
ىلإ

لكايهلاءاسف~ةلوهلاباتكوءارزولاةداسلاوتاهيسلا

جماربلاءاسفروةلولاوةلقتسملاةيروتسهلاتانيهناو

ةيولولاءاطعإراطإيف2727ةنسلةلودلاةينازيمعورشمدادعإلزنتي
ةيساسلاتامهئلاريوطتوومئلاقنئعيرستوتاهيههتلالكرمرطولاةيامحل-

لكئرمةيعامتحلاةطاحلاحماسو

،رذطولانملاوينطولاعافدلاماهملةيرورضلاتادامتعلاريفوته

ةيساسلاةينبلاوجاتنلاتاموظنمةصاخوةيعاطتلاماهملاليومتماكحإء

،لا~لاخ́ذمريوئمتنم.نكمتيتلاتاهلصلاقسنعيرستو

ةيبرتاتاعاطتلةصاخةيولولاءاطعإويمومعلارامثتسلاةعاجنمعده

اهلاجآ~غيراسثملاذيفنتنامضبةليفكلاتايللاعضووةحصلاوميلعتلاو



يفمكحتلانمنكميامبةلودلاةينازيمزجعةبسنيفصيلقتلاةلصاومل-

للخنميمومعلانياةتلاىوتسم

دعاقتلاوةيعامتجلاةيامحلاةموظنمحلصإةصاخوتاحلصلاذيفنتماكحإه

ةيمومعلاتاسسنملاةلكيهةداعإىلإةفاضلاب،ةيمومعلاةفيظولاثيدحتو

،معدلاةموظنمحلصإو

ةناويةلاوصلختسلاوةيابجلاةرادإدودرمريوطتبةلودللةيتاذلادراوملامعده

ةينطولاةيتامولعملاتاموظنملاعماهكيبشتوةيتامولعملاتاموظنملاثيدحتو

بيرهتلاوينابجلابرهتلاةمواقمو

27١9ةنسل١5ددعةينازيمنليساسلانوناقلارودصلاعبتهنأىلإةراشلاردجتو
خيراتنمءادتبايلعفلاقيبطتلازيحهلوخدرابتعابو٠27٦9يرفيف3.٦يفخرنملا

2727ةنسلةيلاملانوناقعورشمدادعإيفقلطنللريبادتلالكذخأنيعتيهنإف٠هرودص

هبتدرويتلاةديدجلاماكحلاوغيصلابسح

فورظلانسحأيفهتايضتقمقيبطتحاجنلنيلخدتملاةفاكدوهجرفاظتكلذبلطتيو

ةعاجنلاوةيدودرملانمديزموحنعفدللةديدجةيؤوىلعساسلابةينبملاهتاهجوتعمملقأتلاو
ةيقادصملاوةيفافشلائدابمديسجتويمومعلاعاطقلل

ةلودلاةينازيماهيلعتينبيتلاةديدجلاةلكيهلانأىلإقايسلااذهيفريكذكارب~

اهقيقحتةجردساقتوفادهأاهلطبضتةيمومعتاسايسمجرتتجماربوتامهمىلعزكترتس

ءا>لارميقلتارشنمربع
جماربلاةرا»ةحضاوةينرءاطعإدصقطسوتمىدمىلعةينازيملاةجمربمتتامك

ةلوتلاةينازيمةموميدنامضوةيمومعلا

يساسلانوناقلاتايضتقمقيبطتنيمأتلو،ةوجرملافادهلاقيتحت~~و٠ال
دراوملاةنبعتربعةلودلاةينازيميففرصتلاماكحإديزملوفورظلانسحأيفةينازيملل

2٩2٩~ةلوةلاةينازيمعورشمدادعليلاتلايشمتلاعابتإنيعتيهنإف،تاقفنلاديشرتو



أا-ا
اكحلةبطرمرملنسلللودلالينازيمورشمدادعلةديدجلام.

ةمانزوتلا)ل

ريزونمرارقرادصإتت؟ةينازيمللديدجلايساسلانوناقلانم4رلصفلاماكحأبلمع
ةنسللةيلاملانوناقعورشمدادعإةمانزورطبضبقلعتم7ر٦9سرام٦.ليفخرنمةيلاملا

ةبسنلابءاوس2727ةنسلةيلاملانوناقعورشمدادعإلحارمةفاكيفاهدامتعاهبجومبتتيو

ةصاخلاوأةيداعلاتامهملل

بيوبتلا)7
دادعإمتيس٠ةينازيملليساسلانوناقلانم١9وللول5لوصفلاماكحأبلمع

ىضتتمباقحلهرادصإمتيسيذلاديدجلابيوبتلادامتعاب2727ةنسلةلودلاةينازيمعورشم

ةيلاملاريزونمرارق

~رف~اربوجماربوتامهمبسح~اوبيوبتىلعديدجلابيوبتلازكتريو

م~أتبسىطةعزومةتفنللةيداصتقلاةعيبطلابسحيت~ا~~~وةطشنأو

ريبأتلا-تم.

رامثتسلاتاقفن،

ةيلاملاتايلمعلاتاقفن.

ليومتلاتةفن-
ةعزوملاريغوةنراطلاتاقفنلا.

ديدجلابيوبتلاىضتقمبتتهنأىلإةرامثلاردجتو

ءازجلانعكلذكوناثناونعولقأناونعىلإةينازيملاميقتنعيلختلا-

ماسقأ7ىلإامسق١2نمماسقلاددعنمصيلقتلا-
ةعيبطلاىلعدامتعلابكلذوةيلودلاتافينصتلاعمىشامتيامبتاقفنلافينصتةداعإ-

تاقفنلافينصتلرايعمكليومتلارداصمنعيئختلاوةقفننلةيداصتقلا



يلاتلايشمتلاديدجلابيوبتلازرفأدقو
)رييغتنود(.ريجأتلاتاقفنلةبسنلاب~ل
)رييفتنود(.رييستلاتاقفنلةبسنلب.7
)~3(مسقلابةجردملاتكخدتلاتاقفنىلإةفاضلابمت٠تلخةتلاتاقفنلةبسنلاب.3

،اقباس)77(يمومعلاليومتلامسقنمضةجردمتناكيتلاتاقفنلاةفاضإ،~~

ةبساحملاةلجملةعضاخلاريغةيمومعلاتاسسنملاةدنافلدصرتيتلايهو
ضورقلاديدستوتلخدتلاورامثتسلاناونعبةيروتسدلاتاسسنملاوةيمومعلا

~كيأءةيمومعلاتاسسنملاةلكيهةداعإوريوطتحنمويلاملانزاوتلاحنمو

77.922وتامهاسملاناونعب77.82لنيلصفلاءانثتساب)07(مسقلالوصف

ضورقلاناونعب

تاقفنباهجاردإمتيتلاو)77(مسقلاباقباسةجردملالوصفللةبسنلابابوجومتيو

وأةلودلاةينازيملةماعلادراوملاىلع(اهليومتردصمنعرظنلاضغبتلخدتلا

ةيواسمدهعتتدامتعاميسرت،لةفظوملاةيجراخلاضورقلادراومىلع
عفةناتادامتعل

اقبامةرشابملاتارامثتملامسقبةبوبملاتاقفنلالمشت٠ر~لاتتنبنط4-

ةفظوملاةيجراخلاضورقلاةطساوبةلقمملاتارامثتسلااهيلإفاضي)7ل(

ىلعةلومملاتاتفنللةبسنلابةيريدتتلاةفبصلانعيلختلامتهنأواملع.)79(
ةفظوملاةيبراخلاضورقلا

77وتامهاسملا77.92لنيلصفلاصخت:~~ات~اتتن5- 922
ضورقلا
يجراخلاويلخادلايمومعلانيدلادناوفةيوستايرصحقمخي:ري~اتتن6-
دحاومسقبةنراطلاتاقفنلاعيمجتمت:~ز~ارينو~ر~اتتننا7-

تاباممحوةنيزخلايفةصاخلاتاباسحلامضتيتلاةصاخلاتاباسحلاىلإةبسنلابامأ

ةيعرفلاجماربلاوجماربلابسحةئمهملكلخا>اهعيزوتمتياهتاقفننإفةكر~الاوهأ

تاقفن(ةلودلاةينازيمتاففنلىلولاةعبرلاماسقلايفدمتعملابيوبتلاسفكاتفو~لاو

)رامثتسلاتاقفن،تكخدتلاتاقفن،رييستلاتاقفن،ريجأتلا



متهثإف،ليومتلارداصمبقلعتملاىطعملاىلعةظفاحملافدهبهثأىلإةراشلاردجتو
)2(~ا~ةم~دراوه)ا(.يليامكهيلعصيصنتلليتامولعملاماظنلايفةناخصيصخت
ةكراشملالاومأباسح)٥(ةنيزخلايفةصاختاباسح)3(ةفظومةيجراخضورق

طسوتملاىدملاىلعةيتاينازيملاةجمربلا)3

ةثسللةيلاملانوناقدادعإزثأىلعةينازيملليساسلانوناقلانم4لصفلاصندقل

ةنسلكاهنيحتمتيتاونسرىلعدتمتىدملاةطسوتمةيتاينازيمةجمربساسأىلعمتي

ةحضاوةيفريطعيامبةلوةلاةينازيمتاقفنودراومرقطتطبضىلإساسلابفدهتو

ةلوةلاةينازيمةموميدنمضيوجماربلاةرادل

ىلعةيتاينازيملااهتجمربدادعإبةبلاطمتاعاطقلاةفاكثإف،ساسلااذهىلعو
نوناقعورشملةقباطمىلولاةنسلاتايطعمنوكتثيحب2722-2727تاونسثكثىدم
2727ةنسلةيلاملا

زييمتنودعمتجملاتانفةفاكنيبولاجرلاوءاسنلانيبةاواسملاوصرفلاوفاكت)4

سينرشأىلعةريخلاهترقفيفةينازيملليساسلانوناقلانمل9لصفلاصن
نيبصرفلانفاكتنمضتتارشنموفادهأساسأىلعةينازيملادادعإىلعلمعيجمانربلا
زييمتنودعمتجملاتانفةفاكنيبةماعةفصبولاجرلاو>اسنلا

ىلعلمعلاويشمتلااذهيفطارخنلاىلإةوعدمتارازولاعيمجنإفكلذلاعبتو

ةيجيلدتةفصبهميسجت

أ-اا
2م٩مةنسلةلوهلاةينازيموسثمداةعار.

ىلعهيتاينازيمةجمربدادعإفدهبو،هكعأةدراولاةماعلاتاهجوتلاىلعءانب
ةيرتسدلاتانيهلاولكايهناوةيمومعلاتاسمنملاوتارازولاةفاكثإف،طسوتملاىدملا

جماربلابسح2722،2727ةلبقملاثكثلاتاسللةسنلاباهتاريدقتميدتتبةبلاطم



ةلصاوتملاعيراشملاوةقباسلاتادهعتلاوةيمازللاتاقفنلاىلإةيولولاءاطعإمتيو

جماربلابةقلعتملاتاقفنلاءاضتقلادنعاهيلإفاضيو،اهنعنعملاةيموكحلاتارارلاو
ةيولولاتاذةديدجلاعيراشملاوةيونسلا

:ريجأتلاتاقفن)م

تاونسثلثلالكخاهذيفنتمتيتلاةينانثتسلاجماربلاوةلوذبملادوهجلانممغرلاب
ةدايزللديدججمانربرارقإةجيتناماهاعافترااددجمروجلاةلتكلجستنأرظتني،ةريخلا

كلذكولغشلليسنوتلاماعلاداحتلاعمىضمملاقافتكلاعبتماعلاعاطقلابروجلايف

كلسلاضعبةدنافلةررقملاةيصوصخلاتادايزلا

لمعلانيعتيهنإف،ةمداقلاةرتفلاللخروجلاةلتكيفمكحتلاديزمىط~رحوال

ةيلاتلاتاءارجلاوريبادتلاقيبطتىلع
ضعبيفوأنيوكتلاسرادميجيرخءانثتساب،ةديدجتابادتنايأرارقإم~-

ةيولولاتاذةتلملاتاصاصتفلا
غوطبلبتركجلاوأيداعلاءاوسدعاتتلاىلعتلاحلانعةجتانلاتاروغشلاضيوعتمدع-

ةنراطلاةرداغملاتلاحنعوأةينوناقلانسلا
ةيضقنملاةنسلاءانثتسابتابادتنلاصيخارتلضاوفلقنمدع-
نيبءاوسةرختلاليرشبلادراوملافيظوتةداعإبةدكأتملاتايجاحلاةيطفتىلإيعسلا-
ددعرملاليعفتراطإيفتاهجلانيبوأةيمومعلاتاممسنملاوأةيرازولالكايهلا

تاءارجإوطورشطبضبقلعتملاو527١توأا5يفخرنملا27١لةنسل٦٦43

ةغبصلاتاذةيمومعلاتاسسنملاوةيلحملاتاعامجلاوةلودلاناوعأفيظوتةداعإ
ةيرادلا
اهرصحوزيمتلاوةرادجلائدابمىلإاهعاضخإوةيونسلاتايقرتلاجماربيفمكحتلاديزم-

ةيلاتلاتايوتسملايف
ةيقرتلاطورشاهيفرفوتتيتلاططخلانم٥/و57هاصقأ:ةيباقرلاككسلاه

ةيقرتلاطورشاهيفرفوتتيتلاططخلانم٥/و٠27ىرخلاككسلاه

ةيساسلااهتمظنأبءاجامقيبطتةيصوصخلاككسلاه



ةينعملاةنسلانمةريخلاةيثلثلاللختايقرتلاليعفتمتيو

٠ءادلابايلعفاهطبروةدنسملاجاتنلاةحنمديشرتديزم-

عمزجنملايلعفلالمعلاتوبثرماسأىلعاهدانساب،ةيفاضلاتاعاسلايففرصتلاماكحإ-
لمعلااهبيراجلاةينوناقلاصوصنلابطوبضملاددعلانم٥/و57ىوتسميفاهفقسديدحت

نأىلعديكأتلاعم.ةلمعلاوةيفيظوططخبنيفلكملاريغناوعلاونيواودلاناوعلةبسناب

ةيضيوعتةحارتسادانسإوهأدبملانوكي

مافتإوحيقنتبقلعتملانوناقلاعورشمىلعةقداصملاةلاحيفهنأىلإةراشلاردجتو
ىلعنيقابلاودعاقتللةيركسعلاوةيندملاتايارجلاماظنبقلعتملال995ةنسل٦2د~نفكا
نيعتيهنإف،بعشلاباونىلجمفرطنم927١ةنسللخيمومعلاعاطقلايفةايحلاديق
ةلومحملاتامهاسملاةبسنيفعيفرتلاةصاخوتاريدقتلاطبضدنعكلذبرابتعلانيعبذخلا

دعاقتلانسيفديدمتلاولفشملاىلع

رييستلاتاقفن)2

ىلإةوعدمتانيهلاوتاسسنملاوتارازولاةفاكنإف،تاقفنلانمعونلااذهصوصخب
_كلذو2722-2727ةلبقملاةرتفلالماكللخاهديشرتلاهدوهجةفعاضم

نواجتمدعىلعديكأتلاعم،جماربلانيباهعيزوتماكحإواهديشرتواهيفوكحتلاديزم-

تاثادحإوأةعسوتتايلمعنعةرجنملاتاقفنلاةيطفتلاساسأهجوت٩~<د3درومتبن

تادلختمةيوستلوأةديدج
لكايهلاىوتسمىلعةلجسملاتالختملللماكدرجبةيلاملاةرازوحلاصمة٩ا~<

ةلودجلحرتقمميدقتو،نييمومعلانيدوزملاهاجتةيمومعلاتاسحنملاوةيرانلا

اهتيوست
ءاجامبمازتللاىلعديكأتلاعمةيرادلالقنلالناسولوطسأيففرصتلاماكحإديزم-

لامعتساصوصخبضرغلايفةرداصلالمعلااهبيراجلابيتارتلاوريشانملاب

ةيفيظولاتارايسلابةصاخلاوأاهاوسنودةيرا>لاضارغكلةحلصملاتارايس
كلذوكامعتسللةلباقريغتحبصأيتلاتارايسلايفتيوفتلاتاءارجإبعارسلاء

ةيراتعلانوشلاوةلودلاكلمأحلاصمعمقيستلاب



دودحيفءاقبللجراخلابتامهملاوةماقلاوتلابقتسلاتاتفنيفمكحتلاديزم-

ةمسرملاتادامتعلا

تاقاطلالامعتسلهجوتلامعدللخنم،ةقاطلاكلهتساديشرتىلعلمعلاديزم-

عفترملاككهتسلاتاذتاسسنملاوتاءاضفللةبسنلابةصاخةددجتملاوةليدبلا

رامتتسلاتاقفن)3

مييقتلابقلعتملا27٦9يام7ليفخرنملا٧7ددعيموكحلاروشنملارودصلاعبت
لوحةيوهجلاوةيعاطقلاريراقتلاميدقتنيعتيهنإف،2727ء2رللططخملليلحرملافصن
ةيلمعيفقلطنللادادعتساهبةدراولاعيراشملانييحتويمكلاىوتسملاىلعهناجنامدتت
مداقلايسامخلاططخملادادعلةبسانملاةيضرلاريضحتومييقتلا

يموكحلارملاتايضتقمقيبطتىلإةوعدمتاوازولاةفاكنأىلإريكذتلاردجيامك
مييقتلدحومراطإثادحإبقلعتملا27لاسرام29يفخرؤملا2رلمةنسلر94ددع
تاساردلاوأةيمومعلاعيراشملاميدقتىلعةصاخصنتيتلاةيمومعلاتارامثتسلاةرادإو
ىلعةقفاومللةينطولاةنجللافرطنماهيفتبللةلودلاةينازيمباهجاردإمتييتلاةينفلا
ةيلاملاةرازوىلعاهتلاحإلبقةيمومعلاعيراشملا

ةرازوحلاصمىلإلصفميدامويلامريرقتميدقتنيعتيهنإف،كلذىلإةفاضلابو
وكشتيتلاةلطعملاعيواشملاىلعزيكرتلاعمتاهجلابةزجنملاعيراشملالوحةيلاملا

اهزاجنالامكتسامتيتلاعيراشملللماكدرجىلإةفاضإاهبابسأنايبوذيفنتلايفتابوعص
ةرفوتملاتادامتعلانايبعمايناهناهنعيلختلامتيتلاوأ

يفتاهجلابةيومنتلاعيراشملازاجناويمومعلارامثتسلاقسننمعفرلافدهبو
ةيلاتلاتاهجوتلادامتعاىجريفورظلانسحأ

يفايلكاهلامكتسلةلطعملاوةلصاوتملاجماربلاوعيراشمللةقلطملاةيولولاءاطعإ-
لاجلابرقأ



)ةيولولاءاطعإ،ةديةبناحير~ةبسنلاب-

ةيرازولالمعلاتاسلجراطإيفاهرارقإمتيتلاةيونسلاجماربلاوعيراشملا-
ةقيضملاةيرازولاسلاجملاو

قيقحتيفةرشابممهاستيتلاىربكلاعيرامثملاوةيلاعلاةيدودرملاتاذعيراشملا-
ىلعتاهجلايفةيمنتلاقسنبعفدتنأاهنأشنميتلاوءةيمومعلاتاسايسلافادهأ
يمكلاويعونلانييوتسملا

فورظنيسحتيفمهاستيتلاةيتحتلاةينبلاعيراشمه

ةيولولاتاذقطانملاب
ةنايصلاوةنيهتلاجماربمعد-
ةينفلاتاساردلاةصاخوعيراشملاهذهميسرتلطورشلاعيمجرفوتنمةكأتلا-

دراومىلعوأةينازيمللةماعلادراوملاىلعءاوسليومتلارداصمويضارلاو
ةفظوملاةيجراخلاضورقلا

اهتجمربفدهبعيراشملادادعلةيرورضلاتامماردلابمايقللةمزللاتادامتعلاميسرت-
ةلبقملاتاينازيملاب

ةئيهتلاةلثمأراطإيفكلنو،عيراشملازاجنليراقعلانوزخملاريفوتىلعلمعلا-
تاهجلابةينارمعلا

ماعلانيعاطقلانيبةكارشلاراطإيفليومتلارداصموتايلآعيونتىلعديكأتلا-
ىربكلاةيمومعلاعيراشملازاجنلصاخلاو

دامتعاكبقتسممتيس،ةينازيملليساسلانوناقلاماكحأبكمعهنأىلإةراشلاردجت~

يلاتلايشمتلا

ةيجراخلاضوتلاةطساوبةلقمملاتادامتعللةيريهقتلاةغبصلانعيلختلا>
ديدحتكلذلاعبتنيعتيويلاملاطابضنلاوةيفافشلانمديزمءافضإفدهب~~ا
~~اوليصنوتاةلولانيبةعقوملاتايقافتلااهيلعتصنيتلاةيقيقحلاتايجاحلا

يفتاعاطقلاةدنافلاهصيصختمتيميتلاتادامتعكلزواجتنودو،ةقدلكبلومملا

ةلودلاةينازيملةماعلاتانزاوتلاراطإ



هنإفيلاتلابو،رامثتسلاتاقفنمسقبديدجبيوبتدامتعاوجءاربلانون٩نهينتا-

قرافلاساسأىلعةيتبتملادهعتلاتادامتعاميسرتةلصاوتملاعيراشمللةسئلامنيعتي

قيسنتلاددصلااذهيفمتيوايلعفةعوفدملاتادامتعلاوةمسرملاعو~ا~نيب

فورظلانسحأيفةيلمعلاهذهبمايقلانيمتلةيلاملاةرازوحلاصمعم

ةيمومعلاتاسسنملاتاقفن)4

ددصلااذهيفنيعتيهنإفةيمومعلاتاسسؤملاتاينازيمصوصخب

يتناةيمومعناجماربئابسحاهجاودإو،ةيمومعلاتاممسنمللةيتاذلادراوملاةنبعتماكحإ-
تايجاحلاةيطغتلةرفوتملالضاوفلاحباردإىلعصرحلاعماهفادهأقيقحتيفمهاست

ةدكأتملاتايجاحلاوةرظتنملاةيقيقحلادراوملانيبقرافلادودحيفةلوذلاةحنمرصحو

تاقفنلانم

يثلاكعزوثطاسثألثكثىلعلمومعلاثاسسؤملاهدئافلهدنسملاأحنملافرصمثم-

ةنسلاةيادبيففرصي٥لولرةبسنزلولا~اه

ريه~ا~اه
ةيناثلاةيسادسلانمءادتبافرصي٥~وىرةبسن٠

دعبحتفيو،ةنسلانمةريخلاةيثلثلانمءادتبافرصي٥~وررةبسن.ث~ا~اه

ذيفنتقسنوةقباسلاطاسقلافرممةيفيكلوحللعميلامويدامريرقتميدقت

ةينعملاةسسنملاةينانيم

ةصاخلاتاباسحلا)5

اهتاتفنعيزوتمتيو٠تاقفنلا٠ذهلةبسنلاب٠لعأاهيلإراشملاتاهجوتلاىمفندامتعامتي
دمتعملابيوبتلارمفنلاقفووةطشنلاوةيعرفلاجماربلاوجماربلابسحوةتهملكلخا>

تاريدقتلاطبضماكحإديزمىلعديكتلاعم،ةينازيملاتاتفنلىلولاةعبولاماسقلايف
~نكرنئا~ةدكأتملاوةرظتنملاتايجاحلادودحيفاهتاقفنبةصاخلا
ةيريةقتلا



لصاخلان~ا)6

دامتعاىلعاصننيذلاةينازيملليماسلانوناقلانم44و4رنيلصفلاماكحأبلمع

يتلاخيراوتلاؤةصاخلاتامهملاتاينازيمعووشمدادعإتاءارجلةبسنلابصاخراطإ
ءاضقللىلعلاسلجملاوبعشلاباونسلجميلاوتلاىلعيهو،اهمارتحانيعتب

اهنيناوقصنتيتلاةيلاملاوةيرادلاوةيلدعلاةيناضتلالكايهلاوةيووتسدلاةمكحملاو
يفكلذمتيو،ةلقتسملاةيروتسلناتائيهلاوةيلامئاوةيرادلاةيلكقتسلاىلعةيساسلا
ةلودلاةينازيمعورشمراطإ

2727لنسلللودلالبنازبملءادلاراطإردادك~.ااا

يفايونسامهدادعإمتينيتيساسأنيتقيثوىلعجماربلاوتامهمللءادلاةعباتموةدايقينبنت
ءادكليونسلاريرقتلاوءادلليونسلاعورشملاامهوةلودلاةينازيمدادعإراطإ

روشنملااذهلةقحلملاوامهيلكلةدحوملاةلكيهلابممحنيتقيثولانيتاهدادعإمتيو

ةدحومةديدجةيتامولعمةموظنمللغتسايفقلطنلاب2ل(9ةيراجلاةنسلازيمتتو

ةرورضىلإريكذتلاهجوتيوةمهملكلةبسنلابجماربلاءادأةعباتمودادعلةصتمخمو

فادهلاةعباتملجماربلاءاسفرفرطنماهليعفتوةروكذملاءادلاقناثودادعإدنعاهدامتعا

ىوتسملاىلعجماربلايفنيلخدتملاةفاكىلإةلوكوملاةطشنلاوتارشنملاللخنم
يوهجلاويزكرملا

٦5يفحنرنملاةيلاملاريزوديسلارارقبة>راولالاجلابمازتللاةرورضبريكذتلاردجيامك
ةلاحإصوصخبةنسللةيلاملانوناقعورشم»دعإةمانزورطبضبقلعتملا927١سرام

ءادلاقناثو



27ل8ةسل،ادللىسلاريرقلادادعإ)١

ةوعدمفادهلابسحةينازيملايففرصتلاةموظنمبتطرخنايتلاتارانولاثإ

تاريدقتوتامازتللاعمقفاوتيامب،27ل9ةنسناونعبءادللةيونسلااهريراقتدادعإىلإ
ةرازوحلاصمىلإاهتلاحإو27ل9ةنسلءادللةيونسلااهعيراشماهتنمضتيتلاتازاجنلا
ةنسللةلودلاةينازيمدادعإةمانزورلاقبطةيلاملا

ةيلاتلاةيساسلارصانعلاىلعريرقتلااذهدادعإدنعديكأتلاعم

روشنملااذهبةقحلملاةنكيهلامارتحا-
اهقيقحتمتيتلاجناتنلابقلعتياميفةصاخوهبةجردملاتاموعملاةيقادصموةخص-

ةلجسملاقراوفلاتاريربتو
ةبسنلابءادلاريوطتونيسحتبيلاسأحارتقاواهليلحتواهتيقحتمتيتلاجناتنلامييتت-

2727ةنسلةيناهنلاءادلاحيراشمدادعإدنعاهدامتعلجمانربلكل

7727ةسل،ادللروسلاعورشملادادعإل7

بسحديدجلابيوبتلاقفوةيلاملاةرازولاهتاينازيمميدقتبناجىلإةوعدمتارازولاةفاكنإ

2٩20~ءادطةيونسلاعيراشملاميدقتودادعإىلإ،ةينازيملليماسلانوناقلاماكحلاقبط

يونسلاعورشملاةلكيهعمقفاوتيامب2722-2727يعاطقلاىدملاطسوتمتاقفنلاراطإو
روشنملااذهبقحلملاءادكل

2727ةنسلءا>للةيونسلاعيراشملاةشقانمودادعلةبسنلابةماعلاتاهجوتلاروحمتتو

ةيلاتلارصانعلالوح
حةمهمللةماعلاةيجيتارتملاراطإيفجمانربلاةيجيتارتسإطبضىلعديكتلا-

ةفصبولاجرلاوءاسنلانيبةلجسملاقراوفلابرابتعلايعبذخلاىم~ا
زييمتنودعمتجملاتانفةفاكنيبةماع

نفاكتوةاواسملارابتعابجمانربلاتايولوأبفادهلاطابتراةرورضىلعديكأتلا-
زييمتنودعمتجملاتانفةفاكنيبةماعةفصبولاجرلاوءاسنلانيبصرفلا



ةقلعتملاكلتاهنمةصاخوفادهلاقيقحتىوتسمايلعفىمكعتءادأتارشنمدامتعا-

عمتجملاتانفةفاكنيبةماعةفصبولاجرلاوءاسنلانيبةلجسملاقراوفلاصيلقتب
جناتنلاتارشنمسيركتولناسولاتارشنمبنجتعم،زييمتنود

ةفدهتسملاةميقلاديدحتىلعلمعلاوقيقحتللاهتيلباقوتارشنملاةيعقاوىلعديكأتلا-
~رشنملكل

ةطشنلاطبضولمعلاجمانربليعقاووحضاوميدقتىلإجماربلاءاسفرةوعذ-

تارشنمللة>وشنملاميقلاقيقحتبةليفكلاتلخدتلاو)ةيونسلاةيلاملااهتمجرتعم(

ميقوفادهلاىلع2727ةنسةينازيمتاشقانم»نتساىلعلمعلافدهب
ةنسلانمفنلاهقيقحت>ارملاتارشنملا

راوحقيثوتوليعفثراطإيف(نييمومعلانيلعافلامهأبةصاخلاتاقاطبلاريمعت،
ءا٠لليونسلاعورشملاةلكيهنمضجودملاجذومنلابسح)يدومعلافرصتلا
روشنملااذهبقحلملا

باتكوءارزولاةداسلاوتاهيسلانموجرملاف،عوضوملاةيمهلارظنوماتخلايفو
ديقتلاجماربلاءاسفروةلولاوةلقتسملاةي~هلاتانيهلاولكايهلاءاسفروةلوةلا

ةنسللةيلاملانوناقعورشم>ادعإةمانزوربءاجاملكمارتحاوروشنملااذهتايضتقمب

ىلعصرحلاةياغبذيفنتلازيحهعضووهقيبطتبةليفكلاةيرورضلاتاءاوجلاةفاكذاختاو

اهبءاجيتلاتاهجوتلاوتايضتقملالكقيبطتوةيمومعلاةيلامللةماعلاتانزاوتلاقيقحت
ةينازيمللديدجلايساسلانوناقلا

ةميق(ليوطلاوأ)رثكأوأتاونسثلث(طسوتملاىدملاىلعاهغولببجمانربلاىمينردقعتييتلاةميقلايهرشنمللةفدهتسملاةميقلا~
ةفدهتسملاةميقلاغولباهللخعقوتملاةنسلاركذعم)يسامخلاططخملانم،جمانربللماعيجيتارتسإهجوتنمةدقتسم

3)



ةدحوملاةلكيهلا
ءادكليونسلاريرقتلل

7ل9ةنسل 7



سرهفلا

2٩ل8ةنسىفةرازولاطاشنبناوجمهلماكميدقت(

جمانربللماعلاميهقتلا
جمانربلابةصاخلاةيجيتارتسلاتاناجنللماعميهقت

:2ما8ةنسلجمانربلاةينازيمذيفنتوءادلاىلعةرهقلاجناتن

جمانربلاةينازيمذيفنتلميدقت-(3-
اهليلحتوءادلاىلعةردقلاجناتنلميدقت7-3-

ءادلانيسحتلةيلبقتسملاتاهجوثلا.ل

~

اهقيقحتمتيتلاءادلاىلعةردقلاجناتنمتدتنأنكمييتلالوادجلالك



)جماربلاةلكبهبريكذتلاعم(تازاجنلامهأ.
اهقيقحتمتيتلاوةرازولابةصاخلا)ةيجيتارتملافادهلابةغبترملا(ةيجيتارتسلاتارشؤمللميدقت.

رم(٩ةنسلةرازولارةينازيمذيفنت_ر

تاريدقتلابةنراقمةرازولاةينازيمذيفنتلرصتخمريسفتوميدقت>
ةقفنلاةعيبطبسح-
2و(نيلودجلاىلعدامتعلابجماربلابسح-

.(دهعلودج

تاريدقتلابةنراقم٩٩(8ةنسلةرازولاةةينازيمذيفنت
)عفدلاتادامتعإرةقفنلاةعيبطبسحعيزوتلا

راني>فلأ.ةدحولا

تاسسنمللةيتاذلادراوملارابتعانود٣



2م(٩ةنسةينازيمتازاجنإواتاريهقتنيبةنراقم
)عفهلاعإ(ةقفنلاةعيبطابسحعيزوتلا

ربجأنيمومعلاليومتلا

:2ددعلودج

تاريدقتلابةنراقم٩م(8ةنسلةرازولا٠ةينازيمذيفنت

جماربلابسحعيزوتلا

)عفدلاتادامتعإ~

،ازابمإ
(ء18
))(

تاريدقثلابةنراقمتازاجنلا
~

؟دهزاجملاةبض
)آ(١)2(

لاىدلث
2018

)رلهمكثلاممى(

ناربللت
2٩18

)ىلصلام.ك
جمايل٠

ماعلاعومجملا

تاسسنمللةيتالادراوملارابتعانود٣

رانيدفلأ٠ةدحولا



٩م(٩ةنسةينازيمتازاجنإوتاريدقتنيبةنراقم
)عفدلاتادامتعإرجماربلابسحعيزوتلا

لددعجمانرب2>دعجمأنرب

2٩٩
8٩)
6٩)

74٩
72٩

7ك٩
..
ل~

47
2٩



يتلاكجمانربلكللصفمميدقت

دادعإوهذيفنتو2لا8ةنسلءادهليونسلاعورشملادادعإنيبجمانربلاىمينررييفتةلاحيف(
)27(9ةنسلءادذثليونسلاريرقتلا

جمانربلابةصاخلاتايولولاوفادهلامهأوةيعرفلاجماربلاةلكيهبريكذتلا

.انربلابةصاخلاةيجيتارتسلاتازاجنللاعردقت~2

،جمانربلابةرشابمةقكعاهليتلاواهقيتحتمتيتلاةيجيتارتملافادهلاوتاحلصلامهأ-

اهتقلعو~طرهافادهأقيقحتلاهبمايقلامتيتلاىربكلاعيراشملاوةطشنلاوتازاجنلامهأ.
)يعرفجمانربو(جمانربلاىوتسمىلعاهذيفنتمتيتلاتاقفنلاب

2م(8ةنسلجمانربلاةينازيم~دغنتوءادلالناتن_3

تاريدقتلابةنراقمةيعرفلاجماربلابممحمثةقفنلاةعيبطبمحجمانربلاةينازيمذيفنتللصفمميدقت
)4ددعلودجلاو3ددعلودجلاىلعدامتعلاب(



رانيدفلأ.ةدحولا

´
تاريدقتلابهنراقمتازاجنلاتاريلقتمر
--.،~>.-.أتاريدلم

-<.،->،:٠٠٠٠،~~~~.-<--٠،->،~ل~-٠ه<٠.٠٠٠ رمرروىنيمحمأم.قورمررمررسهسلأراأيب
موزأجمد>هبسمعسممأ

-<.ء«-«~٨~.ء<1~ه٠٩»ا لالا1ء(ل1ل-)ءل...:11ل´

افرصتتاقفن

يمومعريجأت

حلاصملناسو

يمومعلخدت

ةيمنتتاقفن

ةرشابمتارامثتسا

ةينازيملاىلع

ةيبراخلاضورقلالع

يمومعليومت

ةينازيملالع

ةيجراخلاضورقلالع

ةنبنفقمدانص

.مهاحصجملا

تاسسنمللةيتاذلادراوملارابتعانودل



جمانربةينانيمتازاجنإوتاريهتتنيبلنراقم
~م(٩ةنسل

ةقفنلالعيبطبسحعيزوتلا

رعفةلاتادامتعإ٩

حلاصملناسويمومعلالخدتلاتارامثتسلايمومعلاليومتلا
ةرشابملا

تاريدقتتاريدقت
تاريدتتلطةنلاقمتاناجنلاتاناجنإ2م(2٩١8٩ةيهرفلاحماربلانايب

2ما9)يليمكتلام.ق()ىلصلام.ق(
))(٩٩(

٥/رمناجمداهبصنغلبملا~
(.)،(آ-٨

٦~ليعرفلاجمانربلا

:7~٦يعرفلاجمانربلا

.3-ليعرفلاجمانربلا

.جمانربلاعومجم



ةمرفلاجماربلاةينانيمتازاجنإوتاريدقتنيبةنراقم
7م(8ةنسل

٦.١يعرفلاجمانربلا3>٦يعرفلاجمانربلا ٦.2ىعرفلاجمانربلا

تاريدقتلابةنراقمءادلاسيقتارشنملةققحملابسنلازاربإعمةيدرفةفصبفههلكميدقت.
)5ددعينايبلامسرلاو5ددعلودجلاىلعدامتعلاب(

.لاتم

ا.ا.................... الهدف .

.....فدميلاديدقت.



.5ددعلودج

(.ا.................... الهدف



ةصاخلاءادلاسيقاتارشومتازاجنإواتاريدتتنيبةنرةه

بلهدف...............

2رتقملا3رتقملا

اااااا~ااتتلاريستتوليلحت
ر

٦.(8ةتسلتاريةقتلايةتراقما

مهأوةينازيملاذيفنتةبسنىلعدامتعلابفدهلكىلإةبسنلابءادلاسيقتارشنمتازاجنإليلحت.
فرطنماهتيقحتمتيتلاةطشنلاوعيراشملاكلذيفامب(ى~احير~اوتلقتاو~لا
،راطلااذهيفاهذيفنتمتيتلا)ءادلاىلعةردقلليونسلاعورشملابةروكذملالكايهلاوتاسسنملا

ةرمثابمزيلخدتملانييمومعلانييلعافلاكلذيفامبنيلخدتملافلتخموتاهجلابسحتازاجنلاليصفت-

يونسلاعوشملانمضاهبةصاختاقاطبجاردإمتيتلاوءادلاسيقتارشنموفادهلاقيقحتيف
،27(9ةنسلءادلاىلعةردقلل

ةقدلكبتازاجنلاوتاريدقتلانيبقراوفلاريسفت~

_لاتم

اهمهأنمبابسلانمةلمجىلإكلذدوعيو_ةبسنلاب:_ر_ردقتزاجناةبسنليجستمت-
~
~
/

ىلإساسلابكلذدوعيوةلومأملاةيفيكلابنكيملحورشمذيفنتىلقسننأامك-

بسح،تاعماجلابسحلأتملت~ا~رشنملااذهىلإةبسنلابةتوافتمزاجنإبسنقيقحتمتامك-
يللالودجلاهنيبيامك)ةيحلفلاةيمنتللةيوهجلاتايبودنملابسح،نيوتازكارم



٠ةيعرفلاجماربلاوجمانربلاذيفنتبةقلعتملا~اقنلاوتايلاكشلامهأديدحتونايب-

عيراشملا،ةعقوتملاةيلبقتسملاتارامثتسلا،تابادتنلا(ت~دتاو~~اوريباتاميدقت-

~رادتلاهبمايقلانيعتييتلا)يلامساكعناابوجوبلطتتليتلاتلخدتلا،اهذيفنتعقوتملا



~مدتلاءادلاجتمتدئنأنلميقلالوادجلالل



ةدحوملاةلكيهلا
ءادلليونسلاعورشملل

7070ةنسل



ةمهملاوعاطتلاةيجيارتسإميت.ل

ةمهملاجماربميدق.2

ةمهملاءادأتارشنموفادهأميهقم~3

طسوتملاىدملاىلعةمهملاتاقفنةجمربوةينازيملا~ل

هنبجنارنسإوجمانربلامبدفن.ل

جمانربلابةصاخلاءادلاتارشوموافادهأ-ر

جمانربلالاففن.و

جمانربلاءادأتارشنمتاقاطب.ل

جمانربلايفنيلخدتملانييمومعلانيلهافلاتاقاطب~٩



تاحلصلامهأكلذيفامبهتيجيتارتسإوةمهملاهراطإيفجردنتيذلاعاطقلاةسايملميدتت
ةماعةفصبولاجرلاوءاسنلانيبةلجمملاقراوفلارابتعلانيعبذخلاىلعلمعلاعمةيعاطقلا
زييمتنودعمتجملاتائفةفاكنيب

~ا~
ضرغلايفلودجىلعادامتعإةمهملاجماربلرصتخمميدقت

ضاا`لدجبسحاءادأتارشنموفاههأهقت.ى

ءادلاتارشنموةمهملافادهأةلصوح

ءادلاتارشؤمفادهلاجمانربلا

~
٦.افدهلا

~~
:(د٨جمانربلا

2.1فدهلا

1.دفدلا
:2ددعجمانربلا

2.2فدهلا

:3د٨جمانربلا



طسوتملاىدملاااتةفنةجمربوةينازيملا

ةمهملاةينازيملرصتخمميدقت-
لددعينايبلاممرلاواددعلودجلاىلعدامتعلابةمهملاةينازيمروطتنايب-

~

ةمهملاةيناذيمرذق
ةقفنلاةعيبهوجماربلاسح2020ةنسل~

)عفدلاتادامتعا(
رانيدفلأ.ةدحولا

ثاثئئثاثئئثاثئئثأئئثأئئ
ثلاملاش~ارامشملاثلئدثلارييمثلا~~~

~~
حماربلا

٦جمانربلا

2جمانربلا

3جمانربلا

.....جمانربلا

ةدناسملاوةدايقلا

~

.ةيمومعلاتاسسنمللةيتاذلادراوملارابتعانود٣

~
)عفدلاتادامتعا(جماربلابسح2~20ةنسلةرازولاةينازيمعمزوت

4جمامربلا3جمانربلا2جمانربلا



ىدملاىلعةقفنلاةعيبطبممحوجءاربلابسحةرازولالخادتادامتعلاعينوتنايب-
نييلاتلانيلودجلاىلعدامتعلابعاطقلاةيجيتارتمإبهتقكعوطسوتملا

~.3ددعلودج
:ةرازك)2022-2020(ىدملاطسوتمتاقفنلاراطإ

لعفدلاتادامتعا(ةقفنلاةعيبهبسحعمزمتلا

٩~مق د٩
تاريدقتتاريهقتتاريهقتتازاجنإتازاجنإ

ببوبتلابوبتلانايبلا
.)~٨~٩٨٨~٩(_٩٨~~~٨~(٨٩

هيلجلاميهقلا

ريجأتلاتاقفن

رييستلاتاقفن

تلخدتلاتاقغن

رامثتسلاتاقفن

ةيلاملاتايلمعلاتاقفن

تاقفنلاةيقب

رابتكانودححمجملا
ةيتاذلادراوملا

تاممسؤملل

دراوملارتإبصجملا

تامهؤمللةيتالا

رانيدفلأ:ةهحلا



~.لددعلودج
:ةرازولل)2027.2722(ىدملاطسوتمتاقفنلاراطإ

)عفدلاتادامتعا(جماربلابسحعمزوتلا
رانيدفلأ:ة~كا

تاريدقتتارهقتتاريشموتازاجنإتازاجنل
202020202١2022(209(208(7~ا

1جمانربلا

2جمانربلا

3جمانربلا

.....جمانربلا

ةدناسملاوةدايقلا

~ا



يتلاكجمانربلكللصفمميدقت-

« ><٠~~~

جمانربلاسينرااةمهمهيلوتخيراتوجمانربلاسينرمسإ

يفينايبمسرىلعادامتعإيتايلمعلاليزنتلاطمخمعمجمانربلاةطراخميدقت-
)نييمومعلانيلعافلاوةيتايلمعلاتادحولا٠ةيعرفلاجماربلاحضويمسر(ضرغلا

تاساردلاويومنتلاططخمللماعلاهجوتلاباهتقلعوجمانربلاةيجتارتسإطبض-

ىلعلمعلاعمعاطقلابةصاخلاةيجيتارتسلا
قراوفلارابتعلانيعبذخلاوجمانربلابةقلعتملاتايلاكشلامهأميدقت~

عمتجملاتانفةفاكنيبةماعةفصبولاجرلاوءاسنلانيبةلجسملا
جمانربللةيجيتارتسلارواحملاطبض~
جمانربلابةصاخلاتايولولاديدحت~

.انربلابةصاخلاءادلاسيقتادشنموافا~أ2-

بمانربلاءا(أسيقتارشنموفادهأ

نيعبذخلاعمجمانربلاةيجتارتسإباهتقلعىلعزيكرتلاوجمانربلافادهلميدقت-
تانفةفاكنيبةماعةفصبولاجرلاوءاسنلانيبةلجسملاقراوفلارابتعلا

ضرغلايفلودجىلعادامتعإةطوبضملاتايولولاوعمتجملا
بابسأحيضوتوهبةصاخلاءادلاتارشنمبهطبروهدحىلعفدهلكزاربإ-

يلياملاقفوتارشنملاهذهرايتخإ
................................... :).).) الهدف ه

فدهلاميدقت-
فدهلاعجرم-
>فدهلابةصاخلاتارشوملادامتعاتارربم~



~
ا<ا>(فدهلانارسنملينمزلالودجلا

.افادهلاعيمجلةبسنلابىشمتلارمفندامتعا٣

~)٠)

يتلا)ةيلامةمجرتبجوتستليتلا(تلخدتلامهأو)ةيلامةمجرتبجوتتيتلا(ةطسنلافلتخمميدقت
ريدتت(ط~رلبل~اريثتبموجلان~اعمةينعملاةيلاملاةنسللرشنملاةميققيقحتيفمهاست
يلاتلالودجلاىلعادامتعاكلذو)طاشنلكبةصاخلاتادامتعكل

ذثثثملم
.جمانربلللخدنلاوهطسنلانابب

تادامتعلاتاريدتتفادهلا

2020ةنسلةطشنلل

ثكحدثلاتاريدقت

تاستقملا

(0ء0أس



.انربلاةمنازيم،1.و

يليامكعزوتنوجمانرببةصاخلاتاقفنلاغلبت-

رانيدفلأ:ةدحولا
٨٩آ٩مق´

تازاجنإ
)له(ةبممنلاقتاغلا2٩7٩تاريعقتربموبتلار~وبتلانايبلا

هيلجلاميلقلا

ريجتلاتاقفن

رييستلاتاقفن

تلخدتلاتاقغن

رامثتسلاتاقغن

ةيلاملاتايلمعلاتاقفن

تاقفنلاةيقب

هحمجملا
ةيمومعلاتاسسؤمللةيتاذلادراوملارابتعإنودل



~~

ةقفلالآمبمحجمابربةينازيم
ةطشلاوةيعرفلاجماربلابمح~

رانيدفلأ:ةدحولا

ةيمومعلاتاسسؤمللةيتاذلادراوملارابتعإنود٣

تارشؤمللةفدهتسملاةميتلاروطتعميزاوتلاباهروطتولودجلابةدوجوملاماقرللليلحت~
ليلحتلاءارثلينايبمسرةفاضإةيناكمإعم

~

ىعرفحمانربر



.انربل2722.2727ىدملاطسوتمتاقفنلاراطا2.3-

،ةقفنلاةعيبطبسحجمانربلابصاخلاىدملا~وتمتاتفنلاراطإميدقت-
ىلعةم»قلاتاونسللجمانربلاةدنافلة>وصرملاتادامتعلاروطتتارربمحيضوت~

لماكلاهذيفنتجمربملاةطشنلاكلذكوةجمربملاتارشؤملاتاريدقتروطتءوض
ةرتفلا

ذثطلم

.....~ظل)2022~2020(ىدملاطسوتمتاقفنلاراطإ

)عفدلاتادامتعا(ةقفنلاةعيبطبسحعمزوتلا

20آ9مق
هتاريدقتتاريدقتتاريدقتتازاجنإتازاجنإ

بموبتلابموبتلانايبلا 2020202١2022~ا20١20١6~
ديدجلميدقلا

ريجأتلاتاقفن

رييستلاتةغن

تلخدتلاتاقفن

رامنتسلاتاقفن

تايلمعلاتاقفن
اةيلاملا

تاقفنناةيتب

~
~ا
~ا
~ا
´~

~

وانيدفلأ:ةدحولا





ءا(لاسيقتارشنمتاقاطب_(
جمانربل



رشنملامقرافدهلامقرلجمانربلامقر:رشنملازمر

رشوملاةيمست

:رثنملانييحتخيرات

ةميق(ليوطلاوأ)رثكأوأتاونسثلث(طسوتملاىدملاىلعاهغولببجمانربلاسينردقعتييتلاةميقلايهرشنمللةفدهتسملاةميقلاا
.اهبةفدهتسملاةميقلاغولبعقوتملاةنسلاركذعم)...يسامخلاططخملانم،جمانربللماعيجيتارتسإهجوتنمةدقتسم

4)



اجناتنيفةءارق.لهل
نمل

رلت

رشنملابةصاخلاتاريهقتلاو)تازاجنلا٩جناتنلاةلسلس.(

هدحولا.ما(لاسبفلفك
نازاجنلا

.رشوملابةصاخلاتازاجم~اتاريهقتوجناتنلاليلحت.٩

رشنملاروطتلينايبمسر.3

:رشنمللةفدهتسملاةميقلاقيقحتلةجمربملاةطشنلامهأ.4

انلاربدنللا

همبفلا
هفدهنسملا

رسنملل

بسحةفدهتسملاةميقلا
ةيعرفلاجماربلا

لحكا
تاريدقت

تادامملا
ةطسل~ةطشنلا

ةنسل
7٩2٩

أتل

...دسنملا





ا.(ددعةقاطب
مس

ةيمصلاةسسنملا/ةيمومعلاةأشنملا
يمومعلعافاهرابتعامتيتلاوةيرادإةغبصيستكتليتلا

يمومعلالعافلابيترت.2

.ثادحلاعجرم.3

.يلاملاويرادلاميظنتلاعجرم./

)دجواذإريمومعلالعافلاووةرازولانيبفادهأوأجمانربدحمرخآءاضمإخيرات.ى

إ_لل
ال

٠ءا(لار

امبيمومعلالعافللةماعلاةيجيتارتسلاحملمديدحتةرقفلاهذهلكخنممتي.~~ا~ا~لا~(

هنمضيوضنتيلاجمانربلاةيجيتارتسإعمقفاوتي

/ةرشابمريغوأةرشابمةمهاسمر.حمائرلا~اةهأيهلمهامصلاةيةحتم٩
عماينزجوأايلكقفاوتتيتلاويمومعلالعافلابةمهاخلافادهلامهأديدحت:~ا~لاوت~كولا~أ~3

/جمانربلافادهأنماهلباقياموةيمومعلاةسسنملا/ةأشنملافادهأركأرجمانربلاتايولوأوفادهأ
تارامثتسلامهأليمومعلالعافللة.وهعملاةطشنلامهأميدقت.~لا~أو~اللا~تا~~~4

تارشؤملاركذرتارشؤمللةدوشنملاميقلاقيقحتيفةرشابممهاستيتلاولىربكلاعيراشملاو

صاخلاينمزلارلودجلاقفواهقيقحتعقوتملابسنلاركذعمجمانربلاتارشؤمعمقفاوتلابهبةصاخلا

/تارشؤملاب
دراوملابلكيهلاميعدت،ةيميظنتلارصوصنلاضعبىلعةق~اصملا،ةيلامةدناسم(.~~اتاىا~لا~٩

/ةيرورضلاةيرشبلا

ا-ررر
رئمل

.لها

.٩ر3~ليلاملالئسلليمصعلالماهاليئاريمتاريةتلمامميت

)٩وووه«)هووهر)وه<٠،هوولول٠هوههو~وه)و(اهردصمودراوملامهأنمضتييفيلأتلودجميدقت
ىلعاهبيوبتعم2~2~ةيلاملاةسللةجمربملا)ءابعلا(تاقفنلا-أوةلودلاةحنمتاريدقتكلذيفامب

نييوتسم



فرصتلاةينانيم~

)ةسسؤملكةيصوصخىلإرظنلاب(زيهجتلااوأرامثتسلاةينازيم


