ بؤ زضٚغتهطز٢ْ  َٝهٞ غرتاتٝص٣ زابٓ َٜهٝؿِ ١ٜ١ٖ بؤ ٠ٚظٜط٣ ث ْساْإ ن١ ث ْ َٝؿٓٝاض ١ٖض٠ٖٚا ث
َٝت ن١ غاَي٢  َٜعطانإ ب َٝسا٢ْ ثاض ١ْخؤؾدا١ْ ٚ ْؤش٠ْهطز٣٠ٚ١ْ ١ْخؤؾدا١ْنإ، ئ١ٜٚـ ي١ بٛزد٣١ ث١ض٠ث

َٜت٠ٚ١ ث١ضي َٜاضَإ زا ١ْط١ِض َٝه٢ ظؤض٣ ئ١ّ بٛزد١ٜ١ بؤ زضٚغت ثاض بِط َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ب١ؾ َٝط٠زا ث ١َإ، بؤ١ٜ ي
َٝؿٓٝاض٠ن٣١ تطٜؿِ بؤ ز٠ضَا١ْ ن١ ١ٖض ن١ْس ٠ٚظٜط  َٜت، ث نطزٕ ٚ ْؤش٠ْهطز٣٠ٚ١ْ ١ْخؤؾدا١ْنإ زابٓط

َٝػتا باغ٢ ن َٝط٠ ئ َٝو ْاي َٜو ٚث ١ٜ٠َٛٝن٢ ِض َٜٝٛػ١ٜطز، ب١ؾ ت١ تٔ، ١ٖض٠ٖٚا ئ١ٚ دٛضا٣١ْ ن١ ز٣َ ي١ نات٢ ث
َٝط٠  ٢َُٜ نٛضزغتإ، ي َٜت٠ٚ١ ١ٖض َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ بط١ِض َٜٝت، ٜإ ١ْٚع١ٝت١نا٢ْ باف ْري، بؤ١ٜ ث ْا
َٝت، ١ٖض٠ٖٚا غ١باض٠ت ب١ زضَاَي٣١ تطغٓان٢ ن١  َٟ، باؾرت٠ ي٣٠ٚ١ ي١ ب١غسا٠ٚ بؤَإ ب َٞ بهِطزض ز٠ضَا٢ْ ث

َٜ َٝبدؿط َٜذي، ناض١َْسا٢ْ ت١ْسضٚغت٢ زنتؤض ٚ ث١ضغتٝاض٠نإ ناٟٚ ث ٣٠َٛٝ ب١غسا٣ زَي بهط ٓت٠ٚ١ٚ ٖاٚؾ
( ًَٝاض زٜٓاض زٜاضٜهطا٠ٚ، ١ٖ756ض٠ٖٚا غٛٚز٠ نؤ١َي١ٜت١ٝنإ ن١ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت٢ ن١ ب١ بِط٣)

َٜٓس٣٠ٚ١ْ ز٢َ٠ٚٚ بؤ ١ْنطا٠ٚ ي١ نات٢ ز٠ضن٢ْٚٛ ئ١ٚ ثِطؤش٠  ١َُٝ ن١ خٛ ثِطؤش٠ ٜاغا١ٜى ١ٜ١ٖ ي١ يٝص٣١ْ ئ
َٝت١ ئ١ٚ قٓسٚق٠ٚ١ ن١ بؤ ناض٠غ١ضنطز٢ْ ١ْخؤؾ٢ ؾري ث١دم١نإ، ٜاغا١ٜ ئ١ٚ غٛٚز٠ نؤ١َي١ٜتٝ ا١ْ به

َٞ نطز، ثؿتطري٣ ئ١ٚ بؤن١ْٚٛ ز٠ن١ّ،  ١ْخؤؾ١ ططا١ْنا١ْ ١ٖض٠ٚنٛ ٖاٚناضٜؿِ زنتؤض٠ دٝٗاْٝـ ئاَاش٣٠ ث
َٜه٢ بؤ بسؤظ٠ٚ١ْ ز٠غت٣١ شٜٓط١، ئا  َٞ ناض٠غ١ض ١ٖض٠ٖٚا ن٢َ١ بٛزد٣١ ٠ٚظاض٠ت٢ شٜٓط١ف ئ٠ٚ١ف ز٠ب

٠ ي١ ِضاثؤضت١ن١ف ن١ ب١ ز٠غت١ ٖاتبٛٚ، ب١يّ ي١نات٢ ١ْقٌ نطز٢ْ بؤ ِضاثؤضت٢ يٝص٣١ْ زاضاٜٞ ببٛضٕ ئ١ٚ
َٜهِ ١ٜ١ٖ ي١ غ١ض ثِطؤش٠نإ ن١ بؤ َا٣٠ٚ زٚٚ غاَي١ ثِطؤش٣٠ ١ْخؤؾدا٣١ْ  ١َٖي١ نطابٛٚ، ١ٖض٠ٖٚا ثطغٝاض

(81( ٍَ َُٝا٢ْ، ي١ط١ َٝط ث١دم١ ي١ غً ١ًَٜٞ ؾ َٜ ١ًَٜٜٞ ي١ ؾاض٣ 211( ق١ضٚ َٝط ٢ٖ ي١ زاٜو بٕٛٚ زٚا ( ق١ضٚ ١ٖٚي
َٞ زا، ٖٝٛازاضّ د١ٚاسيإ بسات٠ٚ١ ٠ٚظٜط٣ ث ْساْإ، ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚى  َٝط خاْٝـ ئاَاش٣٠ ث ز٠ن٣َٚ١، ٖاٚناضّ ؾً
َٝط  َٜه٢ ٠ٚضظؾ٢ ي١ ١ٖٚي َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ب١ زضٚغتهطز٢ْ زٜعا٢ٜٓ ؾاض َٝه٢ يٝص٣١ْ ٠ٚضظف ٚ الٚاْٝـ ث ئ١ْساَ

َٜت١ ث ٠ٚ١ْ، ئ١ط١ض بؤ  َٜت، ثؿتطري٣ ن١ به١ٚ َٞ، غاَيٞ زاٖاتٛٚ ئ١ّ ثِطؤش١ٜ٠ زضٚغت بهط ئ١َػاَيٝـ ١ْب
١َٖٛٚ ئ١ٚ زاٚاناضٜا١ْف ز٠ن١ّ ن١ غؤظإ خإ ٠ٚى يٝػت٢ نٛضزغتا٢ْ نطز٣ ي١ ئ١يؿ٢ تا ٜائ٢ س١ظْان١ّ 
َٜت ٚ ب١ضز٠ٚاّ بٔ ي١  زٚٚباض٣٠ به٠ٚ١َ١، ١ٖض٠ٖٚا ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ن١ي١ ْاٚن١ زابِطا٠ٚنإ ز٠ن١ٕ، ئ١نط

َٝه٢ غ١ َٜو ٚ ث ض٣، ١ٖض٠ٖٚا غ١باض٠ت ب١ ؾ١ٖٝسإ ثؿتطري٣ ِضا١ٜنا٢ْ ناى حمُس ز٠ن١ّ ن١ ٣َٚٛ١ٖ ب١ ِض
 ضْٚٚهطز٠ٚ٠، س١ظ ْان١ّ زٚٚباض٣٠ به٠ٚ١َ١، غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع/غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
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َٜع ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط٣ زاضاٜٞ.  ب١ِض
َٜع باٜع تاي١با٢ْ / ٠ٚظٜط٣ زاضاٜٞ ٚ ئ  ابٛٚض٣:ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.    ب١ِض
َٝػتا ب١ْٝػب١ت٢  % 31َٔ ي١ د١ٚابٞ ناى زنتؤضٚ د١ٚابٞ ئ١ٚ خٛؾه١ؾِ ئ٠ٚ١ّ ي١ بري نطز، ئ

َٝؿ١ٜ١ ت١بٝع٢ ٖات١ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ، ٠ٚ زٚا٣ ئ٣٠ٚ١  ئٝساض١ٜنا٢ْ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝ ئ١ّ ن
َٜطا٣ ٠ٚظاض٠تٞ زاضا١ٜٝ ٠ٚ ن١ْس نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛى نطا، بٝٓطا ن١ٚا ئ١ٚ ئ١دم١َٕٛ بؤٟ ز٠ضن١ٚت ي١ ِض

َٝٞ بِطٜاض٣ ث١ضي١َإ ئ١ٚ  َٜت، ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ق١ضاض٣ زا ب١ث َٛخ١غ١غات١ ي١ ب١غسا ز٠زض
َٞ بسض٣َ، ٠ٚ نتاب١ن١َإ بؤ ٖات٠ٚٛ، ب١يّ ئ١ٚ نتاب١ ١ٖؾت٣١ ِضابٛضزٚٚ ٖات٠ٚٛ، ئ١ّ  َٛخ١غ١غات١ٜإ ث

 تط، نٛاض َاْط١ ْٛٚغطا٠ٚ  ت١قطٜط٠ ئ١ٚا ت١قطٜب١ٕ غ٢َ َاْط١ ظٜا
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع/غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

َٜع ز. زاْا ؾ١ضَٛٚ   ب١ِض
َٜع ز. زاْا غعٝس قٛؼي:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.    ب١ِض
َٝٓ  ن١ؽ، ن١ ئ١ْساّ ث١ضي١َإ قػ١ٜإ نطز٠ٚٚ  ْاظامن زٚاٟ ١ْى غ١زٚ ث١دما، ب١يّ زٚا٣ غ١زٚ ي١ٚا١ْٝ ث

َٜص٠ٚ١َ،نٞ بؤ َٔ َا٠ٚت١ٚ َٜه٢ تط زاٜرِب َٝٛاظ َِٝ ن١ ب١ ؾ ًَ َٝه٢ ٚا ب ٍَ ظؤض ١َسا٠ٚي١ّ نطز ن١ ؾت  ٠، ب١ ١ٖضسا
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع/غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

َٝػتا ؾ١ف ْاٚ َا٠ٚ،  س١ظ ز٠ن١ّ بعا٢ْ نٛاض ن١ؽ ْا٣ٚ خؤ٣ ١ْْٛٚغ٠ٛٝ ي١ٚ غ١زٚ ٜاْع٠ ن١غ٣١، تا ئ
َٜع ز. زاْا ؾ١ضَٛٚ  ؾ١ضَٛٚ.  .ب١ِض

َٜ  ع ز. زاْا غعٝس قٛؼي:ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.    ب١ِض

َٝو، ١ٜع٢ٓ ئ١ٚ غٝاغ١ت١ ناضٜط١ض٣ زاز٢ْ٠ ي١ غ١ض ئ٣٠ٚ١ ن١  بٛزد١ بطٜت١ٝ ي١ غٝاغ١ت٢ سه١َٛت بؤ غاَي
َٜٝٛػت١ ئ١ٚ  َِٝ نؤٕ ئاِضاغت٣١ بٛاض٠ دٝا دٝانا٢ْ نؤ١ََيطا٣ ز٠ن١ٕ، بؤ١ٜ ث ًَ ١ٜ١ٜ٠َٛٝى ز٠تٛامن ب ب١ ؾ

َٝٛإ غٝاغ١ت٣١ بٛزد١ ب١ ؾ َٞ ن١ ِض٠نا٣ٚ زازث١ض٠ٚض٣ بهات، ِض٠نا٣ٚ ٖاٚغ١ْط٢ بهات ي١ ْ ١ٜ٠َٛٝى ب
َٝػتا٣  َٞ، ب١ ِضا٣ َٔ بؤ ئ َٝه٢ زٜاضٜهطا٣ٚ ١ٖب َٞ ث ٕ ٚ ئاَادم ٠َٛٝف ز٠ب بٛاض٠دٝا دٝاناْسا، ٚ ب١ٖ١َإ ؾ

َٞ، ئاَادمٞ ١ٜن١ّ: ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ نؤٕ ِض َٜٝٛػت١ نٛاض ئاَادم٢ غ١ض٠ن٢ ١ٖب ٢َُٜ نٛضزغتإ ث ٚٚب١ِض٣ٚٚ ١ٖض
َٝري  ًَ َٝه١ ي١ٚ ئاَادما٣١ْ با ب ٠ٚ١َٜٓٝٓ، ئ٠ٚ١ ١ٜن َٝهاض٣ بب٠ٚ١ٓٝ، ٜإ نؤٕ ٚابه١ٜٔ ن١ باظاِض٣ ناض ببٛٚش ب
٣َٜٛ ٖاٚٚيتٝا١ْ، ٚاتا غتاْساضز٣ شٜإ ب١ضظ  بٛزد١ سٝػابٞ بؤ بها، ئاَادم٢ ز٠ّٚٚ: باؾرتنطز٢ْ ئاغت٢ بص

َِٝ ز٠غت ١َّٝٝ: ز٠تٛامن بًَ َٜت٠ٚ١، ئاَادم٢ غ ١ب١ضنطز٢ْ خع١َتطٛظاض١ٜ غ١ض٠تا١ٜٝنا١ْ، ي١ باب١ت٢ با بهط
َٝري ١َغ١ي٣١ ناض٠با، ت١ْسضٚغت٢، ٚ ١ٖتا نؤتاٜٞ، ئاَادم٢ نٛاض٠ّ: بطٜت١ٝ ي١ ثِطؤش٣٠ غرتاتٝص٣ بؤ  ًَ ب
َٜٝٛػت١ ئ١ٚ نٛاض ئاَادم١ ي١ بٛزد١زا ِض٠ْط  ئ٣٠ٚ١ بتٛاْري ثؿت ب١ خؤَإ بب١غتري، ئ٣٠ٚ١ َٔ ز٠بِٝٓ ث
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١ٜ٠َٛٝى ِض٠ْط٢ زا٠ٚت٠ٚ١ ئ١ٚ ئاَادم١ ي١  بسات٠ٚ١، ب١يّ َٝسابهري بعاْري ب١ ض ؾ ٍَ ث ٍَ ب١ خا َٝػتا خا ئ١ط١ض ئ
َٝهاض٣، ز٠تٛامن ٚا غ١باض٠ت ب١ ئاَادم٢ ١ٜن١ّ: ١َغ١ي٣١ ِضٚٚب١ِض2112ْٚاٚ بٛزد٣١ غاَي٢  ب٣٠ٚ١ْٚٛ ب

َٝو ي١ٚ ث ْا١ْ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١  َِٝ ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ ث ١ْن٣١ ئ١ٜ٠ٚ١ بؤ صي١ْٚٛ ١ٜن ًَ ( ١ٖظاض ١ٖزي ناض 17)ب
َٜه٢ ب١ِٓض٠ت٢ ١ْٝ،  َٞ، ب١يّ ئ٠ٚ١ ناض٠غ١ض َٜه٢ ٠ٚقت٢ ب َٝؿٓٝاض نطز٠ٚٚ، ز٠نط٣َ ئ٠ٚ١ ناض٠غ١ض زا١َظضاْس٢ْ ث
َٜو ي١ ١َٖيياٚغا٢ْ ئٝساض٣  ١َُٝ ١ََٖٛٚإ باغ٢ ئ٠ٚ١ ز٠ن١ٜٔ ن١ ي١ زاّ ٚ ز٠ظطاناصيإ دؤض ي١ب١ضئ٣٠ٚ١ ئ

َٝط١َ ئابٛٚض١ٜنإ باغ٢ ز٠ ٢َٝ ت َٜو ي١ ب١ تاَي٣١ َٛق١ْ١ع١ ١ٜ١ٖ، ئ٠ٚ١ف ١ٜ١ٖ، ب١ث ن١ٜٔ، ١ٜع٢ٓ دؤض
َٜط٣١ ئ١ٚ غٛيؿا٣١ْ ن١ ١َغ١ي٣١ غٛيؿ٣١ ثاَيجؿت٢ بؤ  َٝت١ ظ٢َٓ ئ٠ٚ٠ٚ١، ١َغ١ي١ٜ١ن٢ تط ز٠نط٣َ ي١ ِض ز٠ن
ثِطؤش٠نا٢ْ نؿتٛناَي٢، ق١ضظ٣ نؿتٛناَي٢، ق١ضظ٣ ثٝؿ١غاظ٣، ١ٖض٠ٖٚا غٛيؿ٣١ ع١قاض، ز٠نط٣َ ئ١ٚا١ْ بب١ٓ 

َٜو ي١ بٛٚشاْس٣٠ٚ١ْ ئابٛٚض٣ ي١ باظاِضزا، ٜإ ١ٖيٞ ناض زضٚغت بها، ب١يّ ي١ ١َٖإ ٖؤ٣ ئ٣٠ٚ١ د ؤض
َٝٔ ت١ظ٠خَٛٞ َازيناتٝؿسا ز٠نط٣َ بب١ٓ ٖؤ٣ ئ٠ٚ١ ََٝٞ ز٠َي َٝه٢ غًيب ٣ ن١ ث  زضٚغت ز٠ناتٔ، ئ٠ٚ١ف داْب

َٝه٢ تط٠ ٜا َٝري ١َغ١ي٣١ ب١ضظب٣٠ٚ١ْٚٛ ْطخ٢ ناَيانا١ْ، ئ٠ٚ١ف ب١زًٜ ًَ ٕ ال١ْ١ٜن٢ غًيب تط٠، ١ٜ١ٖ، ن١ با ب
٣َٜٛ ٖاٚٚيتٝإ ئاٜا تا ن١ْس ي١ٚ بٛاض٠زا زازث١ض٠ٚض٣  غ١باض٠ت ب١ ئاَادم٢ ز٠ّٚٚ: ن١ باؾرتنطز٢ْ ئاغت٢ بص
َٝين، ب١يّ  َٞ ١َٖٛٚ بٛزد١ٜ١ى ب١زٟ بٗ َٝه١ ي١ٚ ئاَادما٣١ْ ز٠ب ِض٠ناٚ نطا٠ٚا ١ٜع٢ٓ ئ٠ٚ١ ب١ِضاغت٢ ١ٜن

َٝػتا ز٠ٜبٝٓري ي١ٚ بٛزد١ٜ ١َُٝ ئ َٝو ئ٣٠ٚ١ ئ َٝٞ غٛٚز١َْس بٕٛٚ، ِضاغت١ نؤ١ََي َٜص ي َٜو نري ٚ تٛ ١ زا ١ْٖس
َٝٞ زَيدؤؾ١ٝ ي١ ٚا١ٜ١ْ  َٝري ١َغ١ي٣١ ئ٣٠ٚ١ باغ٢ ز٠نط٣َ ئ١ٜ٠ٚ١ ز٠زض٣َ ب١ خا١ْْؿٝٓإ ئ٠ٚ١ د ًَ با ب
َٝت، ب١يّ ب١ِضاغت٢ ٠ٚى طٛمت ١َغ١ي٣١ زازث١ض٠ٚض٣ ِض٠ناٚ ١ْنطا٠ٚ ي١  َٝسا ب ١ْٖس٣َ ؾت٢ تطٜؿ٢ ت

١َّٝٝ: ١َغ١ي٣١ ١َغ١ي٣١ ئ١ َٜص٠ دٝا٠ٚظ٠ناْسا، غ١باض٠ت ب١ ئاَادم٢ غ َٝٛإ نري ٚ تٛ ٣٠ٚ ن١ ي١ ْ
َٝو ثِطؤش٠ ١ٜ١ٖ، ب١يّ  ١َُٝ ز٠ٜبٝٓري نؤ١ََي ز٠غت١ب١ضنطز٢ْ خع١َتطٛظاض١ٜ غ١ض٠تا١ٜٝنا١ْ، ١ٜع٢ٓ ئ

َٜ َٜع ٠ٚظٜط٣ ث ْساْإ، ١ٖض٠ٖٚا ب١ِض َٜٔ، ب١ِض َٞ ْانط َٝب١د ع ٠ٚظٜط٣ زاضاٜـ ب١زاخ٠ٚ١ ثِطؤش٠نإ ٠ٚى خؤ٣ د
َٜهٝإ  َٝػتا ٚا خ١ضٜه١ ١ْٖس ٍَ، ئ َٝري ظؤض ي١ ثِطؤش٠نا٢ْ ثاض غا ًَ بؤ خؤٜإ ئاَاش٠ٜإ ب٠ٚ١زا ن١ ي١ خٝ زي با ب
َٜو ي١ ت١ئدري بٕٛٚ ١ٜ١ٖ، ئ١َ١ف خؤ٣ ي١خؤ٣ زا ئ٠ٚ١ ْٝؿا٣١ْ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١  َٞ ز٠نط٣َ، ١ٜع٢ٓ دؤض َٝب١د د

َٝؿه١ؾهطز٢ْ خع ًَا١ٜٝٚى ١ٜ١ٖ، ن١ ث ١َتطٛظاض١ٜ غ١ض٠تا١ٜٝنا١ْ، غ١باض٠ت ب١ ئاَادم٢ نٛاض٠ّ: ث١ضف ٚ ب
١َُٝ ئٝهتٝؿاظات٢ به١ٜٔ بؤ ئ٣٠ٚ١ بتٛاْري ثؿت ب١ خؤَإ بب١غتري، ي١  ١َغ١ي٣١ ثِطؤش٠ غرتاتٝص١ٜ بؤ ئ
 ١َُٝ َٝسا ١ْٝ ن١ ئ َِٝ ثِطؤش٣٠ غرتاتٝص٣ ٚا٣ ت ًَ َٝػتا ز٠تٛامن ب َٝؿٓٝاض نطإٚ ئ ِضاغتٝسا ي١ٚ ثِطؤشا٣١ْ ن١ ث

َٜعطاض٠نا٢ْ خؤَإ ظؤض داض باغ٢ ئ٠ٚ١ٜإ نطز٠ٚٚ ن١ نا٠ِٚض ٠ٚ١َُٓٝ ثاض َُٜإ ز٠نطز، ١ٖض ١ٜى صي١ْٚٛ ز٠ٖ
َٝهسا  َٜت٠ٚ١ ي١ نات ٢َُٜ نٛضزغتإ بهط َٝػتا ئ١ٚإ ْاتٛأْ ئٝذاظ٣٠ ئ٠ٚ١ بس٠ٕ ثاَياٚط٣١ ط١ٚض٠ ي١ ١ٖض تا ئ

َٝٓاْ َِٝ بؤ خؤَإ ب١ض١ّٖ ٖ ًَ ١َُٝ ْاٚن١ٜ١ن٢ ١ْٚتا٣ٚ ط١ٚض١ٜ٠، با ب ١َُٝ ئ ٢ ْاٚخؤُٜٝإ ١ٜ١ٖ، ب١يّ بؤ ئ
َٝطإ، بؤ  َٝطٜٔ بؤ تٛضنٝا، بؤ ئ َٜٓري ن١ ئٝهتٝؿاظات٢ بهات ي١بط٣ ئ٣٠ٚ١ بٓ ١ْتٛاْري ثاَياٚط٣١ ط١ٚض٠ زاسي١ظض
َٝري  ًَ خؤَإ بتٛاْري ب١ؾ١ غٛٚت٢ْ١َ١ خؤَإ زابري به١ٜٔ، ١ٖض٠ٖٚا ي١ٚ ٚا ب١غت١ٜ١ٟ ب١غساف با ب

َٞ، ي١ ٖٝهٞ تط ٚاب١غت١ ْابري ي٣٠ٚ١ ن ١ نا٠ِٚضٜٞ ئ٣٠ٚ١ به١ٜٔ ي١ ب١غسا ب١ؾ١ غٛٚت١َ١ُْٝإ بؤ ب
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َٜط١ ْاز٠ٜٔ ثاَياٚط٣١ ط١ٚض٣٠ غٛٚت٢ْ١َ١  َٝهسا ئ٠ٚ١ ئُٝهاْٞ ١ٜ١ٖ، ْاظامن سٝه١ُت ن١ٝٝ ي٣٠ٚ١ ن١ ِض نات
َٝه٢  َٝطَٛإ ١ٜع٢ٓ ؾت ٢َُٜ نٛضزغتإا َٔ ْان١ُ غ١ض ال١ْ١ٜ باؾ١نا٢ْ ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ ب َٜت٠ٚ١ ي١ ١ٖض بهط

َٞ، ١ٖ٠ٚض٠ٖٚا ئ١ٚ ئاَادما٣١ْ ن١ باغِ نطز ب١زٜ َٞ ي١ خع١َت٢ ٖاَٚٚياتٝإ ب َٜٝٛػت١ بٛزد١ ئٝذابٞ ب ١ٝٗ ث
َٝو باؽ ز٠ن١ّ ن١ ب١ ال٣ ٠ٚ١َٓ خ١ي١ي١  َٞ، ب١يّ ن١ْس خاَي َٝت١ ز٣ ٜإ ئٝؿٞ ي١ غ١ض نطزب َٓٝ بٝٗ

َٜو خطا٠ٚت١ ط١ٚض٠نا٢ْ ئ١ٚ بٛزد١ٜ١، خاَيٞ ١ٜن١ّ: ي١ ِضاثؤضت١ن٣١ يٝص٣١ْ زاضاٜٝسا ٖاتٛٚ ٠ ٠ٚنٛ ثطغٝاض
َٜه٢ دس١ٜ نا٠ِٚض٣َ  َٝٓطا٠ٚ ب١ ِضاغت٢ ئ٠ٚ١ ثطغٝاض ًَ َٜه٢ ظؤض ن١ّ خ١َ ِضٚٚ، ١َغ١ي٣١ زاٖات٢ ْاٚخؤٜٞ ب١ بِط
١َُٝ ْاَا٣َٚ١ْ  َٝؿ١ن١ ي٠ٚ١زا١ٜ ئ َٜع٠نإ ٠ٚي٢َ ئ١ٚ ثطغٝاض٠ بس٠ٚ١ْ٠، ئ١ط١ض ن ز٠ن١ٜٔ ٠ٚظٜط٠ ب١ِض

ًَاْس٣١ْ ن١ ي١ بٛزد١زا ٖات٠ٚٛ زاٖات١نا٢ْ ْاٚخؤ٣ خؤَإ ة١ٜٓ١ ب١ضز٠غ ت٢ ب١غسا، ٚ ئ١ط١ض ئ١ٚ خ١َ
َٝت١ ب١غسا،  َٜٝٛػت١ باد١نإ ي١ غ١ض ٖاٚٚيتٝا٢ْ خؤَإ ن١ّ ن٠ٚ١ٜٓ١، بؤ ئ٣٠ٚ١ ١ْن ١َُٝ ث س١قٝك١ٝ، ئ
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ  ١َُٝ ز٠َا٣َٚ١ْ بٝؿاض٠ٚ١ٜٓ، َٔ ث َٝؿٓٝاض٠نا١ْ، ب١يّ ئ١ط١ض س١قٝكٞ ١ْٝ ئ ئ٠ٚ١ ١ٜى ي١ ث

َٞ، ١ٜع٢ٓ تؤ ْاَا٣َٚ١ْ ي َٝو ١ٖب َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ٠ٚنٛ َٛل١ق َٝذي َٔ ث ١ ْاٚ ثِطؤش٠ ٜاغا٣ بٛزد١زا ١ٖب
َٝو ٖات٠ٚٛ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات  َٞ، ِضاغت١ َٛل١ق َٜط٣ ث١ضي١َاْسا ١ْب َٜط ناٚز َٞ ي١ ش َٝو ١ٖب ْانط٣َ زاٖات

َٜو زاٖات٢ تط ن١ ي١ بٛزد١ طؿت١ٝن١زا ١ْٖات٠ٚٛ ت١ْؿٝع ز َٝو ثِطؤش٠ ب١ٖ١ْس ١َُٝ نؤ١ََي ٠نط٣َ، ب١يّ ئ
ْاظاْري ب١ِضاغت٢ ئ١ٚ زاٖات١ تا ن١ْس س١قٝك١ٝ، تا ن١ْس س١قٝكٞ ١ْٝ، غ١باض٠ت ب١ خ١ي١زي ز٠ّٚٚ: ئ٣٠ٚ١ 
 ،٠ٚ١َُٓٝ َٝٛإ غ١نت١ض٠ دٝاٚاظ٠ناْسا ١ٜ١ٖ، َٔ ت١ْٗا ١ٜى صي١ْٚٛ ز٠ٖ ز٠ٜبٝٓري دٝاٚاظ١ٜن٢ ظؤض ي١ ْ

َٜو ب١ ت١ٚا٣ٚ ئُٝٗاٍ نطا َِٝ ن١ْس بٛاض ًَ ٠ٚ ي١ٚ بٛزد١ٜ١، ١َغ١ي٣١ َاؼي َطؤظ ، ١َغ١ي٣١ شٜٓط١، ز٠تٛامن ب
١َُٝ ي١ بٛزد١زا ١ْتٛاْري ئٝٗتُٝاّ ب١ٚ بٛاضا١ْ بس٠ٜٔ ب١ضْا١ََإ  ١َغ١ي٣١ ِضؤؾ١ْبري٣، ١ٜع٢ٓ ئ١ط١ض ئ
١َُٝ ب١ض٠ٚ بْٛٝاتٓا٢ْ نؤ١ََيطا١ٜن٢ زضيٛنطاغ٢ بهري،  َٞ بؤ ئ٣٠ٚ١ ن١ بؤ صي١ْٚٛ ئ َٞ ث صيإ ١ْب ١ْب

َٞ، ب١ِضاغت٢ ز٠تٛاْري بْٛٝاتٓا٢ْ نؤ١َ َٜعضاٚ ب َٝسا ثاض َٞ، ن١ َاؼي َطؤظ٢ ت َيطا١ٜى ن١ غ١ض٠ٚض٣ ٜاغا٣ ١ٖب
َٝهت١ض٠ دٝاٚاظ٠ناْسا ١َٖٛٚ  َٝٛإ غ َٜط ثطغٝاض٠ٚ٠ ي٣٠ٚ١ ن١ ٖاٚغ١ْط٢ ١ْٝ ي١ ْ ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ ة١ٜٓ١ ش

َٝهت١ض٣ ئ٢َٓ١، ث١ض٠ٚضز٠( ئ١ َٝهت١ض٣ غ١ضباظ٣، غ َٜٝٛػذي، بؤ صي١ْٚٛ )غ َٜٝٛػذي، ئ١ٚا٢ْ تط ث ٚا١ْ ١َٖٛٚ ث
َٝهت١ض٠ دٝاٚاظ٠ناْسا، ْانط٣َ تؤ ي١ ب١ض خاتط٣  َٝٛإ غ َٞ ي١ ْ َٜو ي١ ٖاٚغ١ْط٢ ١ٖب َٜٝٛػت١ دؤض ب١يّ ث
١َّٝٝ: ئ٣٠ٚ١ ن١ ظؤض ي١ ٖاٚناضإ باغٝإ  َٜهٞ تط ئُٝٗاٍ به٣١، غ١باض٠ت ب١ خ١ي١زي غ َٝهت١ض َٜو، غ َٝهت١ض غ

َٝٛإ بٛزد٣١ ت١ؾػ٢ًٝ ٚ ب َٞ، نطز ن١ ٖاٚغ١ْط٢ ْ ١ٜ٠َٛٝ ب َٝو ئ١ط١ض ب١ّ ؾ َٝٓا١ْ، ب١يّ نات ٛزد٣١ ٠ٚب١ضٖ
َٝػتا ي١ بٛزد١زا ٖات٠ٚٛ ) %(٣ 31%(٣ بؤ بٛزد٣١ ت١ؾػ١ًٝٝ ت١ضخاْهطا٠ٚ ت١ْٗا )١ٜ71ع٢ٓ ئ٣٠ٚ١ ن١ ئ

٢َُٜ نٛضزغتاْسا، ب١يّ ب١ٚ  َٞ بهات ي١ ١ٖض َٝب١د َٞ د َا٠ٚ بؤ سه١َٛت ن١ بتٛا٢َْ غٝاغ١تٞ ئابٛٚض٣ خؤ٣ ث
َٞ  ْا ٖاٚغ١ْط١ٝ َٝه٢ ١ٖب َٞ، ث ْ َٝه٢ ئابٛٚض٣ تؤن٣١ُ ١ٖب َِٝ سه١َٛت ْاتٛا٢َْ ب١ِضاغت٢ غٝاغ١ت ًَ ز٠تٛامن ب

َٝت٠ٚ١، ٚ ثِطؤش٠نإ ب١ن٢َ١ ز٠تٛا٢َْ  َٝهاض٣ بب َٝت٠ٚ١ بؤ ئ٣٠ٚ١ ِضٚٚب١ِض٣ٚٚ ب َٜٓ بؤ ئ٣٠ٚ١ باظاِض ببٛٚش
َٞ بهات، زٚا خاَيِ ث٠ٜٛ١ْس٣ ظؤض ب١ ١َغ١ي٣١ بٛزد٠ٚ١ ١ْٝ، ب١يّ ن َٝب١د ٠َٛٝ د َٝهٝـ ث٠ٜٛ١ْس٣ ث َ١

َٜهدطا٠ٚ ْا سه١َٝٛناصيإ ز٠ضنطز، ٜاغاٟ شَاض٠ ١ٜن٢  ١َُٝ غاَي٢ ثاض، ٜاغا٣ ِض  ١ٜ١ٖ2111، ي١ ِض٣٠ٚٚ ن١ ئ
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َٜٝٛػت١ ي١ غ١ض سه١َٛت بٛزد١ٜ١ن٢ تاٜب١ت ت١ضخإ بهات بؤ ت١ٌَٜٛ  ي٣َٚ١ ب١ ئاؾهطاٜٞ ٖات٠ٚٛ ن١ ث
َٜهدطا٠ٚنإ، ب١يّ ب١زاخ٠ٚ١  َٝب٢ٓٝ نطز٢ْ ثِطؤش٣٠ ِض َٝري ت ًَ ٍَ ئ٣٠ٚ١ ن١ با ب ئ٠ٚ١ بؤ ن١ْس داض٠ ي١ط١

َٜٝٛػت١ بٛزد١ٜ١ن٢ تاٜب١ت بؤ ئ١ٚا١ْ ت١ضخإ  ث١ضي١َاْتاضإ، ب١ سه١َٛت ِضاز٠ط١ٜ١ْط٣َ ي٣٠ٚ١ ن١ ث
 ٍَ َٜهدطا٠ٚ ْا سه١َٝٛنإ ي١ط١ بهط٣َ، ن١ زٚا٣ ئ٠ٚ١ف ن١ ٜاغان١َإ ز٠ضنطز ز٠بٝٓري زٜػإ بٛزد٣١ ِض

َٝه١ َٝط٠ ئ١ٜ٠ٚ١ ئاٜا تا ن١ْس ئ١ُٖٝ١ت٢ ئ١ٚ بٛزد٣١ ئ١سعاب ت ٍَ نطا٠ٚ، ٚاتا دٝا ١ْنطاٜت٠ٚ١، ثطغٝاض٠ن١ ي
َٝه٢ خ١ت١ضْاى ١ْٝ ي١ بؤ ئ٣٠ٚ١  َٝط٠ ي١ ث١ضي١َإ ز٠ض٣ ز٠ن١ٜٔ، ئاٜا ئ٠ٚ١ ظ٠ْط ١َُٝ ١ٜ١ٖ ن١ ي ٜاغاٜا٣١ْ ئ

َٝه١ بؤ ئ َٝٞ بهات، ئ٠ٚ١ ظ٠ْط َٝب١د ١َُٝ ٜاغا ز٠ضز٠ن١ٜٔ ب١ب٢َ ئ٣٠ٚ١ سه١َٛت د ٣٠ٚ١ ئاٜا ي١ّ ٚيت١، ن١ ئ
َٝو زا١ٜا غٛثاؽ. ١َُٜ، ئاغت٢ غ١ض٠ٚض٣ ٜاغا ي١ ض ئاغت  ي١ّ ١ٖض

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع/غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
َٜع ؾ١ضَٛٚ ناّ س١َ١ ع٢ً.  ب١ِض

َٜع س١َ١ ع٢ً س١َ١ غعٝس:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.    ب١ِض

َٝطَٛإ ١َغ١ي٣١ بٛزد١ ٠ٚنٛ خؤتإ  َٝو ٚ ب١ْا٣ٚ خٛا٣ ط١ٚض٠، ب ز٠ظأْ، ١َغ١ي١ٜ١ن٢ ططْط ٚ ئ١ضن
َٝهؤَي٣٠ٚ١ٓٝ ظؤض٣ ي١ غ١ض بها، ب١يّ  َٝه٢ غ١ض٠ن٢ ث١ضي١َا١ْ ن١ ب١زٚازانْٛٚٞ بؤ بها، ٚ زٜطاغ١ٚ ي ٚادب
َٝسا ١ْٝ، ن١  َٝه٢ بٛزد٣١ ت َٔ ب١زاخ٠ٚ١ ن١ غ١ٜط ز٠ن١ّ ِضاثؤضتٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضا١ٜٝ ئ٠ٚ١ ٖٝ  َك٠ٚ١َات

َٝ هطزٕٚٚ ثػجؤِض٠نإ، َاَؤغتاٜا٢ْ ظاْهؤ ئ٣٠ٚ١ ن١ ئ١نازضيري ٚ خا٢ْ٠ٚ خ١َيه١ ئ١نازضي١ٝنإ ثطغِ ث
)ضيْٓ٘ ؾ١ٖاز٣٠ ب١ضظٕ، نْٛه١ نٛاض قاعٝس٠ ١ٜ١ٖ ي١ بٛزد١زا، ئ١ٚ نٛاض قاعٝس١ٜ٠ ِض٠ناٚ ١ْنطا٠ٚ 

َٝ اسْاشى٘، مشْلٔ٘ اسْاشى٘، ّذدٗ اسْاشى٘، هْاشٌ اسْاشى٘  َٝو، خاَي ه٢ تط ن١ ن١ ئ١َ١ ِض٠ناٚ ١ْنطا٠ٚ ئ٠ٚ١ خاَي
َٝٓإ ٚ ط١ٜؿذي ب١  َٝعا١ْٝ ٚ بٛزد١ بطٜت١ٝ ي١ ب١ضْا١َ ٚ ثِطؤططاّ ٚ ث ٕ ٚ غٝاغ١ت٢ سه١َٛت بؤ ب١زٜٗ
َِٝ ئاٜا ي١ ْاٚ ئ١ٚ  ئاَادم١ غٝاغ٢ ٚ نؤ١َي١ٜت٢ ٚ ئابٛٚض٣ ٚ خع١َتطٛظاض٣ ٚ ئا٠ٚزا١ْٝنا٢ْ، َٔ ز٠َي

َٝو ١ٜ١ٖ، ض ئاَادم٢َ ي١ٚ ئاَادما٣١ْ ن١ ئا َادم٢ بٛزد١ٕ زٜاٜهطا٠ٚ، ئ١َ١ ب١ِضاغت٢ بٛزد١ٜ١ ض غٝاغ١ت
٠ٚنٛ غٛيؿ١ ت١ٚظٜع٢ ئ١ضقا١َ، ت١ْٗا ئ١ضقاّ ت١ٚظٜ  نطا٠ٚ، ب١زاخ٠ٚ١ ز٠بٛا١ٜ ِضاثؤضتٞ يٝص٣١ْ زاضاٜٞ ن١ 
يٝص١ٜ١ْن٢ ثػجؤِضٕ ن١ تاٜب١شي١ْسٕ، ز٠بٛا١ٜ ِضخ١ٓناْٝإ ١ْنٛٚبا١ٜت١ ْاٚ دٛظئٞ ت١ؾاغ٠ٚ١ًٝ، ب١َيهٛ 

ن١ زاْا٢ْ غٝاغ١ت ٚ غرتاتٝص٣ ض ئ١ّ خاَي١، ٚ ئ١ّ خاَي٣١ َٛعاي١د١ بهطزا١ٜ، ب١ٖاتا١ٜ تٝؿه٢ ةاتا١ٜ غ١
َٝهت١ض٣َ، َازي َِٜ ي١ ئ١َػاَي٢ بٛزد١ٜ١ ز٣َٚ١ٜ٠ ئٝٗتُٝا٢َ ب١ ض غ َِٜ، ٚ ئاٜا سه١َٛت٢ ١ٖض  سه١َٛت٢ ١ٖض

١َُٝ ناض٠غ١ض بها،  َٝؿ١ٜ١ن٢ ئ١ّ نؤ١ََيط١ٜ١ ٚ ئ١ّ سه١َٛت ٚ ئ١ّ ٚيت٣١ ئ ٚ ب١ ض ْاٚن١ٜ١ى، ض ن
َٝطَٛإ خ١ي١يٞ تط ن١ ي١ْاٚ بٛزد١ن١ ي١ غ١ض ض  َٝو، خاَيٞ تط، ب ئ١ٚي١ٜٚ١ت بؤ ن٢ زاب٢َٓ، ئ١َ١ خاَي
َٝبٝين  َٝػتا ئ٣٠ٚ١ ت َٝٓإ زاْطا٠ٚ، نْٛه١ تا ئ َٝو بٛزد٣١ ب١ط١ِضخػذي ٚ بٛزد٣١ ٠ٚب١ضٖ ب١َٓاٚ ئ١غاغ

َٜص٣٠ ي١ ) َٝٛإ ِض َٝو ظٜاز ز٠نا ٚ %(١ٜ ن١ق٢ ب71١%( ٚ )31ز٠نط٣َ ئ١ّ زٚٚ بٛزد١ٜ١ ي١ ْ غت٠ٚٛ ثؤٜٓت
َٝو ن١ّ ز٠نا ن١ ب١ ِضاغت٢ ي١ ٚيت١ ثٝؿه١ٚت٠ٚٛنا١ْ ثٝه١ٚا١ٜ١ْ ي١ ) %( بؤ ٠ٚط١ِضخػت١ٓ ٚ ي١ 31ثؤٜٓت
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َٝؿه٣َٚ١، 71) َٞ، ب٣َٚ١ٝ ث َٞ، ث ٢ْ ١ٖب َٝو ن١ ب١ضْا٣١َ ١ٖب َٝٓا١ْ ن١ ئ١َ١ ططْط١ بؤ ٚيت %( بؤ ٠ٚب١ضٖ
ٍَ ت١صي٣١ٝ نؤ١َي١ٜت٢ ٚ ت٣١ُْٝٝ١ ئٝكتٝػا ز٣ ٚ بٛاض٣ ثٝؿ١غاظ٣ ٚ بٛاض٣ باظضطا٢ْ ٚ بٛاض٣ نؿتٛنا

َٝٓإ ي١  َٝه١ ن١ غاَيا١ْ ططؾت٢ نٛضت ٖ َٝه٢ تط ططؾت َٝؿ٠ٚ١ ب١ض٣َ، ت١بع١ٕ خاَي َٞ بساٚ ٚيت ب١ض٠ٚ ث ط١ؾ١ ث
َٜه٢ ع٢ًُ ٚ  ١َُٝ ئ١ّ ظٜازب١ْٚٛ سه١َٛت ناض٠غ١ض بٛزد١ ب١ضز٠ٚا١َ ٚ ب١ض٠ٚ ظٜازبٕٛٚ ز٠ِضٚات ئ١ط١ض ئ

َٝه٢  ظاْػت٢ بؤ َِٝ ٚا١ٜ ئ١ضن َٝٓا١ْ ي١ ن١ْس غاَيٞ زا ٖات٠ٚٛ ث َٜت٠ٚ١، ب١ِضاغت٢ ئ١ّ بٛزد١ نٛضت ٖ ١ْزؤظ
َٝهٞ تط ئ١ط١ض غ١ٜط ن١ٜٔ َٔ ١ٖض  َٞ، خاَي َٝه٢ غ١ض٠ن٢ ٠ٚناض٠غ١ض٣ ئ١غت١ّ ز٠ب َٞ ب١ ططؾت ط١ٚض٠ ز٠ب

ًَاْس٢ْ سه١َٛت ب١ ئ١ِضقا١َنا٢ْ خؤٜإ ٚ ب١ يٝػت١نا٢ْ خؤٜإ ١َسهّٛ ز٠ن١ّ، بؤ صي١ْٚٛ خ١ َ
بٛزد١نا٢ْ مش١ى ٚ خع١َتطٛظاض٣ نانطزٕ، باضبٛٚ ب١خؿري ٚ غٛٚز٠ نؤ١َي١ٜت١ٝنإ ٚ خ١ضد١ٝنا٢ْ تط 
َٝٓسضإٚ، ٚ ي١ال١ٜٕ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضا٠ٚ١ٜٝ ن١ّ نطز١ْٚ ِضٜٚٚسا٠ٚ، ١ٜع٢ٓ  ًَ ي١ال١ٜٕ زائري٠ن٠ٚ١ ظؤض ب١ظؤض٣ خ١َ

ؤتط٠ناض١ٜ، ٚ ١ِٖض١َ٠ن١ٝ، بؤ صي١ْٚٛ بؤ مش١ى ٚ ئاٜا ئ١ّ ن١ّ نطز١ٜٚ١ْ ب١ طؤتط٠ناضٟ زٜاض٠ ْاظاْػت١ٝ، ٚ ط
(تطًٜؤٕ ٚ قػٛض زاْطا٠ٚ، ٠ٚظاض٠ت نطز١ٜٚٚت٢ ب١ تطًٜؤ١ْى ٚ ْٝٛ، ١ٜع٢ٓ 4خع١َتطٛظاض٣ نانطز٠ٚ١ْ )

%( ن٢َ١ نطزؤت٠ٚ١، 63%( ن٢َ١ نطزؤت٠ٚ١، بؤ ب١خؿري زٜػإ )51%( ن٢َ١ نطز٠ٚٚ، بؤ ئٝعاْات )63)
َٜه٢ نطزٚ َٝؿٓٝاض ٠ٚ، ئاٜا ئ١ّ زائريا١ْ ي١ خؤٜا٠ٚ١ْ ي١ غ١ض ض ب١َٓا١ٜى ٠ٚظاض٠ت١نإ ٚ ١ٜع٢ٓ زائري٠ن١ ث

%( 51%( ن٢َ١ نطزؤت٠ٚ١، بؤ غٛٚز٠ نؤ١َي١ٜت١ٝنإ ي١ )73زائري٠نإ ٚ ث٠ٜٛ١ْساض٠نإ، ئ٠ٚ١ ٖات٠ٚٛ ي١)
%( ن٢َ١ نطزؤت٠ٚ١، بؤ ١َٚدٛزات٢ ْا زاضاٜٞ ي١ 51ن٢َ١ نطزؤت٠ٚ١، بؤ خ١ضد١ٝناْٞ تط زٜػإ ي١ )

َٝو ٚ نٛاض غ١ز ٚ س١%( ن91) تا ٚ س١ٚت ًَٝاض ٚ ١ٖؾت غ١ز ٚ ث١دما ؾ٢َ١ نطزؤت٠ٚ١، ١ٜع٢ٓ ئ١ٚ تطًٜؤْ
َٝه٢ تط، بؤ زٜػإ  َٝو، خاَي ٚ ز٣ٚٚ زاْا٠ٚ، ئ١ّ غ١ز ٚ غ٢ ٚ ْؤ ًَٝاض٣ بؤ زاْا٠ٚ، ئ١ٚ ؾ١ضق١ ظؤض٠ ئ١َ١ خاَي

٠َٛٝ زٜاض٠،  ًَاْس١ْنا١ْ ن١ طؤتط٠ناضٟ ٚ ْاظاْػ  ْا ٚاقٝع٢ ث َِٜ ١ٖض ي١ خ١َ بؤ صي١ْٚٛ بؤ غ١ضؤناٜت٢ ١ٖض
( ًَٝاض ٠ٚ١ْ77ت ٚ ؾ١ف ًَٝاض زاْطا٠ٚ، ئ١ّ نطز١ٜٚٚت٢ ب١ ؾ١غت ًَٝاض، بؤ ئ١دم٢ْ١َٛ زاز٠ٚض٣ )

(، ٚاتا ب١ 221( نطز١ٜٚٚت٢ ب١ )265(، بؤ غ١ضؤنا١ٜت٢ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ )52زاْطا٠ٚ، نطز١ٜٚٚت٢ ب١ )
َٜص٣٠ ) َٚت٠ٚ١، ئ١َ25َ١ع١ز٠ٍ ب١ ِض َٝه٢ تط، زٚا٣ ن١َهطز٣٠ٚ١ْ %( ن٢َ١ نطز ١ زٜاض٠ ْا ظاْػت١ٝ، خاَي

َٝٞ ِضاثؤضتٞ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜٞ بؤ ؾ١ف َاْط٢  ي١  2111ٚ  ٠ٚ2111ظاض٠ت٢ زاضاٜٞ ئ١ط١ض غ١ٜطن١ٜٔ ب١ث
َٝو ٚ  ٍَ ت١ٌَٜٛ نطاٚ ي١ال١ٜٕ ب١غسا٠ٚ بؤ ثِطؤش٣٠ ئٝػتٝػُاض٣، بطٜت١ٝ ي١ تطًٜؤْ ؾ١ف َاْط٢ ١ٜن٢َ١ غا

َٝٓ  غ١ز ًَٝاض، ب١ي َٝٓإ، ١ٜع٢ٓ ي١ 551( ًَٝاض٠ ، ٚاتا بِط٣ )953ّ خ١ضدهطاٚ )ث ( ًَٝاض ظٜاز٠ ي١ ٠ٚب١ضٖ
َٝٓإ ظٜاز٠، ئاٜا ئ١ّ ثاض٠ ظٜاز٠ نٞ زَي ٖات٠ٚٛا ئ١ط١ض طٛاغت١ٜٚٛت٠ٚ١ٝ بؤ خ١ضدٞ ت١ؾػ٢ًٝ ٚ  ثاض٣٠ ٠ٚب١ضٖ

َٝه١ٚا٣١ْ َازز٣٠ ) َٝه١ٚا٣١ْ ٜاغا١ٜ، ث ( خؤ 25َازز٣٠ ) 2111ٚ ي١  2111(٠ٚ ي١ 32بؤ عٝذع، ئ١َ١ ث
َٞ، بؤ ؾ١ضق٢ ت١ٌَٜٛ نطاٟٚ ت١ؾػ٢ًٝ ) َٝري ئ١ٚ َٛخاي١ؾ١ ٜاغا٣١ٜٝ نطزب ًَ (٠، ١ٜع٢ٓ ي١ 94ئ١ط١ض ١ٖض با ب

َٝٓإ ئ١َ١ بؤ غاَي٢ ١ٖ457َٛٚ ساَي١ت١ن١ )  2111، ي١ غاَيٞ 2111( ًَٝاض ١ٖض ظٜاز٠، ي١ بٛزد٣١ ٠ٚب١ضٖ
َٝٓإ ) َٝو ٚ غ١ز ٚ بٝػت 48( تطًٜؤٕ ٚ )2بٛزد٣١ ت١ًَٜٛهطاٚ بؤ ٠ٚب١ضٖ ( ًَٝاض٠، بِط٣ خ١ضدهطاٚ تطًٜؤْ

َٝٓإ ظٜاز٠ خ١ضز ١ْنطا٠ٚ ي١ٚ ؾ١ف 925ٚ غ٢َ ًَٝاض٠، ٚاتا بِط٣ َا٠ٚ ) ( ًَٝاض زٜٓاض ظٜاز٠، ١ٖض ي١ ٠ٚب١ضٖ
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( ًَٝاض٣ خ١ضز ١ْنطز٠ٚٚ، زٜػإ 925َاْط١، ي٣٠ٚ١ ن١ ت١ٌَٜٛ ي١ ب١غسا ٠ٚضٜططت٠ٚٛ ثاض٠ن١، ب١ؽ )
َٝٞ ٜاغا ئ١َ١ نٞ زَي ٖاتا ئ١ط َٞ ب١ث َٝٓإ ٚ بؤ ت١ؾػ١ًٝٝ ١ٖض َٛخاي١ؾ٣١ ٜاغا١ٜ، نْٛه١ ْاب ١ض بؤ نٛضت ٖ

١ٖض زٚٚ غاَي١ن١، ١ٖض ؾ١ف َاْط١ن١، نؤ ن٠ٚ١ٜٓ١ ١ٜى تطًٜؤٕ ٚ ْٝٛ زٜٓاض ظٜاز٠، ي١ٚ زٚٚ ؾ١ف َاْط١، ي١ 
َٝٞ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜٞ  2111ق١ضظ٣ نؿتٛناَي٢ ؾ١ف َاْط٢  َٞ )ث١دما ًَٝاض زاْطا٠ٚ، ب١يّ ب١ث ( 13خؤ٣ ز٠َي

٢َٝ ِضاثؤضت١ن٣١ خؤتإ ي١ غاَي٢ 37ًَٝاضّ غ١ضف نطز٠ٚٚ، ) ( ًَٝاض٠ن١ ن٢ زَي ٖاتا ق١ضظ٣ نؿتٛناَي٢ ب١ث
َٞ ث١دما ًَٝاض زاْطا٠ٚ، ب١يّ ) 2111 ( ًَٝاضتإ غ١ضف نطز٠ٚٚ، ئ١ٚ خٛضٚقات١ 13ؾ١ف َاْط٢ ١ٜن١ّ ز٠َي

اغاٜري، ي١ قٓسٚقٞ نٛضزغتإ بؤ زاٖات٢ ١ْٚت ي١ ٜاغاٜٝا٣١ْ ن١ ي١ال١ٜٕ سه١َٛت٠ٚ١ نطا٠ٚ، خٛضٚقات٢ ٜ
َٝٞ َازز٣٠) 2111ٚ  2111غاَي٢  ٢َٝ  ٣27 غاَي٢ 22(٣ ٜاغا٣ ١ْٚت ٚ غاظ٣ شَاض٠ 15ب١ث ٖات٠ٚٛ ٚ ب١ ث

َٝٞ َازز٣٠ ) 2111(٣ بٛزد٣١ غاَيٞ 17َازز٣٠) َٝو زضٚغت  2111(٣ غاَي٢ ٠ٚ21ب١ث َٞ قٓسٚق ن١ ز٠ب
َٝٞ زٚٚ َازز٣٠  َٞ ئ١ٚ قٓسٚق١  2111ٚ  2111نط٣َ، ١ٜع٢ٓ ب١ث َٝٞ َازز٣٠ ٜاغاٟ ١ْٚت ٚ غاظ، ز٠َي ٠ٚب١ث

َٞ ئ١ّ قٓسٚق١ ن١ْس٠ا ٠ٚ  َٞ، ٠ٚ ث١ضي١َاْٝـ ث١غٓس٣ بهات، ظ٠ظي١ت ١ْب َٞ زاْط٣َ، زاٖات١ن٣١ زٜاض ب ز٠ب
َٝهطز٢ْ  َٝب١د َٝه٢ تط نطز٣٠ٚ١ْ سٝػابٞ د َٝه٢ ٜاغا١ٜٝ، خاَي ث١ضي١َإ ن١ْس٣ ث١غٓس نطزا ئ١َ١ خٛضٚقات

َٝٞ َازز٣٠ ) ثِطؤش٠ َٞ ١ْنطا٠ٚ، ئ١َ١  2111( ٣ ٜاغا٣ بٛزد٣١ غاَي٢ 33ب١ضز٠ٚا١َنا١ْ،  ب١ث َٝب١د د
َٝٞ َازز٣٠  َٝه٢ تط با قػ١ٜ١ن٢ ي١غ١ض خؤمشإ به١ٜٔ ث١ضي١َإ، ب١ث َٝه٢ تط٣ ٜاغا١ٜٝ، خاَي خٛضٚقات

َٝطٜاض٣ ث١ضي١َإ سٝػابٞ غاَيا89١ْ) َٞ ز٠ظطا٣ شَ ٢ََٓٝ بؤ (٣ ث١ِٜط٠ٚٚ ثِطؤططا٢َ ث١ضي١َإ ز٠ب ٣ خؤ٣ ب
غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ ٚ زٚاٜٞ بؤ يٝص٣١ْ زاضاٜٞ ٚ زٚاٜٞ ئ١ٚ سٝػاب١ خٝتا١َٝ ي١ ْاٚ ث١ضي١َاْسا َْٛاق١ؾ١ 

بؤ ئ٣٠ٚ١ قػ١ ي١غ١ض  ابهط٣َ، ئ٠ٚ١ غ٢َ غاَي١ ١ْنطا٠ٚ، سٝػابٞ خٝتا٢َ ث١ضي١َإ نؤٕ غ١ضف ز٠نط٣َ
َٝه٢ تط ْا َٛمشإ به١ٜٔ، خاَي ضز٢ْ سٝػابٞ خٝتا٢َ ٚ ِضاثؤضتٞ ؾ١ف سه١َٛت ز٠ن١ٜٔ، قػ١ ي١ غ١ض خ

َٝٞ َازز٣٠ ) (،ٚ 81( بِطط٣١ زٚٚ، ٚ َازز٣٠ )79َاْط٢ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜٞ ي١ نات٢ خؤ٣ زا ز٠بٛا١ٜ ب١ ث
َٝٞ َازز٣٠ )81َازز٣٠) (٣ ٜاغاٟ بٛزد٣١ غاَيٞ 21( ي١ ث١ِٜط٠ٚٚ ثِطؤططاَٞ ث١ضي١َإ، ١ٖض٠ٖٚا ب١ث
َٞ ؾ١ضَاْط٣١ ب١ضثطؽ ، ئ١َ١ ب2111ٗ(٣ غاَي٢ 14ٚ َازز٣٠ ) 2111 َٞ ن١ ١ْٖات ز٠ب اتا١ٜ، ٠ٚ ز٠َي

َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ بهط٣َ ٚ ئٝذطائاتٞ ٜاغاٜٞ ي١ط١َيسا بهط٣َ، ئ٠ٚ١ غ٢َ غاَي١ ١ْ سٝػابٞ خٝتا٢َ ي١ نات٢  ِض٠ٚا٣١ْ ي
َٝو ١ْنطا٠ٚ،  خؤٜسا ز٣َ، ١ْ ِضاثؤضتٞ ؾ١ف َاْط٢، ١ْ ِضاثؤضت٢ غاَيا٣١ْ نؤتاٜٞ، ٚ ئ١ّ ٜاغا١ٜ ٖٝ  ئٝذطائات

َٝٞ َازز٣٠ )١ٖض َٜط٣ زاضاٜٞ ب١ث َٜت ب١ ِضاثؤضتٞ زٜٛا٢ْ ناٚز َٞ ططْط٢ بسض َٞ ز٠ب (٣ بٛزد٣١ ٠ٚ24ٖا ز٠َي
َٜط٣ زاضا١ٜٝ ِضاثؤضتٞ خؤ٣ ي١ غ١ض  2111(٣ 29ٚ َازز٣٠ ) 2111 َٝت ئ١ّ ز٠ظطا٣ زٜٛا٢ْ ناٚز ن١ ز٠ب

٢َٝ ٜاغاٟ بٛزد١ َٝٓطا٠ٚ، ٚ زٜػإ ب١ث َٜت، ١ْْ َٜت، ٚ َْٛاق١ؾ١ بهط َٝط َٞ  2111ٚ  ٣2111 بٛزد١ بٓ ز٠َي
 َِٝ ٠ٚ١َٜٓ، ئ١ط١ض ز٠ظطانإ ١ٜى ١ْخطا٠ٚ١ْ، بٛزد١ناْٝإ ِضا ز٠طري٣َ، ز٠َي َٞ ئ١ّ ز٠ظطاٜا١ْ ١ٜى ةط ز٠ب

١َٓٝنطز٢ْ َازز٠نا٢ْ ) َٝب١د َٝه٢ تط د ، 28ز٠ظطانإ ١ٜن١ٓخطا٠ٚ١ْٚ بٛزد١ناْٝؿٝإ بؤ غ١ضف نطا٠ٚ، خاَي
١ٜ٠َٛٝن 2111( ٜاغاٟ بٛزد٣١ غاَيٞ 31، 29 ٢ ْا ت١ٚاٚ، ب١ دٛظئٞ نطا٠ٚ ن١ ١ٜندػت٢ٓ َٛٚن١ٚ ب١ؾ

َٝؿ١ُضط١ٚ ئاغاٜؿ١ ي١  َٝع٠نا٢ْ ث ٠ٚ ئ١بٛا١ٜ بهطا١ٜ، ب١زاخ٠ٚ١ ؾ١ف َاْط٢ نطا٠ٚ،  1/1/2111ز٠ضَاَي٣١ ٖ
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َٞ نطا٠ٚ، خا١ْْؿ١ٓٝنإ ظؤض ن١ّ نطا٠ٚ، ناض١َْسإ ئ١ٚ  َٝب١د ١ٜع٢ٓ ي١ َا٣٠ٚ زٚٚ غاَي١ ؾ١ف َاْط٢ د
ٚ  2111(٣ غاَي٢ ٠ٚ٠35 بؤٜإ ١ْنطابا١ٜ، ١ٖض٠ٖٚا َازز٣٠) 1/1/2111ق١ض٠ب٠ٚٛ ز٠بٛا١ٜ ي١ 

َٝت ٠ٚظاض٠ت٢ ث ْساْإ ) 2111(٣ غاَي٢ 28َازز٣٠) َٜص٣٠ 4ن١ ز٠ب َٝو ي١ غ١ض ِض َٜو ِضاثؤضت ( َاْط داض
 ٚ َٜٔ َٞ، ؾٛ َٝسا ب َٞ، بِط٣ طٛش٣١َ ثِطؤش٠ن٣١ ت َٝسا ب َٝو ن١ َا٠ٚن٣١ ت َٝهطز٢ْ ثِطؤش٠نإ ب١د١ز٠ٚي َٝب١د د

َٝهطا٠ٚ، ن َٝب١د َٞ، ب١زاخ٠ٚ١ ئ١َ١ ظؤض ب١ن٢َ١ د َٝسا ب َٞ، ٚ ت١ٚاٚب١ْٚٛن١ؾ٢ ت َٝسا ب ات٢ ز٠غت ب١ناضب٢ْٚٛ ت
َٝٞ َازز٣٠) َٝه٢ تط ب١ث َٞ ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ ز٠ضخػت١ٜ١ى ب١  2111ٚ  2111(٣ غاَي٢ 22خاَي ز٠ب

ٍَ ز٠ضخػت١ٜ١ن٢ ال َٝؿه١ف بها، ي١ط١ َٝٞ ز٠زض٣َ، ث ٢ْ١ٜ خ١ضدٞ ئ١ٚ سٝػابٞ ئ١ٚ ب١خؿٝٓا١ْ ن١ ث
َٝؿه١ؾ٢ نطز٠ٚٚا ئ١ط١ض  َٞ ث َٝؿه١ف ب١ ث١ضي١َإ بهات، ئاٜا ظ٠ظي١ت ١ْب ثِطؤشا٣١ْ بؤ٣ ت١ضخإ ز٠نا ث

َٝه٢ تط ناض٠غ١ض٣ ثاض٠ ن١َي١ن١ب٠ٚٛنإ ن١ خؤ٣ ظٜاتط ز٠زا ي١ ) َٞ، بٝطٛتبا١ٜ غؿِط٠، خاَي ( 8غؿطٜـ ١ٖب
١َٝٝا ١َغيٛي١ٝت١ن٣١ ال ١َٝٝا ن١ ئ٠ٚ١ ٠ٚنٛ باؽ نطا ١ْؾ١قات٢ سان١ُٝ تطًٜؤٕ زٜٓاض، ئ١َ١ ي١ئ١غتؤ٣ ن ٣ ن

( ١ٜى تطًٜؤٕ زٜٓاض٠، ثاض٣٠ 25( تا )21ن١ ي١ د١ز٠ٚي١ن٣١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ خؤٜا١ْ باغ٢ ز٠نات ن١ ي١ )
١َٝٝا ن١ّ ٚ 15خؤضاى ي١ ) َٞ ئ١َ١ ناض٠غ١ض بهط٣َ، ٚئ١ضى ٚ ١َغيٛي١ٝت ي١ ئ١غتؤ٣ ن %(ن٣١ ز٠ب

َٝه٢ ظؤض٠ ن١ ئ١َ١ نٛضت١ٝن٢ ئ١ّ بٛزد١ٜ١ خ١َ ْسٕ  َٝٛإ ٠ٚظاض٠ت ٚ ؾ١ضَاْط١ ث٠ٜٛ١ْساض٠ناْسا ؾ١ضق ي١ ْ
َٝه٢ تط ئ١ٚ بابا٣١ْ بؤ صي١ْٚٛ  خؿت١ن٣١ خؤٜا١ْ خؿت٣١ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ي١ َٝعا١ْٝن١ ٖات٠ٚٛ، خاَي
خ١ضد١ٝنا٢ْ ب١ؾ١نا٢ْ باضبٛٚ، ب١خؿري، غٛٚز٠ نؤ١ََيا١ٜت١ٝنإ، ١َغطٚؾات ئٛخطا، ١َٖٛٚ َٔ ب١ 

َِٝ ب١ِضاغت٢ تا د١ْابٞ ٠ٚظ َِٝ، ٚ ب١ سه١َٛت ز٠َي ، ١ٜع٢ٓ ١ٖض 31/6/2111ٚ تا  31/6/2111ٜط ز٠َي
َٝو غ١ضؾهطا٠ٚ، ١ٜع٢ٓ ي١ ) %(٣ غ١ضف نطا٠ٚ، ي١ٚ ؾ١ف َاْط١ ن١ ١َؾطٚظ٠ 25زٚٚ غاَي١ن١ ِضٚبع

١ٜ٠َٛٝن٢ ظاْػت٢ ي١ ) ؼ %(٣ غ١ضف بهط٣َ، ن١ٚات١ ئ١ّ ثاضا١ْ زٜاض٠ ظٜازٕ بؤ ئ١ٚ بٛاضا١ْ ت١خػ51ٝب١ؾ
ز٠نط٣َ، ٚ س١م ١ْٝ ب١ٚ بِط٠ ظؤضا١ْ، ئ٠ٚ١ ب١ ١ٖز٠ض زاْٞ بٛزد١ٜ١، ٚ ب١ ١ٖز٠ض زاْٞ ئ١ٚ غ١ض٠ٚت ٚ 

َٞ َٔ ي١ ) %(ّ ن١َرت غ١ضف نطز٠ٚٚ، ١ْؾ١قات٢ سان١ُٝٚ غٝاز٣ 25غاَا١ٜ١ْ، نْٛه١ خ٣ٛ ب١ ٚاقٝع٢ ز٠َي
َِٜ زٜاضٜهطا٠ٚ، ت١بع١ٕ ئ١ٜٚـ ب١ خؿت١ٜ١ن١ خ٣ٛ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜ َٞ بؤ ن١ ب١ؾ٢ ١ٖض ٞ ْاضز١ٜٚٚت٢، ز٠َي

٣َٚٛ١ٖ ١َطيٛع١ن٣١  2111ٚ  2111ٚ  2117ٚ  2116ئٝٓتٝدابات بؤ صي١ْٚٛ بؤ ئٝٓتٝدابات٢ غاَي٢ 
١َُٝ ي١ٚ غاَيا١ْ ئاٜا ئٝٓتٝداباشيإ نطز٠ٚٚ، )297ز٠نات١ ) َٜو، ئ  2117، 2116( ًَٝاض زٜٓاض ٚ قػٛٚض

( ًَٝاض 96)2111( ًَٝاض زاْطا٠ٚ، بؤ 64) 2117( ًَٝاض زاْطا٠ٚ، بؤ 47) 2116( ١َغ١ي١ٕ بؤ 2111،
َٝط٣، ئاٜا  َٟا ثاض٠ بؤ غ١ضشَ زاْطا٠ٚ، ئ١ّ ثاض١ٜ٠ بؤ ئٝٓتٝداب زاْطا٠ٚ، ئٝٓتٝدابات ١ْنطا٠ٚ ن٠ٚٛ بؤ نٛ

َٝػتاا ن١ بِط٠ن٣١ ز٠نات١ ت١بع١ٕ بؤ غاَي٢  َٝط٣ ي١ نٛضزغتاْا نطا٠ٚ تا ئ ( ًَٝاض، بؤ غاَي٢ 8) 2116غ١ضشَ
، ئ٠ٚ١ ١ْٝ، بؤن٢ ١ْٝا بؤن٢ بؤ ئ١ٚا٢ْ تط ١ٜ١ٖ، بؤ ئ١ٚ ١ْٝا ن١ 2112ٚ  2115( ًَٝاض، 11) 2111

( ًَٝاض٠، 51) 2115( ًَٝاض، ئٝٓذا ثؿتٝٛا٢ْ دٛٚتٝاضإ ي١ غاَي٢ ١َ118طيٛع٢ ٣َٚٛ١ٖ ز٠نات١ )
( ًَٝاض، ي١ ب١غسا٠ٚ ز٠ع٢ُ َعاضع ٚ 331( ًَٝاض٠، ٣َٚٛ١ٖ ز٠نات١ )231) 2112( ًَٝاض٠، 51، )2116

٠ٚ، ئ١َ١ نٞ زَي ٖات٠ٚٛ، نؤٕ غ١ضف نطاا ثؿتٝٛا٢ْ دٛٚتٝاضإ ٚ ٜاض١َت٢ دٛٚتٝاضإ، دٛٚتٝاض ٖاتٛ
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َٝه٢ تط ت١غؿ٣١ٝ سٝػابٞ بٛزد٣١ ت١ضخاْهطاٚ  ت١بع١ٕ بؤ ضٜعا١ٜٟ نؤ١َي١ٜت٢ بؤ ئ١َا١ْف ٖات٠ٚٛ، خاَي
َٞ بٛزد٣١ ئ١سعاب ٚ ١َْٛظ٠َات ب١ ٜاغاٜٞ به َِٝ ١ٜن١ّ: ز٠ب َٜت، بؤ ئ١سعاب ٚ ١َْٛظ٠َات، َٔ ز٠َي ط

َٝٛ ز٠َٚي١ت٢ ٚ ٜاغاٜٞ ٚ ١َْتكٞ ٚ ٚاقٝعٞ ١ْٝ، ب١  َٜه٢ ْ َٝػتا ي١ غ١ض َعٝاض ٚ غتاْساض ب١زاخ٠ٚ١ ن١ تا ئ
َٝت١ ث١ضي١َإ،  َٞ ت١غؿ١ٟٝ ئ١ّ سٝػاب١ ب ئاض٠ظ٠ٚٚ، ب١ َٝعاد١، نؤٕ ت١ٚظٜ  ز٠نط٣َ، ئ٠ٚ١ ْاظامن، ب١يّ ز٠ب

َٝه٢ تط ط١ِضا٠ٚنا٢ْ َٞ، خاَي َٝٞ ئاطازاض ب ق١ضظ٣ ع١قاض ٚ غٛيؿ٣١ ظ٠ٚاز ٚ ق١ضظ٣ باْه٢  ٚ ث١ضي١َإ ي
نؿتٛناَيٞ ٚ ق١ضظ٣ قٓاع٢ ٚ ق١ضظ٣ ز٠ع٢ُ قٓسٚقٞ ط١دمإ ٚ قٓٛقٞ ئٝػهإ، ن١ ئ١َا١ْ ٣َٚٛ١ٖ 
َٝٓري ب١ِضاغت٢ ب١ ًَٝاض٠ٖا زٜٓاض ْازٜاض٠ٚ ْاظاْري، بِط٢ٜٓ خا١ْْؿ٢ٓٝ،  َٝري بٝد١ًَ ١َُٝ ب ق١ضظٕ، ئ١ط١ض ئ

١َُٝ )١ٜع٢ٓ ئ١ٚ ثاض٣١ٜ٠ ن١ ي١ خا١ْْ َٝو )651ؿري ز٠بِط٣َ، ئ ( 21( ١ٖظاض ٠َٛظ٠ؾُإ ١ٜ١ٖ، ١ٖض ٠َٛظ٠ؾ
( ًَٝاض ١ٖ151ظاض زٜٓاض٣ زَي برِبٟ بؤ خا١ْْؿ٢ٓٝ ن١ ن١َرت١ٜٓ ت١بع١ٕ ظؤض ظؤض ي٠ٚ١ ظٜاتط٠ ز٠نات١ )

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ، ئ٠ٚ١ ن١ّ ٚ نِٛض١ٜنا٢ْ ْاٚ بٛزد١ ت١بع١ٕ ب١ ئ١ضقاّ ي١ ْاٚ د١ز٠ٚي١نا ْٞ زٜٓاض، بؤ١ٜ َٔ ث
١َُٝ، ب١زاخ٠ٚ١ ي١ ْاٚ غ٢َ ١ْٚع  ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ خؤٜسا١ٜ، ب١زاخ٠ٚ١ غ٢َ ١ْٚع د١ز٠ٚزي ْاضز٠ٚٚ بؤ ئ
َٝٞ ز٠ضخػت٣١ شَاض٠  َِٝ، غ١ًٝع ٚ خ١ز٠َات ب١ ث ًَ د١ز٠ٚي١ن١ ؾ١ ضق٢ ظؤض ١ٜ١ٖ، بؤ صي١ْٚٛ ئ١ٚ ؾ١ضقا١ْ ب

(5( َٞ َٞ )( ًَٝاضّ خ١ضدهطز٠ٚٚ، ب861(٣ ِضاثؤضتٞ ؾ١ف َاْط٢ ١ٜن١ّ ز٠َي َٝٞ َٛاظ١ْ٠ ز٠َي ( ١864يّ ب١ث
َٝٓ  ز٠َيٞ ) َٝٞ خؿت٣١ شَاض٠ ث ( ًَٝاضّ خ١ضدهطز٠ٚٚ، 75ًَٝاض، ئ٠ٚ١ غ٢َ ًَٝاض ي٣ٚ١ ؾ١ضق١، ي١باضبٛٚ ب١ث

َٝٞ خؿت٣١ َٛاظ١ْ٠ ز٠َيٞ ) ( ًَٝاض ٚ قػٛض ظٜاز٠، ١ٜعين زٜاض 71( ًَٝاضّ خ١ضدهطز٠ٚٚ، ئ٠ٚ١ )5ب١يّ ب١ ث
َٝٞ ب١خؿري ز٠َيٞ ) َٝٞ خؿت٣١ َٛاظ١ْ٠ ز٠َيٞ )١ْٝ167، ب١ ث (ّ 192( ًَٝاضّ خ١ضدهطز٠ٚٚ، ب١ ث

( َٞ َٝٓ  زٜاض ١ْٝ، غٛٚز٠ نؤ١َي١ٜت١ٝنإ ز٠َي ( ًَٝاضّ خ١ضدهطز٠ٚٚ، ي٣ٚ١ 111خ١ضدهطز٠ٚٚ، ي١ٜٚـ ث
( َٞ َٜو، خ١ضد١ٝناْٞ تط ت١بع١ٕ )111ز٠َي َٝٞ 451( ١ٜعين ًَٝاض ( ًَٝؤ١ْ ؾ١ضق١ن١، ١ٖب٣ٚٛ ْا زاضاٜٞ ب١ث

َٞ )خؿت٣١ شَا َٝٓ ، ؾ١ف َاْطٞ ١ٜن١ّ ز٠َي َٝٞ َٛاظ١ْ٠ 47ض٠ ث ( ٚ قػٛض ًَٝاضّ غ١ضف نطز٠ٚٚ، ب١يّ ب١ث
( َٞ ( ًَٝاض دٝاٚاظ٣، 141( ًَٝاض ظٜاتط٠، نؤ٣ طؿت٢ ١َٖٛٚ ئ١ٚا١ْ ز٠نات١ )62( ًَٝاض، َاْا٣ )111ز٠َي

َٜه٢ ١َٖٛٚ خؤ٣ ١ٜى ٠ٚظاض٠ت ِض٠ق١َٞ ْاضز٠ٚٚ ب١ زٚٚ خؿت٣١ دٝا، ئ١ّ دٝاٚاظٜا١ْ بؤا ئ١ط١ض  غ١ٜط
َٝسا بها، ٚمت ئ١َ١  َٝطٜاض٣ ت َٝو ٚضز٠ناض١ٜن٢ شَ ِض٠ق١َ١نإ ٚ ١َٖٛٚ د١ز٠ٚي١نإ به١ٜٔ ب١ ٚضز٣ ن١غ
َٜه٢  َٜصضا٠ٚ، ب١يّ ئ١ط١ض غ١ٜط َٝسا ١ْٝ، ب١ ئ١نازضيٞ زا١ِْض ت١ٚظٜع٢ ئ١ِضقا١َ، بٛزد١ ١ْٝ، غٝاغ١ت٢ ت

٢َٓٝ َٝو ٚضز٠ناض٣ ب١ ناض ب َٜه٢ ظؤض ي١ ئ١ِضقا١َنا١ْ، دٝاٚاظ٣ ظؤض٠،  ئ١ِضقا١َنإ به١ٜٔ ١ٜع٢ٓ ن١غ ت١ْاقٛظ
َٜعإ، ئ١ٚ زاٖاتا١ْ ن١  َٝهٞ تط زاٖات١نإ ب١ِض َٝسا١ٜ، خاَي ب١ٖ١ز٠ض زاْٞ ظؤض، غ١ضؾ٢ ظؤض، ٚ ئ١َا٣١ْ ت
َٝه٢ ط١ٚض٣٠ ث١ضي١َا١ْ ب١  َٝسا١ٜ بؤ ث١ضي١َإ، ن١ ئ١َ١ ئٝؿ َٝؿ١ٜ١ن٢ ظؤض٣ ت َٝه٢ ظؤض٠، غ١ض ئ ططؾت

َٜب١غت١نإ، ٠ٚظٜط٣ غاَا١ْ زٚازانٕٛٚ بؤ ئ١ّ زاٖ اتا١ْ بهات، بؤ صي١ْٚٛ زاٖاتٞ ١ْٚت، ١ٖض ب١خؿؿ٢ نط
َٝػتا )5( ع١قسَإ ١ٜ١ٖ ، )25ٚت٢ ) 2119غطٚؾت١ٝنإ خؤ٣ تا غاَي٢  ( ع١قسٜإ 48( ١ٖظاض زؤالض، ئ

َٝٞ ظاْٝاض١ٜٝى ال٣ ١َٓ ز٠نات١ ) َٜب١غت١ن١، 8( ًَٝاض زؤالض، ئ١ٚ )١ٜ١ٖ8، ب١ ث ( ًَٝاض زؤالض٠ طط
َٞ يٝػت٢ ب١خؿؿ١نإ بؤن٢ غ١ضف ز٠نط٣َ، يٝػت٢ ثِطؤش٠نإ بؤ ض ب ١خؿؿ١ن١، ئ١ّ ب١خؿؿ١ ظ٠ظي١ت ١ْب



 371 

َٜه٢ زاٖات٢  ١َٜٝا زاٖات٢ خاَي١ غٓٛٚض١ٜنإ ١ٖض ظؤض ب١ نٛضت٢، ئ١ط١ض ١ٖض ِضؤش ْاٚن١ٜ١ى ن٠ٚٛ، ي١ نٛ
َٞ، َاْا٣ ئ١ٜ٠ٚ١ غاَي١ن١ ) ، ئ١ٚ غ١ٜاضا١ْؾ٢ ن١ ( ًَٝاض زؤالض365٠ئٝرباِٖٝ خ١يٌٝ ١ٜى ًَٝؤٕ زؤالضب

َٝٓري ) ًَ َٜت، )151ٖاتٕٛٚ بٞ خ١َ ( ًَٝؤٕ زؤالض، 151( ١ٖظاض زؤالض٣، ز٠نات١ )151( ١ٖظاض غ١ٜاض٠ ز
( ًَٝؤٕ زؤالض، َاْا٣ ٚا١ٜ ئ٠ٚ١ نؤٟ ١ٖضزٚٚ زاٖات١ن١ ز٠نات١ ت١قطٜب١ٕ 151تابًؤ١ٜن٢ بؤ ز٠ب١غذي )

َٝو ب١ؾساض٣  ( ًَٝاض زٜٓاض، ن١ ئ٠ٚ١ زٜاض ١ْٝ ب١زاخ٠ٚ١، ت١بع711ٕ١) ١َُٝ ًَٝؤْ زاٖات١نا٢ْ ناض٠با ئ
( 361( ١ٖظاض٣ زَي ٠ٚضبطط٣ َاْطا١ْ، ظ٠ِضبٞ زٚاْع٣٠ بها )31ناض٠باَإ ١ٜ١ٖ، ئ١ط١ض ئ١ّ ًَٝؤ١ْ ١ٜن٢ )

( َٔ َٞ َٜٞ ناض٠با بؤ 371ًَٝاض زٜٓاض٣ ناض٠باٟ ٖاٚٚيت٢، ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜٞ خؤ٣ ز٠َي ( ًَٝاض ز٠ز٠ّ بؤ نط
َٝذط١ ثاض٣٠ ناض٠با٣ باظضطاْٞ ٚ ناض٠با٣ نؤَجاْٝا ٚ 711ا٣ ئ١ٜ٠ٚ١ )ؾ١ضَاْط١نإ ئ١َ١ َاْ ( ًَٝاض، ب

 َٞٝ ًَ َٞ، ئ١ط١ض بؤ خؤؾ٢ غ١ضف ز٠ن٣١ ب ناض٠با٣ ١َع١ُي١نإ ٢ٖ ناض٠با ب١ؽ ئ٠ٚ١ ظ٠ظي١ت ١ْب
َٝه٢ ثاْع٠ الث١ِض١ٜٝ٠ ي١ غ١ض ْازٜاض٣ زاضا١ٜٝن إ، ئ٠ٚ١ْس١ٜ٠، ٚ بؤ ئ٠ٚ١ غ١ضؾِ نطز، ٚ ٜإ ئ٠ٚ١، ئ٠ٚ١ يٝػت

َٝؿتٝاض٠نإ، ت١بع١ٕ  ١َُٜ غ١ض ث َٝٓت٠ٚ١، َٔ ز ٚ ن١ّ ٚ نِٛض٣ بٛزد١ ن١ ثاْع٠ الث١ِض١ٜ٠ ب١ ب١َيط١ ٚ ب١ زٜهؤَ
َٜت٠ٚ١ بؤ ئ٣٠ٚ١ ن١ ئ٠ٚ١ صي١ْٚٛ بٛٚ ي١ غ١ض  َٜٓسض ن١ّ ٚنِٛض١ٜنإ ب١ِضاغت٢ ٠ٚى طٛمت ثاْع٠ الث١ِض٠ ْاخٛ

َٝؿٓٝاضا١ْ ن١ َٔ ز٠ٜه١ّ ١ٜن١ّ: ن١َهطز٣٠ٚ١ْ بٛزد٣١ ١ٖض نٛاض  ن١ّ ٚ نِٛض١ٜنإ، ئ١ٚ ث
٢َُٜ نٛضزغتإ، ث١ضي١َإ، ئ١دم٢ْ١َٛ ٠ٚظٜطإ، ئ١دم٢ْ١َٛ زاز٠ٚض٣ ب١  غ١ضؤنا١ٜت١ٝن١، غ١ضؤنا١ٜت٢ ١ٖض

َٜت٠ٚ١، ٠ٚن١ّ نطز٣٠ٚ١ْ غٛٚز٠ نؤ١َي١ٜت١ٝنإ ب١تاٜب١ت٢ 81%( ن١ )21ي١ ) ( ًَٝاض زٜٓاضَإ بؤ ز٠ط١ض
( ًَٝاضَإ 711(، )21نإ، ١َغطٚؾات ئٛخطا، ئ١ٜٚـ ب١ ي١ )بٛاض٣ ئٝعاْات، ١َٓٝح، غٛٚز٠ نؤ١َي١ٜت١ٝ

َٜت٠ٚ١، ) َٜت٠ٚ١، ن١ ئ١ّ 811( ٚ قػٛض٠، ١ٜع٢ٓ ب١ّ بِط١ٜٓ )711بؤ ز٠ط١ض ١َُٝ ز٠ط١ِض ( ًَٝاض زٜٓاض بؤ ئ
١َُٝ ي١ ) %(٣ بٛاض٠نا٢ْ خ١ضد٢ غٛٚز٠ نؤ١َي١ٜت١ٝنإ ٚ 21ت١عي١ٓٝ ظؤض ١َْتك١ٝ بؤ، نْٛه١ ئ١ط١ض ئ

َٝهٝإ خ١ضدهطز٠ٚٚ،  باضبٛٚ ٚ ب١خؿري ٚ خ١ضد١ٝنا٢ْ تط برِبٜٔ ٖٝ  ن١ّ ْانات، نْٛه١ ئ١ٚإ ِضٚبع
َٝؿتا ْاتٛأْ،١ٜ21ع٢ٓ ئ١ّ ي١ ) نْٛه١ ي١ ع٢ًُٝ ئٝساض٠ٚ ي١ ع٢ًُٝ  %( برِبٜٔ َاْط٢ ٣٠ْٛٝ خ١ضده١ٕ، ٖ

َٞ تٛاْا٣ ؾ١ضَاْط١ٚ ٠ٚظاض٠ت١ناْٝـ ِض٠ناٚ بهط٣َ ن١ْس٣َ ز٠تٛا٢َْ خ١ضز بها، تؤ  بٛزد١ٜ١ن٢ بٛزد١، ز٠ب
َٝػتا ئ١ٚ ي١ ) َٜو ز٠تٛا٢َْ خ١ضز بهاا ئ١َ١ف ئ %( ن١ّ ن١ٜت٠ٚ١، ب١ َٛقاض١ْ٠ 21بؤ زٜاضٟ به١ ن١ ن١ْس

َٞ ثِطن٠ٚ١ٜٓ١ ظائٝس٠ٕ بؤ 811ْاتٛأْ خ١ضد٢ به١ٕ، ئ١ّ ) 2111ٚ  2111ب١ضاَب١ض  ( ًَٝاض٠ عٝذع٣ ث
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ بؤ ئ١ٚ بٛاضا١ْ غ١ضؼي ن٣١، َِٝ باؾ١ ئ١ٚ بٛزد٣١  ئ١ٚ بٛاضا٣١ْ ن١ زٚاٜٞ ث َٝه٢ تط ث خاَي

( 115( ًَٝاض بؤ ١َْٛظ١َ٠ٚ ئ١سعاب١ ي١ال١ٜى، ي١ال١ٜن٢ تطٜـ )211ئ١سعاب١ ب١ ٜاغاٜٞ بهط٣َ، ن١ )
َٞ، ز٠ّٚٚ: يٝػت٢ 315ًَٝاض بؤ ١َْٛظ٠َات٢ ظاْػت١ٝ ئ١َ١ ز٠نات١ ) َٞ ١ٜن١ّ: ب١ ٜاغاٜٞ ب ( ًَٝاض، ئ١َ١ ز٠ب

َٝت، نْٛه١ ئ١َا١ْ بٛزد١ َٜه٢ تطّ زٜاضٜهطز٢ْ بِط٠نا٢ْ بؤ غٛيؿ٣١ غ١ضؾ١ن٣١ ب َٝؿٓٝاض ١ٜن٢ ق١ب١ٕ، ث
َٜٓسٕ  َٝساْٞ نؿتٛناَي٢ ٚ ٜاض١َت٢ دٛتٝاض، باْه٢ نؿتٛناَيٞ، ق١ضظ٣ خٛ ع١قاض، غٛيؿ٣١ ظ٠ٚاز، ث ْٞ ث١ض٠ ث
َٝهاض٣ بؤ ْاٚن١ زابِطا٠ٚنإ، ظٜازنطز٢ْ َٛٚن٣١ ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ  َٜٓسناضإ، باْه٢ ثٝؿ١غاظ٣، ب٣١ُٝ ب بؤ خٛ

َٝه١ٚت٠ٚٛنإ، ظٜاز٣٠ َٛٚن٣١ خا١ْْؿري، خا١ْْؿ٢ٓٝ ٚا 11( تا ث١ً )6ث١ً ) (، بؤ ْاٚن١ غٓٛٚض١ٜ ظٜإ ي
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( ١ٖظاض زٜٓاض٣ ١ٜ١ٖ، َٛٚن١ٜإ ظٜاز نط٣َ، ز٠ضَاَي٣١ قٛتابٝإ، قٛتابٝا٢ْ ظاْهؤ ن١ ١ٜ١ٖ211 )
َٝبٕٛٚ بؤ خ١َيه٢ ن١ّ ز٠ضا١َت، خ١َيه٢ ١ٖشاض ، ئاٚاض٠نا٢ْ تٛضنٝا ٚ ز٠ضَاَي١ٜإ ١ٜ١ٖ، ١ٜن٣١ ْٝؿت١د

َٞ ي١  َٝطإ، بؤ تٛاْا غاظٟ، بؤ زضٚغت نطز٢ْ قٛتاةا١ْ، ق١ض٠ب٣ٚٛ خ١َيها٢ْ زٜجؤضتهطاٚ، ئ١َ١ ع١ًُٝ ز٠ب ئ
َٜو بؤ باْه٢ نؿتٛنايٞ، بؤ غٛيؿ٣١ ع١قاض، بؤا ئ١ط١ض  َٞ زٜاضٜهطز٢ْ بِط َٞ، ب١ ١َتات٢ ١َْي ْاٚ بٛزد١ زٜاض ب

١َُٝ ئًٝتٝعاَات٢ ٜاغاٜٞ ٚ َازي ي١ ١َب١ًغ١ن١ زٜاض ١ْبٛٚ ئًٝتٝعاّ ي١ غ َٞ ئ َٞ، ز٠ب ١ض سه١َٛت زضٚٚغت ْاب
َٞ، ئ١ط١ض تؤ ٚتت ) ( ًَٝاض٠ 111( ًَٝاض بؤ ع١قاض، ١ٜن١ّ: ١َؾطٚظ٠ ئ١ٚ )111غ١ض سه١َٛت زضٚغت ب

َٝيَن، ب١ؽ ئ١ط١ض زٜاضٜت ١ْنطز ئاض٠ظ٣ٚٚ خؤ١ٜت٢ ئ١تٛا٢َْ ) ( 51غ١ضف بها، ز٠ّٚٚ: خؿت٣١ غ١ضؾ١ن١ ب
َٝه٢ َايٞ ٚ 151ٚ ز٠تٛا٢َْ )غ١ضف بها،  ( غ١ضف بها، ١ٖ٠ٚض٠ٖٚا بؤ ئ١ٚ بٛاضا٣١ْ تط ن١ٚات١ ئًٝتٝعاَ

َٝه٢ تط، ن١َهطز٣٠ٚ١ْ ئٝؿاز٣  َٞ ئ١ٚ بِطا١ْ زٜاض٣ به١ٜٔ، خاَي ٜاغاٜٞ بؤ سه١َٛت زضٚغت به١ٜٔ، ز٠ب
َِٝ ٚا١ٜ ب١ٖ١ز٠ض زا٢ْ ثاض١ٜ٠، ي١ ) َٜه١ ث نْٛه١ ي١ غاَي٢ %( ن١َٞ ن٠ٚ١ٜٓ١، 51ْاٚخؤ، ئ١ّ ئٝؿاز٠ بٛاض

%( ن١َٞ 51( ًَٝاض زٜاض٣ نطا٠ٚ، بؤ١ٜ ي١ )1) 2111( ًَٝاض بؤ ئ١ٚ بٛاض٠ زٜاض٣ نطا٠ٚ، ي١ غاَيٞ 4) 2119
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ن١ َٛٚن١ٜ١ى زٜاض٣ نطا بؤ ظٜٓساْٝا٢ْ  َٝه٢ تط، ث ن٠ٚ١ٜٓ١، ئٝؿاز ٚات١ ثاض١ٜ٠ن١ ز٠ِضٚات، خاَي

َٝؿٓٝاض غٝاغٞ، مشٛزي ظٜٓساْٝا٢ْ غٝاغٞ ثاف ِضاث١ِضٜ َٝه٢ تط ث َٝو، خاَي َٝو ب٠ٚٛ ن١ْس غاَي ٓٝـ بها، خ١َيه
ٍَ، ناى بها  َُٜٓا١ٜٝنا٢ْ غٛيؿ٣١ ع١قاض ٚ غٛيؿ٣١ ظ٠ٚاز ٚ غٛيؿ٣١ نؿتٛنا ز٠ن١ّ بؤ ٠ٚظاض٠ت٢ زاضاٜٞ، ن١ ِض
َٞ بؤ  َٞ ن١ ئ١ٚ ع١قاض٠ ئاغاْهاض٣ ب ١ٜ٠َٛٝى ب َٞ ن١ مشٛزي خ١َيه٢ ١ٖشاض بها، ٚ ب١ ؾ ١ٜ٠َٛٝى ب ب١ ؾ

َٜطط٣ ٚ ِضؤتٝٓات ن١ّ بهات٠ٚ١،  ب١تاٜب١ت٢ زاٚا ز٠ن١ّ غاي١ْ ِضا١ْطري٣، نؤٕ ظ٠ظي١ٖاٚٚيت َٞ  تٝإ، ٚ ِض ١ْب
١ْغط٣١ٜ ٠ٚظاض٠ت١نإ ٚ خ١ضد٢ ٠ٚظاض٠ت١نإ ٚ ١ْغط٣١ٜ غ١ٜاض٣٠ ٠ٚظاض٠ت١نإ ٚ َٛٚن٣١ ؾ١ضَاْب١ضإ 

يؿ٣١ ظ٠ٚاز ٚ غٛيؿ٣١ ٚ نؤٕ ئ١ٚ بٛاضا٣١ْ تط٣ غ١ضؾ٢ ِضا ١ْططت٠ٚٛ، با بٛاض٣ غٛيؿ٣١ ع١قاض ٚ غٛ
١ٜ٠َٛٝىا  َٝو، ب١ ض ؾ ٠َٛٝض٣َ، ب١ ض ١َْتك ٍَ، ز٠ع٢ُ طْٛس٠نإ ٚ خ١َيهٞ طْٛسْؿري ِضا١ْطط٣َ، ب١ ض ث نؿتٛنا
َٝهاْع٢َ ئ٣٠ٚ١ ِضا ١ْططت٠ٚٛ، ئ١ٜٚـ ِضا ١ْطط٣َ، خؤ ت١بع١ٕ ئ٠ٚ١ ؾ١ف َاْط١ ثاض٠ ز٠زض٣َ، ١ٜع٢ٓ 

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ زا٢ْ َٛٚن٣١ زٚٚ َاْط٢ ١ْٖس٣َ بٛاض٣ غ١ضف ١ٜ١ٖ، بؤ ئ١ٚا٣١ْ ِضا ططت، خا َٝه٢ تط ث َي
َُٝا٢ْ زٚٚ َاْطٝإ ؾ١ٚتا٠ٚ، ئ١ٚ َٛٚن١ٜ١ 96ؾ١ضَاْب١ضاْٞ غاَي٢ ) َُٝا٢ْ، ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ ز٠ظ١ض٣ غً (٣ غً

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ز٠ضَاَي٣١ تطغٓان٢ بؤ ؾ١ضَاْب١ضا٢ْ نانػاظ٣ نؤ١َي١ٜت٢ ن١  نانػاظ٣  َٜت٠ٚ١، ث بط١ِض
َٝه٢ نؤ١َي١ٜت٢ ٠ٚنٛ ز٠ظ َٝهٔ َاْسٚٚ ز٠بٔ ٚ ئ١ضن َٝؿٛٚ، ٚ خ١َيهاْ أْ َاْٝإ ططت ئ١ٚ ؾ١تط١ٜ٠ٟ ث

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ غٝػت٢ُ ال١َضن١ظ٣ ي١ خ١ضد٢  ثريؤظٜؿٝإ ١ٜ١ٖ، ئ١ٚ ز٠ضَاَياٜإ بؤ غ١ضف بهط٣َ، ث
َٝع ال١َضن١ظ١ٜت بؤ ٠ٚظاض٠ت١نإ ن١ ناض٣ ِضؤتٝٓٝات ن ٍَ َٛضاق١ب١ٜ١ن٢ ب١ٖ ١ّ ٠ٚظاض٠ت١ناْسا، ب١يّ ي١ط١

َٝٞ ٜاغاٟ بٛزد٣١  َٜعطانإ ب١ث َٜت٠ٚ١ بؤ ثاض َٜه٢ تط زاٖاتٞ ز٠ضٚاظ٠ غٓٛٚض١ٜنإ ز٠ط١ِض َٝؿٓٝاض ز٠نات٠ٚ١، ث
َٝط،  َٜعطا٣ زٖؤى، ١ٖٚي ٢َُٜ نٛضزغتاْٝـ ِض٠ناٚ بهط٣َ، ئ١ٚ زاٖات١ غٓٛٚضٜا١ْ، بؤ ثاض َٝطام، با بؤ ١ٖض ع

َُٝا٢ْ، ئٝساض٠ غ١ضب١خؤنإ غ١ضف بهط٣َ، نْٛه١ ئ١ضن٢ ئ١ٚ  غٓٛٚضا١ْ ي١ غ١ض ئ١ٚ زاْٝؿتٛا١ٜ١ْ، ي١ غً
 ٍَ َٝه٢ تط ناض٠غ١ض٣ ثاض٣٠ ن١َي١ن١ ب٠ٚٛنإ ئ١َ١ ئ١ضن٢ ث١ضي١َا١ْ ب١ِضاغت٢ ي١ط١ غ١ض ئ١ٚ خ١َيه١ٜ١، خاَي
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َٝؿٓٝاض٣ نطز، َٔ  ١َٝٝا بؤ١ٜ ٠ٚنٛ َاَؤغتا عُط ث سه١َٛت١، ٚ ١َغيٛي١ٝت١ن١ زٜاضٟ بهط٣َ، َٛق١غري ن
َٝؿٓٝاض٠ ز٠ن١ّ،  َٝٛإ ث١ضي١َإ ٚ سه١َٛت، ثؿتطري٣ ئ١ٚ ث ن١ نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛن٢ ٖاٚب١ف بهط٣َ، ي١ ْ

٣٠َٛٝ ٜاغا ٚ ز٠غتٛضا ٚ، ئ٠ٚ١ ناض٠غ١ض بهط٣َ،  َٜت٠ٚ١ ي١ نٛاضن َٝو بسؤظض ١َٜٓضاصيإ ي١ ب١غسا ٠َٚٝهاْٝعَ ْٛٚ
(8 ١َُٝ ٣٠َٛٝ ٜاغا ئ ٣٠َٛٝ ز٠غتٛض ٚ ي١نٛاضن َٞ ي١ نٛاضن ( تطًٜؤٕ زٜٓاض، ن١ّ ١ْٝ، ظؤض٠، بؤ١ٜ ز٠ب

َٝؿٓٝاض٣ َاَؤغتا عُط٠، ناض٠ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ئ١َ١ف ١ٖض ثٝؿتطري٣ ث َٝه٢ تط ث غ١ض٣ به١ٜٔ، خاَي
َٝٔ ٚ ن١ّ ٚ نِٛضٜا٣١ْ  َٝه٢ ظ٢ْ١َ٠ بؤ ناض٠غ١ض٣ ١َٖٛٚ ئ١ٚ ن١ي َٝو ٠ٚ زاْا٢ْ غ١قؿ زٜاضٜهطز٢ْ َٝهاْٝعَ

١َُٝ ٠ٚنٛ ن١ ي١ بٛزد١زا ١ٜ١ٖ، يٝص١ٜ١ْى زضٚغت ن١ٜٔ ئ١ٚ ١َٖٛٚ ن١ّ ٚ نِٛضٜا١ْ ناض٠غ١ض بها،  ١ٜع٢ٓ ئ
َٞ ١ٖؾت١ٜ١ن١ ئاغ٢ٓ غاضز ز٠نٛتري ئ١ٚ ١َٖٛٚ قػا١ْ.  ئ١ٟ ئاٜا ئ١ّ ن١َٛنِٛض١ٜ ماٛ باساٛ، نٛضز ز٠َي

َٝؿٓٝاضا١ْ، َٔ زاٚا ئ١ن١ّ يٝص١ٜ١ْى بؤ ناض٠غ١ض نطزْٞ  ططْطا١ْٟ زاٖات ْازٜاض٠، بٛاض٠ناْٞ غ١ضف، ئ١ٚ ث
َٝهٞ تط ب١ِضاغ  ئ١ضنٞ ث١ضي١ َٜت، خاَي َٝٓط َٝو بٗ َٝجطغ٠ٚ١ٓٝ بهات ي١ٚ ز٠ظطا ٚ ث َٝه٠ٚ١ٓٝ ٚ ي َٝج َا١ْ ي

ؾ١ضَاْطا ٚ ن١غا١ٜتٝا١ْٟ ن١ ١َغيٛئ ي١ ن١َٛنٛضت١ٝنإ، ي١ زٚان١ٚتين بٛزد١، ي١ سٝػابٞ خٝتاَٞ، 
َٝو ي١ ئاَادم١ناْٞ بٛزد١ ئ١ٜ٠ٚ١  َٝهٞ تط، ١ٜن َٟ، خاَي ٍَ زا بهط َٝهؤَي٠ٚ١ٜٓٝإ ي١ط١ َٜٝٛػت١ ي ١َٓٝ ئ١ٚا١ْا ث ن

ٍَ زاب١ف نطزْٞ ن١ ع١زاي١ت ب ١ضد١غت١ بهات، ب١اَلّ ئ١ط١ض غ١ٜطٟ زاب١ف نطزْٞ َٝ ى به١ٟ ي١ط١
َٜعطانإ، ١ّٖ زاب١ف  ثطؤش٠نإ، ١ّٖ بؤ زاب١ف نطزْٞ َٝ ى بؤ ٠ٚظاض٠ت١نإ ٚ ؾ١ضَاْط١نإ، ١ّٖ بؤ ثاض

َٝؿٓٝاض٠ٟ )ب١ٜإ( خإ ئ١ن١ّ ن١ َٝت  نطزْٞ ثطؤش٠نإ ْاع١زاي١تٞ ظؤضٟ تٝا١ٜ، بؤ١ٜ ثؿتطريٟ ئ١ٚ ث ز٠َي
َٝت، 11زٖؤى ي١  َٝساٜٚػ  زٖؤى ب َٝٞ ث َٝت، ب١ ث َٜص٠ٟ غٛناْٝـ ب َٝٞ ض َِٝ ٚا١ٜ ب١ ث %ٟ ب١ضن١ٚت٠ٚٛ، ث

َٝو ن١ غ١ضزاْٞ ز٠ظ١ض ٚ ق١ظانإ ئ١ن١ٜٔ، ب١ِضاغ   ١َُٝ ي١ نات َٜذي، ٚ ئ َٜٝٛػت١ ِض٠ناٟٚ ئ١ٚ ع١زاي١ت١ٝ بهط ث
َٟ، ١ّٖ ن َٟ، غ١ٜط ئ١ن١ٜٔ ي١ ناَٚإ ١ّٖ ب١ ب١ضثطغاْٞ زاَٛز٠ظطانإ ئ١ن١ٚ اَٚإ ب١ خ١َيه١ن١ٟ ئ١ن١ٚ

َٝساٜٚػ  ٚ  ْاٚ بٛزد١، ي١ْاٚ ثطؤش٠ناْٝؿسا ئ١ٚي١ٜٚ١ت ١ْزضا٠ٚ ١ٖتا ب١ خٛاغ  ؾ١ضَاْط١نإ، ١ٖتا ب١ ث
َٜع٠ٚ٠ يٝص١ٜ١ْنٞ ت١سكٝكٞ  َٝؿٓٝاض ئ١ن١ّ ي١ ال١ٜٕ ئ١ّ ث١ضي١َا١ْ ب١ِض َٝهٞ تطّ ث ن١َٛنِٛضٟ ْاٚن١نإ، خاَي

ٖات، زاٖات ت١سكٝل به١ٜٔ ي١ّ زاٖاتاْسا، بٛاض٠ناْٞ زاٖات ٠ٚنٛ ٚمت زٜاضِٜ نطز٠ٚٚ ب١ زضٚغت بهات بؤ زا
١َٜٓضٟ ث١ضي١َإ، خ١َيهٞ ثػجؤض، زاْٝؿري 15) َٝت، ْٛ َٟ ي١ّ زاٖاتا١ْ، با سه١َٛت ب ( الث١ِض٠، ت١سكٝل بهط

َِٝ زاٖاتٞ ١ْٚت س١ٚت تطيٝؤ١ْ، ئ٠ٚ١ْس١ٜ٠، ئ١ٚ با بٝػ َِٝ بعاْري ئ١ٚ زاٖات١، َٔ ئ١َي َٝيَن ٚا١ْٝ، َٔ ئ١َي ١غي
َٞ ٚا١ْٝ، َْٛاق١ؾ١ به١ٜٔ، زاْٝؿري، بؤ١ٜ  ًَ زاٖاتٞ ناض٠با ١ٖؾت ئ٠ٚ١ْس١ٜ٠، ١ٖؾت غ١ز ًَٝاض٠، با ئ١ٚ ب
َٟ، بؤ ت١سكٝكٞ زاٖات١نإ، ب١تاٜب١تٞ بؤ زاٖاتٞ ١ْٚت ٚ  َٝؿٓٝاض ئ١ن١ّ يٝص١ْٟ ت١سكٝكٞ زضٚغت بهط ث

َٜهٞ تطّ بؤ ٠ٚظاض٠ َٝؿٓٝاض َٜت٠ٚ١، خ١ضجيٞ زاٖاتٞ غٓٛٚض، ث َٝهاضٟ ١َٖٛٚ خ١ضجي١نإ بطط تٞ زاضاٜٞ، ب١ُٟٝ ب
 َٟ َٜت٠ٚ١، ١ْٖس َٝػتا ب١ؽ خ١ضجيٞ داَٝع١ ٚ ١َع١ٗز٠نإ ئ١طط ١َْٗٝٞ، ٚ خ١ضجيٞ زٜطاغاتٞ ئٝػ َٞ، ئ
َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ١َٖٛٚ  َٝهاض١ٜ ئ١ٚاْٝـ بطط َٜت٠ٚ١، بؤ١ٜ زاٚا ئ١ن١ّ ن١ ئ١ٚ ب١ُٟٝ ب ١َع١ٗزٜـ ْاطط

َٜٓسناضٕ، ١َٖ َٝو ي١ ق١ْاع١ ت١خ١ضٚدٞ خٛ ٛٚ قٛتابٞ ٚ ِضؤَي١ٟ خؤَأْ، ن١ ز٠ضئ١نٔ تا َا٠ٟٚ ن١ْس غاَي
َٜت٠ٚ١،  َٝهاضٟ بٝطط ١َٜٝا با ئ١ٜٚـ ب١ُٟٝ ب نطز٠ٚٚ، ي١ زٜطاغ١ٟ ئٝػ َٞ ت١خ١ضٚدٞ نطز٠ٚٚ، ي١ نٛ
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َٝؿ١ٟ  َٝػتا ئ١ّ ن ٍَ بؤ دٛتٝاضإ، ن١ ئ َٝؿ١ٟ ق١ض٠بٛٚ نطز٠ٚٚ١ْٟ ظ٠ٟٚ نؿتٛنا َٝهٞ تط، ن ق١ض٠ب٠ٚٛ ب٠ٚٛ خاَي
َٝو ١ّٖ بؤ سه١َٛت، ١ّٖ بؤ ٖاٚٚاَلتٝإ، سه١َٛت ططؾ  ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ق١ض٠بٟٛٚ دٛتٝاضإ  ب١ ططؾت
َٟ، ٜإ  َٜطا١ٜن١ ظ٠ٟٚ نؿتٛناَيٞ ب١ضئ١ن١ٚ َٜت، ِض َٞ بهط َٞ ب١د ًَٔ ثطؤش٠نإ د َٝ ْانات٠ٚ١، دٛتٝاضإ ْاٖ

َٜططٟ ئ١ن١ٕ، س١قٞ خ َٝٞ ٜاغا َاؾٝا١ْ، ن١ٚات١ ثطؤش١ٜ٠نٞ ئٝػتٝػُاض١ٜ، ١ٖض ثطؤش١ٜ٠ن١ ِض ؤٜتٝإ، ب١ ث
َٞ، بؤ١ٜ زاٚا ئ١ن١ّ ن١  َٝؿ١ٟ سه١َٛتٝـ ناض٠غ١ض ئ١ب َٞ، ١ّٖ ن َٝؿ١ٟ ٖاٚٚاَلتٝإ ناض٠غ١ض ئ١ب ١ّٖ ن
َٝؿ١ٟ  َٝهٞ تط، ن َٟ بؤ ق١ض٠بٟٛٚ ظ٠ٟٚ نؿتٛناَيٞ، ٚ بؤ ق١ض٠بٟٛٚ دٛتٝاضإ، خاَي َٜو ي١ بٛزد١ زٜاضٟ بهط بِط

َٝهٞ ٖاٚٚاَلتٝا١ْ، ئ١خري تاثؤ نطزْٞ ظ٠ٟٚ ٚ خاْٛٚ ب١ت اٜب١تٞ ي١ ق١ظا ٚ ْاس١ٝنإ ن١ ئ١ٜٚـ ططؾت
َٜعخإ، بامشار، سادٞ ئؤ١َضإ( ن١  َٝؿٓٝاضّ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ِضؤشا١ْ ب١ غ١ز٠ٖا ت١ْه١ض ١ْٚت ئ١ِضٚا ي١ )ث١ضٚ ث

َٝهٞ ظؤضٟ زضٚغت نطز٠ٚٚ ي١غ١ض ْاٚن١نإ، ي١غ١ض ٖاٚٚاَلتٝإ، زاٚاناضّ ي١ زاٖاتٞ ئ َٝت، ٚ قٛضغاٜ ١ٚ ز٠ن
َٜٔ، غ١ٜس قازم، ع١ضب١ت( ئ٠ٚ١ٟ غٓٛٚضٟ بامشاخ١،  َٝٓذٛ ْاٚن١ٜ١ بؤ ْاٚن١ناْٞ )ؾاض٠ظٚض، ١ٖٚضاَإ، ث
َٜطخاْٞ ئابٛٚضٟ، ٚ  َٜت بؤ خع١َت طٛظاضٟ، ٚ بؤ ئا٠ٚزإ نطز٠ٚٚ١ْ، ٚ بؤ بٛٚشا٠ٚ١ْٟ ش ثاض١ٜ٠ى غ١ضف بهط

َٜعخإ بؤ ْاٚن١ناْٞ )ن١الض، ز٠ضب١ْسخيإ، نؿطٟ، خا١ْقري( ن١ ئ١ٚ خ١ت١  ي١ زاٖاتٞ ْاٚن١ناْٞ ث١ضٚ
قٛضغاٜٞ ي١غ١ض ئ١ٚا١ْ، ٚ ْاٚن١ناْٞ سادٞ ئؤ١َضإ ٚ غؤضإ ٚ نؤَإ ٚ ئ١ٚاْٝـ قٛضغاٜٞ ي١غ١ضٜا١ْ، 
َٜط١ ٚ با١ْناْٝإ، بؤ ئا٠ٚزإ نطز٠ٚٚ١ْ، بؤ ثطؤش٠ٟ خع١َت طٛظاضٟ بؤ ئ١ٚ  ي١ٚ ثاض٠ٟ زاٖاتٞ ١ْٚت١ بؤ ِض

َٟ، غٛثاؽ.  ْاٚنا١ْ زابري بهط
َٜع ز.  غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغ ب١ِض

َٝـت، نـْٛه١    َٝسا ب ئ١َ١ بٛزد١ٜ١، ١َٖٛٚ ِض٠خ١ٜ١ٓى قاب١ًٝ، نْٛه١ ئٝشتُٝاي١ ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ ن١َٛنٛضتٞ ت
َٝـٞ ١ٖٜـ١ ٚ َٛغـَٛيُاْري، ئـ١ٚ            ١َغ١ي١ٟ سٝػابات١، ب١اَلّ تـٛ ئـ١ٚ خٛاٜـ١ٟ نـ١ ٖـ١ضزٚٚنُإ ق١ْاعـ١شيإ ث

َٜتا ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ. بٛزد١ ط١ٚض١ٜ٠ ١ٖضٚا ب١ ١ِٖض١َ٠نٞ، ٚ ي١  خؤِضاٜٞ، ٚ ئاٚا زاز٠ْط
َٜع ز.ئاضاؽ سػري حمُٛز:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ بـس٠ٟ، ظؤضدـاض باغـٞ ئـ١ٚ           َٜطـ١َإ ثـ َٜٝامن يـ١ يٝصْـ١ ئ١طـ١ض ِض ٍَ ٖاِٚض َٝب١ٝٓٝنُإ ١ٜ١ٖ ي١ط١ ١َُٝ ن١ْس ت ئ

َٜت ي١  َٝؿ١ٜ١ ز٠نط َٝـسا٠ٚ،      % 31% ٚ يـ١  71%، ِضاغـت١ يـ١   31% ٚ ي١ 71ن َُٝـ١ف ٠ٚنـٛ يٝصْـ١ ئٝؿـاض٠شيإ ث ئ
َٝهٞ )١َٚضٚغـ١( يـ١ٚ ٚاَلتاْـ١ٟ نـ١  ئٝـساض٠ٟ ئٝكتٝكـازٟ ب١ز٠غـت            َٝـسا ئ١َـ١ ساَيـ١ت َٝؿرتٜـ ئاَاش٠َإ ث ث
١َُٝ ي١ ال١ٜن٠ٚ١ زاٚا ي١ سه١َٛت ئ١ن١ٜٔ ن١ خ١َيو ت١عري بهات، بٛزد١ٟ ت١ؾػًٝٞ  ز٠َٚي١ت١ٜ٠ٚ١، ١ٜعين ئ

َٝري بـؤ ئـ٠ٚ١ يـ١       ظٜاز ئ١نا، خ١ز٠َات ظٜاز ئ١نا % ٜـ١، ئـ١ٚ ٚاَلتاْـ١ٟ نـ١ ئٝـساض٠ٟ      71ت، ي١ الٜـ١نٞ تـط ئـ١َي
 ١ٜ٠َٛٝ ٠َٜٛبطزْٞ ن١ضتـــ١ ئابٛٚضٜـــ١نإ( يـــ١ ز٠غـــت سه١َٛتساٜـــ١، بـــ١ٚ ؾـــ ئٝكتٝكـــازٟ )زا١َظضاْـــسٕ، بـــ١ِض
َٝهــ١ٚا١ْٟ ٚاَلتــاْٞ تــط٠ٚ٠ نــ١ غــ١ضَا١ٜزاضٕ، سهَٛــ١ت ز٠ٚضٟ ْعَــ١ يــ١      ت١ؾــػ١ًٝٝن١ٟ ظؤض٠، بــ١اَلّ بــ١ ث

َٝؿـه١ف نطزْـٞ          ناالن١ٝ  ئابٛٚض١ٜنإ، ن١ضتٞ تاٜبـ١ت ١َٖيس٠غـَ  بـ١ٚ نـاض٠، زا١َظضاْـسٕ ب١ز٠غـت ئـ٠ٚ١، ث
َٝػتا ي١  ١ٜ٠َٛٝ، ١ٜعين ئ١ٚ ساَي١ت١ٟ ن١ ئ خع١َت طٛظاضٟ الٟ ن١ضتٞ تاٜب١ت١، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ي١ٚ ٚاَلتا١ْ ب١ٚ ؾ
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َُٜٞ نٛضزغتإ ١ٜ١ٖ، ت١عبري ي١ٚ ساَي١ت١ ئ١نات ن١ يـ١ عـريام ١ٖٜـ١، ١َب١    غـتِ سهَٛـ١تٞ ١َضن١ظٜـ١،    ١ٖض
َٝتـ١     َٝو ب ١َُٝ ٚا١ٜ، ي١ب١ض ئـ٠ٚ١ ١ٖضن١غـ ٠َٜٛبطزْٞ ئابٛٚض١ٜن١ٟ ٠ٚنٛ ٖٞ ئ ئ١ٚ ٚاَلتا١ْف ن١ غٝػت١َٞ ب١ِض
َٝت، ١ٖض دؤض٠ ؾ١يػـ١ؾ١ٜ١نٞ   َٝهٞ ١ٖب َُٜٞ نٛضزغتإ، ٜإ ي١ عريام، ١ٖض دؤض٠ بؤنْٛٚ غ١ض سٛنِ ي١ ١ٖض

َٝت، ب١ ئاغاْٞ ي١ٚ ي١  َٜع غـ١ضؤنٞ      31، ٚ يـ١  %١ٜ بـؤ ب١ط١ِضخػـذي  ١ٖ71ب َٞ، بـ١ض َٝٓإ ز٠ضْانـ % بـؤ ٠ٚبـ١ضٖ
ــط٠ زاٚا يــ١ سهَٛــ١ت ئ١نــ١ٜٔ َــ١ٚدٛزاتٞ     َٝ َٞ، نــٛاض ِضؤش٠ ي َُٝــ١ غــ َٝبٝٓٝــ١نٞ تطَــإ ١ٖٜــ١، ئ ث١ضيــ١َإ ت
َٝـسا ئـ٠ٚ١ٟ    َٜع ئٝؿاض٠ٜإ ث َٜو ب١ض ْازاضاٜٞ ن١ّ بهات٠ٚ١، ب١ِضاغ  ١َٚدٛزاتٞ ْازضا١ٜٝن١ ئ٠ٚ١ بٛٚ ن١ ١ْٖس

َٟ،     ن١ ْاٜٚإ ْا َٝط٠ ن١ ن١َٞ نطز٠ٚٚ، ئ١ٚ ثطغٝاض٠ٟ نـ١ ئاِضاغـت١ ئـ١نط َٝػتا ي ت١خؿإ ٚ ث١خؿإ، ١ٜعين ئ
١َُٜٝـ١ ب١ِضاغـ  نـ١ َـ١ٚدٛزاتٞ ْـازاضاٜٞ نـ١َٞ نـطز٠ٚٚ، نـْٛه١            ئ٠ٚ١ ي١ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ئـ١ٚ بؤنـْٛٚا١ْٟ ئ

َُٝـ١ زشٜـٔ يـ    ٌَٝ ٚ ئ١غاؽ ٚ ئ١ٚ باب١تا١ٜ١ْ ن١ ئ َٝو ي١ ١َٚدٛزاتٞ ْازاضاٜٞ ئؤتؤَب ١ ب١ضاَبـ١ض ٖـ١َٛٚ   ب١ؾ
 ث١ضي١َاْتاض٠نإ، غٛثاؽ.

َٜع عُط قسٜل حمُس:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜع ناى )ظي١ غـعٝس( ز٠ز٠ّ ، ت١بعـ١ٕ ِضٕٚٚ نطزْـ٠ٚ١نإ     ن١ْس ِضٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْى ي١غ١ض ئ١ٚ قػا١ْٟ ب١ض
   َ َٜعٜإ باغـٞ يـ١ٚ  َٝؿٓٝاض٠نإ ٠ٚضبططٜٔ، بـ١ض ١بس٠ئاْـ١ نـطز نـ١ ٖـ١ض     ي١ ئاَادمٞ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئٝػتٝؿاز٠ ي١ ث

َٜت، ٜـ١ى ي١ٚاْـ١ )   َٜٝٛػت١ ي١غ١ضٟ بٓٝات بٓسض َٞ خـؤ ئـ١ّ ثطؤش٠ٜـ١ٟ نـ١      ضييْٓ٘ اسْاشىي٘ ،   َٛاظ١ٜ١ْ٠ى ث ئـ
ًَسا، نـْٛه١ يـ١         َٞ ئـ١نات تـا      1/1ٖات٠ٚٛ ئ١ّ ١َبس٠ئـ١ٟ تـ١سكٝل نـطز٠ٚٚ يـ١ ئ١قـ ، ٠ٚ٠31/12 ز٠غـت ثـ

َٜع نـاى )ئـاضاؽ( ئاَـاش٠ٟ     ١ٖض٠ٖٚا بؤ ١َبس٠ئ١ناْٞ تطٜـ، ئ١َ١ خاَيٞ ١ٜن١ّ، خاَيٞ ز ٠ّٚٚ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ بـ١ض
ــٓر غــ١ز ًَٝــؤٕ زٜٓــاض٠،      َٝ ــسا، َــ١ؾِطٚظ٠ ئــ٠ٚ١ٟ نــ١ ٠ٚظاض٠ت زاٚاٜــإ نــطز٠ٚٚ، ٜــ١ى تطيٝــؤٕ ٚ ْعٜهــٞ ث َٝ ث
ــ١ٚاْٞ         ــ١ٟ ئ ــ١ٚ زاٚاناضٜاْ ــ١نٞ ظؤض ئ َٜص٠ٜ ــ١ ِض ــ١ ب ــ١ٜٔ ن ــٞ به ــٞ زاضاٜ ــ١ ٠ٚظاض٠ت ــٞ ي ــت خؤؾ ــ١ؾطٚظ٠ ز٠غ َ

اٜٞ بطٜت١ٝ ي١ نٞا بطٜت١ٝ ي١ نِطٜين غ١ٜاض٠، ٚ ١َٖٛٚ ئـ١ٚ ؾـتا١ْٟ   زاب١ظاْس٠ٚٚ، نْٛه١ ١َٚدٛزاتٞ ْازاض
           َِ١َٝٝ ١َُٝ ظؤضداض َٛعـاِضظٜٔ يـ٠ٚ١ٟ نـ١ سهَٛـ١ت ئـ١ّ دـؤض٠ خ١ضدٝاْـ١ بهـات، ِضٕٚٚ نطزْـ٠ٚ١ٟ غـ ن١ ئ
تاٜب١ت١ ب١ ئ١ٚ ئٝػتُٝاض٠ٟ ن١ ٖات٠ٚٛ، تاٜب١ت١ ب١ ١ْؾ١قاتٞ غٝازٟ، ٚ ١ْؾ١قاتٞ سان١ُٝ، ئ١ّ ئٝػتُٝاضا١ْ 

بؤ ت١ٚظٜح ي١ ِضاثؤضتٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ زا ٖات٠ٚٛ، نْٛه١ ئ١ّ ١ْؾ١قاتا١ْ ٖٞ سه١َٛتٞ عرياقـري، بـؤ   ت١ْٗا 
         َُٜٞ َٜـص٠ٟ ئـ١ّ ١ْؾ١قاتاْـ١، ئـ١ّ خ١ضدٝاْـ١ نـ١ْسٟ بـ١ض ٖـ١ض َٝت، ن١ْس ِض ١َُٝ ب١ضناَٚإ ِضٕٚٚ ب ئ٠ٚ١ٟ ئ

١َّٝٝ تاٜب١تـ١ بـ١         َٟ، نـ١ْسٟ زضا٠ٚا نـ١ْسٟ ْـ١زضا٠ٚا خـاَيٞ غـ غـٛٚز٠ نؤ١َاَل١ٜتٝـ١نإ،    نٛضزغتإ ئ١نـ١ٚ
َٝو ب١ضٟ ن١ٚت٠ٚٛ ٜإ تـ١ضخإ   غ١ٜطٟ غٛٚز٠ نؤ١َاَل١ٜت١ٝنإ به١ٜٔ، ئ١ّ غٛٚز٠ نؤ١َاَل١ٜتٝا١ْ ض ٠ٚظاض٠ت
نطا٠ٚ بؤٟ، غ١ٜط ئ١ن١ٜٔ ٠ٚظاض٠ت١ناْٞ ناض ٚ ناضٚباضٟ نؤ١َاَل١ٜتٞ، ٚ ٠ٚظاض٠تـٞ ؾـ١ٖٝسإ ظؤضتـطٜين بـ١ض     

َُٜٞ        ئ١ٚ زٚٚ ٠ٚظاض٠ت١ ن١ٚت٠ٚٛ، نْٛه١ تؤِض٠نا ْٞ نؤ١َاَلٜـ١تٞ، ٚ ئـ١ٚ ٖاٚناضٜاْـ١ٟ تـط نـ١ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض
َٜطـ١ٟ ئـ١ّ زٚٚ            نٛضزغتإ ز٠غت١ب١ضٟ ئ١نات بـؤ ٖاٚٚاَلتٝـإ، ئ١ٚاْـ١ٟ نـ١ بـؤ خاْـ١ٚاز٠ٟ ؾـ١ٖٝسا١ْ، يـ١ ِض

َٝري ي١  ًَ َٝؿٓٝاضٟ ئ٠ٚ١ به١ٜٔ ب ١َُٝ ث َٟ ئ َٜت، ئاٜا ئ١نط % ٜإ ظٜاتطٟ ئ١ّ خ١ضدٝا١ْ ن١ّ ٠ٚ21ظاض٠ت٠ٚ١ ئ١زض
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َٜو ئ١نـ١ٜٔ َـ١ؾِطٚظ٠      به١ْ َٝؿـٓٝاض َٞ دٛضئ١تٞ ئ٠ٚ١ ئ١نات، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ َٔ ت١ق١ِٚض ئ١نـ١ّ ئ١طـ١ض ث ٠ٚ١ا ن
َٝؿٓٝاض٠ناصيإ ي١ خع١َتٞ ١َٖٛٚ  ٠ٚ١َٜٓٝٓ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ث ٚضز٠ناضٟ ئ١ٚ د١زاٚال١ْٟ ن١ ي١ ب١ضز٠غتُا١ْ بٝدٛ

َٝت، ٚ ظؤض غٛثاؽ.  ال١ٜى ب
َٜع باٜع تاَي١باْٞ  ٚضٟ:٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٚ ئابٛ -ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜهٞ تط، تٛخٛا َـٔ بـ١ ٖـ١َٛٚ     َٜيَن قػ١ به١ّ، ٚ ز٠غت ن١َ١ تهانطزٕ داض ١ٜ٠َٟٛٝ زٚ َٞ ب١ٚ ؾ زٜاض٠ ١ٖضئ١ب
٠َٛٝ ب١  َِٝ ئ١ٚا١ْٟ ن١ باؽ نطإ ن١ْسٟ َٛن١ِض٠ِض٠ا ٚ ن١ْسداضّ ؾ١ضح نطز٠ٚٚا ب١ؽ ئ ث١ضي١َاْتاضإ ئ١َي

َٜهٞ تـ    َٟ، ئٝعتُٝـاز نـطزٕ ي١غـ١ض ئٝػـتُٝاض٠ٟ ؾـ١ف َـاْطٞ         ٜٚصزا٠ٚ١ْ قػ١ به١ٕ، ئ١َـ١ دـاض ط بـاؽ ئـ١نط
١ٜن١َٞ غاَيٞ ئ٠ٚ١ْس٠، ٚ ؾ١ف َاْطٞ ز٠َٚٚٞ غاَيٞ ئ٠ٚ١ْس٠، ئ١ٟ باؾ١ بؤ ت١ت١ِضٚم ْانـات بـؤ سٝػـاباتٞ    

َٝٞ  2112ن١ ي١ب١ض ز٠غتٝسا١ٜا غاَيٞ  2111ن١ ي١ب١ض ز٠غتٝسا١ٜ،اغاَيٞ  2119خٝتاَٞ غاَيٞ  ٠ف ن١ ب١ث
َٞ ب ١ٜ٠َٛٝ  قــإْٛ ئــ١ب َٝتــ١ ث١ضيــ١َإ، بــؤ ت١تــ١ِضٚم بــؤ ئ١ٚاْــ١ ْانــاتا زٚاٟ ئــ٠ٚ١ٟ عــ١ِضظٟ بٛزدــ١ بــ١ّ ؾــ

ٍَ ئــ٠ٚ١ ســ١قٞ خؤٜاْــ١، ٚ ئ١ْــساَٞ ث١ضيــ١َإ ١ٖضنــٞ     َْٛاق١ؾــ١ نــطزٕ، َــٔ ب١ِضاغــ  ْاظامن،بــ١ ٖــ١ضسا
١َُٝ ي١غ١ضَا١ْ ٠ٚاَلّ بس٠ٚ١ٜٓ٠، ٚ َـٔ ْانـ١ُ ْـاٚ ئـ١ٚ ٖٝٓاْـ٠ٚ١، ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ئـ١         َٜو به١ٕ ئ ٚ باغـٞ  ثطغٝاض

ٌَ، ئ٠ٚ١ٟ نـ١ باغـٞ مشـ١ى ئـ١نات ٚ ئ١ٚاْـ١، ئـ١ٟ باؾـ١         َٞ ئ١ٚ ؾتا١ْٟ ن١ زاطريا٠ٚ ي١ ؾَ ٕ ؾ١ق ئ١نات ئ١َي
ئ١ط١ض زا١ٜٓططٜٔ بٛزد١ن١ نؤٕ ب١ف ئـ١ناتا نـؤٕ ع١دع٠نـ١ نـ١ّ به١ٜٓـ٠ٚ١ا ئـ١ٟ باؾـ١ ئ١طـ١ض ِضاتـب          

َٟ زاٜبطـطّا ٚ بٛزد١نـ١ خـؤٟ          ١َعًَٛـ١ نـؤْٞ زابطـطٜٔا    زابططّ، ي١ تـ١عٜٛعٟ َـ٠ٛظ٠ؾري زابطـطّ، يـ١ نـٛ
َِٝا ئ١َـ١         ًَـ َٞ بؤ زآٜاططٟا ٜـ١عين ب١ِضاغـ  َـٔ ْـاظامن نـٞ ب َٞ زاٜططت، زآٜاططٟ ئ١َي َٝػتا زاٜي١ططٟ ئ١َي ئ
َٝهٞ تـط٠، باغـٞ خطٚقـاتٞ ٜاغـاٜٞ ئـ١نات، ب١ِضاغـ                َٜت ئ١َـ١ ؾـت َُٝـ١ ئـ١طري ئ١ط١ض بـ١ؽ ئٝعـترياظ٠ ٚ يـ١ ئ

ٚ     ٚ سٝػـ خطٚقاتٞ ٜاغاٜٞ َٔ ْاظامن ْـ١ٚت ٚ غـاظ ٚ ئـ١    ِضؤش٠ٟ دـ١ْابٞ   اباتا١ْٟ نـ١ باغـٞ ئـ١نات، ٖـ١ض ئـ١
َٝـط٠ٚ٠        غ١ضؤنٞ سه١َٛت ن١ ز٠ع٠ٛت نطابٛٚ ئ١ّ باغ١ نطا، ئ١ٜٚـ ب١ ٚاظسـٞ دـٛابٞ زاٜـ٠ٚ١، بـ١اَلّ َـٔ ي
١َُٝ ئٝؿُإ نٞ بـ٠ٚٛا ئٝؿـُإ نطزْـ٠ٚ١ٟ     ٠ٚ١َٜٓٝ غ١ض قا١ْْٛنإ، ئ َٞ بط١ِض َِٝ ز٠ب ٠ٚنٛ ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٝ ئ١َي

َٞ    سٝػاب ب٠ٚٛ، ض ١َُٝ ئ١ٚ د١ٗٝت١ ١ْٓٝ ثاض٠ ي١ سٝػاب١ن١ ز٠ضبهـ١ٜٔ، ئـ١ب َٟ، ئ َٝو ثاض٠ٟ ٖاتؤت١ ْاٚ سٝػاب
٠ٚظاض٠تٞ ١ْٚت خؤٟ ثاض٠ن١ ز٠ضبهات ٚ ت١غًُٝٞ ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ بهـات، ٚ ؾٝعًـ١ٕ ٠ٚدبـ١ٟ ١ٜنـ١َٞ يـ١        

١ٜ٠َٛٝ نطز٠ٚٚ ٚ  ١ٜ٠َٛٝ نطز٠ٚٚ، ع١ؾ٠ٕٛ ي١ ١ْٚتٞ َٛؾت١قاتسا ب١ٚ ؾ بؤَاْٞ ْاضز٠ٚٚ، ٚ ١ْٚتٞ خاٚزا ب١ٚ ؾ
١ٜ٠َٛٝ ئٝػاض٠ نـطزٕ ٜـ١عين ئ١َـ١     َٜو ؾت ١ٜ١ٖ ب١ؽ ب١ٚ ؾ ١َُٝ ب١عع زضا٠ٚت١ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ختٝت، ١ٜعين ئ
َٝي١ط١ّ، باغٞ ١ٜندػتين ز٠ظطانإ ئ١نات ٚ ئ١َاْـ١، خـؤ ثاض٠نـ١ف يـ١ّ      بؤ ت١ؾٗريٟ بٛزد١ن١ٜ١، َٔ ٚاٟ ت

   َ ٓـٝـ باغـِ نـطز ٚمت ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ ٜـ١نٞ       ث١ضي١َا١ْ ئ١َا١ْ باؽ نطا ١ٜندػتين ز٠ظطانـإ، باؾـ١ خـؤ 
َٜتا ب١ ١ٖظاضإ ؾ١ضَاْبـ١ض،   َٞ َٛٚن١ٟ ؾ١ضَاْب١ض برِب َٝٔ َٛٚن١ٟ برِبٕ، تٛخٛا ن١ؽ ئ١تٛاْ ١ْططت٠ٚٛ، ئ١َي
              َٞ َُٝـ١ دـ ٍَ ئ١نـ١ٕ ئـ١ٚ قـ١ضاض٠ٟ نـ١ زاٚتاْـ١ ئ ٍَ ئ١نـ١ٕا ئـ٠ٚ١ قبـٛ ١ٖض خؤتإ ٠ٚنٛ ث١ضيـ١َإ ئـ٠ٚ١ قبـٛ

َٝٞ به١ٜٔا ئٝػتاف ١ِْضؤٜ ؿت٠ٚٛ ٚ بِطٚا، ئ١ط١ض ئ١ظأْ، ئ١ط١ض ز٠ظطا١ٜى ١ٖٜـ١ ٠ٚيـ١ٚ ٖـ١َٟٛٚ ٜـ١نٞ     ب١د
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َٝهــطز٠ٚٚ، ٚ ثــاض٠ٟ             َٞ ئ١َاْــ١ٜإ نــٞ ي ــس٠ٚ٠، نــ١ ئــ١َي َٜٓ َٝٔ تــا بٝــرِبٜٔ، ٜــ١ى دــ١ز٠ٚيٞ خٛ ًَــ ــ٠ٚٛ، ب ططت
َُٝــ١       ئٝٓتٝداباشيـإ بــؤ نــ١ٝ، ٚ نـٛض٠ بابــ١ ئــ٠ٚ١ ٖـٞ عرياقــ١ بــؤ خـاتطٟ خــٛا، ٜــ١ى ؾًػـٞ ئ١ظيــ١ضٟ بــؤ ئ

َٞ ئـ٠ٚ١      ١ْٖات٠ٚٛ َٞ يـ١ ز٠ض٠ٚ٠ ئـ١َي َٞ ئـ١ب َٜٞ يـ َٝو طٛ َٝػتا ١َٖٛٚ ن١غ َٝػتا ٚا ت١ق١ٚض ئ١نات ئ ، ب١ؽ ئ٠ٚ١ ئ
َِٜ ٚ ٖــ١َٜٛٚإ خــٛاضز٠ٚٚ، بطزٜــإ، ٚ ت١خؿــإ ٚ  ٖــ١َٟٛٚ ٖــات٠ٚٛ بــؤ ٠ٚظاض٠تــٞ َايٝــ١، ٚ سهَٛــ١تٞ ٖــ١ض

َِٝ ئ١ٚا١ْٟ ن١ ٚتطا٠ٚ، ٖ َٝط٠ ئٝع ٕ ئ١ن١ّ ئ١َي َٞ نطز٠ٚٚ، ئ٠ٚ١ ي ٝهٞ ئ١غاغٞ ١ْٝ، ٚ ؾـ١ضَٛٚ  ث١خؿاْٝإ ث
َٝـ٠ٛ يٝصْـ١ٟ ِض٠قابـ١ٟ َايٝتـإ ْٝـ١ا           َِٝ غـ١ٜط٠، ئـ١ٟ ئ َٟ َـٔ ثـ ٍَ يٝص١ْزاّ، نان١ باغٞ يٝص١ْ ئ١نط َٔ ي١ط١
َُٝـ١ يـ١ ِضٟٚٚ     َٝـت  ئ َٝت بعاْ ِض٠قاب١ٟ َايٞ عاٜسٟ ث١ضي١َإ ١ْٝا ئ١ٚ د١ٗٝت١ ١ْٝ ن١ٚا ت١زقٝل ئ١ناتا باب

َٝٔ نـؤ١ْ، ٚ ئٝػــتُٝاض٠ٟ ؾــ١ف    ئ١نازضيٝـ٠ٚ١ نــؤٕ بٛزد١نـ١َإ زاْــا٠ٚا    ٚ ئـ١ٚ ؾ١ضقاْــ١ٟ نــ١ ئـ١ٚإ ئــ١َي
َاْطٞ نؤ١ْ، قا١ْْٛن١ٟ نؤ١ْ، زاْاْٞ بٛزد١ نؤ١ْ، سٝػاباتٞ خٝتاَٞ نؤ١ْ، َٛخاي١ؾاتٞ قاْْٛٞ نـؤ١ْ  

 ن١ ئ١ٚ باغٞ ئ١ناتا ب١ِضاغ  َٔ ي١.....
َٜع سػٔ حمُس غٛض٠ َٝططٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

َٜع د١ْابٞ ٠ٚظٜط تها١ٜ ًَٞ ثطغٝاض٠نإ. ب١ض  بِطؤ غ١ض ئ١ق
َٜع باٜع تاَي١باْٞ  ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ:-ب١ض

ًَٞ ثاض٠نإ ئ١ٜ٠ٚ١، ئ٠ٚ١ دٛاب١نا١ْ قٛضبإ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ ٚت١َٚٛ ئ٠ٚ١ َٝو     ١َٜٔ ئ١ق َٝـ٠ٛ نؤَـ١َي دٛاب١نـ١ّ، ئ
َٞ ِض٠ق ١َُٝ ئ٠ٚ١ٟ ١ْنطز٠ٚٚ، ئ١َ١ دٛاب١نا١ْ نان١، دٛاب ئ١ب َٝٔ ئ١ّ سه١َٛت١ٟ ئ َٝـت    ؾت ئ١َي ابـ١ٟ َـايٞ ب

َُٝـ١ بهـات، ئـ٠ٚ١ٟ نـ١       ت١زقٝكٞ َٔ بهات، ئ١ٚ د١ٗٝت١ٟ ن١ ب١ ِض٠لٞ زاْطا٠ٚ ت١زقٝكٞ ئ١ّ سٝػـابات١ٟ ئ
١َُٝ ئ١نات ِض٠قاب١ٟ َاي١ٝ، ِض٠قاب١ٟ َايٞ ١ٜ١ٖ، ١ْٝ، ئ٠ٚ١ عٝ ق١ٟ ب١خؤتا٠ٚ١ْ  ت١زقٝكٞ ئ١ّ سٝػابات١ٟ ئ

َٝػتان١ َٔ َٛساغ١ب١ ئ١ن١ٕ ي١غ١ض َٜٔ ئ ٠َٛٝ ز ئ٠ٚ١ٟ زٚٚ ز٠ظطا ١ٜنٞ ١ْططتؤتـ٠ٚ١، ئـ١ٟ باؾـ١ بـؤ      ١ٜ١ٖ، ئ
َٝػـتا ٜـ١نٞ ١ْططتؤتـ٠ٚ١ا ئـ١ٟ بؤنـٞ           َٝـ٠ٛ ِض٠قابـ١ٟ َـايٞ بـؤ تائ ِض٠قاب١ٟ َايٞ ت١ؾعٌٝ ْان١ٕا ئ١ٟ باؾ١ ئ
َٞ َٔ َٛساغ١ب١ ئ١نات ي١غ١ض ئ١ّ ١َٚظٚع١ا تٛخـٛا باغـٞ بـِطٜين خا١ْْؿـِٝٓ ْـ١نطزا       ث١ضي١َإ زائ١ْٝؿ

١َٜٓ يــ١ َٛاظ١ْ٠نــ١، يــ١ ؾــَ ٕ    تٛخــٛا نــ١ْسداضّ بــاؽ نــطزا   ْــ١َٛت يــ١ ؾــَ ٕ قــ١ؾش١زا١ٜا يــ١ ؾــَ ٕ ؾــٛ
َٜتـ٠ٚ١ يـ١ عـ١قاضٟ،       خ١ظ١ٜ١ٜٓ ثاض٠ن١ٟا بٛزد١ٟ ئ١سعاب باؽ ١ْنطزا ب١ْٝػب١ت ئ١ٚ ثاضاْـ١ٟ نـ١ ئ١ط١ِض
َٜت٠ٚ١ا ١َْٛت٠ٚٛ زائـري٠ٟ َـ١عين    َٟ ئ١ط١ِض ي١ ظضاعٞ، ي١ قٓاعٞ، ي١ٚا١ْ، تٛخٛا باغِ ١ْنطزا ١َْٛت بؤ نٛ

َٜـصٟ        خؤ َٝهـ١ باغـِ نـطز، ئـ١ّ ١َٚظٚعـ١ّ بـ١ زٚٚض ٚ زض َٜٓ َٟا زاٖات١ غٓٛٚض١ٜنإ زٚ َٝت٠ٚ١ ئ١ٚ ٟ ١ٜ١ٖ ئ١ن
١َُٝزإ، ي١ ٠ٚاَلَٞ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ  َٝو يـ١ ٠ٚاَلَـ١نإ   ن١ ي١ٜ١نٝاْٞ ثطغٝٛباؽ نطز٠ٚٚ، ي١ ت١قاضٜطٟ ئ ٠، ١ٜن

١َُٝف خؤَإ باف ؾ١ضظيإ نطز٠ٚٚ، باغٞ ئ١ٚ َٝٔ يـ١   ٠ٚاَلػيإ زا٠ٚت٠ٚ١، ٚ ئ َٜت، ئ١َي ١َٖٛٚ زاٖاتا١ْ ئ١نط
َُٝـ١ ْٝــ١، َــٔ ٠ٚنــٛ      َٜٔ ئ٠ٚ١ْــس٠ زاٖاتـ١ ١ٖٜــ١ زاخٝــٌ ١ْنطاٜــ١، نانـ١ زاٖــاتٞ غــٓٛٚض١ٜنإ بــؤ ئ ؾَ ْـ١ ؾــٛ
سه١َٛت قػ١ ئ١ن١ّ، زاٖاتٞ غٓٛٚض١ٜنإ بؤ ب١غسا١ٜ، ئ٠ٚ١ ١ٜى، ؾـ١ضَٕٛٚ بجطغـٔ يـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ َايٝـ١ٟ      

َٜــت يــ١ َٝعا َٝٔ ئــ٠ٚ١ٟ نــ١ ز ًَــ َٝــ٠ٛ ئــ١ٜرِبٕ ٚ  عرياقــٞ، ب َٝو ئ ْــٞ َٛضاد١عــ١ٟ نٛضزغــتإ ٖــ١َٛٚ غــ١ض٠ غــاَي
َٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ يٛتــ   َٞ ثطغٝاض بهات، ئ١َ١ٚ َٞ ئ١ب َٞ ئ١ن١ٕ ٜاخٛز ْاا ئ١ط١ض ٚا١ْٝ، ن ١َقاغ١ٟ ث
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َٞ ئ١ن١ٕ ٜإ ئ٠ٚ١تا ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٟٝ  َٞ ٠ٚظاض٠تٞ َاي١ٝ ئ١َ١ ١َقاغ١ٟ ث ًَ َٝت، ب َٝو بٓٛٚغ َٟ، ٚ نٝتاب بؿ١ضَٛ
َٝـط٠ س١غاغـ١ٝت ١ٖٜـ١     َٝهٞ زاٖات قا١ْْٕٛ ي١ْاٚ ١َٓٝح زاٜـ١، ي ١َُٝ بؤخؤٟ ئ١ٜباتا زاٖات١نإ نان١ ب١ؾ  ،ئ

َِٝ نٞ ئ١ٚ قا١ْْٛ عرياقٝـ١ ٚاٜـ١ا    ًَ َٞ َٔ ب ٍَ ْاٟٚ ١َٓٝح زا، ئ َٜو ي١ بطاز٠ضإ س١غاغ١ٝتٝإ ١ٜ١ٖ ي١ط١ ظؤض
َٜع، ت َٜو ز٠ضبه١ٕ، تهاز٠ن١ّ ث١ضي١َاْٞ ب١ض ٠َٛٝ بِطٜاض ١ٜ٠َٛٝى غاَيٞ زاٖاتٛٚ ؾ١ضَٛٚ ئ َٝٔ ب١ٖٝ  ؾ ًَ هاّ ٚا١ٜ ب

ًَٞ زا ئــ٠ٚ١ٟ ِض٠ئٝػــٞ ز٠ضٟ ةــ١ٕ،           ــ ــاٚ ١َٓٝســ٠ٚ١، ٚ يــ١ْاٚ بٛزدــ١ٟ ئ١ق ــ١ٚ سٝػــاباتا١ْ ١َخ١ْــ١ ْ ئ
تطيآّ٘ اىل  اذا اضئف  ننٔيات م  ئرياز٠ناْٝإ ٠ٚضبططٕ، ١َقطٚؾ١ناْٝإ ٠ٚضبطـطٕ، ٖـ١ضزٚٚنٝإ َت١غـا١ٜٚ،)   

َٝػـتا بؤتاصيـإ سـاظض نـطز٠ٚٚ،       ّٓ٘ ، ادسٚ متطآّ٘ فاليتاٜخ هبكٙ متطا َُٝـ١ ئـ٠ٚ١تا ئ َٝو ْانات، ئ ٖٝ  ؾ١ضق
ئــ٠ٚ١ٟ نــ١ ئــ١ٚ ٖــ١َٛٚ ؾــبٖٛات١ٟ ي١غــ١ض٠، ئــ٠ٚ١تا ئرياز٠نــ١َإ ســاظض نــطز٠ٚٚ، ئــ٠ٚ١ ١َقــطٚؾ١ن١ٜ١تٞ،  
َٝو بٝه١ٕ ب١ قإْٛ، بعأْ ٖٝ  ؾ١ضم ئ١نات ي١ ١َغ١ي١ن١ا  ؾ١ضَٛٚ زاخًٝٞ بٛزد١ٟ به١ٕ، ب١ؽ ب١ ؾ١ضت

١َُٝ ٚشيإ باب١ ئريازٟ ناض٠با بؤ خؤٜا١ْ، ٚ بعأْ ئ َٜتا زٚاٟ ئ٠ٚ١ٟ ئ رياز٠ناْٝـ ئ١ٚا١ْ ١َٖٟٛٚ ز٠ضئ١ن١ٚ
َٝػـتا            َٟ، ئ ئريازٟ ب١ي١ز١ٜ بؤ خؤٜا١ْ، ئ١ٚ ئريازاْـ١ٟ نـ١ بـؤ خؤٜاْـ١ ئ١ٚاْـ١ ٖـ١َٟٛٚ بـؤ خؤٜـإ ز٠ضئ١نـ١ٚ

َٞ باؾـ١ خـؤٟ َٝعا   َٜو نطا،ٖٞ ز٠ ًَٝاض زٜٓاضٟ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغ ، ئ ْٝـ١ٟ ٠ٚظاض٠تـٞ ت١ْسضٚغـ     ثطغٝاض
ٍَ ٠ٚنـٛ ئـريازٟ خؤٜـإ ت١قـسٜطات، ئـ٠ٚ١ يـ١ سٝػـاباتٞ خٝتاَٝـسا          دٝا١ٜ، ز٠ ًَٝاضٜؿُإ بؤٜإ زاْا٠ٚ، ي١ط١

َٜت ي١  َٝػتا باؽ ئ١نط َٝت، زٚاٟ ئ٠ٚ١ ١ٜعين ئ١َا١ْٟ ن١ ئ % ئٝعـترياظات ي١غـ١ض ئ٠ٚ١ٜـ١    71ئ١بٝين ز٠ضئ١ن
َٟ، َٔ ْا َِٝ ئٝػتُٝاض١ٜ٠نٞ ؾ١ف َاْطٞ ت١قسٜطات بؤ ن١ ي١ سٝػاباتٞ خٝتاَٝسا ز٠ضئ١ن١ٚ َٝػتان١ ب تٛامن ئ

     َٞ َِٝ سٝػابٞ ي١غ١ض به١ّ ، ٚ َػـ١ي١ٟ ٠ٚظاض٠تـٞ َايٝـ١ٟ ثـ زاْاْٞ بٛزد١ ب١ْ١ظ٠ضٟ ئٝعتٝباض ٠ٚضبططّ ٚ ب
َٝسا١ٜ، عـ١ٜين غـ١عات ئ١طـ١ض     َٞ َٔ ظؤضداض ئ٠ٚ١ّ ؾ١ضح نطز، ئ١َ١ س١ض٠ن١تٞ ت ي١غ١ض َٛساغ١ب١ به١ّ، ئ

َٟ، ئ١ط١ض ع١ٜين ِضؤش َْٛاق١ي١ٜ١نٞ ي١غـ١ض  ١َعا١َي١ٜ١ى ب َٟ، ئ١ٚ ئٝػتُٝاض١ٜ٠ ِض٠ق١َ١ن١ٟ ئ١طؤِض َٝت١ ئ١ٚ
َٜت، غٛثاغتإ ئ١ن١ّ، ١ََٓٛٚمن. َٟ ئ١ٚ ئٝػتُٝاض١ٜ٠ ئ١طؤِض  بهط

َٜػتإ حمُس عبساي١ً: َٜع نٛ  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ٍَ زاٖـاتٞ       (ٟ ِضاثؤضت١نـ١ٟ خؤٜـإ، ِضاثـؤضتٞ ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ،      6الث١ِض٠ ) ز٠غـت ْٝؿـاْٞ نـطز٠ٚٚ نـ١ ئ١َػـا
َٞ خؤٜإ ضاثؤضت١ن١ٟ خؤٜإ ي١ الثـ١ِض٠ )  َٜت٠ٚ١ بؤ ١َضن١ظ، ئ١تٛاْ َِٜ، ْاط١ِض َٜت٠ٚ١ بؤ ١ٖض ( 6غٓٛٚضٟ ئ١ط١ِض

     ٟ َٜط َٝت٠ٚ١ ئ٠ٚ١ ز٠ضئـ١خات، بـؤ ١َغـ١ي١ٟ زٜـٛاْٞ نـاٚز َٜٓ َٜطٟ ١ٜنـ١ّ ْٝـ١، ز٠ّٚٚ خـؤّ       ،ةٛ زٜـٛاْٞ نـاٚز
َٜطٟ  ١َُٝ، ٚ غٛثاؽن١َٚٛت١ زٜٛاْٞ ناٚز َٝهٞ ْا١ٜت١ الٟ ئ َٞ ١ْ بٛزد١، ١ْ سٝػابٞ خٝتاَٞ ٖٝ  ؾت  ئ١َي

َٜع باٜع تاَي١باْٞ  ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ:-ب١ض
ٍَ ٚتٝإ ْا، نْٛه١ ئٝػجات بٛٚ ئ٠ٚ١  َٜت٠ٚ١ بؤ خؤَإ ٚتٝإ ثاض٠ن١، ب١ؽ ئ١َػا َٝري ئ١ط١ِض ١َُٝ ئ١َي ١ٜن١ّ، ئ

َٝ َٝطاضٜؿٝإ ١ْزضا٠ٚت٠ٚ١ ث َٝـت، ئ١َـ١ ٜـ١ى، ب١ْٝػـب١ت ض٠قابـ١ٟ          ٖٞ ثاض ٚ ث ُـإ، ي١بـ١ض ئ٠ٚ١ٜـ١، ئـ٠ٚ١ ٚاْاَي
َٝـ٠ٛ نـ١ بِطٚاتـإ بـ١          َٝت١ ض٠قاب١ٟ َاي٠ٚ١ٝ بؤ ت١زقٝل، بٛزدـ١ ت١عيٝٓـ١، َـٔ ٚتَٛٚـ١ ئ َاي٠ٚ١ٝ بٛزد١ ْان
َٝٔ خ١ي١ٍ ١ٜ١ٖ،زظٟ  ٠َٛٝ ئ١َي َٝطٕ بؤ ض٠قاب١ٟ َايٞ با ت١زقٝكٞ بهات، َٔ ٚت١َٚٛ ئ١ط١ض ئ بٛزد١ن١ ١ْٝ بٝٓ
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َٝـطٕ بـؤ زٜـٛاْٞ ض٠قابـ١ٟ َـايٞ بـؤ تـ١زقٝل،           ٚ ٚاظٟ ١ٜ١ٖ، نٕٛ ٚ قٛشبٔ ١ٜ١ٖ ي١ بٛزد١نـ١زا، ؾـ١ضَٛٚ بٝٓ
َٟا  بٛزد١ ت١عي١ٓٝ، نؤٕ ت١زقٝل ئ١نط

َٜع اظيس غًُٝإ عبساي١ً)ب ٍ(:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٟ ت١ئٝسٟ قػـ١ٜ١نٞ دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط بهـ     َٝؿ١نٞ ز١َ٠ٚ َُٝـ١ ز٠غـت١ٟ    )بػِ اي١ً ايطظئ ايطسِٝ(، ث ١ّ، نـ١ ئ
َُٝـ١ بـ١ضاٚضزٟ بهـ١ٜٔ، ٚ         َٜٝٛػت ْـ١بٛٚ ئـ١ٚ ٖـ١َٛٚ ِض٠ق١َاْـ١ ئ ١ْظا١ٖ، ٚ زٜٛاْٞ ض٠قاب١ٟ َايُٝإ ١ٖبا، ث
َٜـتا ي١غـ١ض٠تا ب١ِضاغـ  َـٔ          قػ١ٟ ي١غ١ض به١ٜٔ، ٚ خ١ضٜه١ ب١ ئ١ِضقاّ بـ١خؤمشإ ْـ١ظاْري نـٞ ب١غـ١ض ز

َٜعّ ناى )ئاضاّ َٝؿٓٝاض٠ناْٞ بطاٟ ب١ض َٝؿـٓٝاضٟ نؤَـ١َيٞ   ثؿتٝٛاْٞ ي١ث َٝؿٓٝاضٟ ١ٖبٛٚ، ث َٝو ث ( ز٠ن١ّ، نؤ١ََي
َٝب١ٝٓٝنامن ي١غ١ض بٛزد١،  َٝـ ئ٠ٚ١ٟ به١ُ غ١ض ت َٞ به١ّ، ث َٝؿٓٝاض٠نامن ز٠غت ث َٟ ب١ ث ئٝػ ١َٝ، ٚ ز١َ٠ٚ
َٜـص٠ٟ ٖـ١شضاضضيإ ِضؤش بـ١ ِضؤش يـ١      ١َُٝ ِض َٝؿٓٝاضٟ ب١ْس٠ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ب١ِضاغ  زٚاتطٜـ باغٞ ئ١ن١ّ ن١ ئ ث

َٝؿـٓٝاض   ظٜاز بْٛٚسا١ٜ، ظٜاتطٜـ ١ٖشضاٟ ِضٟٚٚ ي١ٚ خ١َيها١ْ نطز٠ٚٚ ن١ ٖٝ  َٛٚن١ٜ١نٝإ ١ْٝ، بؤ١ٜ َٔ ث
ئ١ن١ّ ي١ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠ٟ ن١ ي١ زاٖاتٞ ١ْٚت ١َٖا١ْ ٚ ١َٖيطريا٠ٚ، خؤؾب١ختا١ْ ئـ١َِطؤ بٝػـتِ نـ١ ثاض٠نـإ     

َٟ ي١ٚ  َٝؿٓٝاض ئ١ن١ّ زٚٚ ًَٝاض ٚ ْٝٛ زؤالض ت١ضخإ بهط ثاض٠ٟ ١ْٚت١ بـؤ ئـ١ّ ٖاٚٚاَلتٝاْـ١ٟ    ١َٚدٛز٠، َٔ ث
َٟ بــ١   َٝــٞ ئــ١ٚ ئ١سكــا١ٜٟ نــ١ ي١بــ١ض ز٠غــتُا١ْ، نــ١ ز٠طــٛتط َُٝــ١ بــ١ ث نــ١ ٖــٝ  َٛٚنــ١ٜ١نٝإ ْٝــ١، نــ١ ئ
ــ١ ؾ١ضَاْبــ١ض ٚ خا١ْْؿــ٠ٚ١ٓٝ،            ــ١ خؤضَــإ ١ٖٜــ١ ب ــ١ى ًَٝــؤٕ ٚ ْٝــٛ َٛٚن ١ٜ٠َٛٝنٞ ْــاِض٠لٞ نــ١ ٜ ــ ؾ

َٝت٠ٚ١ زٚٚ ًَٝؤٕ ٚ ْٝٛ، ئ١ٚ زٚٚ ًَٝؤٕ ٚ ٠ْٛٝ  َٓٝ ئ١ط١ض ١ٜنٞ ٠ٚنٛ َٝٓش١ ي١ّ غاَيسا ٖـ١ض ٖاٚٚاَلتٝـ١ى   ز٠َ
َٞ بس٠ٜٔ، ز٠نات١ ئ١ٚ زٚٚ ًَٝاض ٚ ٠ْٟٛٝ ن١ ي١ ثاض٠ٟ ْـ١ٚت، يـ١ زاٖـاتٞ ْـ١ٚت بؤٜـإ      1111) ( زؤالضٜؿٞ ث

َٝؿـٓٝاض٠ن١ّ ئ٠ٚ١ٜـ١، بـؤ ٖـ١ض ٖاٚٚاَلتٝـ١ى نـ١ َٛٚنـ١ خـؤض ْٝـ١ بـِطٟ )            َٟ، بؤ١ٜ َـٔ ث ( 1111ق١ضف بهط
َٟ ٠ٚنٛ َ َٞ بسض ٍَ، غ١باض٠ت ب١ غًؿ١ٟ ظ٠ٚاز ظٜـاز نطز١ْنـ١ٟ بـؤ سـ١ؾت ٚ ْٝـٛ، ٚ      زؤالضٟ ث ٝٓش١ بؤ ئ١َػا

َٜتـــ٠ٚ١، نـــْٛه١ ب١ِضاغـــ  ئـــ١ٚاْٝـ ســـ١قٞ خؤٜاْـــ١، ٖـــ١ض٠ٖٚا غـــًؿ١ٟ    َٜٓـــسضا٠ٚناْٝـ بطط ْاٚنـــ١ زابِط
ــ١ٚ        ــؤ ئ ــاْٞ ب ــ٠ٚ١، ناضئاغ َٜت ــاْٝـ بطط َٜٓطا٠ٚن ــ١ زاِض ــ١ّ ْاٚن ــؤٕ، ٖ ــٞ ًَٝ ــ١ غ َٟ ب ــط ــ١ّ به ــ١ض٠ف ٖ خاْٛٚب

َٝساٜـ١، ب١تاٜبـ١تٞ بـؤ ئ١ٚاْـ١ٟ        ٖاٚٚاَلتٝا َُٜٓاٜـ١نإ ٜـ١ى بِططـ١ٟ ت ٍَ ٠ٚضز٠ططٕ، ي١ ِض ١ْٟ ن١ غًؿ١ٟ نؿتٛنا
ٍَ ئ١ّ غًؿ١ٜ١ بس٠ْـ٠ٚ١، ئـ٠ٚ١ف ب١ِضاغـ      َٞ غا َٝػتا، ئ١ٚا١ٜ١ْ ن١ ب١ غ غااَلْٞ ِضابطزٚٚ، ْاظامن بؤ ئ١ٚا١ْٟ ئ

 ٟ َُٜٓاٜــ١نإ بــؤ زاْــ٠ٚ١ ٍَ ِض َٝــٓر غــا َٟ بــ١ ث َٜت٠ٚ١ بــ١  بــؤ دٛتٝاض٠نــإ قٛضغــ١، بهــط َٝٓط ق١ضظ٠نــ١، نــاٚ ةؿــ
َٝؿرتٜـ باؽ نطا، ن١ْس  َٝؿ١ُضط١، ظٜاز نطزْٞ َٛٚن١ٟ َاَؤغتاٜإ ٚ َٛخ١ق١قاتٝإ، ٠ٚنٛ ث َٛٚن١ٟ ث
ٍَ َٛٚنـ١ٟ زاز٠ٚضٜــ، ٚ           َٞ غـ١ضؤنا١ٜت١ٝن١ ي١طـ١ َٜو باغٝإ نـطز، نـ١ّ نطزْـ٠ٚ١ٟ َٛٚنـ١ٟ ١ٖضغـ َٜع ب١ض

َٝ َٜتـ٠ٚ١    21ؿـٓٝاضٟ نـطز يـ١    ز٠غت خؤؾٝـ ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ز٠ن١ّ ن١ ث % بٛزد١نـ١ٜإ نـ١ّ بهط
  َٞ َٜهٞ باف بٛٚ، ٚ ي١بِطٟ ١َٖٛٚ ئ١ٚا١ْٟ تطٜـ ٚا يـ َٝؿٓٝاض َِٝ ٚا١ٜ ث ٠ٚنٛ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ، ن١ َٔ ث
َٝؿـٓٝاض٠ناْٞ سهَٛـ١تٝـ ٖـات٠ٚٛ،       َٝت ٠ٚنـٛ يـ١ ث َٝطإ ب١ضز٠ٚاّ ب به١ٜٔ، ق١ض٠بٛٚ نطز٠ٚ١ْٟ ٖاٚٚاَلتٝاْٞ ئ

َٜٔ،    قــ١ض٠بٛٚ نطزْــ٠ٚ١ٟ َٝٓذــٛ ــِ، ْاٚنــ١ناْٞ )ؾــاض٠ظٚٚض، نــؤَإ، ث َٜ ٖاٚٚاَلتٝــاْٞ ئــاٚاض٠ بــٟٛٚ ز٠غــ  ِضش
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َٜتـ٠ٚ١، زاٚانـاضّ ١ٖضنـٞ ظ٠ٚٚ غـًؿ١ٟ           ثؿس٠ض، باضظا١ْٝنإ(، ١َٖٛٚ ئ١ٚاْـ١ٟ تـطٜـ نـ١ ئـاٚاض٠ نـطإٚ بطط
َٜهٞ     َٟ، ٚ دـاض َٟ ١ْن١ٜٔ تا بٛزد١ ث١غـٓس ز٠نـط ٍَ، نا٠ٚض َٝت١   ع١قاض ٚ ظٚاز ٚ ثٝؿ١غاظٟ ٚ نؿتٛنا تـط ز٠نـ

َٟ ١ٖضنـٞ   َٜٞ ئ٠ٚ١ ١ْنط َٞ، نا٠ِٚض َُٜٓا١ٜنإ ز٠ضئ١ن َٝت تا ِض َٞ ئ١ن غ١ضؤنا١ٜتٞ ٚ زٚاٟ ئ٠ٚ١ف َا١ٜ٠ٚنٞ ث
َٝ َٞ بهات٠ٚ١، نْٛه١ ت١ْٗا غًؿ١نإ ٠ٚغت َٜعّ )ْاغوظ٠ٚٚ ئ١ٚ غًؿا١ْ ز٠غت ث ( خإ ٓطا٠ٚ، ٠ٚنٛ خٛؾهٞ ب١ض

َٜهٞ تـطٜـ ي١ٚا      َٜع َٝؿرتٜـ نـاى )نـاضزؤ( ٚ نـ١ْس بـ١ض َٞ، َـٔ ت١ئٝـسٟ ئـ٠ٚ١ ئ١نـ١ّ        ٚ ث ١ْٜـ١ باغـٝإ نطزبـ
َٜت تـا ئ١ٚناتـ١، خـ١ضز نطزْـٞ ز٠ضَاَيـ١ بـؤ              َٝٓط َٞ بهاتـ٠ٚ١، ٚ ِضا١ْ٠ٚغـت ١ٖضنٞ ظ٠ٚٚ ئـ١ّ غـًؿا١ْ ز٠غـت ثـ
َٝؿــٓٝاض ز٠نــ١ّ نــ١   َٞ ز٠نــ١ّ، ث َٜهٞ تــطٜـ باغــٝإ نــطز ثؿــتٝٛاْٞ يــ َٜع َٜــص٠ضاْٞ ظاْػــ  ٠ٚى نــ١ْس بــ١ض تٛ

َٟ يــ  ١ ِضٟٚٚ ثطؤش٠ناْــ٠ٚ١ بــؤ غــٓٛٚضٟ )ِضاْٝــ١، نــٛاضقٛض١ْ(، ز٠ٚضٚبــ١ض، ٠ٚنــٛ  ئاِٚضزا٠ٚ١ْٜــ١نٞ ظٜــاتط بهــط
َٝسا١ٜ، نـ١   َٞ ز٠ٚاَٝإ ت َٝػتا غ َٝؿرتٜـ باؽ نطا، ب١تاٜب١تٞ قٛتاةا١ْنإ، ظؤضب١ٟ ظؤضٟ قٛتاةا١ْنإ تا ئ ث

ٜـ   ١َٝٝ، ٚ ثطز٠نإ، ئ١ّ ن١ْس ثطز٠ٟ ن١ ١ٜ١ٖ ي١ غٓٛٚضٟ نٛاضقٛض١ْ ٚ ِضاْٝـ١ ١ٖ َٝهٞ ظؤض ْاب١د ١، ئـ٠ٚ١  ؾت
َُٜـ١ غـ١ض    َٝػتا ٖاٚٚاَلتٝإ بؤٜإ بؤت١ ئ١ضى بؤ ث١ِض٠ٚ١ٜٓ ي١ ثطز٠ن١، ز َٝٓر غاَي١ ئاٚ بطز١ٜٚٚتٞ تا ئ نٛاض، ث
َِٝ ٚاٜـ١ نـ١َٛنٛضتٞ ظؤض ١ٖٜـ١ يـ١ ث ْـٞ بٛزدـ١، ٚ              غرتاتٝص١ٜتٞ ئ١ّ بٛزد١ٜـ١، زٜـاض٠ بـ١ ت١ئهٝـس َـٔ ثـ

َُٝـ١زا،   ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿ  ي١ سهَٛـ١تٞ ئ ٍَ بـ١ض٠ٚ ظٜـاز         ب١تاٜب١تٝـ ث ٕ ب١ ؾ ٍَ بـ١ غـا ئ١ط١ضنـٞ بٛزدـ١ غـا
َٞ ناضٟ، ١ْبؤت١ ٖؤناض بؤ نـ١ّ   َٜو بؤ ن١ّ ب٠ٚ١ْٟٚٛ ب ب١ْٚٛ، ب١اَلّ ب١زاخ٠ٚ١ ئ١ّ ظٜاز ب١ْٚٛ ١ْبؤت١ ٖؤناض

َٜو به١ٜٔ ي١ ب١ٜين غاَيٞ  َٝه١ٚا٠ٚ١ْ ئ١ط١ض ب١ضاٚضز بـ١   2112ٚ  2111ب٠ٚ١ْٟٚٛ ؾ١قريٟ ٚ ١ٖشاضٟ، ب١ ث
َٝٞ ئ١ٚ ئ١سكا١ٜٟ ن١ ي١ ب١ض ز٠غ  َٔ زا١ٜ ن١ ن١ْس نؤ١ََيطا١ٜنٞ ١َز٠ْٞ نطزٜٚٚا١ْ، ٖٝٛاضزاضّ ئـ٠ٚ١  ث

َٜع ئـ١ّ ئ١ضنـ١ٜإ بططتباٜـ١ غـ١ض ؾـاْٞ خؤٜـإ، ٚ بَ ٜٚـإ نطزباٜـ٠ٚ١ بـؤ ٖـ١َٛٚ             ٠ٚظاض٠تٞ ث ْساْاْٞ بـ١ض
َٜهدطا٠ٚناْٞ ن ١َُٝف ٚ ١َٖٛٚ ٖاٚٚاَلتٝاْٝـ، ب١ؽ ٖٞ ئ١ٚاصيإ ي١ب١ض ز٠غت ١ْٝ، ٖٞ ِض ؤ١ََيطاٟ ال١ٜى ٚ ئ

َٝهاضٟ ي١ غاَيٞ  َٜص٠ٟ ب َٞ ِض ت١ْٗا ي١  ١َ2111ز٠ُْٝإ ي١ب١ض ز٠غت١، بؤ صي١ْٚٛ ئ٠ٚ١ٟ ي١ب١ض ز٠غ  ١َٓ ئ١َي
%٠، َٔ ْان١ُ غ١ض ئ٠ٚ١ٟ ن١ ن١ْس ِضاغت١، ن١ْس ِضاغت ١ْٝ، 14بؤت١ ي١  2112% ب٠ٚٛ، ب١اَلّ ي١ غاَيٞ 11

 ٚ َٜهدطا َٜهــٞ نؤَــ١َيطاٟ َــ١ز٠ْٞ نطزٜٚٚاْــ١، بَ ٜٚــإ طــطْط ئ٠ٚ١ٜــ١ ئ١َــ١ ئٝشكــا١ٜن١ نــطا٠ٚ نــ١ نــ١ْس ِض
َٜص٠ٟ ١ٖشاضٟ ي١ غاَيٞ  َٝػتازا يـ١  3ت١ْٗا ي١  2111نطزؤت٠ٚ١، ِض َٜـص٠ٟ ئ١ٚاْـ١ٟ نـ١ يـ١     4،7% ب٠ٚٛ، ي١ ئ % ِض

ٍَ ئ١ٚ ٖـ١َٛٚ ثـاض٠ ٚ ئـ١ٚ     َٞ، ي١ط١ ١َُٝ ؾ  ٚا ١ٖب َٜط ١ٖشضاٟ زإ، ن١ ب١ زاخ٠ٚ١ ق١ت ١ْز٠بٛٚ ي١ ٚاَلتٞ ئ ش
َٜـص٠ٟ ئـ١ٚ خ١َيهـ١ ٖـ١شاض ٚ      3% ب٠ٚٛ، ي١ّ غاَيسا ب٠ٛ بـ١ يـ١   2ي١  2111غاَيٞ  ١َٖٛٚ ١ْٚت١، ي١ %، ن١ٚاتـ١ ِض

َٜص٠ٟ ي١  ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿـ  ٠ٚضٜبطـطٜٔ ظٜـازٟ نـطز٠ٚٚ، بـؤ       ١ْ31ٖا١َتٞ بؤ خ١َيهٞ ١ٖشاض، ب١ ِض % ئ١ط١ض ب١ؾـ
٠تـ١ناْٝـ ب١ِضاغـ    ئ١ٚا١ْٟ ب١ض٠ٚ ١ٖشاضٟ ِضؤٜؿتٕٛٚا ن١ّ ٚ نٛضتٞ ي١ ث ْسا ب١ِضاغ  ٚاٟ نـطز٠ٚٚ ٠ٚظاض 

َٝؿـٓٝاضٜإ نـطز٠ٚٚ، زاٚاٟ     ٍَ نـ١ ث َٞ ١ْب١ٕ، بؤ صي١ْٚٛ ٠ٚظاض٠تٞ ِضؤؾٓبريٟ ٚ الٚإ بؤ بٛزد١ٟ ئ١َػا ث١ٟ ث
 ١َُٝ َٝهسا ١َٖٛٚ ثطؤش٠ناْٞ ئ َٝٓر تطيٝؤٕ ٚ س١ٚغ١ز ٚ ث١دما ًَٝاض زٜٓاضٜإ نطز٠ٚٚ بؤ ثطؤش٠ناْٝإ، ي١نات ث

َٝؿـٓٝ  ٍَ، ن١ٚاتـ١ ئ١طـ١ض          ب١ ب١ضز٠ٚا١َنإ ٚ ب١ٚا١ْؾ٠ٚ١ ن١ ث اض نـطإٚ تـ١ْٗا نـٛاض ًَٝـاض ٚ ْٝـ٠ٛ بـؤ ئ١َػـا
            ،َٟ َٞ ْـ١ى ٖـ١َٛٚ ثطؤش٠نـإ ِضابطـط َٞ بهـات، ئـ١ب َٞ بـ١د سه١َٛت ثـطؤش٠ٟ ٠ٚظاض٠تـٞ ِضؤؾـٓبريٟ ٚ الٚإ دـ
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َٟ، تـ١ْٗا ثـطؤش٠ٟ ٠ٚظاض٠تـٞ ِضؤؾـٓبريٟ ٚ         ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿـ  ِضابطـط ١َٖٛٚ ٠ٚظاض٠ت١نإ، ١َٖٛٚ ثطؤش٠نإ ب١ؾـ
َٞ ب َٞ ١ٜى تطيٝؤٕ ٚ زٚٚ غ١ز ٚ ث١دما ًَٝاض زٜٓاض ق١ضظ بهات، ب١ِضاغـ  ظؤض  الٚإ د َٞ بهات، ي٠ٚ١ف ز٠ب ١د

َٞ ث ُْٝـإ يـ١ ١ٖاَلٚغـاْٞ            َٝؿـ١ٟ بـ َٞ ئاطـابٔا ٚ ن َٞ ٠ٚظاض٠ت١نإ ئ٠ٚ١ْـس٠ يـ١ ثـ ٕ بـ ت١ع١دٛب١، نؤٕ ز٠ب
َٝهٞ ١ْطٛدم َِٝ ٚا١ٜ ؾت َٜو بهـ١ٜٔ   ئٝساضٟ، ئ١ٚ ١َٖٛٚ ٠َٛظ٠ؾ١ٓٝ ي١ ئٝساض٠زا ب١ِضاغ  ث ا٠ٚ، ئ١ط١ض بـ١ضاٚضز

َُٜـسا )  ٍَ سه١َٛتٞ ؾٝسضاَيٞ، غ١ٜط ز٠ن١ٜٔ ي١ ١ٖض َُٜٞ نٛضزغتإ ي١ط١ ( 667ي١ ب١ٜين َٛٚن١ خؤضاْٞ ١ٖض
َٜـص٠ٟ يـ١      َٜو ؾ١ضَاْب١َإ ١ٖٜـ١، ز٠ناتـ١ ِض ٍَ زٚٚ       16قػٛض َُٜٞ نٛضزغـتإ، يـ١ سهَٛـ١تٞ ؾٝـسضا %٠ يـ١ ٖـ١ض

َٜص٠ٟ ي١ ًَٝؤٕ ٚ ١ٖؾتا ٚ س١ٚت ١ٖظاض ت١قطٜب١ٕ، ز٠نا َِٜ ظٜـاتط يـ١ زٚٚ ب١ضاَبـ١ضٟ      7ت١ ِض %، ن١ٚاتـ١ ٖـ١ض
َُٝإ ز٠طات ن١ َٛٚنـ١   ١ٜ٠َٛٝنٞ ِض٠لٞ ث ٍَ َٛٚن١ خؤضٟ ١ٜ١ٖ، ئ٠ٚ١ دط١ ي٠ٚ١ٟ ن١ ب١ؾ سه١َٛتٞ ؾٝسضا
َٜـص٠ٟ يـ١       َٝٓر غ١ز ٖـ١ظاض٠، نـ١ ز٠ناتـ١ ِض خؤض ب١ خا١ْْؿري ٚ ب١ ١َٖٜٛٚا٠ٚ١ْ ن١ ظٜاتط ي١ ١ٜى ًَٝؤٕ ٚ ث

َٜتـ٠ٚ١ غـ١ض ئـ١ّ ٠ٚظعـ١            % ٖاٚٚاَلت36ٝ َِٝ ٚاٜـ١ ب١ِضاغـ  ئ١َـ١ف زٜػـإ ئ١ط١ِض إ ن١ َٛٚنـ١خؤضٕ، َـٔ ثـ
َٝو بـؤ خـؤٟ ٖـ١َٚيٞ زا٠ٚ ظؤضتـطٜٔ خـ١َيهٞ خـؤٟ          َُٜٞ نٛضزغتإ ١ٖبٛٚ، ٚ ٖـ١ض الٜـ١ْ غٝاغ١ٟٝ ن١ ي١ ١ٖض

ت بـ١  بهات١ َٛٚن١خؤض، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ي١ زاٖاتٛٚ ئ١ضنٞ ي١غ١ض سٝعب١ن١ٟ خؤٟ ن١ّ بهات٠ٚ١، ١ٖض غ١باض٠
َٜـت، بـ١اَلّ      31ث ٕ، غااَل١ْ ْعٜه١ٟ ي١  َٝٓإ تـ١ضخإ ز٠نط َُٜٞ نٛضزغتإ بؤ بـٛاضٟ ٠ٚبـ١ضٖ % بٛزد١ٟ ١ٖض

َٟ، زٜاض٠ ئ١َ١ف بؤ غاَيٞ 18% تا ي١ 16ب١زاخ٠ٚ١ ن١َرت ي١  َٜص٠ن١ ب١ ي١  2119% ي٠ٚ١ ظٜاتط غ١ضف ْانط ِض
َٝٓإ زٜاضٟ نطا٠ٚ، غا16 ي١  2111% ٚ ْٝٛ، غاَيٞ 15ي١  2111َيٞ % غ١ضف نطا٠ٚ ي١ٚ ثاض٠ٟ ن١ بؤ ٠ٚب١ضٖ

بـِطٟ زٚٚ تطيٝـؤٕ ٚ زٚٚ غـ١ز ٚ     2111% ثؤٜٓت ١ٖؾت  غ١ضف نطا٠ٚ، ن١ٚات١ ت١ْٗا ي١ غاَيٞ 16، 8غ١زا  
ْؤ ًَٝاض زٜٓاض غ١ضف ١ْنطا٠ٚ، ٚ شَاض٠ٟ ئ١ٚ ثطؤشا١ْٟ ن١ ثاض٠ؾٝإ بؤ غ١ضف ١ْنطا٠ٚ ٖـ١ظاض ٚ ؾ١غـ١ز ٚ   

َٜع د١ْ َٝػـتا، ئـاخري         ث١دما ٚ نٛاض ثطؤش١ٜ٠، ب١ض ابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٟٛٚ نـ١ ئـ١ّ شَاض٠ٜـ١ نـ١َٞ نـطز٠ٚٚ بـؤ ئ
١َُٝف قػ١َإ ي١غ١ض ئ١ّ ثاض١ٜ٠ ن١ ي١ غـاَيٞ   َِٝ ِضاغت١، ب١ؽ ئ  2111ئ١ثس٠ٜ  ن١ نطزٜٚٚا١ْ، َٓٝـ ز٠َي

َٝهاضٟ، ١ٖشاضٟ، ئـ٠ٚ١   َٜو بؤ ظٜاز بْٛٚٞ ؾ١قريٟ، ب بؤ غ١ضف ١ْنطا٠ٚا ئ١ّ ثاض٠ غ١ضف ١ْنطز١ْ بؤت١ ٖؤناض
١ئػريٟ ١ٖب٠ٚٛ ي١غ١ض شٜـاْٞ خـ١َيو، نـْٛه١ ئ١طـ١ض ئـ١ّ ثاض٠ٜـ١ غـ١ضف بهطاباٜـ١ ئـ١ٚا ثطؤش٠نـإ ظٜـاتط            ت

َٞ نطزْـ٠ٚ١، خـ١َيهٝـ ظٜـاتط نـاضٟ ز٠غـت ز٠نـ١ٚت، غـ١باض٠ت بـ١ زاٖـات، زٜػـإ            َٞ ب١د ز٠ن١ْٚٛ بٛاضٟ د
٠ٚ١ٟ نـ١ ْٛٚغـ١َٛٝ   زاٖاتٝـ ب١ِضاغ  ظؤض قػ١ٟ ي١غ١ض نطا، ب١اَلّ َٔ ظؤض ب١ نٛضتٞ باغٞ ز٠ن١ّ، ١ْى ئـ 

َُٜٞ نٛضزغـتا١ْ تـ١ْٗا يـ١      ٠ٚ١َُٜٓ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ زاٖاتٞ ٖـ١ض % يـ١ الٜـ١ٕ ٠ٚظاض٠ت١ناْـ٠ٚ١ زابـري     ١ٖ3َٟٛٚ ةٛ
َٜت، ئ٠ٚ١ٟ ن١ ي١ بٛزد١زا  َٜت، ب١ِضاغ  ئ١َ١ف ي١ ال١ٜٕ ٠ٚظاض٠ت١نإ ٚ سه١َٛت خؤ٠ٚ١ٜ زابري ز٠نط ز٠نط

َٝػتا ٖات٠ٚٛ، ن١ ئ١َ١ف ب١ِضاغ  ئاَاش١ٜ٠نٞ ١َتط ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿ ، زاٖات١نإ ئ٠ٚ١ٟ ن١ بـؤ  ئ غٞ زاض٠، ب١ ؾ
َٝـٞ ئـ١ّ ئ١سػـا١ٜٟ نـ١ نـطا٠ٚ ٚ ي١بـ١ض ز٠غـ  َـٔ           ١ٜ٠َٛٝنٞ طؿ  بـ١ ث َٔ ِضٕٚٚ ١ْٝ، زاٖاتٞ ١ْٚت، ب١ ؾ
َٝه١، ططْط  زا١ٜ، ْعٜه١ٟ نٛاضز٠ ًَٝاض زؤالض زاٖاتٞ ١ْٚت١، ئ١ّ زاٖاتا١ْ ب١ ثاض١ٜ٠، ب١ ثطؤش١ٜ٠، ب١ٖ١ض ؾت

َٜع ٠ٚظٜـطٟ          ئ١ٜ٠ٚ١ ئ١ّ بِط َٝؿـرت بـاؽ نـطا٠ٚ، بـ١ض َٝـٞ ئـ١ّ ئ١سكـاٜا١ْٟ نـ١ ث ٠ ثاض١ٜ٠ بؤ ١ْٚت ١ٜ١ٖ، ب١ ث
َٝـٓر ًَٝـاض زؤالض       2119ٟ غاَيٞ 11غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ ن١ ي١ َاْطٞ  ٠ٚ٠ ٖات١ ث١ضي١َإ باغـٞ نـطز نـ١ ث
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َٝػتا َٜهٞ بؤ ثطؤش١ٜ٠، ئ١ط١ض ئ َٜت، ١ْٖس َٜهٞ ٠ٚضز٠طري َٜهٞ ٠ٚضطريا٠ٚ، ١ْٖس ( 48غـ١ٜط بهـ١ٜٔ )   ١ٜ١ٖ، ١ْٖس
َٝـٓر       َٝت ثاض٠ٟ ؾـري١ٜٝٓنإ بطاتـ١ سـ١ٚت ًَٝـاض ٚ ث َٝت ز٠ب َٝٞ ئ١ّ ئ١سػا١ٜٝ ب َٜب١غت ئُٝعا نطا٠ٚ، ب١ ث طط
غ١ز ًَٝؤٕ زؤالض، ت١بع١ٕ دط١ ي٠ٚ١ٟ ن١ ئ١ّ ثاضا١ْ ي١ باْـو زاْـطإٚ ٚ غـٛٚزٜإ نـؤت١ غـ١ض، ٚ دطـ١ يـ١        

َٝٓـإ ٚ      ثطؤش٠ناْٞ ١ْٚت، ز٠غته١ٚت١نإ، ي١ٚا١ْ ؾطؤؾتين ١ْٚت ٚ طاظ ٚ ثازاؾ  ئُٝـعا نـطزٕ ٚ ب١ضٖـ١ّ ٖ
ــٓسٚقٞ         ــ١ غ ــت ي َٝ ــرتا٠ٚ، ز٠ب ــا٠ٚ٠ٚ ب١غ ــاْٞ ز٠ض٠ٚ٠ ٚ ْ ــٛإ نؤَجاْٝان َٝ ــ١ ْ ــ١ ي ــ١ٚت ن ــتا١ْٟ ْ َٜب١غ ــ١ٚ طط ي
َٜع دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـطٟ غـاَا١ْ غطٚؾـت١ٝنإ بـ١           َٝٞ ٜاغا، ٚ دطـ١ يـ٠ٚ١ٟ نـ١ بـ١ض َٜت ب١ ث نٛضزغتاْسا ١َٖيبطري

َٝو با َٜٓ َٜو ي١ ؾٛ َُٝـ١ ٖـ١َٛٚ ئـ١ٚ نؤَجاْٝاٜاْـ١ٟ نـ١ يـ١ نٛضزغـتإ         ْٛٚغطاٚ َٞ ئ غٞ ئ٠ٚ١ٟ نطز٠ٚٚ ن١ ئـ١َي
َٜص٠ٟ ي١  َٜٓٔ تٛاَْٝٛا١ْ ِض َٝهٞ    25% تا 21ب١ض١ّٖ ز َٝٓري بؤ نؤَجاْٝاٟ نٛضزغتإ، نـ١ ئـ٠ٚ١ف ؾـت % به١غج

َٝػا زاٖات١ناْٝ َٝٓإ، ب١اَلّ تا ئ َٝو ي١ّ نؤَجاْٝاٜا١ْ ن١ٚت١ْٚٛت١ بٛاضٟ ٠ٚب١ضٖ َُٝـ١ ِضٕٚٚ  باؾ١، نؤ١ََي إ بؤ ئ
َٞ ثااَلٚطـ١ٟ ؾـ١ضَٞ يـ١ ْاٚنـ١ناْٞ )باظٜـإ، خـ١بات،             َٝـت، ٚ دطـ١ يـ٠ٚ١ٟ نـ١ غـ ١ْٝ، ب١ِضاغ  س١ق١ زٜاض ب

( 111( بـ١ضٌَٝ ْـ١ٚتٝإ ١ٖٜـ١، ئ١َـ١ دطـ١ يـ١ ْعٜهـ١ٟ )       65111ظاخؤ( ١ٜ١ٖ ِضؤشاْـ١ تٛاْـاٟ ثـااَلٚتين )   
َٞ َؤَي١تٝـ، ٚ ١ْٚتٞ ِض٠ف ٚ طاظٚاٌٜ ٚ ب١ْعٜاث َٝؿـرت تـ١ْٗا زٚٚ غـ١ز ٚ ثـ١دما      اَلٚط١ٟ ب ٔ، زٜاض٠ ئ١َـ١ف ث

َٜعطانإ بـ٠ٚٛ، زاٖـاتٞ ْـ١ٚتٞ خـاٚ، ْـ١ٚتٞ       ًَٝؤٕ زؤالضٟ ٖات٠ٚٛ بؤ ث١ضي١َإ، بؤ ت١ن١ًُٟٝ ثطؤش٠ناْٞ ثاض
َٟ بـ١ ت١ؾاقـٌٝ باغـٞ بهـ١ّ، ٖـ١ض تـ١ْٗا بـ٠ٚ١ ٚاظ           َٝو ؾـ  ظؤض٠، ْاَـ١ٚ خاٜٚـ ئ١ط١ض به١ُ غ١ضٟ، نؤ١ََي

١َُٜ غ١ض زاٖاتٞ َِٜٓ، ز ؾاض٠ٚاْٞ، ٠ٚظاض٠تٞ ؾاض٠ٚاْٞ ١َٖيبـ١ت ١َب١غـت١ُ، ْـ١ى ؾـاض٠ٚا١ْٝنإ، ١َب١غـتِ       ز
َٞ نـطز        َٝؿـرتٜـ يـ١ ِضاثؤضت١نـ١ ئٝؿـاض٠شيإ ثـ ١َُٝ باْطُإ نطزٕ، ث ب١ؽ ؾاض٠ٚا١ْٝ، ٠ٚظاض٠تٞ ؾاض٠ٚاْٞ ن١ ئ

َُٝـ١ غـ١    341ب١ؽ ب١ ِض٠ق١ّ ١ْبٛٚ، ٠ٚظاض٠تٞ ؾاض٠ٚاْٞ زاٖاتٝـإ نـ١ ْٛٚغـطابٛٚ )    ضٜب بـٛٚ،  ( ًَٝـؤٕ، بـؤ ئ
٠ٚ١َُٝ، نْٛه١ ثاضٜـ ئ١ّ ثطغٝاض٠ّ  ًَ ١َُٝ باغٞ ؾاض٠ٚاْٞ ز٠ن١ٜٔ ١ْى ؾاض٠ٚا١ْٝنإ ن١ ٖٞ ثاض٠ ز٠ٜ زٜاض٠ ئ

َٞ تـ١ْٗا )         ( ًَٝـؤٕ  341نطز د١ْابٞ ٠ٚظٜط ب١ ؾـاض٠ٚا١ْٝنإ دـٛابٞ زاَـ٠ٚ١، دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜـٞ ئـ١َي
َُٝـ١ )    زاٖات١ٝتٞ، ب١اَلّ ب١ ْٛٚغطاٚ ئ٠ٚ١تا ي١ب١ض ز٠غـ  َٓـ١ ٠ٚظ   َٞ ئ ( ًَٝـؤٕ  41117اض٠تـٞ ؾـاض٠ٚاْٞ ئـ١َي

زٜٓاضَإ ئٝع ٕ نطز٠ٚٚ بـؤ ٠ٚظاض٠ت، بـ١ ْٛٚغـطاٜٚـ زاٜٚـ١تٞ، ئـ٠ٚ١تا ي١بـ١ض ز٠غـت١ُ، ن١ٚاتـ١ ئـ١ّ بـِط٠           
ٍَ )341ثاض١ٜ٠ ظؤضٟ ؾ١ضق١، ) َٜٞ زٚنـإ ٚ بـاظاِض ٚ   41117( ًَٝؤٕ ي١ط١ ( ًَٝؤٕ، ئ١َ١ ت١بع١ٕ دط١ ي١ نط

ٌَٝ، زاٖاتٞ ١ْخؤؾـدا١ْنإ، ب١ِضاغـ  ئ١ٚاْـ١ ٖٝهـٝإ يـ١ الٟ َـٔ        ناؾرتٜا ٚ زٚنا١ْنإ، ١ٖتا زاٖاتٞ ئؤتؤَب
َٜع  َُٝاْٞ، ب١ض َٝط ٚ غً َٜٝٛػت ١ْٝ، زاٖاتٞ ؾِطؤن١ خا١ْناْٞ ١ٖٚي َٝهٞ زٜاض٠ ب١ؽ ٠ٚنٛ ث ِضٕٚٚ ْري، ب١َيٞ ن١َ

          ٛ َٝـط٠ ْ َٞ ئـ٠ٚ١تا زاٖاتـ١نإ ي ٚغـطا٠ٚ، بـ١َيٞ   د١ْابٞ ٠ٚظٜط نـ١ْسداض ئـ١ٚ ٠ٚض٠قـ١ٟ بـ١ضظ نـطز٠ٚ٠ نـ١ ئـ١َي
غـٞ ٚ سـ١ٚت ًَٝـاض، بـ١ؽ ئـ٠ٚ١تا َـٔ ي١بـ١ض ز٠غـت١ُ بـ١ ب١َيطـ١           ( 37)ْٛٚغطا٠ٚ زاٖاتٞ ؾِطؤن١ خاْـ١نإ  

َٞ )١ٖضزٚٚ ؾِط َُٝاْٞ، ئ٠ٚ١ ْٛٚغطا٠ٚنامن ي١ب١ض ز٠غت١ ب١ٖ١ضزٚٚنٝإ ئ١َي َٝط ٚ غً ( 94516ؤن١خا١ْٟ ١ٖٚي
َٞ ب١ضاَب١ضٟ ئ37ًَٝؤ١ْ، ١ْى ) ٠ٚ١ٜـ١، طٛاغـت٠ٚ١ٓ ٚ ط١ٜاْـسٕ، طٛاغـت٠ٚ١ٓ ٚ     ( ًَٝاض، ئ١َ١ ِض٠ق١َ١ن١ٟ غ

( َٞ َٝٞ ِضاثؤضتٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ئ١َي َٝـٞ     1866ط١ٜاْسٕ بِطٟ زاٖات١ن١ٟ ْٛٚغطا٠ٚ ب١ ث ( ًَٝـؤٕ، بـ١اَلّ بـ١ ث
ئ١ّ ْٛٚغطا٠ٟٚ ٠ٚظاض٠تٞ طٛاغت٠ٚ١ٓ ٚ ط١ٜاْسٕ نـ١ ي١بـ١ض ز٠غـ  َٓـ١، بؤٜـإ ْـاضزٜٚٚٔ بـؤ يٝص١ْنـ١َإ،         
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َٞ زاٖات١ن١َإ ئُٝ ( ًَٝؤْـ١، ن١ٚاتـ١ ِض٠ق١َـ١نإ ظؤضٜـإ ؾ١ضقـ١      ١251 بؤ ٠ٚظاض٠ت ئٝع صيإ نطز٠ٚٚ )ئ١َي
َٝت، ؾاٜبـ١ض          َٜـ، ئ٠ٚ١ف ت١بع١ٕ ب١ ب١َيط٠ٚ١ ن١ ي١بـ١ض ز٠غـت١ُ، ت١بعـ١ٕ دطـ١ يـ١ زاٖاتـ١ناْٞ ئٝٓتـ١ضْ ي١ٚ

١ًَناْٞ طٛاغـت٠ٚ١ٓ ٚ ٖـ١تا زٚاٜـٞ، زاٖـاتٞ خاَيـ١ غـٓٛٚضٜ       َٝ َٜٞ ط١ضاد١نإ، ؾطؤؾتين ٖ ١نإ، ظؤض ئؤثتٝو، نط
باؽ نطا، ْا٠ٚ١َ١ٜ غ١ضٟ، ت١ْٗا ئ٠ٚ١ باؽ ئ١ن١ّ نـ١ ئـ١ّ زاٖاتاْـ١ف نـْٛه١ َـٔ ٖـ١َِٜٛٚ ْٛٚغـ٠ٛٝ بـ١         
َٝٞ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ي١ الٟ ١َٓ  ت١ؾاقٌٝ، ب١ؽ ن١ باؽ نطا٠ٚ زٚٚباض٠ٟ ْان٠ٚ١َ١، زاٖاتٞ خاَي١ غٓٛٚض١ٜنإ ب١ ث

َٜ َٝـت ئـ٠ٚ١ ظٜـاتط يـ١، بـ١      ١ْى غٞ ًَٝاض، بٝػت ًَٝاضٜـ زاٖاتٞ ئاَيٛطؤِضٟ باظضطاْٞ ١ٖض ُٞ نٛضزغتإ بٛٚب
َٜـت نـ١ ثاض٠نـ١ٟ ت١قطٜبـ١ٕ ٜـ١ى تطيٝـؤٕ        َٜهٞ باف ثاض٠ ز َٜت٠ٚ١ زٜاض٠ بِط َٝٞ ئ١ٚا١ْٟ ن١ طَٛطك ْاٜإ طط ث
ز٠نات، دطـ١ يـ١ زاٖاتـ١ناْٞ سـادٞ ئؤَـ١ضإ، بامشـار، ثـ١ضٜٚع خـإ، ٚ ئٝـرباِٖٝ خـ١يٌٝ، ئ١ٚاْـ١ ٖٝهـٝإ             

ٜٓاض ز٠نات، زاٖاتٞ ناضط١ناْٞ ن١ُْٝتؤ ٚ ١َٖٛٚ ناضط١ناْٞ تط، ب١َيٞ ئ١ط١ض سٝػاب ١ْن١ٜٔ ١ٜى تطيٝؤٕ ز
َٝسا١ٜا بابعاْري،  َٝو زاْطا٠ٚ، ب١اَلّ ئ١ّ غٓسٚق١ ن١ْس٠ ٚ نٞ ت َٞ ي١ غٓسٚق د١ْابٞ ٠ٚظٜط باغٞ نطز ن١ ز٠َي

َٜعٜا  َٜهٝؿِ ١ٜ١ٖ بؤ بـ١ض َٜهٝؿِ ١ٜ١ٖ ١ٖضن١ْس٠ ١َؾػٛئ د١ْابٞ ٠ٚظٜط، ن١ْس ثطغٝاض ٕ، ٚ ن١ْس ثطغٝاض
َٜت، ؾـ٠ٜٛؿات   ي١ بٛزد١زا ٖات٠ٚٛ ثاض٠ٟ ؾ١ضَاْب١ضاْٞ ؾ٠ٜٛؿات، ن١ بؤ ؾ١ضَاْب١ضاْٞ ؾ٠ٜٛؿات غ١ضف ز٠نط
َٞ سهَٛـ١ت ثـاض٠ بـسات بـ١ ؾ١ضَاْبـ١ض يـ١ ؾـ٠ٜٛؿاتا ثطغـٝاض٠ن١ّ ئ٠ٚ١ٜـ١، ئاٜـا             نؤَجاْٝاٟ ئ١ًٖٝ١، بؤ ز٠بـ

نؤَجاْٝـاٟ ئـ١ًٖٞ نـاض ز٠نـ١ٕ،     بؤنٞ ئ١ّ ثاض١ٜ٠ ئ١ز٠ٕ بـ١ّ ناض١َْساْـ١ يـ١ نؤَجاْٝـاٟ ؾـ٠ٜٛؿاتا نـ١ يـ١        
           ٟ٠َٜٛ ٠َٛٝ، ئ١ط١ضنـٞ ئـ١ٚ ناضط١ٜـ١ نؤَجاْٝاٜـ١نٞ ؾ١ض٠ْػـٞ بـ١ض ناضط١ٟ نـ١ُْٝتؤٟ تاغـًٛد١ ب١ٖـ١َإ ؾـ
َٜت بؤ ئـ١ّ ناضط١ٜـ١، بؤنـٞ ئـ١ّ ًَٝـاض٠ا بـؤ        ٍَ نطا٠ٚ، ب١اَلّ غااَل١ْ ١ٜى ًَٝاض زاز٠ْط ز٠بات، ٚ ع١قسٟ ي١ط١

َٜت يـ١ د١ْابٝؿـٞ بجطغـري نـ١ زاٖات١نـ١ٟ        ؾ١ضَاْب١ضا١ْ، ٜا بؤن١ٝا ٜا بؤنٞ غـ١ضف ز٠ن  َٜـتا ٚ ز٠َاْـ١ٚ ط
ــاَيٞ      ــاٟ غ ــطؤش٠ ٜاغ ــ١ ث ــًٛد١ا ي ــ١ُْٝتؤٟ تاغ ــ١ٟ ن ــ١ْس٠ ناضط ــ١ْابٞ   2111ن ــ١ضاْٞ د ــاض٠ٟ ؾ١ضَاْب شَ

( َِٜ َٝػــتازا بؤتــ١ ) 811غــ١ضؤنا١ٜتٞ ٖــ١ض ( ؾ١ضَاْبــ١ض نــ١َٞ 211(، )611( ؾ١ضَاْبــ١ض بــٛٚ، بــ١اَلّ يــ١ ئ
١َُٝ ١ْ نطز٠ٚٚ، ب١اَلّ ن١ ؾ١ضَاْب١ضإ  نؤ ز٠ن٠ٚ١ٜ١ ٖٝ  ؾ١ضقٞ ١ْنطز٠ٚٚ، ٠ٚى ئ٠ٚ١ٟ ١ٜى ؾ١ضَاْب١ضٟ ئ

َٞ، ١ْ ٖٝهـٞ ب١غـ١ضزا ٖـاتيَب، ٖـ١َٟٛٚ ٠ٚنـٛ خؤٜـ١تٞ، بـ١اَلّ تـ١ْٗا يـ١           َٞ، ١ْ ٠ٚؾاتٞ نطزب خا١ْْؿري بٛٚب
َٝٞ ٜاغـاٟ بٛزدـ١ٟ غـاَيٞ      211غ١ضؤنا١ٜتٞ ) َٞ ٖـٝ  ثاض٠ٜـ١ى     2111( ؾ١ضَاْب١ض ن١َٞ نـطز٠ٚٚ، بـ١ث ْـاب

َٞ ِض٠ظا١َْسٟ ث١ضي١َإ، ئاٜا نؤٕ ثاض٠ٟ ز٠غت١ب١ضٟ نؤ١َاَل١ٜتٞ، بؤ قٛتابٝاْٞ ظاْهؤنـإ  غ١ضف ب َٟ ب١ ب هط
ــ١       ــ١اَلّ تهاٜ ــ١ٕ، ب ــ١ضؼي به ــاَيٝـ غ َِٝ ئ١َػ ــ ــٔ ز٠َي ــط٠ٚ٠ َ َٝ ــ١َإ، ي ــسٟ ث١ضي َٞ ِض٠ظا١َْ ــ ٚ ثــ١ضياْطانإ بــ١ ب

َٝٓا٠ٚا نْٛه١ ي١ بٛزدـ١  َٜتإ ٖ َٝٔ ي١نٛ ًَ َٞ ب ( تـإ غـ١ضف   151111زا ْـ١بٛٚ، ) غ١ضنا٠ٟٚ ئ١ّ ثاض١ٜ٠َإ ث
َٝــ٠ٛ بــ١ضز٠ٚاَدي يــ١ غــ١ضٟ، بــ١اَلّ     َٟ ئ َٝهــاضٟ ظاْهــؤ ٚ ثــ١ضياْطانإ بــؤ قٛتابٝــإ، ز٠َــ١ٚ نــطز بــؤ بُٝــ١ٟ ب

َٝٔ، يـ١      ًَــ َٞ ب َٜـت، ٚ سهَٛــ١تٝـ    7غ١ضنـا٠ٟٚ زاٖات١نـ١َإ ثـ % ٟ َٛٚنـ١ٟ بٓــ١ِض٠تٞ ؾ١ضَاْبـ١ضإ ز٠بِطزض
َٞ ي١  َٜت، بـ١       % ٟ بسات، بؤ َٛٚن١ٟ خا١ْْؿٝين،12ز٠ب َٞ يـ١ّ غـٓسٚق١ بـسض ن١ َٛٚن١ٟ خا١ْْؿٝٓإ ز٠بـ

َٝٞ ْٛٚغطاٟٚ ٠ٚظاض٠تٞ زاضٜٞ شَاض٠ ) َٝصٟٚٚ 22991ث َٝػتا ئ١ّ  29/11/2111( ي١ َ ِضاٜط١ٜاْس٠ٚٚ ن١ تائ
َٝـت، نـْٛه١ يـ١ بٛزدـ١ٟ        َٞ زٜـاض ب نـٛاض غـ١ز ٚ    2111غٓسٚق١ زا١ْْطا٠ٚ، ٚات١ ِض٠غٝسٟ ئ١ّ غٓسٚق١ ز٠بـ
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َٜو ت١ضخإ نطا٠ٚ بؤ خا١ْْؿٝين ١َز٠ْٞ، ٚ بؤ غ١ضباظٟ ؾـ١ف غـ١ز ٚ ٜـ١ى     ١ٖؾتا ٚ ١ٖؾت ًَٝاض ٚ ن١غط
َٜو، ٚ بؤ َٛناؾ١ئ١ٟ خا١ْْؿٝين ١َز٠ْٞ ْؤ ًَٝاض، ٚ غ١ضباظٟ نٛاض ًَٝـاض، ثطغـٝاض٠ن١ٟ َـٔ     ًَٝاض ٚ ن١غط
َٝط٠ ئ١ٜ٠ٚ١ ز٠ثطغِ ئ١ّ غـٓسٚق١ بـؤ زا١َْـ١ظضا٠ٚا ثاؾـإ ثـاض٠ٟ نـؤ نـطا٠ٚ بـؤ ئـ١ّ غـٓسٚق١ نـ١ْس٠ا ٚ             ي

َٝـٞ َـازز٠ٟ )    َٜتا بـ١ ث َٟ ز٠زض ( بِططـ١ٟ  11ئ١ط١ض ئ١ّ غٓسٚق١ زا١ْْطا٠ٚ ئ٠ٚ١ َٛٚن١ٟ خا١ْْؿٝٓإ ي١ نٛ
َٝت، ئـ١ّ  6) َٜت ئ١ط١ض ي١ ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠ت١ن١زا ١ْب َٝو زاسي١ظض َٝت ث١ًٟ ٖٝ  تاٜب١ت ( ن١ ز٠ق١ن١ٟ ٖات٠ٚٛ، ْاب

٠َٛٝ يـ١ ٜاغـاٟ بٛزدـ١ٟ غـاَيٞ       ّ يـ١ نـاتٞ طـؤِضٜين ٠ٚظاض٠تـ١نإ     زا ٖـاتبٛٚ، بـ١الَ   2111ز٠ق١ف ب١ٖ١َإ ؾـ
َٜٓـسضإٚ، ئ١ٚاْـ١ٟ         َٜصناضٟ تط يـ١ناض خـطإٚ، ٚ ثًـ١ٟ تاٜبـ١تٞ تـط زا١َظض ٠َٜٛب١ضٟ طؿ  ٚ ِضاٚ ن١ْسٜٔ ب١ِض
َٝه١ٝ ٜاغا١ٜٝ بؤنٞا غ١باض٠ت ب١  ي١ناض خطإٚ ١ْ ز٠ٚاّ ز٠ن١ٕ ٚ ١ْ خا١ْْؿٝٓٝؿٔ، ثطغٝاض، ئاٜا ئ١ّ غ١ضث

َٟ زٜػا ١َُٝ ٖـات٠ٚٛ، نـ١ شَاض٠ٜـ١نٝإ بـؤ     شَاض٠ٟ ؾ١ضَاْب١ضإ ز١َ٠ٚ ٕ قػ١ به١ّ، شَاض٠ٟ ؾ١ضَاْب١ضإ بؤ ئ
َٞ شَاض٠ٟ ؾ١ضَاْب١ضإ ) ١َُٝ ئٝع ٕ نطز٠ٚٚ، د١ْابٞ ٠ٚظٜطٜـ ن١ ز٠َي ( ؾ١ضَاْب١ضَإ ١ٜ١ٖ، ٚ 667849ئ

( َٞ ( ؾ١ضَاْب١ض ؾ١ضقٞ ١ٜ١ٖ، ي١ 5415( ؾ١ضَاْب١ض٠، ن١ٚات١ )662111بؤ سه١َٛتٞ ب١غساٟ ْاضز٠ٚٚ ئ١َي
َُٝـ١ ؾ١ضَاْبـ١ضٟ ثًــ١ )ا( )    2111/2111/2112َاْهاتـسا ْٛٚغـٝٛتا١ْ يـ١ غـاَيٞ     ١ٖ ( 33زا ْٛٚغـٝٛتا١ْ ئ

َُٝـ١تإ ٚا ْـاضز٠ٚٚ، بـ١اَلّ بـؤ ب١غـساتإ ْـاضز٠ٚٚ )        (ٜـ١، ٚ زٜـاض٠ ِض٠ق١َـ١ناْٞ    71ؾ١ضَاْب١ضَإ ١ٜ١ٖ، بـؤ ئ
َُٝٓــ٠ٚ١، ٖــ١َٟٛٚ ؾــ١ضقٞ ١ٖٜــ١ ٚ ١َٖٛٚؾــِ ي١بــ١ض  تــطٜـ ٖــ١َٟٛٚ ؾــ١ضقٞ ١ٖٜــ١، ئــ٠ٚ١ بــ١ صيْٛٚــ١ ز٠ٖ

َٝـٓر ًَٝـاض ٚ ْـؤ     2111ز٠غت١، ي١ سٝػابٞ خٝتاَٞ  زا ٖات٠ٚٛ )َٓح يًذُعٝات اخلري١ٜ ٚايس١ٜٝٓ( بِط٠ن١ٟ ث
َٝـٓر ًَٝـاض ٚ ْـؤ غـ١ز ٚ       2111، سٝػاب خٝتاَٞ 2111غ١ز ٚ نٌ ًَٝؤ١ْ، ١ٜعين  ، بِط٠نـ١تإ ْٛٚغـ٠ٛٝ ث

َٝػتاف زاٚاتإ نطز٠ٚٚ غ١ز ٚ ثاْع٠ ًَٝاض زٜٓاض ، ثطغٝاض٠ن١ٟ َٔ ئ١ٜ٠ٚ١ ئاٜا ئ١ّ د١َعٝاتا١ْ نٌ ًَٝؤٕ، ئ
َٝساْٞ ثاض٠نـ١ بـؤ ٖـ١ض     َٝسإٚا زاٚا ناضّ ْاٟٚ د١َع١ٝنإ ٚ بِطٟ ث َٜو ئ١ّ بِط٠ ثاض٠تإ ث ٠َٛٝض َٝٔ، ٚ ب١ ض ث ن
َٝتـإ      َٝسإٚا ب١ ِضْٚٚٞ ْاٟٚ د١َع١ٝن١، بـِط٠ ثاض٠نـ١ نـ١ ث َٝٔ نؤْتإ ث ًَ َُٝإ ب َٜت، ٚ ث َٝهٝإ زٜاضٟ بهط ١ٜن

َٝٔ، غـ١باض٠ت بـ١ َٝٓـ١سٞ      زإٚ، ٚ ًَـ َٞ ب َٞا ئ٠ٚ١مشإ ث َٟ بٝس٠ٕ ب١ ن ئ١ٚ غ١ز ٚ ثاْع٠ ًَٝاض٠ف ن١ ئ١تا١ْٚ
َٝو دٛابــت زا٠ٚتــ٠ٚ١ نــ١ ٠ٚاَلَــٞ َٓــت ١ْزا٠ٚتــ٠ٚ١،    ئــ١سعاب، ٖــ١َٛٚداض نــ١ دٛابــت زا٠ٚتــ٠ٚ١ بــ١ ْــ١ٚع

٠َٛٝ َٜهٞ تط زاٚا ز٠ن٠ٚ١َ١ ب١ ض ث َٜو تـ١ٚظٜعتإ نـطزا   ١َٖٜٛٚؿِٝ ي١ب١ض ز٠غت١، ئ١ّ زٚٚ غ١ز ًَٝاض٠ داض ض
َٜـع ٚ       َٜعّ دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط ِض َٝسإا َٔ ب١ِضاغ  بؤ بـطاٟ بـ١ض ٚ زاتإ ب١ناّ ئ١سعابا ١ٖض سٝعب١ٚ ن١ْتإ ث
َِٝ ٚاٜـ١ دـ١ْابٝإ        َٜع٠، ط١ٚض١ٜ٠، خؤؾ١ٜٚػـت١، ب١ِضاغـ  َـٔ ثـ َٝهٞ ظؤضّ بؤٟ ١ٜ١ٖ، بطا١ٜنٞ ب١ض ئٝشترياَ

َٜعٜإ ٚ زَيػـؤظٜـ بـؤٟ، نـ١       ٠ٚنٛ خؤؾٝإ باغٝإ نطز ظؤض َاْسٕٚٚ، ٚ َٔ ب١ ِضاغ  ٠ٚنٛ بطاٜـ١ى بـؤ بـ١ِض
َٝبٝين ٚ ئ١ٚ ١َٖٛٚ ئ١ضن١ٟ ن١ ث١ضي١َإ ٚ سهَٛـ١ت ز٠خياتـ١    َٞ ب١ضط١ٟ ئ١ٚ ١َٖٛٚ ِض٠خ١ٓ ٚ ت ئ١ٚ ْاتٛاْ
َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ ٠ٚى بطاٜـ١ى نـ١ ز٠غـت يـ١ نـاض            َٞ بهات، َـٔ ب١ِضاغـ  بـؤٟ ث َٞ ب١د َٞ ئ١َ١ د غ١ضٟ، ْاتٛاْ

َٝت٠ٚ١، بؤ  َٝؿ ًَُإ ٚ       به َٜهٞ َٛغـ ١َُٝف تٛٚؾـٞ غ١ٜبـ١ت ْـابري، نـْٛه١ ثٝـاٚ ١َُٝف باؾ١، ئ خؤٟ باؾ١، بؤ ئ
 ئ١ًٖٞ ز١ٜٓ، غٛثاؽ.
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َٜع باٜع تاَي١باْٞ  ٠ٚظٜطٟ زاضٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ:-ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝت َ َٜع ٚ ت١قسٜط٠، ظؤض ظؤض غٛثاغٞ ئ١ن١ّ، ئ٠ٚ١ف ١ْب َٝؿ١نٞ غٛثاغٞ ئ١ن١ّ بؤ ئ١ٚ ١َٖٛٚ ِض ٔ ب١ ظؤض ث
َٝػـتا ؾـ١ضسِ نـطز ١َغـ١ي١ٟ زاٖـاتٞ ْـ١ٚت،            َٝتِ، زٜاض٠ ناى )بٝ ٍ( باغٞ زاٖـاتٞ ْـ١ٚتٞ نـطز، َـٔ ئ ٖاتب
    َٞ َٝٔ، نــ١ ئــ١َي َٞ ئ١َــ١ ٚاٜــ١، ٠ٚظٜط٠نــإ ٚا ئــ١َي زاٖاتــ١ناْٞ ؾــاض٠ٚاْٞ ٚ َٝٓــ١ح ٚ ئ١ٚاْــ١ٟ بــاؽ نــطز، ئــ١َي

َٝ ًَ َٞ ب َٝٔ َٔ س١ظئ١ن١ّ ب١ ب١َيط٠ٚ١ ٚاّ ث ٔ، ئ٠ٚ١ خؤٜاْٝـ زائُٝـ١ٕ زاٚاٟ ب١َيطـ١ ئ١نـ١ٕ،    ٠ٚظٜط٠نإ ٚا ئ١َي
١َُٝ ؾـت١نإ زٜـاض٠ ب١ِضاغـ ، باغـٞ ثـاض٠ٟ ؾـ٠ٜٛؿات        َٝٔا ي١ الٟ ئ بعاْري ئ١ٚ ب١َيط١ٜ١ ن١ٝ ن١ ئ١ٚإ ٚا ئ١َي
َٞ نطابـٛٚ      َٜهٞ تـطّ يـ َٝؿرت، ب١اَلّ ت١ئهٝسّ نطز٠ٚٚ، نْٛه١ ئ١ٚ ِضؤش٠ف ثطغـٝاض ئ١نات، َٔ ْاظامن ؾ٠ٜٛؿات ث

َٜو، ٜــإ ٖــٝ  يـ١ْاٚ ثطغــٝاض٠  َٝػــتا، ٖــٝ  ؾ١ضَاْبــ١ض ناْسا، ي١بــ١ض ئــ٠ٚ١ ت١ئهٝــسّ نــطز َــٔ زَيٓٝــاٟ ئ١نــ١ّ ئ
ــ١ْاٚ         ــٝاض٠، ي ــ١ّ ثطغ ــٛٚ ئ ــ١ٜط ب ــ١الّ غ ــِ ي ــ  خؤؾ ــتا، ب١ِضاغ َٝػ ــت ئ َٜ ــ١ ٠ٚضبطط َٟ َٛٚن ــ١ٚ ــ١ ي َٝو ْٝ ــ ن١غ

ــب١تٞ )   ــ١ ْٝػ ــ١، ب ــسا ١ٖٜ ــٝاض٠ناْٞ تطٜؿ ــتا )711ثطغ َٝػ ــا  611( ٚ ئ ٜ ،َِٜ ــ١ض ــ١ضؤنا١ٜتٞ ٖ ــ٠ٚ١ٟ غ ٕ ( ٠ ئ
َٝػتا )811) َٝؿ١ُضط١ ١َغ١ي١ٕ ، ئ١ٚ 611(ٟ ١ٖب٠ٚٛ ئ َٝت٠ٚ١ غ١ض ٠ٚظاض٠تٞ ث َٜعضاب (٠، ِض٠ْط١ ١ٜى ؾ١ٚز طٛ

َٝت، ١ٖضن١ْس٠ ت١ئهٝسٜـ ئ١ن١ّ ي١غ١ض ئ١ٚ ١َٚظٚع١،  َٜسا ب سٝػاب١ )سُٝا١ٜ( ٚ ئ١ٚا١ْ ي١ٚا١ٜ١ْ ئ٠ٚ١ ي١ٚ
َٝه١ َٜٓ َٝذاضّ باؽ نطز، ٚ زٚ ئـ١ّ ١َٚظٚعـ١ّ بـاؽ نـطز، ٚ ثاض٠نـ١       ب١ْٝػب١ت ناضط١ٟ تاغًٛد٠ٚ١ ب١خٛاٟ غ

َٟ بـ٠ٚٛ،        ١ٖض٠ٚى طٛمت ئ١ٚ ثاض١ٜ٠ ي١ ْاٚ سٝػاباتٞ ٠َٛس١زٟ قٓاع١ ٚ تٝذـاض٠ يـ١ ناضطـ١ٟ تاغـًٛد١، يـ١ٚ
ٍَ ب١ٚ سٝػاب١ سٝػابٝإ نطز٠ٚٚ  َٜؿ٠ٚ١ غ١ضٟ غا ٍَ يـ١   85ي١ٚ  24/5/2112%ٟ بؤ زاضاٜٞ زٚاٟ غ١ضٟ غـا

    ٛ َٝه١ ن١ باغِ نـطز، ثاض٠نـ١ ٖـ١شز٠ ٚ قػـ َٜٓ ض٠، ٖاتؤتـ١ ْـاٚ سٝػـابٞ دـاضٟ ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜٝـ٠ٚ١، ٜـ١عين        زٚ
َٜت، باغــٞ     َٝــسا ز٠ضئ١نــ١ٚ َٝو، ئ١َ١ٜــ١ نــ١ سٝػــاباتٞ ئ١ٚاْــ١ٟ ت َٝؿــٞ ٖــ١َٛٚ ؾــت َٝؿــٞ ئــ١ّ تــ١قطٜط٠ ٚ ث ث

َٜهٞ تـط غـ١ضتإ ١ْ      ،غٓسٚقٞ خا١ْْؿٝين َٝه١ باغِ نـطز، ئ١طـ١ض دـاض َٜٓ َِٝٓ باغـٞ ئ١ن١َـ٠ٚ١، ١ٖٜـ١     ئزٚ َٝؿـ
َٝػــتان١ يــ١ْاٚ د١زا١ًٜٚناْــسا، ٚ ئــ١ٜٚرتٜـ نــ٠ٚٛ بــؤ خ١ظٜٓــ١، ٚ يــ١ْاٚ سٝػــاباتسا، ٖــٞ  ئــ٠ٚ١ َــ١ٚدٛز٠ ئ

ب١ِضاغ  ئ١َ١ ١َٖٟٛٚ ت١سٜٛ ت١، ئ١تٛاْٞ ي١ ِضاتبسا بٝرِبٟ، ت١سًٜٛٞ ئ١ن١ٜت ٚ ِض٠ق١َ١ن١ يـ١ خ١ظٜٓـ١زا   
      ٚ َٝٝت ثاض٠ٟ خا١ْْؿٝين ببـ١ٟا باغـٞ ئـ٠ٚ١ ئـ١نات نـ١ غـ١ْس َٜت، ١ٜعين نؤٕ ئ١تٛاْٞ تؤ ب ق١ن١ ز٠ضئ١ن١ٚ

زا١ْْطا٠ٚ، ؾٝع١ًٕ غ١ْسٚق١ن١ زا١ْْطا٠ٚ، ؾ١ف َـاْط ٚ قػـٛض٠ غـٓسٚقٞ خا١ْْؿـٝين زاْـطا٠ٚ، نـْٛه١ يـ١        
َٝتـ١ ث١ضيـ١َإ،         َٜـت، ٚ قا١ْْٛنـ١ٟ ب َٞ ز٠ض بهط َٝهٞ ثـ َٞ قـاْْٛ َٝطاقٝـ ئ٠ٚ١ ١ْب٠ٚٛ، ٚ ئ١ٚ غٓسٚق١ف ئـ١ب ع

َٝهسا زاْـطا٠ٚ، باغـٞ شَـاض٠ٟ ؾ١ضَاْبـ        َٝػتا ثاض٠نـإ يـ١ سٝػـاب ١ضاْٞ نـطز، َـٔ دـٛاب زاٜـ٠ٚ١، ئ١َـ١      ب١اَلّ ئ
َٝطام ٜاْع٠ ٚ غ١زٟ زاْابٛٚ، زٚاٜٞ ئ١دمَٛـ١ْٞ ٠ٚظٜـطإ بـ١ س١ظـس٠ ئـ٠ٚ١ٟ ؾـهاْس٠ٚ٠، ي١بـ١ض         سه١َٛتٞ ع
َٝػـتا   َٝـ ئ ١َُٝزا، ٚ ث َٝطام ٚ ي١ ب١ٜين ئ ئ٠ٚ١ٟ خ١َيو ئٝتػٝؿاز٠ ظٜاتط بهات، ئ٠ٚ١ ؾ١ضق١ن١ بٛٚ ي١ ب١ٜين ع

ب نــطز٠ٚٚ، باغــٞ سٝػــاباتٞ خٝتــاَٞ ئــ١نات، َــٔ ب١ِضاغــ  ْــاظامن   ِض٠ق١َــ١نإ بــ١ دــ١َ  ٚ تــ١ضح سٝػــا 
َُٝـ٠ٚ١ نـ١ٟ سٝػـاباتٞ خٝتـاَٞ       َٝؿٞ ت١زقٝل ت١ٚظٜ  نطا٠ٚ زٜاض٠، ب١اَلّ ب١ْٝػـب١تٞ ئ سٝػاباتٞ خٝتاَٞ ث
َٝـ٠ٛ باْطُاْتـإ نـطز بـؤ سٝػـاب              َٝـ٠ٛ، ٜـإ ئ َٜطٟ زاضاٜـٞ، ٚ ط١ِضاٜـ٠ٚ١ بـؤ الٟ ئ ت١زقٝل نطا ي١ زٜـٛاْٞ نـاٚز
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َٝت ت١بٝعٞ ِض٠قابـ١ تـ١زقٝكٞ نـطز٠ٚٚ،    ي١غ١ضٟ ١َُٝ باغٞ ئ١ن١ٜٔ، ٚ ئ١ط١ض خ١ي١يٝؿُإ ١ٖب ،  ئ١ٚ ٠ٚخت١ ئ
          َٞ َٜـت ئـ١ٚ ٠ٚختـ١ قػـ١ٟ يـ َٞ ِض٠قابـ١ َْٛاق١ؾـ١ بهط ٠َٛٝف ٜٚػـتإ بـ ٚ ١َع١ًَٛ، ئ١ط١ض ١ْؾٞ نطز٠ٚٚ ٚ ئ

٠ٚ١َُٜ غ١ض ئ١ٚ سٝػاباتٞ خٝتا١َٝ، ب١اَل َٞ بط١ِض َٝري     ئ١ن١ٜٔ، َٔ ب١ِضاغ  ْاظامن، ئ١ب ًَـ َٞ ب َٝو ْـاب ّ ٖـٝ  ؾـت
َٞ، ٖـ١َٛٚ زاٖـات ت١قـسٜط٠،         ًَـ َِٝ ب َٞ بـ١ ِض٠لـٞ ثـ ئ١ٚ ٚاٟ ٚت ٚ ئ١َ١ ٚا ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ، ئ١ٚ ن١ ٚاٟ طٛت ئ١ب
َٜت يـ١           َٝري، ١ْؾـ١قاتٝـ، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ز٠ضئ١نـ١ٚ ١َُٝ َٛاظ١ْ٠ ب١ ت١قـسٜط زا ئـ١ْ َٝو ئ ١َٖٛٚ غاَي

َٜت ي١  ئ١خريزا ي١ سٝػـابٞ خٝتـاَٞ زا، ظؤض دٝـاٚاظ٠، زاٖـات ؾـ١ضقٞ ١ٖٜـ١،       َٛاظ١ْ٠زا، ئ٠ٚ١ٟ ن١ ز٠ضئ١ن١ٚ
َٞ ئ١َاْـ١ يـ١ سٝػـاباتٞ خٝتاَٝـسا          ١ْؾ١قات ؾ١ضقٞ ١ٜ١ٖ، ئ١َا١ْ ١َٖٟٛٚ ٚا١ٜ، ي١بـ١ض ئـ٠ٚ١ ب١ِضاغـ  ئـ١ب
َٝهـ١        َٜٓ َٜهٞ تـطٜـ َـٔ باغـِ نطزٜـ١، زٚ َٜت، باغٞ ١َٓٝسٞ ئ١سعاب ئ١نات، دـاض ١َٖٟٛٚ ز٠غت ْٝؿإ بهط

َٜه١ َٝط ٚ بٛٚ باغِ نطز، ب١ْٝػب١تٞ ١َٓٝسٞ ئ ٜإ ث َٝه١ف باغِ نـطز َٜٓ ٚا دٛاسيـإ زا٠ٚتـ٠ٚ١،    ١سعاب٠ٚ١، زٚ
َُٝــ١ بهــري ٠ٚضٟ بطــطٜٔ ٚ   َُٝــ١ ْٝــ١ ٚ ْــاتٛاْري ئ َٝري ئــ١ٚ ِض٠ق١َاْــ١ يــ١ الٟ ئ َُٝــ١ دٛاسيــإ زا٠ٚتــ٠ٚ١ ئــ١َي ئ

َٝطٜٔ، ١َْإ ٚت٠ٚٛ ْاتٛاْري ٠ٚضٟ بطـطٜٔ، ٚتَٛٚاْـ١ يـ١ ز٠غـت١اَلتٞ ئ١دمَٛـ١      ْٞ ٠ٚظٜطاْساٜـ١، دٛاسيـإ   بٝٓ
َٜٓـ٠ٚ١ غـ١ض ئ١دمَٛـ١ْٞ            َٜع٠ٚ٠ بط١ِض َٜطـ١ٟ ث١ضيـ١َاْٞ بـ١ض َٝـ٠ٛ يـ١ ِض ١ٜ٠َٛٝ، ئـٝرت َـ١ؾطٚظ٠ ئ زا٠ٚت٠ٚ١ ب١ٚ ؾ
  ،َٞ َٝٔ ئ٠ٚ١ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٚا ئـ١َي ًَ ١َُٝ، ب َٞ به١ٕ، ١ٖض ئٝؿاض٠ت بس٠ٕ ب١ ْٛٚغطا٠ٚن١ٟ ئ ٠ٚظٜطإ ٚ زاٚاٜإ ي

    ٕ َُٝـا َٞا          ؾـ١ضَٛٚ ئ١دمَٛـ١ْٞ ٚظٜـطإ ث َٝٔ، ئاٜـا َـٔ ٚتَٛٚـ١ يـ١ ْٛٚغـطا٠ٚن١َسا ئـ١ّ ِض٠ق١َاْـ١ت ْــاز٠َ ًَـ ب
َٝػـتا َْٛاق١ؾـ١ٜ١ى ٖـ١بٛٚ بـ١ ْٝػـب١تٞ زاٖـاتٞ خاَيـ١              ت١بٝعٞ ؾـ  ٚا ْٝـ١ ٜـ١عين، ب١ْٝػـب١تٞ ئـ٠ٚ١ٟ ئ
َُٝـ١    َِٝ ئ َٝػتاف ئـ١َي طَٛطط١ٝنا٠ٚ١ْ، زٜاض٠ نان١ )بٝ ٍ(ٜـ ١ٖض ثطغٝاضٟ نطز، زٜاض٠ َٔ باغِ نطز٠ٚٚ ٚ ئ

 اتٞ...زاٖ
َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض

َٝذ، ؾ١ضَٛٚ ناى )عُط(.  ١ٜى ز٠ق١ تٛخٛا ناى ؾ
َٜع عُط عبسايععٜع   :بَاٛالدًٓب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝذ به١ّ، بـ١ؽ ثطغـٝاضّ ؾ١خكـ١ٕ زٚٚدـاض ئاضاغـت١ٟ غـ١ضؤنا١ٜتٞ        َٜع ناى ؾ َٟ َٛقات١ع١ٟ ب١ض َٔ ْا١َٚ

َٝــ٠ٛ     ئ١دمَٛـ١ْٞ ٠ٚظٜــطإ نـط   َٝٞ، بــ١اَلّ ٠ٚاَلػيـإ ١ْزضا٠ٚتــ٠ٚ١، ئ ز٠ٚٚ بــؤ ئـ١ٚ ثطغــٝاض٠ٟ دـ١ْابت نــ١ ئـ١َي
َٞ بجطغريا  َٝط٠، ئ١ٟ ي١ ن ١َٜٓضٟ سه١َٛتٔ ي ْٛ 

َٜع باٜع تاَي١باْٞ  ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ٚ ئابٛٚضٟ:-ب١ض
َٝٔ تؤ ي١ ْٛٚغطا٠ٚ َٜت، بطاز٠ضإ ئ١َي َٜت ٚ ئ١بِط َٞ ئ١نط ن١ٟ خؤتسا ٚا .....َٔ ٚت١َٚٛ ئ١ٚ زاٖات١ ١َقاغ١ٟ ث

َٝـطام غـاَيٞ         َُٜٓـ٠ٚ١، يـ١ ٜاغـاٟ بٛزدـ١ٟ ع َـازز٠ٟ   2111ٖات٠ٚٛ، ؾ١ضَٕٛٚ ْٛٚغطا٠ٚن١ ب١ تـ١ٚاٟٚ ئ١خٛ
ٍَ ز٠غـت١اَلتساض٠ بـ١ ط١ِضاْـ٠ٚ١ٟ تـ١ضخاْهطاٟٚ زاٖاتـ١ناْٞ       2( بِطط١ٟ )24) َٝطاقٞ ؾٝـسضا ( ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ع

َٜ ٠ٚ٠، ٚ خػـت٠ٚ١ٟٓ بـؤ    2111تـ٠ٚ١ يـ١ غـاَيٞ    ؾٝعًٞ ي١ ز٠ضٚاظ٠ غٓٛٚض١ٜنإ، ن١ زاٖات١ناْٞ غٝازٜـ ز٠طط
َُٜٞ نٛضزغتإ بـؤ غـاَيٞ    َٜعطاناْٞ غٓٛٚضٟ، ب١اَلّ ي١ بٛزد١ٟ سه١َٛتٞ ١ٖض بـِطٟ   2111غ١ض بٛزد١ٟ ثاض
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َٝـٓر ًَٝـاض بـؤ غـاَيٞ         َٞ غـ١ز ٚ ث َٝٓر ًَٝاض زاْـسضابٛٚ، غـ ، نٛاضغـ١ز ًَٝـاض بـؤ غـاَيٞ     2111س١ٚت غ١ز ٚ ث
َٝٓطا٠ٚ، ب١اَلّ ٠ٚظا 2111 ًَ َُٜٓاٜٞ تاظ٠ٟ ز٠ضنطز٠ٚٚ ب١ ْٛٚغطاٜٚإ شَاض٠  خ١َ ٍَ ِض َٝطاقٞ ؾٝسضا ض٠تٞ زاضاٜٞ ع

َٝهـ١ٚا١ْٟ ٜاغـاٟ         َٜعطانـإ، بـ١ ث َٜـت بـؤ ثاض ئ٠ٚ١ْس٠ ن١ زاٖاتٞ طَٛطط١ٝناْٞ زٜاضٟ نطز٠ٚٚ، ٚ ئٝعـاز٠ ز٠نط
َٜت بؤ ثا َٝطام ت١ْٗا ئ١ّ ِضغَٛٚاتا١ْ، ١ٜعين ت١ْٗا ئ١ّ ِضغَٛٚاتا١ْ ئٝعاز٠ ئ١نط َٜعطانإ:بٛزد١ٟ ع  ض

َٝطاقٞ ن١ دٓػ١ٟٝ تطٟ ٠ٚضططت٠ٚٛ.-1 َٝٓا٠ٚ١ْٟ ت١ضَٞ ب١ِض٠ط١ظ ع  ِضغَٛٚٞ ٖ
 ِضغَٛٚٞ ط١ؾتٝاضإ)َػاؾطٜٔ(.-2
َٜٞ خع١َت طٛظاضٟ ْٝؿت٠ٚ١ٟٓ ؾِطؤن١.-3  نط
َٝطام.-4 ٌَٝ ن١ ن١ ز٠ضز٠نٔ بؤ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ع  ِضغَٛٚٞ ئؤتؤَب
 ِضغَٛٚٞ زٚٚباض٠ ئا٠ٚزاْهطز٠ٚ١ْ )ئٝعُاض(.-5

َٞ غ١ز ٚ ز٠ ًَٝاض٠ن١ ٖٞ غاَيٞ  2111ي١غاَيٞ  ت١ْٗا ١ٖؾت ًَٝـاض زٜٓـاضٟ تـاظ٠ ْـاضز٠ٚٚ،      2111ن١ بِطٟ غ
 ١َُٝ َٜص٠ن١ٟ ئ١نات١ ي١ غ١زا زٚٚ ٚ ؾ١ف، ٚ ئ١ٚ زٚاٜٞ ١َٖٟٛٚ بطز، ي١ب١ض ئ١ّ ١َٚظٚع١ ئ َٝط١ٜؿ ا ن١ ِض ت

ًَُإ ١ْنطز٠ٚٚ، ٚشيإ ي١ ١ْتٝذ ١ْ2112َاْتٛاْٞ غاَيٞ  ١َُٝ زاخ ١ٟ ت١زقٝكٞ ِض٠قاب١ٟ َايٞ ن١ ئ١ٚ بٝبات ئ
َٝٔ، ز٠ط١ْ١ ض ١ْتٝذ١ٜـ١ى، بـ١ ت١ئهٝـس خـؤٟ ئـرياز بـ٠ٚٛ،        َٜت ئ٠ٚ١ ئ١ٚإ ئ١ٚ ٠ٚخت١ ئ١ٜب١ٕ، زاٜي١ْ ن١  ز

      ( ًَٞ َٜـو ْٝـ١ ٠ٚغــ ًَٞ )     37خـؤ َـ١ٚدٛز٠، خـؤ ٖـٝ  ئرياز َٜت، ٖـ١َٛٚ ثاض٠ٜـ١ى ٠ٚغـ َٞ ْـ١بِط َٞ 37(ٟ ثـ (ٟ ثــ
     ٛ َٜت، َٔ ظٜهـطٟ بهـ١ّ ٚ ١ْنـ١ّ ئرياز٠نـ١ َـ١ٚد َٟ ٚ ْـ١ بٝدـٛا، ٚ يـ١        ئ١بِط َٞ ْـ١ بٝـسظ ز٠ ٚ ن١غـٝـ ْـاتٛاْ

َُٝـ١        َٝؿـ١ن١ٟ ئ َٝطٜـت ٚ ب١غـسا ١ْٜساتـ٠ٚ١ ئ٠ٚ١ٜـ١ ن َٝػتا تؤ بٝٓ َٜت، ب١اَلّ ئ سٝػاباتٞ خٝتاَٝؿسا ز٠ضئ١ن١ٚ
ٍَ ب١غسا، ب١ؽ ١ٜى ؾ  تطّ َا٠ٚ، ت١بٝعٞ َٔ غٛثاغِ نطزٟ نـاى )بـٝ ٍ(، بـ١اَلّ نـاى )بـٝ ٍ( َـٔ        ي١ط١

ٛاْاّ ٚ ظؤضٜـ ب١ ئُٝها١ْٝمت، ئ١تٛامن ٠ٚاَلَٝـ بس٠ٚ١َ٠، ئ١تٛامن ئٝؿ١ناْٝؿِ بهـ١ّ، ٚ  الُساي١ً ظؤض ب١ ت
بطاز٠ضامن ئ١ٚا١ْٟ ؾاض٠ظاٟ زاضأٜ ِض٠ْط١ تٛاْا ٚ ئُٝها١ْٝتٞ َٓٝـ بعأْ ن١ نـؤمن يـ١ ئٝؿـ١ناصيسا، بـ١اَلّ     

 َٔ ظؤض غٛثاغٞ ؾعٛضت ئ١ن١ّ ب١ِضاغ  ب١ي١ظ٠ت١.
َٜع ز.عُط ظيساَري خسض:  ب١ض

 َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض
َٝـعاْٝين خـؤّ ِضابط١ٜـ١من بـ١ يٝصْـ١ٟ       َٟ ز٠غت خؤؾا١ْ ٚ ث َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، غ١ض٠تا َٔ ز١َ٠ٚ ب١ض
َٝو ئاَاز٠ به١ٕ ن١ باب١تٝا١ْ ٚ  زاضاٜٞ ن١ ي١ َا٠ٟٚ َاْطٞ ِضابطزٚٚزا ظؤض َاْسٚٚ بٕٛٚ، ١َٖٚيٝاْسا ن١ ِضاثؤضت

َٝبــ َٝــت، ٖــ١ض٠ٖٚا غــ١ضْر ٚ ت َُٜٞ ٖاٚغــ١ْط ب َٝت، نــ١ ِضٚٚ بــ١ ِضٟٚٚ سهَٛــ١تٞ ٖــ١ض َٝــساب ٝين ٚضز ٚ باؾــٞ ت
 ظاض٠ت١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ناْٞ به٠ٚ١ْ١.نٛضزغتإ ٚ ٠ٚ

َٟ ئاَـاش٠ف بـ٠ٚ١ بـس٠ّ نـ١ ِضاغـت١             َٝؿـٓٝاض٠ناْٞ ؾطانػـٝؤْٞ نٛضزغـتاْٞ ئ١نـ١ّ، ز٠َـ١ٚ َٔ ثؿتٝٛاْٞ ي١ ث
َٝؿٓٝاضٟ ؾطانػٝؤ١ْنإ  َٟ    بريٚٚبؤنْٛٞ دٝاٚاظ ١ٜ١ٖ، ب١اَلّ ي١ ث ئ١َـ١ف  خاَيٞ ٖاٚب١ؾٝـ ١ٖٜـ١ نـ١ ز٠نـط

َٞ ببٝٓري.  غٛٚزٟ ي
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َٝؿٓٝاضاناْسا ناض٠غـ١ضٟ    َٜصضإٚ، ١ٜن١َٝإ، ي١ ث َٝؿٓٝاض٠ناْٞ ؾطانػٝؤْٞ نٛضزغتاْٞ ي١غ١ض زٚٚ ب١َٓا زاِض ث
َٝو ي١ٚاْـ١ زٚانـ١ٚتين غـااَل١ْٟ بٛزدـ١ نـ١ ئـ٠ٚ١            َٝو ئٝؿهاي١ٝت١ طـ١ٚض٠ناْٞ ْـاٚ بٛزدـ١، ٜـ١ن ١َٝٝ بؤ ب١ؾ ث

َٜٝٛػـت١ يـ١ناتٞ           ناضٜط١ َٝؿـٓٝاض٠ن١ ئ٠ٚ١ٜـ١، ث َٝؿه١ؾهطزْٝؿـٞ، نـ١ ث ضٜؿٞ ١ٖٜـ١ ي١غـ١ض طؿتٛطـؤ نـطزٕ ٚ ث
َُٜٞ نٛضزغــتإ بٛزدــ١ بــ١     َٜط٠ٟ ثــ١ِٜط٠ٟٚ ْــاٚخؤٟ ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغــتإ سهَٛــ١تٞ ٖــ١ض خؤٜــسا بــ١ طــٛ

َٝو ي١ ب١غسا بٛزد١ٟ ئ١ٚإ ث١غ١ْس نطا، ١ٖض نٛ َٜت بؤ ث١ضي١َإ، ١ٖضنات َٝط َٝٓطاٟٚ بٓ ًَ َٝٓإ، ٜإ خ١َ ضت ٖ
ــ١         ــتإ ٚ ٠ٚظاض٠تـ َُٜٞ نٛضزغـ ــ١ض ــ١تٞ ٖـ ــ١ سهَٛـ َٜت بـ ــسض ــت١اَلت بـ َٝت، ز٠غـ ــ١ب َٜو ٖـ ــ١ض ــت١ٓ غـ ــاز خػـ ظٜـ
ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ن١ ب١ ١َٖإ ِضاز٠ٟ ظؤضنطزٕ ئاغ  بٛزد١ ب١ضظ به٠ٚ١ْ١، ٜإ ئ١ط١ض نـ١َٞ نـطز، نـ١َٞ    

       ٍَ َُٜٞ نٛضزغـتإ ٖـ١ٚ َٝؿـٓٝاضٟ ز٠ّٚٚ، ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض َٜطـ١ ز٠غـتٛضٟ ٚ      به٠ٚ١ْ١، ث بـسات نـ١ ِض
َٝت بــؤ ٠ٚضططتٓــ٠ٚ١ٟ ئــ١ٚ قــ١ضظ٠ٟ نــ١ يــ١ الٜــ١ٕ سهَٛــ١تٞ ئٝتٝشازٜــ٠ٚ١ يــ١ غــاَيٞ  َٓٝ قاْْٛٝــ١نإ بــ١ناضبٗ

٠ٚ٠ ز٠غ  ب١غ١ضزا طريا٠ٚ، ٚ ئ١ِضقاَـ١نإ دٝـاٚاظٕ، بـ١اَلّ يـ١ ِضاثـؤضتٞ ِض٠لـٞ زا ظٜـاتط يـ١ ؾـ١ف           2117
َٜت٠ٚ١ َٜٓط َٝػتا ي١ْاٚ  تطيٝؤٕ زٜٓاض٠، ئ١ط١ض ئ١َ١ بط١ِض َٝٓا١ْٟ ن١ ئ َُٜٞ نٛضزغتإ، ئ١ٚنات ئ١ّ نٛضتٗ بؤ ١ٖض

َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ ؾطانػٝؤْٞ نٛضزغتاْٞ د١خت ي١غ١ض ئ٠ٚ١ ز٠نـات   َٝت، ١ٖض٠ٖٚا ث بٛزد١زا ١ٜ١ٖ ناض٠غ١ض ز٠ب
َٝؿـ١ُضط١     ن١ ي١ناتٞ ط١ِضا٠ٚ١ْٟ ئ١ّ ثاض١ٜ٠ ي١ ال١ٜٕ سه١َٛتٞ ئٝتٝشاز٠ٚ١ٜ دط١ ي٠ٚ١ٟ ن١ بـؤ ٠ٚظاض٠تـٞ ث

ََٜت بؤ ثـطؤش٠  ٚ َٛٚن َٜت، ١َٖٟٛٚ زابٓط َٝؿ١ُضط١ ت١ضخإ ز٠نط َٝؿ١ُضط١ ٚ زابٝٓهطزْٞ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ ث ١ٟ ث
َٝٓإ، ز٠بٝٓري ٖـ١ْطاٚ   َٜت١ غ١ض ال١ْٜٞ ٠ٚب١ضٖ َٝٓإ ي١ بٛزد١زا، ٚات١ ئ١ط١ض ةط َٜت١ غ١ض باَيٞ ٠ٚب١ضٖ ٚ ةط

َٝٓا  َٝٛإ ١ٖضزٚٚ باَيٞ بٛزد١زا )٠ٚبـ١ضٖ َٝو    ب١ ١ْٖطاٚ ٖاٚغ١ْط١ٝن١ ي١ ْ َٜتـ٠ٚ١، ٜـ١ن ٕ، ب١ناضخػـذي( ز٠ط١ِض
َٜـص٠نإ        ٍَ ئ٠ٚ١ٜٔ نـ١ ز٠ضَاَيـ١ بـؤ ٖـ١َٛٚ نـري ٚ تٛ ١َُٝ ي١ط١ ي١ ئٝؿهاي١ٝت١ناْٞ تط ١َغ١ي١ٟ ز٠ضَاَي١ٜ١، ئ
َٝت، بـؤ ثعٜؿـهإ       َٝت، بـؤ ث١ضغـتاضإ ٖـ١ب َٝت، بؤ َاَؤغتاٜإ ١ٖب ي١ْاٚ ؾ١ضَاْب١ضإ ٚ َٛٚن١ خؤضاْسا ١ٖب

َٝت، ٜــؤ ئ١ْــساظٜاضإ يــ١ بــ َٝت، بــ١اَلّ ز٠بٝــٓري نــ١ ئ١َــ١  ٖــ١ب ٛاض٠ دٝادٝانــاْٞ ثٝؿــ١ٟ ئ١ْــساظٜاضٟ زا ٖــ١ب
َٝؿـٓٝاضٟ ؾطانػـٝؤْٞ        َٜـو يـ١ ْاِض٠ظاٜـ١تٞ ١ٖٜـ١، ث َٝسا١ٜ، دؤض َٜهٞ ت َٜو ي١ ْاِض َٝسا١ٜ، دؤض َٜو ي١ ئاَيؤظٟ ت دؤض

       ٛ َُٜٞ ن َٜٝٛػـت١ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض ٍَ ئ١ّ ئٝؿـهاي١ٝت١ بطٜتٝـ١ يـ٠ٚ١ٟ نـ١ ث ضزغـتإ  نٛضزغتاْٞ بؤ َا١ََي١ ي١ط١
َٝت ي١غ١ض ب١َٓاٟ تاظ٠، ي١غـ١ض ثط٠ْػـٝجٞ تـاظ٠، زٚٚبـاض٠ ثطغـٞ ز٠ضَاَيـ١ زاْـإ ٚ         َٓٝ َٝو بٗ يٝص١ٜ١ْنٞ بااَل ث
ــ١ ئــاضا٠ٚ،             َٝت َٓٝ َٜــص٠نإ بٗ ــري ٚ تٛ ــاْٞ بــؤ ن ــ١ ع١زايــ١ت ٚ ١ٜنػ ــو ةاتــ٠ٚ١ ن َٜ ١ٜ٠َٛٝى ِض ــ١ ؾــ ــساْٞ ب َٝ ث

َٛٝ َٝهٞ تط بطٜت١ٝ ي١ ن١َي١ن١ بْٛٚٞ ثطؤش٠نإ، ب١ؾ َٞ ئٝؿهاي١ٝت َٞ ب١د ١ٜ٠ى ن١ ي١ َا٠ٟٚ ٜاغاٜٞ خؤٜاْسا د
َٜهٞ  ٍَ بس٠ٜٔ ب١زٚاٟ ناض٠غ١ض َٜٝٛػت١ ١ٖٚ َٝسا، بؤ ئ١َ١ٜإ ث َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ئاَاش٠ٜإ ث ْابٔ، ب١ِض
َٞ بـٔ،      َٞ بـ١د َٝت١ َا١ٜٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ثطؤش٠نإ ي١ َا٠ٟٚ ٜاغاٜٞ خؤٜاْـسا دـ َٜري، ن١ ١ّٖ بب ٚاقٝعٝا١ْزا بط١ِض

َٝؿـٓٝاض٠ن١ف بطٜتٝـ١    ١َٖٝـ ئ١ّ زٚ ١َُٝ ز٠ضباظ بـبري، ث اخػت١ٟٓ ن١ بالإ نطز، ٚ تٝؿهٞ خطا١ٜ غ١ض، ئ
       َٞ َٞ بـ١د َٝؿٓٝاض نطإٚ، ثاض٠ٜـإ ظؤض بـؤ زاْـطإٚ، َـا٠ٟٚ دـ َٝو ي١ٚ ثطؤشا١ْٟ ن١ ث ي٠ٚ١ٟ ن١ ي١َػاَيسا ب١ؾ

َُٜٞ نٛضزغـتإ ٚ ٠ٚظاض٠       َٜٔ بؤ غـاَيٞ ئآٜـس٠، تـا سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض تـ١ ث٠ٜٛ١ْسٜـساض٠نإ   نطزْٝإ ظؤض٠، زٚاةط
باقٞ زاَٛز٠ظطانإ بتٛأْ ثاض٠ ٚ تٛاْاٟ َا٠ٟٚ ناضنطزْٝإ تـ١ضخإ بهـ١ٕ بـؤ ئـ١ٚ ثطؤشاْـ١ٟ نـ١ يـ١ غـاَيٞ         
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ــٝؤْٞ          ــٓٝاض٠ناْٞ ؾطانػ َٝؿ ــ١ ث ــ١َاٟ ز٠ّٚٚ ن ــ١ضز٠ٚأَ، بٓ ــطؤش٠ٟ ب ــتا ث َٝػ ــطإ ٚ ئ ــٓس ن ــطز٠ٚ٠ٚٚ ث١غ ِضاب
َٝٓا١ْ ئاضا َٜو يـ١ ئـاَيٛطِٛضٟ ئٝذـابٞ يـ١ْاٚ بٛزدـ١زا بـ١       نٛضزغتاْٞ ي١غ١ض بٓٝات ْطا٠ٚ، بطٜت١ٝ ي١ ٖ ٟ ١ْٖس

َٝؿـٓٝاضا١ْ   َٝو ي١ٚ ث َٜص٠ناْٞ د١َا٠ٚض٠ٚ٠، ١ٜن َٜت١ خع١َتٞ نري ٚ تٛ ١َب١غ  ئ٠ٚ١ٟ ن١ ظٜاتط بٛزد١ ةط
( 411111بطٜت١ٝ ي١ ب١خؿٝين غااَل١ْ بؤ ١َٖٛٚ ئ١ٚ َٛٚنـ١ خؤضاْـ١ٟ نـ١ َٛٚنـ١ٟ خا١ْْؿـٝٓٝإ يـ١ )      

َٝهٞ تـطٟ غـااَل١ْ بـؤ َٛٚنـ١ خؤض٠نـاْٞ نـ١ ثًـ١ٜإ )        زٜٓاض ن١َرت٠، ٖـ١ض٠ٖٚا ب١خ  (ٜـ١ ٚ طـطؾ    9/11ؿـٝٓ
َٝؿـ١ٟٓٝ خاْٛٚبـ١ض٠ بـؤ طْٛـس٠نإ بـؤ            َٜهٞ تط بطٜتٝـ١ يـ٠ٚ١ٟ نـ١ ظٜـاز نطزْـٞ ث َٝؿٓٝاض ز٠ضَاَي١ٜإ ١ٜ١ٖ، ث

َٜهٞ تط بطٜت١ٝ ي٠ٚ١ٟ ن١ تـ١ضخإ نطزْـٞ بـِطٟ غـ١ز ٚ بٝػـت ًَٝـاض بـؤ زضٚغـت         25111111) َٝؿٓٝاض (، ث
َُٜٞ نٛضزغـتإ   نطْٞ قٛت َٝػتاف ي١ ٖـ١ض ١َُٝ تائ اةا١ْ، ٠ٚى نؤٕ ي١ غااَلْٞ ِضابطزٚٚزا ئ٠ٚ١ نطا٠ٚ، نْٛه١ ئ

ــتاف       َٝػ ــطا٠ٚ ٚ ئ َٞ ن َٞ بــ١د ــ ــسضا٠ٚ ٚ د َٝ ــاضٟ ي ــ١ بِطٜ ــؤ قٛتاةاْ ــ١ ب ــتُٝا١ْٟٝ ن ــ١ ْٝؿ ــ١ّ ١َٖي١ُت ٍَ ئ ي١طــ١
َٞ ز٠ٚاَٞ ٚ ْعٜهٞ )157ب١ضز٠ٚا١َ، ) َٞ ز1711٠( قٛتاةا١ْٟ غ ٚاَُٝإ ١ٜ١ٖ، ئ١ط١ض ئ١ّ ( ؾٛتاةا١ْٟ غ

َٝـــت ي١غـــ١ض  َٝطَٛـــإ ناضٜطـــ١ضٟ ئٝذـــابٞ ز٠ب َٝـــت، ب َٜـــت ٚ ئـــ١ّ ١َٖي١ُتـــ١ بـــ١ضز٠ٚاّ ب ثاض٠ٜـــ١ تـــ١خإ بهط
َٝهـٞ طـ١ٚض٠        َٝساٜـ١، ب١َـ١ف ططؾت َٞ ز٠ٚاَٝـإ ت ن١َهطز٠ٚ١ْٟ شَاض٠ٟ ئ١ٚ قٛتاةا١ْٟ ن١ زٚٚ ز٠ٚاَٞ، ٚ غـ

َٝـت، ئـ       َٝٞ غٝػـت١َ١ن١      ي١ب١ض ز٠ّ غٝػـت١َٞ تـاظ٠ٟ ثـ١ض٠ٚضز٠ ناض٠غـ١ض ز٠ب ١ٜٚـ طـطؾ  ٠ٚختـ١ نـ١ بـ١ث
    ،َٜٔٓ َٜٓسناضإ ب١ ال١ْٜٞ ن٠ٚ١َ١ ؾ١ف غ١عات تا س١ٚت غ١عات يـ١ قٛتاةاْـ١ ةـٛ َٜٝٛػت١ قٛتابٝإ ٚ خٛ ث
٠َٟٛٝ ن١  َٝت٠ٚ١، ب١ٚ ؾ َٜٓسْسا ن١ّ ز٠ب ١ٖض٠ٖٚا ططؾ  ز٠ّٚٚ ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ شَاض٠ٟ قٛتابٝإ ي١ْاٚ ثؤي١ناْٞ خٛ

َٜ  ٚ غٝػت١َ١ن١ زاٚاٟ ز٠نات، ث َٜهٞ تطٟ ؾطانػٝؤْٞ نٛضزغتاْٞ بطٜت١ٝ ي١ ت١ضخإ نطزْٞ ٖاٚغ١ض َٝؿٓٝاض
ٍَ ظٜاز نطزْٞ َٛٚن١ٟ ؾ١ٖٝساْٞ ٖـاٚٚاَلتٞ يـ١ )   ٍَ بؤ ن١ؽ ٚ ناضٟ ؾ١ٖٝسإ، ي١ط١ ( ٠ٚ٠ بـؤ  181111َٓا

َٜهٞ تطَإ بطٜت١ٝ ي١ ت١ضخإ نطزْٞ بِطٟ غ١ز ًَٝـاض زٜٓـاض بـؤ ئـ١ٚ قـ١ظا     251111) َٝؿٓٝاض ٚ (، ١ٖض٠ٖٚا ث
ْاسٝا١ْٟ ن١ ي١ ِضابطزٚٚزا تٛٚؾٞ غٝاغ١تٞ ت١ضسٌٝ نطزْٞ ق١غطٟ بٕٛٚ، ب١ ئاَادمٞ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ثِطؤغـ١ٟ  
َٜت ب١ٚ ق١ظا ٚ ْاسٝا١ْ،  َٝؿه١ف نطزْٞ خع١َتٞ ظٜاتط ي١ بٛاض٠ دٝادٝاناْسا، بط١ٜ١ْط ئا٠ٚزإ نطز٠ٚ١ْ ٚ ث

َٝؿرتٜـ تٝؿـهِ خػـت١    َٞ بس٠ّ ن١ ث َٟ ئاَاش٠ٟ ث َٝهٞ تط َٔ ز١َ٠ٚ َٞ ئٝؿـهاي١ٝتٞ      خاَي غـ١ضٟ بطٜتٝـ١ يـ١ غـ
َٜري، ِض٠ْطـ١     َٝري ب١زٚاٟ ٖؤناض٠ناْـسا بطـِط ١َُٝ ب َٝٓإ، ْاٖاٚغ١ْطٞ، ئ١ط١ض ئ ط١ٚض٠ٟ بٛزد١، زٚان١ٚتٔ، نٛضتٗ
َُٜٞ نٛضزغتاْسا ٖؤناض بسؤظ٠ٚ١ٜٓ، ب١اَلّ ٖؤناضٟ غ١ض٠نٞ بطٜت١ٝ ي١ٚ غٝاغ١ت١ٟ ن١ ي١  ٠َٟٛٝ ١ٖض ي١ نٛاضن

َٜعّ        ال١ٜٕ سه١َٛتٞ ئٝتٝشاز٠ٚ١ٜ ب َٜـت، ٠ٚى نـؤٕ بـطاٟ بـ١ِض َُٜٞ نٛضزغـتإ ثـ١ِٜط٠ٚ ز٠نط ١ضاَب١ض ب١ ٖـ١ض
َٝهٞ ِضا١ْط١ٜ١ْسضاٚ، ن١ ب١ ؾٝعًٞ د١ْط١، ي١ّ د١ْطـ١ ِضا١ْط١ٜاْـسضا٠ٚزا يـ١     َٞ ْابٛٚ د١ْط ناى )عًٞ( ْاٟٚ ي

َٝـ     َٜـت، ٖـ١ض٠ٖٚا ٖ َُٝـ١ الٚاظ بهط َٝعٟ ئابٛٚضٟ ئ عٟ زٜؿـاعٞ  ِضٟٚٚ غرتاتٝص٠ٚ١ٜ ١َٖٚيٞ ئ٠ٚ١ ي١ ئاضازا١ٜ ن١ ٖ
َٞ نــ١ى تــا بتــٛأْ يــ١ّ    َٜهٞ بطغــٞ بــ َُٝــ١ بهــ١ٕ بــ١ دــ١ْطا٠ٚض َٝهــٞ تــط، ئ َٜــت، بــ١ ز٠ضبِطٜٓ َُٝــ١ الٚاظ بهط ئ
    ٍَ َٞ بب٠ٚ١ْ١، بؤ١ٜ بؤ َا١ََيـ١ نـطزٕ ي١طـ١ ١َٝٝزا ب١ ئاغاْٞ ب١زًُٜإ بططٕ، ٚ ي١ ؾ١ض٠ن١زا طط٠َٚإ ي ْ ًَُ

َُٜٞ نٛضزغـتإ، ٖــ١ض٠ٖٚا يـ١       َٜٝٛػـتُإ بــ١    ئـ١ّ ئٝؿـهاي١ٝت١ نــ١ بـؤ ٖــ١ض ثطغـٞ بٛزدــ١زا ٖاتؤتـ١ ئــاضا٠ٚ، ث
َٜط١ ناض٠ٟ تاظ٠ ١ٜ١ٖ نـ١ ِض٠ْطـ١ بـؤ ئ١َـ١ٜإ، ٚ بـؤ ئٝـساض٠زاْٞ عٝ قـ١، ٚ بـؤ ِضٚٚ          برينطز٠ٚ١ْٟ تاظ٠، ي١ ِض



 391 

َٝهٞ ْٝؿــتُٝاْٞ    َٜٝٛػــتُإ بــ١ غــرتاتٝص١ٜت َُٜٞ نٛضزغــتإ ث بــ١ِضٚٚ بْٛٚــ٠ٚ١ٟ ت١ســ١زٜات يــ١ ز٠ض٠ٟٚ ٖــ١ض
َٜس َٝت، ن١ ي١ٚ َٜـت، نـ١ ئ١َـ١ ئـ١ضنٞ ١َٖٛٚاْـ١،          ْٛٚغطاٚ ب ا بٓـ١َانإ، َٝهاْٝعَـ١ناْٞ نـاضنطزٕ زٜـاضٟ بهط

َٜــت، ِضاغــت١ يــ١ْاٚ ثِطؤغــ١ٟ غٝاغــٞ ٚ شٜــاْٞ غٝاغــٞ ِض٠ْطــ١    َٟ ي١َ١ٜاْــسا ١َغــيٛي١ٝت١ن١ زابــ١ف بهط ْــانط
َٝهٞ غٝاغٞ تـط، بـ١اَلّ ئـ٠ٚ١ بـ٠ٚ١ ناض٠غـ١ض ْ      َٝت ي١ ال١ْٜ َٝهٞ غٝاغٞ ط١ٚض٠تط ب َٝهٞ ال١ْٜ َٝـت  ١َغيٛي١ٝت اب

َُٜٞ نٛضزغـتإ ق١ٜـس ز٠نـ١ٜٔ،           َٝري يـ١ زازطـاٟ ئٝتٝشـازٟ ز٠عـٛا ي١غـ١ض ٖـ١ض ًَ َٝؿٓٝاضٟ ئ٠ٚ١ به١ٜٔ ب ١َُٝ ث ئ
َُٜٞ نٛضزغـــتإ، ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغـــتإ،         َٜـــت ٖــ١ََٛٚإ بــ١ ١ٜنـــ٠ٚ١ سهَٛــ١تٞ ٖــ١ض بــ١َيهٛ بــ٠ٚ١ ز٠نط

١َٜٓضاصيإ  ١َٜٓضاصيإ، ١َٖٛٚ ؾطانػٝؤ١ْنإ ي١ ث١ضي١َاْٞ ئٝتٝشازٟ، ْٛ ْٛ   ٍَ ي١ْاٚ سه١َٛتٞ ئٝتٝشـازٟ، ٖـ١ٚ
َٜطـ١             بس٠ٜٔ ب١ ١ٜن٠ٚ١ ز٠عـٛا ي١غـ١ض سهَٛـ١تٞ ئٝتٝشـازٟ يـ١ ١َسه١َـ١ٟ ئٝتٝشـازٟ ق١ٜـس بهـ١ٜٔ، ٜـإ ِض
َُٝـإ ٚاٜـ١ نـ١ّ ٚ      َٝٓري، غ١ضدمُإ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض بٛزدـ١، ث َٝهاْٝع١َناْٞ تطٟ ز٠غتٛضٟ ٚ قاْْٛٞ ب١ناض بٗ

َٝسا١ٜ، ب١اَلّ ئ١ّ بٛزد١ٜ١ ي١ب١ض ئ١ َٝهٞ ْٝؿـتُٝا١ْٝ،      نِٛضٟ ت َُٝـ١ ئـ١ضن ّ ٖؤناضا١ْ ث١غٓس نطزْـٞ بـ١ِض٠ئٞ ئ
َٜهسإا  َٝسا١ٜ، ئ١ّ ثطؤشا١ْ ي١ ض بٛاض ١ْى ت١عبريٟ تط، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ي١ّ بٛزد١ٜ١ زا نٛاض ١ٖظاض ثطؤش٠ٟ ت
َُٝـ١ ٠ٚنـٛ يٝصْـ١ٟ ثـ١ض٠ٚضز٠ ٚ            َٝساٜـ١، نـ١ ئ ي١ بٛاضٟ ناض٠با زا١ٜ، ي١ بـٛاضٟ ئاٚزاٜـ١، ؾ١غـ١ز قٛتاةاْـ١ٟ ت

َٜٓسْٞ بااَل غ١ضزاْٞ ْاٚن١ناصيإ نطز٠ٚٚ، صي١ْٟٚٛ ظؤض بامشإ يـ١ زضٚغـت نطزْـٞ قٛتاةاْـ١زا بٝٓٝـ٠ٛ،      خ ٛ
َُٝــ٠ٚ١ ١ٖٜــ١ َٛتاب١عــ١َإ نــطز٠ٚٚ، ثــطؤش٠ ْٝــ١            ٖــ١َٛٚ ثطؤش٠نــاْٞ ئــ٠ٚ١ٟ ث٠ٜٛ١ْــسٟ بــ١ يٝصْــ١ٟ ئ

َٝسا١ٜ َٞ نطز٠ٚٚ١ْ، ي١ بٛاضٟ ١ْخؤؾدا١ْ ٚ ت١ْسضٚغ  ت َٞ ب١د َٝت١ بٛاضٟ د َٜط١ٚبإ ٚ ١ْن١ٚتب ، ي١ بٛاضٟ ِض
َٜـص٠ناْٞ     َٜعّ نـاى ئاغـؤ ِض َٝسا١ٜ، نؤٕ زاب١ف نطا٠ٚا بطاٟ ب١ِض َٜطٟ ت ٍَ ٚ ئاٚز َٝسا١ٜ، ي١ بٛاضٟ نؿتٛنا ثطزٟ ت
َٟ ئ١َـ١ زٚٚبـاض٠ به١َـ٠ٚ١،     َٜعطانإ، َٔ ْا١َٚ َٝٛإ ثاض َٝسا١ٜ ي١ ْ خػت١ ِضٚٚ، ن١ ٖاٚغ١ْطٞ ٚ ع١زاي١تٝؿٞ ت

َٝ ؿ١ ي١غ١ض٠ناْٝؿٞ ؾ١ضاَؤف ١ْنطز٠ٚٚ، بؤ ئ١ٚاْٝـ ز٠ٜـإ ثـطؤش٠ ١ٖٜـ١ ٚ    ١ٖض٠ٖٚا ئ١ّ ثطؤشا١ْ ْاٚن١ ن
َٜعي١نا٠ٚ١ْ ْٝؿإ زضإ ن١ ض بـؤ ئـ١ٚ ْاٚنـا١ْ نـطإٚ، ي١َػاَيٝؿـسا ئـ١ّ        َٟ زاتاف ي١ ال١ٜٕ ٠ٚظٜط٠ ب١ِض ١ْٖس
َٝري غـ١ٜطٟ بٛزدـ١           َٝؿـ١ ي١غـ١ض٠نإ ب١ضز٠ٚاَـ١، ئ١طـ١ض بـ غٝاغ١ت١ ي١ بٛزد١زا بؤ با١ٜخسإ بـ١ ْاٚنـ١ ن

َٜٓس٠ٚ١ْٜـ١، نـ١ ئـ١ّ ١َٖيػـ١ْطاْسْا١ْ ئـ١ضنٞ غـ١ض٠نٞ        به َٝهت١ض٠نا٠ٚ١ْ، ن١ ئـ١ّ خٛ ١ٜٔ ي١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ غ
َٝٓٔ، ن١ْس بـؤ   َٝهت١ض٠نإ بٛزد١ ١َٖيس٠غ١ْط ٠َٛٝضٟ غ ث١ضي١َا١ْ، ي١ ث١ضي١َاْٞ ٚاَلتاْٞ زضيٛنطاغٞ ي١غ١ض ث

        َٝ ١ٜ٠َٛٝ، ئ١طـ١ض بـ ١ٜ٠َٛٝ غـ١ٜطٟ بٛزدـ١ٟ     ث١ض٠ٚضز٠ زاْطا٠ٚ، نـ١ْس بـؤ زٜؿـاع زاْـطا٠ٚا ٚ بـ١ّ ؾـ ري بـ١ٚ ؾـ
َٜٓـسْٞ بااَل(ٜـ١،       َُٜٞ نٛضزغتإ به١ٜٔ، ز٠بٝٓري بٛزد١ٟ )ئاغاٜـ، زٜؿاع، ناض٠بـا، ت١ْسضٚغـ ، ئـاٚ، خٛ ١ٖض
َٝهت١ضا١ْ ١ٖض ١َٖٜٛٚإ ث٠ٜٛ١ْسٜإ ب١ ؾـاز٠َاضٟ نؤَـ١َيطاٟ نـٛضزٟ ٚ شٜاْٝاْـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١، ئ١طـ١ض        ن١ ئ١ّ غ

َٝت، ِضاغــجاضز٠ ز٠ َٝــطٜٔ، َــازز٠ يــ١ ْــاٚ ثــطؤش٠  ْاٖاٚغــ١ْط١ٝنٝـ ٖــ١ب َٝــطٜٔ، بِطٜــاض ز٠ْ َٝؿــٓٝاض ز٠ْ َٝــطٜٔ، ث ْ
ًَري، ي١ ال١ٜنٞ تط٠ٚ٠ ب١ٖؤٟ زٚان١ٚتين بٛزدـ١، ض   َٝ ٜاغان١زا ظٜاز ز٠ن١ٜٔ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ١ٚ ْا ٖاٚغ١ْط١ٝ ١ْٖ
َُٜٞ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ١ٖٜـ١،   ئ٠ٚ١ٟ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ١َغيٛي١ٝتٞ سه١َٛتٞ ئٝتٝشاز٠ٚ١ٜ ١ٜ١ٖ، ض ئ٠ٚ١ٟ ب١ ١ٖض

َٝتـ١       ض  َٝط٠ طؿتٛطؤٟ ي١غ١ض ز٠ن١ٜٔ، ب١ ت١ئهٝـس زٚانـ١ٚتين بٛزدـ١ يـ٠ٚ١ ظٜـاتط ز٠ب ١َُٝ ي َٝػتا ئ ب٠ٚ١ٟ ن١ ئ
َٝؿـ١ٟٓٝ ٖاٚغـ١ضطريٟ،    َٝت١ َا١ٜٟ زٚان١ٚتين غ١ضف نطزْٞ غًؿ١ٟ ع١قاض، ث َا١ٜٟ ن١م ب١غتين باظاِض، ز٠ب
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ــ١      ــ٠ٚ١ ١ٖٜ ــ  ب َٜٝٛػ ــااَل١ْ ث ــ١ غ ــْٛه١ ئ١َ ــت، ن َٜ ــط٠ ز٠نط َٝ ــٞ ي ــ١ عٝ د ــ١ ئ١َ ــ٠ٚ١   ن ــ١ٕ ث١ضي١َاْ ــ١ الٜ ي
َُٜٞ نٛضزغـتإ            َٝـت، بؤٜـ١ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض َٜت، ِض٠ْط١ قـابًٝٞ ظٜـاز نـطزٕ ٚ نـ١ّ نـطزٕ ب َٞ بسض ؾ١ضع١ٝتٞ ث
َٜٝٛػ  ب١ ِض٠ظا١َْسٟ ث١ضي١َإ  َٟ ئ١ٚإ غ١ضؼي به١ٕ، ث َٟ، ْاتٛاْط َٝط٠ غ١ضف ١ْنط َٝؿٝٓا١ْ ي غااَل١ْ تا ئ١ّ ث

باؽ ز٠ن١ّ ن١ ي١ ١َغ١ي١ٟ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ظٜاتط يـ١ سـ١ٚت تطيٝـؤْٞ    ١ٜ١ٖ، ي١ ال١ٜنٞ تط٠ٚ٠ ت١ْٗا صي١ٜ١ْٚٛى 
        َُٜٞ بٛزد١ زاْطا٠ٚ بؤ َٛٚن١ٟ ْاٚ َـٝ ى ٚ ز٠ض٠ٚ٠ٟ َـٝ ى، ٚ ٖـ١ض٠ٖٚا ط١ٜؿـتين بـ١ ٖاٚٚاَلتٝـاْٞ ٖـ١ض
نٛضزغتإ، َٔ ت١ْٗا صي١ٜ١ْٚٛى باؽ ئ١ن١ّ، ي١ غاَيٞ ِضابطزٚٚزا بٝػت ٚ ْؤ ١ٖظاض ٚ ١ٖؾت غـ١ز ٚ ْـؤ٠ز ٚ   

َٝـــٞ     ١ٖؾـــت ز٠ضنـــٟٛٚ َُٜٞ نٛضزغـــتإ غـــٛٚزٟ ٠ٚضططتـــ٠ٛ، بـــ١ ث ظاْهـــؤ ٚ ثـــ١ضياْطا يـــ١ بٛزدـــ١ٟ ٖـــ١ض
ــ١       ــت ب َٝ ــاضٟ ز٠ب َٝه ــ١ٟ ب ــ١، بُٝ ــٞ بٛزد ــٓس نطزْ ٍَ ث١غ ــت، ي١طــ١ َٝ ــ١ضز٠ٚاّ ز٠ب ٍَ ب ــا ــب١ٝٓٝناْٝـ ئ١َػ َٝؿ ث

َُٝـ١ زاٚانـاضٜٔ بـؤ ز٠ضنـٛاْٞ ظاْهـؤ ٚ ثـ١ضياْطانإ، تـ١ْٗا ٖـٞ         41111) ( ز٠ضنٟٛٚ ظاْهؤ ٚ ث١ضياْطا، ن١ ئ
َٜتـ٠ٚ١،   ٠ٚ َٜت٠ٚ١، ب١َيهٛ ز٠ضنٟٛٚ ث١ضياْطاناْٞ غ١ضب١ ٠ٚظاض٠تٞ ثـ١ض٠ٚضز٠ف بطط َٜٓسْٞ بااَل ١ْطط ظاض٠تٞ خٛ

َٜعإ ئ١ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، َٔ ي١ خؤَـإ   َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، ب١ض َٝؿٓٝاضٟ تط ز٠خ١َ١ ِضٚٚ، ب١ض َٟ ث ١ْٖس
َٜعا١ْٟ ٚاَلتاْٞ ئـ١ٚضٚثا  ز٠ثطغِ، ي١ ؾاض٠ظاٜإ ٚ ثػجؤضاْٞ بٛاضٟ بٛزد١زا ز٠ثطغِ، ي١ٚ ث١ ضي١ناْتاضا١ْ ب١ض

ز٠ثطغِ ن١ نـٛضزٕ، يـ١ نـاتٞ طؿتٛطـؤ ي١غـ١ض بٛزدـ١زا، يـ١ْاٚ ث١ضي١َاْـسا، ِض٠ٚٚٚنـٕٛٚ بـ١ْاٚ ت١ؾاقـًٝسا،            
َٜــت ي١غــ١ض ٜــ١ى بابــ١ت ْــ٠ٚ١ز تٝهــطاض   َٜــت، ز٠نط ز٠طاتــ١ ئــ١ٚ ِضاز٠ٜــ١ٟ باغــٞ )غــؤبا، غــؤْس٠، ثًٝهــإ( بهط

َِٝ ٚا١ٜ ي١ ظؤضٟ ق َٝتا َٔ ث ػ١ نطزٕ ٚ ِضؤنٕٛٚ ب١ ْـاٚ ت١ؾاقـًٝسا، يـ١ َْٛاق١ؾـ١ٟ بٛزدـ١زا، ئ١طـ١ض       ١ٖب
َٜٝٛػت١  َٝٓري ٚ ث ٍَ ث١ضي١َاْٞ ٚاَلتاْٞ تط به١ٜٔ، َٔ زَيٓٝاّ ١ٜن١ّ ز٠ٖ ب١ضاٚضزٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ي١ط١
           ٞ َٜعإ يـ١ سهَٛـ١ت َٝؿـٓٝاضٟ ئـ٠ٚ١ ز٠نـ١ّ بـ١ض َٝيب )طٝـٓؼ( ٠ٚ٠، بـؤ ناض٠غـ١ضٟ ئ١َـ١ َـٔ ث َٜت١ ْاٚ نت  ةط

ٍَ ؾطانػـٝؤ١ْناْٞ ث١ضيـ١َإ ٚ         َٝٔ طؿتٛطـؤ ي١طـ١ َٝو ثطؤش٠ٟ بٛزد١ ئاَـاز٠ ز٠نـ١ٕ بـ َُٜٞ نٛضزغتإ نات ١ٖض
َٝػتا ي١ ناتٞ طؿتٛطؤٟ  ٍَ ٠ٚظاض٠ت١نإ به١ٕ، تا ئ َٝطٚ  ت١غ١ٍ ي١ط١ يٝص١ْ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ به١ٕ، طؿتٛطؤٟ ت

ــ١ ئا    َُٝ ــاتٞ ئ َٝٔ زاٖ ــ١َي ــ١نإ ْ َٜع٠نإ ٚ ٠ٚظاض٠ت ــ١ض ــط٠ ب ــ١ ٠ٚظٜ َٝٔ    بٛزد ــ١َي ــ١، ْ ْٝ َٞ ــ ــإ ي َٝٔ ئاطاَ ــ١َي ــ١، ْ ٚاٜ
١َُٝ زا١ْْطا٠ٚ، زٚاٟ ئ١ّ طؿتٛطؤ١ٜ َٜو  ،ئ١ٚي١ٜٚ١ت بؤ ثطؤش٠ناْٞ ئ ٍَ بس٠ٜٔ ِض َٝؿ١ٜ١ٓٝ، ١َٖٛٚ ال١ٜى ١ٖٚ ث

َٜت بؤ ث١ضي١َإ ب١ ١َٖإ  َٝطزض َٟ ٚ ز٠ْ َٝؿه١ف ز٠نط به١ٜٚٔ ن١ بٛزد١ ي١ ٚاَلتاْٞ تطٟ زضيٛنطاغٞ نؤٕ ث
٠َٛٝض بٝٓ َٜط١ٜ، ئ١طـ١ض      غتاْساضز ٚ ث َٝطٜٔ، ٚضزبٝين ٚ ت١سكٝل ي١ بٛزد١زا ي١ ِضاغـ  زا ئٝؿـٞ زٜـٛاْٞ نـاٚز

َٝت، ناض٠غ١ض نطزْٞ ئ٠ٚ١ف ئٝؿٞ ئٝسٜعاٟ عاَـ١، ئٝؿـٞ زازطاٜـ١،     َٝت، ئ١ط١ض ط١ْس٠َيٞ ١ٖب ن١َٛنِٛضٟ ١ٖب
َٝت، ي١ ِضاغتٝسا ئٝؿٞ َين ئ١ْساّ ث١ضيـ١َإ ْٝـ١ ب   ١َُٝ ز٠غت١ٟ ١ْظا١َٖإ ١ٖب هـِ ٚضزبـٝين   ثاؾإ ئ١ط١ض ئ

َِٝٓ بـعامن ي١ٚغـ١ض خعَـ١تٞ نـِ بـؤ ز٠نـات يـ١         به١ّ، بهِ ت١سكٝل به١ّ، غرتاتٝص١ٜٕ بٛزد١ ١َٖيس٠غ١ْط
َٝت٠ٚ١، ئ١ٜٚـ ئ١ٜ٠ٚ١ ١َغ١ي١ٟ زٜٛاْٞ  ١َُٝف ز٠ب ٚاَلتساا بؤ١ٜ ي١ ِضاغتٝؿسا ئ١ّ ثطغٝاض٠ف ِضٚٚ ب١ ِضٟٚٚ ئ

ٍَ بـسات   َٜٝٛػت١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ٖـ١ٚ َٜطٟ زاضاٜٞ، ث ئـ١ّ ئٝؿـهاي١ٝت١ ناض٠غـ١ض بهـات، يـ١ َـا٠ٟٚ        ناٚز
َٟ ئٝـساض٠ٟ غـ١ضب١خؤ          َٜـت، ١ْٖـس ِضابطزٚٚزا ب١ ئاَادمٞ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ال١َضن١ظٟ ئٝـساضٟ بـ١ ؾٝعًـٞ ثٝـاز٠ بهط
َٝػتا غ١ضث١ضؾتٝاضٟ ١ٜ١ٖ، ١ٖٜه١يٞ ئٝساضٟ بؤ زاْطا٠ٚ،  َٝو ي١ٚإ )ئٝساض٠ٟ ِضاث١ِضٜٔ(٠، ن١ ئ زا١َظضا٠ٚ، ١ٜن
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َٝؿٓٝاض ز٠نـ١ّ بـ١    َُٝاْٞ، يـ١ٚ ١ْؾ١قاتـ١ٟ نـ١ ب١ْٝػـب١ت          َٔ ث َٜعطـاٟ غـً َٜط٠ٟ زاْٝؿـتٛاْٞ غـٓٛٚضٟ ثاض طـٛ
َٜهٞ    َٜت )١ْؾ١قاتٞ غٝازٟ(، بؤ صي١ْٚٛ ٖٞ ساَي١تٞ ت١ٚاضٟ ٚ نـ١ْس بـٛاض َٝٞ ز٠طٛتط َُٜٞ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ث ١ٖض

َٜتـ٠ٚ١، بؤ   َٟ( ز٠طط َٝهٞ ئٝساض٠ٟ ِضاث١ِضٜٔ، ن١ ١ٖضزٚٚ ق١ظاٟ )ِضا١ْٝ، قـ١اَلزظ َٜتـ١ ْـاٚ    تط٠، ن١ْس ب١ؾ ٜـإ ةط
َٞ ٠ٚضبطـطٕ،       َٟ، بتـٛأْ غـٛٚزٟ يـ َٟ، غ١ضث١ضؾتٝاضٟ ئـ١ٚ َٟ بتٛأْ ئٝساض٠ٟ ئ١ٚ ط١دم١ٟٓٝ خؤٜا٠ٚ١ْ، تا ي١ٚ
َٟ باف دَٛٚي١ به١ٕ، ٜإ ئـٝـ بهـ١ٕ، ٖـ١ض غـ١باض٠ت بـ١       َٞ ئ١َ١ ي١ ِضاغ  زا ئ١ٚإ ْاتٛأْ ي١ٚ نْٛه١ ب١ب

َٝهٝإ ٖـٞ       غٓٛٚضٟ ئٝـساض٠ٟ ِضاثـ١ضٜٔ، َـٔ يـ١ ِضابطزٚٚؾـسا قػـ١ّ        نـطز٠ٚٚ، زٚٚ ثـطؤش٠ٟ ئـاٟٚ طـ١ٚض٠، ٜـ١ن
َٜعّ   ٍَ بِطاٟ بـ١ض ١َٜٝ، َٔ ي١َا٠ٟٚ ِضابطزٚٚزا ي١ط١ َٞ ١ٜٚ بؤ ق١اَلزظ َٝهٝإ ٖٞ خاغ ز٠ضب١ْس٠ ٚ بؤ ِضا١ٜ١ْٝ، ١ٜن
ناى )زَيؿاز( ئـ١ّ ثطغـ١ّ بـاؽ نـطز ٠ٚظٜـطٟ ؾـاض٠ٚاْٞ، خؤؾـب١ختا١ْ يـ١ّ ِضؤشاْـ١زا ئـ٠ٚ١ٟ ئـاٟٚ ِضاْٝـ١ٟ             

ــطز٠ٚٚ  ــ١ض ن ــ١ضؤنا١ٜتٞ      ناض٠غ ــتٝٛاْٞ غ ــ١ ثؿ ــ١اَلّ ب ــات، ب ــ١ض به َٟ ناض٠غ ــ١اَلزظ ــ٠ٚ١ٟ ق ــٞ زا٠ٚ ئ ، ٠ٚعسٜؿ
َُٝــ١ ٠ٚنــٛ ث١ضيــ١َاْٞ   ئ١دمَٛــ١ْٞ ٠ٚظٜــطإ ٚ ٠ٚظاض٠تــٞ زاضاٜــٞ زاٜــ١، بــ١ قــ١ضاس١ت ٚ ِضاؾــهاٚا١ْ َــٔ، ٚ ئ

َٜـت، نـ          َُٜٞ نٛضزغـتإ ز٠ٚ ٍَ ت١ٚاٚ نطزْٞ ثـطؤش٠ٟ ئـاٟٚ )خاى(َـإ يـ١ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض ١ نٛضزغتإ، ئ١َػا
َٝػــتاف ٠ٚاَلػيــإ ١ْز٠ْــ٠ٚ١، يــ١    َٜع٠نإ ئ١طــ١ض ئ َٞ ًَٝــاض زٜٓــاض٠، زاٚانــاضّ يــ١ ٠ٚظٜــط٠ بــ١ض َٜٝٛػــ  بــ١ غــ ث

( ن١ؽ َٛؾـه١ًٟٝ ئـاٟٚ خٛاضزْـ٠ٚ١ٟ ١ٖٜـ١، ٚ نـا٠ٚضٚاْٞ      121111زاٖاتٛٚزا ٚاَلػيإ بس٠ٚ١ْ٠، نْٛه١ )
 ٍَ َٞ نطز٠ٚٚ، ٚ ز٠ 2117ت١ٚاٚ بْٛٚٞ ئ١ّ ثطؤش١ٜ٠، ن١ ي١ غا َٝه١ َا٠ٟٚ ٜاغاٜٞ تـ١ٚاٚ بـ٠ٚٛ،   ٠ٚ٠ ز٠غ  ث َ

َٟ ثطغٝاض ز٠خ١َ١ ِضٚٚ، ظؤض طٛتطا ن١ ئ١ّ عٝٓٛاْٞ سٝػابات١، ئ٠ٚ١ٟ )غـٛٚز٠   َٝطاٜٞ ١ْٖس ي١ نؤتاٜٝسا ب١ خ
َٜع٠نإ ي١  َٟ ٖاتٕٛٚ، ٠ٚنٛ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ٠ٚظٜط٠ ب١ض نؤ١َاَل١ٜت١ٝنإ، ب١خؿري، ١َقطٚؾاتٞ ئٛخطا( ئٝرت ي١ نٛ

َٝـ  َٝٓاب َٝـط٠ بـاؽ نـطا، ٚ َٓـٝـ نـ٠ٚ١َٚٛ غـ١ض غ١ضنـا٠ٚ            طريؾاْٞ خؤتإ ز٠ضتإ ٖ ت، تـا ئـ١ٚ ِضاز٠ٜـ١ٟ نـ١ ي
ــاٟٚ )ز ؽ ف(٠،         ــ١ ْ ــ١ ب ــ١ ن َٝٛز٠َٚي١تٝ َٝهٞ ْ ــت١َ ــٞ غٝػ َٝ ــ١ ث ــ١ ب ــطز٠ٚٚ، ئ١َ ــ١ّ ن ــ١ٝنإ، َٚٛتاب١ع ظاْػ
َُٝـ١           َٝهتإ بٛٚ، بـ١اَلّ تهاٜـ١ تٝؿـهٞ ظٜـاتطٟ ة١ْـ١ غـ١ض، خـؤ ئ١طـ١ض ئ َِٜ ي١ ن١ْس ٠ٚاَلَ ١ٖضن١ْس َٔ طٛ

َٝػـــتا ز َٝٛز٠َٚيـــ١تٞ نـــ١ ئ١َـــ١    ئ َٜطٟ زاضاٜـــٞ ْ ــاٚز َٜطٟ زاضاُٜٝـــإ ْٝـــ١، ئـــ١ٟ ئـــ٠ٚ١ ْٝـــ١ نـ ــاٚز ٜـــٛاْٞ نـ
َٝطام ي١  َٜعإ ئ١َِطؤ زاب١ف نطا٠ٚٚا ت١قطٜطٟ ١ٜ١ٖ، ٚ ي١غ١ض ع َٝهٞ الٟ ب١ض َٝػتا ب١ؾ ١َٚقٝع١ن١ٜ١تٞ ن١ ئ

َُٜٞ ن181ٛتا  171الث١ِض٠ ) َٝطام، ١ٖض٠ٖٚا بؤ بٛزد١ٟ ١ٖض ضزغتإ نـطز٠ٚٚ،  ( ٚضزبٝين ي١غ١ض بٛزد١ٟ ع
  َٜٔ ٍَ زٚا ةـط َٝؿٓٝاض نطاٚا١ْٟ ئ١َػا َٜع ٠ٚظٜطٟ ث ْساْإ ١ٜ١ٖ، ئ١ط١ض ئ١ٚ ثطؤش٠ ث َٜهٞ تطّ ي١ ب١ض ثطغٝاض
َٝؿـه١ف بـ١ نـاضٟ ئـ١ٚإ ز٠نـات يـ١         َٝتا ئاٜا ئاغـاْهاضٟ ث َٜو ب َٝٛاظ بؤ غاَيٞ ئآٜس٠، ِض٠ئٞ ئ١ٚ ن١ٝا ب١ ض ؾ

َٞ نطزْٞ ثطؤش٠ناْسا ٖٞ سه١َ٠ٛ َٞ ب١د َٝهٞ تـط ١ٖٜـ١، زٜػـإ         ناتٞ د َُٜٞ نٛضزغـتإ ٜـإ ْـاا خـاَي تٞ ٖـ١ض
َٝـو ١ٖٜـ١ يـ١        َٝت، ئ١ٜٚـ ئ١ٜ٠ٚ١ نـ١ يـ١ ثطؤش٠ناْـسا ططؾت ث٠ٜٛ١ْسٟ ِض٠ْط١ ب١ ناى )ز.عًٞ غٓسٟ(٠ٚ٠ ١ٖب
َٝٛإ َا٠ٟٚ زٜاضٟ نطاٚ، ٚ بِط٠ ثاض٠ٟ زٜاضٟ نطاٚ، تهاَإ ٚا١ٜ ن١ ٠ٚاَلػيـإ بساتـ٠ٚ١ بـؤ ناض٠غـ١ض نطزْـٞ       ْ

َٝـسضا ثـطؤش٠ ١ٖٜـ١ ؾ١غـت           ئ١َ١ ي١ زاٖ َٜٝٛػت١ ئ١ٚإ ئـ١ّ ثطغـ١ ناض٠غـ١ض بهـ١ٕ، ٠ٚنـٛ ئاَـاش٠ٟ ث اتٛٚزا ث
َٞ غاَي١، بـ١الَ  َٝـٓر ًَٝـاضٟ بـؤ زاْـطا     ًَٝاضٟ بؤ زاْطا٠ٚ، َا٠ٚن١ٟ غ ٍَ ث َٝتـ٠ٚ١،    ّ ئ١َػـا ٠ٚ، ئ١َـ١ زٚٚبـاض٠ ز٠ب

َٝؿٓٝاض٠ؾـِ غـ١با        َٝس٠ٚاضٜٔ ن١ ي١ زاٖـاتٛٚزا ناض٠غـ١ضٟ بهـ١ٕ، ز٠ضبـاض٠ٟ ئـ١ٚ ث ض٠ت بـ١ دٝانطزْـ٠ٚ١ٟ   ئَٛ
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َٜـط ز٠غــ  خؤٜــإ ٚ        َٝت١ ش بٛزدـ١ٟ )ز٠ظــ١ضٟ ِضاثـ١ِضٜٔ( ي١غــ١ض بٓـ١َاٟ شَــاض٠ٟ زاْٝؿـتٛإ بــؤ ئـ٠ٚ١ٟ بهــ
َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ بعامن، ظؤض غٛثاؽ. َٟ ِضاٟ ب١ض  ط١دم١ٟٓٝ خؤٜإ، ز١َ٠ٚ

 
َٜع عبساي١ً حمُس ْٛضٟ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝهٞ ي١غـ١ض          َٔ ظؤض غٛثاغٞ د١ْابت ئ١نـ١ّ،  ٖـ١ض٠ٖٚا ظؤض غٛثاغـٞ دـ١ْابٞ نـاى )عُـط( ئ١نـ١ّ، تـ١عًٝك

َٝو(، ي١غـ١ض               قػ١ٟ َـٔ زا نـ١ باغـٞ ثًٝتـ١ٟ غـؤثا ٚ غـؤْس٠ ٚ ئ١ٚاْـ١ّ نـطز٠ٚٚ، قػـ١ نـطزٕ ي١غـ١ض )طػـه
َُٜٞ نٛضزغـتإ،     َُٜٞ نٛضزغتاْٝـ قػ١ نطز١ْ ي١غ١ض زاٖـاتٞ ٖـ١ض ًَٝؤن١ٜ١ى(، ي١غ١ض )١َٖٛٚ ١ْٚتٞ ١ٖض )ب

َٝو، قػـ١ ي١غـ١ض   ئ٠ٚ١ٟ ن١ َٔ با َٝت ي١ سه١َٛت، ٜاخٛز ي١ ال١ْٜ غِ نطز بؤ ئ٠ٚ١ ١ْبٛٚ خٛا١ْنا تا١ْزإ ب
َٜـت،        ١ٜ٠َٛٝنٞ عًُٝـٞ َا١ََيـ١ٟ ي١ط١َيـسا بهط َٞ بـ١ ؾـ َٜت، ئ١ب ٠َٛٝ بطري َٞ ز٠غ  ث ئ٠ٚ١ بٛٚ زاٖاتٞ خ١َيو ئ١ب

َٜه١ ٜاخٛز غ١ز تطيٝؤٕ زٜٓـاض٠، ئ١َـ١ ١َغـ١ي١ن١ٜ١، يـ١ خ١خمؤض٠ٚ١ٜٜـ١،      بـ١اَلّ َـٔ ٜـ١ى ؾـت      ئ١ط١ض زٜٓاض
َِٝ، ناى )عُط( ز٠غ  خؤؾيَب قػ١ٟ ظؤضباؾٞ نطز، باغٞ ثًٝت١ ١ْٚت١ناْٞ ْاٚ غؤثانإ ئـ١نات نـ١ َـٔ     ئ١َي
َٜتـ١ ْـاٚ       ٠ٚنٛ صي١ٜ١ْٚٛى خػت١َٚٛت١ ِضٚٚ، ب١ؽ ب١ ١ٜى د١ًَٛف باغٞ ئ١ٚ زاٖاتـ١ ظؤض٠ ْانـات نـ١ ئ١نط

 غؤثانا٠ٚ١ْ، ز٠بٛا باغٞ ئ٠ٚ١ؾٞ بهطزابا١ٜ.
َٜع د   ٍ عًٞ عبساي١ً:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝت٠ٚ١ ب١ِضاغـ  باغـٞ    َٝو بؤ َٔ ١َْاب َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، خٛؾهإ، بطاٜإ، ي١ٚا١ْٝ ٖٝ  ؾت ٠ٚاَل َٔ ب١ض
َٜو ئ١نـ١ّ، ئ١َـ١ بـؤ َـ١زسٞ            به١ّ، غ١ز ٚ ئ٠ٚ١ْس٠ ن١ؽ قػ١ٟ نـطز، بـ١اَلّ َـٔ ب١ِضاغـ  نـ١ْس بـ١ضاٚضز

َٜو ٚ َٜو ب١ضاٚضزّ ١ٜ١ٖ، ظؤض ؾتِ ١ٖبٛٚ باغٞ به١ّ، ب١اَلّ ئـ١ٚ  بٛزد١، ٚ بؤ ١َزسٞ  ١ْٖس ٠ظع ١ْٝ، ١ْٖس
َٝطاقـ٠ٚ١   َٝهٞ ؾ١خكٞ خؤّ باغٞ ئ١ن١ّ، ب١ْٝػب١ت ع %ٟ 88ب١ضاٚضزا١ْ تهائ١ن١ّ ئ١ٚ ب١ضاٚضزا١ْ ٠ٚنٛ ؾت

َٝهاضٜ َٜص٠ٟ ب َٝهسا، ي١ خع١َت طٛظاضٜسا، ي١ ئ١َٔ ٚ ئاغاٜؿسا، ي١ ِض َٝطام ئ١بات ي١ ١َٖٛٚ ؾت سا، ي١ بٛزد١ٟ ع
َٝطام به١ّ نـ١   َٝهاضٟ ع َٜص٠ٟ ب َٝطام ي١ ١ٜى ٚاَلت ْانٔ، َٔ باغٞ ِض َُٜٞ نٛضزغتإ ٚ ع ١ٜى ٚاَلت ْانٔ، ١ٖض
َٝهـاضٟ     َٜـص٠ٟ ب ٍَ ِض َٝـ نٛاضغـا َٞ ث َٝـ زٚٚ َاْط باغٞ نطز، ئ١َي َٝٞ ئٝع ْٞ دٝٗاظٟ ١َضن١ظٟ ئٝشكا ث ب١ ث

َٝطاقسا ي١  ٍَ غـاَيٞ    21ي١ ع َٜهٞ تـط ئ١نـ١ّ     34% بـؤ  ١31 ط١ٜؿـتؤت  2112% بـ٠ٚٛ، ئ١َػـا % زا، َـٔ بـ١ضاٚضز
َٝت٠ٚ١ بطغٝت١ٝن١ٟ غااَلْٞ  َٝـ 1998خٛؾو ٚ بطاٜإ، تهاّ ٚا١ٜ ي١بريَإ ١ْنٛب ، 2113بـؤ   1998، ٚ ث

َٜهٞ ١ْت٠ٚ١ ١ٜنططت٠ٛنإ ن١ ١َدًٝػٞ ئ١َٔ ز٠ضٟ نطز ) ( ١ْٚت ب١ضاَبـ١ضٟ خـؤضاى، نـٛضز يـ١     986بِطٜاض
َٞ ئ١نِطا ي١ نٛضزغتإ، ١َعاؾٞ %ٟ ١ْٚتٞ ١ٖبٛٚ خٛؾو ٚ بطاٜإ، 13 غ١ز زؤالضٟ ئ١ٚنات نٛاض خاْٟٛٚ ث

َِٝ، ئ١َ١  ًَ َٝتإ ب % ٚا١ٜ، نْٛهٞ خؤّ َٛزٜط عـاّ بـّٛٚ ئـ١ٚنات، ١َعاؾـٞ ؾ١ضَاْبـ١ضاْٞ      ٠َٛ111ظ٠ف با ث
َٝـٓر زؤالض بـٛٚ، ١َعاؾـٞ َـٛزٜط عـاّ خٛؾـو ٚ بطاٜـإ         َُٜٞ نٛضزغتإ، بٝػت بؤ بٝػت ٚ ث نٛضزغتإ، ١ٖض

٠َٛٝ ب١ضاٚضزٟ غ١ز زؤالض  َٞ غ١ز زؤالض بٛٚ، َٔ بؤ ت١ئهٝسٟ ئ بٛٚ، ١َعاؾٞ ٠ٚظٜط ن١ ؾ١ِضٟ ي١غ١ض ئ١نطا غ
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     ّ َٝبـٛضزٕ ئ١نـ١ ٍَ ِضابـطزٚٚ ٖـٞ َـ١عاف، زاٚاٟ ي َٝػتا ٚ ي١ط١ ٠ٚ، خٛؾـو ٚ  ، دٛابـت ْاز٠َـ١  ئ١ٚا١ْ به١ٕ ي١ ئ
َٜـت   36بطاٜإ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ ناى سادٞ ب ٍ باغٞ نطز ن١ يـ١   َُٜٞ   % ٟ خـ١َيو َـ١عاف ٠ٚضز٠طط ، ئ١طـ١ض ٖـ١ض

َٝهٞ ب١ ت١ئهٝس ي١ ) َٝت، ًَٝؤْ َٜٝٛػ  ب١ ١َعاف ١ْٝ، ي١غ١ض 18نٛضزغتإ نٛاض ًَٝؤٕ ٚ ْٝٛ ب ( غاَي١ ن١ ث
َٝـو ٚ غـٞ         َٝري ًَٝؤْ َُٝـ١ نـ١ ئـ١َي َٝو ١َعاؾـٞ ١ٖٜـ١، ٚ ئ َٞ ن١غ َٝو زٚٚ، بؤ غ َٝٓر ن١غ ئ١ٚ ئ١غاغ١، نٛيٞ ث

      َ َٜـو ١ٖٜـ١، ْـ١ى ٜـ١ى        غ١ز ١ٖظاض ن١ؽ ١َعاؾـٞ ١ٖٜـ١ َاْـاٟ ئ٠ٚ١ٜـ١ نـ١ يـ١  َٝهـسا نـ١ْس َٛٚنـ١ خؤض اَي
َِٝ، ٚ ظؤض غٛثاؽ  ١َعاف ١ٜ١ٖ، َٔ ٖٝهٞ تط ْاَي

َٜع عُط قسٜل حمُس:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝٓاغـ١ نـطا بـؤ بٛزدـ١، ظؤض بـاؽ ي١غـ١ض              َٝـط٠ ظؤض ث ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ٚائ١ظامن ئـ١خري ن١غـِ نـ١ قػـ١ ئ١نـ١ّ، ي
َٝطاٜ ١ًَ طؿت١ٝنإ باؽ ئ١نـ١ّ،  نـْٛه١ ب١ِضاغـ     بٛزد١ ٚ َٛاظ١ْ٠ نطا، َٔ ب١ خ َٝ ٍَ ي١غ١ض ٖ َٜو خا ٞ ١ْٖس

َٝـت يـ١ ز٠ضخػـت١ٜ١نٞ       َٜعإ، ئ١ط١ض بٛزدـ١ بـطٜ  ب َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، ب١ض ١َُٝ ٠ٚنٛ ث١ضي١َاْتاض، ب١ض ئ
َٝٝسا ي١غ١ض ئ١غـاؽ ٚ ث ْـٞ    ت١قسٜطٟ ١ْى ؾٝعًٞ، ت١قسٜطٟ طؿتطري بؤ زاٖات، ٚ خ١ضد١ٝناْٞ ٚاَلت، ن١ ت

َٝهٞ ئـابٛٚضٟ، غٝاغـٞ زٜـاضٟ      َٝ َٝٓاْٞ نـ١ْس ئاَـادم َٝت١ ِضٚٚ، بؤ ب١زٜٗ َٝطٟ خطاب َٝطٜاضٟ، ٚ ناضط هاْٝعَٞ شَ
 ٍَ ٍَ ي١ زٚاٟ غا ١ََٝٝٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ، غا َٜهٞ خٛيٞ غ نطاٚ، ئ٠ٚ١ خؤؾب١ختا١ْ، َٔ ٠ٚنٛ ث١ضي١َاْتاض

َُٜٞ نٛضزغـتإ    ئ٠ٚ١ ب١ضد١غـت١ ئ١نـ١ّ نـ١ يـ١ زاضؾـذي ٚ خػـت١ٓ ِضٟٚٚ ئـ١ّ ثطؤش٠ٜـ١ خؤ         ؾـب١ختا١ْ ٖـ١ض
َٝت، بـ١اَلّ ئـ١ٚ بـعاٚت ٚ ئـ١ٚ دَٛيـ١ عًُٝـٞ ٚ ٚاقٝعـ١ غٝاغـٞ ٚ ئابٛٚضٜـ١ٟ نـ١ ١ٖٜـ١ يـ١               َٝـ ئ١نـ ب١ض٠ٚ ث
ٍَ ٜـ١نرت َا١ََيـ١ بهـ١ٜٔ، ٚ         َُٝـ١ ِضٕٚٚ تـط ي١طـ١ َٞ ئ١نات، ي٠ٚ١ٟ نـ١ ئ َُٜٞ نٛضزغتاْسا، زاٚاٟ ظٜاتطَإ ي ١ٖض

   َ ٍَ ئـ١ّ ثطؤش٠ٜـ١ ن١سهَٛـ١ت ٚ ث١ضي١َاْـ١ بـ١         ز٠ظطاناْٞ ئ٠ٚ١ٟ نـ١ ث٠ٜٛ١ْسٜـساضٕ بـ١ َا ١َيـ١ نـطزٕ ي١طـ١
َٝت، بؤٜـ١     َٝط١ٜؿذي ٚ ِضْٚٚٝإ ي١ ب١ٜٓسا ظٜـاتط ٖـ١ب َٝت، ٚ ي١ٜ١ى ت ز٠ض٠د١ٟ ئ١غاؽ، ١َٖا١ْٖطٝإ ظٜاتط ب
َٜعإ         َٝؿـٓٝاضٟ َٛسـ١ز٠زّ بـؤ بـ١ض َٝؿٓٝاض٠ َٛس١ز٠ز٠نامن ي١ باض٠ٟ ئاَـاز٠ نطزْـٞ َٛاظ٠ْـ١زا، ث َٝو ي١ ث ١ٜن

َُٜٞ نٛضزغتا٠ٚ١ْ، ٠ٚظاض٠تٞ  َٜت ي١ ال١ٜٕ سه١َٛتٞ ١ٖض ١َُٝ َٛاظ١ْ٠ ئاَاز٠ ئ١نط ٍَ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئ زاضاٜٞ، ي١ ثا
َٝؿــٓٝاض ئ١نــ١ّ بــؤ غــاَيٞ زاٖــاتٛٚ ٜــ١ى ٜــإ زٚٚ ٠ٚظاض٠ت   َٝعــسازٟ بٓــٛز(، ث ي١غــ١ض ئ١غاغــٞ )ئٝػــتُٝاض٠ٟ ئ

َٜت ٠ٚنٛ بٓٛز، ي١غ١ض ئ١غاغٞ ١َؾـا  ٍَ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئاَاز٠ ئ١نط َٜت، ي١ثا ضٜ  ٜـإ ْـ١ٚعٞ ئٝذتُٝـاعٞ،    ٠ٚضبطري
َٝت، ض ٠ٚنـٛ سهَٛـ١ت، ض ٠ٚنـٛ       َٝبط١ٜٔ، ٚ ب١ضناٚ ِضْٚٚٞ ظٜاتطَـإ ٖـ١ب ١َُٝ ظٜاتط ي١ّ باب١ت١ ت بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ
ٍَ ئـ٠ٚ١ٟ    َٝطاقسا ي١غ١ض ئ١غاغٞ َٛاظ١ْ٠ بٓٛز٠، ب١اَلّ ي١ ثـا ث١ضي١َاْتاض، نْٛه١ ئاَاز٠ نطزْٞ َٛاظ١ْ٠ ي١ ع

َُٜٞ نٛضزغتإ ثاب١ْ َٝـو ٜـإ     ن١ سه١َٛتٞ ١ٖض َٝؿٓٝاض ئ١نـ١ّ بـؤ ٠ٚظاض٠ت س٠ ب٠ٚ١ٟ ن١ ئ١َ١ ئاَاز٠ بهات، ث
َٝهـْٛٚٞ           َٝو يـ١ّ باض٠ٜـ٠ٚ١ بـسات، ١ٖضنـ١ْس٠ ت َٝٛاظ٠ تاظ٠ناْٞ ئاَـاز٠ نطزْـٞ بٛزدـ١ ٖـ١َٚي زٚٚإ، ي١غ١ض ؾ
َُٜٞ نٛضزغـتإ نـ١ نـاَٚإ      ١َُٝ ٠ٚنٛ ٖـ١ض َٝت، نْٛه١ ئ ١َُٝ ئٝػتٝؿاز٠ٟ ئ١ب َازٟ، َطؤٜٞ ١ٜ١ٖ، ب١اَلّ بؤ ئ

َُٝـ١ يـ١ َـا٠ٟٚ        ب َٜع غـ١ضؤنٞ ث١ضيـ١َإ، ئ َٝٝـ١تٞ، بـ١ض َٜٝٛػتُإ ث َٝؿه١ٚتين ظٜاتط ي١ّ ١َداي١زا، ث ِط٠ٜٛت١ ث
ْعٜهٞ غٞ ِضؤشٟ ِضابطزٚٚ ١ٖض٠ٚنٛ ي١ ث١ِٜط٠ٟٚ ْاٚخؤٟ ث١ضي١َاْؿٝسا ٖات٠ٚٛ، يـ١ يٝصْـ١ناْٞ ث١ضيـ١َإ، ٚ    
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َٝهٞ يٝصْــ١ٟ زاضاٜــٞ، نــ١ٜٓٚٛ ْــاٚ ٚضز٠نــاض   ٟ ئــ١ٚ شَاضاْــ١ٟ نــ١ ٖــ١ٕ، يــ١ْاٚ  ب١تاٜبــ١ت َــٔ ٠ٚنــٛ ئ١ْــساَ
ــؤٟ خــ١ضدٞ َٛاظ٠ْــ١ناْٞ غــااَلْٞ     ــ١  2119/2111/2111بٛزد١نــ١زا، بــ١ ٚضز بْٛٚــ٠ٚ١ يــ١ ن ًَ َٝ ئــ١ّ ٖ

َُٜٞ نٛضزغتإ ز٠بِٝٓ: َٜطخإ ٚ غ١ضخاْٞ ئابٛٚضٟ ١ٖض  طؿتٝا١ْ ي١ غرتاتٝص ٚ بٓٝاتٓاْٞ ش
َُٜٞ نٛضزغـتا١ْ يـ١ ثاضاغـتين ئاغـاٜـ        -1 ٚ غـ١ال١َتٞ طٝـإ ٚ َـاَيٞ    ب١ضز٠ٚاّ بْٛٚٞ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض

 ٖاٚٚاَلتٝإ، 
َٜٝٛػت١. -2 َٝساْٞ ن١ضتٞ ١ْٚت ٚ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ، زابري نطزْٞ ناض٠با ٚ غٛٚت١َ١ْٞ ث  ث١ض٠ث
3- .َِٜ َٝساْٞ ن١ضتٞ باظضطاْٞ ي١غ١ض ئاغ  ْاٚخؤ ٚ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١ٖض  ث١ض٠ث

 بْٛٝاتٓإ ٚ نانهطزْٞ ٖؤناض٠ناْٞ طٛاغت٠ٚ١ٓ ٚ ط١ٜاْس١ْ. -4

َِٜ نٛضزغتاْسا.ثاَيجؿ  نطزْٞ ش -5  ٜٓط١ٟ زضيٛنطاغٞ ٚ ١َز١ْٝ٠ ي١ ١ٖض

َٜٓس٠ٚاض١ٜ. -6 َٜص٠ٟ ١ْخٛ َٝساْٞ َطؤٜٞ ٚ ن١َهطز٠ٚ١ْٟ ِض  ث١ض٠ث

َٝعٟ غ١ضباظٟ ١ٜنططتٛٚ ٚ ْٝؿتُٝاْٞ. -7  ب١ضز٠ٚاّ بْٛٚٞ سه١َٛت١ ي١ زضٚغت نطزْٞ ٖ

ٍَ ٚاَلتـاْٞ ز٠ٚضٚبـ١ض ٚ دٝ      -8 ٗـإ بـ١   زضٚغت نطزْٞ ث٠ٜٛ١ْسٟ زبًؤَاغٞ ٚ غٝاغـٞ ٚ ئابٛٚضٜـ١ ي١طـ١
١ٜ٠َٛٝنٞ طؿ .  ؾ

ــااَلْٞ          ــ١ناْٞ غ ــ١ َٛاظض٠ْ ــٞ ي ــ١ ؾٝعً ــ١ ب ــ١اَلّ ئ١َاْ ــ١ٕ، ب ــ١ت ٚ ٚؾ ــت١ غٝاغ ــٔ ٚمت، ِضاغ ــ١ َ ــ٠ٚ١ٟ ن ئ
َٝػتا ئ١ط١ض ٖاٚٚاَلت١ٝى ب١ضاٚضز بهات  2119/2111/2111 ثاض٠ٜإ بؤ خ١ضز نطا٠ٚ، بؤ١ٜ ئ١بٝٓري ئ

َٝٛإ غااَلْٞ  اض٠بـا ٚ غـٛٚت١َ١ْٞ دٝاٚاظٜـ١نٞ ظؤض    ١ٖض ي١ زابٝٓهطزْـٞ ن  2111بؤ غااَلْٞ  2119ي١ ْ
         َُٜٞ َٜطخـاْٞ ئـابٛٚضٟ ٚ غـ١ضخاْٞ ئـابٛٚضٟ ٖـ١ض َٝت، ئ١َ١ ي١غ١ض ئاغـ  غـرتاتٝص ٚ بٓٝاتٓـاْٞ ش ئ١بٝٓ
        َٞ١َٝٝ َٝسا ئ١َػاَيٝـ ٠ٚنـٛ زٚٚ غـاَيٞ ِضابـطزٚٚ نـ١ يـ١ خـٛيٞ غـ نٛضزغتإ، ٠ٚنٛ ٖاٚناضامن ئاَاش٠ٜإ ث

١َُٝ ناض ئ١ن١ٜٔ، بٛ زد١ ي١ ناتٞ خؤٜسا ٠ٚنٛ يـ١ ثـ١ِٜط٠ٟٚ ْـاٚخؤٟ ث١ضيـ١َاْٞ     ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ئ
نٛضزغتإ ٖات٠ٚٛ، ١ْٖات بؤ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ طؿتٛطـؤٟ ي١غـ١ض       
َٝط١تٝظٞ ١ٖب٠ٚٛ ي١غ١ض ١ّٖ  بهات، ٚ زٚاتط ث١غٓسٟ بهات، ن١ ئ١َ١ ب١ال١ٜٕ ١ََٖٛٚا٠ٚ١ْ ناضٜط١ضٟ ْ

 ٚ ــابٛ ــ١ْٞ ئ َُٝــ١ زٚٚ    ئٝــساض٠، ٚ ٖــ١ّ الٜ ــ١ ئ ــٔ ئ٠ٚ١ٜ ــ١ز٠زٟ َ ــٓٝاضٟ َٛس َٝؿ ــتإ، ث َُٜٞ نٛضزغ ــ١ض ضٟ ٖ
َٝؿ١ بؤ ئ٠ٚ١ٟ بـؤ غـاَيٞ زاٖـاتٛٚ سهَٛـ١ت بِطٜـاض بـسات        َٝؿ١، ٜإ زٚٚ ١َٖيبصاضزصيإ ي١ ث ئ١ط١ضَإ ي١ ث
َٜـت، نـ١ ئ١َـ١ بـؤ         َٝط َٝٓسضاٟٚ يـ١ نـاتٞ خؤٜـسا بٝٓ ًَ َٜتا ٜإ ئ٠ٚ١تا ب١ خ١َ َٝط ي٠ٚ١ٟ ن١ ن١ٟ بٛزد١ بٓ

١َُٝ، ب َٝـو، يـ١ ئـ١ٚ        ئ َٝـو، ٜـإ نـ١ّ بْٛٚ َُٜٞ نٛضزغتإ، ب١ با٠ِٚضٟ َٔ ئُٝها١ْ ب١ ١ٖض ظٜـاز بْٛٚ ؤ ١ٖض
َٝطاقـ٠ٚ١ دٝـاٚاظٟ زضٚغـت بهـات يـ١       َُٜٞ نٛضزغتإ ي١ ال١ٜٕ ع َٜت بؤ ١ٖض بٛزد١ٜ١ٟ ن١ ت١ضخإ ئ١نط

َٝٓــاٟٚ ئاَــاز٠ َٝري ئــ١ٚ خ١ضدٝــ١ َــاززٟ ٚ َطؤٜاْــ١ٟ نــ١ يــ١ ث ًَــ نطزْــٞ  بٛزد١نــ١زا، ئ١َــ١ ٚا ئــ١نات ب
َٝت.بٛزد١زا ي١ ال١ٜٕ سه١َٛت ٚ ي١ ال١ٜٕ ث١ضي١َ َٜت ظٜاتط بب  ا٠ٚ١ْ غ١ضف ئ١نط
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َٜهـ١ َْٛاق١ؾـ١ٟ ئـ١ّ َٛاظ١ْ٠ٜـ١        َٝـو ٚ نـ١ْس ِضؤش ١َُٝ ْعٜهٞ َاْط َٝـ ناٟٚ خؤَإ ئ ١َٓٝٓٝ ث ١ٜعين ب
             َٞ َُٜٞ نٛضزغـتإ ِضٚٚ بـسات ئـ١ب  ئ١ن١ٜٔ، ئ١طـ١ض ظٜـاز بـٕٛٚ، ٜـإ نـ١ّ بـٕٛٚ، يـ١ ب١ؾـٞ بٛزدـ١ٟ ٖـ١ض

َٜهٞ تط َٝري َْٛاق١ؾ١ٟ به٠ٚ١ٜٓ١. داض ١َُٝ ب  ئ
١َُٝ ت١دطٚب١ ي١ ٚاَلتاْٞ تـط ٠ٚضبطـطٜٔ، غـاَيٞ      ئ١َ١ ئٝدتٝاضٟ ١ٜن١َ١، ئٝدتٝاضٟ ز٠ّٚٚ، ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ئ

ــ١ٚ      ــ١َاْٞ بــ١ضٜتاْٞ ٚ غــهٛت١ًْسٟ َٝٛاْــساضٟ نــطز، ئ َٜهٞ ث١ضي ِضابــطزٚٚ ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغــتإ ٠ٚؾــس
َٜعا١ْ زٚٚ ِضؤش ي١غ١ض نؤ١ْٝت َٝؿٓٝاضٜإ ١ٖبٛٚ، ن١ قػ١ٜإ نـطز  ب١ض ١َُٝ ث ٞ ئاَاز٠ نطزْٞ َٛاظ١ْ٠ بؤ ئ

ٍَ َٛاظ٠ْــ١زا            َُٝــ١ نـؤٕ َا١ََيـ١ ي١طـ١ َُٜٞ غـهٛت١ًْسا ئ َٝٝـإ نــطز ٠ٚنـٛ ٖـ١ض يـ١ باض٠ٜـ٠ٚ١، ثطغـٝاضَإ ي
َٝهٞ ْٛٚغطاٜٚإ ١ْٝ، ب١اَلّ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ َٛت١ب١عـ١ ٠ٚنـٛ عـٛضف ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ يـ١          ئ١ن١ٕا زٜاض٠ ئ١ٚإ ؾت

َٝت بـ٠ٚ١ٟ  زٚاٟ َا٠ٜٚ َُٜٞ ئ١ٚ ْاٚن١ٜ١ ثاب١ْس ز٠ب َٞ ١ٖؾت١، سه١َٛتٞ ١ٖض ١نٞ زٜاضٟ نطاٚ، زٚٚ تا غ
َٜت١ ث١ضي١َاْٞ خؤٟ.ن١ بٛزد١ٟ ١ٖ َٝط ١َُٜن١ بٓ  ض

َٝـط٠، نـ١          َٜطٜٔ بٝهـ١ٜٔ بـ١ بِطٜـاض ي ١َُٝ ئٝدتٝاضٟ ١ٜنـ١ّ ١َٖي١ٓبـص َٝؿٓٝاضٟ َٔ ئ١ٜ٠ٚ١، ئ١ط١ض ئ بؤ١ٜ ث
َُٜٞ نٛضزغتإ ي١ زٚاٟ ئ َٞ      سه١َٛتٞ ١ٖض َٜت بـ١ زٚٚ تـا غـ َٝطاقٞ ت١قـسٜل ئـ١نط ٠ٚ١ٟ ن١ َٛاظ١ْ٠ٟ ع

َٜع غـ١ضؤنٞ      ١َُٝ َْٛاق١ؾـ١ٟ بهـ١ٜٔ، بـ١ض َٜت١ ث١ضي١َإ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ َٝط ١ٖؾت١ ثاف ئ٠ٚ١ َٛاظ١ْ٠ن١ٟ بٓ
ٍَ ي١غـ١ض ئ١غاغـٞ     َٝطاقٞ ؾٝـسضا َُٜٞ نٛضزغتإ ٠ٚنٛ ع ث١ضي١َإ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ئٝعسازٟ َٛاظ١ْ٠ ي١ ١ٖض

َٝٔا ١َٖٛٚ بٓٛز٠، َٛاظ١ْ٠ٟ بٓٛ َٞ ئ١َي ز٠، ئ١بٝٓري ئ٠ٚ١ٟ ن١ ١ٜ١ٖ ت١ْٗا شَاض١ٜ٠، ئاٜا شَاض٠ناْٝؿُإ ث
َٜع، ٚ غـ١ضؤنٞ يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ           ئ١ٚ شَاضا١ْٟ ن١ ١ٖٕ ي١ْاٚ نـؤٟ ثطؤش٠نـ١زا، نـ١ ٠ٚنـٛ َاَؤغـتاٟ بـ١ض

َٝت، ب١اَلّ يـ١ ثؿـت٠ٚ١ٟ ئـ١ّ شَاضا    َٞ نطز، ئ١ط١ض ٚضز ب٠ٚ١ٓٝ ئُٝها١ْ شَاض١ٜ٠نٞ ظؤضب ْـ١، نـ١   ئاَاش٠ٟ ث
َٝو نـاالنٞ ئٝـساضٟ           َٝساٜـ١، بـ١ٚ ئٝػـتُٝاضا١ْٟ نـ١ ٖـاتٕٛٚ، نؤَـ١َي َٝطٜاضٟ ٚ زاضاٜـٞ ت زاب١ف بْٛٚٞ شَ

َٝه١ٚتٞزضٚغت ئ١ن١ٕ زٚاتط  َُٜٞ نٛضزغتاْسا، َٔ  د َٝت ي١ْاٚ ١ٖض ئابٛٚضٟ ٚ نؤ١َاَل١ٜتٞ ٚ غٝاغٞ ئ١ب
َٝه١ٚتــ١ناْٞ ئــ١ّ شَاضاْــ١ ؾــ   ًَــ١ طؿــت١ٝنإ ٚ د َٝ َٝو ئ١خ١َــ١ بــ١تــ١ْٗا بــ١نٛضتٞ ي١غــ١ض ٖ ض ز٠غــ  ت

َٜع.  ث١ضي١َاْتاضاْٞ ب١ض
َٝؿٓٝاضٟ َٛسـ١ز٠زّ بـؤ ئـ١ٚ نـ١ّ ٚ نِٛضٜاْـ١ٟ نـ١ ٖـ١ٕ، ض يـ١ْاٚ َٛاظ٠ْـ١ٟ ت١ؾـػًٝٞ، ض يـ١ ب١ؾـٞ               ث

بٛزد١ٟ ئٝػتٝػُاضٟ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ ب١ َٛاظ١ْ٠ٟ ت١ؾػًٝٞ، زٜـاض٠ ئ١طـ١ض غـ١ٜطٟ تـ١ضخإ     
اٚخؤ(، ٚ ز٠ظطاناْٞ تط بهـ١ٜٔ شَاض٠ٜـ١نٞ ظؤض ئـ١نات، بـ١اَلّ     نطاٟٚ بِطٟ ١ٖضزٚٚ ٠ٚظاض٠تٞ )ئاغاٜـ، ْ

١َُٝ ٠ٚنٛ ٖاٚٚاَلت١ٝنٞ نٛضزغتاْٞا ئـ١َٔ ٚ ئاغـاٜـ ئـ١بٝٓري     ي١ ثؿت٠ٚ١ٟ ئ١ّ شَاضا١ْ نٞ ئ١بٝٓري ئ
بـؤ طٝاصيـإ، بــؤ َاَيُـإ، ٚ بــؤ غـ١ال١َتُٝإ، ٖاٚٚاَلتٝــ١نٞ نٛضزغـتاْٞ ظؤض بــ١ غـ١ضب١خؤٜٞ ٚ ظؤض بــ١       

ــ١  ــؤ ئ ــ١ ٖاتٛن ــ١      ئاظازاْ ــ١نات، ي ــ١ضدٞ ئ ــ١تٞ خ ــ١ ١ٖٜ ــاض٠ٟ ن ــ١ٚ ث ــااَل١ْ، ئ ــ١، غ ــ١، َاْطاْ نات، ٚ ِضؤشاْ
َٝت، ئ٠ٚ١ ١ٜى.١َعا١َي١ٟ ئابٛٚ َٓٝ  ضٜسا ب١ناضٟ ئ١ٖ

َٜو بهـ١ٜٔ ئاٜـا ئـ١ّ َٛاظ٠ْـ١ٟ           َٝه١ٚت١ناْٞ ب١ؾٞ َٛاظ٠ْـ١ٟ ت١ؾـػ١ًٝٝ، نـ١ ثطغـٝاض زٚٚ، ئ١َ١ ١ٖض د
ٍَ ١َُٝ ئٝػتٝؿاز٠ٟ ١ٜ١ٖ ٜإ ْاا ي١ ثا َٝو        ت١ؾػ١ًٝٝ بؤ ئ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ئـ١ٚ بـِط٠ ثاضاْـ١ ٠ٚنـٛ َٛٚنـ١ ب١ؾـ
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َٝت،   َٞ زضٚغــت ئــ١ب َٜٔ ،بــ١اَلّ خعَــ١ت طــٛظاضٟ يــ ظؤضٟ، ٜــإ ٠ٚى خــ١ضدٞ زاَــ١ظضا٠ٚنإ خــ١ضز ئــ١نط
َٝٓر تا ؾ١ف ًَٝؤٕ ٖاٚٚاَلتٞ، َٔ بـؤ   ز٠َٚٚٝإ، زابٝٓهطزْٞ ٚظ٠ٟ ناض٠با ٚ غٛٚت١ْٝ١َ١، بؤ ظٜاتط ي١ ث

َٞٝ َِٝ ؾ١ف ًَٝؤٕا نْٛه١ ب١ ث ئ١ٚ ظاْٝاضٜا١ْ ٚ ئ١ٚ ٚاقٝع١ٟ ن١ ١ٜ١ٖ ي١ب١ض ز٠غـتُإ زا، ِضاغـت١    ئ١َي
َُٜٞ نٛضزغـتإ           َٝػـتا ٖـ١ض َٝـٓر ًَٝـؤٕ ٖـاٚٚاَلتٞ بـٔ، بـ١اَلّ خؤؾـب١ختا١ْ ئ َُٜٞ نٛضزغتإ ث ئ١ط١ض ١ٖض
َٜين تطٜـ، ئ١َ١ َاْاٟ ئ٠ٚ١ٜـ١ ئـ١ٚ خ١ضدٝاْـ١ٟ نـ١      ناض٠با ئ١زات ب١ ن١ضنٛى، ٚ بِطٜاض٠ بٝسات ب١ ؾٛ

َُٜٞ نٛضزغتإ ي١ ١َدايٞ َٛاظ٠ْـ١ٟ ت١ؾـػًٝٞ غـ١ضؼي ز٠نـات بـؤ ٠ٚظاض٠تـ١ناْٞ غـاَا١ْ        سه١َٛتٞ ١ٖض
َٞ ئ١نـ١ٜٔ،        ١ٜ٠َٛٝنٞ عازٜ ْـ١ ئٝػـتٝؿاز٠ٟ يـ ١َُٝ ٠ٚنٛ ٖاٚٚاَلتٝإ بـ١ ؾـ غطٚؾت١ٝنإ ٚ ناض٠با، باؾ١، ئ

َٜهٝـ ٠ٚنٛ ٖاٚٚاَلت١ٝى يـ١ َاَي١نـ١ٟ خـؤٟ ئٝػـت     ٝؿاز٠ٟ َٔ ٠ٚنٛ ٖاٚٚاَلت١ٝى ي١ َاَي١ن١ٟ خؤّ، ٠ٚظٜط
َٝؿه١ف نطزْٞ خع١َت طٛظاضٟ ث١ضٚ َٞ، ث َٞ ئ١نات، غ َٜٓـسْٞ بـااَل، ئ١طـ١ض    ي ٚضزبٝٓـ٠ٚ١ بـ١   ٠ضز٠ٜٞ ٚ خٛ

َٝـٓر غـ١ز ٖـ١ظاض ٖـاٚٚاَلتٞ نـ١       َٝٞ ئ١ٚ زاتاٜا١ْٟ ن١ ١ٜ١ٖ ٚ ئٝع ْٝـ نطإٚ، ْعٜهٞ ١ٜى ًَٝؤٕ ٚ ث ث
١َُٜٕ، غٛٚز ي١ خ١ضد١ٝناْٞ ٠ٚظاض٠ ٍَ تٞ ظؤض١ٜٜٓإ ط١ْر ٚ ٖاٚٚاَلتٞ ئ١ّ ١ٖض َٜٓسْٞ با ث١ض٠ٚضز٠ ٚ خٛ

 ئ١بٝٓٔ.
ــب١ختا١ْ           ــ١ز٠ْٞ، خؤؾ ــاْٞ َ ــٞ ٚ شٜ ــ١ٟ زضيٛنطاغ َٜت ط١ؾ ــ١ٚتط ــٞ ئ َٝ ــ١ ث ــ٠ٚ١ٟ ن ٠َٛٝ ئ ــ ــ١َإ ؾ ب١ٖ

َُٜٞ نٛضزغتإ دطـ١ يـ٠ٚ١ٟ نـ١ ٜاغـاٟ ١ٖٜـ١، غـااَل١ْ بـِطٟ تـ١ضخإ نـطاٟٚ بـؤ ز٠عُـٞ             سه١َٛتٞ ١ٖض
َٜهدط ا٠ٚنإ ٚ غ١ْسٜها ٚ نؤ١ََي١نإ ١ٖٜـ١،  ئ١سعابٞ غٝاغٞ، ٚ ١َْٛظ٠َاتٞ َٛدت١َ١عٞ ١َز٠ْٞ، ٚ ض

َٝٛإ  ، طؤِضاْهاضٟ ب١ضناٚ ي١ّ بٛاض٠زا ئ١بٝٓري، ب١ 2112تا  2119ن١ ئ١ط١ض َٛقاِض١ٜ١ْ٠ى به١ٜٔ ي١ ْ
٠َٛٝ بؤ ٠ٚظاض٠ت١نإ، ٚ بؤ ئ١ٚ خع١َتطٛظاضٜاْـ١ٟ تـط ئ١طـ١ض بِطؤٜٓـ١ خـٛاض٠ٚ٠، ِضٜعب١      ْس١ٜنـ١  ١َٖإ ؾ

١ٜ٠َٛٝ ن١ باغِ نطز.   ب١ٚ ؾ
َٝؿٓٝاض َٝو  ث ١َُٝ ٠ٚنٛ ئ١ْساَٞ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ثاف ئ٠ٚ١ٟ ظٜاتط ي١ ن١ْس زاْٝؿـتٓ ٠نامن ي١ب١ض ئ٠ٚ١ٟ ئ

َٜـصَإ       َٜع ٠ٚظٜطٟ ث ْـساْإ، ٚ َٛتاب١عـ١َإ بـؤ ز٠ٚائري٠نـإ ٚ ِضاٚ َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ، ٚ ب١ض ٍَ ب١ض ي١ط١
َِٝطاط١ٜؿـذي،      َٝؿـٛٚ ز٠غـتُإ ث ٍَ ئ١ٚ ٠ٚظاض٠تا١ْٟ ن١ ي١ َـا٠ٟٚ غـٞ ِضؤشٟ ث  ئ١طـ١ض بـ١ ِضاغـت١ٚخؤ    ي١ط١

َٜط١ٟ ت١ي١ؾؤ٠ٚ١ْ. َٝت ٜإ ي١ ِض  ب
َُٝـ١ ظٜـاتط ئٝػـتٝؿاز٠ يـ١ خـ١ضز نـطاٟٚ بـِطٟ ت١ؾـػًٝٞ             َٝؿٓٝاضا١ْ ئ١خ١َ١ ِضٚٚ بؤ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ئ ئ١ّ ث

ــتا٠ٚ١ْ      َُٜٞ نٛضزغ ــ١تٞ ٖــ١ض ــ١ الٜــ١ٕ سهَٛ َُٝــ١ بــ١ نــ١َٛنِٛضٟ ئــ١ظاْري ي ــ١ ئ ٠ٚضبطــطٜٔ، ئ١ٚاْــ١ٟ ن
َٜت، ئ٠ٚ١ٟ ن َٞ ئ١نـ١ّ     ناض٠غ١ضٜإ بؤ بهط َٝهٝـ ثؿـتٝٛاْٞ يـ َٜعإ ي١ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ٠ٚنٛ ئ١ْـساَ ١ ب١ِض

َٜهٞ تط ن١َهطز٠ٚ١ْٟ  َِٝ، ي١ب١ض ئـ٠ٚ١ٟ  بِطٟ ت١ضخاْهطاٟٚ غ١ضؤنا١ٜت١ٝنإ. داض َٔ ت١ؾاق١ًٝن١ٟ ْاَي
َٝؿٓٝاض٠ناْٞ تط ئـ٠ٚ١ٟ   ٠َٛٝ بؤ ث َٝهٞ ظؤض ي١ ث١ضي١َاْتاضإ ٚ ٖاٚناضامن خػتٝا١ْ ِضٚٚ، ٚ ب١ٖ١َإ ؾ ب١ؾ

١ضخإ نـطا٠ٚ بـؤ ثـطؤش٠ٟ    ٠ْٜٛسٜساض٠ ب١ ب١ضز٠ٚاّ بْٛٚٞ سه١َٛت، ٚ دٝانطز٠ٚ١ْٟ ئ١ٚ بِط٠ٟ ن١ تث١
 تٛاْاغاظٟ.
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٠َٛٝ ١َٖي١ُتٞ ْٝؿـتُٝاْٞ زضٚغـت نطزْـٞ قٛتاةاْـ١نإ، ٚ ظٜـاز نطزْـٞ غـٛيؿ١ٟ عـ١قاضٟ           ب١ٖ١َإ ؾ
َٝٓر ًَٝؤٕ، نْٛه١ ي١ غـااَلْٞ ِضابـطزٚٚ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ز٠ضنـ      ١ٚت٠ٚٛ، خؤؾـب١ختا١ْ  طْٛس٠نإ بؤ بٝػت ٚ ث

َٜطإ نطإٚ، بـ١اَلّ خـؤ    َُٜٞ نٛضزغتإ ٚ َٝت ْعٜهٞ نٛاض ١ٖظاض طْٛس ي١ ١ٖض ي١ٚا١ٜ١ْ ب١ز٠ّ ئاغإ بٛٚب
َٝؿـٓٝاض٠ّ بـؤ ب١خؿـٝين       ٍَ ت١غبٝت نطزْـٞ ئـ١ٚ ث َٝت، ي١ط١ ئا٠ٚزإ نطز٠ٚ١ْٟ ب١ ئاغاْٞ ١ْب٠ٚٛ ٚ ْاؾب

ــؤ ئ١ٚاْــ١ٟ نــ١ بــِطٟ نــ١َرت يــ١ )  611111بــِطٟ ) ٠َٛٝ  ( 41111ٚ( ب ــ ــ١َإ ؾ ٠ضئــ١ططٕ َاْطاْــ١، ب١ٖ
 (.11( ٚ ث١ً )9ؾ١ضَاْب١ضاْٞ ث١ً )(٠ن١ بؤ 481)
َٝـسا، ئـ١ّ           َٝط١ٜؿـت، ٚ د١ْابٝؿـت ئاَـاش٠ت ث َٜع ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ، ب١سٛنُٞ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ظاْٝاضضيـإ ث ب١ض

َُٜٞ نٛضزغـتإ ٚ د١ْابٝؿـت      َٝؿٓٝاض ئ١نـ١ّ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض َٝؿٓٝاض٠ّ زٜاضٟ نطا٠ٚ بؤ ز٠ضَاَي١، َٔ ث إ ث
َٝسانــ٠ٚ١ْٚٛ بــ١ ز٠ضَاَيــ١نإ، يٝص١ْٜــ١ى زضٚغــت نــطا٠ٚ،  َٝو ١ٖٜــ١ بــؤ ث َٝــسا، ٖــ١َٚي ٚابــعامن ئاَاش٠تــإ ث
َٝسا ئ١ن٠ٚ١ٓ، ١َٖٛٚ ئ١ٚ بِطٜاضا١ْٟ ن١ ١ٖٕ ب١ ظٜاز نطزٕ ٚ نـ١ّ نـطزٕ،    َٝؿٓٝاض ئ١ن١ّ ثاف ئ٠ٚ١ٟ ث ث

َٜت١   َٝٓسض َٝو تـ١ْٗا ئـ١ٚ     ٜإ ب١ ت١ضخإ نطزْٞ ز٠ضَاَي١ٟ ؾ١ضَاْب١ضإ، ٖـ١َٟٛٚ ١َٖيب٠ٛؾـ ٠ٚ، بـ١ َـ١ضد
َُٜٞ نٛضزغتإ ٚ س١شي١ٕ ب١ ئاطازاضٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغـتإ،   َٜت ن١ سه١َٛتٞ ١ٖض َٞ بهط قطاض٠ ئٝؿٞ ث
١َُٝ غااَل١ْ تٛٚؾـٞ ئـ٠ٚ١ ْـ١بري يـ١ بٛزدـ١ٟ ت١ؾـػًٝٞ ي١غـ١ض بٓـ١َاٟ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١            بؤنٞا بؤ ئ٠ٚ١ٟ ئ

َٛٝ َٜت، يري٠ف ب١ ١َٖإ ؾ َٝو ي١ ب١غسا ظٜاز بهط ٍَ بـس٠ٜٔ بـؤ ظٜـاز نطزْـٞ، نـْٛ     َٛخ١ق١قات ه١ ٠ ١ٖٚ
 ئ١ٚ ٚاقٝع١ ئابٛٚض١ٜٟ ن١ ١ٜ١ٖ.

ٍَ ْاٚن١ناْٞ باؾـٛٚض ٚ    َُٜٞ نٛضزغتاْسا، ظؤضٟ ؾ١ضق١ ي١ط١ ئ١ٚ ٚاقٝع١ نؤ١َاَل١ٜت١ٟٝ ن١ ١ٜ١ٖ ي١ ١ٖض
َٜعتإ     َٝؿـ١ٟ ظؤضٟ ؾ١ضَاْبـ١ضإ، بـ١ض َٝطام، ئ٠ٚ١ٟ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ ب١ ناض٠غ١ض نطزْٞ ن ْا٠ِٚضاغ  ع

َٜهتإ خػتؤت١ ِضٚٚ ن١ ي١ َازز٠ٟ )ي١ ٜ َٝؿٓٝاض (١ٜ، ب١اَلّ َٔ ٠ٚنـٛ غٝاغـ١ت باغـٞ ئ١نـ١ّ،     13اغان١زا ث
َٝػـتا ١ٖٜــ١تٞ، بــؤ        َُٜٞ نٛضزغــتإ ئ َٝؿــ١ٜ١ن١ نـ١ سهَٛــ١تٞ ٖـ١ض ًَـٞ طؿــت١ٝ، ئ١َـ١ ن َٝ ي١بـ١ض ئــ٠ٚ١ٟ ٖ

 شَاض١ٜ٠نٞ ظؤضٟ ؾ١ضَاْب١ضٟ ١ٜ١ٖ. زاٖاتٛٚ ئ١ط١ض ناض٠غ١ضٟ بهات، ب٠ٚ١ٟ ن١
َٝؿٓٝاض  َٜٞ ت١عسًٜٞ قاْْٛٞ ت١قاعٛزٟ ١ْنات، ئـ٠ٚ١ٟ نـ١    ث َُٜٞ نٛضزغتإ نا٠ِٚض ئ١ن١ّ سه١َٛتٞ ١ٖض

َٜت،     َٝهٞ ١َ١ٖال١ْٜـ١ بـسض َٜٞ ١ْنطز بؤ ٜاغاٟ ناض، ٖـ١َٚي َٝطاق٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ١ٖض٠ٚنٛ نؤٕ نا٠ِٚض ي١ال١ٜٕ ع
شَـاض٠ٟ  ض ٠ٚنٛ سه١َٛت، ض ٠ٚنٛ ث١ضي١َاْٝـ بؤ ئ٠ٚ١ٟ ت١سكٝكٞ ع١زاي١ت به١ٜٔ، ئُـ١ ٜـ١ى، زٚٚ،   

َٝؿ١ٜ١ س١ٍ به١ٜٔ، بـ٢َ ئـ٠ٚ١ٟ نـ١     َٝهٞ طؿ  ئ١ّ ن ًَٝ ؾ١ضَاْب١ضإ ن١ّ به٠ٚ١ٜٓ١، ئُٝها١ْ ب١ ن١ْس ٖ
َٝت، َٛٚنـ١ٟ تـ١قاعٛزٟ بـ١ضظ     َٝطاتط ب ت١َ١ْٞ ت١قاعٛزٟ ن١ّ به٠ٚ١ٜٓ١، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ز٠ٚضاْٞ ع١َ١ٍ خ

َٜت     َٝهٞ تـط ئـ١نط َٜت، ٚ ن١ْس غٝاغـ١ت َٝٞ ئ١زض َٜت٠ٚ١، ئ١ٚ ِضٜص١ٜ٠ ن١ ث َٞ     بهط َٞ بـ١د يـ١ْاٚ ٜاغـان١زا دـ
      ٟ ــِط ــ١ ب ــساض٠ ب ــ١ ث٠ٜٛ١ْسٜ ــ٠ٚ١ٟ ن ــ١َإ، ئ ــ١ضؤنٞ ث١ضي َٜع غ ــ١ض ــت، ب َٜ ــ١ٟ    بهط ــطاٟٚ بٛزد ــ١ضخإ ن ت

 ئٝػتٝػُاضٟ.
َٜٝٛػتٝؿـٞ ئـ١ظامن بـؤ ٠ٚظاض٠تـٞ       َٜهِ ١ٜ١ٖ بؤ ٚ ب١ ث َٝؿٓٝاض َٝـ ئ٠ٚ١ٟ بِطؤ١َ غ١ض بِط٠ن١، ث ت١بع١ٕ ث

ـــ    َُٜٞ   زاضاٜــٞ، ي١بـــ١ض ئــ٠ٚ١ٟ ِضاثـــؤضتٞ ٠ٚظاض٠تــٞ زاضاٜ ٞ تــ١عبري٠ يـــ١ ِضاٚ غٝاغــ١تٞ سهَٛـــ١تٞ ٖـــ١ض
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ًَـ١            َٝ َٝـت ٖ َٜـو ب َٜط َٝـت، ٜـإ بـ١ نـ١ْس ز َٜٝٛػت١ بؤ غاَيٞ ئآٜس٠ ئ١طـ١ض بـٛٚ زٚٚ الثـ١ِض٠ ب نٛضزغػتإ، ث
َُٜٞ نٛضزغتإ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ ب١ بٛزدـ١ٟ ئٝػتػـُاضٟ    طؿت١ٝنإ ٚ غاغ١ٝتٞ سه١َٛتٞ ١ٖض

ي١ْاٚ ِضاثؤضت١ن١ٟ ئ١َػاَيسا ب١ ١َٖي١زا ١ْنـٛٚب يـ١ ْٝـٛ الثـ١ض٠زا      بٝدات١ ِضٚٚ، نْٛه١ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ١ٜ١ٖ
خطا٠ٚتــ١ ِضٚٚ، نــ١باؽ يــ٠ٚ١ ئــ١نات نــ١ْس بــِط٠ ثــاض٠ بــؤ ب١ؾــٞ ئٝػتػــُاضٟ تــ١ضخإ نــطا٠ٚ يــ١ الٜــ١ٕ 
١َُٟٝ ث١ضي١َاْتاض، ٚ ئ١ٚاْـ١ٟ نـ١ َٖٛتـ١َٔ بـ١      َُٜٞ نٛضزغتا٠ٚ١ْ، بؤ ئ٠ٚ١ٟ ب١ناٟٚ ئ سه١َٛتٞ ١ٖض

َُٜٞ نٛضزغـتإ     ئٝعسازٟ َٛاظ١ْ٠ ٚ ١ًَ طؿت١ٝنإ ٚ غٝاغ١تٞ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض َٝ َٜٝٛػت١ ٖ خ١ضز نطزْٞ ث
َٟ ب١  َُٜٞ نٛضزغتا١ْ، ٚ ئ١نط َٝت، نْٛه١ ئ١ّ ِضاثؤضت١ ت١عبرين١ضٟ سه١َٛتٞ ١ٖض ي١ْاٚ ِضاثؤضت١ن١ٜسا ب

َٜع ٠ٚظٜطٟ ث ْ ٍَ ب١ض َٜت١ ِضٚٚ.ت١ْػٝل ي١ط١  ساْإ ئ١ّ غٝاغ١ت١ ةط
ًَـ١ طؿـت١ٝناْٞ سهَٛـ١ت يـ١ غـااَلْٞ          نْٛه١ ئ٠ٚ١ٟ ن١ ي١ب١ض ز٠غ  َٝ َٝـسا، ٖ  َٓـ١ ٠ٚنـٛ ٚمت، ئاَـاش٠ّ ث

2119 ١ًَ َٝ َٝػتا ١ٖض ئ١ٚ ٖ ١َُٝ ٜـ١ى تـؤظ    ١ٖتا ئ ٚضز بٝٓـ٠ٚ١ يـ١ٚ بـِط٠ ثاضاْـ١ٟ نـ١      طؿتٝا١ْٕ، ئ١ط١ض ئ
َُٜٞ نٛضزغتإ ي١ بٛاض٠ دٝادٝاناْٞ ئ١َػـاَيسا،   ٚ ت١ضخإ نطإٚ بؤ ن١ضت ٠ٚظاض٠ت١ناْٞ سه١َٛتٞ ١ٖض

َٝ ١ٜ١ٜ٠َٛٝ، بــ١ ثًــ١ٟ ١ٜنــ١ّ ئٝٗتُٝــاَٞ سهَٛــ١تٞ بــ١ خ طاٜــٞ ئ١خي١َــ١ ِضٚٚ، ِضٜعب١ْسٜــ١ناْٝإ بــ١ّ ؾــ
َُٜٞ نٛضزغتإ ٠ٚظاض٠تٞ ناض٠با١ٜ، ن١ بِطٟ ت١ضخإ نطاٟٚ بؤ ثطؤش٠ناْٞ بطٜت١ٝ ي١ سـ١ٚت غـ١ز ٚ    ١ٖض

َٝٓر ًَٝاض زٜٓاض ٚ غ١ز ٚ نٌ ٚ زٚٚ ًَٝؤٕ، ن١ ئ١نات١ ي١ غ١زا بٝػـت ٚ ٜـ١ى ثؤ   ٜٓـت ز٠ يـ١   س١ؾتا ٚ ث
َٜت،        بِطٟ ت١ضخإ نطاٟٚ نؤٟ بٛزد١ٟ ئٝػتٝػُاضٟ ئ٠ٚ١ٟ نـ١ يـ١ الٜـ١ٕ ٠ٚظاض٠ت١ناْـ٠ٚ١ خـ١ضز ئـ١نط
ــاض٠ٚاْٞ ٚ      ــٞ ؾـ ــ١ٟ ز٠ّٚٚ ٠ٚظاض٠تـ َٜت، بـــ١ ثًـ ــ١نط ــ١ضز ئـ ــ٠ٚ١ خـ َٜعطاناْـ ــ١ الٜـــ١ٕ ثاض ــ٠ٚ١ٟ يـ دطـــ١ يـ

١َّٝٝ ٠ٚظاض٠تٞ ئا٠ٚزإ نطز١ٜ٠ٚ١ْ، ب١ ث١ًٟ نٛاض٠ّ ٠ٚظاض٠ تٞ ث١ض٠ٚضز١ٜ٠، ب١ ط١ؾتٛطٛظاض٠، ب١ ث١ًٟ غ
َٝـٓر ثؤٜٓـت ثـ١دماٚ نـٛاضٟ بـؤ زاْـطا٠ٚ، زٚاٟ        َٝٓذ١ّ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت١ٝ، ن١ بِطٟ ي١ غ١زا ث ث١ًٟ ث

َٜٓسْ ٍَ، ئٝٓذا ٠ٚظاض٠تٞ خٛ َٜو ن١َٛنِٛضٟ يـ١   ٞ بااَل، زٚاتط ٠ٚظاض٠ت١ناْٞ تط.ئ١ٚ ٠ٚظاض٠تٞ نؿتٛنا ١ْٖس
َٝؿـٓٝاض   نـطاٟٚ زٜـاضٟ نـطاٟٚ َـٔ بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ سهَٛـ١تٞ         بِطٟ ئ١ّ ت١ضخإ نطاٚ ٚ ثطؤش٠نإ ئـ١بٝٓري ث

َٞ نطزْـٞ ئـ١ّ بـِط٠ ثاض٠ٜـ١، ٚ      َٜت١ ب١ض بؤ دٞ ب١د َُٜٞ نٛضزغتإ، ٚ ي١ال١ٜٕ ٠ٚظاض٠ت١نإ ن١ ئ١طري ١ٖض
َٝؿـٓٝاض٠ٟ نـ١              َٝؿـٓٝاض نطا٠ٚناصيـإ ثاَيجؿـ  نطزْـ١ يـ١ٚ ث َٜع ٠ٚظاض٠تـٞ ث ْـساْإ، ث ب١ تاٜبـ١ت بـؤ بـ١ض

َٜعإ ي١ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ْٛٚ َٝؿـٓٝاضنطا٠ٚنإ. غطابٛٚ، ئ٠ٚ١ٟ ن١ ث٠ٜٛ١ْسب١ض َٝؿـٓٝاضٟ   ٜساض٠ ب١ ثطؤش٠ ث ث
سه١َٛت ي١ ئ١دماَساْٞ ثطؤش٠ناْٞ ظٜاتط ت١ضنٝع ٚ ئاِضاغت١ٟ ئ١ٚ ْاٚنا١ْ بهات نـ١ تٛٚؾـٞ ناٚيهـاضٟ    
١َُٝ ١َب١غتُا١ْ  ٚ ثطؤغ١ٟ ئ١ْؿاٍ ٚ نُٝٝا باضإ ب١ْٚٛ، ئ١ٚ ثطؤشا١ْٟ ن١ ١ٖٕ ي١ٚ ْاٚنا١ْ، نْٛه١ ئ

َٜعطانإ، ٚ ي١ ق١ظاناْٝـ تـا ِضاز٠ٜـ١نٞ بـاف    دؤضٟ  َُٜٞ نٛضزغتإ، ٚ ي١ غ١ْت١ضٟ ثاض شٜإ ي١ نؤٟ ١ٖض
َٝؿٓٝاض نطا٠ٚنإ، ثاف ئ٠ٚ١ٟ  َٝت٠ٚ١ ي١ ثطؤش٠ ث َٓٝ َٜت ئ١ٚ بِط٠ ثاضا١ْٟ ن١ ئ١َ َٝو ْعٜو بٔ، ئ١ط١ض بهط ي

     َ َٜت بـؤ ئ١ ٍَ، ئـ١ٚ بـِط٠ ثاضاْـ١     ن١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ئ١ّ ثطؤشا١ْ بـ١ ْـ١ظ٠ضٟ ئٝعتٝبـاض ٠ٚضْـ١طط ػـا
ٍَ، بـؤ ئـ٠ٚ١ٟ ئـ١ٚ خـ١ضز نـطزٕ ٚ ئـ١ٚ             َٜـت بـؤ ٠ٚظاض٠تـ١ناْٞ ت١ْسضٚغـ  ٚ نؿـتٛنا ظٜاتط ئاِضاغت١ بهط
َٝـت      ث ْا١ْٟ ٚ ئ١ٚ ناالنٝا١ْٟ ن١ سه١َٛت ١ٜ١ٖتٞ ي١ّ ١َداي١زا ب١ ئاِضاغـت١ٜ١ى بـِطٚات َتـ١ٚاظٕ ب
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ًَـ١ طؿـت١ٝنإ بـٛٚ، ت١قـ١ِٚض     ئ٠ٚ١ٟ ن١ َٔ خػت١ُ ٍَ ٠ٚظاض٠ت١نإ ٚ ن١ضت١ناْٞ تطزا.ي١ط١ َٝ ِضٚٚ ت١ْٗا ٖ
١َُٝ ٠ٚنٛ ئ١ْساَٞ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ي١ َـا٠ٟٚ ِضابـطزٚٚ    َٝت، نْٛه١ ئ ئ١ن١ّ ن١َرتٜٔ ئاَاش٠ّ ب١ شَاض٠ زاب
َٝـٞ ثـ١ِٜط٠ٟٚ ْـاٚخؤف َـٔ ٚا      َٜع٠نإ نطز٠ٚٚ، ٚ ب١ ث ٍَ ٠ٚظٜط٠ ب١ض شَاض١ٜ٠نٞ ظؤض نؤب٠ٚ١َْٚٛإ ي١ط١

 ١ًَ َٝ َٝط٠ ٖ َٝط١ٜؿتّٛٚ ن١ ي َٜت، ٚ ظؤض غٛثاؽت  .طؿت١ٝنإ َْٛاق١ؾ١ بهط
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 تاضا خإ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع تاضا حتػري ٜاغري:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٟ ز٠غت خؤؾٞ خؤّ ي١ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ ٚ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ بؤ ز٠ضؾـ١ت   َٝو ز١َ٠ٚ َٝـ ١َٖٛٚ ؾت ث
ــتين ن ــو خػ َٜ ــ١َإ     زإ ٚ ِض ــ١ْاٚ ث١ضي ــِطٜٔ ي ــاظازٟ ِضاز٠ضب ــاْسْٞ زاضٟ ئ ــ  ن ــ١ ب١ِضاغ َٝهٞ ظؤض ئــاضاّ، ن ــ ١ؾ

ب١ؾٝع١ًٕ ن١غجا٠ٚ، ١ٖض٠ٖٚا ز٠غت خؤؾٞ خؤّ ي١ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ز٠ن١ّ بؤ ١َٖٛٚ َاْسٚٚبٕٛٚ ٚ ٖـ١َٛٚ  
َٝب١ٝٓٝ  ٚضز٠ناْٝإ ن١ ز٠غت ْٝؿإ نطا٠ٚ. ت

َٝبٝٓٝـ١ى ٚ نـ١ْس زاٚاناضٜـ١نِ ١ٖ     َٝط٠زا ن١ْس ت ٞ   َٔ ي ّ   ٜـ١ ظؤض بـ١ نـٛضت ، نـْٛه١ ب١ِضاغـ    ز٠ضٜـإ ز٠بـِط
َٝؿٛٚ ٚاٟ نطز ٖاٚناضامن ناض٠ن١ ظٜاتط باؽ به١ٕ، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ َٔ ب١ؽ بؤ ثؿتطريٟ نطزٕ  ١ْبْٛٚٞ َٔ ي١ ث

َُٜٞ نٛضزغتإ.ٚ ظٜاتط ططْطٞ زإ ب١ٚ خااَل١ْٟ ن١ الّ ططْط١،   ب١طؿ  بٛزد١ٟ ١ٖض
َٛٝ َٟ ن١ ئ١ٚي١ٜٚ١تٞ ث ٍَ ٚاز٠بٝٓط ٠ زٜاض٠، ن١ ئ١ٚي١ٜٚ١ت ٚ ؾ١ؾاؾ١ٝتٞ ئ١ٚ بٛزد١ٜ١ ي٠ٚ١زا زٜاض٠ نـ١  ئ١َػا

َٜب٠ٚ١ْٚٛ  ي١ ؾٝهط ٚ ي١ ال١ْٜٞ ِضؤؾٓبريٟ ٚ ث١ض٠ٚضز٠ ن١ ئ١غاغٞ ١َٖٛٚ بٛاض٠ناْٞ  با١ٜر زإ ب١ ال١ْٜٞ ْٛ
َٜـص٠    َٜع ططتٔ ي١ ٖـ١َٛٚ نـري ٚ تٛ نإ تط٠، بْٛٚٞ ٚ با١ٜر زإ ب١ال١ْٜٞ نؤ١َاَل١ٜتٞ ٚ ئ١َٔ ٚ ئاغاٜـ ٚ ِض

َٝهت١ض٠ ططٜٓط١ناْٞ تطٟ شٜإ ٚ زابري نطزْـٞ ناض٠بـا ٚ بٛاض٠نـا    َٝؿ١ُضط١ ٚ ١َٖٛٚ غ ْٞ ب١تاٜب١تٞ ال١ْٜٞ ث
َٝطاٟ ز٠غت خؤؾ١ٝ.  تط ١َٖٟٛٚ د

َٟ ن١ ِضاغت١ تا ِضاز١ٜ٠نٞ باف با١ٜر زضا٠ٚ بـ١ ظؤض الٜـ١ٕ، بـ١اَلّ ب١زاخـ٠ٚ١، ٠ٚى      َٝبٝين ز٠َِٚٚ ب٠ٚ١ ز٠نط ت
 ٚ  ٍَ َٝٔ َٛخــابٔ ثــاض غــا ــ َٝهٞ غــ١يِٝ يــ١ دػــ   ز٠َي ٍَ ئــ٠ٚ١ٜٔ ٖــ١َٛٚ عــ١قً َُٝــ١ ي١طــ١ َٝهٞ ئ١َػــاَيٝـ نــ١ ئ ُ

ــ١ٚ     غــ١يُٝسا١ٜ.  ــ٠ٚ١ٟ نــ١ باٜــ١ر ْــ١زاْٞ ظؤض بــ١ الٜــ١ٕ ٚ نــ١ضتٞ ت١ْسضٚغــ  ْــ١بْٛٚٞ ئ َُٝــ١ بــْٛٚٞ ئ ئ
ــ٠ٛضٟ     َٝ ٍَ ث َٝطــاٟ ْٝط١ضاْٝــ١ ب١ِضاغــ ، نــ١ ٚابــعامن ي١طــ١ ٖاٚغــ١ْط١ٝ تاِضاز٠ٜــ١ى بــؤ نــ١ضتٞ ت١ْسضٚغــ  د

َٝٛز٠َٚي َٜتـ٠ٚ١ نـ١ ظٜـاتط ب   ْ اٜـ١ر بـ١ الٜـ١ْٞ    ١تٞ ن١ ٚابعامن ظؤض ن١َ١ ٖٝٛازاضّ غاَيٞ ئآٜس٠ ئ١َ١ف ثِط بهط
َٜت.  ت١ْسضٚغ  بسض

َٝؿٓٝاظٜا١ْ ز٠ن١ّ ن١   ي١ بٛاضٟ نؤ١َاَل١ٜتٞ ن١ ظٜاتط بٛاضٟ يٝص١ْن١ٟ خؤ١َ ثاَيجؿ  خؤّ بؤ ئ١ٚ ١َٖٛٚ ث
َٝؿٓٝاظ نطابٛٚ، ٚ ظٜاتط ي١ ٠ٚزا زاٚاناضّ ن١ ١ٜن١ّ ظٜاز نطزْٞ ئ١ٚ بِط٠ ثاض٠ٜـ١  نـ١   ي١ْاٚ يٝص١ْن١ٟ خؤَسا ث

َٟ ب١ضِاغ ، نْٛه١ ئ٠ٚ١  َٜص٠ٟ نٛاض غ١ز ًَٝاض٠ ظٜاز بهط َٜطٟ نؤ١َاَل١ٜتٞ ن١ ب١ِض ٠ٚنٛ َٛٚن١ٜ١ى بؤ ناٚز
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َٝهـاضٟ، نـ١ بـ١ؽ خـ١َيهٞ نـ١ّ               َٝـو بـؤ بُٝـ١ٟ ب ن١َ١ بـؤ ئـ١ٚ باب١تـ١ ططْطـ١، ز٠ّٚٚ زؤظٜٓـ٠ٚ١ٟ َٝهاْٝعَ
 ت٠ٚ١.َٜز٠ضا١َت بطط

       ،َٜٔ َٜٝٛػـت١ ٖاٚنـاضٟ بهـط بـ١اَلّ الٟ ز٠ضاَـ١تٝإ باؾـ١،     ب١ِضاغ  ظؤضداض ١ٜ١ٖ ن١ ئ١ٚاْـ١ٟ نـ١ خـ١ضجئ ث
َُٝـ١ تـ١ْٗا        َٞ يـ١ قػـ١ نـطزٕ، نـ١ ئ ًَ َٝ َٞ ز٠ضا١َت١ٝن١ ظٜاتط ئ١ٚ ع١َُٝٛت١ ْاٖ ٚابعامن ت١ضنٝع نطزٕ ي١غ١ض ب

َٞ ٖا َٞ ٖاٚغـ١ض ١ٖٜـ١ ب١ِضاغـ        باغٞ ٖاٚناضٟ به١ٜٔ ب١طؿ  ٠ٚنٛ ئ١ٚ ٖاٚناض١ٜٟ ش١ْ ب ٚغـ١ض٠نإ، شْـٞ بـ
َٜٝٛػـتٝإ       َٜت نـ١ ث ئ٠ٚ١ْس٠ٟ ١ٜ١ٖ خؤٟ ثطؤش٠ ئ١نات، ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ٚابعامن ٖاٚناضٟ ت١ْٗا بـؤ ئ١ٚاْـ١ ئـ١نط

َٞ ١ٜ١ٖ، بْٛٚٞ َٝ َٝهٞ تاٜب١ت بؤ ئ١ٚ ال١ْٜـ١.  ث زاْـاْٞ بٛزدـ١ٟ تاٜبـ١ت بـؤ ن١َي١ْـساَإ، ثاغـاٟٚ       هاْٝعَ
ََٝري  ًَ ٠ٚ١َٓٝٓٝ ب َُٜٞ نٛضزغتإ ٖـٝ  دٝاٚاظٜـ١ى ْٝـ١ خـ١َيو ٠ٚنـٛ ئٝٓػـإ ت١َاؾـاٟ        ئ٠ٚ١ ١ْٖ ِضاغت١ ي١ ١ٖض

 ،َٟ َٞ.بهط َٝت تاٜب١شي١ْسٟ ١ٖب  ب١اَلّ ئ١ب
نْٛه١ ب١ِضاغ  ئ١ٚ ي١ تٛاْاٜسا ن١َٝ١ى ١ٜ١ٖ، ئ١ٚا١ْٟ تٛاْاٟ ناضنطزْٝإ ١ٜ١ٖ ي١ ثطؤش٠ بهٛٚن١نإ ي١  

َٝهٞ تاٜ َٟ ت١ْٗا بؤ ثطؤش٠ بؤ ن١َي١ْـساَإ، نـ١ خؤٜـإ    ٠ٚظاض٠تٞ ناض ٚ ناضٚباضٟ نؤ١َاَل١ٜتٞ ب١ؾ ب١ت زابٓط
َٜٓسٕ ٚ ؾٝاْسْٞ ئ١ٚ ط١دماْـ١ٟ ٜـإ ئـ١ٚ ن١غـا١ْٟ      َٜٔ ي١ ناضنطز١ْناْسا، ظٜاتط با١ٜخسإ ب١ خٛ ب١ط١ِض ةط
           َٞ ب١ِضاغ  ي١ْاٚ نانػـاظ١ٜنأْ، ي٠ٚ١ضؾـ١ناْٞ ْـاٚ نانػـاظ١ٜنأْ، نـ١ ظؤض ططْطـ١ ئ١َـ١ ظٜـاتط باٜـ١خٞ ثـ

َٟ تانٛ ئ١ ٚ ن١غ١ٟ ن١ ي١ْاٚ نانػاظ١ٜن١زا١ٜ ب١ِضاغ  ي١ْاٚ ثطؤغ١ٟ نانػاظ١ٜن١زا ناضٟ خـؤٟ بهـات،   بسض
َٝٛن١ضٕ بؤٜإ، ئـ٠ٚ١ف   َٜهٞ  ظٜاز نطزْٞ ز٠ضَاَي١ٟ ئ١ٚ ؾ١ضَاْب١ضا١ْٟ ن١ ظٜاتط ي١ ١ٜى ن١َي١ْساّ ب١خ نـاض

َٜت. َٞ بسض  ططْط١ با١ٜخٞ ث
ظؤض ب١باؾـٞ ططْطـٞ بـ١ الٜـ١ْٞ ثـ١ض٠ٚضز٠ زضا٠ٚ،       ١ٖض٠ٖٚا بٛاضٟ ث١ض٠ٚضز٠، ِضاغت١ ظؤض قػ١ نطا ي٠ٚ١ٟ ن١ 

َٝهٞ ططْطـ١،       َٝت نـ١ ئ٠ٚ١ؾـت َٝٓٛٚؽ ٚ ز٠ؾتـ١ض ْـ١ب ب١اَلّ خؤظط١ ث١ض٠ٚضز٠ ت١ْٗا زابري نطزْٞ قٛتاةا١ْ ٚ ث
َُٝـ١ يـ١     َٝه١ ي١ٚ بٛاضا١ْٟ ن١ ب١زاخـ٠ٚ١ ئ ١َُٝ با١ٜر ب١ ث١ض٠ٚضز٠ٟ َطؤٜٞ بس٠ٜٔ، ت١صي١ٟٝ ب١ؾ١ضٟ ١ٜن بائ

َٝؿه١ٚتٜٛٚٔ ب١اَلّ ي١ ال١ْٜٞ ت١صي١ٟٝ ب١ؾ١ضٟ تاِضائا٠ٚزإ نطز٠ٚ١ْ ظؤ َٞ   ض ظؤض ث ز١ٜ٠ى با١ٜخٞ ئـ١ٚتؤٟ ثـ
 ١ْزضا٠ٚ.

َٜت ٚابعامن ئ٠ٚ١ ي١ زا١ْٜط١نإ ٚ ي١ٚ ِض٠ٚظ٠ناْـ٠ٚ١ ز٠غـت     َٜع ي١خؤٟ بطط َٞ ِض َٝو بعاْ ي١ب١ض ئ٠ٚ١ ١ٖض َطؤظ
َٝـت، ٖـ١تا ئ١طاتـ١ ثًـ١ بـ١ضظ٠نا       َٞ ز٠نات ن١ ت١قسٜطٟ ظاتٞ بؤخؤٟ بـ١ضظ ب ٕ، بـٕٛٚ ٚ ؾـٝاْسْٞ تـ١ٚاٚ بـؤ     ث

َٞ ز٠نات، تانٛ ئ١ٚ ِضاز١ٜ٠ٟ ن١  ١َٖٛٚ ثؤغت١نإ ظؤض ظؤض ططْط١، ئ١َ١ ي١ ث١ض٠ٚضز٠ ي١ بهٛٚن٠ٚ١ٝ ز٠غت ث
َٝهٞ به١ٕ.ئ١تٛأْ ن َٜو ٚ ث   اضٟ خؤٜإ ب١ ِض

َٜت بــ١ ؾــٝاْسْٞ ِضاط١ٜاْــسناض٠نإ    ،نــْٛه١ يــ١ بــٛاضٟ ِضاط١ٜاْسْــ٠ٚ١ ب١ِضاغــ  زاٚا نــاضّ ططْطــٞ ظٜــاتط بــسض
ٍَ دٝٗـاْٞ ز٠ض٠ٚ٠   ًَٞ ئ١َِطؤ، ٚ ط١ٜاْسْٞ ب١ضز٠ٚاػيإ ي١ط١ َٝهٞ ظؤض ط١ٚض٠ ي١غ١ضٜا١ْ، ئ١َِطؤ ٚ ت١ٚاق ئ١ضن

َٝطبـٕٛٚ يـ١ الٜـ١ْٞ ب١ِضاغـ               ،ٚ َٝـت نـ١ ظٜـاتط باٜـ١ر بـ١ ؾ َٝٛإ خؤَإ ب١ بـْٛٚٞ ئـ١ٚ ع١ٚي١َ١ٜـ١ ز٠ب ي١ ْ
َٝـٓٔ ٚ نـاتٞ      بط٠ٚزإ ب١ )ؾ١ٜؼ بٛٚى، تٜٛت١ض...تا زٚاٜٞ( ب١ِضاغ  ظٜا تط بؤ ط١دم١نإ نـ١ نـؤٕ بـ١ناضٟ ب

َٝطـاٟ ز٠غـت خؤؾـ١ٝ نـ١ يـ١ بـٛاضٟ نـ١ضتٞ           َٜٝٛػـت١، د َٝت نـ١ ث خؤٜإ ب١ؾرِيؤ ١ْز٠ٕ ت١ْٗا ي١ٚ بٛاضا١ْ ١ْب
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َُٝـ١            َٝسضا٠ٚ ب١ تاٜب١تٞ يـ١ بـٛاضٟ ْـ١ٚت نـ١ ِضؤَيـٞ طـ١ٚض٠ٜإ ٖـ١ب٠ٚٛ بؤئـ٠ٚ١ٟ نـ١ ئ تاٜب١ت ظؤض با١ٜخٞ ث
 ٚ َٝت ٜاضَـ١تٞ ز٠ َٝب ١َٜٓٚاض ٚ          ٚاَإ ي َٝؿـ١ ي١غـ١ض٠نإ بـس٠ٜٔ، بـ١اَلّ ب١زاخـ٠ٚ١ الٜـ١ْٞ ؾـٛ ضٚبـ١ض ٚ ْاٚنـ١ ن

َٜت ب١ نؤَجاْٝـاٟ   َٝٛإ ١ٖضزٚٚ ؾاض ٚ ؾاضؤنه١ٜ١ى ن١ بسض َٜػتط١ٟ ئٝػطاس١ت ي١ ْ ط١ؾتٛطؤظاض ٚ بْٛٚٞ ٚ
َٜين تاٜب١ت ١ْٝ ن١ خ١ َٝط٠ باغٞ نطز ن١ نؤٕ ؾٛ َٜػتط١ٟ ئٝػطاس١تا١ْٟ ن١ ٖاٚناضّ ي َيه١ن١ تاٜب١ت، ئ١ٚ ٚ

َٝو ئـ١تٛأْ      َٜٓ َٞ ٠ٚنـٛ ؾـٛ َٜػتط١ ئٝػطاس١تا١ْ ٖـ١ب ي١غ١ض داز٠نإ زائ١ْٝؿٔ بؤ غ١ٜطا١ْنإ، ئ١ط١ض ئ١ٚ ٚ
َٞ به١ٕ، با١ٜخ َٜت. ئٝػتٝؿاز٠ٟ ي َٞ بسض  ٞ ث

َٝهـــ١ يـــ١ٚ    ٍَ، ب١ِضاغـــ  ز٠ضَاَيـــ١ٟ خاْـــ١ٚاز٠ٟ ؾـــ١ٖٝسإ ١ٜن غـــ١ضف نطزْـــٞ ز٠ضَاَيـــ١ٟ ظ٠ٚدـــٞ ٚ َٓـــسا
ــ    ــ١ ٠ٚى يٝػ ــٓٝاضا١ْٟ ن َٝؿ َٜت،       ث ــسض َٞ ب ــ ــ١خٞ ث ــاتط باٜ ــ١ ظٜ ــ٠ٚ١ ن ــ١ض ز٠ن١ٜٓ ــ١خ  ي١غ ــتاْٞ د نٛضزغ

َٜت.ب١تاٜب١تٞ َٛٚن  ١ٟ ؾ١ٖٝسٟ ٖاٚٚاَلتٞ ظٜاز بهط
ــ٠ٚ١ٟ           ــؤ ئ ــ١تٞ ب ــ١ ي١ْاٜٚ ــ١ٟ ن ١َٜٓ دٛططاؾٝ ــٛ ــ١ٚ ؾ ــ١ٖؤٟ ئ َٟ ب ــانط ــ١ٚضاَإ ٚ ئ ــ١ناْٞ ٖ ــ١ض٠ٖٚا ْاٚن ٖ

َٜٓا١ْٟ ن١ غٛيؿ١ٟ عـ١قاضٟ بـؤ غـ١ز ١َتطٜـ١     َٜٔ ئ١ٚ ؾٛ َٜتـ٠ٚ١، غـٛيؿ١ٟ    ي١ز٠غتساْٞ ١ْنط نإ نـ١َرت٠ بهط
َٜـت، َـٔ زاٚا نـاضّ ١َقـط٠ؼي قـٓاعٞ        َٝدإ، ق١ض٠ ١ٖدمري، ؾٛإ(، زٜػإ تـ١ضخإ بهط ع١قاض بؤ ْاٚن١ٟ )ؾ

َٜت ب١ ١ٜى ًَٝاض َُٜٓا١ٜنإ. بهط َٝسانْٛٚٞ ض َٝٞ ث  ب١ ث
َٝؿٓٝاظّ ي٠ٚ١زا١ٜ ن١ ي١   َٞ ال١ْٜـ١ يـ١ بٛزدـ١زا زَٜ        11زٚا ث تـ١ تـ١ضخإ   %ٟ ئ١ٚ َٛٚنـ١ٜ١ٟ نـ١ بـؤ ئـ١ٚ غـ

َٝهٞ تاٜب١ت بؤ ضٜعا١ٜٟ قاقـرئٜ، بـؤ ئـ١ٚ     َٝهٞ تاٜب١ت، ٜإ سٝػاب َٟ ن١ غٓسٚق نطزٕ، بؤ ئ٠ٚ١ ت١ضخإ بهط
َٝو يــ١ّ   18ئ١ٜتاَاْــ١ نــ١ ب١ِضاغــ  يــ١ زٚاٟ )  ــت، ٖــ١ض٠ٚنٛ ْــ١ضٜت َٜ ( غــاَيسا ٠ٚنــٛ ثطؤش٠ٜــ١ى بؤٜــإ زابٓط

َُٝـ١ بؤنـٞ ئـ١ٚ       َٞ نـ١ ئ َٝت  11ث١ضي١َا١ْ، ناض٠ن١ زٜـاضب َٝـو ٚ ْٚـيَب يـ١ْاٚ ناض٠ناْـسا      %ٜـ١ ١ْنـ ١ ْـاٚ ٠ٚظاض٠ت
 غٛثاغٞ غٓط ؾطاٚاْٞ ١َٖٛٚتإ ز٠ن١ّ ٚ غٛثاؽ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ ز٠ن١ّ.

 
َٜع ز.   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. / ٕ باٜعاضغب١ِض

َٜعإ ) ( غ١عات قػ١َإ نـطز، زاْٝؿـتين ئـ١َِطؤَإ نؤتـاٜٞ ٖـات، بـ١ٜاْٞ       36( ن١ؽ قػ١ٟ نطز، )114ب١ض
6َٝغ١عات نات ) َٜٝٛػتٝإ ب١ ٠ٚقت١ بؤ ٠ٚاَلّ زا٠ٚ١ْٟ ثطغٝاض٠نإ، تا (ٟ ئ َٜع٠نإ ث ٛاض٠، نْٛه١ ٠ٚظٜط٠ ب١ض

َٝطٜٔ ب١خؤؾٞ بصٜٔ.6) َٝٛاض٠ٟ ب١ٜاْٞ ب١ خٛاتإ ز٠غتج  ( ٟ ئ
 
 
 
 
 

      ز. اضغ ٕ باٜع الاعٌٝ             ز.سػٔ حمُس غٛض٠                           غت اظيس عبساهلل                ؾط  
َٝططٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ضؤنٞ                 ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطام - ع   ع


