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20 1420 14 \\ 66 \\ 3030 بيبأ -  -  بيبأ لتلت   دمأ / / دمأ

نمنم ليئارسإ " " ليئارسإ  " " نكمُي نكمُي ندرألا   ندرألا عمعم   دودحلا   دودحلا ىلعىلع   نيتم   نيتم رادج   رادج دييشتب   دييشتب انمزلي   انمزلي طسوألا   طسوألا قرشلا   قرشلا يفيف   ديدجلا   ديدجلا عقاولا   عقاولا نإنإ   وهاينتن   وهاينتن نيماينب   نيماينب يليئارسإلا   يليئارسإلا ءارزولا   ءارزولا سيئر   سيئر لاق   لاق
".". ةيليئارسإلا ةيليئارسإلا ةينمألا   ةينمألا ةرطيسلل   ةرطيسلل ةعضاخ   ةعضاخ نوكتس   نوكتس ةيلبقتسملا   ةيلبقتسملا ةينيطسلفلا   ةينيطسلفلا ةلودلا   ةلودلا قطانم   قطانم  " " نأنأ اًدكؤم   اًدكؤم اهدودح ، ، اهدودح نعنع   عافدلا   عافدلا

عمعم مئاد   مئاد قافتا   قافتا يايا   راطا   راطا يفيف   ندرالا   ندرالا روغ   روغ يفيف   ةيليئارسالا   ةيليئارسالا ةينمالا   ةينمالا ةرطيسلا   ةرطيسلا ةلصاوم   ةلصاوم نعنع   ليدب   ليدب اذلو  الال   اذلو ندرالا   ندرالا حاتجت   حاتجت دقدق   يمالسالا   يمالسالا فرطتلا   فرطتلا ةجوم   ةجوم نانا   لاقو   لاقو
.نيينيطسلفلا .نيينيطسلفلا

ةفضلا ةفضلا يفيف   اهدجاوت   اهدجاوت ربع   ربع ليئارسإ   ليئارسإ يمحتس   يمحتس يتلا   يتلا يهيه   هتاوق   هتاوق  " " نأنأ دحألا   دحألا سمأ   سمأ بيبأ " " بيبأ لتلت   "ـ"ـ بب يموقلا   يموقلا نمألا   نمألا تاسارد   تاسارد دهعمل   دهعمل رمتؤمب   رمتؤمب هلهل   ةملك   ةملك لالخ   لالخ وهاينتن   وهاينتن فاضأو   فاضأو
".". ندرألا ندرألا روغو   روغو ةيبرغلا   ةيبرغلا

.هلوق .هلوق دحدح   ىلعىلع   ةليوط ." ." ةليوط نينس   نينس رادم   رادم ىلعو   ىلعو ةلماك   ةلماك ةروصب   ةروصب ةيليئارسإلا   ةيليئارسإلا ةينمألا   ةينمألا ةرطيسلا   ةرطيسلا تحت   تحت نوكتس   نوكتس ةيلبقتسملا   ةيلبقتسملا ةينيطسلفلا   ةينيطسلفلا ةلودلا   ةلودلا ةقطنم   ةقطنم  " " نأنأ ىلإىلإ   راشأو   راشأو

امب امب ةزغ   ةزغ عاطق   عاطق يفيف   لصح   لصح امك   امك اهيلع   اهيلع ةيمالسإ   ةيمالسإ ىوق   ىوق ةرطيسو   ةرطيسو ةطلسلا   ةطلسلا طوقس   طوقس ىلإىلإ   يدؤيس   يدؤيس ةفضلا   ةفضلا نمنم   ةيليئارسإلا   ةيليئارسإلا تاوقلا   تاوقلا باحسنا   باحسنا  " " نأنأ ىلعىلع   وهاينتن   وهاينتن ددشو   ددشو
".". ليئارسإ ليئارسإ نمأ   نمأ ددهيس   ددهيس

رارقتساو رارقتساو دودحلا ، ، دودحلا ةيامح   ةيامح ليئارسإ :" :" ليئارسإ  " " هجاوت هجاوت تايدحت   تايدحت عبرأ   عبرأ دوجو   دوجو ىلإىلإ   اًهونم   اًهونم هتياهن ، ، هتياهن ىلإىلإ   لصو   لصو ماع   ماع 10 010 0 لبق   لبق عقو   عقو يذلاو   يذلاو وكيب   وكيب  –  – سكياس سكياس قافتا   قافتا نأنأ   ركذو   ركذو
.ةيوون .ةيوون ةلودل   ةلودل لوحتلا   لوحتلا نمنم   ناريإ   ناريإ عنم   عنم ىلعىلع   لمعلل   لمعلل ةفاضإ   ةفاضإ فرطتملا ،" ،" فرطتملا مالسإلا   مالسإلا  " " راشتنا راشتنا عنمل   عنمل يميلقإ   يميلقإ نواعتلاو   نواعتلاو ناكسلا ، ، ناكسلا زكارمو   زكارمو ندرألا   ندرألا دودح   دودح نيب   نيب امام   ةقطنملا   ةقطنملا

:: افيضم افيضم داركألا ،" ،" داركألا لالقتسا   لالقتسا معدل   معدل ةفاضإ   ةفاضإ لاجملا ، ، لاجملا اذه   اذه يفيف   ةيلودلا   ةيلودلا دوهجلا   دوهجلا معد   معد ليئارسإ   ليئارسإ ىلعىلع    " " نإنإ وهاينتن   وهاينتن لاق   لاق ندرألا   ندرألا نمأل   نمأل شعاد   شعاد تاديدهتب   تاديدهتب قلعتي   قلعتي اميفو   اميفو
".". اهسفن اهسفن نعنع   عافدلا   عافدلا يفيف   ةردقلا   ةردقلا اهيدلو   اهيدلو يوق   يوق شيج   شيج اهلو   اهلو رقتسمو   رقتسمو لدتعم   لدتعم دلب   دلب ندرألا   ندرألا ""

ندرألا   ندرألا عمعم   دودحلا   دودحلا دادتماب   دادتماب ينمأ   ينمأ رادج   رادج

رطخ رطخ مظاعت   مظاعت عمعم   كلذو   كلذو ندرالا ، ، ندرالا عمعم   دودحلا   دودحلا ىلعىلع   ينمالا   ينمالا رادجلا   رادجلا ءانب   ءانب عورشم   عورشم ذيفنت   ذيفنت يفيف   عيرستلا   عيرستلا وهاينتن   وهاينتن نيماينب   نيماينب لالتحالا   لالتحالا ةموكح   ةموكح سيئر   سيئر مزتعي   مزتعي لصتم ، ، لصتم ديعص   ديعص ىلعىلع  
تونورحا ." ." تونورحا توعيدي   توعيدي  " " ةفيحصل ةفيحصل ينورتكلالا   ينورتكلالا عقوملا   عقوملا هركذ   هركذ امبسح   امبسح حح   ندرألا ، ، ندرألا ىلإىلإ   اهلوصو   اهلوصو لامتحاو   لامتحاو قارعلا   قارعلا يفيف   ةيداهجلا   ةيداهجلا ةيمالسالا   ةيمالسالا تاعمجلا   تاعمجلا

مزتعي مزتعي وهاينتن   وهاينتن ناو   ناو تلمكتسا ، ، تلمكتسا دقدق   يموقلا   يموقلا نمالا   نمالا سلجم   سلجم يفيف   رادجلا   رادجلا ءانبب   ءانبب ةقلعتملا   ةقلعتملا لامعالا   لامعالا نانا   ةفيحصلل   ةفيحصلل ةيضاملا   ةيضاملا ةليللا   ةليللا وهاينتن   وهاينتن بتكم   بتكم يفيف   رداصم   رداصم تركذو   تركذو
.رادجلا .رادجلا اذه   اذه ءانب   ءانب يفيف   لمعلاب   لمعلاب ءدبلا   ءدبلا دعوم   دعوم ديدحت   ديدحت لجأ   لجأ نمنم   ةمداقلا   ةمداقلا ةبيرقلا   ةبيرقلا عيباسالا   عيباسالا لالخ   لالخ تاشاقن   تاشاقن دقع   دقع

عمعم هنأ   هنأ الإالإ   ةددعتم ، ، ةددعتم بابسأل   بابسأل ذّفني   ذّفني ململ   عورشملا   عورشملا نكلو   نكلو ةيقرشلا ، ، ةيقرشلا دودحلا   دودحلا ىلعىلع   رادجلا   رادجلا اذه   اذه لثم   لثم ةماقإ   ةماقإ نعنع   قباسلا   قباسلا يفيف   ثّدحت   ثّدحت وهاينتن   وهاينتن نأنأ   ىلإىلإ   ةفيحصلا   ةفيحصلا تراشأو   تراشأو   
يفيف لمعلاب   لمعلاب ءدبلا   ءدبلا يفيف   عيرستلا   عيرستلا ةرورضب   ةرورضب ىري   ىري وهاينتن   وهاينتن نإف   نإف ندرالا ، ، ندرالا ىلاىلا   رطخلا   رطخلا اذه   اذه لوصو   لوصو لامتحإل   لامتحإل ًارظنو   ًارظنو ليئارسإ ،) ،) ليئارسإ  ) ) نمنم قرشلا   قرشلا ىلإىلإ   ةيمالسالا   ةيمالسالا تاعمجلا   تاعمجلا مظاعت   مظاعت

.ناكمالا .ناكمالا ردق   ردق رادجلا   رادجلا ءانب   ءانب

اندودح اندودح ىلعىلع   وهوه   انل   انل ربكألا   ربكألا يدحتلا   يدحتلا  " " نإنإ ًالئاق : : ًالئاق عوضوملا ، ، عوضوملا ىلإىلإ   بيبأ ، ، بيبأ لتلت   يفيف   دحألا   دحألا سمأ   سمأ يموقلا   يموقلا نمالا   نمالا ثاحبأ   ثاحبأ دهعم   دهعم يفيف   هاقلأ   هاقلأ باطخ   باطخ لالخ   لالخ وهاينتن   وهاينتن قرطتو   قرطتو   
للستلا للستلا تالواحم   تالواحم هجاوت   هجاوت ةيرب   ةيرب قئاوع   قئاوع ةماقإب   ةماقإب انمق   انمق دودحلا   دودحلا هذه   هذه عيمج   عيمج يفويفو   بونجلاو   بونجلاو لامشلا   لامشلا يفيف   انباوبأ   انباوبأ اوقرط   اوقرط دقدق   فرطتملا   فرطتملا مالسالا   مالسالا ىوق   ىوق : " : " ًافيضم ًافيضم ةيقرشلا ،" ،" ةيقرشلا

".". ةيقرشلا ةيقرشلا دودحلا   دودحلا ىلعىلع   ينمأ   ينمأ رادج   رادج ءانب   ءانب وهوه   هبهب   مايقلا   مايقلا انيلع   انيلع يذلا   يذلا لوألا   لوألا رمألاو   رمألاو ةدحاو ، ، ةدحاو ةقطنم   ةقطنم ءانثتساب   ءانثتساب ليئارسإ ) ) ليئارسإ  ) ) لخاد لخاد ىلإىلإ  

ناك ناك اذام   اذام روصتلا   روصتلا ةلواحم   ةلواحم مكنم   مكنم بلطأ   بلطأ انأ   انأ نالوجلا ، ، نالوجلا ةبضه   ةبضه يفيف   ةريخألا   ةريخألا تاونسلا   تاونسلا يفيف   هانمقأ   هانمقأ دقدق   يذلا   يذلا رادجلا   رادجلا ىتحو   ىتحو تاليإ   تاليإ نمنم   جيردتلاب   جيردتلاب رادجلا   رادجلا ءانب   ءانب بجي   بجي : " : " عباتو عباتو   
رصأ رصأ ينلعجي   ينلعجي يذلا   يذلا ببسلا   ببسلا ًاضيأ   ًاضيأ حضاولا   حضاولا نمنم   نالاو   نالاو رصم ، ، رصم عمعم   ةيليئارسإلا   ةيليئارسإلا دودحلا   دودحلا ىلعىلع   ينمأ   ينمأ رادج   رادج ةماقإب   ةماقإب مقن   مقن ململ   ولول   ءانيس   ءانيس يفيف   يملاعلا   يملاعلا داهجلا   داهجلا ىوق   ىوق مامأ   مامأ ثدحيس   ثدحيس

".". ندرألا ندرألا رهن   رهن لوط   لوط ىلعىلع   ىقبت   ىقبت قرشلا   قرشلا يفيف   ليئارسإل   ليئارسإل ةينمألا   ةينمألا دودحلا   دودحلا نأنأ   ىلعىلع  

نيللستملا نيللستملا لوخد   لوخد عنمل   عنمل رصم   رصم عمعم   دودحلا   دودحلا ىلعىلع   مئاقلا   مئاقلا رادجلا   رادجلا هلوط   هلوط يفيف   قوفيو   قوفيو رتموليك   رتموليك   4 0 04 0 0 يلاوح   يلاوح ىلإىلإ   هلوط   هلوط لصي   لصي رادج   رادج نعنع   ثيدحلا   ثيدحلا رودي   رودي ةفيحصلا   ةفيحصلا بسحو   بسحو   
لكاوشلا لكاوشلا تارايلم   تارايلم دينجت   دينجت ىلإىلإ   ىعسيو   ىعسيو ةيموق   ةيموق ةيمهأ   ةيمهأ عورشملا   عورشملا هذه   هذه يلوي   يلوي وهاينتن   وهاينتن نأنأ   ةفيحصلا   ةفيحصلا تحضوأو   تحضوأو ءوجللا ، ، ءوجللا يبلاط   يبلاط ةقرافألا   ةقرافألا نيرجاهملاو   نيرجاهملاو لمع   لمع نعنع   نيثحابلا   نيثحابلا

.يليئارسإلا .يليئارسإلا شيجلا   شيجلا ةرازو   ةرازو ىلعىلع   ةمهملا   ةمهملا ىقلأو   ىقلأو هبهب ، ، ءدبلل   ءدبلل

ديدجلا ديدجلا رادجلا   رادجلا ليومت   ليومت تابوعص   تابوعص

نمألا  الال نمألا زاهج   زاهج نإف   نإف ذيفنتلا ، ، ذيفنتلا زيح   زيح ىلإىلإ   يقرشلا   يقرشلا رادجلا   رادجلا ءانب   ءانب عورشم   عورشم جرخ   جرخ ولول   ىتحىتح   هنأ   هنأ سمأ ، ، سمأ ءاسم   ءاسم وهاينتن ، ، وهاينتن باطخ   باطخ باقعأ   باقعأ يفيف   تحضوأ   تحضوأ ةيليئارسإ   ةيليئارسإ ةينمأ   ةينمأ تاهج   تاهج نكل   نكل
نمنم عورشملا   عورشملا اذه   اذه ليومت   ليومت هنكمي   هنكمي نمألا  الال   نمألا زاهجو   زاهجو .ةيلاملا   .ةيلاملا ةيحانلا   ةيحانلا نمنم   دنجتت   دنجتت نأنأ   ةلودلا   ةلودلا ىلعو   ىلعو يموق ، ، يموق عورشم   عورشم نعنع   رودي   رودي ثيدحلاف   ثيدحلاف  " " .رادجلا .رادجلا اذه   اذه ءانب   ءانب ليومت   ليومت مزتعي   مزتعي

".". نمألا نمألا ةينازيم   ةينازيم

ةدايزل ةدايزل ةيليصفت   ةيليصفت ةطخ   ةطخ ةيليئارسإلا   ةيليئارسإلا ةينمالا   ةينمالا ةزهجالا   ةزهجالا تهنأ   تهنأ ةريخالا   ةريخالا ةنوآلا   ةنوآلا يفويفو   ةقرتخمو ، ، ةقرتخمو ةبئاس   ةبئاس دودح   دودح ربتعت   ربتعت ندرألا   ندرألا عمعم   دودحلا   دودحلا بلغأ   بلغأ ىلإىلإ   ةفيحصلا   ةفيحصلا تراشأو   تراشأو   
.هعافتراو .هعافتراو رادجلا   رادجلا لوطب   لوطب قلعتي   قلعتي اميف   اميف ةزهجالا   ةزهجالا هذه   هذه لخاد   لخاد تافالخ   تافالخ كانه   كانه نأنأ   ةحضوم   ةحضوم ايروسو ، ، ايروسو رصم   رصم عمعم   دودحلا   دودحلا ىلعىلع   لاحلا   لاحلا امك   امك قئاوعلا   قئاوعلا مجح   مجح
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تاينقتو تاينقتو ركبم   ركبم راذنإ   راذنإ لئاسوو   لئاسوو ةيتارابختسا   ةيتارابختسا تامولعم   تامولعم عمجل   عمجل ةينورتكلا   ةينورتكلا لئاسو   لئاسو لمشيس   لمشيس امنإو   امنإو طقف ، ، طقف جايس   جايس ةماقإ   ةماقإ ينعي   ينعي اذهك  الال   اذهك رادج   رادج ءانب   ءانب نأنأ   ةراشإلاب   ةراشإلاب ريدجلاو   ريدجلاو
.ادج .ادج ةعفترم   ةعفترم نوكتس   نوكتس هتفلكت   هتفلكت نإف   نإف كلذلو   كلذلو .رادجلا   .رادجلا لوط   لوط ىلعىلع   ثدحي   ثدحي امام   ةبقارم   ةبقارم حيتت   حيتت

ناك ناك ولول   ىتحىتح   هنأو   هنأو ديدجلا   ديدجلا رادجلا   رادجلا ءانب   ءانب عورشم   عورشم ليومتل   ليومتل ردصم   ردصم يلاحلا   يلاحلا   2 0 142 0 14 ماعلل   ماعلل ةماعلا   ةماعلا ةنزاوملا   ةنزاوملا يفيف   دجوي   دجوي هنإ  الال   هنإ ةيليئارسإلا   ةيليئارسإلا ةيلاملا   ةيلاملا ةرازو   ةرازو يفيف   رداصم   رداصم تلاقو   تلاقو
لوميس لوميس رادجلا   رادجلا ءانب   ءانب ليومت   ليومت نأنأ   ودبيو   ودبيو لاومأ ، ، لاومأ ةيلاحلا   ةيلاحلا ةنزاوملا   ةنزاوملا يفيف   دجوت   دجوت الال    " " هنأ هنأ ىلعىلع   رداصملا   رداصملا ددشو   ددشو .هيلع   .هيلع لوصحلا   لوصحلا نمألا   نمألا زاهج   زاهج لواحل   لواحل ةنزاوملا   ةنزاوملا يفيف   ضئاف   ضئاف كانه   كانه

".". 2 0 152 0 ماعلا  15 ماعلا ةنزاوم   ةنزاوم نمنم  

ىلعىلع ءابعألا   ءابعألا نمنم   ديزيس   ديزيس كلذ   كلذ نإف   نإف عورشملا   عورشملا اذهل   اذهل ةينازيم   ةينازيم دصر   دصر متمت   لاح   لاح يفويفو   نينطاوملل ، ، نينطاوملل ةلودلا   ةلودلا اهمدقت   اهمدقت تامدخ   تامدخ باسح   باسح ىلعىلع   نوكيس   نوكيس اذهك   اذهك رادج   رادج ءانب   ءانب ليومت   ليومت نكل   نكل
كلذلو كلذلو تاونس   تاونس ةدعل   ةدعل اذهك   اذهك رادج   رادج ءانب   ءانب لامعأ   لامعأ دتمتسو   دتمتسو .اهل   .اهل ةيلاملا   ةيلاملا ةرازو   ةرازو ططخت   ططخت يتلا   يتلا ةفلتخملا   ةفلتخملا تارازولا   تارازولا تاينازيم   تاينازيم نمنم   تاصيلقتلا   تاصيلقتلا ىلإىلإ   ةفاضإ   ةفاضإ نينطاوملا ، ، نينطاوملا لهاك   لهاك

.ةلبقملا   .ةلبقملا تاونسلا   تاونسلا تانزاوم   تانزاوم نمنم   هليومت   هليومت متي   متي نأنأ   عقوتي   عقوتي هنإف   هنإف
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