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ن UVحSلا  
ةرا%$لا  ەذه   ,-

. 12تلاو  ن.  %7ح5لا ة;لمم  روز  يدوم ي اردن%ران  دن  هلا ءارزو  سIئر   ، اهعون نم  Nوألا  ّدعت  ةرا%ز   ,-
.  - سطسغأ  ٢٥ ، دحألا

نم  ماسو  ةحنم  ە  رود\ يذلاو   ، ةف^لخ لآ  Ibع  نب  دمح  كل  ملا ومس  مهسأ  fعو ر  ، ىوتسملا .i^فر  -klلوؤسملا  نم  دmدعلا 
تالاجملاو  ةقاطلا  ت  الاجم  ,-

. -klفرطلا  -klب  مهافت  تاركذم  ثالث  هترا%ز  لالخ  يدوم  قع  وو ە.  دوهجل zاريدقت  Nوألا  ةجردلا 
 . ةراجتلاو عافدلا  لثم  ،ىرخأ  تالاجم   ,-

. تاقالعلا  ز%$عت  ة^مهأ  fع  -�lك�2لا  عم   ، ة^فاقث لا  
 
 ر%زو ،شاقرق دمحم نب رونأ روتكدلا عم ة^جراخلا ر%زو ةف^لخ لآ دمحم نب دمحأ نب دلاخ خيشلا عمتجا -سطسغأ ٢٩ ،سIمخلا
 ة;لمملا\ ة^ق%7فإلا لودلا نوؤشل ةلودلا ر%زو ناطق ز%$علاد5ع نب دمحأو ،ةدحتملا ة^�7علا تارامإلا ةلود\ ة^جراخلا نوؤشلل ةلودلا
 ة^�7علا ة;لمملاو ن%7ح5لا ة;لمم -klب ط�7ت .�2لا ةخسارلا ة%�خألا تاقالعلا ضارعتسا مت ،عامتجالا لالخو .ةmدوعسلا ة^�7علا
  .مهن�ب راهدزالاو رارقتسالا ،نمألا ز%$عت ل5سو ةدحتملا ة^�7علا تارامإلا ةلودو ،ةmدوعسلا

 
تWXVلا  

فاون  �lم  ألا  ;�%�2. لا دهعلا  .Nو  عم  تاثداحم  يرج  m ، ش�يفوتوباش� كسا  m ، يدنلوبلا ة^جراخلا  ر%زو   - سطسغأ  ٢٦ ، -klنث الا
ة^جراخلا  ر%زوو  ءار  زو لا سل  سIئر مج بئان  م، و ناغ قوزرم   ، .�2%�;لا ة  مألا س  لجم سIئر  روضح   ,-

. كلذو   ، حا5صلا رباجلا  دمح  ألا
 ، ة% رامث�سالا %ة،  راجتلا اهنمو  ت  الاجملا نم  دmدعلا   ,-

. نواعتلا  ز%$عت  ل5س  ا  ولوانت نولوؤ  سملا  . حا5صلا دمحلا  د  لاخلا حا5ص 
دوهجلا   ,-

. ، و نم^لاو ا%روس   ,-
. اصوصخو 

z
 ، طسوألا ق  ��لا نمأ  اهنمو  ةمهم   mا اضق  ,-

. اض 
z

mأ نافرطلا  ثحا5تو   . ة^حا^سلاو ة  %7كسعلا
 . يرح5لا نمألل  وسراو  رمتؤم   ,-

. ةلو  ذ5ملا  
 
-¤اث لآ دمح نب م^مت ،رطق �lمأ ءاقلل ةحودلا Nا رفاس£ ،مناغ قوزرم ،.�2%�;لا .-�طولا سلجملا سIئر -سطسغأ ٣٠ ،ةعمجلا

.، 
اضmا نافرطلا شقانو ،حا5صلا رباجلا دمحألا حا5ص ،�lمألا ومس نم ةلاسر هل لصوأ ث^ح

z
 ل5سو نيدل5لا -klب ة^ئانثلا تاقالعلا 

  .اهز%$عت
 

نامع  ةنطلس   
ق��لل  .¥ورلا  .¥ائرلا  ثوع5ملا  ل5قتس  £ ،¦ د5ع نب  وي  لع نب  ف  سوي -¤امعلا 

. ة^جراخلا  نوؤ  شلا ر%زو  سطسغأ –  ٢٦ ، -klنث إلا
ما  متهالا تاذ  اmاضق  ن  افرطلا شقان  ءاقللا  لال  -,و خ

. ف.  ودناغوب ل^ئاخ^م  ة^جراخلا  ر%زو  بئانو  ا^ق%7فإ  لامشو  طسوألا 
عم  .¥ورلا  ثوع5ملا  12تلا   ، اقحال

z
 . ملاعلا  ,-

. رارقتسالاو  نمألا  قيقحت  قيس¬تلاو ل نواعتلا  ة^مهأ  fع  نافرطلا  ددشو   . ك�2شملا
دمحم  .®سرلا  اهقطان  ةسائرب  ةعامجلا  نم  دفوو  )ءاعنص  ةمصاعلا   ,-

. ة^ع�°اللا  -klيثوحلا  ةموكح(  ذاقنإلل  .-�طولا  سلجملا  ةداق 
  . مالسلا د5ع   

 
ةمهتب  نامع  ةنطلس   ,-

. دارفأ  ةع�رأ  ة5قاعم  fع  ة^نامعلا  ةموكحلا  عم  ة^ك%7مألا  ةنازخلا  ةرازو  تقفتا  سطسغأ -  ،سIمخلا ٢٩ 
 . ةزغ عاطق   ,-

. سامح  Nإ  )سدقلا  قل^ف  -¤اريإلا (
. يروثلا  سرحلا  تاوق  نم  تارالودلا  نم  -klيالملا  تا��ع  ل%�حت  ل^هس�   

 
  رطق

.ةحودلا  ة%7طقلا  ةمصاعلا\  ة^ناريإلا  رهشوب  ةنيدم  ط�7ي  ،�°ا5ملا  نحشلل  اًدmدج  اًق%7ط  ناري¶و  رطق  تقلطأ  سطسغأ -  دحألا ٢٥ 
 . رهشوب ·-¤اومل  ة%7ح5لا  ةرادإلل  اًقفو  ةعاس  Nإ ٢٠  -klب ١٢  ام  قرغتس¹و  ع�بسألا   ,-

. ةدحا  ةرم و عئاض5لاو  با«رلا  طخلا  لمح^س   
 

تامدخ  ل\اقم  رالود  نويلم  ةم^ق\ ٥٠٠  اًدقع  جن%�ب  ةك�°  لوصح  نع  ة^ك%7مألا  عافدلا  ةرازو  تنلعأ  سطسغأ -  ،ءاع�رألا ٢٨ 
 ,-

. رخألاو   ٢٠٢١ ,-
. لو  ألا م^لس�لا  عم  ة%�جلا  ةنا^صلا  مقاوط  ب%ردت  اهيفو   ، يوجلا ي�lمألا  رطق  حالسل  ةع\اتلا  تارئاطلل 

 .٢٠٢٦ 
 

 



 

ةفرغ  سIئرب   m12تل
. س ،  ¹را\ ساموت  ،ةقاطلاو  ةmداصتقالا  نوؤشلل  ةmداحتالا  ةرازولا\  -¤املألا 

. ةلودلا  ر%زو  سطسغأ -  ءاثالثلا ٢٧ 
رامث�  سال -klكمت ا كلذكو  نيدل5لا  -klب  نواعتلا  ز%$عت  fع  ن  افرطلا زكرو  .-klلرب   ,-

. -¤اث ، 
. لآ  مساج  نب  ةف^لخ  رطق ،  ةعانصو  ةراجت 

 . ب%7ق لا ل5قتسملا   ,-
. رطق  Nا  ةف  ^ل �lمألا خ ةوعد  ل5ق  س¹را\   . رامث�سالا صرفو  ص  اخلا  

 
ة^دوعسلا  ةU_1علا  ةWلمملا   

ةمصاعلا   ,-
. تاروطتلل  امهقلق  نع   mنا�7ع «�2شم 

z
ا نا^ب 

ً
ا ن  اردصت ة^تارامالاو  ةmدوعسلا  ة^جراخلا  ات  رازو سطسغأ -  -klنثالا ٢٦ 

،نم^لا  نمأو  ةمالس  fع  ظافحلا\  امهما-�2لا  دmدج  نم  نادكؤ%و  ن  افرطلا دÂأ  ث^ح   ، ةوبشو -klبأ  .�2ظفاحمو  ندع  ةتقؤ  ملا ة^نم^لا 
راوحلا  رمتؤم  روضح  fع  ة^نم^لا  ةموكحلاو  -klي��نجلا  -klيلاصفنالا  اوثحو  .ىرخألا  ة^باهرإلا  تامظنملاو  -klيثوحلا  ة�راحم  fعو 

 . ةدج  ,-
. ح�2قملا  .-�طولا   

 
.Ä%7مألا  ة^جراخلا  ر%زوب  12تل 

. m ز%$علا د5ع  نب  ناملس  نب  دلاخ  �lمألا  يدوعسلا  عافدلا  ر%زو  بئان  سطسغأ -   Å ءاع�رألا ٢٨ آب،
اهلوحو  ندع   ,-

. ام^س  ،نم^لا ال  بونج   ,-
. عضولا  fع  .¥اسأ   ÇشÈل نافرطلا  زكر  ث^ح   . نطنشاو ةمصاعلا   ,-

. يو  بموب كmام 
ةدحو  معدت  اهنأ  دmدج  نم  ةدحتملا  تاmالولا  تدÂأ  .ة^نم^لا  ةموكحلا  تاوق  .Nاصفنالا  .É¤ونجلا  .Nاقتنالا  سلجملا  -klب  تارتوتلاو 

نالوؤسملا  اهشقان  .�2لا  ىرخألا  تاعوضوملا  -klب  نمو   . .É¤ونجلا .Nاقتنالا  سلجملل  ة^لاصفنالا  فادهألا  ضراعتو  ،نم^لا  -Êارأ 
.

،رارقتسالل  ةعزعزملا  -¤ار 
. يإلا ماظنلا  ةطشËأ  ةهجاومو  ،جيلخلا   ,-

. ةحالملا  ة%7ح  ز%$عتل  ىوقأ  يرح\  .-�مأ  نواعت  Nإ  ةجاحلا 
 . ةق طنملا  ,-

. ناسËإلا  قوقحو   
 

ة^¬بلا  fع  -klيثوحلا  تامجه  دعاصت  ه^ف   mنيد نا^ب 
ً

ا  mردص ةدحتملا  ممألل  عباتلا  نمألا  سلجم  بآ -   Å سطسغأ ،سIمخلا 29 
نم  ألا سلجم  برعأ  ام«  .روفلا  fع  تامجهلا  ەذه  فقو  Nإ  ةعومجملا  اعدو  ةmدوعسلا  ة^�7علا  ة;لمملا   ,-

. ة^ندملا  ة^تحتلا 
-Êارأ 

. ةدحو  fع  ظافحلاو  سفنلا  ط5ض  Nإ  ة^نعملا  فارطألا  عيمج  اعدو  نم^لا  بونج   ,-
. د^عصتلا  ءازإ  قيمعلا  هقلق  نع  .Nودلا 

ندم  ەاجتا\  نويثوحلا  اهقلطأ  ة^�سIلا\  خــــ%راوصو  را^ط  نود\  تارئاط  ةدع  ع�بسألا  اذه  فلاحتلل  يوجلا  عافدلا  ض�2عا  .دال5لا 
. ةmدوعسلا ة^�7علا  ة;لمملا   

  
ةدحتملا  ةU_1علا  ت  ارام إلا  

 
.Ïانطصالا  ءا«ذلا  تالاجم   ,-

. نواعتلا  ز%$عتل  "يواوه"  عم  ة^ج^تا�2سا  ةمق  دقعت  .É¤د  ەا^مو  ءا�7هك  ةئيه  سطسغأ  د ، ٢٥  حألا
لولحلا  لضفأ  لدا5تو  ،رامث�سالا  تالاجم   ,-

. -klفرطلا  -klب  نواعتلا  رطأ  قيمعت  Nإ  ة^ج^تا�2سالا  ةمقلا  تفدهو  .®قرلا  لوحتلاو 
ة^باحسلا  تاصنملاو  ةتمتألاو  .®قرلا  لوحتلاو  ة^كذلا  تا5Èشلاو  تا^نقتلاو  راÈتبالا  لاجم   ,-

. ة^ملاعلا  تاسرامملاو  براجتلاو 
نم  "يواوه"و  ةئيهلا  لمعتس  ث^ح  ،.Ïانطصالا  ءا«ذلل  ك�2شم  �Éتخم  قالطإ  ة^ج^تا�2سالا  ةمقلا  تدهش  .Ïانطصالا  ءا«ذلاو 
مت  ام«  ؛طسوألا  ق��لا  ةقطنمل  .Ïانطصالا  ءا«ذلا  تا^نقت  fع  دمتعت  ة^مقر  تامدخ  قيبطتو  ،ر%�طتو  ،ثادحتسا  fع  هلالخ 

تا^نقتلاو  ةع\ارلا  ة^عانصلا  ةروثلا\  ةقلعتملا  ة^نقتلا  تالاجملا  فلتخم   ,-
. ةئيهلا  -1ظومل 

. ر%�طتلاو  ب%ردتلا  جمانرب  قالطإ 
.�2لاو  ،"يواوه"  ةك�°و  ةئي  هلا نم  لÔل  ة^ج^تا�2سالا  فادهألا   mققح ام\  نواعتلا  ز%$عت  fع  امهصرح  نافرطلا  دÂأو  .ة^لالحإلا 
ةدافتسالا  ز%$عتو  ،ملاعلا  لوحو  تارامإلا  ةلود   ,-

. ة^مقرلا  تامدخلل  ك�2شملا  ق%�س�لاو  ،ةك�2شم  ة^مقر  تامدخ  ر%�طت  لمش� 
. اهنم  

 
Nوألا  �Éتعت  .�2لاو  لامعألا  تاد^س  ةقا\  ،ءاع�رألا  ،"زÂار"  ةmداصتقالا  ةم^خلا  سأر  قطانم  ةئيه  تقلطأ   - سطسغأ  ٢٨ ، ءاع� ر ألا

ملاع  لوخدل  فغشلا   mنهئلم ·¤اللا 
. تاد^سلل  ا%Õح  اهم^مصت  متو  ،ةدحتملا  ة^�7علا  تارامإلا  ةلود  ىوتسم  fع  اهعون  نم 

تاونس ةقا\ 3  وأ  ةنس  ةقا\  -klب  را^تخالا  ةmداصتقالا  ةقط  نملا  ,-
. ةك�°  سIسأتب  بغرت  لامعأ  ةد^س  يأ  ناÈم�Øو   . لامعألا ا . تل«و  

ةعا5ط  تامدخو  زÂارل  ةع\اتلا  ةك�2شملا  تادحولل  ا^ناجم  امادختسا  لمش�  .�2لاو  ةفاضملا  ةم^قلا  تامدخ  اmازم  رفوت  ناتقا5لا 
ةماقإ  تا�lشأت  fع  لوصحلا  ة^له  أو ،زÂارل  ةع\اتلا  تامدخلا  زÂارم   ,-

. تامدخلا  fع  مmدقتلا  ة%�لوأو  لمعلا  تاقاط5ل  ة^ناجم 
. ةدحتملا ة^�7علا  تارامإلا  ةلود\   

 
عنمل  ة^باهرإلا  تا^شIل^ملا  دض  ندع  ةتقؤ  ملا ةمصاعلا   ,-

. ةق^قد  ة%�ج  تاراغ  تارامإلا  تذفن  سطسغأ -  سIمخلا ٢٩ 
-Êوفلا  نم  ةد  ^فتسم  ، ة^ضاملا ةل^لقلا  عيباسألا  رادم  fع   Ëاهطاش ة^باهرإلا  اmالخلا  تداز  ث^ح  ،فلاحتلا  تاوق  دض  تامجهلا 
fع  zادر  تامجه  لا تءاجو   . ة^نم^لا ة^مو  كحلا تاوقلا   mبراح تارامالا  نم  م  وعدملا .Nاقتنالا  سلجملا  نأ   mركذ  . نم^لا بونج   ,-

.
�ره  د5ع .-�م^لا  سIئرلا  مهتاو   . باهرإلا\ ةط5ترملا  ةحل  سملا تاعامجلا  ل5ق  نم  ندع  راطم   ,-

. فلاحت  لا تاوق   fقباس ع موجه 
 . ة^موكحلا تاوقلا  فادهتسا\  تارامإلا  يداه  روصن   م

 
 



 

 


