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َُٜٞ نٛضزغتإ  َٝطام -١ٖض    ع
 ث١ضي١َاْٞ        

َٝطام -نٛضزغتإ      ع
 
 

 

 ثطؤتؤنؤي١نإ
92 

 

 

  زٚٚٚ  ٠ٚ١ْت ب١ضطٞ – 2113اَيٞ/ غ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2113/ غاَيٞ ن١ّٜ١ ناثٞ                          
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َٝطام -نٛضزغتإ  ث١ضي١َاْْٞٞ ي١ بآلٚنطا٠ٚنا  ع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
َٝب: ثطؤتؤنؤي١ناْٞ غاَيٞ ْاٟٚ  ث١ضي١َاْٞ(ٟ 2113)نت

َٝطام -نٛضزغتإ   ع
 92ب١ضطٞ: 

 2113ناثٞ ١ٜن١ّ: 
 251رياش: ت

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

َٝطظاز، ، خكسضَري ١ؾ نطزٕ: ٥ٝٓكات ١َْٝٚضؤظ ؾ ط انطّ، طع٠ْط ابطاِٖٝ، زي
 ٝاض طيٌٝ، ؾٛإ ستُس، ١ًٖ١ْ اغعس، نؤظإ خػطٚ، َطٚإ ابطاِٖٝ.ب١خت

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

١ََٝٝٞ خٛيٞ (17ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )     5 ٍ 13/5/2113 زٚٚؾ١ػي١ –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي18ٞثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )    َٞ  –١َٖيبصاضزٕ  غ   61 ٍ 14/5/2113 ؾ١ػي١غ

١ََٝٝٞ ( خٛي19ٞثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )     111 ٍ 15/5/2113ؾ١ػي١  نٛاض –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي21ٞثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )    145 ٍ 21/5/2113ؾ١ػي١ زٚٚ  –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي21ٞثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )   َٞ  –١َٖيبصاضزٕ  غ  219 ٍ 21/5/2113ؾ١ػي١ غ

١ََٝٝٞ ( خٛي22ٞؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )ثط    261 ٍ 22/5/2113ؾ١ػي١ نٛاض  –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي23ٞثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )    291 ٍ 27/5/2113ؾ١ػي١ زٚٚ  –١َٖيبصاضزٕ  غ

١ََٝٝٞ ( خٛي24ٞثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )   َٞ  –١َٖيبصاضزٕ  غ  351 ٍ 28/5/2113ؾ١ػي١ غ
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 ( 71ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  زٚٚ ؾ١ػي١  3171\5\71ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (17ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١زٚٚ   71/5/3171 ض

َٝط )   َٝـ ٠ِْٛٝضؤٟ(ٟ 11ناتصَ َٜه١ٚتٞ  ؾ١ػي١زٚٚ ضؤشٟ ث َٝطام  -نٛضزغتإ  ث١ضي١َاْٞ  13/5/2113ض ع
َٝكــطٟ غــ١ضؤى ٚ،  بــ١ غــ١ضؤنا١ٜتٞ  َٜع ز. سػــٔ ستُــس غــٛض٠ د َٝطٟ  بــ١ِض َٜع ؾطغــت عظيــس عبــسار غــهطت بــ١ِض

١َّٝٝخٛيٞ  (17ٟ, زاْٝؿتين شَاض٠ )ث١ضي١َإ  ( ٟ خؤٟ ب١غت.2113, غاَيٞ )غ
 ب١ضْا١َٟ ناض:

َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1992(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ؤٟ شَـاض٠ ) ٟ ْـاٚخ ٠ِٚط( ي١ ث21ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بِطط١ )ب١ث
َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (17ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بِطٜـاض  ث١ضي١َإع

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) َٜه١ٚتٞ 11غ َٝـ ٠ِْٛٝضؤٟ ضؤشٟ زٚٚ ؾ١ػي١ ض ١ٜ٠َٛٝ  زا 13/5/2113(ٟ ث ب١ّ ؾ
َٝت:  ب
خػـت١ٓ ِضٚٚ ٚ طؿتٛطـؤنطز٢ْ ثـِطؤش٠ ٜاغـاٟ ثاضاغـت٢ٓ ت١ْسضٚغـت٢ ز٠ضْٚٚـ٢ يـ١           .ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١ غـ١ض 1

َٝطام. ٢َُٜ نٛضزغتا٢ْ ع  ١ٖض
2-     َُٜٞ َٜع زنتــؤض ١٥ظيــ١ز ست١َــ١ز غــ١ضؤنٞ طؿــك ز٠غــت١ٟ ز٠غــت ثــانٞ يــ١ ٖــ١ض َٜٓس خــٛاضزْٞ بــ١ض غــٛ

َٝٞ َازز٠ٟ )   .2113 ( ٟ غاَي23ٞ( ّ ي١ ٜاغاٟ شَاض٠ )8نٛضزغتإ ب١ ث
َٜع  َٝكطٟ  سػٔب١ِض  :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ستُس غٛض٠/ د

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
           ٢َ١َٝٝ َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ خـٛيٞ غـ ب١ْا٣ٚ ط١يٞ نٛضزغـتإ، زاْٝؿـت٢ٓ ٥ـ١َِطؤَإ ز٠غـت ثـ

َٜـساْٞ ز٠ّٚٚ، شَـاض٣٠ زاْٝؿـت٢ٓ )      ، 13/5/2113( ِضؤش٣ زاْٝؿـذي  ١ٖ17َيبصاضزٕ غاَيٞ نـٛاض٠ّ، خـٛيٞ طط
َٝٞ سٛن١ُنا٢ْ بِطط١ ١ٜن٢ َازز٠ ) :ناضب١ضْا٣١َ  ( ي١ ث١ِٜط٣ٚ٠ ْا٠ٚخؤ٣ شَاض٠ ١ٜن٢ ١َٖٛاضنطا٣ٚ 21ب١ث

َٝــطام، ز٠غــت٣١ غــ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضيــ١َا٢ْ نٛضزغــتإ بِطٜــاض٣ زا،     1992غــاَيٞ  ٣ ث١ضيــ١َا٢ْ نٛضزغــتإ ـ ع
٢َ١َٝٝ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نـات ) 17ب١ضْا٣١َ ناض٣ زاْٝؿت٢ٓ شَاض٠ ) َٝـ  (٣ 11(٣ ٥اغاٜٞ خٛيٞ غ ْٝـ٠ِٛضؤ٣،  ثـ

َٜه١ٚت٢  زِٚٚضؤش٣  َٝت13/5/2113ؾ١ػي١ ِض ١ٜ٠َٛٝ ب  ،  ب١ّ ؾ

بـ١ضز٠ٚاّ بـٕٛٚ ي١غـ١ض خػـت١ٓضٚٚ ٚ طؿتٛطـؤ نطزْـٞ ثـطؤش٠ ٜاغـاٟ ثاضاغـتين ت١ْسضٚغـك ز٠ضْٚٚـٞ يــ١            -1
َٝطام َُٜٞ نٛضزغتاْٞ ع  ١ٖض

َٜع زنتــؤض ١٥ظيــ١ز ست١َــ١ز غــ١ضؤنٞ طؿــك ز٠غــت١ٟ ز٠غــت ثــانٞ    -2 َٜٓس خــٛاضزْٞ بــ١ض َُٜٞ غــٛ يــ١ ٖــ١ض
َٝٞ َازز٠ٟ )   .2113 ( ٟ غاَي23ٞ( ّ ي١ ٜاغاٟ شَاض٠ )8نٛضزغتإ ب١ ث

َٝؿـٓٝاض ١٥نـ١ٜٔ    ١َُٝ ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث َٝط١ٜ٠، بؤ١ٜ ٥ َٜع ز.اظيس ي َٜعإ، ب١ ْٝػب١ت ؾ١ق١ض٠ زٚٚ زٜاض٠ ب١ض ب١ض
       ٚ َٜع زنتـؤض اظيـس غـ١ضؤنٞ ز٠غـت١ٟ طؿـك ز٠غـتجانٞ ز َٝؿبد١ٜٔ بؤ ٠ٚ١٥ٟ بـ١ض َٟ،  ؾ١ق١ض٠ٟ زٚٚ ث ا ١ْنـ١ٚ

  َٞ َٝت١ ؾ١ق١ض٠ٟ ١ٜى؟ نـ َٝؿبد١ٜٔ ٚ بب ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ ؾ١ق١ض٠ٟ زٚٚ ث َٞ ي١ط١ َٝػتا ١٥خي١ٜٓ١ ز٠ْكسا٠ٚ١ْ، ن بؤ١ٜ ٥
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َٜعإ بِطٜـاضٟ شَـاض٠ زٟٚٚ ث١ضيـ١َإ غـاَيٞ            ٍَ ١ْٝ؟ بـ١ نـؤٟ ز٠ْـط ث١غـٓس نـطا، بـ١ض ز٠ضبـاض٠ٟ   2113ي١ط١
َٜع زنتؤض اظيس ب١ غ١ضؤنٞ ز٠غت١ٟ طؿك ز٠غتجان َِٜ زاْاْٞ ب١ض ٞ، ٚ ١٥ّ بِطٜاض٠ ي١ ال١ٜٕ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٖض

َٜٓسٟ ٜاغـاٜٞ           2113غـاَيٞ   8ب١ ؾ١ضَاْٝإ شَـاض٠   َٝـط٠ٕ بـؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ غـٛ َٜعٜإ ي َٝػـتا بـ١ض ت١غـسٜل نـطا٠ٚ، ٥
َٟ بؤ غ١ض غ١نؤ  .غؤٕ، د١ْابٝإ با بؿ١ضَٛ

َٜع ز.اظيس اْٛض ستُس  غ١ضؤنٞ ز٠غت١ٟ ١ْظا١ٖ-ب١ض
َٜعإ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜ َٝ ٜـ١ْٞ ٚ              غٛ َٝسضا٠ٚ بـ١ ضاغـتكؤٜٞ ٚ ١٥َاْـ١ت ٚ ب َِٝ غـج ٓس بـ١ خـٛاٟ َـ١ظٕ ٥ـ١خؤّ نـ١ ٥ـ١ٚ ١٥ضنـ١ٟ ثـ
َٝؿـتين ط١ْـس٠َيٞ ثٝــاز٠          َُٜٓاٜٝـ١نإ بــؤ ١ْٖ َٝٞ ١٥ط١ٜــ١ب ٚ بـ١ ٥اَا١ْتـ٠ٚ١ ٜاغــا ٚ ثـ١ِٜط٠ ٚ ِض زَيػـؤظٟ بـ١د

 ١٥ن١ّ.
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

َٜٓسٟ ٜاغاٜٞ خـٛاضز بـؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٠ٚنـٛ غـ١ضؤنٞ      ثريؤظباٜٞ ط١ضّ ي١  َٜع ز.اظيس اْٛض ستُس ١٥ن١ٜٔ ن١ غٛ ب١ض
َٝـٞ     َٝٞ ٜاغـا ٚ بـ١ ث َٜعٜإ ب١ ث ز٠غت١ٟ طؿك ز٠غتجانٞ ز٠غت ب١ ٥ٝـ ٚ ناض٠ناْٞ بهات، ٖٝٛازاضٜٔ ن١ ب١ض

َٞ  ي١ ١٥ضنٞ تـاظ٠ٟ، ٚ ٖٝـٛازاضٜٔ غـ١ضن١ٚتٛٚ     َٝك١ٟ ض٠ظا١َْسٟ ١َٖٛٚ ال١ٜى ب َٞ، بـ١ْاٟٚ   ١٥ٚ َاززا١ْ د بـ
َٜعٜإ ٚت١ٜ١نٞ ١ٜ١ٖ  َٝػتا ١٥ط١ض ب١ض َٜع ناى زنتؤض اظيس ١٥ن١ٜٔ، ٥ ١َٖٛٚ ال١ٜنتإ ثريؤظباٜٞ ط١ضّ ي١ ب١ض

َٟ  با بؿ١ضَٛ
َٜع ز.اظيس اْٛض ستُس  غ١ضؤنٞ ز٠غت١ٟ ١ْظا١ٖ:-ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜع     َٝهـِطاٟ ١٥ْـساَاْٞ، ١٥ٚاْـ١ٟ      ١٥ٚنات١تإ باف، غ١ض٠تا ظؤض غٛثاؽ بـؤ غـ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيـ١َاْٞ بـ١ض بـ١ ت

َِٝ ٚاٜـ١    َٞ ١٥ططّ، ثـ َٜهٞ ظؤضٜإ ي َٜع َتُا١ْٜإ ب١َٔ ب١خؿٞ، ٚ ض ١٥ٚا١ْٟ ِض٥٠ٞ دٝاٚاظٜإ ١ٖبٛٚ ن١ َٔ ض
َٜٝٛػــك بــ١ ٖاٚنــاضٟ غــ١ضد١ّ ١٥ْــساَاْٞ ث١ضيــ١َإ ١ٖٜــ١ بــ١ ٖــ١َٛٚ      َٝهٞ قٛضغــ١، ٚث ٥ــ١ٚ ١٥ضنــ١ ٥ــ١ضن

َٝه١ ب١ ٚاَلت ٚ ْٝؿتُٝاصيإ، ب١ ت٥١هٝـس بـ١   ؾطانػٝؤ١ْنإ ٚ ال١ْ١ٜنإ، نْٛه١ ي١ ١ٜن ١ّ ٚ نؤتاٜٝسا خع١َت
َٞ، زٜـاض٠ ِض٠ْكـ١ ٥ــ١ٚ               َٜطٟ ث١ضيـ١َإ ٥ـ١ب َٜـط نـاٚز ن١ٚتٓـ١ نـاضٟ ز٠غـت١ٟ ١ْظاٖـ١ نـ١ خـؤٟ بـ١ضز٠ٚاّ يــ١ ش
َٜص٠ ي١ نٛضزغـتإ ١ٖٜـ١، بـ١اَلّ بـ١ ت٥١هٝـس ٖـ١ض خـٛزٟ         زٜاضز٠ٟ ط١ْس٠َيٞ زٜاضز١ٜ٠ن١ َا١ٜ٠ٚنٞ زٚٚض ٚ زض

َٜك١ٟ ١ٖظاض ٌَٝ سْٞ ز٠غت١ن١ ٚ ز٠غت ب١ناضزا١َظضاْ َٞ ) ِض َٞ ٥ـ١نات( ، ٚ  ١ ب بْٛٚٞ ١٥َي َٜو ز٠غت ث ١ْٖكاٚ
ظؤض غٛثاغٞ غ١ضد١ّ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ١٥ن١ّ، ٚ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ، ٚ ناى زنتؤض ١٥ضغ١الْٝـ ن١ 

      ٥ ٍَ َٝط٠ ١ْٝ، زنتؤض س١غ١ٕ، ناى ؾطغـ١ت، ت٥١هٝـس ١٥ن١َـ٠ٚ١ بـ١ ٖاَاٖـ١ْكٞ ي١طـ١ ٍَ    ي َٜع ٚ ي١طـ١ َٝـ٠ٟٛ بـ١ض
َٜهٞ تـط ظؤض غٛثاغـتإ    َٝهٞ بهٛٚى ب١ ٚاَلت١ن١َإ به١ٜٔ، داض ٍَ ١٥ز٠ٜٔ خع١َت ؾطانػٝؤٕ ٚ يٝص١ْنإ ١ٖٚ

َٜعزا مب، غٛثاؽ ٠َٟٛٝ ب١ض َٝٛازاضّ ي١ ٥اغت ١٥ٚ َتُا١ْٟ ٥  ١٥ن١ّ بؤ ١٥ٚ غٝك١ ط١ٚض١ٜ٠، ٖ
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
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َٜٝ َٝػتا ز ٍَ ز٠َٚٚـٞ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض نـ١ ٥ـ١ٜٚـ بـ١ضز٠ٚاّ بـٕٛٚ ي١غـ١ض خػـت١ٓضٚٚ ٚ طؿتٛطـؤ             ٥ ١ٓ غـ١ض خـا
َٝــطام، زاٚا يـ١ يٝصْــ١ناْٞ        َُٜٞ نٛضزغـتاْٞ ع نطزْـٞ ثــطؤش٠ ٜاغـاٟ ثاضاغــتين ت١ْسضٚغـك ز٠ضْٚٚــٞ يـ١ ٖــ١ض

َٜع ٠ٚظ           َٝطٖاتين بـ١ض ٜــطٟ ت١ْسضٚغـك ٚ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ ١٥نـ١ٜٔ ؾـ١ضَٛٚ بــؤ غـ١ض غـ١نؤٟ يٝصْـ١نإ، بـ١خ
َِٜ بؤ ناضٚباضٟ ث١ضي١َإ ١٥ن١ٜٔ  .ت١ْسضٚغك ٚ ٠ٚظٜطٟ ١ٖض

َٜع ز.ِضؤشإ زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜين ٥ـ١ٚ      زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ ١٥صت١َْٛٞ ت١ْسضٚغك ز٠ضْٚٚٞ ث١غٓسنطا، ٚ ز٠غت١ٟ طؿك ي١ ٜاغـان١ الزضا، يـ١ ؾـٛ
١َُٝ ١ٖضزٚٚ يٝصْ َٝٓاغ١ نطا، ٥ َٝٓر تـا  ١٥صت١ْ١َٛن١ ي١ َازز٠ٟ ١ٜى ث َٝؿٓٝاضٟ ٠ٚ١٥َإ نطز ن١ َازز٠ٟ ث ١ ث

َازز٠ٟ ز٠ ١ٜنُإ خػت١ٝ ي١ زٚٚ َازز٠، ١٥ط١ض ز٠ضؾ١ت بس٠ٕ، َازز١ٜ٠ى باؽ ي١ ز٠غت١اَلتٞ ١٥صت١ْ١َٛن١ 
َٝهٗاتــ١ٟ ١٥صت١ْ١َٛنــ١ ٥ــ١نات، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ٟ ز٠غــت١ٟ طؿــك ْــ١َا،             ٥ــ١نات، َازز٠ٜــ١نٝـ بــاؽ يــ١ ث

َٝؿٓٝاض ١٥ن َٟ ي١ زٚٚ َـازز٠، ١٥طـ١ض ز٠غـت١ٟ غـ١ضؤنا١ٜتٞ     ١٥صت١َْٛه١ ث١غٓس نطا، ث ١ٜٔ َازز٠نإ ١ٜنبدط
َٜتـ١ ٥ـ١ٚ زٚٚ َازز٠ٜـ١ٟ نـ١ يـ١ الٜـ١ٕ           َٝؿـٓٝاض٠نإ بهط َٝؿـٓٝاض٠ن١ ِضاظٟ بـٔ ث ِضاظٟ بٔ ٚ ث١ضي١َاْتاضإ ب١ ث
َٝـٓر تـانٛ َـازز٠ٟ       َٜت١ ب١َٓاٟ طؿتٛطؤ نطزٕ، ي١ دٝاتٞ ٥ـ٠ٚ١ٟ َـازز٠ٟ ث َٝؿٓٝاض نطا١ٜ بهط ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ ث

َٜين ططتـ٠ٚ١،    ز َٜت٠ٚ١ ٚ ز٠غت١ٟ طؿك الزضا ٚ ١٥صت١ْ١َٛنـ١ ؾـٛ َٝؿٓٝاض  ١ٖبٛٚ ن١ٚا ٥ًٝػا بهط َٟ ث ٠، ٚ ١ْٖس
َٝهٗات١ٟ ١٥صت١َٕٛ، ١ٜنٝإ ز٠غت١اَلت ٚ ١٥ضن١ناْٞ ١٥صت١َٕٛ  َٝؿٓٝاض ١٥ن١ٜٔ، ١ٜنٝإ ث  زٚٚ َازز٠ ث

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
َٝػتا ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ  َٜهٝإ خػت٠ٚٛ ي١ زٚٚ َـازز٠، ٚ  ٥ َٝٓر تا َازز٠ٟ ز٠ ِض َٜع ٠ٚظٜطٜـ زٜاض٠ َازز٠ٟ ث ٚ ب١ض

َٝؿٓٝاض٠ن١ ِضاظٜٔ ؾ١ضَٛٚ ز٠غتإ  َٟ، ١٥ط١ض ب١ ث َٜت٠ٚ١ ٚ زٚاٜٞ َْٛاق١ؾ١نإ ١٥نط َٜٓسض ١٥ّ زٚٚ َازز٠ ١٥خٛ
َٝٓر تا َازز٠ٟ ز٠ ع١ي١٦غاؽ ٖـ١ض  ٠ٚ١َُٝ، َازز٠ٟ ث ًَ َٜهٞ تط ١٥ٜ ٍَ ٠ٚظٜـط    ب١ضظبه٠ٚ١ْ١، داض زٚٚ يٝصْـ١ ي١طـ١

َٜٓٝٓـ٠ٚ١ ٥ٝٓذـا      َٟ ١٥خٛ َٝػتا َـازز٠ٟ ْـٛ ٠ٚ١َٜٓٝٓ، ٥ َٜه١ٚتٕٛٚ بٝه١ٕ ب١ زٚٚ َازز٠، ١ٖضزٚٚ َازز٠ن١ ١٥خٛ ِض
َٝكــاٟ ٥ــ١ٚ ز٠ َازز٠ٜــ١   طؿتٛطــؤٟ ٥ــ١ٚ زٚٚ َازز٠ٜــ١ ١٥نــ١ٕ، بــ١اَلّ بــؤ ٥ــ٠ٚ١ٟ ٥ــ١ٚ زٚٚ َازز٠ٜــ١ غ١ٜٓــ١ د

ٍَ َٞ ي١ط١ ٠َٛٝ ١ٜ١ٖ، ن َٜٝٛػتُإ ب١ ز٠ْكٞ ٥ ٍَ ْٝـ١؟ بـ١     ث َٞ ي١طـ١ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥ٝكترياسٞ يٝص١ْ به١ٜٓ١ ١٥غاؽ؟ ن
٠ٚ١َٜٓ َٝٓر غٛ َٝػتا َازز٠ٟ ث ٍَ نطا، ؾ١ضَٛٚ ٥  نؤٟ ز٠ْط قبٛ

َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝهٗات١ٟ ١٥صت١ْ١َٛن١ ١٥نات، َـازز٠  َٝٓر باؽ ي١ ث ٟ زٚاتـط بـاؽ   زٚٚ َازز٠، َازز٠ٜو ب١ ِضٜعب١ْسٟ َازز٠ ث
َٝهٗات١ٟ ١٥صت١َٕٛ ١٥نات  ي١ ١٥ضن١ناْٞ ١٥صت١َٕٛ ١٥نات، غ١ض٠تا ٠ٚ١٥ٟ باؽ ي١ ث

 اغياز٠ ارتاَػ١:
اٚال: ٜػهٌ فًظ باضِ فًظ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ، بس٥اض١ ايٛشٜس ٚعك١ٜٛ ايٛازد٠ ذنسِٖ ادْااٙ عًا٢ إ اللكاٌ    

 دزد١ ممجًٞ ايٛشازات عٔ دزد١ َدٜس عاّ
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 ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ-1
 ز٠ ايعدٍٚشا-2
 ايعٌُ ٚايػؤٕٚ االدتُاع١ٝ-3
 ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ-4
 ايرتب١ٝ-5
 زؤضا٤ ؾإ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ يف احملاؾعات-6

 ثاْٝا: ٜٓعِ عٌُ اجملًظ ٚ امجاعال٘ ٚنٝؿ١ٝ اؽاذ قسازال٘ بٓعاّ
َٜع  َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ستُس غٛض٠سػٔ ب١ض  د

ــ١؟    ــ١ ١ٖٜ ــ١ٚ َازز٠ٜ ــ١ض ٥ ــ١ٟ ي١غ َٞ قػ ــ ــإ    ن ــٞ،  ْا٠ٚن ــإ ْٛٚغ َٝو ْاَٚ ــ١َي ــٛٚ نؤَ َٝؿ ــ١ زاْٝؿــك ث ــاض٠ ي زٜ
( ٠ٚ١َُٜٓ ١ْغطٜٔ طياٍ، زنتؤض عُط ْٛض٠زٜين، غؤظإ ؾٗاب، تـاضا ١٥غـع١زٟ، نـاى    عع١ُٝ لِ ايدٜٔ، ١٥خٛ

َٝطٜعإ خإ، ٥ا١َٓٝ خإ، ناى قباح، زنتـؤض بؿـري، غـؤظإ     د ٍ، ناى طياٍ، مسري٠ عبسار، زنتؤض اظيس، ب
َٝط خـإ، نـاى نـاضزؤ، ؾـ١ضَٛٚ              خإ، ٥ا١ٖ َٜٓـس٠ٚ٠، ن١غـٞ تـط ١ٖٜـ١، ؾـً َٝػـتا ٥ـ١ٚ ْاٚاْـ١َإ خٛ ْط خـإ( ٥

 .ع١ظضي١ خإ
َٜع   صتِ ايسٜٔ: عع١ُٝب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝيَن، ي١ب١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١     َٝٓر، ١٥ّ َازز١ٜ٠ ب١ باف ١٥ظاب ن١ ١َْ َٝبٝين َٔ ي١غ١ض َازز٠ٟ ث زٜاض٠ ت

  ٟ نــ١ زضٚغـت بــ٠ٚٛ نـاض ي١غــ١ض ناض٠غـ١ضٟ ت١ْسضٚغــك ز٠ضْٚٚـٞ ٥ــ١نات، ْـ١ى ٥ــ٠ٚ١ٟ نــ١       يـ١ ٥ــ١ٚ يٝصْـ١
َٜتــ٠ٚ١ نــ١ نــاض ي١غــ١ض ٥ــ٠ٚ١ ١٥نــ١ٕ نــ١ نــؤٕ     ت١ْطٚزغــك ز٠ضْٚٚــٞ ٖــ١َٛٚ ال١ْٜــ١نإ ٚ ٠ٚظاض٠تهــإ بكط
َٝهٞ ت١ْسضٚغــت نــاض ي١غــ١ض ن١غــا١ٜتٞ بهــات، نــاض ي١غــ١ض ت١ْسضٚغــت بهــات يــ١ ٠ٚظاض٠تــٞ ثــ١ض٠ٚضز٠،   ن١غــ

َٜٓسْٞ َٝؿـ١ُضط١، ناضٚبـاضٟ نؤ١َاَلٜـ١تٞ،          خٛ َٝـط٠، زاز، ٠ٚظاض٠تـٞ ث بااَل، ١َٖٛٚ ١٥ٚ ٠ٚظاض٠تاْـ١ٟ نـ١ ١ٖٜـ١ ي
َٞ بـؤ نـاض نطزْـ١ غـ١ض٠ ت١ْسضٚغـك            َٝؿـٛٚ ٚشيـإ ١٥طـ١ض ز٠غـت١ٜ١ى ٖـ١ب ١٥ط١ض ١َ١٥ ز٠غت١ٟ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ث

َٝت٠ٚ١، ٚ َٓٝ َٟ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ سي ١٥ٚ ٠ٚظاض٠تا١ْؾٞ ن١ زٜـاضٟ   ز٠ضْٚٚٞ ي١غ١ض ٥اغك نؤ١ََيكا، ي١ٚ ساَي١ت١ ١٥نط
َٝط٠ ١ْى ت١ْٗا ١٥ّ ٠ٚظاض٠تاْـ١، ٥ـ١نطا ٠ٚظاض٠تـٞ ناضٚبـاضٟ ؾـ١ٖٝسإ، ٠ٚظاض٠تـٞ ِضؤؾـٓبريٟ، ٖـ١َٛٚ          نطا٠ٚ ي
١٥ٚا١ْٟ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ال١ْٜٞ َطؤ٠ٚ١ٜٝ ١ٜ١ٖ، بؤ ٠ٚ١٥ٟ نـ١ تـؤ نـاض ي١غـ١ض ن١غـا١ٜت١ٝنٞ ت١ْسضٚغـت       

١َُٝ ي١ ْاٚ ثطؤش٠ ٜاغان١ ٖٝض بِطط١ ٚ َازز١ٜ٠ى ْٝـ١   به١ٟ، ي١ زا١ْٜك١نا٠ٚ١ْ تا ٥اغت١ بااَلنإ، َٝط٠ ٥ ب١اَلّ ي
َٜٓسْٞ بااَل ١٥ّ يٝص١ٜ١ْ ٥ـ١ضنٞ نـ١ٝ ي١غـ١ض ١٥َاْـ١؟  بؤٜـ١ بـ١        باؽ ي٠ٚ١ بهات ن١ ٠ٚظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠، خٛ
َٞ ٠ٚنــٛ      َُٝــ١ قػــ١ ي١غــ١ض ٥ــ٠ٚ١ ١٥نــ١ٜٔ ٥ــ١ٚ ز٠غــت١ٜ١ ٥ــ١تٛاْ َٜٝٛػــك ٥ــ١ظاب نــ١ ٥ــ١ّ ٜاغــا١ٜ ١٥طــ١ض ٥ ث

َٜٝٛػـت١ ٥ـ١ّ             ز٠غت١ َٞ نـاض ي١غـ١ض ِض٠ٚؾـٞ َـطؤظ ٚ ي١غـ١ض ن١غـا١ٜتٞ َـطؤظ بهـات ٥ـ٠ٚ١ ث َٞ ن١ بتـٛاْ ١ٜى ب
َٝهٞ ١٥ّ َاززا١ْٟ زٚاٜؿسا غ١ٜط به١ٕ ت١ْٝا ناض  َٜٓ َٟ، ب١اَلّ ي١ ٖٝض ؾٛ َٞ بهط ٜاغا١ٜ ١٥ّ بِطط١ ٚ َاززا١ْٟ ت

      َٝ َٝـٓر بـ١ ٖـٝض     ي١غ١ض ١ْخؤؾدا١ْ ٚ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚـٞ ناض٠غـ١ض١ٜنإ ٥ـ١نات، بؤٜـ١ َـٔ ٥ـ١َي ِ َـازز٠ٟ ث
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َٝو يـ١ ْـاٚ       َٝط٠ ْاٟٚ ٖات٠ٚٛ بـ١ ٖـٝض ؾـت ١ٜ٠َٛٝى ظ٠ضٚٚض ١ْٝ، ١ْز٠غت١ن١ َا٠ٚ، ١ْ ١٥ٚ ٠ٚظاض٠تا١ْف ن١ ي ؾ
َٞ؟    َٞ؟ ٥ٝؿٞ نـٞ ٥ـ١ب ٜاغان١ ناضٟ بؤ ١ْنطا٠ٚ ن١ ب١ ٚضزٟ باؽ ي٠ٚ١ بهات ن١ ١٥ّ ٠ٚظاض٠ت١ ١٥ضنٞ نٞ ١٥ب

َٝؿـ١ُضط١؟ بؤٜـ١ َـٔ بـ١ ططْهـٞ ٥ـ١ظاب يـ١         تُٝٞ ز٠ضْٚٚعاْـٞ ٥ٝؿـٞ نـ١ٝ يـ١ ْـاٚ ٠ٚظاض٠تـٞ        ثـ١ض٠ٚضز٠ ٚ ث
زاٖاتٛٚزا ١ْى ١٥ّ ز٠غت١ٟ ن١ ١٥َِطؤ يـ١ّ ٜاغـا١ٜ ِض٠ؾـع نـطا٠ٚ، خـؤٟ ْا٠ٚن١ؾـٞ َـٔ ي١غـ١ض٠تا٠ٚ ِضؤٜؿـت          

١َٖي١ بٛٚ، خؤٟ ز٠غت١ٟ طؿك ت١ْسضٚغك ١ْٝ ١٥َـ١، ز٠غـت١ٟ طؿـك ناض٠غـ١ضٟ ز٠ضْٚٚٝـ١،       ،ب١غ١ضَاْسا
١ًََُٝ قػ١ ي١غ١ض ت َٜٝٛػت١ ١٥ّ ٠ٚظاض٠تاْـ١ٟ ٥ـ١ّ ال١ْٜـ١ َطؤٜاْـ١ٟ نـ١      ١٥ط١ض ٥ ١ْسضٚغك ز٠ضْٚٚٞ به١ٜٔ ث

َٞ نــاض ي١غــ١ض ٥ــ٠ٚ١ بهــات نــ١ نؤ١ََيكاٜــ١نٞ      َٞ ي١غــ١ض ٥اغــك نؤَــ١َيكا ز٠غــت١ٜ١ى زضٚغــت بــ ٖــات٠ٚٛ ٥ــ١ب
ٍَ ١ٜنا  َٝيَن ي١ط١ ي١ّ ت١ْسضٚغت ي١ ضٟٚٚ ز٠ض٠ٚ١ْٝٚٚ، ي١ ضٟٚٚ نؤ١َاَل١ٜت٠ٚ١ٝ، بؤ ٠ٚ١٥ٟ تانٛ شٜٓك١ بكٛصت

َٝيَن، غٛثاؽ َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ١َْ َٝٞ ١ْبؤت٠ٚ١، بؤ١ٜ َٔ ث  ٜاغا١ٜ ٖٝض د
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠،  َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 .ؾ١ضَٛٚ غ٠ٌٜٛٝ خإ
َٜع غ٠ٌٜٛٝ   عجُإ:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 غٛثاؽ

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 عُطؾ١ضَٛٚ زنتؤض 

َٜع ز.عُط ظيس اَري ْٛض٠زٜين:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜتـ٠ٚ١،         َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زابِط َٜتـ٠ٚ١ ٚ بـ١ّ ؾـ َٜهبدط َٟ ٥ـ١ٚ َاززاْـ١ ِض ٍَ بـسض َٔ ثؿتٝٛاْٞ ي١ٚ ض١ٝ٥٠ ١٥ن١ّ ن١ ١ٖٚ
١ٜ٠َٛٝ ٥ـ١ّ ز٠ظطاٜـ١ ٚ ت١بٝعـ١تٞ ٥ـ١ّ ز٠ظطاٜـ١ بــ١              َٝهـٞ باؾـ١، نـْٛه١ بــ١ّ ؾـ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ خٜٛٓسضاٜـ٠ٚ١ ز٠ق

َٝهٞ ت١ْؿٝعٜـ٠ٚ١ ت١بٝع١ت١نـ١ٟ    ب١ضا ٍَ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ي١ ِضابطزٚٚ ١ٖبٛٚ، ي١ ز٠غتكا١ٜى ٜإ ي١ ٦ٜ١ٖـ١ت ٚضز ي١ط١
َٞ، ١٥َـ١ ب١ضاغـك     َٞ، ب١زٚازانٕٛٚ ن١ض بـ َٞ، ١َٖا١ْٖكٞ ن١ض ب َٟ بؤ ز٠ظطا١ٜى ن١ ظٜاتط ٥ٝػتٝؿاضٟ ب ١٥طؤِض

ٚ١٥ ٍَ َٞ، بؤ١ٜ ي١ط١ ٍَ ز٠قٞ ٜاغان١ ٚ ٥اَاصت١ناْٞ ٜاغان١ ١٥طٛصت ٍَ ٠ٚ١٥ؾِ نـ١   ي١ط١ زاِضؾت٠ٚ١ّٓ، ب١اَلّ ي١ط١
َٝيَن، غٛثاؽ  ١َٖا١َناْٞ ١َدًٝؼ َا٠ٚ ٚ سي

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 ؾ١ضَٛٚ غؤظإ خإ

َٜع غؤظإ ؾٗاب:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ٚانــاضِٜ ١ٖٜــ١، َــٔ ثؿــتٝٛاْٞ ٥ــ١ٚ نــاى نطزْــ١ ١٥نــ١ّ نــ١ يٝصْــ١ٟ ٖاٚبــ١ف نطزٜٚٚــ١تٞ، بــ١اَلّ ٜــ١ى زا  
َٝػـتا ٥ـ١ظاْري نـ١            َٟ، نـْٛه١ ٥ـ١ٚاْٝـ يـ١ ضٟٚٚ ، ٥ َٜٓـ١ضٟ ١٥صتَٛـ١ْٞ خاصيـإ زابٓـط ْٛ ،َٟ ٥ٝعاؾ١ٜ١ى بهط
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َٝؿـ١ناْٞ شٕ ٚاٜهـطز٠ٚٚ نـ١        َٝهـ٠ٚ١، بـ١اَلّ تاٜب١شي١ْسٜـ١تٞ ن ت١ْسضٚغك ز٠ضْٚٚٞ نؤ١ََيكا١ٜ ١َٜٚٛ١ٖتٞ ث
َٟ، ٚ ٥ٝعاؾ١ بهط َٜٝٛػت١ ي١ْاٚ ١٥ٚ ١َدًٝػ١ ض٠ناٚ بهط َٞ    ث َِٝ ٚاٜـ١ ١َدًٝػـ١ن١ بـ َٟ ث َٟ، ١٥ط١ض ٥ٝعاؾ١ بهط
١َٜٓضٟ ١٥صت١َْٛٞ خاصيإ، غٛثاؽ ْٛ ،َٞ  ن١َٛنٛضتٞ ١٥ب

َٜع َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ستُس غٛض٠ سػٔ ب١ض  د
َٝط خإ  .ؾ١ضَٛٚ ؾً
َٝط ستٞ ايسٜٔ: َٜع ؾً  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜعإ يـ١     ب١ضاغك َٔ ب١ ْٝػب١ت ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١٥ٚ َاززا١ْ ١ٜندطا ٍَ بـ١ض َٝـ د١يػـ١ن١ف ي١طـ١ ٕ، ب١اَلّ َٔ ث

َٟ، نـْٛه١ ب١ضاغـك     َٝؿ١ُضط١ البـسض ٍَ ٠ٚ١٥ ١ُْٝ ٠ٚظاض٠تٞ ث يٝص١ْٟ ت١ْسضٚغك ٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ، َٔ ي١ط١
َٞ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ ساَي١تـ١ ١ْؾػـٝا١ْٟ    ١َٜٓضٟ ١٥ٚإ ١ٖب ْٛ َٞ َٝؿ١ُضط١ ٚ ْاٚخؤ ظؤض ططْكٔ، ٚ ١٥ب ٠ٚظاض٠تٞ ث

َٜطٟ ٥ـ١ٚ خ١َيهـ١ زا بـٔ،        ن١ ثؤغك بااَل ٚ َٜـط نـاٚز َٝؿ١ُضط١ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ ْـاٚخؤ يـ١ ش ٠ض١٥ططٕ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ث
َٝؿ١ُضط١ ٜإ ْاٚخؤ ١٥ط١ض باضٟ ز٠ضْٚٚٞ تـ١ٚاٚ   َٟ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ث َٝهٞ بااَل ٠ٚض١٥طط َٝو ثؤغت ب١ضاغك ن١ ١ٜن

َٝـ       َٟ دٓـْٛٞ ع١ظ٠َـ١، ٜـإ ث َٝـٞ ٥ـ١ٚتط َٞ ٚ باض٠ ز٠ض١ْٝٚٚن١ داضٟ ٚا ١ٜ١ٖ ٜإ ث َٝهٞ   ١ْب َٟ ٥ٝٓػـاْ ٞ ٥ـ١ٚتط
ــ١        ًَٝٞ َــاؼي َطؤظــٞ ٥ــ١ٚ خ١َيهــ١ ٥ــ١نات نــ١ ي َٝؿــ َٟ نــ١ ث غــاز١ٜٝ، ٖــ١ض بــ٠ٚ١ ٖــري ٥ــ١نات خــؤٟ ز٠ض٥ــ١بِط
َٝسازٜا١ْ  ٠ٚظاض٠ت١ن١ٜسا١ٜ، ٚ ١ٖتا ١٦ٜ١ٖٟ ٠ٚ١٥ٟ َاؼي َطؤظ ن١ ظؤضداض ن١ ت١قطٜط ٚ ؾت ١٥ْٛٚغٔ زاز ٚ ب

 ٞ َٝو ٠ٚض١٥ططٕ ٚ ١٥ظٜـ١ت َٞ، ي١بـ١ض       ي١ ز٠غت ١٥ٚ ن١غا١ْٟ ن١ ثؤغت خـ١َيهٝإ زا٠ٚ، ن١غـٝـ ز٠غـك ْاٜكـات
َٞ، ْـ١ى             َٞ ضٚتب١نـ١ٟ يـ١ ع١َٝـس نـ١َن ْـ١ب َٟ ٥ـ١ب َٝؿ١ُضط١ بـ١ ع١نػـ٠ٚ١ ١٥طـ١ض زاؾـبٓط ٠ٚ١٥ ٠ٚظاض٠تٞ ث
َٞ ١٥َإ ن١ ز٠ض٠دـ١ناْٝإ ت١سسٜـس ْـ١نطز٠ٚٚ ، نـْٛه١      ١َٚظٚعٞ َٛزٜط عاّ ٚ ١٥ٚا١ْ، ٚ ١ٖض٠ٖٚا ن١ ١٥َي

َٞ نـ١ يـ١ٚ            ز٠ض٠د١نإ ١٥ط١ض َٛزٜط عاّ ب َٞ ٚابـعاب بـ١ ْٝػـب١ت ١ْقابـ١ٟ ٥ـ١تٝبا ٖـ١ض زنتـؤضٟ ١ْؾػـٞ بـ
َٜت٠ٚ١ ي١بـ١ض ٥ـ١ٚ ١َٚظٚعاْـ١ف         َٝؿـ١ُضط١ بٓٛٚغـط َٜهٞ تـط ٠ٚظاض٠تـٞ ث ٍَ ٠ٚ١٥ّ داض ١َداي١، ب١ؽ َٔ ي١ط١

 عٝ ق١ٟ ب١ شٜاْٞ خ١َيه٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

َٝب١ٝٓٝنِ ١ٖٜ ١ٜ٠َٛٝنٞ َٔ ت ١، ت١بٝعٞ ١َ١٥ ساَي١تٞ تٛبٞ ١ْؾػٞ ١ْٝ، ١َ١٥ سااَلتٞ غ١س١ٟ ١ْؾػ١ٝ ب١ ؾ
َٝه١ ي١  طؿك، ١ٜعين ١َ١٥ ١ْٝ ن١ ٚا ت١ق١ٚض به١ٜٔ ت١ْٗا داْٝب١ عٝ د١ٝن١ٟ ٠ٚضططت٠ٚٛ، ١َ١٥ ١َدًٝػ

 ٚ َُٜٞ نٛضزغتإ قػ١ ي١غ١ض ١َغا٥ًٝٞ ١ْؾػٞ ١٥نات، غ١س١ٟ ١ْؾػٞ ١٥نات ي١غ١ض ١َٖٛٚ َػـت١ انإ، ١ٖض
ََٞ، ْـاظاب دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـطٜـ      َٞ ن١ ت١ْٗا ١َب١غتُإ داْٝب١ عٝ د١ٝن١ٟ بـ َٝه١َي١ٝ زضٚغت ١ْب بؤ١ٜ ١٥ّ ت

َٝهٞ ١ٖبٛٚ، ؾ١ضَٛٚ  ت١ٚظحي
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:-ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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٠ٚ١٥ ٍَ َٟ َٔ ي١ط١ َٝؿٓٝاضا١ْ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ٥ًٝػا بهط ز٠ٟ ؾ١ؾـٝـ بـ١ ِضْٚٚـٞ نـاض ٚ     ِْٝ، ٚ َـاز  غ١باض٠ت ب١ٚ ث
١َٜٓضا١ْٟ ٠ٚظاض٠تٝـ بؤ ١ٜ٠ٚ١٥ نـ١ ت٥١ٝـسٟ   ١َٖاَ ٞ ١َدًٝػ١ن١ٟ زضٚغت نطز٠ٚٚ، ٚ باْط نطزْٞ ١٥ٚ ْٛ

َُٝــ١     َٜعت نــ١ ١٥َــ١ غــ١س١ٟ ١ْؾػــ١ٝ، ١٥طــ١ضْا خــؤ ١٥طــ١ض ١٥َــ١ ناض٠غــ١ضٟ ١ْؾػــٞ بٛاٜــ١ ٥ ضانــ١ٟ بــ١ض
َٜٓـ١ض ٥١ْ  َٜٓسْٞ بااَلَإ ٠ٚنٛ ْٛ ١ٜٚػـت، ١٥َـ١ غـ١س١ٟ ١ْؾػـ١ٝ، ٚ ٥ـ١ٚ ثطؤططاَـ١ ١ْؾػـٝا١ْ        ٠ٚظاض٠تٞ خٛ

١َٜٓضا١َْإ باْط نطز٠ٚٚ بؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ يـ١ ْـ٠ٚ١ناْٞ زٚاِضؤش نـ١ نـاض ظاْـٔ، نـ١ قٛتابٝـاْٞ ظاْهـؤٕ           بؤ١ٜ ١٥ٚ ْٛ
َٜٓـ١ضٟ    ١٥111ٚا١ْ ِض٠ْط بسات٠ٚ١، غ١باض٠ت ب٠ٚ١ٟ نـ١ غـؤظإ خـإ َٓـٝـ      % ت٥١ٝـسٟ ١٥نـ١ّ، ظ٠ضٚٚض٠ ْٛ

َٜهٝـ ١ٜ١ٖ ي١ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ، ب١ضاغك ناب١ٟٓٝ سهَٛـ١تٝـ  ١٥صت١َْٛٞ خاصيإ، ن َٝػتا بؤضز ْٛه١ ٥
َٜكـطٟ بهـات يـ١ تْٛسٚتٝـصٟ      َُٜٝـ ظؤض ٥ٝٗتُٝاّ ب١ ١٥صت١َْٛٞ خاصيإ ٚ ظؤض ٥ٝٗتُٝاّ ١٥زات ب٠ٚ١ٟ ِض ١ٖض

َٝؿـ١ُضط١ تـ١قُٝٞ ؾ١خػـ١ٝ        َِٝ باؾ١ ٠ٚ١٥ف بهـ١ٜٔ، غـ١باض٠ت بـ٠ٚ١ٟ ٠ٚظاض٠تـٞ ث ت زشٟ شْإ، بؤ١ٜ َٔ ث
نطزْـٞ خـ١َيو ٥ٝؿـٞ ٥ـ١ّ ١َدًٝػـ١ ْٝـ١، ٥ٝؿـٞ ٥ـ١ّ ١َدًٝػـ١ ت١ْسضٚغـك ز٠ضْٚٚٝـ١، ١َغـ١ي١ٕ ١٥طـ١ض              
َٞ بؤَـإ تـ١قِٝ          ًَـ َٟ بـؤ يٝصْـ١ٟ تـٛبٞ ب َٝـط َٟ ٠ٚ١٥ ٥ٝؿٞ ٠ٚظاض٠ت١ن١ خؤٜـ١تٞ بٝٓ َٝو زابٓط َٝو بؤ ثؤغت ١ٜن

١َٜٓضٟ ٠ٚظا َِٝ ٚا١ٜ زاْاْٞ ْٛ َٝػتاف ؾك ٚا ١ْب٠ٚٛ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث َٝؿ١ُضط١ ي١ٚ ١َدًٝػـ١  به١ٕ، تا ٥ ض٠تٞ ث
 ظ٠ضٚٚض ١ْٝ، غٛثاؽ

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 ؾ١ضَٛٚ تاضا خإ

َٜع تاضا حتػري ١٥غع١زٟ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

ٍَ ٥ـ٠ٚ١ّ،        ١َُٝف خؤَإ يـ١ يٝصْـ١ٟ ت١ْسضٚغـتري، َـٔ ي١طـ١ َٝؿٓٝاظ٠ٟ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ن١ ٥ ب١ضاغك ١٥ّ ث
َٝه٠ٚ١ قـ١ضاض ٥ـ١زات بـؤ نـٛضت نطزْـ٠ٚ١ ٜـإ بـؤ        ب١اَلّ ٥ َِٝ، ن١ يٝص١ْ ث َٜو ١٥َي ١نطا ١٥َا١ْ ٠ٚى ١َٖٛٚ داض

َٜـط ز٠غـك             َٜتـ١ ش َٟ ٚ غط َٝتـ١ بٓٝـاز بـؤ قػـ١ ٚ طؿتٛطـؤ َـ١ؾطٚظ٠ تـ١ب  بهـط َٝهٞ ظٜاتط ن١ بب خع١َت نطزْ
َٟ، َٔ ٚا ٥ٝكترياح ١٥ َٟ ب١ ز٠قٝل تط ٥ٝؿٞ ي١غ١ض بهط ن١ّ ١٥ط١ض ١٥ّ ١٦ٜ١ٖٜـ١ بـؤ   ١٥ْساَإ، ظٜاتط ١٥تٛاْط

غ١س١ٟ ١ْؾػ١ٝ ن١ ١ْنطا ب١ ١٦ٜ١ٖ ٚ نطا ب١ ١َدًٝؼ، ْاْٚطا٠ٚ )زتًؼ ايكـش١ ايٓؿػـ١ٝ(، يـ١ ظؤض ٚاَلتـإ     
١َ١٥ ١َدًٝػٞ ضٜعا١ٜ١ٜ بؤ غ١س١ٟ ١ْؾػٞ، بـ١اَلّ ٥ـ٠ٚ١ٟ ِضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْنـ١ٟ زنتـؤض ي١غـ١ض ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١        

َٜتـ٠ٚ١   غ١س١ٟ ١ْؾػٞ ب١ طؿت١ٝ، ت١ْٗا ١َضظان١ ١ْٝ، ب١ؽ ١٥ َٝٔ نـ١ ١٥ٜكط َٟ ١٥ٚ سكٛقا١ْ ن َٞ ثٝؿإ بسض ب
َٟ بيَب ب١ َٛزٜط عاّ، ٚاباؾـ١   َٞ، ١٥ٚ ن١غ١ٟ ن١ زا١٥ْط َٝهٞ ت١ٚاٚ ن١ ي١ ْاٚ ١٥ٚ ١َدًٝػ١ ١٥ب بؤ ت١ْسضٚغت

َٞ، ٚ خٝرب٠ٟ  َٟ، نـْٛه١ ضاغـت١    11ؾ١ضت١ن١ٟ زنتؤض ب َٟ ب١ َٛزٜط عاّ ي١ٚ َٝو زا١ْْط َٞ، ١ٖضن١غ غاَيٞ ١ٖب
َٜذ َٞ ظٜـاتط         خٝرب٠ ١ْٖس َٝط ١٥نات ٚ ١٥ظَٕٛٚ ث١ٜا ١٥نات، بـ١اَلّ بـْٛٚٞ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ خـؤٟ زنتـؤض بـ اض ؾت ؾ

١َٜٓضا١ْٟ ن١ زاْطا٠ٚ، ب١ضاغك نـ١ْس   ْٛ ٚ٠ٚ١٥ّ ١٥ ٍَ َٝهري ن١ بؤٟ ٖاتٜٛٚٔ، َٔ ي١ط١ ١َُٝ ١٥ٚ ١ٖز٠ؾ١ ١٥ث ٥
  ٚ َٞ َـ١ ١َٜٓض٠نإ ن١ ٥ـ١ب َٝه١ ي١ ْٛ ١َٜٓض ١ٜ١ٖ ن١ سكٛقٞ ٥ٝػٓإ ٚ َاؼي َطؤظ ١ٜن َٟ، نـْٛه١    ْٛ َٞ يـ١ٚ دٛز بـ

َٜطاٟ ثؿتكريِٜ بؤ غؤظإ خإ ٚ بؤ د١ْابٞ ٠ٚظٜطٜـ، بْٛٚٞ خاصيإ ب١ ت١ْٗا تْٛسٚتٝـصٟ ب١ضاَبـ١ض    ٚ َٔ
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َٟ، ٚاتـ١ َـاؼي َـطؤظ ظؤض ظؤض         َٟ، ب١ضاَبـ١ض بـ١ َٓـساَيٝـ ٥ـ١نط َٟ، ب١ضاَب١ض ب١ ثٝاٜٚـ ١٥نط ب١ ٥اؾط٠ت ْانط
َٞ، بْٛٚٞ ٠ٚ١٥ ٚاٟ َٞ ٠ٚ١٥ ١َٚدٛز ب َٟ ٥ـ٠ٚ١ بـؤ      ططْك١، ١٥ب َٝؿ١ٜ١ى نـ١ ٥ـ١نط َٟ ١ٖض غهااَل١ٜى، ١ٖض ن َٝس ي

  َٞ َٞ، ١ٜعين ٥ـ١َي َٞ ب١ خ١بري ب َٟ، بْٛٚٞ خ١بري ْاب َٝه١ ي١ ٥ٝؿ١ناْٞ ٠ٚ١٥ ن١ ناضٟ ي١غ١ض بهط َاؼي َطؤظ ١ٜن
           ،َٞ َٞ يـ١ ْاٜٚـا ٖـ١ب َٟ ز٠عـ٠ٛتٞ بهـات يـ١ خـ١بري ٥ـ١ب َٝو نـ١ ١٥ٜـ١ٚ َٞ ١ٖض ن١غ خؤٟ ي١ َازز٠ ١٥غ١ًٝن١ ١٥َي

َٞ  ١ٜعين  َِٜ، ٠ٚ١٥ د١ْابٞ ٠ٚظٜط خؤٟ ي١ ١َدًٝػ١ن١ ٥ـ١ب خٛب١ضاٟ تاٜب١ت ي١ ز٠ض٠ٚ٠ ٜإ ي١ ْا٠ٚ٠ٟٚ ١ٖض
َٞ ٚدـٛزٟ خٛبـ١ضا ٥ـٝـ           َٜٓـ١ضنإ، بـ ْٛ ٍَ ز٠غتٓٝؿاْٞ بهات، ٠ٚنٛ ز٠غت١ٜ١نٞ زا٥ُٝـٞ بـٔ ي١طـ١َيٝإ، ي١طـ١

َٟ، َٔ ظٜاتط دـ١خت ١٥نـ١ّ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ زٚٚ باب١     َٝهٞ ْانط َٜهٛث َٜٓـ١ضٟ    نطزٕ ب١ضاغك ب١ ِض تـ١، ٚ بـْٛٚٞ ْٛ
َُٝـ١ يـ١         َٝه١ ي١ ال١ْ١ٜ ٖـ١ض٠ ططْكـ١نإ بـؤ غـ١س١ٟ ١ْؾػـٞ، ٥ ١َُٝ غ١س١ٟ ١َزض٠غٞ ١ٜن ت١ضب١ٝ، نْٛه١ ٥
َٞ ١َٚدٛز  ١َٜٓضٟ ت١ضب١ٝ ٚ ت١عًُٝٞ عايٝـ ي١ط١َيٞ ١٥ب َٝبه١ٜٔ بؤ قٛتاغا١ْنإ، ْٛ زا١ْٜك١نا٠ٚ١ْ ز٠غت ث

ٚ ،َٟ َٞ بؤ زانؤنٞ نطزٕ ي١ٚ َاؾا١ْٟ ن١ ١٥َا١ْٚ َٞ، ٠ٚ١٥ف زٜػإ  ب َٔ ْاظاب ١٥ط١ض بْٛٚٞ غ١ْسٜهاف ١ٖب
 َٞ َٟ ٚ ٥اطاَإ ي ١ٖض٠ٚنٛ سكٛقٞ ٥ٝٓػا١ْن١ ظٜاتط ب١ضططٟ ١٥نات ي٠ٚ١ٟ ن١ ط١ًٜٝٞ ٚ طاظاْس٠ناْٞ ن١ ١٥نط
َٝٔ ب١ضاَبـ١ض بـ١               ًَٝٞ زا٥ـ١ْ َٝؿـ ١َٝٝ، با ٥ـ١ٚإ زانـؤنٞ نـ١ض بـٔ يـ١ٚ َاؾاْـ١ٟ نـ١ ٥ـ١ٚإ بـ١ ث ١ْٝ ٚ ٥اطاَإ ي

َٞ، غٛثاؽ١َدايٞ غ١س  ٞ ن١ زضٚغت ١٥ب
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

َٜٓـ١ضٟ َـاؼي َـطؤظ ٚ تـ١عًِٝ عـايٝـ ١ٖٜـ١،              ز٠غت خؤف تـاضا خـإ، بـ١ؽ ٚر ١َٖٛٚؾـٞ ٖـ١بٛٚ، ٖـ١ّ ْٛ
 ؾ١ضَٛٚ ناى طياٍ

َٜع طياٍ   طاٖس:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ٍَ ١َ٠ٚ١٥ ١٥ٚ َازز٠ٟ نٛضت ب َٝؿ١نٞ َٔ ي١ط١ َٜت٠ٚ١، ٠ٚنٞ يٝص١ْٟ ١َعين ٥ٝدتٝػـاضٜإ نطزٜـ١، بـ١اَلّ    ث هط
َٝؿـ١ن١ سـ١ٍ ْـ١نطا، ٚ زٜـاض٠ َٛزاخـ١التٞ ١٥ْـساّ          اٚ زٜاض٠ نٛضتهطزْٞ ١٥ّ ن١ْس َازز١ٜ٠ بـ١ زٚٚ َـازز٠ ن

َٝري ت١ؾـه١ًٝ           َُٝـ١ بـ َٞ، ٠ٚنـٛ ٥ٝـساضٜـ ١٥طـ١ض ٥ َٟ ٚ ١٥َـ١ ٚا بـ َٞ با ١َ١٥ ٥ٝعاؾ١ بهـط ث١ضي١َإ ن١ ١٥ٚ ١٥َي
َٝٔ ال َٝهٞ     زابٓ َٟ ، ١ٖضن١غـ ٟ خؤَإ ١٥ٚنات١ ز٠غك ٠ٚظاض٠شيإ ب١غت، ٥ٝن ي١َ١ٚزٚا ٖـ١ض ٥ٝعاؾ١ٜـ١ى بهـط

َٝٞ ١َٖاّ ٚ  ًَ َٝٞ ب َٝٞ زٚاٜٞ ب َٟ، ز٠َٚٚٝـ ١٥تٛ ت١ؾه١ًٝ زاْ َٜذي الظ١َ قا١ْْٛن١ ت١عسٌٜ بهط تط ٥ٝعاؾ١ بهط
َٞ، ٠ٚ١٥ ي١ ضٟٚٚ ٥ٝساض٠ٚ١ٜ ْـاطٛصت  َٞ، بؤٜـ١ َـٔ ٥ٝكـٝناح ١٥نـ١ّ     ٥ٝدتٝػاغات ٚ غ١السٝات ب١ ْٝعاّ ز٠ضبه

١ٜ٠َٛٝ، )ٜؿهٌ بكطاض َٔ ايٛظٜط زتًؼ ٜػـ٢ُ   َٟ ب١ّ ؾ َٞ، نٛاض َازز٠ ١َٖٛٚ ب١ٜ١ى َازز٠ غٝاغ١ بهط ١٥ٚ غ
٥ـ١ٚ  بٓعااّ ٜؿادزٙ فًاظ اياٛشزا٤      سيذًؼ ايكش١ ايٓؿػ١ٝ ٚحتسز تؿهًٝت١ االزاضٜـ١ َٚٗاَـ١ ٚاختكاقـات١    

َٞ ت١ؾه١ًٝ نا١َ ٥ٝ  دتٝاضٟ نط ٜإ ٥ٝدتٝاضٜـ ١ْناتٔ، غٛثاؽنات ت١ؾه١ًٝ ٚظاض٠ت ١٥تٛاْ
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض  د

َٜٓا١ْٟ ن١ باغـٝإ نـطز    زاٚا ي١ يٝص١ْناْٞ ٖاٚب١ف ١٥ن١ّ ن١ ٥ٝكترياسٞ ١٥ْساَإ ب١ ٥ٝعاؾ١ نطزْٞ ١٥ٚ ؾٛ
َٞ ي١ ظَين َٛقت١ض٠س١نإ ٥اطازاض بٔ، َٝو ي١ ثؿك بٛٚ ١٥ب  .ٛٚ غ١َري٠ خإؾ١ضَ ١٥ط١ض ن١ْس ١٥ْساَ
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َٜع مسري٠ عبسار:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜٝـ١ٜإ ْٛٚغـٝت٠ٚ١،      ب١ ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز١ٜ٠ َٓٝـ ثؿتكريٟ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ١٥ن١ّ ن١ ٥ـ١ٚ غـٝاغ١ٜ١ ْٛ
َٜري ١٥ععا١٥ناْٝـ  َٝٞ َٛزٜط عا١َ، زٚاٟ ١٥ٚ ن١ ز َٝط٠ ن١ بامسإ نطز ٚشيإ ض٥٠ٝػٞ ١٦ٜ١ٖن١ ي١ د ب١اَلّ ي

َٞ     ب١ َٞ ز٠ض٠دـ١ٟ َـٛزٜط بـ َٞ، ٜإ ١٥ب َٞ ض٥٠ٝػ١ن١ ث١ٜ١ًى ب١ضظتط ب ١َٖإ ز٠ض٠د١ٟ َٛزٜط عا١َ، ٜإ ١٥ب
َٝؿن غٝاغ١ن١ٟ...... َٞ، ي١ ث َٝكطٟ َٛزٜط عاّ ب  ٜإ د

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
١َٜٝن١ بٛٚ ب١ ٠ٚظٜط، ١َدًٝػ١ن١ ٠ٚظٜط٠  ي١ غٝاغ١ ْٛ

َٜع مسري٠ عبسار  :ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٟ ١٥ٚ َٛالس١ظ٠ّ ١ٖبٛٚ، ب١ ْٝػب١ت ٠ٚ١٥ٟ باغٝإ نـطز٠ٚٚ   َٜٓس٠ٚ٠ن١، ي١ب١ض ١ْٖس ١َٓٝط١ٜؿتِ ي١ خٛ َٔ ت
َٝؿ١ُضط١  ١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠ ٚ ت١عًِٝ عايٞ ٚ ث ١َُٝ به١ٓٝ 111ْٛ % َٔ ي١ط١َيٝاب، نْٛه١ ١٥ط١ض ٥

َٜٝٛػـت١ ١٥ٚاْـ١ٟ         قٛتاغا١ْنإ ٖـ١َٛٚ باسػـٞ ٥ٝذتُٝـاعٞ     ١ٖٜـ١، ناض٠نـ١ٜإ ٖـ١ض ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ ٥ٝؿـ١ٜ١، ث
َٜٓـــ١ضٟ َْٛـــ١ظ٠َاتٞ    َٜٝٛػـــت١ ْٛ َٜتـــ٠ٚ١ ث َٞ، بـــ١اَلّ نـــْٛه١ ٖـــ١َٛٚ ؾـــ١ضحي١ ٚ ال٥ٝش١ٜـــ١ى ١٥طط َٝـــساب تٝ
َٜٓـ١ضٟ َْٛـ١ظ٠َاتٞ ١َدت١َـ١عٞ َـ١ز٠ْٞ ٥ٝعاؾـ١         ٍَ ٠ٚ١٥َـ١ ْٛ َٞ، َٔ ي١طـ١ َٝساب َٛدت١َ١عٞ ١َز٠ْٝؿٞ ت

َٝط٠ف ض١ٝ٥٠ى ٖ َٟ، ي َٜٓـ١ضٟ         بهط َٞ، ٥ـ١ٟ ْٛ َٝـساب َٜٓـ١ضٜإ ت ١بٛٚ ي١غ١ض ١٥صتَٛـ١ْٞ خاصيـإ نـ١ ٥ـ١ٚاْٝـ ْٛ
٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ تْٛسٚتٝصٟ غ١ضب٠ٚ١ظاض٠تٞ ْاٚخؤ ١ْٝ؟ ن١ٚات١  َٝسا١ٜ؟ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ ب١ِض ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤٟ ت

 ٛ َٜٓـ١ضٟ ١٥صت َٜت٠ٚ١، ١ٜعين ْٛ َٝطٕ ١َٖإ تْٛسٚتٝصٜـ ١٥طط ١َٜٓض٠ٟ ١٥ْ ْٛ ٚ١٥ َٟ َٟ ١٥نط َـ١ْٞ خاصيـإ   ي١ٚ
 ب١ ظٜاز ١٥ظاب، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ غ١ضب١ ٠ٚظاض٠تٞ ْاٚخؤ١ٜ، غٛثاؽ

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 ؾ١ضَٛٚ زنتؤض ١٥ظي١ز

َٜع ز.اظيس ابطاِٖٝ )٠ٚ  :(ضتٞب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ت ١٥ْساَاْٞ ث١ضيـ١َإ بٛاٜـ١،   ز٠غت خؤؾٞ ي١ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ١٥ن١ّ، ب١اَلّ ١٥بٛا١ٜ ز٠ق١ن١ٟ ي١ب١ض ز٠غ
١ٜ٠َٛٝى قػـ١ ١٥نـ١ٕ         َٜو ي١ ١٥ْساَإ ن١ قػ١ ١٥ن١ٕ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ز٠ق١ن١ٜإ ي١بـ١ض ز٠غـت ْٝـ١ بـ١ ؾـ ظؤض
َٜٓـ١ضٟ ٠ٚظاض٠تـٞ     َٜٝٛػك ١٥ظاب نـ١ ْٛ َٝسا ١ْنطا٠ٚ، ب١ضاغك ب١ ث َٝؿ٠ٚٛ ٜإ طؤِضاْهاضٟ ت ١ٖض ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ٟ ث

َِٝ غ َٞ، ١ٜعين ث ١َٜٓضٟ ١َٖٛٚ ٠ٚظاض٠ت١نإ ١ٜ١ٖ ن١ باؽ ي٠ٚ١ ٥ـ١نات ٥ـ١ّ   ١٥ٚقاف ي١ٚ ١َدًٝػ١ ب ١ٜط٠ ْٛ
١َدًٝػ١ ٚ ١٥ّ ١٥صت١ْ١َٛ ١٥ضنٞ ١ٜ٠ٚ١٥ ناض ي١غ١ض ١َٖٛٚ ٥ـ١ٚ ٥اغـتا١ْ بهـات ي١غـ١ض غـ١س١ٟ ١ْؾػـٞ،       
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١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠تٞ ١٥ٚقاف ٚ ناضٚباضٟ ٥ـاٜين يـ١ْاٚ    َٜٝٛػت١ ْٛ ١َُٝ، ٚ ث ِضؤَيٞ ٥أٜ ظؤض ناضٜك١ض٠ ي١ نؤ١ََيكاٟ ٥
َٞ، نْٛه١ ١٥ظاْري ِضؤَيٞ َعط١ٚت ٚ َاَؤغتاٜاْٞ ٥اٜين نـ١ْس ناضٜكـ١ض٠ ي١غـ١ض ز٠ضْٚٚـٞ     ١٥ٚ  ١٥صت١ْ١َ١ ب

َٜٝٛػتٝٞ ٥ـ١ظاب، ٚ ثؿـتٝٛاْٞ يـ١     َٟ ١٥ططٕ ي١ ٚتاضٟ ٥اٜين، بؤ١ٜ ب١ ث َطؤظ١نإ، ب١ تاٜب١ت ١٥ٚا١ْٟ ن١ طؤ
  َٜٛٝ ــإ ث َٜٓـــ١ضٟ ١٥صتَٛـــ١ْٞ ناضٚبـــاضٟ خاصيـ ــإ ١٥نـــ١ّ نـــ١ ْٛ ػـــت ْٝـــ١، نـــْٛه١ قػـــ١ن١ٟ غـــ١َري٠ خـ

٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ ب١زٚا زانْٛٚٞ تْٛسٚتٝـصٟ يـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ ْـاٚخؤ ١ٖٜـ١، نـ١ ٠ٚظاضتـٝـ ْـاٚخؤف ١٥ْساَـ١           ب١ِض
َٝب١ٝٓٝنٞ تط، ١٥ٚ  ١َٜٓضٟ ١ٜ١ٖ ي١ٚ ١٥صت١ْ١َٛ، ت َٝط٠، دك١ ي٠ٚ١ف ٠ٚظاض٠تٞ ناضٚ ناضٚباضٟ نؤ١َاَل١ٜتٞ ْٛ ي

َٝط٠ يٝص١ْن١ باغٝإ نطز٠ٚٚ ١ْٜاْٛت٠ٚٛ ٥ َٞ ز٠ض٦ٜـ١نات؟ تـ١ْٗا ٚتٜٛٚاْـ١ بـ١ْٝعاّ،       ْٝعا١َ ن١ ي ١ّ ْٝعاَـ١ نـ
 غٛثاؽ

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
َٝطٜعإ خإ.  ؾ١ضَٛٚ ب

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ْٝػـب١ت ٥ـ٠ٚ١ٟ   َٔ ثؿتكريٟ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١٥ن١ّ، ب١اَلّ ي١ ع١ٜين ٠ٚقت ثؿتكريٟ غـؤظإ خـإ ١٥نـ١ّ بـ١     
٠َٛٝ ْان١ٕ، ْانٔ يـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ    َٟ، باغٞ ي خاصيإ، ب١الٟ َٔ ظؤض ططْك١، نْٛه١ تْٛسٚتٝصٜإ ب١ضاَب١ض ١٥نط
َٞ نْٛه١ ث٠ٜٛ١ْسٟ بـ١ ت١ْسضٚغـت٠ٚ١ٝ ١ٖٜـ١ ٥ـ١تٛأْ ز٠غـتٝإ       ْاٚخؤ باغٞ به١ٕ، ١٥ط١ض ١٥ٚ ١َدًٝػ١ ب

    َٟ َٞ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ تْٛسٚتٝصٜـ١ ب١ضاَبـ١ضٜإ ٥ـ١نط َٝـ٠ٛ ْانـ١ٕ، بـ١اَلّ بـؤ ٥ـ١ٚ        بكات ١٥ٜؿـاض٠ٚ١ْ، باغـٞ ي
٠َٛٝ به١ٕ ٚ ناض٠غ١ض ٠ٚضططٕ، ٥ـ٠ٚ١ بـ١ ْٝػـب١ت ز٠غـت١ٟ      ١٥صت١ْ١َٛ ن١ْاٟٚ ت١ْسضٚغت١ٝ ١٥تٛأْ باغٞ ي
َٝط٠ ١ٖبٛٚ، ب١اَلّ الن٠ٚٛ، ٥ـ٠ٚ١ قـ١ٜٓا، بـ١اَلّ نـْٛه١ يـ١ ٚاَلتـاْٞ تـط ز٠غـت١ٟ          َِٜ، ي َاؼي َطؤظ ١ٜ١ٖ ي١ ١ٖض

َٝؿـه١ف بـ١ ْـ١خؤف         ثاضاغتين َاؼي ١ْخؤف َٞ ٥ـ١ٚ خع١َتـ١ ت١ْسضٚغـت١ٟٝ ث َٝط٠ ١ْٝ، ١ٜن١ى بعاْـ ١ٜ١ٖ ي
َٝكاٟ خؤ١ٜتٞ ب١ ت َٟ، ي١ د َٟ، ي١ ناتٞ خؤٟ،١٥نط َٟ ضاغت١؟  ١ٚا٠ٚتٞ بؤٟ ١٥نط ٜإ ١٥ٚ عٝ د١ٟ بؤٟ ١٥نط

َٞ، نْٛه١ ١ْخؤؾٝـ َطؤظـ١،  َٝط٠ ١ْٝ، با ز٠غت١ٟ َاؼي َطؤظ ١ٖب بـ١   ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ثاضاغتين َاؼي ١ْخؤف ي
ــ١ٚ       ــْٛه١ ٥ ــ١ ١٥صت١َْٛــ١، ن َٞ ي ــ ــساض ب ــساَإ ب١ؾ ــطاٟٚ ن١٦َ١ْ َٜهد ــ١ ِض ــ١ ظؤض الّ ططْك ــب١ت ٥ــ٠ٚ١ف ن ْٝػ
ــ١ٟ        ــس٠ٕ ١٥ٚاْ ــؤ ب ــ١َٚيٝإ ب ــا ٖ َٞ ت ــ١ب ــ١ضٜإ ٖ َٜٓ ــ١ض ْٛ ــ١، ١٥ط ــت١ٜٝإ ظؤض خطاث ــاضٟ د١غ ــ١ ب ن١٦َ١ْساَاْ

َٝت بؤ ناض٠غـ١ض   نطزْـٞ ت١ْسضٚغـك، بـ١    ن١٦َ١ْسأَ ٚ ي١ َاَي٠ٚ١ٕ قػ١ٜإ ي١غ١ض بهات ٚ ز٠ْكٝإ بك١ٜ١ْ
َٟ   ٜٓعِ عُاٌ اجملًاظ بٓعااّ     ْٝػب١ت َازز٠ٟ ب١ؾٞ ز٠ّٚٚ ي١ بِطط١ن١ ب١ ع١ض٠بٞ ْٛٚغطا١ٜ ) ٥ـ٠ٚ١ ١ْٖـس

َٝط٠ نانُإ نطز١ٜ، ) َٟ، ١ٖض خؤَإ ي ٜٓعِ عٌُ اجملًظ ٚادتُاعالا٘ ٚنٝؿٝا١ اؽااذ قسازالا٘     نانهطزْٞ ١٥ٚ
 بٓعاّ  

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َا-ب١ض  ٕ:د
 ؾ١ضَٛٚ ١٥ظري خإ.
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َٜع ١٥ظري عُط:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 .غٛثاؽ
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ ناى قباح.
َٜع قباح بٝت ار:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ي١بـ١ض ز٠غـك   َٓٝـ ثؿتكريٟ ي١ غـٝاغ١ٟ تـاظ٠ٟ يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف ١٥نـ١ّ، بـ١اَلّ سـ١م بـٛٚ بـ١ ْٛٚغـري           

َٝؿن د١ْابٞ ٠ٚظٜـط تـ١ٚظحياتٞ خـؤٟ     ١٥ْساَإ بٛا١ٜ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ظٜاتط َٛت١ي١ع بٔ ي١غ١ضٟ، ٚ س١م بٛٚ  ث
َٞ، يـ١             َٝـ ١٥ْـساَإ ١ٖبٛٚاٜـ١، بـ١اَلّ بـؤ َازز٠نـاْٞ تـط بـ بسات بؤ ٠ٚ١٥ٟ ضٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْنٞ ظٜـاتط يـ١ ثـ

َٞ )ٜٚهـٕٛ سيػـت٣ٛ(، بـ١ض٥٠ٞ َـٔ ٥ـ٠ٚ١      ١٥ععاٟ ١َدًٝؼ ١٥ٚا١ْٟ ن١ ي١ ظَـاْٞ عـ١ض٠بٞ ؾـاض٠ظإ نـ١ ٥ـ١يَ     
َٟ بـ١ )بسضدـ١ َـسٜط عـاّ(، بـ١ َػـت١ٚا ْٝـ١، ٚ يـ١َازز٠ٟ           َٞ بهـط َٞ )   ١٥11ب اثٓاإ َأ ذٟٚ اـا ٠    نـ١ ٥ـ١َي

د١ْابٞ ٠ٚظٜطٜـ باغٞ نطز، ١َ١٥ غ١س١ٟ ١ْؾػ١ٝ، ب١ض٥٠ٞ َـٔ بـ١ّ   ٚاالختؿاف يف فاٍ ايطب ايٓؿطٞ  
( ،َٟ ٠َٛٝ غــٝاغ١ بهــط ٟ اـاا ٠ ٚاالختؿاااف يف فاااٍ ايطااب ايٓؿطااٞ ٚعًااِ اياآؿظ ، اثٓااإ اٚ انجااس َاأ ذٚؾــ

 .غٛثاؽ
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 .ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٟ تـ١قُٝٞ        ٍَ ١٥ْساَٞ ١٥صتَٛـ١ْٞ خاصياْٝؿـِ، نـْٛه١ ١٥طـ١ض سياْـ١ٚ ١َُٜ، ي١ط١ ٍَ غٝاغ١ٟ ْٛ ٖـ١ض  َٔ ي١ط١

َٝو به١ٜٔ ن١ ٖات١ ١٥ٚ ١٥صت١ْ١َٟٛ، ي١ خٝ يـٞ ٥ٝؿـٞ ٥ـ١ٚ ١٦ٜ١ٖٜـ١ ٥ـ١ظاْري نـ١ْس        َٝو ٚ ١ٖض ن١غ ٠ٚظع
َٜهٞ تط غ١ٜطٟ به٠ٚ١ٜٓ١، بؤ١ٜ ١٥صتَٛـ١ْٞ خاصيـإ َُٖٛٝـ١،     َٜٝٛػت١ داض ن١ؽ ٚ ن١ْس ساَي١ت ١ٜ١ٖ ن١ ث

َِٝ ث٠ٜٛ١ْسٜـ١ناْٞ ز٠ض٠ٚ٠ف َُٖٛٝـ١، نـْٛه١ ت٥١ٝـسٟ قػـ١ن١ٟ تـ        َٞ     ب١اَلّ َٔ ٥ـ١َي اضا خـإ ١٥نـ١ّ نـ١ ٥ـ١َي
َٞ، ن١ٚازٜطٟ خؤَإ تـ١زضٜب بهـات ٚ غـ١ٜطٟ غـ١س١ٟ      َٝهٞ ت١زضٜب ١ٖب َِٝ ١٦ٜ١ٖت َٞ، ٚ َٔ ١٥َي خ١بري ١ٖب
َٟ بهـ١ٜٔ َـٛزٜط ٚ ض٥٠ٝػـٞ ١٥َٛغ١غـاتٞ طـ١ٚض٠ يـ١ عايـ١ّ ٖـ١ض             ١ْؾػٞ بهات، نـْٛه١ ١٥طـ١ض غـ١ٜطٟ ز٠ض

َٝـط ٥ـ١نات يـ         َٜهٞ ١ْؾػـٞ ١ٖٜـ١ نـ١ َٛزٜط٠نـ١ٟ ؾ َٝو خـ١بري ١ خٝ يـٞ ٥ٝذتُٝـاع ض قػـ١ٟ نطزٜـ١ نـ١      ن١غ
٠َٜٛبطزْٞ        َٞ، ي١غـ١ض بـ١ِض َٞ، ي١غـ١ض نـازٜطٟ غـ١سٞ ٖـ١ب َٞ، ي١غ١ض ز٠ضَإ ١ٖب ت٥١ػريٟ ي١غ١ض ت١غٜٛل ١ٖب
َٝهٞ ١ٖٜـ١ يـ١ بـْٛٚٞ     َٞ، بؤ١ٜ ١ٖتا ثؤغك ط١ٚض٠ ٚ غتاؼي ط١ٚض٠ ١ٜعين ؾ١ضاغ َٝٛاظٟ ٥ٝساض٠ن١ٟ خؤٟ ١ٖب ؾ
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طْكـ١، خـ١بري ظؤض ططْكـ١، ٚ ث٠ٜٛ١ْسٜـ١ناْٞ ز٠ض٠ٚ٠ يـ١ ١٥َٛغ١غـ١       ١٥ٚ خ١بري٠، بؤ١ٜ قػ١ن١ٟ تاضا خـإ ط 
َٜـٔ بـ١ ٚاغـٝت١ٟ ث٠ٜٛ١ْسٜـ١ناْٞ             َٞ َُٖٛٝـ١، نـْٛه١ ٥ـ١ٚ ؾـ١ضٜهاتٞ تـ١زضٜب ٚ خـ١بريٟ ز٠ض٠ٚ٠ نـ١ ز ١ٖب

َٟ، غٛثاؽ َٟ ت١غٌٗٝ  ٥َٛٛضٟ بؤ ١٥نط َٜٔ ٚ ي١ٚ  ز٠ض٠ٚ٠ ز
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ب١ؾري. ؾ١ضَٛٚ زنتؤض
َٜع ز.ب١ؾري خًٌٝ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜٓـ١ضٟ             َٝو ْٛ ب١ ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز٠ٜـ١ ثؿـتكريٟ يـ١ٚ غـٝاغ١ تاظ٠ٜـ١ٟ يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف ١٥نـ١ّ، بـ١ َـ١ضد
َٝط٠ٚ٠ ثؿتكريٟ ي١ ضا١ٜن١ٟ ناى زنتؤض ١٥ظي١ز ١٥ن١ّ، ي١ب١ض ططْكٞ  َٟ، ي َٝساظٜاز بهط ٠ٚظاض٠تٞ ١٥ٚقاؾٝؿٞ ت

َٝ َٜهدطا٠ٚناْٞ دٝٗـاْٝـ يـ١بٛاضٟ ت١ْسضٚغـك ز٠ضْٚٚـٞ زا دـ١خت ي١غـ١ض ٥ـ٠ٚ١        ١٥ّ ٠ٚظاض٠ت١ ٥ ػتا ١ٖتا ِض
َٞ ي١ نانطزْٞ باضٟ ت١ْسضٚغك ١٥ٚ ١ْخؤؾ١، دـا ٥ا١ٜٓنـ١ٟ    َٜٝٛػت١ ٥اٜين ن١غه١ ب١ؾساض ب ١٥ن٠ٚ١ْ١ ن١ ث

َٟ ظؤض غــٛٚز يــ١ٚ بــاض٠ٚ٠ يــ١ ٠ٚظاض٠تــٞ ٥ــ١ٚقاف ٚ َاَؤغــتاٜإ ٠ٚضبكــ َٞ، بؤٜــ١ ٥ــ١نط َٝو بــ طٜٔ، بــ١ ٖــ١ض ؾــت
َٜكطٟ َاَؤغتاٜاْٞ ٥ـاٜين ٥ـ١بٔ، بؤٜـ١     َٝو ٚ ْٝٛ ي١ خ١َيو طٛ تاٜب١تٞ ١٥ط١ض ظاُْٝإ ١ٖؾتا١ْ ْعٜه١ٟ ًَٝؤْ
َٝهٞ تط ْاظاب ١٥ط١ض ي١ز٠ّٚٚ  َٟ ي١ط١َيٝإ، خاَي ظؤض ططْك١ ن١ باضٟ ز٠ضْٚٚٞ ٚ غ١س١ٟ ١ْؾػٞ َٛضاعات بهط

َٜصضا٠ٚ، ْٝكا َٞ ي١ ْاٚ ٦ٜ١ٖات١نإ، ١٥ٚا١ْٟ ن١ زاض ٟ    َاب ٔ   ب١ٜـ١ى ٖـات٠ٚٛ بـ١ ْـاٚ ايكـش١ٝ(، ٥ـ٠ٚ١    )ْكابـ١ اغيٗـ
 ١ٜ، غٛثاؽايؿش١ٝ   )ْكاب١ ذٟٚ املْٗٔٝكاب١ٟ ١َٟٓٗٝ غ١سٞ ١ْٝ، 

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 ؾ١ضَٛٚ ناى ناضزؤ.

َٜع ناضزؤ ستُس اَري:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝؿٛٚؾِ غ١ض٠ضاٟ ثؿتٛاْٞ نطزب بؤ نٛضت نطز٠ٚ١ْ ٟ َازز٠نإ، ب١اَلّ ١ٖضن١ْس غ١ٜط ١٥ن١ّ، ٠ٚ١٥ ض٥٠ٞ ث
َٜع ٠ٚظٜـط خـؤٟ       َٞ ب١ضثطغٞ ٥ـ١ٚ ١٥صت١ْ١َٜٛـ١؟ بـ١ض َٝهٞ ١ْٝ، نْٛه١ ن بٛٚ ١٥ٚ ١٥صت١ْ١َٛ ٖٝض ظ٠ضٚٚض٠ت
َٞ بهــات ٚ ز٠ظطــاٟ     َٞ بــ١ دــ َٝــٞ ٜاغــانإ دــ ب١ضثطغــ١، خــؤٟ ٥ــ١ضنٞ ٠ٚ١٥ٜــ١ ناضْاَــ١ٟ ٠ٚظاض٠ت١نــ١ٟ بــ١ ث

َٞ       َٛخت١غٝؿٞ ١ٜ١ٖ ي١  َٞ بـ١د َٟ دـ َٝؿـ١ٜ١، ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ يـ١نٛ ١َٖٛٚ ٠ٚظاض٠ت١نإ ن١ ث٠ٜٛ١ْسٜساضٕ ب١ٚ ن
َٜهدطا٠ٚ ْاسه١َٝٛناْٝـ ِضؤَيٝإ ١ٜ١ٖ، بؤ ١٥ٚإ ن١ يـ١   ١َُٝ زٜاضضيإ نطز١ٜ ن١ ِض َٟ؟ ْٝتاقٞ ٜاغان١؟ ٥ ١٥نط

َٞ؟ بؤ ٠ٚظاض٠ت َٞ؟ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ زاز ب َٝؿ١ُضط١ ب َٝٔ؟ بؤ ٠ٚظاض٠تٞ ث َٞ؟ ١٥طـ١ض    ز٠ض٠ٚ٠ٟ سه١َٛت ْ ٞ ْـاٚخؤ بـ
َٞ، ١ٜعين  َٜهٞ ؾ١ضَاْس٠ٜٞ ب َٞ، ١ْى ع١َٝس َٝؿ١ُضط١ ب َٝري ٠ٚظاض٠تٞ ث ًَ ١َٜٓضٟ غ١س١ٟ ب ْٛ َٞٝ ًَ َٞ ب َٝؿٔ ١٥ب ب
َٝبــٛٚ طٛاٜــ١ ثًـــ١ٟ           َٟ ي َٝهــٞ بــ١ ؾـــك ١ْؾػــ٠ٚ١ٝ ١ٖٜــ١؟ ٜـــ١عين يــ١ َْٛاق١ؾــ١ن١ ٚاّ طـــٛ ١٥َــ١ ض ض٠بت

َٜٓـ١ضٟ غـ١س١ٟ ٠ٚظا      َٞ؟ ْٛ َٞ بـ َٞ نـ ١َٜٓضا١ٜت١ٝن١ ٥ـ١ب َِٝ ٚاٜـ١         ْٛ َٜـت، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ َـٔ ثـ َٝؿـ١ُضط١ ز ض٠تـٞ ث
َٞ، نــ١ خــؤٟ ب١ضثطغــٞ     َٜع ٠ٚظٜــط غــ١ضؤنٞ يٝص١ْنــ١ بــ َٝؿــ١ ٖــ١بٛٚ نــ١ بــ١ض ظ٠ضٚٚضٟ ْٝــ١، دكــ١ يــ٠ٚ١ٟ ن
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َٞ بهــات،           َٞ بــ١د ــ ــ١ ٖــ١َٛٚ ٜاغــانإ د َٞ؟ ٥ــ٠ٚ١ ٥ــ١ضنٞ ٠ٚ١٥ٜ ــ ــ١، ض تاٜب١شي١ْسٜــ١نت زا٠ٚت ٠ٚظاض٠ت١ن١ٜ
، ٜـ١عين  ز٠ض٥ـ١نا  ١صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ز٠ض١٦ٜنات، ٠ٚظٜط ت١عًُٝاتْٝعا١َن١ف ١ٖض ِضٕٚٚ ١ْبٛٚ، ن١ ْٝعاّ ٥

َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ َٞ ؟ ضٕٚٚ بهط  بؤ ب١ ْٝعاّ ز٠ضن
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف 
َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ٜـ     َٝؿـٓٝاضا١ْٟ يـ١ ال ١ٕ ث١ضيـ١َاْتاضإ نـطإ ثٝؿـٓٝاض نـطا نـ١ ظؤض زاَٛٚز٠ظطـا ٚ ٠ٚظاضت بـؤ        غ١باض٠ت بـ١ٚ ث

َٝؿٓٝاضا١ْف نطا،  ََٟ، ناتٞ زاِضؾت١ٓن١ ي١ ال١ٜٕ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْف طؿتٛطؤ ي١غ١ض ١٥ٚ ث ١٥صت١ْ١َٛن١ ظٜاز بهط
َٞ يـ١ٚ ١٥صت١َْٛـ١، زٚاتـط نؤبْٛٚـ٠ٚ١ ٚ ث١غـٓس             ١َُٝ ب١ بامشـإ ْـ١ظاْٞ ٖـ١َٛٚ سهَٛـ١ت ١٥ْـساّ بـ ب١اَلّ ٥
َٜٓـ١ضاْٞ ٥ـ١ٚ ٖـ١َٛٚ ٠ٚظاض٠ت ٚ زاَٛز٠ظطاٜـ١ ظؤض        نطزْٞ بِطٜاض ي١ ال١ٜٕ ١٥ٚ ١٥صت١َْٛـ١ ٚ ٥اَـاز٠بْٛٚٞ ْٛ
َٜٓسباٜـ٠ٚ١ تـا    َُٝإ باف بٛٚ ١٥ضن١ناْٞ ١٥ٚ ١٥صت١ْ١َٛمشإ غٛ ١َُٝ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ بؤ١ٜ ث ٥ ،َٞ ظ٠ظي١ت ١٥ب

ْـ     َٟ؟ زٚاتـط ١ٖ َٝطزض َٝو ب١ٚ ١٥صت١َْٛـ١ ضاز٠غـج َٝؿـٓٝاضٟ ٥ـ٠ٚ١ٜإ نـطز نـ١      بتاْعاْٝبا١ٜ ض ١٥ضن َٜع ث َٟ بـ١ض س
 َٞ َٞ نطزْٞ ٜاغان١، خؤٟ ١ٖض ٜاغا١ٜى ي١ ث١ضي١َإ ز٠ض١٥ن َٞ ب١د َٟ بؤ ظ٠َا١ْتٞ د َٟ ال١ٜٕ ظٜاز بهط ١ْٖس
َٞ يـ١ٚ ١٥صت١َْٛـ١ ٚاتـ١     َٞ نطزْٞ، ١٥ط١ض ١٥ْساّ ١ْب َٞ ب١د ١َٖٛٚ سه١َٛت ٚ زاَٛز٠ظطانإ ب١ضثطغ١ ي١ د

َٞ نطز َٞ ب١د َٞ ي١ د َٝري،        ب١ضثطؽ ْاب َٝـو زابٓـ َُٝـ١ بـ١ بامشـإ ظاْـٞ نـ١ْس ٠ٚظاض٠ت ْٞ ٜاغان١، ؾك ٚا ٥،١ْٝ
َٝـو ن١يـ١ زاَٛز٠ظطـاٟ تـط ث٠ٜٛ١ْـسٜإ         ٚات١ ١٥ْساّ بٔ ي١ٚ ١٥صت١ْ١َٛ، ن١ ضاغت١ٚخؤ ٜإ ظٜـاتط يـ١ ٠ٚظاض٠ت

َٝطزضا١ٜ، بـْٛٚٞ ظؤض ٥  َٝطاغج ١ْـساّ يـ١   ب١ٚ ١٥ضن١ ١ٜ١ٖ، ن١ ي١ َازز٠ٟ زٚاتط زاَاِْطؾت٠ٚٛ ٚ ١٥ٚ ١٥ضنا١ْٟ ث
        ،َٞ َٞ، ز٠ضنطزْـٞ بِطٜـاض ظؤض ظ٠ظيـ١ت ٥ـ١ب َٝو ٜإ ي١ يٝص١ٜ١ْى ٚات١ نؤبْٛٚـ٠ٚ١ٜإ ظ٠ظيـ١ت ٥ـ١ب ١٥صت١َْٛ
غــ١باض٠ت بــ١ ثٝؿــٓٝاض نطزْــٞ ظٜــاز نطزْــٞ خــ١بري، ت١بعــ١ٕ ز٠غــت١اَلتٞ ٠ٚظٜــط٠ يــ١ ٖــ١ض نؤب٠ٚ١ْٜٚٛــ١ى   

َٝٝإ بـاف بـٛٚ ٥ـ٠ٚ١ ٥َٝ    ُـ١ يـ١ بِططـ١ٟ ز٠َٚٚـٞ ١٥َٚازز٠ٜـ١      ٥ٝػتٝعا١ْ ب١ خ١بري ٚ ؾاض٠ظا بهات، ٚ ١٥ط١ض ث
َٟ، ي١ ْٝعاَٞ زاخًٝٞ خؤٜإ ١٥صت١ْ١َٛن١ بـاؽ يـ٠ٚ١    َٜه١٦خط َٝؿٓٝاضَإ نطز٠ٚٚ نؤب٠ٚ١ْٚٛنإ ب١ْٝعاّ ِض ث
َِٜ، َٛغت١ؾــاض، ٥ــ٠ٚ١    ٥ــ١نات بؤٜــإ ١ٖٜــ١ ٥ٝػــتٝعا١ْ بــ١ خــ١بري بهــ١ٕ، خــ١بريٟ ْــاٚخؤ، يــ١ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٖــ١ض

َٞ َاْاٟ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ن١ ٠ٚظٜط ١٥ٚ ز٠غت١اَلت١ٟ ١ْٝ ١َٖٟٛٚ ز٠غت١اَلتٞ ٠ٚظٜط٠، ١٥ط١ض ي١ ْاٚ  ٜاغا١ٜن١ف ١ْب
َٝؿـٓٝاضٟ ٥ـ٠ٚ١ٜإ نـطز نـ١ بـ١         َٜع ث َٟ بـ١ض َٞ ي١ باب١تٞ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١، ١ْٖـس َٝو باْط بهات غٛٚزٟ ١ٖب ن١غ
َُٝإ بـاف ْٝـ١    ١َُٝ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ ث َٟ ١ْى ب١ ٜاغا، ٥ َٝهٗات١ٟ ١٥صت١ْ١َٛن١ زٜاضٟ بهط ْٝعاّ ت١ؾهٝ ت ٚ ث

َٜت١ ٠ٚظٜط ن١ ١٥ْساَاْٞ ١٥صت١ْ١َٛن١ زٜاضٟ بهـات، باؾـن ٚاٜـ١ بـ١ ٜاغـا ١٥صت١ْ١َٛنـ١       ١٥ٚ  ز٠غت١اَلت١ بسض
١َٓٝ؟ ب١اَلّ نؤ١ْٝتٞ نؤب٠ٚ١ْٚٛ ٚ ١٥ٚا١ْ ضاغت١ يـ١ ظؤض ٜاغـاٟ تـط     َٝهٗات١ن١ٟ زٜاضٟ بهات، ١٥ْسا١َناْٞ ن ث

َُٝـإ بـاف بـٛٚ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ناض      ١َُٝ ث ٠نـإ ظٜـاتط ثػـجؤِض١ٜ، ٥ٝدتٝػاغـ١ٝ،     بامسإ نطز١ٜ ب١ ز٠قٞ ٜاغا، ٥
َٜٓـ١ضٟ ١٥صتَٛـ١ْٞ بـااَلٟ      ٠ٚ١٥١ بـ١ ْٝعاَـٞ زاخًٝـٞ ١٥صت١ْ١َٛنـ١ بؤخـؤٟ ز٠ضٟ ٥ـ       نات، ٚ ظٜـاز نطزْـٞ ْٛ
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َُٝـ١ف ٖـ١ضزٚٚ             َٞ نـطز ٚ ٥ َٝؿـٓٝاضٟ نـطز ٚ سهَٛـ١تٝـ ثؿـتكريٟ يـ َٝـٓر ث١ضيـ١َاْتاض ث ناضٚباضٟ خاصيـإ ث
١َٜٓضٟ ١٥ٚ  َٞ ١٥ن١ٜٔ ن١ ْٛ َٜٓـ١ضٟ نـ١ْس        يٝص١ْ ثؿتكريٟ ي َٝـٞ، غـ١باض٠ت بـ١ ْٛ َٝتـ١ ١٥ْـساّ ي ١٥صت١ْ١َٛ بب

َٞ ١٥ْـساّ ثؿـتكريٜإ نـطز، ٥ـ٠ٚ١ بـ١ ز٠ْكـسإ ٜـ١ن ٜٞ         َٝؿٓٝاض نطا ٚ غ َٝو ٠ٚنٛ ٠ٚظاض٠تٞ ١٥ٚقاف ث ٠ٚظاض٠ت
   ،َٞ َٞ بـ َٝهٞ ٠ٚظٜطاْٞ طهه١ٟ يـ َٞ ٠ٚنٛ ١٥صت١َْٛ َٝؿُإ باف ١ْٝ ١َٖٛٚ سه١َٛت ١٥ْساّ ب ١َُٝ ث َٜت٥،٠ٚ١ بهط

َٜٓــ١ ــت١ٚخؤ      ْٛ ١ٜ٠َٛٝنٞ ضاغ ــ َٝو نــ١ بــ١ ؾ ــ١ْ ــ١ْس الٜ ــٛٚ ن ــاف ب ــإ ب َُٝ َٞ، ث ــ َٟ ب ــ١ٚ ضٟ ٖــ١َٛٚ سهَٛــ١ت ي
َٝطزضا١ٜ ت١ْٗا ١٥ٚإ  َٝٝإ ضاغج ث٠ٜٛ١ْسٜإ ب١ ناضٚباضٟ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ١ٜ١ٖ ٚ ١٥ٚ ١٥ضنا١ْٟ ي١ َازز٠ٟ نٛاض ث

َٜتــ١          َٝــو ٥ــ٠ٚ١ ١٥ط١ِض َٜٓــ١ضٟ ٖــ١ض ٠ٚظاض٠ت ٠ٚ بــؤ ز٠ْكــساْٞ  ١٥ْــسأَ يــ١ ١٥صت١ْ١َٛنــ١، ظٜــاز نطزْــٞ ْٛ
 ث١ضي١َاْتاضٕ، غٛثاؽ

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 خإ ْٛقت١ٟ ْٝعاَت ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ عع١ُٝ

َٜع   صتِ ايسٜٔ : عع١ُٝب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝيَن، نـْٛه١ ٥ـ٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١ ناض٠غـ١ض            َٝؿـٓٝاضّ نـطز ٚه ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ ٠ٚظاض٠تاْـ١ ْـ١َ  ٠ٚ١٥ٟ ن١ َٔ ث
نطزْــٞ ز٠ضْٚٚٝــ٠ٚ١ ١ٖٜــ١، ٠ٚظاض٠ت خــؤٟ بــ١ٚ نــاض٠ ١َٖيس٠غــَك، ٠ٚ١٥ؾــٞ نــ١ ٠ٚظاض٠تــٞ ثــ١ض٠ٚضز٠ خــؤٟ    
َٟ، بــ١اَلّ   َٜطٟ قٛتاغاْــ١نإ ٥ــ١نط غــ١س١ٟ ١ْؾػــٞ ٖــ١ض ١ٖٜــ١، ٜــ١عين يــ١ ٠ٚظاض٠تــٞ ت١ْسضٚغــت٠ٚ١ٝ نــاٚز

َٝهتإ نـطز٠ٚٚ    َٜٓ َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ َازاّ ٥ٝعاؾ١ٟ ن١ْس ؾـٛ َٝط٠ َٔ ث َٝهتـإ   ٠ٚ١٥ٟ ن١ ططْك١ ي ٚ نـ١ْس ٠ٚظاض٠ت
َٞ ٚ ط١ٚض٠تطٜٔ ١ْخؤؾٞ  ١َُٝ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ط١ٚض٠تطٜٔ َٛعاْاتٞ ١ٖب نطز٠ٚٚ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ ناضٚباضٟ ؾ١ٖٝسإ، ٥
ــ١         ــ٠ٚ١ ن ــا٠ٚضٟ ١ْزا٠ٚت ــؤٟ ٥ ــ١ت خ ــتا سهَٛ ــا ٥ٝػ ــ١نأْ، ت ــاضٟ ١٥ْؿاي ــ١ؽ ٚ ن ــاٚ ن ــ١ ْ َٞ ي ــ١ب ــٞ ٖ ز٠ضْٚٚ

ٝس ٚ ١٥ْؿاٍ نطاٚإ بهات٠ٚ١، ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١   ١ْخؤؾدا١ْٟ ز٠ضْٚٚٞ، ناض٠غ١ضٟ ز٠ضْٚٚٞ بؤ ن١ؽ ٚ ناضٟ ؾ١ٖ
َٝهٝإ غــ١ْت١ضٟ       ــؤِضف زٚٚ غــ١ْت١ض ١ٖٜــ١، ٜــ١ن َٝري يــ١ ْاسٝــ١ٟ ؾ ــ ًَ ــا ب َُٝــ١ ب نطا٠ٚتــ٠ٚ١ يــ١ ْاٚنــ١ن١ٟ ٥
َٜـــو         َٝطخٛاظ ناض٠غــ١ضٟ ز٠ضْٚٚــٞ ١َْٛظ١َ٠ٜـــ١نٞ ١٥َيُاْٝــ١، بــؤ َٓااَلْـــ١، ٥ــ٠ٚ١ٟ تــط ١٥َطٜهٝـــ١ نــ١ خ

َِٜ ْـ١ٜهطز       َٝب١ؾـٝإ       نطزٜٚٚـ١تٞ، بـ١ زاخـ٠ٚ١ سهَٛـ١تٞ ٖـ١ض َٟ يـ١ ٜاغـان١ف ٖـ١ض ب َٝط٠ؾـسا ١٥َاْـ١ٚ ٠ٚٚ، ي
ٍَ ٠ٚظاض٠تـٞ ت١ْسضٚغـك نـاض بـؤ نـ١ؽ ٚ نـاضٟ ٥ـ١ْؿاٍ نـطاٚإ           َٞ ي١طـ١ َٞ بتٛاْ ١َٜٓضٜإ ١ٖب به١ٜٔ ي٠ٚ١ٟ ْٛ
َٝـط٠       َٜو ١ٜ١ٖ، ن١ْس ١ْخؤؾدا١ٜ١ْنٞ ز٠ضْٚٚـٞ ١ٖٜـ١، بؤٜـ١ َـٔ ي بهات ي١ ضٟٚٚ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ن١ْس غ١ْت١ض

٠ٚ ن١ ٠ٚظاض٠تٞ ناضٚباضٟ ؾ١ٖٝسإ بؤ خع١َت نطزْٞ ن١ؽ ٚ ناضٟ ١٥ْؿاٍ ن١ د١خت ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ١٥ن١َ١
َٞ، غٛثاؽ َٞ ي١ ٜاغان١ ٠ٚظاض٠تٞ ناضٚباضٟ ؾ١ٖٝسإ ١ٖب  خا٠ٕٚ َٛعاْاتٔ ١٥ب

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
َٝؿـٓٝاضٟ خؤٜـإ بهـ١ٕ،     َٟ ي١ ١٥ْساَإ ْـاططٕ ث َٝكـ١ٟ خؤٜـ١تٞ     زٜاض٠ ١ْ يٝص١ْف ٚ ١ْ ٠ٚظٜطٜـ ِض بؤٜـ١ د

َٜتـ٠ٚ١، بـ١اَلّ َٓـٝـ       َٞ، ب١اَلّ ي١ نؤتاٜٞ ب١ ز٠ْكٞ ١٥ْـساَإ ٜـ١ن ٜٞ ١٥نط َٝهٞ ١ٖتإ ب ٠َٛٝ ١ٖض ٥ٝكترياس ٥
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َٜٓـ١ضٟ ٠ٚظاض٠تـٞ ؾـ١ٖٝسإ يـ١ٚ يٝص١ْٜـ١، نـْٛه١             ٍَ ز٠ْكـٞ ع١ظضيـ١ خـإ، بـ١ بـْٛٚٞ ْٛ ز٠ْكِ ١٥خ١َ١ ثا
َٜ َٜٝٛػت١ ْٛ َٜٓا١ْٟ ن١ ١َعٓري ث َٞ ي١ٚ يٝص١ٜ١ْ، د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚعاز٠ت١ٕ ١٥ٚ ؾٛ  ١ٓضٜإ ١ٖب

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:-ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٔ ثؿتكريٟ ي١ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ١٥ن١ّ بؤ ثٝؿٓٝاض٠ن١ٜإ، نؤنطز٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ ١َٖٛٚ خ١َيهـ١ يـ١ يٝصْـ١ ظؤض    
 َٞ َٞ ٚ ١ٖ 12، 11ظ٠ظي١ت١، داضٟ ٚا ١ٜ١ٖ ٚاب َٜهٞ      ن١ؽ ب َٛٚ سه١َٛت نـؤ به١ٜٓـ٠ٚ١ بـ١ زٚٚ َـاْط دـاض

   ،َٞ َٝـساب ١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠تٞ ؾ١ٖٝسإ ٚ ٥ـ١ْؿايٞ ت َٝؿتكريٟ ي٠ٚ١ ١٥ن١ّ با ْٛ َٟ، ز٠ّٚٚ، َٓٝـ ث نؤب٠ٚ١ْٚٛ ْانط
َٝيَن، نٛاض٠َٝـ،  َٝٞ ْٝعاّ، ْٝعاّ ي١ غ١الس١ٝتٞ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ١٥َ ١َّٝٝ، ن١ تؤ ١٥َي ٠ٚ١٥ ظ٠ضٚٚض١ٜ، غ

ٍَ زضٚغت نطا٠ٚ ١٥ٚ بٝٓا١ٜ بٝٓاٟ  )ز٠بٌ ٜٛ، ٥ٝض، ٥ؤ( ١ٜ، ١٥ٚإ ن١ بٝٓا١ٜ زضٚغـت  ٠ٚ١٥ٟ ن١ ي١  ن١َه١َا
َُٝإ ١٥١ْٚتٔ ١٥َا١ْ زضٚغت به١ٕ، ي١ب١ض  َٞ ٠ٚ١٥ ث ١َُٝ ٥ٝٗتُٝاَإ ١ْزاب ١َُٝ ١٥ن١ٕ، ٥ ١٥ن١ٕ ٥ٝكترياح بؤ ٥

١َُٝ ٠ٚنٛ سه١َٛت ٥ٝٗتُٝاَإ زا٠ٚ ب١ ت١ْسضٚغك ز٠ضْٚٚٞ ب١ تاٜب١تٞ َٜٓا١ْٟ ن١ ٥ـ١ْؿاٍ ٚ   ٠ٚ١٥ ٥ ي١ٚ ؾٛ
َٜٓا١ْٟ ن١ تٛٚؾٞ ناض٠غات بٕٛٚ، غٛثاؽ  نُٝٝاباضإ ٚ ١٥ٚ ؾٛ

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض   د
 .ؾ١ضَٛٚ زنتؤض ١٥ظي١ز

َٜع ز.اظيس ٠ٚضتٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ ١ْنطز٠ٚٚ، ١ْخيػت١ ز٠ْكس َٝؿٓٝاض٠ٟ ن١ يٝص١ْن١ ثؿتكريٟ ي اْٝؿ٠ٚ١، ظٜاز نطزْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ١٥ٚقاف، ١٥ٚ ث
َٝـو      َٝتـ٠ٚ١ يـ١ ١٥صت١ْ١َٛنـ١، ٠ٚظاض٠ت َٝٔ با ٠ٚظاض٠ت١نإ ظؤض ١ْبٔ، سه١َٛت ١َٖٟٛٚ نؤ١ْب ي١ ال١ٜن٠ٚ١ ١٥َي
َٜٓـ١ضٜإ يـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ تـطٜـ ١ٖٜـ١، بـ١اَلّ نـ١ْس                َٝهـسا ١٥ٚاْـ١ ْٛ َٝو ظٜـاز نـطا، يـ١ نات ظٜاز نـطا، ١٥صتَٛـ١ْ

َٝؿــ َٝهٞ ث١ضيــ١َإ ث َٟ، ْاؾــٝد١ْ١ ز٠ْكــ٠ٚ١، بٝد١ْــ١  ١٥ْــساَ ٓٝاضَإ نــطز نــ١ ٠ٚظاض٠تــٞ ٥ــ١ٚقاف ظٜــاز بهــط
 ز٠ْكسإ ٥ٝٓذا غٝاغ١ٟ به٠ٚ١ْ١

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
َٝؿٓٝاض٠نإ ٠ٚضطريا٠ٚ، ْٝػب١ت ب١ ٠ٚظاض٠تٞ ١٥ٚقاف يٝصْـ١ ت٥١هٝـسٟ نـطز نـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ       َٝو ي١ ث زٜاض٠ ب١ؾ

َٝؿـٓٝاضٟ خؤتـإ ١٥نـ١ٕ     ١٥ٚقاف ث٠ٜٛ١ْسٟ ْٝ َٞ  ٚ ت٥١هٝس يـ١ ث ١ ب١ٚ ١َٚظٚع١، ب١اَلّ ١٥ط١ض ض٥٠ٝؿتإ ٚاب
َٞ يـ١ٚ ١َدًٝػـ١؟      ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ ٠ٚظاض٠تٞ ١٥ٚقاف ١٥ْـساّ بـ َٞ ي١ط١ ١٥ْـساّ ي١ط١َيٝـ١تٞ،    ١٥9خي١ٜٓ١ ز٠ْك٠ٚ١، ن

َٝؿٓٝاض٠نا َٞ، ث ٍَ ْاب ٍَ ١ْٝ، بؤ١ٜ ٠ٚظاض٠تٞ ١٥ٚقاف ي١ط١ ٍَ ١ْٝ؟ ظؤض١ٜٓ ي١ط١ َٞ ي١ط١ ْٞ تـط ٠ٚضطـريا٠ٚ، بؤٜـ١    ن
٠ٚ١َٜٓٓ، ؾ١ضَٛٚ  غٝاغ١ٟ ْٝٗا٥ٞ غٛ

َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 املاد٠ اـاَط١ ضتؿبح املاد٠ ايسابع١:
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: ٜػهٌ فًظ بأضِ فًظ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ بس٥اض١ ايٛشٜس ٚعك١ٜٛ ايٛازد٠ ذنسِٖ ادْااٙ عًا٢ إ ال لكاٌ    اٚاّل
 ايٛشازات عٔ دزد١ َدٜس عاّ.دزد١ ممجًٞ 

 ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ. -1
 ٚشاز٠ ايعدٍ. -2
 ٚشاز٠ ايعٌُ ٚايػؤٕٚ االدتُاع١ٝ. -3
 ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ. -4
 ٚشاز٠ ايرتب١ٝ. -5
 ٚشاز٠ غٛؤٕ ايػٗدا٤ ٚاملؤْؿًني. -6
 ممجٌ عٔ اجملًظ االع٢ً يػؤٕٚ املسا٠. -7
 يف احملاؾعات.زؤٚضا٤ ؾإ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ  -8

 : ٜٓعِ عٌُ اجملًظ ٚادتُاعال٘ ٚنٝؿ١ٝ اؽاذ قسازال٘ بٓعاّ ٜؿدزٙ فًظ ايٛشزا٤.ثاّْٝا
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

ٍَ ْٝـ١؟      َٞ ي١طـ١ ٍَ زاٜـ١؟ نـ َٞ ي١ط١ ٍَ زا ْٝـ١، بـ١     ١٥5ٚ غٝاغ١ٜ١ ن ظؤضٜٓـ١ٟ ز٠ْـط ث١غـٓس نـطا،      نـ١ؽ ي١طـ١
 ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ز.ِضؤشا  ٕ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:ب١ض
 ايؿؿٌ ايجاْٞ
 َٗاّ اجملًظ

 املاد٠ ايطادض١ ضتؿبح املاد٠ اـاَط١:
 ٜتٛىل اجملًظ املٗاّ االل١ٝ:

 ٚقع ايطٝاض١ ايعا١َ عٔ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ. -1
 اعداد خط١ يكُإ سكٛم ٚضال١َ املسق٢ ايٓؿطٝني. -2
 ٚاملع١ٜٛٓ يسعا١ٜ املسق٢ ٚدٚز االٜٛا٤.ايتطٓٝل َع اؾٗات ذات ايعالق١ يتأَني املطتًصَات املاد١ٜ  -3

ُطتػؿٝات ٚاملؤضطات ٚايعٝاادات املتدؿؿا١ يف ايطاب ايٓؿطاٞ يف ناٌ َاا ٜتعًال بسعاٜا١         ًاؾداز لعًُٝات ي -4
 املسق٢.

 ايتٓطٝل َع اؾٗات ذات ايعالق١ يت١٦ٝٗ ٚاعداد اي اَر ايجكاؾ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايرتؾ١ٝٗٝ. -5
ايؿادز٠ َٔ ٚشاز٠ ايؿش١ اـاؾ١ باداز٠ املؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ اييت لطسٟ ٚقع َعاٜري ملٓح ايرتاخٝـ  -6

 عًٝٗا اسهاّ ٖرا ايكإْٛ.
 ايتعإٚ َع اؾٗات ايع١ًُٝ العداد ايدزاضات ٚايبشٛخ يف فاٍ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ. -7

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
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ــ١      ــ١ ي ــات٠ٚٛ، بؤٜ ــازز٠ٟ زاٖ ــ١ َ ــ١ ي ــ١ّ ١َٖاَاْ ــر ٚ      ٥ ــ١ ز٠َ ــتتا١ْ،ت١ْٝا يٝصْ ــ١ض ز٠غ ــ١ ي١ب ــ١ نؤ١ْن قاْْٛ
٠َٛٝ ١ٜ١ٖ، نٛضز١ٜن١تإ ١ٜ١ٖ؟   ٥ٝدتٝػاضاتٞ نطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ ي١ب١ض ز٠غك ٥

 
َٜع ز.ِضؤشإ زظ٠ٜٞ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝٔ ز٠َٛز٠غت ١٥ٜه١َـ١ نـٛضزٟ، بـ١ؽ ١٥طـ١ض ٚؾـ١ٜ١ى ١َٖيـ١ بـٛٚ        ١ع١ض٠بٝ ن١ٟ ي١ب١ض ز٠غت١ُ، ١٥ط١ض ١٥َي

َٝؿ١ ١ْٝ َٝك١ٜؿذي ٚ ضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْ ت١ضد١َٛن١ ن  ت١ْٝا بؤ ت
 ب١ؾٞ ز٠ّٚٚ

 ١٥ضن١ناْٞ ١٥صت١َٕٛ
 َازز٠ٟ ؾ١ؾ١ّ:

َٞ ١٥نات: َٞ ب١د  ١ٜن١ّ: ١٥صت١َٕٛ ١٥ٚ ١٥ضنا١ْ د
 زاْاْٞ غٝاغ١تٞ طؿك ت١ْسضٚغك ز٠ضْٚٚٞ-1
 زاْاْٞ ث ٕ بؤ َػؤط١ض نطزْٞ َاف ٚ غ١ال١َتٞ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٞ-2
َٝساٜٚػك َاززٟ ٚ ١َع١ٖٟٚ١َٓا١ْٖكٞ ي-3 ٍَ ال١ْ١ٜ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ بؤ زابري نطزْٞ ث  ١ط١
َُٜٓـاٜٞ بـؤ ١ْخؤؾـدا١ْ ٚ ز٠ظطـا ٚ ْؤضٜٓكـ١ٟ ثػـجؤض يـ١ بـٛاضٟ ثعٜؿـهٞ ز٠ضْٚٚـٞ بـؤ ٖـ١ض             -4 ز٠ضنطزْٞ ِض

َٞ َٜطٟ نطزْٞ ١ْخؤؾ١ن١ ١ٖب َٝو ن١ ث١ْٜٛسٟ ب١ ناٚز  باب١ت
ٍَ ال١ْٜـــ١ٚ ث٠ٜٛ١ْسٜـــساض٠نإ-5 بـــؤ ٥اَـــاز٠ نـــطزٕ ٚ زاْـــاْٞ ثطؤططاَـــٞ ِضؤؾـــٓبريٟ ٚ   ١َٖاٖـــ١ْكٞ ي١طـــ١

 نؤ١َاَل١ٜتٞ ٚ ت١ضؾٝٗٞ
٠َٜٛبطزْٞ   -6 َٞ ن١ تاٜب١ت١ بـ١ بـ١ِض َٝساْٞ َؤَي١ت ن١ ي١ال١ٜٕ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغك ز٠ض١٥ن ٠َٛٝض بؤ ث زاْاْٞ ث

َٟ َٞ ب١دٞ ١٥نط  ز٠ظطا ت١ْسضٚغت١ٝناْٞ ز٠ضْٚٚٞ ن١ سٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜٜإ ي١غ١ض د
َٜصٜٓـ٠ٚ١ يـ١ بـٛاضٟ            ٖاٚناضٟ-7 َٝهؤَيٝٓـ٠ٚ١ ٚ تٛ ٍَ الٜـ١ْٞ ظاْػـك بـؤ ٥اَـاز٠ نطزْـٞ زٜطاغـات ٚ ي نطزٕ ي١ط١

 .ت١ْسضٚغك ز٠ضْٚٚٞ
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ١َ١٥ ِضاٟ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف بٛٚ، ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط
َٜه١ٚت س َٜع ز.ِض  ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:-١َ ضؾٝس١ب١ض

َٜع غ١  ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض
 َٔ ثؿتكريٟ ت١ٚاٟٚ ١٥ٚ ١َٖاَا١ْ ١٥ن١ّ ن١ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف زآٜا٠ٚ، غٛثاؽ

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
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ٜـ١ّ بطٜتٝـ١ يـ١     11ٟ ٜاغـا نؤ١ْنـ١ ١َٖٛاض٠نـ١ ١ٖٜـ١، ببـٛضٕ يـ١ َـازز٠ٟ         ٠ٚ11نٛ باغِ نطز ي١ َازز٠ٟ 
َٟ قػـ١ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ َـازز٠      ( ١َ١٥ 11َ١ٖ، 7، 6، 4، 3، 2، 1خاَيٞ ) َٞ ١٥ٜـ١ٚ َٝػتا ن ٟٛٚ ي١ب١ض ز٠غتتا١ْ، ٥

 يكُإ.بهات؟ ت١ْٝا ١ٜى ١٥ْساّ، ؾ١ضَٛٚ ناى 
 
 

َُٝإ: َٜع يكُإ غً  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َِٝ ٚا١ٜ ي١ٚ َازز١ٜ٠  َٞ، َٔ ث َٟ نطزٕ ب َٞ ١٥ضنٞ ناٚزٜط َٝو ي١ ١٥ضى ٚ ١َٖا١َناْٞ ١٥ّ ١٥صت١ْ١َٛ ١٥ب ١ٜن
َٞ بِط َٟ          ١٥ب َٟ، تاٜبـ١ت بـ١ نـاٚزٜط َٜطٟ نطزْـٞ ٥ـ١ّ ١٥صت١َْٛـ١ زٜـاضٟ بهـط ط١ٜ١نٞ تاٜب١ت ب١ ١٥ضنٞ نـاٚز

ــ١ ٚ       ــؤ ٖــ١َٛٚ ناٜ ــٞ ز٠ضْٚٚــٞ، ب ــدا١ْ ٚ بٓهــ١ ٚ ١ٜنــ١ناْٞ ناض٠غــ١ض نطزْ ــ١ٕ بــؤ ١ْخؤؾ نطزْــٞ ١٥صتَٛ
َٝهٞ ططْكـ١، َـٔ زاٚا    َِٝ ٚا١ٜ ١٥ٚ ١٥ضن١ ي١ٚ َازز١ٜ٠ ١ْٚ، بؤ١ٜ ٠ٚ١٥ ٥ـ١ضن َٝٝـسا    بٛاض٠نإ، ن١ َٔ ث ١٥نـ١ّ ت

َٟ، غٛثاؽ َٝكري بهط  د
َٜع  َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ستُس غٛض٠سػٔ ب١ض  د

َٜهٞ تــط ١َٖاَــ١ٟ نــ١ يــ١ ٜاغــا نؤ١ْن٠١ ٥ــ١ٚ ١َٖاَــ (8) ضٕ، ت١بعــ١ٕ َــازز٠ٟٚببــٛ َٝػــتا دــاض ١نإ زاٜــ١، ٥
٠ٚ١َٜٓٓ تا بٝد١ٜٓ١ ز٠ْك  ٠ٚ١، ع١ض٠ب١ٝن١ ١٥ن١ٜٓ١ ١٥غاؽغٛ

َٜع ز.ِضؤشإ زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٜع غ  ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض

 َٗاّ اجملًظ
 املاد٠ ايطادض١ ضتؿبح املاد٠ اـاَط١:

 ٜتٛىل اجملًظ املٗاّ االل١ٝ:
 ٓؿط١ٝ.ايؿش١ ايعا١َ عٔ ايطٝاض١ ايٚقع  -1
 سق٢ ايٓؿطٝني.املاعداد خط١ يكُإ سكٛم ٚضال١َ  -2
 املسق٢ ٚدٚز االٜٛا٤. ذات ايعالق١ يتأَني املطتًصَات املاد١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ يسعا١ٜايتطٓٝل َع اؾٗات  -3

طاب ايٓؿطاٞ يف ناٌ َاا ٜتعًال بسعاٜا١       ايُطتػؿٝات ٚاملؤضطات ٚايعٝادات املتدؿؿ١ يف ًتعًُٝات ياياؾداز  -4
 املسق٢.

 ذات ايعالق١ يت١٦ٝٗ ٚاعداد بساَر ايجكاؾ١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايرتؾ١ٝٗٝ.ايتٓطٝل َع اؾٗات  -5
ايؿش١ اـاؾ١ باداز٠ املؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ اييت لطسٟ  ٚقع َعاٜري ملٓح ايرتاخٝـ ايؿادز٠ َٔ ٚشاز٠ -6

 عًٝٗا اسهاّ ٖرا ايكإْٛ.
 ايتعإٚ َع اؾٗات ايع١ًُٝ العداد ايدزاضات ٚايبشٛخ يف فاٍ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ. -7

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
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ٍَ ١ْٝ؟ ب١ن َٞ ي١ط١ َٞ ي١ط١َي١؟ ن َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن ، 11ؤٟ ز٠ْط ت١غسٜل نطا، ؾ١ضَٛٚ بؤ َازز٠ٟ ب١ٚ غٝاغ١ٟ خٛ
 .ؾ١ضَٛٚ

 
 
 

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ضٖٓط: َٜع ب  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 دخٍٛ املسٜض ايٓؿطٞ ملؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ
 ايؿؿٌ االٍٚ

 ايدخٍٛ ايطٛعٞ
 املاد٠ اؿاد١ٜ عػس٠ ضتؿبح املاد٠ ايطادض١:

َٔ ايعُس طًاب ايادخٍٛ دساد٣ َؤضطاات ايؿاش١ ايٓؿطا١ٝ        حيل يهٌ َسٜض ْؿطٞ ممٔ انٌُ ايجا١َٓ عػس٠
بازادل٘، نُا حيل ي٘ طًب اـسٚز يف اٟ ٚقت، ٚحيل يًطبٝب املطؤٍٚ املٛاؾك١ ع٢ً ذيو، اال اذا اْطبكات عًٝا٘   
غسٚط ايدخٍٛ االيصاَٞ ٚيف ٖرٙ اؿاي١ لتبع االدسا٤ات املكسز٠ يف ٖرا ايػإٔ، ٚيف مجٝع االسٛاٍ ٜتِ  اخطااز  

 سٜض َت٢ َا ٚاؾل ع٢ً ذيو.اٌٖ امل
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ ب١ نٛضز١ٜن١ٟ
َٜع ْٝؿتُٝإ َطؾس:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 زاخٌٝ بْٛٚٞ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٞ ي١ ز٠ظطا ت١ْسضٚغت١ٝ ز٠ض١ْٝٚٚنإ.

 ب١ؾٞ ١ٜن١ّ.
 زاخٌٝ بٕٛٚ ب١ ٥اض٠ظٚٚ

 :11َازز٠ٟ 
َٝهٞ ز٠ض١ْٝٚٚ نـ١  ت١َـ١ْٞ   َاؼي ١َٖٛٚ ١ْخؤ َٞ يـ١         18ؾ َٞ زاٚاٟ زاخٝـٌ نطزْـٞ يـ١ ٜـ١ن غـاَيٞ تـ١ٚاٚ نطزبـ

َٟ زاٚاٟ              َٞ بٝــ١ٚ ز٠ظطـا ت١ْسضٚغـت١ٝنإ بـ١ خٛاغـك خـؤٟ بهـات، ٖـ١ض٠ٖٚا َـاؼي ٠ٚ١٥ؾـٞ ١ٖٜـ١ يـ١ ٖـ١ضنات
َٜـ           َٞ ٖؤناض٠نـاْٞ ٖاتٓـ١ ش ط ز٠ضنٕٛٚ بهات، ثعٜؿهٝـ َـاؼي ٥ـ٠ٚ١ٟ ١ٖٜـ١ ِض٠ظا١َْـسٟ ي١غـ١ض بـسات ٖـ١ضنات

َٞ، يــ١ّ  ناض٠غــ١ضنطزْٞ ٥اَــاز٠بٕٛٚ تــ١ْٗا ١٥طــ١ض ١َضدــ١ناْٞ زاخٝــٌ بــْٛٚٞ بــ١ظؤضٟ ب١غــ١ض زا ١ْن١غــج
َٜهٝـ نــ١ؽ ٚ نــاضٟ ْــ١خؤف ٥اطــازاض   َٜتــ١ بــ١ض ، يــ١ ٖــ١َٛٚ بــاض َٜهــاضٟ زٜــاضٟ نــطاٟٚ بــؤ ز٠طري بــاض٠ٚ٠ف ِض

َٞ ِض٠ظا١َْسٟ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ زضا َٜت٠ٚ١ ١ٖض نات  ١٥نط
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ -ب١ض  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د
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 .ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف
َٜع ١٥ظري عُط:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝبُٝٓٝإ ١ْٝ، غٛثاؽ  .ٖٝض ت

 
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:-ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٟ ض َُٝـ١ يـ١ ١ْخؤؾـٞ ز٠ضْٚٚـٞ زٚٚ دـؤض ١ْخؤؾـٞ          َٔ ١َ١٥ٚ َٜع، ٥ ٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْى بـس٠ّ ١٥ْـساَاْٞ بـ١ض

َٞ ١ْخؤؾـ١، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ نـ١ باغـٞ             َٞ ١ْخؤؾـ١، ٥ـ١ٜٚن ْـاظاْ َٝهُإ ١ٖٜـ١ ٥ـ١ظاْ ز٠ضُْٚٚٝإ ١ٜ١ٖ، ١ْخؤؾـ
َٞ ١ْخؤؾــ١،              زاخٝـٌ بـْٛٚٞ تـ١ٚعٞ نـطا٠ٚ ٚ زخـٛيٞ ٥ًٝعاَـٞ نــ١ٝ؟ زخـٛيٞ ٥ًٝعاَـٞ بـؤ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ ْـاظاْ

َٞ، ي١ زخٛيٞ ت١ٚعٞ َٔ ١٥ظاب ططؾك ز٠ضِْٚٚٝ ١ٜ١ٖ  َٞ ١٥ن١ٕ، ب١اَلّ خؤٟ ْاظاْ ز٠ٚضٚٚب١ض٠ن١ٟ ١ٖغك ث
        ،َٞ ٚ ١٥نِ غ١ضزاْٞ ثعٜؿو ١٥ن١ّ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ سـ١ظ ١٥نـ١ّ بـؤ َازز٠نـاْٞ زاٖـاتٛٚف ب١ضنـاٚتإ ضٕٚٚ بـ

ٍَ َٞ تؤ ي١ط١ ٍَ خؤٟ  زخٛيٞ ٥ًٝعاَٞ بؤ غ١ٜط٠ ١ْخؤؾٞ ٚ بؤ ٖٝض ١ْخؤؾ١ٝى ١ْٝ، ١٥ب ١ْخؤف ت١ْٝا ي١ط١
 باغٞ ١ْخؤؾ١ٝن١ به١ٟ، ب١اَلّ ي١ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٞ ١٥ٚ باض٠ ؾ١ضقٞ ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
َٝطٜعإ خإ(، ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ َٞ قػ١ٟ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠؟ )ٖاش٠ خإ ٚ ب  .ن

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث  ١ضي١َإ.ب١ض

َٝط٠ ت١َ١ْٞ  َٞ نـ١        18زٜاض٠ ي ٍَ ت١سسٜس نطا١ٜ بؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ َـاؼي ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـ١ بـ َٞ     18غا غـاَيٞ تـ١ٚاٚ نطزبـ
َٜط ١٥ٚ ت١ْ١َ١ف تٛٚؾٞ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٞ  زاٚاٟ زاخٌٝ بٕٛٚ بهات، ْاظاب ب١ضاغك خ١َيو ١ٜ١ٖ ظؤض ي١ ش

َٞ، بؤ  َٞ؟ خ١َيو ١ٜ١ٖ ي١  ١٥18ب ٍَ ب َٞ،      غـاَيٞ   14غـاَيٞ، يـ١    15غا َٜهٞ ت١ْسضٚغـك خـطاخ ٥ـ١ب تٛٚؾـٞ بـاض
َِٝ ٚا١ٜ  َٞ  18بؤ١ٜ ث َٞ ي١ ١ٖضنات َٝري َاؼي ١ْخؤؾ١، غ١باض٠ت ب١ ٠ٚ١٥ٟ ١٥َي ًَ َٟ، ١ٖض ب غاَي١ن١ ت١سسٜس ١ْنط

َٞ ١ْخؤف خؤٟ زاٚاٟ نطز، ضاغت١  َٟ ١ٖض نات َِٝ ٚا١ٜ ْانط َٞ زاٚاٟ ز٠ضنٕٛٚ بهات، ث َٟ َاؼي ٠ٚ١٥ٟ ١ٖب ب١ٝٚ
َٝبـسات، نـْٛه١          ٠ٚ١٥ َاؼي خؤ١ٜتٞ، ب١ َٞ ثعٜؿهٞ ثػجؤض ي١غـ١ض ٥ـ٠ٚ١ بِطٜـاض بـسات نـ١ ٥ـ١ٚ َاؾـ١ٟ ث اَلّ ١٥ب

َٟ ٥ـ٠ٚ١             َٞ نـ١ بـاضٟ ت١ْسضٚغـك ز٠ضْٚٚـٞ باؾـ١، بـ١اَلّ يـ١ الٟ ثعٜؿـو ْـاتٛاْط ي١ٚا١ٜ١ْ ١ْخؤؾ١ن١ ٚابعاْـ
َٝبٝٓٝـ١ بـ١ ١ْٖـس ٠ٚ       َِٝ باؾـ١ ٥ـ١ٚ زٚٚ ت َٟ ن١ باضٟ ت١ْسضٚغك ز٠ضْٚٚٞ باؾ١، بؤ١ٜ ثـ َٟ،  ت١سسٜس بهط ضطـري

 غٛثاؽ
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
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َٝطٜعإ خإ  .ؾ١ضَٛٚ ب
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ، بــ١اَلّ ٥اٜــا ض      َٞ ْــ١خؤف بــؤٟ ١ٖٜــ١ زاخًٝــٞ ١ْخؤؾــدا١ْٟ ز٠ضْٚٚــٞ بــ بــ١ ْٝػــب١ت ٥ــ١ٚ َــازز٠ٟ ٥ــ١َي

َٝو  َٝو؟ نْٛه١ ١َٖٛٚ ١ْخؤؾ َٝػـتا ظؤضبـ١ٟ ناض٠غـ١ض٠نإ يـ١       ١ْخؤؾ ٥ ،َٟ ب١ زاخٌٝ بٕٛٚ ناض٠غـ١ض ْـانط
    َٞ َٝــٞ َــٔ زاخٝــٌ ٥ــ١مب ٥ــ١ب ًَ َٝـ ٥ــ٠ٚ١ٟ ب َٟ، بــ١ ٚاغــت١ٟ عٝ دــٞ قػــ١ نــطزٕ، بؤٜــ١ ثــ نًٝٓهــ١نإ ٥ــ١نط
َٝـٌ ْٝـ١؟ ١ْخؤؾـدا١ْ          َٞ خـؤ ١ْخؤؾـدا١ْ ٖؤت َٟ، ١٥ط١ض زاخٌٝ بْٛٚٞ بـ١ ٥ـاض٠ظٚٚ بـ ١َٖيػ١ْكاْسْٞ بؤ بهط

َٜٝٛػك ب١ٚ ن١غا َٜٝٛػت١ ١٥ٚ ن١غث َٜكـاٟ   ١ٜ١ْ١ ن١ ١َٖيػ١ْكاْسْٝإ ث َٟ ٚ ناض٠غ١ض نطزْٞ ي١ ِض زاخٌٝ بهط
َٟ، نـ١ؽ ٚ نـاضٟ ٥اطـازاض        َٟ، ١٥ٚ ن١غ١ٟ ناض٠غ١ض نطزٕ ض٠ؾع ١٥نات ي١ َاَيـ٠ٚ١ عـٝ ز ٠ٚضْـاطط ١٥ٚإ ١٥نط

َٝٞ عٝ دٞ زاْٝؿذي ي١ط١َيٞ ناض٠غ١ض ٟ ٠ٚض١ْططت٠ٚٛ، ١٥ن٠ٚ١ْ١، ٜإ ١٥ٚ ناض٠غ١ضنطز١ْٟ بؤٟ نطا٠ٚ ب١ ث
َٜٝٛػـت١ يٝصْـ١ٟ ت١ْسضٚغـك بِطٜـاض           ١٥ٚنات ١٥تٛاْٞ ناض٠غ١ضٟ به١ٟ، زاخٝـٌ بـْٛٚٞ بـ١ ٥ـاض٠ظٟٚ خـؤٟ ث

َٜٝٛػك ب١ زاخٌٝ ب١ْٚٛ ٜإ ْا؟ غٛثاؽ  بسات ن١ ث
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ ٥اؾك خإ
َٜع ٥اؾك ععٜع:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ــسضا٠ٚ، بــ١اَلّ يــ١ّ بِطط١ٜــ١      َٝ ــ١ناْٞ زٚاتــط تــ١بٝيب َْٛــاٚب ٥ــ١ضنٞ ث َُٝــ١ يــ١ خاَي غــ١باض٠ت بــ١ّ َازز٠ٜــ١ ٥
َٝـط تـ١ٚعٞ َـ١ٖاّ زضا٠ٚ        َُٝـ١ يـ١ زخـٛيٞ غ زا١ْْطا٠ٚ، ن١ ب١ بِطاٟٚ َٔ ١َغ٦ٛي١ٝتٞ بِطط١ناْٞ تط ظٜاتط٠، ٥

َٝـط٠           َٜٝتـ٠ٚ١ يـ١ بـِطٟ زنتـؤض٠ غـ١ض٠ن١ٝن١، ي َٜٔ ١٥طط نـ١ زخـٛيٞ ت١ٚعٝـ١ بـؤ تـ١بٝيب      ب١ٚ ت١بٝبـ١ٟ نـ١ ؾـٛ
ََٜك ن١ ٥ٝكطاض ي١غ١ض ٠ٚ١٥ بهـات   َْٛاٚب ٜإ ١٥ٚ )َٔ ٜٓٛب ع١ٓ( ٚات١ ي١ زٚاٟ ١٥ٜٚـ ١٥ٚ ز٠ضؾ١ت١ٟ بسض

َٜعتإ:  بؤ ز٠ضنْٛٚٞ ١٥ٚ ١ْخؤؾ١ٝ، ١٥ٚ َازز٠ٟ ب١ض
حيل يهٌ َسٜض ْؿطٞ ممٔ انٌُ ايجا١َٓ عػس٠ َٔ ايعُس طًاب ايادخٍٛ دساد٣ َؤضطاات ايؿاش١ ايٓؿطا١ٝ       

َٟ ١٥ٚ )َٔ ٜٓٛب عٓـ١( ٚاتـ١   بازادل٘، نُا حيل ي٘ طًب اـسٚز يف اٟ ٚقت، ٚحيل يًطبٝب   َٟ ٥ٝعاؾ١ بهط ي١ٚ
َٞ بِطٜاض بسات ي١غ١ض ن١ٜػه١، غٛثاؽ ١َٜٝٓتٞ بتٛاْ  دك١ ي١ زنتؤض٠ن١ ، ٠ٚ١٥ؾٞ ن١ ي١ ؾٛ

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 .ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ

َٜع ٥ا١ْٖط   عاضف:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜع ٠ٚظٜــطٟ ت١ْسضٚغــك بجطغــِ، ٥ــ١ٟ ٥ــ١ٚ ١ْخؤؾــ١ٟ نــ١ ن١غــٞ ْٝــ١، ٚ    َٟ ٥ٝػتٝؿػــاض٠ى يــ١ بــ١ض ١٥َــ١ٚ
َٟ؟ َـٔ ٥ـ١ٚ ن١غـا١ْ ت١قطٜبـ١ٕ، ٜـ١عين            ٥ٝشتٝادٞ ب١ عٝ ز ١ٜ١ٖ؟ نـؤٕ ٥ٝذبـاضٟ ١٥نـ١ٟ عـٝ ز ٠ٚضطـط
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َٝٔ ٠ٚظاض٠ت َٟ، ١٥َي َٟ ٥ٝػتٝؿػاضّ ي١غ١ضٟ نطز ي١ ز٠ض ٞ ع١زٍ ق١ضاض ١٥زات، نْٛه١ ظؤض ١ْخؤف ١ٖٜـ١  ١ْٖس
َٝؿـهٞ   َٝو ١ٜ١ٖ ٥ٝؿطاظ ١٥نات ي١ َ َٟ عٝ دٞ به١ٕ بؤ ن٥١اب١، ١ْٚع١ ٖؤِضَؤْ ي١ غٜٛس ن١ ب١ خؤض ١٥ٜا١ْٚ
         َٔٝ َٝـ ِضؤشٜـإ زا٥ـ١ْ ب١ؾ١ض، ٠ٚ١٥ ي١ ١ْتٝذ١ٟ ت١ع١ضٚظٟ ١٥ٚ ١ْخؤؾ١ بـؤ ِضؤش، ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـا١ْ نـ١ يـ١ ثـ

َٝٔ، يـ١ٚ ساَي١تـ١ٟ نـ١ ْـ١خؤف ض٠ؾـعٟ عـٝ ز            خؤٜإ ِض٠ؾع ١٥نـ١ٕ ٥ـ١ٚ عٝ    دـ١، بـ١اَلّ بـ١ ظؤض زاٜـإ ٥ـ١ْ
َٝػـتا يـ١          َٟ؟ نـْٛه١ ظؤضدـاض ٥ ١٥نات، ٜإ ن١غٞ ١ْٝ، نؤٕ ٥ٝذباضٟ ١٥ن١ٟ ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـ١ عٝ دـٞ ٠ٚضطـط
َٟ ٜــإ ْــا؟ خاغــ١ت١ٕ يــ١ ٥ــ١َطٜها، نــ١      ــٞ ٥ــ١ٚ ١ْخؤؾــ١ عــٝ ز ٠ٚضطــط َٝ ًَ ٖــ١َٛٚ زْٚٝــا ٥ٝشتٝــاز ْانــات ب

َٝو ظؤض َُٝـ١ ٖـ١َٛٚ تٛاْاٜـ١ى خـ١ضز ١٥نـ١ٜٔ يـ١ تـٛب بـؤٟ، ٥اٜـا           ١ْخؤؾ ٥ َٔٝ َٝٞ، ١٥َي ظؤض ٥١َٝٛغٝـ بٔ ي
َٞ ٥ٝكطاض بـسات،   َٝت١ بٛاضٟ عٝ ز؟ ٚابعاب ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ ١٥ب َٞ نؤٕ ٥ٝذباضٟ ١٥ن١ٟ به ٠ٚ١٥ٟ ن١غٞ ١ْب

 نْٛه١ ي١ خاضٜر ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ ٥ٝكطاض ١٥ناتٔ غٛثاؽ
َٜع  َٝكطٟ غ١-ستُس غٛض٠سػٔ ب١ض  ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د

 ؾ١ضَٛٚ زنتؤض
َٜه١ٚت س َٜع ز.ِض  ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:-١َ ضؾٝس١ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝٞ )ٜٓٛب عٓـ١(   ََٟ، نْٛه١ ن١ تؤ ثعٜؿو زا١٥ْ َِٝ باف ١ْٝ ظٜاز بهط غ١باض٠ت ب٠ٚ١ٟ ن١ ١٥ٚ )ٜٓٛب ع١ٓ( ث

 ،َٟ َٝو زابـينَ    ٥ٝػتٝؿػاض ٠ٚض١٥طط ٟ   ي١ٚا١ْٜـ١ َـٛقِٝ ١٥قـس٠َ َٝكـا خـؤٟ، نـْٛه١ ثعٜؿـهٞ َٛخت١قـٞ      يـ١ د
َٞ، ١٥طــ١ض تــ١بٝيب ٥ٝدكــا٥ٞ  َٞ، ١ٖض٥ــ١ٜٚـ بِطٜــاض ٥ــ١زات ز٠ضنــ ١ْؾػــٞ بِطٜــاض ٥ــ١زات ١ْخؤؾــ١ن١زاخٌٝ بــ
َٜين؟ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١        َٞ ؾَ ٕ ن١ؽ تؤ ٥ٝٓذـاظ٠ٟ نـؤٕ ْـ١خؤف ٥ـ١ْٛ َٛداظ بٛٚ ٠ٚ١٥  ض٥٠ٝؼ قػِ ١ٜ١ٖ، ١٥َي

َٝري ي١ٚا١ٜ١ْ ت١ؾػري َٟ، ز٠ّٚٚ، ١َغ١ي١ٟ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ن١غٞ ْٝـ١،  ظ٠ضٚٚض ١ْٝ، نْٛه١ ١٥ط١ض زاٜبٓ ٜـ ١َٖيكط
١َُٝ زٚٚ ؾ١ق١ض٠َإ ١ٜ١ٖ، ١ٜنٝإ خٛاض  غاَي١، ١َ١٥ ٜإ زاٜو ٚباٚنٞ ١ٜ١ٖ، ٜإ ٠ٚيٞ ٥ـ١َط٠، ٜـإ يـ١     ٥18

َٝهٞ ١ٜ١ٖ، ٠ٚ١٥ٟ زٚاٟ  غاَي١ خؤٟ بِطٜاض ١٥زات، ٥ـٝن ن١غـٞ    18زا٥ري٠ٟ ناضٚباضٟ نؤ١ََيا١ٜت١ٝ ن١ ١َغ٦ٛي
َٞ ٜــإ ْــا َٞ، بــ١اَلّ ٠ٚظاض٠تــٞ عــ١زٍ، ٜــإ  ٖــ١ب َِٝ ٚا ْٝــ١ عٝ قــ١ٟ بــ١ٚ ١َٚظٚعــ١ ٖــ١ب ، ٠ٚظاض٠تــٞ عــ١زٍ ثــ

َٟ بؤ يٝص١ْٟ تٛبٞ ن١ ١٥ٚ نابطاٜـ١ َٛت١ٖـ١ّ    َٝط َٝو بِطٜاض ١٥ز٠ٕ ن١ ١٥ٜٓ ١٥صت١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ، ٜإ زازطا نات
َٞ، ١٥ٚنات بِطٜاض ١٥زات، ب١اَلّ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ   َٞ، ٜإ غ١زضٟ نطزب َٝهطاب َٞ، غ١زضٟ ي ٍَ نـ١َن٠ ٥ـ٠ٚ١     ١18 يـ١  ب غـا

َٝٔ ي١ ناضٚباضٟ نؤ١َاَل١ٜتٞ، ٜـإ يـ١ زٚاٟ    َٞ ١٥َي ٍَ خـؤٟ    18ٜإ زاٜو ٚ باٚى ٚ ٜإ ضٜعا١ٜٟ قاغريٜين ث غـا
 ١َغ٦ٛي١، غٛثاؽ
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

ٝـ     َٝـط ت١ٚع ٠َٛٝ ظٜاتط باغٞ ١٥ٚ ١ْخؤؾا١ْ ١٥ن١ٕ ن١ بـ١ زخـٛيٞ غ ١، ٜـ١عين بـ١ ٥ًٝعاَـٞ،    ت١ق١ٚض ١٥ن١ّ ٥
َٞ َـ١سانِٝ تـ١زاخٍٛ بهـات، بـ١اَلّ ٥ـ٠ٚ١ بـؤ زخـٛيٞ          ١َٜٓٝ غ١ض ٠ٚ١٥ ن١ دك١ ي١ ١َدًٝػ١ن١ف ٥ـ١ب ١َُٝ ز ٥
َٞ خؤ ٥ـ٠ٚ١ ؾـ١ضت    َٞ َٛضاد١ع١ ١٥نات، ١٥ط١ض ١٥ًٖٞ ١ٖب ت١ٚع١ٝ، ٚات١ ١٥ٚ ن١غ١ خؤٟ تٛاْاٟ ١ٜ١ٖ، ١٥ن
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َٟ ب١ ١٥ٖ َٞ ٥ٝدتاض ١٥زض ١ًن١ٟ ن١ٚا ١ْخؤؾ١ن١ زاخٌٝ ب٠ٚٛ، ت١ق١ٚض ١٥ن١ّ ١ْٝ، ب١اَلّ ١٥ط١ض ١ٖ١٥يٞ ١ٖب
 .نٝؿا١ٜت١، ؾ١ضَٛٚ غٝاغ١ٟ به١ٕ با بٝد١ٜٓ١ ز٠ْكسإ

َٜباظ ؾتاح: َٜع ِض  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝت١ ز٠ض٠ٚ٠ ٜإ ن١غ١ن١ خؤٟ؟  َٞ بِطٜاض بسات ١ْخؤف به َٝب١ٝٓٝى، ٥اٜا ثعٜؿو ١٥تٛاْ ١ٜى ت١ٚظٜح ي١غ١ض ت
َٝهسا  َٞ بؤخـؤٟ            ١٥ط١ض ي١ ساَي١ت ١٥ٚ ١ْخؤؾ١ ١َتطغـٞ بـؤ غـ١ض نؤَـ١َيكا ٖـ١بٛٚ ٥ـ١ٚ نـات ٥ـ١ٚ نػـ١ ْـاتٛاْ

َٞ، ٥ـ٠ٚ١      َٝت١ ز٠ض٠ٚ٠، ١٥ٚنات ثعٜؿـهٞ بـ١ضثطؽ ٥ـ١تٛاْ َٞ ن١ ي١ ١ْخؤؾدا١ْ ن١ٟ ٜٚػك به خا٠ْٚٞ بِطٜاض ب
   ٛ َٜت٠ٚ١، ب١اَلّ ١٥ٚ نات١ٟ ن١ ١ْخؤف ٥رياز٠ٟ ب١ ز٠غت خـؤٟ بـٛٚ ٚ تـ اْٞ ي١ زخٍٛ ٥ًٝعا١َٝن١ ضٕٚٚ ١٥نط

خؤٟ بِطٜاض بسات ١٥ٚنات خؤٟ ب١ضثطغٝاض٠ يـ١ شٜـاْٞ خـؤٟ، ٚ ١٥طـ١ض ١ْخؤؾ١ٝن١ؾـٞ ١َتطغـٞ تـ١ْٗا بـؤ         
َٞ بِطٜـاض       غ١ض خؤٟ زضٚغت نطز ٚ بؤ غ١ض نؤ١ََيكا ١ْبٛٚ ١٥ٚ ن١غ١ ب١ضثطغ١ ي١ خـؤٟ، بؤٜـ١ خـؤٟ ٥ـ١تٛاْ

َٞ ٥ًٝعاَٞ بهات  َٝت١ ز٠ض٠ٚ٠ ي١ ١ْخؤؾدا١ْ، ثعٜؿو ْاتٛاْ َٝت٠ٚ١ ي١ ١ْخؤؾدا١ْ، بسات ي٠ٚ١ٟ ن١ٟ ١٥ن َٓٝ سي
َٞ بِطٜاض٠نـ١ زضا٠ٚتـ١ ز٠غـت ١ْخؤؾـٞ،             بؤ١ٜ ي١ٚ ساَي١ت١ ٠ٚ١٥ٟ نـ١ ْـ١خؤف بـ١ ٥ـاض٠ظٟٚٚ خـؤٟ زاخٝـٌ بـ

 غٛثاؽ
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف
َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ايٓؿطٞ ملؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝدخٍٛ املسٜض 

 ايؿؿٌ االٍٚ
 ايدخٍٛ ايطٛعٞ

 املاد٠ اؿاد١ٜ عػس٠ ضتؿبح املاد٠ ايطادض١:
حيل يهٌ َسٜض ْؿطٞ ممٔ انٌُ ايجا١َٓ عػس٠ َٔ ايعُس طًاب ايادخٍٛ دساد٣ َؤضطاات ايؿاش١ ايٓؿطا١ٝ       

ياو، اال اذا اْطبكات عًٝا٘    بازادل٘، نُا حيل يا٘ طًاب اـاسٚز يف اٟ ٚقات، ٚيًطبٝاب املطاؤٍٚ املٛاؾكا١ عًا٢ ذ        
غسٚط ايدخٍٛ االيصاَٞ ٚيف ٖرٙ اؿاي١ لتبع االدسا٤ات املكسز٠ يف ٖرا ايػإٔ، ٚيف مجٝع االسٛاٍ ٜتِ  اخطااز  

 اٌٖ املسٜض َت٢ َا ٚاؾل ع٢ً ذيو.
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

ٍَ ْٝــ١؟ بــ  َٞ ي١طــ١ َٞ ي١ط١َيــ١؟ نــ َٜٓسضاٜــ٠ٚ١ نــ ١ ظؤضٜٓــ١ٟ ز٠ْــط ث١غــٓس نــطا، ؾــ١ضَٛٚ بــؤ  بــ١ٚ غــٝاغ١ٟ خٛ
 َازز١ٜ٠نٞ تط

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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 املاد٠ ايجا١ْٝ عػس٠ ضتؿبح املاد٠ ايطابع١:
جيٛش يًطبٝب ايٓؿطٞ املطاؤٍٚ اٚ َأ ٜٓاٛن عٓا٘ بٓاا٤ عًا٢ لكٝاِٝ ْؿطاٞ َطابب إ آاع َاسٜض ايادخٍٛ             

 ضاع١ يف اٟ َٔ اؿايتني  االلٝتني: 72ضط١ ملد٠ ال لتذاٚش ايطٛعٞ َٔ َػادز٠ املؤ
اذا زأ٣ إ خسٚد٘ ٜػهٌ استُاال ددٜا ؿدٚخ أذ٣ ؾٛزٟ اٚ ٚغاٝو عًا٢ ضاالَت٘ اٚ ؾاشت٘ اٚ سٝالا٘ اٚ       -1

 ع٢ً ضال١َ اٚ ؾش١ اٚ سٝا٠ االخسٜٔ.
 اذا زأ٣ اْ٘ غري قادز ع٢ً زعا١ٜ ْؿط٘ بطبب ْٛع اٚ غد٠ املسض ايٓؿطٞ. -2

ٛش يًطبٝب يف اؿايتني املرنٛزلني اعطا٤ املسٜض اٟ عالز دٕٚ َٛاؾكت٘ خالٍ لًو املد٠ ؾُٝا عدا عاالز  ٚالجي
  َأ ٖارا ايكاإْٛ اباالؽ     14ايطٛازئ، ٜٚتعني الخكاع٘ يٓعاّ ايادخٍٛ غاري ايطاٛعٞ طبكاا  السهااّ املااد٠ )      

ز ايٝٗاا ااا ال لتذااٚش اضابٛع اذا     فًظ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ  ٚادسا٤ لكِٝٝ طيب َطتكٌ ٚجيٛش متدٜد ايؿرت٠ املػا
اضتُست امل زات املٓؿٛف عًٝٗا يف ٖرٙ املاد٠ ٚمل ٜهٔ يف االَهإ اؿؿٍٛ ع٢ً ايتكِٝٝ ايطيب املطتكٌ خاالٍ  
االٜاّ ايجالث١ االٚىل َٔ َٓع املسٜض َٔ َػادز٠ املؤضط١ ع٢ً إ خيطس فًظ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ  باالضبان ايايت  

 و نً٘ ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ لكسزٙ ايتعًُٝات ايؿادز٠ يتٓؿٝر ٖرا ايكإْٛادت اىل متدٜد اؿذص ٚذي
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ب١ نٛضز١ٜن١ٟ
َٜع ْٝؿتُٝإ َطؾس:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 :12َازز٠ٟ 

َٝهٞ  َٝٞ ١َٖيػــ١ْكاْسْ ١َٜٓضاٜــ١تٞ ٥ــ١نات بــؤٟ ١ٖٜــ١ بــ١ث ز٠ضْٚٚــٞ ٖؤنــاض ثعٜؿــهٞ ز٠ضْٚٚــٞ ٜــإ ٥ــ٠ٚ١ٟ ْٛ
َٞ، ي١ َا١ٜ٠ٚنسا ن١ ي١  ًَ َٝ َٞ بٗ َٞ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٞ ز٠ظطان١ ب١د ًَ َٝ َٞ ي١ّ  ١ْ72ٖ َٟ، ي١ ١ٜن ١َٓٝث١ِض َٝط ت ناتصَ

 زٚٚ باضا١ْزا:
َٜهٞ نتــٛثِط، ٜــإ نــا٠ِٚضٚإ ْــ١نطاٚ ي١غــ١ض     -1 َٝتــ١ ١٥طــ١ضٟ ضٚٚزاْــٞ ٥ــاظاض َٝتــٛ ٖــؤٟ ز٠ضنــْٛٚٞ بب طــ١ض ب

 .شٜاْٞ ن١غاْٞ تط ٜإ ت١ْسضٚغك ٜإ ١َتٞغ١ال١َتٞ ت١ْسضٚغك خؤٟ ٜإ غ١ال
َٜطٟ نطزْٞ خؤٟ ١ْٝ، ب١ ٖؤٟ دؤضٟ ٜإ ططاْٞ ١ْخؤؾ١ٝ ز٠ض١ْٝٚٚن٠ٚ١ٜ١.-2  ط١ض بٝين تٛاْاٟ ناٚز

      َٞ َٜو ب١ ١ْخؤؾـ١ن١ بـسات ٚ يـ١ّ َا٠ٜٚـ١زا بـ١ب َٝهطا٠ٚ ٖٝض ناض٠غ١ض ثعٜؿو بؤٟ ١ْٝ ي١ٚ زٚٚباض٠ ٥اَاش٠ ث
ْـ  َٜػـاٟ زاخٝـٌ         ِض٠ظا١َْسٟ خؤٟ، دك١ ناض٠غ١ض نطز َٜطبـاضٟ ِض َٟ يـ١ ن١ٚتٓـ١ ش َٞ، ٥ـ١خٛاظ ٞ ؾطٜانـ١ٚتٔ ْـ١ب

َٝٞ سٛن١ُناْٞ َازز٠ٟ  َٞ ٥اض٠ظٚٚ ٚ ب١ ث ٟ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ ز٠غـت١ٟ طؿـك ت١ْسضٚغـك ز٠ضْٚٚـٞ        14بْٛٚٞ ب
َٜـص   َٝهطاٟٚ بؤ زض َٟ َا٠ٟٚ ٥اَاش٠ ث َٟ، ٚ ١٥نط َٜت٠ٚ١ ٚ ١َٖيػ١ْكاْسْٞ ثعٜؿهٞ غ١ضب١خؤٟ بؤ بهط ٥اطازاض بهط

َٜ َٝٓطا٠ٚنـ١ٟ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ بـ١ضز٠ٚاّ بـٛٚ، يـ١          بهط َٟ، طـ١ض ٖـاتٛ بٝـا٠ْٚٛ ز٠ق ١َٓٝث١ِض ت٠ٚ١ ن١ ي١ ١ٖؾت١ٜ١ى ت
َٝهٞ ثعٜؿهٞ غ١ضب١خؤ ي١ َا٠ٟٚ  َٜت يـ٠ٚ١ٟ     3ز٠غت١اَلت زا ١ْبٛٚ ١َٖيػ١ْكاْسْ ِضؤشٟ ١ٜن١َسا ز٠غـت نـ١ٚ

َٝو ز٠غت١ٟ طؿك ت١ْس َٞ، ب١ ١َضد ًَ َٝ َٞ بٗ َٞ ١ْخؤف ز٠ظطان١ د ًَ َٝ َٜت٠ٚ١ ن١ ١ْٖ ضٚغك ز٠ضْٚٚٞ ٥اطازاض بهط
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َُٜٓاٜٝاْـ١ ٥ـ١بٔ    َٝٞ ١٥ٚ ِض َٜصنط٠ٚ١ْٟ طًسا٠ٚ١ْٟ، ١٥َا١ْف ١َٖٟٛٚ ب١ ث ب ٖؤناض٠ناْٞ ن١ ب١ْٚٛ َا١ٜٟ زض
َٞ نطزْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضنطإٚ َٞ ب١د  ن١ بؤ د

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 .ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ض٥٠ٝتإ

 
 
َٜع ٥  ١ظري عُط:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٟ 12َازز٠ٟ  ٍَ ٠ٚ١٥ٜٔ ن١ )َٔ ٜٓٛب ع١ٓ( الزض ١َُٝ ت١ْٗا ي١ط١ َٝت١ َازز٠ٟ ١ٖؾت١ّ ٥  ن١ ١٥ب

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ت١ْسضٚغك

َٜباظ ؾتاح: َٜع ِض  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

١َُٝ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١َإ بـ١ ظٜـاز ظاْـٞ، بـ١اَلّ زٚاتـط يـ١ نؤبْٛٚـ٠ٚ١          ي١ ِضاثؤضتٞ ١ٜن١َٞ يٝصْ ١ٟ ت١ْسضٚغك ٥
َٝت٠ٚ١، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ظٜـاتط ١َغـ١ي١ن١ قاْْٛٝـ١،       َٓٝ َٝٝإ باف بٛٚ َازز٠ن١ سي ٍَ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ١٥ٚإ ث ي١ط١

َٜت٠ٚ١ ن١ زاخٌٝ بٕٛٚ ٚ ٥ـ١ٚ ١َضداْـ١ٜإ ب١غـ١ضز    ا تـ١تبٝل  ٥اٜا زخٛي١ ت١ٚع١ٝن١ ١ٖض١٥ٚ ن١غا١ْف ١٥طط
َُٝـ١ف      َٝٝإ بـاف بـٛٚ، بؤٜـ١ ٥ َٝط ١٥ٚإ ن١غٞ تطٕ، بؤ١ٜ ظٜاتط باب١ت١ن١ قا١ْْٝٛ، ١٥ٚإ ث َٟ؟ ٜإ ١ْخ ١٥نط

 ثؿتكريضيإ نطز، 
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:-ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َا  ٕ.ب١ض
َٜو ن١ تْٛسٚتٝص بـٔ، ٚ   زٜاض٠ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ بؤ ١٥ٚ ١ْخؤؾا١ٜ١ْ ن١ ض٠ؾتاضٜإ دٝاٚاظ٠، ١َغ١ي١ٕ بكات١ س١ز
َٞ يـ٠ٚ١ٟ نـ١ ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـ١         َٞ ي١ٚا١ْٜـ١ زَيٓٝـا ْـ١ب َٝٞ ١٥ٚ ناض٠غ١ض١ٜٟ ن١ ١٥ٜسات ١٥ٚ زنتؤض٠ ١ْؾػ١ٝ ب١ ث

َٞ خع١َتٞ خؤٟ بهات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ زاٚاٟ ًَٖٛ َٞ، بـ١اَلّ   ١ٜ١72ى ١٥نات، ن١ غ١ال١َت١، ٜإ ْاتٛاْ غ١عات ب
َٜعطانـ١، ١َغـ١ي١ٕ        َٟ يـ١ْاٚ ثاض َٞ ١٥ط١ض ز٠غت١ٜ١نٞ سـِٛض زضٚغـت بهـط ًَ َِٝ باؾ١ ١٥ط١ض ي١ َازز٠ن١زا ب َٔ ث
َٝتـ٠ٚ١ ٚ ٥ٝٓذـا      َٟ زنتؤض٠ن١ ت١ي١ؾؤٕ بهات بؤ ١٥صت١َْٛٞ ١ْخؤؾ١ٝ ز٠ض١ْٝٚٚنإ ٚ ١٥ٜٚـ تـا نـؤ ١٥ب ْانط

َٟ، ٚ َٓـٝـ ت٥١ٝـسٟ يٝصْـ١ٟ           بِطٜاض ١٥زات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١ٖض  َٜعطانـ١ ١٥طـ١ض ز٠غـت١ زضٚغـت بهـط يـ١ ْـاٚ ثاض
َٟ ثعٜؿـهٞ ١ْؾػـٞ         َٟ، نْٛه١ ب١ضاغـك ٥ـ٠ٚ١ نـ١ زاْـطا٠ٚ ١ْٖـس ٜاغاٜٞ ١٥ن١ّ، ١٥ٚ )َٔ ٜٓٛب ع١ٓ( ٠ البسض
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َٞ خؤٜـإ بِطٜـاض بـس٠ٕ،           َٝط ٥ـ١ب َٜعّ زاٜإ ْا٠ٚ بؤٟ ٠ٚ١٥ٟ َـٛقِٝ ١٥قس١َ٠نـ١ف بِطٜـاض بـسات، ْـ١خ ٍَ ض ي١ط١
 َٞ ثعٜؿهٞ ثػجؤض بِطٜاض بسات، غٛثاؽ١٥ب

َٜع َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ستُس غٛض٠ سػٔ ب١ض  د
َٞ قػ١ٟ ي١غ١ض ١٥ّ َازز١ٜ٠ ١ٜ١ٖ؟ ٥اؾك خإ ٚ ناى ق١باح، ن١غٞ تط ١ْٝ، ؾ١ضَٛٚ ٥اؾك خإ  .ن

َٜع ٥اؾك ععٜع:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝـ   َٝؿـٛٚ ي َٝـط٠زا ب١ضثطغـٝاض١ٜت١ٝى يـ١ بططـ١ٟ       غ١باض٠ت ب١ّ َازز١ٜ٠ ؾهط٠ن١ٟ َٔ ي٠ٚ١ٟ ث ط٠ٚ٠ ٖـات، نـ١ ي
َٟ ب١ ت١بٝيب َْٛاٚب، ب١اَلّ ١َغ٦ٛي١ٝت١ن١ٟ ن١َن ١ْٝ يـ٠ٚ١ٟ ١ٜنـ١ّ نـ١ تـؤ      غـ١عات   72زٚاٟ ٠ٚ١٥ ١٥زض

َٜـو يـ١ ع١زايـ١ت              َٝػـتان١ دؤض َٝـط٠ ٖـ١َيكريا٠ٚ ٥ َٝتـ٠ٚ١ ٚ بِطٜـاض ٥ـ١زات، بؤٜـ١ نـ١ ي َٓٝ ي١غ١ض بِطٜاضٟ ٥ـ١ٚ ١٥َ
٥ـ١ّ  اذا زأ٣ إ خسٚدا٘ ٜػاهٌ استُااال دادٜا ،     بطط١نإ، غـ١باض٠ت بـ١ بططـ١ٟ ١ٜنـ١ّ، )    ز٠غت١ب١ض ب٠ٚٛ ي١ 

َٝهٞ تـاظ٠ ْٝـ١ غـ١ضزاْٞ ١ْخؤؾـدا١ْن١ بهـات، ٥ـ١ّ ساَي١تـ١ ْعٜهـ١ٟ           غـ١عات ٜـإ بِطٜـاض     72ساَي١ت١ ساَيـ١ت
َٜو يـ١ ْــاٚ َػت١ؾـؿا      َٝط َٟ بـ٠ٚٛ، ٜــ١عين نـ١ْس ناتــصَ َٟ ٚ يــ١ٚ ٚ   ٥ّـ١زض ٠ بــؤ بــ٠ٚٛ، ٚ زٜطاغـ١ٟ ساَيــ١تٞ نـطا

َٞ بؤ بِط َٝط، ٥ـ١ّ        ن١ٜػ١ن١، ن١ زٜطاغ١ٟ ساَي١ٟ ١ٖب َٜتـ٠ٚ١؟ )استُـاال(، ْـ١خ َٜصض ط١ن١ بـؤ بـ١ ٥ٝشتُٝـاٍ زابِط
َٝو ِض٠ؾتاضٟ ١ٜ١ٖن١  َٜهٞ ي١غ١ض زضا٠ٚ ن١ ١َ١٥ نؤ١ََي ن١غ١ ؾاًٜٞ ١ٜ١ٖ، ت١بٝيب ثػجؤض ب١ٜٛٝٓٝتٞ، ٚ بِطٜاض

َٝت١ ز٠ض٠ٚ٠ ٚ ظٜإ ب١ خؤٟ ٚ نؤ١ََيكا ٚ ب١ َ َٟ به َٞ، بؤ١ٜ بـ١ بـِطٚاٟ َـٔ    ١٥نط َٛت١ي١ناتٞ عاَٝـ بك١ٜ١ْ
َٞ ن١ ٥ـ١ٚ ن١غـ١ٟ قـطاضٜـ ٥ـ١زات بـ١       َٟ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ق٠ٛتٞ ١ٖب زاٚا ١٥ن١ّ ن١ ١٥ٚ ٥ٝشتُٝاي١ ؾ١ض٠ظٜات١ الزض

( ،َٞ ٜـ١عين ٥ـ٠ٚ١ يـ١ دٝـاتٞ ٥ٝشتُٝايـ١ٕ      اذا زا٣ إ خسٚد٘ ٜػهٌ خطسا دطُٝا ، ٜاغان١ ثؿك ب١ ق٠ٛت ب
َٟ، نْٛه١ ٥ٝن ٠ٚ١٥  ١َضس١ي١ٟ ق١ضاض٠ بؤ زنتؤض٠ن١، غٛثاؽ زابٓط

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 ؾ١ضَٛٚ ناى ق١باح

َٜع قباح بٝت ار:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝت١ َازز٠ٟ  12ب١ ْٝػب١ت َازز٠ٟ  ٍَ ض٥٠ٞ دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـطّ، ٥ـ١ٚ )َـٔ ٜٓـٛب عٓـ١(        8ن١ ١٥ب َٓٝـ ي١ط١
َٞ َٟ، زٚٚ، ن١ ١٥َي ع٢ً لكِٝٝ ْؿطٞ َطبب إ آع املسٜض ايدخٍٛ ايطٛعٞ َٔ َػادز٠ املؤضط١ ملد٠ ال ) البسض

َٟ بؤ ناض٠غ١ضٟ ١ْخؤف ٠ٚقت زٜـاضٟ بهـ١ٟ،    ١َ١٥ضاع١  72لتذاٚش  ٚاب١غت١ٜ١ ب١ ساَي١تٞ ١ْخؤف، ْانط
َٜٝٛػت١، ١٥ّ  َٜٝٛػت١، ن١ْس غ١عاتٞ ث َٞ الزض  ٥72ٝشتُٝاي١ ن١ْس ِضؤشٟ ث َٟ، زٚٚ، غ١عات١ ب١ ض٥٠ٞ َٔ ٥ـ١ب

د١ْابٞ ٠ٚظٜط بـاخؤٟ بـاؽ   ٚالجيٛش يًطبٝب يف اؿايتني املرنٛزلني اعطا٤ املسٜض اٟ عالز دٕٚ َٛاؾكت٘ ، )
َٞ ٚ ١ْخؤف زاٚا بهات ٚ ب َٜٝٛػك ب١ عٝ ز ب هات ٠ٚ١٥ بؤ ١٥ٚ ن١غا١ٜ١ْ ن١ ساَي١تٝإ ظؤض خطاث١، ١٥ط١ض ث

َٟ، ٠ٚ١٥ٟ تط ن١ ١٥َي ََٜك، ب١ ض٥٠ٞ َٔ ٠ٚ١٥ف الزض متدٜد ايؿرت٠ املػااز ايٝٗاا ااا ال لتذااٚش اضابٛع ،      َٞ )١ْٜسض
َٜٝٛػت١ ٚ ْـ١ ١ٖؾتـ١، نـْٛه١ ١٥َـ١ ساَيـ١تٞ       َٜٝٛػت١، ١ْ ِضؤش ث ١ٜعين بؤ ١ْخؤف ب١ ض٥٠ٞ َٔ ١ْ غ١عات ث
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َٝؿـٓٝاض٠ّ نـطز      َٞ، َـٔ ٥ـ١ّ ث َٜو غا١ْٜ َٞ، ن١ْس ِضؤش َٞ ٚ زٚٚ َاْط غا١ْٜ َٝو غا١ْٜ تاٜب١ت١ ٥ٝشتُٝاي١ َاْك
 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ي١ب١ض ناٟٚ بكطٕ، غٛثاؽ س١ظ ١٥ن١ّ

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف

َٜعطـاضٟ نطزْـ١ يـ١ َـاؼي ْـ١خؤف، ١٥طـ١ضْا زنتؤض٠نـ١ ٥ًٝـعاّ ْـ١نطا٠ٚ تـ١ْٗا               72زٜاضٟ نطزْٞ نـات بـؤ ثاض
َٝـٛا         َٝؿـ١ن١ف نـ١ٝ؟ ي١ٚا١ْٜـ١ يــ١ ْ ٕ زٚٚ ٖـاٚٚاَلتٞ ي١غـ١ض ََٛيــو ٚ   غـ١عات ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـ١ زاخٝـٌ بهــات، ن

َٞ ي١غ١ض خا٠ْٚساض١ٜتٞ َازز١ٜ٠ى ٜإ ظ١ٜٝٚ٠ى، ن١غٞ ب١ضاَب١ض ١٥ّ ن١غ١ بؤ ٠ٚ١٥ٟ  َٝؿ١ ١ٖب ََٛيهساضٟ، ن
َٜتـ١ بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ      َٝيَن خا٠ْٚساض١ٜ٠ت١ٝن١ ٖٞ ٠ٚ١٥ ِض٠ْك١ ثـ١ْا ب١ض َٟ ٜإ بٝػ١غي ١٥ٚ ََٛيهساض١ٜٟ ز٠غت به١ٚ

ٍَ َٝه٠ٚ١ ١ٖٚ َٜك١ٟ ثعٜؿه َٝهٞ ت١ٚاٚ ١ْٝ ٚ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚـٞ   ن١ ي١ ِض َٝيَن ن١ ١٥ّ ١ْخؤؾ١ ن١غ بسات بٝػ١غي
      َٟ ٌَٝ بهـط َٝؿـ َٜك١ ي١ ؾ١ٚتاْٞ َـاؼي ٖـ١ّ ٖاٚٚٚاَلتٝـ١ى ث َٜهاضا١ْ بؤ١ٜ طريا١ْٚت١ ب١ض، بؤ ٠ٚ١٥ٟ ِض ١ٜ١ٖ، ١٥ّ ِض

َٞ ٥ـ١ٚ بِطٜـاض٠ بـسات نـ١ ٥ـ١           َٝو بتـٛاْ ّ ن١غـ١  ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ن١ ١َ١٥ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚـٞ ١ٖٜـ١، تـ١ْٗا ثعٜؿـه
َٜٝٛػتٝإ ب٠ٚ١ ١ْٝ  ١ْخؤؾ١ ٜإ ْا؟ ٚ ١ّٖ بؤ ثاضاغتين َاؼي ١٥ٚ ن١غا١ْف ن١ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٝإ ١ٜ١ٖ، ث
َٜهٞ نـ١           َٝه٠ٚ١ ي١غـ١ض زاٚانـاضٟ نـ١ؽ ٚ نـاض َٜٔ، ب١اَلّ ِض٠ْك١ ب١ ٥ًٝعاَـٞ يـ١ الٜـ١ٕ ثعٜؿـه ظٜاتط زاخٌٝ بهط

َٜطٟ ن١غــ١ن١ بهــات ٥ــ١ٚ ن١غــ١ َــٛيع٠ّ بهــات يــ١ ١ْ   َٟ نــاٚز ــص  ْاٜــ١ٚ َٜ َٝٓٝتــ٠ٚ١، ٚ َا٠ٚنــ١ زض خؤؾــدا١ْ سي
َٜت٠ٚ١ ي١ٚ  َٟ، ب١اَلّ نـ١ٟ؟ ٥ـ١ٚ ناتـ١ٟ نـ١ يٝصْـ١ٟ       ١٥72نط غ١عات١، ٜإ ١٥ٚ َا١ٜ٠ٟٚ ن١ ثعٜؿه١ن١ ١ٜ١٥ٚ

َٜٝٛػـت١     َٜهٞ زضٚغـت١، ٚ ث َٜعطاط١ بِطٜاضٟ زا ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ن١ بِطٜاضٟ ثعٜؿه١ن١ بِطٜـاض ثعٜؿهٞ ز٠ضْٚٚٞ ثاض
َٝ َٜت١٥٠ٚ١ٚ ١ْخؤؾ١ ي١ ١ْخؤؾدا١ْ بٗ  ًَسض

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ

َٜع ز.ِضؤشإ زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٟ بــؤ ٥ــ٠ٚ١ٟ ٥ــ١ٚ   َٝهٗات١ٜــ١ى ظٜــاز بهــط َٝؿــٓٝاضٟ نــطز نــ١ ز٠غــت١ٜ١ى ٜــإ ث َٜع ٠ٚظٜــطٟ ت١ْسضٚغــك ث بــ١ض
١َُٝ زٚاٟ طؿتٛطؤ ن ٥ ،َٟ َٝسض َٝطاغج ٍَ ظٜـاز       ١٥ضن١ٟ ث ٍَ يٝصْـ١ٟ ت١ْسضٚغـك، ٖـ١ضزٚٚ يٝصْـ١ٟ ي١طـ١ طزٕ ي١ط١

َٝؿـٓٝاضٟ ٥ـ٠ٚ١ ١٥نـ١ٜٔ نـ١ يٝصْـ١ٟ ت١ْسضٚغــك             َٝهٞ تـط ْــري، ث نطزْـٞ ٖـٝض ز٠غـت١ ٚ يٝصْـ١ ٚ ١٥صتَٛـ١ْ
َٜعطا١ٜى ١٥ٚ ز٠غـت١ٟ طؿـت١ٝ يـ١ْاٚ َـازز٠ٟ      َٜعطانإ ٜإ ي١غ١ض ٥اغك ١ٖض ثاض ٖـات٠ٚٛ   12ز٠ضْٚٚٞ ي١ ثاض

ٍَ َـازز٠ٟ   ١٥ٚ ١٥ضن١ ب١ٚ ضاغ َٟ، غ١باض٠ت ب١ ْا٠ِٚضؤنٞ ١٥ٚ َازز٠ ي١طـ١ َٝطزض ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ بـاؽ يـ٠ٚ١      14ج
١َٜٓ، ْـاٟٚ       َٝت١ ٥ـ١ٚ ؾـٛ ١٥نات ن١ ١٥ٚ ن١غ١ٟ ن١ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٞ ١ٜ١ٖ ب١خؤٟ ٚ ب١ ٥رياز٠ٟ خـؤٟ ١٥نـ

َٝؿ١ٟ ٚاَإ ١ْٝ، بـ١اَلّ يـ١ ١٥صتاَـسا نـ١ نـ٠ٚٛ       َٜين س١ٚا٠ٚ١ْ ٜإ ١ْخؤؾدا١ْ ن َٝري ؾٛ ْ١٥ َٞ ١َٜٓ   ي ٥ـ١ٚ ؾـٛ
     ٛ َٜٝٛػك ب١ ض٠ظا١َْسٟ ١٥ٚ يٝص١ْ ١ٜ١ٖ، ٚاتـ١ نـٕٛٚ بـؤ ٥ـ١ٚ ؾـ َٜذاض ث ١َٜٓ ١ْٖس ١َٜٓ بـؤ  ز٠ضنْٛٚٞ ي١ٚ ؾٛ

َٞ، ي١ب١ض ٥ـ٠ٚ١ ١َتطغـٞ ٥ـ١ٚ زٚٚ ساَي١ت١ٜـ١     ٠ٚضططتين ناض٠غ١ض ٥رياز٠ ١َٜٓن١ ز٠ضبه ١ٜ، ب١اَلّ ْاتٛاْٞ ي١ ؾٛ
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ٍَ َازز٠ٟ  ١َٜٓ،   ٠14ٟ ١ٜ٠ٚ١٥، َازز 14ن١ باؽ نطا١ٜ، دٝاٚاظٟ ي١ط١ َٝت١ ١٥ٚ ؾـٛ خؤٟ ب١ ٜٚػك خؤٟ ْان
َٞ        12ب١ ظؤض ١٥ٜب١ٕ، َازز٠ٟ  ١َٜٓ دـ َٝٓاز٠ٕ بـ١ ٜٚػـك خـؤٟ ٥ـ١ٚ ؾـٝٛ َٜك١ٟ ث ب١ ٜٚػك خؤ١ٜتٞ، ب١اَلّ ِض

َٟ، َـازز٠ٟ      َٞ، تانٛ ناض٠غـ١ضٟ طٛصتـاٚ ٠ٚضْـ١طط ًَ َٝ َٝتـ٠ٚ١ تـا        14بٗ َٓٝ َ١٥ َٟ ١َٜٓن١، يـ١ٚ َٝت١ ؾـٛ بـ١ ظؤض ١٥نـ
َٟ، ثؿت َٜتـ١    12كريٟ ي١ َازز٠ن١ ١٥ن١ٜٔ ٚ ت١ْٝا ١٥ٚ ز٠غت١ٟ طؿت١ٝ ي١ َـازز٠ٟ  ناض٠غ١ض ١٥نط ٖاتٝـ١ بهط

َٜعطانإ، غٛثاؽ  .يٝص١ْٟ ت١ْسضٚغك ز٠ضْٚٚٞ ي١غ١ض ٥اغك ثاض
 

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
َٝػتا ْٝػاب ت١ٚاٚ ١ْٝ، ؾ١ضَٛٚ بهٔ بؤ َازز٠ٟ  َـ     ٥14 ( ٟ 13ازز٠ٟ ) ، َْٛاق١ؾـ١ٟ َـازز٠ٟ تـط ١٥نـ١ٜٔ، 

َٝهه٠ٚٛ، ؾ١ضَٛٚ ٠َٛٝ زٜاض٠ ت١غ١يػٍٛ ت  .ٜاغان١، ب١اَلّ ب١ ْٝػب١ت ٥
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 املاد٠ ايجايج١ عػس٠ ضتؿبح املاد٠ ايجا١َٓ:

١ يعالدا٘ باساد٣   جيٛش الٟ َٔ ايٛايدٜٔ اٚ ايٛؾٞ اٚ ايكِٝ لكدِٜ طًب يؿشـ املسٜض ايٓؿطٞ ْاقـ االًٖٝا 
َؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ ع٢ً إ ٜطتػاز االخؿا٥ٞ االدتُاعٞ اٚ َٔ ٜٓٛن عٓ٘ بتًو املؤضط١ يف ٖرا ايطًب 

عُاٌ َأ لاازٜذ ايادخٍٛ، نُاا جياٛش الٟ َأ ايٛايادٜٔ اٚ          اجملًظ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ خالٍ َٜٛٞ ٚع٢ً إ لبًؼ
بكت ع٢ً املسٜض غسٚط اؿذص االيصاَاٞ ٚيف ٖارٙ   ايٛؾٞ اٚ ايكِٝ لكدِٜ طًب يًدسٚز يف اٟ ٚقت اال اذا اْط

 اؿاي١ لتبع االدسا٤ات املكسز٠ يف ٖرا ايػإٔ.
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ ب١ نٛضز١ٜن١ٟ
َٜع ْٝؿتُإ َطؾس:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 9ن١ بؤت١ َازز٠ٟ  13َازز٠ٟ 

َٝػج َٝؿـه١ف بهـات بـؤ         ١ٖض١ٜن١ ي١ زاٜو ٚ باٚى ٜإ ث َٝطزضاٚ ٜـإ غ١ضث١ضؾـتٝهاض بـؤٟ ١ٖٜـ١ زاخٛاظٜـ١ى ث
َٞ يـ١ ز٠ظطانـاْٞ ١ْخؤؾـٞ ز٠ضْٚٚـٞ ناض٠غـ١ضٟ           ثؿهٓٝين ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٞ ن١ تٛاْـاٟ ٥ـ٠ٚ١ٟ ْٝـ١ ي١ٜـ١ن
١َٜٓضاٜـ١تٞ بهـات يـ١ٚ ز٠ظطاٜـ١زا، ٚ         َٝو ْٛ َٜصٟ ثػجؤضٟ نؤ١َاَل١ٜتٞ بهـات ٜـإ ١ٖضن١غـ َٞ ِضاٚ بهات، ب١َ١ضد

َٜت٠ٚ١ ي١ َا٠ٟٚ ٥اطازاضٟ ز٠ ِضؤشٟ ناضنطزْـسا، ٜـإ يـ١ٚ ِضؤش٠ٚ٠ٟ نـ١ زاخٝـٌ       2غت١ٟ طؿك ت١ْسضٚغك بهط
١َٓٝض بؤٟ ١ٜ١ٖ زاخـٛاظٟ ز٠ضنـٕٛٚ    َٝٛن١ضٟ ٜإ ١َٖيػ١ْك ب٠ٚٛ، ١ٖض٠ٖٚا ١ٖض١ٜى ي١ زاٜو ٚ باٚى ٜإ ب١خ

َٞ، دكــ١ يــ٠ٚ١ٟ ١٥طــ١ض ي١غــ١ض ١ْخؤؾــ١ن١ ١َضدــ١ناْٞ ز٠غــت   َٝهــسا بــ َٝؿــه١ف بهــات يــ١ ١ٖضنات ب١غــ١ض  ث
َٜت١ ب١ض. َٜهاضٟ بِطٜاض زضاٚ ي١ٚ ض٠ٚ٠ٚٚ ١٥طري َٞ، ي١ّ باض٠ؾسا ِض  زاططتين ب١ظؤضٟ ٚ ٥ًٝعاَٞ ١ْن١غج

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
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 .ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف
َٜع ١٥ظري عُط:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ ) 9غ١باض٠ت ب١ َازز٠ٟ  َٝتـ١ )إ تبًـؼ دتٓـ١    ٢ إ لبًؼ فًظ ايؿش١ ايٓؿطا١ٝ   ٚعًت١ْٝا ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١٥َي بب

 .غٛثاؽاحملاؾعات ، ايكش١ ايٓؿػ١ٝ ؼي 
 

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:-ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜعطانـإ،      َٓٝـ ثؿتكريٟ ٠ٚ١٥ ١٥ن١ّ ن١ ١٥ٚ ١ٖ َٟ بـ١ يٝصْـ١ٟ ت١ْسضٚغـك ز٠ضْٚٚـٞ ثاض ١٦ٜٟ عا١ٜ١َ بهط
 غٛثاؽ

َٜع  َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ستُس غٛض٠سػٔ ب١ض  د
َٞ قػ١ٟ ي١غ١ض ١٥ٚ َازز٠ ١ٜ١ٖ؟ نـ١ؽ قػـ١ٟ ْٝـ١، ١٥نـ١ٓٝ َـازز٠ٟ       ، ٥ـ١ٜٚـ   ١٥14ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ن

 َْٛاق١ؾ١ ١٥ن١ٜٔ تا ١٥ْساَإ ٥اَاز٠ ١٥بٔ، ؾ١ضَٛٚ
َٝ َٜع ب  طٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ايدخٍٛ غري ايطٛعٞ

 املاد٠ ايسابع١ عػس٠ ضتؿبح املاد٠ ايتاضع١:
: الجيٛش ادخاٍ اٟ غدـ ايصاَٝا يًعالز بأسد٣ َؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ اال اٛاؾك١ طبٝب َتدؿاـ يف  اٚاّل

سض ْؿطٞ غدٜد ٜتطًب عالدا٘ ايادخٍٛ   ايطب ايٓؿطٞ ٚذيو عٓد ٚدٛد عالَات ٚاقش١ لدٍ ع٢ً ٚدٛد َ
 السد٣ َؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ ٚذيو يف اؿايتني االلٝتني:

 قٝاّ استُاٍ لدٖٛز غدٜد ٚ ٚغٝو يًشاي١ ايٓؿط١ٝ.-1
اذا ناْت اعساض املسض ايٓؿطاٞ متجاٌ لٗدٜادّا دادّٜا ٚغاٝهّا يطاال١َ اٚ ؾاش١ اٚ سٝاا٠ املاسٜض اٚ ضاال١َ            -2

 ٚؾش١ ٚسٝا٠ االخسٜٔ.
ني اؿايتني ٜتعني إ ٜهٕٛ املسٜض زاؾكّا يدخٍٛ املؤضطاات يتًكا٢ ايعاالز اياالشّ عًا٢ إ ٜاتِ اباالؽ        ٚيف ٖال

ًذاإ ذات ايعالقا١ بكاساز ادخااٍ املاسٜض ايصاَٝاّا خاالٍ        ياالٌٖ َٚدٜس ا ملؤضط١، اٚ فًظ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ اٚ ا
١ٝ ٚذياو نًا٘ عًا٢ ايٓشاٛ ايارٟ      ازبع١ ٚعػسٜٔ ضاع١ َٔ دخٛي٘ َسؾكّا بتكسٜس ٜتكُٔ لكُٝٝا ؿايت٘ ايؿاش 

 ؼددٙ ايتعًُٝات ايؿادز٠ يتٓؿٝر ٖرا ايكإْٛ.
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: يًطبٝب االختؿاؾاٞ بايطاب ايٓؿطاٞ يف املطتػاؿٝات ٚايٛسادات ايطبٝا١ اؿهَٛٝا١، اذا ٚداد إ سايا١          ثاّْٝا
 املسٜض ايٓؿط١ٝ لػاهٌ خطاسّا عًا٢ ْؿطا٘ اٚ عًا٢ غاريٙ، إ ٜكاسز اٜداعا٘ يف ٚساد٠ عالدٝا١ َػًكا١ ملاد٠ ال            

 لتذاٚش اضبٛع ع٢ً إ ٜعسض املسٜض خالٍ ٖرٙ املد٠ ع٢ً ؾ١ٓ طب١ٝ َتدؿؿ١ يتكدٜس سايت٘ املسق١ٝ.
: لتٛىل ايٛسد٠ ا يعالد١ٝ املػًك١ اييت لتٛؾس ؾٝٗا ٚضا٥ٌ املعاؾ١ ايتشؿع١ٝ اٚ االسرتاش١ٜ اؽاذ االدسا٤ات ثايجّا

  ٚ هلاا االضاتعا١ْ بايػاسط١ ايايت عًٝٗاا اؽااذ االداسا٤ات        املٓاضب١ يتٓؿٝر َا ٚزد يف ايبٓد )ثاّْٝا  َٔ ٖارٙ املااد٠ 
 ايالش١َ.

 
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ ب١ نٛضز١ٜن١ٟ
َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ ٥اض٠ظٚٚ  زاخٌٝ بْٛٚٞ ب

 11بؤت١ َازز٠ٟ  14َازز٠ٟ 
َٝو ب١ظؤضٟ زاخٌٝ ب-1 َٞ ٖٝض ن١غ َٞ ي١ ز٠ظطانـاْٞ ت١ْسضٚغـك ز٠ضْٚٚـٞ    ْاب َٟ بؤ ناض٠غ١ض نطزٕ ي١ ١ٜن هط

ــا١ْناْٞ       ــسا ْٝؿ َٝه ــ١ نات َٝت، ١٥َــ١ف ي ــ١ب ــٞ ْ َٝهٞ ز٠ضْٚٚ ــه ــجؤض يــ١ ثعٜؿ َٝهٞ ثػ ــه ــسٟ ثعٜؿ زا بــ١ ِض٠ظا١َْ
َٞ يــ١ ز٠ظطانــاْٞ       َٜتــ١ ٜــ١ن َٟ غط ــٞ زٜــاض بــٛٚ، ناض٠غــ١ض نطزْــٞ ٥ــ١خٛاظ َٝ ١ْخؤؾــٞ ز٠ضْٚٚــٞ بــ١ ططاْــٞ ي

َٞت١ْسضٚغك ز٠ضٚٚ  ٠ٚ١ْٝ ١َ١٥ف ي١ّ زٚٚباض٠ ١٥ب
َٝههْٛٚٞ غ١خت ٚ ١ْٖٛٚن١ٜٞ باضٟ ز٠ضْٚٚٞ-1  ١٥ط١ضٟ ت
ــإ          -2 ــ١ال١َتٞ ٜ ــ١ض غ ــؤى ي١غ ــ١ٟ َه ــ١ٟ ١ِٖض٠ؾ ــ١ َاٜ ــٞ ببٓ ــٞ ز٠ضْٚٚ ــاْٞ ١ْخؤؾ ــاتٛ زٜاضز٠ن ــ١ض ٖ ١٥ط

 ت١ْسضٚغك ٜإ شٜاْٞ ١ْخؤف ٜإ غ١ال١َتٞ ت١ْسضٚغك ٜإ شٜاْٞ ن١غاْٞ تط
َٝتــ٠ٚ١ بــؤ ٠ٚضطــطتين ناض٠غــ١ضٟ   زٚٚبــاض٠ ي١غــ١ض١ٜتٞ نــ١ ْــ١خؤ  ف ِض٠تــٞ زاخٝــٌ بــْٛٚٞ ز٠ظطانــاْٞ نطزب

٠َٜٛب١ضٟ ز٠ظطـاى ٜـإ ز٠غـت١ٟ طؿـك ت١ْسضٚغـك ز٠ضْٚٚـٞ ٜـإ         َٞ ٥اطازاضٟ ن١ؽ ٚ ناضٟ ب١ِض َٜٝٛػت، ١٥ب ث
َٜت٠ٚ١ ي١ َـا٠ٟٚ   َٝطزا   24يٝص١ْ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠نإ ي١ بِطٜاض٠ناْٞ زاخٌٝ نطزْٞ ١ْخؤف ب١ ظؤضٟ بهط ناتـصَ

َٜـت ٚ            ي١ٚ ن َٝـو نـ١ ١َٖيػـ١ْكاْسْٞ ت١ْسضٚغـك يـ١ خـؤٟ بكط َٞ بـ١ ِضاثؤضت َٝض نطابـ ات١ٟ زاخٌٝ بـٕٛٚ ٖـاٚث
َٞ نطزْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ َٞ ب١د َُٜٓاٜٝا١ْ ١٥بٔ بؤ د َٝٞ ١٥ٚ ِض  ١َٖٛٚؾٝإ ب١ث

َٝهٞ ز٠ضْٚٚٞ ي١ ١ْخؤؾدا١ْ ١ٜن١ ثعٜؿه١ناْٞ سهَٛٝسا ط١ض بـٝين  -2 بؤٟ ١ٜ١ٖ ثعٜؿهٞ ثػجؤض ي١ ثعٜؿه
َٜتـ١ ١ٜن١ٜـ١نٞ       باضٟ ز٠ض ْٚٚٞ ١ْخؤف َا١ٜٟ ١ِٖض٠ؾ١ٜ١ ي١غ١ض خؤٟ ٜإ ن١غاْٞ تـط بِطٜـاض بـسات نـ١ غط

َٝو ١ْخؤؾـ١ن١ يـ١ّ               َٝت ٚ بـ١ َـ١ضد ناض٠غ١ض نطزْٞ زاخـطاٚ بـؤ َا٠ٜٚـ١ى نـ١ يـ١ ٜـ١ى ١ٖؾتـ١ ظٜـاتط ْـ١ب
َٜت١ ب١ضز٠ّ يٝص١ٜ١ْنٞ ثعٜؿهٞ ثػجؤض بؤ ١َظْس٠ نطزْٞ باضٟ ١ْخؤؾ١ٝن١ٟ  َا١ٜ٠ٚزا غط
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َٝساٜـ١           ١ٜن١ٟ—3 ١َٓٝضٟ ت َٜعٟ ٚ غـ١غي ناض٠غ١ض نطزْٞ زاخـطاٚ نـ١ ٖؤناض٠نـاْٞ ناض٠غـ١ض نطزْـٞ خـؤ ثـاض
َٞ نطزْٞ ١٥ٚا١ْٟ ي١ بطط١ٟ ز٠َٚٚٞ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ٖـاتٕٛٚ ٚ بـؤٟ      َٞ ب١د َٜت١ ب١ض بؤ د َٜهاضٟ طٛصتاٚ غط ِض

َٟ ثؤيٝؼ  ث١ْا بؤ١ٜ١ٖ  َٜٝٛػت بك١ض١ْ ب١ضب١ض َٜهاضٟ ث  ن١ ي١غ١ضٜا١ْ ِض
َٜع سػٔ ست َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ُس غٛض٠ب١ض  د

 .ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ض٥٠ٝتإ
َٜع ١٥ظري عُط:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜعطانـإ، ٚ     َٝت١ يٝص١ْٟ غ١س١ٟ ١ْؾػـٞ يـ١ ثاض ٍَ ٠ٚ١٥ٜٔ ن١ ١٦ٜ١ٖٟ عا١َ بؤ غ١س١ٟ ١ْؾػٞ بب ١َُٝ ي١ط١ ٥

َٟ، غٛثاؽؾإ ذات ايعالق٘  ؽ )  .الزض
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:-ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ ٥ـاض٠ظٚٚ دٝاٜـ١ ٚ      َٞ ٥اض٠ظٚٚ ١ْٝ، بـ١ظؤض٠، بـ َٞ ٥اض٠ظٚٚ، ب َٝٞ زخٛيٞ ب َِٝ باؾ١ ب١ نٛضز١ٜن١ٟ ن١ ١٥َي َٔ ث

َٞ ث١غٓس٠ ن١ ١٥ٚ ))ب١ظؤضٜـ دٝا١ٜ، ز٠َٚٚٝـ ٠ٚ١٥ٟ يٝص١ْٟ ٜاغاٜ َٟ، ٥ـ٠ٚ١  ؾاإ ذات ايعالقا٘    ؿِ ث الزض
َٜـو        ١ََٝٝٝـ، يـ١ ٖـ١َٛٚ خ١غـت١خا١ْٟ ز٠ضْٚٚـٞ شٚض َٟ، غـ َٝهٞ عا١َ، ب١ؽ يٝص١ْٟ َٛساؾ١ظ٠ ظٜاز بهط ؾت
َٟ ١٥ٚ شٚٚض٠ ١٥ط١ض بـعأْ ٥ـ١ٚ    ١ٜ١ٖ بؤ غ١ال١َتٞ ١ْخؤؾ١ن١ٜ١، نٛاض ز٠ٚضٟ ب١ ٥ٝػؿ١ْر طريا٠ٚ، زا١٥خط

ض زنتؤض٠نـإ ٚ ي١غـ١ض ناض١َْـساْٞ ت١ْسضٚغـك، ١٥خي١ْـ١ ٥ـ١ٚ شٚٚض٠ٚ٠ ٖـ١تا بـاضٟ         ١ْخؤؾ١ خ١ت١ض٠ ي١غ١
َٞ شٚٚضٟ ٥ٝٓؿطازٟ، ١ٜ٠ٚ١٥،غٛثاؽ َٝت٠ٚ١، ن١ ١٥َي َٝٛض ١٥ب  ز٠ضْٚٚٞ ٖ

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟  َٞ ت َٝط خإ( ؾ١ضَٛٚ ٥اؾك خإ 2ن  ١٥ْساّ )٥اؾك خإ، ؾً

َٜع ٥  اؾك ععٜع:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

       ( َٞ َٜهٞ تط ت٥١هٝـس ١٥ن١َـ٠ٚ١ غـ١ضٟ بططـ١ٟ ١ٜنـ١َٞ نـ١ ٥ـ١َي قٝااّ استُااٍ   غ١باض٠ت ب١ّ َازز١ٜ٠ َٔ داض
َٞ      لاادٖٛز غاادٜد ،  ــ ــ١ ظؤض٠ًَ ــ١ ب ــ١، ٚات ــط ت١ٚعٝ َٝ َٝهٞ غ ــ١ت ــ١ّ ن١ٜػــ١ ساَي ــطا٠ٚ، ٥ ــإ زاْ ــط ططضي َٜهٞ ت ــاض د

َٜ َٜت٠ٚ١، زٜطاغ١ٟ بؤ نطا٠ٚ، ي١ش ًَسض َٝ َٝهٞ تاض٦ٜـ١، ٚ ٥ٝشتُٝـاٍ ١ٖٜـ١ نـ١ ٥ـ١ّ         ١٥ٖ َٜطٜسا بـ٠ٚٛ، ساَيـ١ت ط نـاٚز
َٜتــ٠ٚ١؟            َٜصض ٠َٛٝ ططضيا١ْٜـ١ زا١٥ِض َٞ بـ١خؤٟ ٚ ز٠ٚضٚ ثؿـت، نــؤٕ ٥ـ١ّ د١ًَٜٛـ١ بـ١ّ ؾـ ن١غـ١ ظٜـإ بك١ٜـ١ْ

َٟ )قٝاّ زال٥ٌ  َٜٝٛػت١ بٓٛٚغط َٞ   خع٢ً سسٚ ٚاقش١ث تسٖٛض ؾسٜس...(ٚات١ ز٠ال٥ٌ ١ٜ١ٖ، ب١َيك١ ١ٜ١ٖ ٚ ٥ـ١ب
َٟ ٚ ي١ بِطٟ ٥ـ٠ٚ١ ز٠ال٥ـٌ ٚاظحيـ١    ي١ ن١ َٟ، بؤ١ٜ َٔ ض٥٠ِٝ ٚا١ٜ ن١ ١٥ٚ ٥ٝشتُٝاي١ ١َٖيبكري ٜػ١ن١ تؤَاض بهط

َٟ، غ١باض٠ت ب١ بطط١ٟ ز٠َٚٚٞ ) ٥ـ٠ٚ١ يـ١ ِضٟٚٚ   اذا ناْت اعساض املسض ايٓؿطٞ متجٌ لٗدٜدّا ددّٜا  بٓٛٚغط
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َٞ، )َٜهٞ )ٚاٚ(  ظَا١ْٚا٠ٚ١ْٝ ؾاش١ سٝاا٠ االخاسٜٔ ٚ    اٚ ضاال١َ اٚ   ٚ ٚغٝها يطال١َ اٚ ؾاش١ املاسٜض  ن١ّ ١٥ب
َٞ، ١ٖغت ب١ ٥اظاض ١٥نات، ب١ املُتالنات... َٞ ٥اظاض ب١خؤٟ ١ْط١ٜ١ْ ( ١ٜعين ظؤضداض ي١ٚا١ٜ١ْ زضنٞ ب٠ٚ١ ١ٖب

َٝتـ٠ٚ١،       َٞ، ب١اَلّ ي١ٚا١ٜ١ْ ١٥َٛايٞ عاَـ١ ٚ ََٛت١يـ١ناتٞ عاَـ١ ِضٚٚبـ١ِضٟٚٚ ظ٠ض٠ض بب ب١ضاَب١ضٜؿٞ ١ْط١ٜ١ْ
َٟ، ي١ َٞ  ٠ٚ١٥ٟ بؤ ٥ٝعاؾ١ بهط َٜطٟ ز٠َٚٚٞ زٚاٟ بِطط١ٟ ز٠ّٚٚ ن١ ١٥َي )إ ٜتِ ابالؽ االٌٖ َٚادٜس املؤضطا١   ز

َٟ، نْٛه١ ي١ٚا١ٜ١ْ ١٥ٚ ًؿش١ ايٓؿط١ٝ اٚ ايًذإ ذات ايعالق١  ياٚ اهل١٦ٝ ايعا١َ  ب١ بِطٚاٟ َٔ ١٥ٚا١ْ ١َٖيبكري
        ،َٞ َٞ ٖـ١َٛٚ )ٚ( بـ َٞ ٥ـ١ٚ )ا( ْـ١ٟ بـؤ      ْا ١٥ٚ، ١٥ٚ ْا ١٥ٚ، ب١ٚ ١َعٓا١ٜ ٖـات٠ٚٛ نـ١ بـ١ بـِطٚاٟ َـٔ ٥ـ١ب ٥ـ١ب

 ،َٟ ٚاتـ١   ، ))إ ٜتِ ابالؽ االٌٖ َٚدٜس املؤضط١ ٚ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًؿش١ ايٓؿط١ٝ ٚ ايًذإ ذات ايعالقا١ ١َٖيبكري
َٞ ٖـ١َٜٛٚإ، نـْٛه١ ١َغـ٦ٛي١ٝته١       َٝط، ٥ـ١ب ١ْى ب١خٝاضٟ ١٥ٚإ ١٥طازاض ١ْنطز٠ٚٚ ٚ ١٥َٚإ ٥اطازاض، ْـ١خ

١َُٝ ي١ ٥ َٝؿتريٜـ ٥ َٞ ١٥ٚ ١َغـ٦ٛي١ٜ١ت١ بـ١   َٛؾت١ض٠ن١، ي١ ث ١غباب َٛد١ب١ف باغٞ ٠ٚ١٥َإ نطز ن١ ١٥ب
َٜت، غ١باض٠ت بـ١ خـاَيٞ ز٠ّٚٚ نـ١ )    َٜصض ١ٜ٠َٛٝنٞ َٛؾت١ض٠ى زابِط يًطبٝاب االختؿاؾاٞ بايطاب ايٓؿطاٞ يف     ؾ

َٜتــ١ )بــ١ بــِطاملطتػااؿٝات ٚايٛساادات ايطبٝاا١ اؿهَٛٝاا١ ،  يف املؤضطااات ايؿااش١ ايٓؿطاا١ٝ يف ٚاٟ َــٔ ٥ــ٠ٚ١ بهط
ٍَ         ، املطتػااؿٝات ــ١ ــه١ًّٝ ي١ط ــ١نطا٠ٚ، َٛؾ ــدٝؼ ْ ــ٠ٚ١، ت١ؾ َٜت ــ١َٟٛٚ ١٥طط ــ١، ٖ ــ١ ظؤض عَُٛ ــْٛه١ ١٥َ ن

َٝـو ١ٖٜـ١ نـ١ تـؤ َٛغت١ؾـؿاٟ تـط              َٟ، ض ططضياْ َٞ يـ١ ٜاغـان١ ت١ؾـدٝؼ بهـط َٛغت١ؾؿا١ٜن١ ١ْٝ، بـ١اَلّ ٥ـ١ب
َٝٞ؟ خؤ ت١سسٜس ١ْنطا٠ٚ؟ تان١ س١ٍ بؤ ٥ـ٠ٚ١  َٝٞ؟ ض ططضيإ ١ٜ١ٖ ن١ تؤ ٠ٚسساتٞ تٛبٞ تط ْاَي ٟ نـ١ يـ١   ْاَي

ت١ؾػريٟ دٝاٚاظ ز٠ضبهري ي١ ٜاغان١ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ تـابٝعٞ به١ٜـ٠ٚ١ ٚ ٥ـ١ّ َٛغت١ؾـؿاٚ بٓهاْـ١ ١٥ٚاْـ١ٟ نـ١          
َٜتـ٠ٚ١ ٚ ي١طـ١َيٝإ           تابٝعٔ ب١ٚ ١٥َٛغ١غ١ٟ غ١س١ٟ ١ْؾػـٞ، ٜـإ ب١الٜـ١ْٞ ن١َـ٠ٚ١ ٥ـ١ٚ ْـا٠ٚ بـؤٟ بكٛاظض

( َٞ َٝط٠ ي١ ِضٜعٟ زٚاٟ ٠ٚ١٥ ١٥َي َٟ، ي لػهٌ خطسّا عًا٢ ْؿطا٘ اٚ عًا٢ غاريٙ، إ      إ ساي١ املسٜض ايٓؿط١ٝزابٓط
ٍَ ٚؾـ١ٟ ٥ٝـساع ْـِٝ، ١٥طـ١ض ٚؾـ١ٜ١نٞ تـط يـ١ زاِضؾـت٠ٚ١ٓ بـ١ناض           ٜكسز اٜداع٘ يف ٚسد٠ عالد١ٝ ،  َٔ ي١طـ١

    َٞ َٟ، ٚؾـ١ٜ١نٞ تـٛبٞ بـ َٝٓط َٟ طٛصتاٚتط٠، نْٛه١ ٥ٝساع ب١ضاغك ظٜاتط ي١ ؾ١ض١ْٖكٞ َايٝسا ب١ناض ١٥ٖ َٝٓط بٗ
َٟ، ٚاتـ١     ايطبٝاب ايٓؿطاٞ املداتـ     ض اٜساع١ عـسا اغتؿـاض٠   باؾن٠، ب١ض٥٠ٞ َٔ ي١ )إ ٜكط ٟ بـؤ ٥ٝعاؾـ١ بهـط

َٜت٠ٚ١ ي١غ١ض بٓـ١َاٟ نـٞ؟ بـ١ؽ ي١غـ١ض      ًَسض َٝ َٟ، ٚ ثطغٝاضّ ١ٜ١ٖ، ٥اٜا ١٥ّ ن١غ١ ١٥ٖ ٠ٚ١٥ٟ بؤ ٥ٝعاؾ١ بهط
َٝو ٥ٝشتُٝـاٍ ١ٖٜـ١،      َٝـت نؤَـ١َي َٝٞ ٜاغـان١ ب َٝو ز٠ال٥ٌٝ ١ٜ١ٖ، ١٥ط١ض ب١ ث نـ١   زٜطاغ١ٟ ساي١ن١؟ ن١ نؤ١ََي

َٝهــ١ يــ١ ثطغــٝاض٠ناب،      َٜتــ٠ٚ١ ٥ــ١ٚ َٛز٠ٜــ١ٟ نــ١ بــؤٟ زاْــطا٠ٚ ١ٖؾت١ٜ١نــ١، ٥ــ٠ٚ١ ١ٜن ًَسض َٝ ٥ــ١ّ ن١غــ١ ١٥ٖ
ــ١،         ــ١ ١َس١ي١ن ــ٦ٍٛ ي ــٛضت١ٟ ١َغ َٞ، ؾ ــ ــ١ن١ ب ــٞ ١ْخؤؾ َٝعاْ ــاضٟ خ ــ١ض زاٚان َٞ ي١غ ــ١ب ــ٠ٚ١ ٥ ــ١ْٞ ن١َ ب١الٜ

َٝهٞ نٝتـابٞ ١٥ْ       َٝهٞ ي١ٚ ١ْخؤؾ١ٟ ب٠ٛٝٓٝ؟ ي١غـ١ض نـ١ٝ؟ ٥اٜـا ي١غـ١ض ت١َيـ١ب َٝو ١ٖٜـ١    ساَي١ت َٟ؟ ٜـ١ن ٛٚغـط
َٞ بــ١     ــساب َٝ َٝهٞ نٝتــابٞ ت َٞ ت١َيــ١ب َٞ َٛؾــه١ًّٝ ْٝــ١، بــ١اَلّ ٥ــ١ب َٞ ١٥طــ١ض ت١بٝب١نــ١ف بــ ــ ًَ َٞ ٚ ب بــ١ضثطؽ بــ
َٝتـ٠ٚ١، ي١ٚا١ْٜـ١ ٥ـ١ٚ            َٓٝ َٞ َـٔ بِطٜاضَـسا ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـ١ سي ًَـ َٞ ٚ زنتؤض٠نـ١ ب ْٛٚغطاٚ، ١ْى ي١ ١َ١َِض٠نـ١زاب

َٞ ٚ ساَي١ت١ن١ٟ ت١ز٠ٖٛضٟ نطز َٝٛغت زنتؤض٠ٟ بٝين ب َٝٞ ث َٞ ي١ط١َيٞ، َٛعا١َي١ٜإ ب١ ث َٞ، َٛؾه١ًٟٝ ١ٖب ب
          َٞ َٞ ٥ـ١ب َٞ ٚ ١َغت١ؾـؿان١ف ِضظطـاضٟ بـ َٞ، بؤ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ي١ّ يٝصْـ١ٟ ت١سكٝكاتـ١ يٝص١ْنـ١ف ِضظطـاضٟ بـ ١ْب
َٝيَن، ٥ـ١ٚ ال١ْٜـ١ٟ ن١زٜطاغـ١ٟ ساي١نـ١          َٞ، ٥ٝٓذا ١٥ٚ ال١ْٜـ١ٟ نـ١ ١ْخؤؾـ١ن١ ٥ـ١ٖ َٝهٞ ١َنتٛب ١ٖب ت١َي١ب
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َٝو  ٥ــ١نات يــ١ َٛغت َٞ ٖــ١ض ْٝػــب١ت َٞ ٠ٚنــٛ سكــٛقٞ ْــ١خؤف ٥ــ١ب َٝهٞ َــ١نتٛب ٖــ١ب َٞ ت١َيــ١ب ١ؾــؿان١، ٥ــ١ب
َٝؿـٓٝاظٟ    َٞ، َـٔ ث َٞ سكٛقٞ ١ٖض ١ٖب َٝيَن، ضاغت١ ب١ غ١ٜطٟ ت١ٚعٞ ١٥ٜب١ٜٓ١ شٚٚض٠ٚ٠، ب١اَلّ ١٥ب سكٛقٞ سي

َٟ نـ١ ت١بٝب١نـ١ ز٠غـت١اَلت       14ظٜاز نطزْٞ بطط١ٜ١ى ١٥ن١ّ بؤ َـازز٠ٟ   َٝـط٠ٚ٠ بـاؽ يـ٠ٚ١ ٥ـ١نط ٞ ٥ـ٠ٚ١ٟ  ، ي
      َٞ َٝو ي١ ٥ٝشتُٝاالتـ١نإ ْٝـ١ نـ١ ٥ـ١ٚ ٥ـ١َي َٜص بهات٠ٚ١، ب١اَلّ ٥اٜا ١ٜن َٝٞ ظ٠ضٚٚض٠ت زض َٞ ن١ َٛز٠ن١ ب١ ث ١ٖب
َٞ، ٥ــ١ٟ نــؤٕ ٥ًٝػــاٟ ٥ــ١ٚ    َٜٝٛػــك بــ١ ١ٖؾت١ٜــ١ى ْــ١ب ًَُــ٠ٚ١، ٥ُٝهاْــ١ ساَي١ت١نــ١ ث َٝ َــٔ ١ٖؾت١ٜــ١ى ١٥ٜٗ

َٝهس    َٜٝٛػـت١    ١ٖؾت١ٜ١ ١٥نات؟ ٜإ ن١َٞ بهات٠ٚ١؟ بؤ صيْٛٚـ١ يـ١ غـًٛن غـ١عات١ن١ بـؤ    72ا ١ٖغـت ٥ـ١نات ث
َٝٞ ت٥١هٝس ب٠ٚ١ْٚٛ  َٞ ١٥ط١ض ظاْٝإ ٚ ي َٝهٝـ ١ٖب َٞ ١ْق َٟ بؤ ١ٖؾت١ٜ١ى، ١٥ٟ خؤ ١٥ب ١ْخؤؾ١ن١ ظٜاز بهط
َٞ غـ١الس١ٝت بـسات بـ١ٚ             َٝو ٖـ١ب َٞ ١ْقـ َٜتـ٠ٚ١، ٥ـ١ب َٜـصتط بهط َٜٝٛػـت ْانـات زض َٟ، ٜـإ ث ن١ ١ٖؾت١ن١ٟ ْاٚ

َٜصنطز٠ٚ١ْ َٜصنطز٠ٚ١ْن١ بهات، بؤ١ٜ َٔ زنتؤض٠ ن١ بِطٜاضٟ زض َٞ ٥ًٝػاٟ زض ٟ زا٠ٚ ١ٖض ب١ٚ غ١اَلس١ٝت١ بتٛاْ
َٝٔ )جيٛظ  ًَ َٟ ٚ ب َٝؿٓٝاظٟ ٠ٚ١٥ ١٥ن١ّ ن١ بطط١ٜ١ّ ٥ٝعاؾ١ بهط يًطبٝب ايٓؿطٞ ايػا٤ ايادخٍٛ االيصاَاٞ قباٌ    ث

ي١غ١ض ت١قاضٜطٟ ٥ـ١ٚ  ١َغ١ي١ٕ ٥ٝػتٝٓاز بهات اْتٗا٤ املد٠ املػاز ايٝٗا اذا اْتؿت َب ازل٘ ع٢ً إ ٜكّٛ..... ، 
َٝٝٛغـت١     َٝٔ ١ٖؾت١نـ١ ظ٠ضٚٚض ْٝـ١ ٚ ث يٝص١ٜ١ْ ن١ ب١ٜٛٝٓٝتٞ، ٚ ١٥ٚا١ْؾٞ ن١ ي١زٚاٟ ١٥ٚ بِطٜاض ١٥ز٠ٕ، ١٥َي

َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ  بؤٟ ن١ّ بهط
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

َٝؿٓٝاض٠ٟ خؤت ١٥ط١ض ب١ ْٛٚغري بس٠ٟ ب١ يٝص١ْ، ١٥ٚ ٥ٝعاؾ١ٟ ن  ١ باغت نطز،٠ٚال ١٥ٚ ث
َٝط خإ  ؾ١ضَٛٚ ؾً
َٝط ستٞ ايسٜٔ: َٜع ؾً  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ــ١عاضٜؿٞ        ــ١ ت َُٝ ــ١، ٥ ــ١عًُٝات ْٝ ــ١  ٚ ت ــ١ قاْْٛ ــك ١٥َ ــ٠ٚ١ٟ ب١ضاغ ــ١ض ٥ ــ١ّ ي١ب ــازز٠ٟ ١ٜن ــ١بت َ ــ١ ْٝػ ب
١َّٝٝ ت١قطٜبـ١ٕ يـ١ ٜاغـاٟ شَـاض٠          َٝؿ٠ٚ١ نطز، ب١ ض٥٠ٞ َٔ ٠ٚنـٛ نـؤٕ َـازز٠ٟ ز٠ّٚٚ ٚ غـ غتؤضٜؿُإ ي١ ث

َٞ، )الجيٛظ  ١ٜ2115نٞ غاَيٞ  سذاص املاسٜض   ٟ ٥ٝتٝشازٟ ٠ٚضطريا٠ٚ، ١ٖض ١ْق١ٕ، دا با ١ٜن١َٝـ ١ٖض ٚاب
َٜٝٛػـت بـ١ٚ ظٜازاْـ١ ْانـات،      غري طٛعٞ اٚ عالد٘ ادبازٜا ٜػهٌ خطسا ع٢ً ْؿطا٘ اٚ عًا٢ اجملتُاع ،     ٥ـٝن ث

 غٛثاؽ
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ي١َإ:-ب١ض  د

 فؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١
َٜباظ ؾتاح: َٜع ِض  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝري          ًَـ غ١باض٠ت ب١ ٚؾ١ٟ ١٥ط١ض ٜإ ٥ٝشتُٝاٍ ن١ يـ١ّ َازز٠ٜـ١ ٚ يـ١ َازز٠نـ١ٟ تـطٜـ ٖـات٠ٚٛ، ٥ـ١تٛاْري ب
َٝتــ٠ٚ١ف، نــْٛه١ َــ١ضز ْٝــ١ يـ١ٚ ناتــ١ ٥ــ١ٚ ١ْخؤؾــ١ ٥ــ١ٚ     َٓٝ َٞ سي َٟ، ٚ ٖــ١ض ٥ـ١ب َٜٝٛػـت بــ٠ٚ١ ْانــات الزض ث

ــ١اَلّ   َٞ، ب ــ١ب ــا١ْٟ ٖ َٝؿ ــ١ٚ      ن ــا٠ٟٚ ٥ ــ١ َ ــ١ ي ــات ن ــ٠ٚ١ به ــبٝين ٥ َٝؿ ــه١ن١ ث ــ١ ثعٜؿ ــ١   24ِض٠ْك ــ١عات١ٟ ن غ
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َٝهٞ تـط،     َٝت١ ٖؤناضٟ ظٜإ ط١ٜاْسٕ ب١ خؤٟ ٜإ بـ١ خـ١َيه َٞ ن١ بب َٝؿا١ْٟ بؤ زضٚغت ب َٜت٠ٚ١ ١٥ٚ ن ًَسض َٝ ٖ١٥
    ،َٞ َٝتــ٠ٚ١، نــْٛه١ ثعٜؿــه١ن١ ١٥طــ١ض زا٥ــ١ْ َٓٝ ٠َٟٛٝ ١٥ط١ض٠نــ١ ٖــ١ض ١٥َ ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ باب١ت١نــ١ يــ١ نٛاضنــ
َٝؿـ١          َٝهٞ ظؤض يـ١ٚ ن َٝؿ١ٜ١ ضٚٚ بسات، بـ١اَلّ ١٥ط١ضٜؿـٞ ١ٖٜـ١ ضْٚٚـ١زات، نـْٛه١ ب١ؾـ ١٥ط١ضٟ ١ٜ١ٖ ١٥ّ ن

َٝو ١ْٝ ي١ ْاٚ تٛب يـ١   َٝت٠ٚ١، ؾت ٠َٟٛٝ ١٥ط١ضزا خؤٟ ١٥بٝٓ % 111ثعٜؿهٝا١ْ ١َغ١ي١ٟ ١٥ط١ض٠، ي١نٛاض٠ ن
َٞ، ١ٜعين ١٥ق١ًٕ عـٝ ز نـطزْٝـ ١َغـ١ي١ٜ١نٞ يـ١      % ٥ـ١ّ  111س٠ٟ نـ١ يـ١   % ْٝـ١ تـا تـؤ بِطٜـاض بـ     111ب

َٝتـ٠ٚ١، ثعٜؿـه١ن١ ٥ٝشتُٝـايٞ ٥ـ٠ٚ١           َٓٝ ٠َٟٛٝ ٥ٝشتُٝايـسا ١٥َ َٞ ٜإ ْـا، بؤٜـ١ يـ١ نٛاضنـ َٝؿ١ٜ١ زضٚغت ١٥ب ن
َٝػـتازا تـا ِضاز٠ٜـ١ى ساَيـ١تٞ بـاف            َٝٓا٠ٚ ٥ـ١ّ ١ْخؤؾـ١ ِض٠ْكـ١ يـ١ ٥ َٝهٞ بـ١ناضٖ َٝػتازا عٝ د َٟ ي١ ٥ ٠ٚض١٥طط

َٞ، ب١اَلّ  ِض٠ْك١ ساَي١ت١ن١ؾٞ خطاثن  َٞ ٥ـ٠ٚ١ بـ١ ١َغـ١ي١ٜ١نٞ بـ١ يـ١      بٛٚب َٝت٠ٚ١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ْاب % 111بب
َٞ، غـ١باض٠ت بـ١ َٛغت١ؾـؿ١ٜاتٞ           َٝتـ٠ٚ١، ٚ ٥ـ١ٚ ثعٜؿـه١ف ١٥طـ١ض زا٥ـ١ْ َٓٝ َٞ ب١ ١٥طـ١ض سي َٝٔ، ١ٖض ١٥ب زاْبٓ

َٝري ) ًَ َٟ ب َٝـٞ    َؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝسهَٛٞ ضاغت١ ١٥نط ( ٜإ ٠ٚ١٥ٟ ١ٖض بطط١ٜ١ى ن١ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ ث
١َُٝ ٠ٚ١٥ زٜاضٟ ١ْن١ٜٔ ن١ نؤٕ باؾن٠، ٥ٝ َٟ؟ باؾن٠ ٥ َٞ زاخٌٝ ١٥نط ساع١ن١ف الٟ ١٥ٚا١ْ، ي١غ١ض زاٚاٟ ن

١ٜ٠َٛٝ، ٖـٝض نـ١ؽ ٚ             َٞ يـ١ٚ ؾـ َٝو ٖـ١ب َٝو ن١غـ َٟ؟ نـْٛه١ ِض٠ْكـ١ ي١طـ١ِض٠ن َٞ زاخٝـٌ ٥ـ١نط ٚ ي١غ١ض زاٚاٟ ن
َٝت ي١ ١ْخؤؾدا١ٜ١ْى ز َٜهٞ ١ْٝ، ٚ خؤؾٞ ٥رياز٠ٟ ٠ٚ١٥ٟ ١ْٝ بِطٜاض بسات ٚ به َٞ  ناض َٝت، ١٥ٚنات نـ اخٌٝ ب

ــ١ٜٔ        ــطٟ به ــ١ض س١ق ــ١ٜبٛٚ؟ ١٥ط ــ١ض ْ ــاضٟ، ١٥ط ــ١ؽ ٚ ن ــ٠ٚ١ٟ ن ــ١ٜٔ ي ــطٟ به ــ١عين س١غ ــ١زات، ٜ ــاض ٥ بِطٜ
َٝٝٓـ١ظاْٞ؟ ِض٠ْكـ١ دـاضٟ ٚا ١ٖٜـ١ ٥ـ٠ٚ١ ٖاٚٚاَلتٝـ١ى يـ١ٚ           ي٠ٚ١ظاض٠تٞ ع١زٍ، باؾ١ ١٥ط١ض ٠ٚظاض٠تـٞ عـ١زٍ ث

َٝيَن ٚ ب١ ز٠ظطاٟ ثؤيٝؼ ٜإ ب١ ١٥َٛ ١َٜٓ ظاْٝاض١ٜى ١٥ٖ َٛٝ َٝهٞ يـ١ٚ    ؾ غ١غ١ٜ١نٞ غ١س١ٟ ١ْؾػ١ٝ نـ١ ن١غـ
َٞ ١٥ٚ ناض٠ بهـات،   ٍَ ٠ٚ١٥ ِْٝ ن١ ت١سسٜسٟ به١ٜٔ ن ٠َٛٝ عٝ دٞ به١ٕ، بؤ١ٜ ي١ط١ َٜٝٛػت١ ٥ ٠َٛٝ ١ٜ١ٖ ٚ ث ؾ

         َٞ ١َُٝ بؤ بِطٜاض بـس٠ٜٔ ١ٖؾت١ٜـ١ى؟ يـ١ ضاغـتٝسا ت١سسٜـس ْـ١نطا٠ٚ ٖـ١ض ٥ـ١ب ٥ ،َٟ  ١٥72ط١ض ١ٖؾت١ن١ٟ ١ْٚ
 ،َٞ َٞ ٜإ ١ٖؾت١ٜ١ى ب َٞ، ٚات١ ١٥ط١ض غ١عات ب َٞ ي١ ١ٖؾت١ٜ١ى ظٜاتطب َٞ ْاب َٞ ٚ نٛاض ِضؤش  ١٥72َي غ١عات ١ْب

َٞ، ٜإ  َٞ ٚ   72ب َٞ، ٥ـ٠ٚ١ يـ١ ز٠غـت١اَلتٞ ثعٜؿـه١ن١ٜ١، بـ١اَلّ ز٠غـت١اَلتٞ ١ٖؾت١ٜـ١نٞ          5غ١عات ْـ١ب ِضؤش بـ
َٞ )التتذاٚظ االغبٛع( ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ز٠ َٞ ١ْزا٠ٚ، ١٥َي َٝسا٠ٚ، ب١اَلّ ي١ ١ٖؾت١ٜ١ى ظٜاتطٟ ث َٞ يـ١    ث غـت١اَلت١ن١ ْـاب

َِٝ ٚاٜـ١ ٖـٝض           َٞ، يـ١ ١َغـ١ي١ٟ ١ٖؾت١نـ١ ثـ َٞ، ١ْى ٠ٚ١٥ٟ ي١ ١ٖؾت١ٜـ١نٝـ نـ١َن ْـ١ب ١ٖؾت١ٜ١ى ظٜاتط ب
َٝؿ١ٜ١ى ٚدٛزٟ ١ْٝ، غٛثاؽ  ن

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ زنتؤض

َٜه١ٚت س َٜع ز.ِض  ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:_١َ ضؾٝس١ب١ض
َٜع غ١  ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض

 َٓٝـ ت٥١ٝسٟ يٝص١ْٟ ت١ْسضٚغك ث١ضي١َإ ١٥ن١ّ، غٛثاؽ
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
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َٝبهـ١ٕ بـ١ غـٝاغ١ نـطزٕ بـؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ بٝد١ٜٓـ١             َٝؿـٛٚ ز٠غـت ث َٝػتا ْٝػاب ت١ٚا٠ٚ، ؾ١ضَٛٚ بـؤ َازز٠نـاْٞ ث ٥
  .إسز٠ْك

َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٜع غ١ض  ؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض

 املاد٠ ايجا١ْٝ عػس٠ ضتؿبح املاد٠ ايطابع١:
جيٛش يًطبٝب ايٓؿطٞ املطؤٍٚ بٓا٤ ع٢ً لكِٝٝ ْؿطٞ َطابب إ آاع َاسٜض ايادخٍٛ ايطاٛعٞ َأ َػاادز٠        

 ضاع١ يف اٟ َٔ اؿايتني  االلٝتني: 72املؤضط١ ملد٠ ال لتذاٚش 
ٟ اٚ ٚغاٝو عًا٢ ضاالَت٘ اٚ ؾاشت٘ اٚ سٝالا٘ اٚ      اذا زأ٣ إ خسٚد٘ ٜػهٌ استُاال ددٜا ؿدٚخ أذ٣ ؾٛز -1

 ع٢ً ضال١َ اٚ ؾش١ اٚ سٝا٠ االخسٜٔ.
 اذا زأ٣ اْ٘ غري قادز ع٢ً زعا١ٜ ْؿط٘ بطبب ْٛع اٚ غد٠ املسض ايٓؿطٞ. -2

ٚالجيٛش يًطبٝب يف اؿايتني املرنٛزلني اعطا٤ املسٜض اٟ عالز دٕٚ َٛاؾكت٘ خالٍ لًو املد٠ ؾُٝا عدا عاالز  
ٓا١  ؾ  َأ ٖارا ايكاإْٛ اباالؽ     14عني الخكااع٘ يٓعااّ ايادخٍٛ غاري ايطاٛعٞ السهااّ املااد٠ )       ايطٛازئ، ٜٚت

ػاز ايٝٗاا ااا ال لتذااٚش ضابع١     يؿش١ ايٓؿط١ٝ يف احملاؾع١ ٚادسا٤ لكِٝٝ طيب َطتكٌ ٚجيٛش متدٜد ايؿرت٠ املا
ؿؿاٍٛ عًا٢ ايتكٝاِٝ ايطايب     ٜاّ اذا اضتُست املا زات املٓؿاٛف عًٝٗاا يف ٖارٙ املااد٠ ٚمل ٜهأ يف االَهاإ ا       اال

املطتكٌ خالٍ اٜاّ ايجالث١ االٚىل َٔ َٓع املسٜض َٔ َػادز٠ املؤضط١ ع٢ً إ خيطس ايًذ١ٓ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ يف 
 احملاؾع١ باالضبان اييت ادت اىل متدٜد اؿذص.

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
َٜٓسضاٜ 12َازز٠ٟ  ٠َٟٛٝ ن١ خٛ َٜٓسضا٠ٚت٠ٚ١، ب١اَلّ ي١ب١ض ٟ ٜاغان١ ب١ٚ ؾ َٝؿن خٛ ٠ٚ١، زٜاض٠ نٛضز١ٜن١ؾٞ ث

َٜٓسضاٜـ٠ٚ١    َٝػتا ب١ ع١ض٠ب١ٝنـ١ خٛ ٠َٛٝ، بؤ١ٜ ب١ٚ غٝاغ١ٟ ن١ ٥ َٟ ز٠غتهاضٟ نطا ي١غ١ض قػ١ٟ ٥ ٠ٚ١٥ٟ ١ْٖس
ٍَ ١ْٝ؟ ب١ نؤٟ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٛٚ بؤ غٝاغ١ٟ َازز٠ٟ تط َٞ ي١ط١ َٞ ي١ط١َي١؟ ن  ن

َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكا  زض زظ٠ٜٞ:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝػتا َازز٠ٟ  13ٚ  12ت١ْٝا َازز٠ٟ  َٝت١ َازز٠ٟ  13ي١ ١٥غًٞ ثطؤش٠ن١ ١ْزاضب٠ٚٛ زْكسإ، ٥  ١ٜ9 ن١ ز٠ب
 املاد٠ ايجايج١ عػس٠ ضتؿبح املاد٠ ايجا١َٓ:

دا٘ باساد٣   جيٛش الٟ َٔ ايٛايدٜٔ اٚ ايٛؾٞ اٚ ايكِٝ لكدِٜ طًب يؿشـ املسٜض ايٓؿطٞ ْاقـ االًٖٝا١ يعال 
ؤضط١ يف ٖرا ايطًب َؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ ع٢ً إ ٜطتػاز االخؿا٥ٞ االدتُاعٞ اٚ َٔ ٜٓٛن عٓ٘ بتًو امل

ؾ١ٓ ايؿش١ ايٓؿطا١ٝ يف احملاؾعا١ خاالٍ ٜاَٛٞ عُاٌ َأ لاازٜذ ايادخٍٛ، نُاا جياٛش الٟ َأ            ٚع٢ً إ لبًؼ 
ا اْطبكاات عًاا٢ املااسٜض غااسٚط اؿذااص ايٛاياادٜٔ اٚ ايٛؾااٞ اٚ ايكااِٝ لكاادِٜ طًااب يًدااسٚز يف اٟ ٚقاات اال اذ

 االيصاَٞ ٚيف ٖرٙ اؿاي١ لتبع االدسا٤ات املكسز٠ يف ٖرا ايػإٔ.
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
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ٍَ ْٝـ١؟ بـ١     13َازز٠ٟ  َٞ ي١طـ١ َٞ ي١ط١َي١؟ ن َٝؿن َْٛاق١ؾ١ٟ ي١غ١ض نطا، ن َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ٚ ث ٠َٟٛٝ ن١ خٛ ب١ٚ ؾ
 14ؾ١ضَٛٚ بؤ غٝاغ١ٟ َازز٠ٟ نؤٟ ز٠ْط ث١غٓس ططا، 

َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ايدخٍٛ غري ايطٛعٞ
 املاد٠ ايسابع١ عػس٠ ضتؿبح املاد٠ ايتاضع١:

: الجيٛش ادخاٍ اٟ غدـ ايصاَٝا يًعالز بأسد٣ املؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ اال اٛاؾك١ طبٝب َتدؿاـ يف  اٚاّل
و عٓد ٚدٛد عالَات ٚاقش١ لدٍ ع٢ً ٚدٛد َسض ْؿطٞ غدٜد ٜتطًب عالدا٘ ايادخٍٛ   ايطب ايٓؿطٞ ٚذي

 السد٣ َؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ ٚذيو يف اؿايتني االلٝتني:
 استُاٍ لدٖٛز غدٜد ٚ ٚغٝو يًشاي١ ايٓؿط١ٝ. -1
2-          ٚ ضاال١َ   اذا ناْت اعساض املسض ايٓؿطاٞ متجاٌ لٗدٜادّا دادّٜا ٚغاٝهّا يطاال١َ اٚ ؾاش١ اٚ سٝاا٠ املاسٜض ا

 ٚؾش١ ٚسٝا٠ االخسٜٔ.
ِ اباالؽ  ٚيف ٖالني اؿايتني ٜتعني إ ٜهٕٛ املسٜض زاؾكّا يدخٍٛ املؤضطاات يتًكا٢ ايعاالز اياالشّ عًا٢ إ ٜات      

ؾ١ٓ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ يف احملاؾع١ بكساز ادخاٍ املسٜض ايصاَّٝا خالٍ ازبعا١ ٚعػاسٜٔ   االٌٖ َٚدٜس ا ملؤضط١، ٚ
 كُٔ لكُٝٝا ؿايت٘ ايؿش١ٝ.ضاع١ َٔ دخٛي٘ َسؾكّا بتكسٜس ٜت

: يًطبٝب املدتـ بايطب ايٓؿطٞ يف املطتػؿٝات ٚاملؤضطات ايطبٝا١ ايٓؿطا١ٝ، اذا ٚداد إ سايا١ املاسٜض      ثاّْٝا
ايٓؿط١ٝ لػهٌ خطسّا ع٢ً ْؿط٘ اٚ ع٢ً غريٙ، إ ٜكسز اٜداع٘ يف ٚسد٠ عالد١ٝ َػًك١ ملد٠ ال لتذاٚش ضابع١  

 د٠ ع٢ً ؾ١ٓ طب١ٝ َتدؿؿ١ يتكدٜس سايت٘ املسق١ٝ.اٜاّ ع٢ً إ ٜعسض املسٜض خالٍ ٖرٙ امل
: لتٛىل ايٛسد٠ ا يعالد١ٝ املػًك١ اييت لتٛؾس ؾٝٗا ٚضا٥ٌ املعاؾ١ ايتشؿع١ٝ اٚ االسرتاش١ٜ اؽاذ االدسا٤ات ثايجّا

ا٤ات املٓاضب١ يتٓؿٝر َا ٚزد يف ايبٓد )ثاّْٝا  َٔ ٖارٙ املااد٠ ٚهلاا االضاتعا١ْ بايػاسط١ ايايت عًٝٗاا اؽااذ االداس         
 ايالش١َ.

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
ٍَ ْٝــ١؟ بــ١ نــؤٟ ز٠ْــط ث١غــٓس نــطا، ؾــ١ضَٛٚ بــؤ    14َــازز٠ٟ  َٞ ي١طــ١ َٞ ي١ط١َيــ١؟ نــ ٟ ١٥غــًٞ ثطؤش٠نــ١ نــ

 َازز١ٜ٠نٞ تط
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ضٖٓط: َٜع ب  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 :املاد٠ اـاَط١ عػس٠ ضتؿبح املاد٠ ايعاغس٠

اذا ٚددت ايًذ١ٓ ايطب١ٝ املدتؿ١ إ املسٜض ٜػهٌ خطسّا ع٢ً ْؿط٘ اٚ ع٢ً غريٙ ؾًٗا إ لٛؾاٞ باٜداعا٘ يف   
  ثالثإٛ َٜٛاّا عًا٢ إ لعاسض لٛؾا١ٝ ايًذٓا١  عًا٢ قاقاٞ         31ٚسد٠ طب١ٝ عالد١ٝ َػًكا١ ملاد٠ اقؿااٖا )   

 ُعاؾ١.  ضاع١ الؾداز ايكساز باملٛاؾك١  ع٢ً االٜداع ي72ًايتشكٝل املدتـ خالٍ )
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ايًذ١ٓ ايطبٝا١ إ لعاسض قسازالٗاا عًا٢ قاقاٞ ايتشكٝال املداتـ خاالٍ ثالثاني ٜاّٛ الؾاداز قاسازٙ             ع٢ً -2
 باملٛاؾك١ ع٢ً االٜداع يًُعاؾ١

لبًؼ قسازات قاقٞ ايتشكٝل املدتـ املٓؿٛف عًٝٗا يف ايبٓدٜٔ اٚال ٚايجاْٝا َٔ ٖرٙ املااد٠ سايا١ ؾادٚزٖا    -3
 يكإْٛيالدعا٤ ايعاّ يًُتابع١ ٚؾل ا

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 ؾ١ضَٛٚ ب١ نٛضز١ٜن١ٟ

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس:  ب١ض
ََٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 11َازز٠ٟ 
ط١ض يٝص١ْٟ ثعٜؿهٞ ثػجؤض بٝين ْـ١خؤف ١ِٖض٠ؾـ١ ٥ـ١نات ي١غـ١ض خـؤٟ ٜـإ ي١غـ١ض ن١غـاْٞ تـط، بـؤٟ           -1

َٜت١ ١ٜنـ١ٟ ثعٜؿـه   َٝطزض َٟ ن١ بٓ َٝط ِضؤش  31بـؤ َا٠ٜٚـ١ى نـ١ يـ١      ،ٞ ناض٠غـ١ض نطزْـٞ زاخـطا٠ٚ٠ٚ   ١ٜ١ٖ ِضاغج
٠ٚ١َٟٓٝ ثػجؤض، ن١ ي١َا٠ٟٚ  َٝهؤَي َٜت١ ب١ضز٠َٞ زاز٠ٚضٟ ي َٝو ِضاغجاضز٠ٟ يٝص١ْن١ غط َٟ، ب١َ١ضد ١َٓٝث١ِض  72ت

َٝط بؤ زضنطزْٞ بِطٜاضٟ ِض٠ظا١َْسٟ ي١غ١ضٟ بؤ زاْاْٞ ناض٠غ١ض نطزٕ  ناتصَ
٠ٚ١َٟٓٝ ثػجؤض ي١َا٠ٟٚ ي١غ١ض يٝص١ْٟ ثعٜؿه١ٜ١ بِطٜاض٠ن -2 َٝهؤَي ضؤشزا بـؤ   31اْٞ غات١ ب١ضز٠ّ زاز٠ٚضٟ ي

 ز٠ضنطزْٞ بِطٜاضٟ ِض٠ظا١َْسٟ ي١غ١ض زاْاْٞ بؤ ناض٠غ١ض نطزْٞ
3-    ٍَ َٝٓطاٚ ي١ بطط١ناْٞ ١ٜن١ّ ٚ ز٠َٚٚٞ ١٥ّ َازز٠ٜـ١ ي١طـ١ َٝهؤَي٠ٚ١ٟٓٝ ثػجؤضٟ ز٠ق بِطٜاض٠ناْٞ زاز٠ٚضٟ ي

َٜت١ زاز بٝين طؿ َٝٞ ٜاغاز٠ضنْٛٚٞ زا ١٥زض  ك بؤ ب١زٚازانٕٛٚ ب١ ث
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف
َٜع ١٥ظري عُط:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝت١ )ؼي ايؿكطتري( َٞ )ؼي ايبٓسٜٔ( بب ١َّٝٝ ن١ ١٥َي َٞ ي١ غ َٝبُٝٓٝإ ١ْٝ، ت١ْٝا ٠ٚ١٥ ١ْب  ي١غ١ض ١٥ّ َازز٠ٟ ت

َٜع سػٔ ست َٝكطٟ غ١ضؤنٝٞ ث١ضي١َإ:-ُس غٛض٠ب١ض  د
 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:-ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝٛإ ؾ١ق١ض٠ٟ  َٜو ١٥ن١ّ، ي١ ْ َٜو ْابٝيَن؟ غٛثاؽ 1ٚ   2َٔ ي١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ثطغٝاض  ت١ْاقٛظ
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

َٝطٜعإ خإ( ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ َٞ قػ١ٟ ١ٜ١ٖ؟ )٥ا١ْٖط خإ، تاضا خإ، زنتؤض ١٥ظي١ز، ب  ن
ًََٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٟ ٥ٝعاؾ١ؾ١ّ ١ٜ١ٖ ١٥طـ١ض قبـٛيٞ بهـ١ٕ يٝصْـ١ٟ      َٟ ثطغٝاض ي١ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ١٥ثطغِ، ١ْٖس َٝط٠ ١ْٖس َٔ ي

( َٞ َِٝ )طبٝاا١  اذا ٚداادت ايًذٓاا١ ايٖاٚبــ١ف، ٥ــ١َي ؾــ١ضت ْٝــ١ ٖــ١َٛٚ )اٚ ايطبٝااب اـاااف املعااا  ، َــٔ ٥ــ١َي
َٝت١ َٛغت١ؾـؿا، نـ١ؽ            َٞ بـؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ تـؤ ٥ٝذـاضٟ بهـ١ٟ بهـ َٝو ن١ خؤٟ ٥ٝٓتٝشاض ١٥نات ي١ يٝصْـ١ بـ ١ْخؤؾ

َٝٞ ٚت٠ٚٛ ز٠غتت ز٠ِضٚا خؤت بهٛشٟ؟ ١٥ٚ ش١ْ ثاف  غ١عات خـؤٟ بـ١ ثاْهـ١ٟ     ١ٖ24ب٠ٚٛ زنتؤضٟ خام ث
َٝ َٞ ٥ـ١ٚنات ٥ـ١ٚ تـ١بٝب خاقـ١        2111ُاْٞ ١َٖيٛاغ٠ٛٝ، ي١ غً ق١َٚا، ١٥ط١ض ت١بٝيب خاقٞ َٛعـايٝذٝـ بـ

َٝت١         َٞ بهـ َٟ، ْـاب َٝت١ شٚٚض َٞ نان١ قا١ْْٛنٞ ٚا ١ٜ١ٖ ٚ ٥ٝذبـاضٟ بهـ١ٕ ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـ١ بهـ َٞ ب١ يٝص١ْ ١٥َي ١٥ن
َٟ، ١٥ٚ ن١غ١ ناى زنتؤض ٚاقٝع َِٝ،    ١٥ٞٚ َْٛع١ت١ؾ١ٟ ن١ خؤٟ بهٛش َِٝ بـؤ   ب٠ٚٛ، ٚ ٥اٜا َٔ ؾـت١نٞ ٥ـ١َي ٥ـ١َي

َُٝـ١       ١َُٝ بك١ٜٓ١ ١٥ٚ س١ز٠ٟ ن١ ١ْخؤف ١٥طات١ س١زٟ نطٜتٝه١ٍ ١٥ٚنات ساي١تـ١ٟ بـؤ بهـ١ٜٔ؟ ١٥طـ١ض ٥ ٥
َٝؿـن بـ١ ١َضس١يـ١ ٥ـ١ٚنات             َٞ ٚ بـعاْري يـ١ ساَيـ١تٞ ٥ٝٓتٝشـاض ٚ نـاى بْٛٚـ٠ٚ١ نـ١ْس ث ٥ٝشػا١ٜنُإ ١ٖب

 ١٥ط١ٜٓـ١ نطٜتٝهـ١ٍ ثؤٜٓـت،    ٥ٝذباضٟ به١ٜٔ بؤ ١٥ٚ ؾ١ق١ض٠ٟ؟ ٥اٜا ٖـٝض ٥ٝشػـا١ٝ٥ى ١ٖٜـ١؟ نـ١ ْـ١َاْيبَ     
َٝـط٠              َُٝـ١ ٥ـ١ٚ ٥ٝذطا٥ـ١ٟ بهـ١ٜٔ، ي َٟ ٥ـ١ٚ نـات ٥ َٟ، ٜـإ ٥ـ١َط َٞ ١٥ٚ ١ْخؤؾ١ ٜـإ خـؤٟ ٥ـ١نٛش ْٛقت١ٜ١ى ب
َٞ ٥ــ١ٚ             َٞ ٠ٚظاض٠تــٞ عـ١زٍ، ١٥ٚاتـ١ ٥ـ١َي َٞ قـاظٟ تـ١سكٝل، ٥ـ١ٚاتا ٥ـ١َي َِٝ ٥ـ٠ٚ١تا ٥ــ١َي َُٜـ٠ٚ١ ٥ـ١َي زٜػـإ ١٥ط١ِض

َٜط٠ٟ          ن١غ١ٟ ع١زضيٞ ١ًٖٝ١٥ بٛٚ ْاقؼ ١ًٖٝ١٥  َٞ قـاظٟ تـ١سكٝل َُٖٛٝـ١، ن١ٚاتـ١ بـ١ طـٛ َٞ، زٜػـإ ٥ـ١َي بـ
 قاْْٛٞ ١٥ٚضٚثٝـ ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ ي١ٚ ن١ٜػا١ْ ظؤض ١َُٖٝٛ ٚ ي١ غ١س١ٟ ١ْؾػٝـ، غٛثاؽ

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 ؾ١ضَٛٚ تاضا خإ

َٜع تاضا ١٥غع١زٟ:   ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝط٠ ق َٜتـ٠ٚ١ بـؤ زنتـؤضٟ ثػـجؤض ٜـإ ٥ـ١ٚ يٝصْـ١ٟ ١ٖٜـ١، ٥اٜـا ٥ـ١ّ           ب١ضاغك ي ١ضاض زاْٞ ١٥ّ ساَي١تا١ْ ١٥ط١ِض
َٝهٞ عٝ دــٞ َٛغًــ١م، بــ١ؽ   َٜٓ َٜتــ١ ْــاٚ ؾــٛ َٞ غط َٞ ٚ ٥ــ١ب ١ْخؤؾــ١ خ١تــ١ضٟ ٠ٚ١٥ٜــ١ ١٥طــ١ض يــ١ز٠ض٠ٚ٠ بــ

َٜع ٠ٚظٜط٠ ن١ بؤ ظٜاتط ضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْ، ٥اٜا ١٥ّ َٛز٠تٞ  َٜـو بـ١    ضؤش٠ ٚ زاْـاْٞ   31ثطغٝاضّ ي١ ب١ض يـ١ شٚٚض
َٝـٞ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ظ٠ض٠ضٟ       َٟ ي َٝو ١ٜ١ٖ ٥ٝـساع بهـط َٜٓ َٝط٠ ضٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْنٞ نطز ن١ ؾٛ ت١ْٝا ن١ د١ْابٞ ي
َٞ ْانــات بــاضٟ       َٝـط٠ ٥ــ١ٚ ٠ٚســس٠ عٝ دٝـ١ َٛغ١ًقــ١ ظٜــاتط ٚاٟ يـ ١ٖٜـ١ بــؤ زنتــؤض ٚ بـؤ ز٠ٚضٚبــ١ضٟ، ٥اٜــا ي

َٞ بــؤ َـا٠ٟٚ      َٞ )   ضؤش٠؟ز٠ّٚٚ،  31ضؤش؟ ٚ بـؤ   31ز٠ضْٚٚـٞ قـٛضؽ بـ َٝـط٠ بــاؽ ٥ـ١نات ٥ـ١َي عًا٢ إ لعااسض  ي
١ٜعين ن١ ١٥ٚ ثٝؿاْٞ قـاظٟ تـ١سكٝل ٥ـ١زات تـ١ْٗا زنتؤض٠نـ١ خـؤٟ       لٛؾ١ٝ ايًذ١ٓ  ع٢ً قاقٞ ايتشكٝل ، 

  َٞ َٜٔ بؤ عٝ ز، ت١ْٝا بؤ ٠ٚضططتٔ ٚ ثٝؿإ زا١ْ، ١ْى بؤ ٠ٚ١٥ٟ ق١ضاض بـ ق١ضاضٟ زا٠ٚ، نْٛه١ ١٥ٚأْ ١٥ط١ِض
َٞ ٜإ ْا؟ نْٛه١ ق َٝط٠ٚ٠ بؤ ظاْـٝين ١َعطٜؿ١ن١ٜـ١، ي١ٚا١ْٜـ١ َٛؾـه١ٜ١ًٝنٞ تـطٟ بـ١       ٥اٜا زاخٌٝ ب اظ١ٜن١ ي

َٞ، ٠ٚنٛ د١ضضي١، ١ْى قاظ١ٜن١ ق١ضاض بسات، ١٥ٟ ١٥ط١ض ٚتٞ ْا َٛاؾل ِْٝ، ١٥ٟ يٝصْـ١ٟ تـٛبٞ؟ يـ١ٚ     زٚا٠ٚب
     َٞ َٝـط٠ ثٝؿـإ ٥ـ١زات نـ١ ٥ـ١ب َٞ؟ ١ٜعين زنتؤض٠ن١ ز٠ٚضٟ ن١ٝ؟ ي١ ز٠ّٚٚ ساَي١ت ب١ضاغك ي  ساَي١ت١ نٞ ١٥ب
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َٝيَن  َٝيَن، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َٔ ٚا ت١ق١ٚض ١٥ن١ّ ن١ ز٠ّٚٚ ١َْ َٞ، زٜػإ ز٠ٚضٟ زنتؤض ْاَ قاظٟ ت١سكٝل َٛاؾل ب
  ( َٟ َٞ، يٝصْــ١ٟ تــٛبٞ ٜــإ ٥ٝعاؾــ١ٟ ٥ــ٠ٚ١ بهــط اذا ٚداادت ؾٓاا١ طبٝاا١ ٠ٚنــٛ تــ١سكٝل، تــ١ْٝا ٖــٞ ١ٜنــ١ّ بــ

ــ١قطٜ بعٝااد٠ املااد٣    َٞتدؿؿاا١ اٚ ٚدااٛد لكسٜااس ملااسٜض حيتاااز اىل عٝالداا    ــ١عين ت ــ١ الٟ  ٜ َٞ ي ــ١ب َٜو ٖ ط
َٟ، ١ْط١ٜؿـتؤت١ يٝصْـ١، تـاظ٠         َٝهـ١ عـٝ ز ٥ـ١نط َٜهٞ َٛعايٝر بؤ ١٥ٚ ١ْخؤؾ١، نْٛه١ ٥ٝشتُٝايـ١ ز٠َ زنتؤض
َٟ بـؤ ١ٜنـ١ّ، يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ ٚ ت١ْسضٚغـك ظ٠ظيـ١ت          َٞ ٥ٝعاؾـ١ بهـط َٝتٛ ١٥ٚ ت١قطٜط٠ ١ٖب ١٥طات، ١٥ط١ض ب

َٟ، ن١ ١ٖض ١ْى يٝص١ْن١ ق١ض َٞ، ١٥ط١ض ١َ١٥ ٠ٚضبكري َٞ يـ١ الٜـ١ٕ     ١ْب اض بسات، ب١َيهٛ ١٥ط١ض تـ١قطٜطٜـ ٖـ١ب
َٟ بؤ ٠ٚ١٥، ٚ ت١سكٝك١ن١ف  َٟ  ٚ ٥ٝعاؾ١ بهط َٜهٞ تط ن١ عٝ دٞ نطز٠ٚٚ، ب١ ١ْظ٠ضٟ ٥ٝعتٝباض ٠ٚضطري زنتؤض

ٍَ، غٛثاؽ َٟ ي١ ز٠ّٚٚ خا  .الزض
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ زنتؤض ١٥ظي١ز
َٜع ز.اظيس ابطاٖ  ِٝ ٠ٚضتٞ:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
         ( ،َٟ َٝط٠ دكـ١ يـ١ يٝصْـ١ٟ تـٛبٞ تـ١بٝيب ٥ٝدتٝكاقٝؿـٞ بـؤ ظٜـاز بهـط َِٝ ٚا١ٜ ي اذا ٚدادت ايًذٓا١   َٓٝـ ث

َٞ ٚ   ..... الختؿاؾٞ بايطب ايٓؿطٞ إ املسٜضايطب١ٝ املتدؿؿ١ اٚ ايطبٝب ا ، ١ٜعين ١ّٖ يٝص١ْ تٛب١ٝنـ١ بـ
َٞ، نْٛه١ ١َضز ١ْٝ َٟ يـ١            ١ّٖ ت١بٝب ١ْؾػٞ ب َٞ، ٥ـ١نط ٥ـ١ٚ ت١ٚقـ١ٝ تـ١ْٝا يـ١ الٜـ١ٕ يٝصْـ١ٟ تٛبٝـ٠ٚ١ بـ

َٝط٠ ن١ باؽ يـ٠ٚ١ ٥ـ١نات )   َٞ، ب١اَلّ ي عًا٢ إ لعاسض لٛؾا١ٝ ايًذٓا١  عًا٢      ال١ٜٕ ت١بٝٝيب ٥ٝدتٝكاق٠ٚ١ٝ ب
َٞ )ع٢ً قاقٞ ايتشكٝل ،  ايًذ١ٓ ايطب١ٝ إ لعسض قسازالٗا عًا٢ قاقاٞ ايتشكٝال    ثاؾإ ي١ بطط١ٟ ز٠ّٚٚ ١٥َي

َٞ، ٜإ املدتـ ،  َٝه١َي١ٝى ١ٖب َٝط٠ ١٥ط١ض ي١ بطط١ٟ ١ٜن١ّ ٠ٚنٛ د١ْابٞ ٠ٚظٜط باغٞ نطز ن١ ِض٠ْك١ ت باؾ١ ي
  ( َٞ عًا٢ إ لعاسض لٛؾا١ٝ ايًذٓا١  عًا٢      زٚٚباض٠ ب١ٜ٠ٚ١ْٚٛى ١ٜ١ٖ ب١ ض٥٠ٞ َٔ، ن١ ي١ بطط١ٟ ١ٜنـ١ّ ٥ـ١َي

َٜٝٛػت١ يٝص١ْٟ تٛبٞ ق١ضاضاتـ١ناْٞ غاتـ١ بـ١ضز٠   قاقٞ ايتشكٝل   َٞ )ث ّ يٝصْـ١ٟ تـ١سكٝل(، ٥ـ١ٟ    ثاؾإ ١٥َي
   ( َٞ َٜت١ ب١ضز٠ّ قاظٟ ت١سكٝل ١ٖض ٠ٚ١٥ ١ْٝ ن١ يـ١ نؤتاٜٝـسا ٥ـ١َي الؾاداز  باؾ١ ت١ٚق١ٟٝ يٝص١ْف ن١ ١٥خط

َٞ زٚٚبـاض٠ٟ بهاتـ٠ٚ١        ايكساز باملٛاؾك١  ع٢ً االٜداع يًُعاؾ١. ،  بؤنٞ ١َ١٥ زٚٚبـاض٠ بؤتـ٠ٚ١؟ ١٥طـ١ض ٥ـ٠ٚ١ بـ
َٞ )ؼي ساي١  ًَ َٞ ي١ نؤتا١ٜن١زا ب َٞ بؤنـٞ     املسٜض اىل عالز طٌٜٛ االَاد   استاز ٠ٚ١٥ ١٥ب نـْٛه١ ١٥طـ١ض ٚاْـ١ب

َٞ نـ١ يـ١ بططـ١ٟ ١ٜنـ١ّ ٖـات٠ٚٛ نـ١               َٞ ٖـ١ض ٥ـ١ٚ خاَيـ١ بـ َٝط٠ ب١ َٛاؾ١ق١ ٖـات٠ٚٛ؟ نـْٛه١ ٥ـ١ب ١٥ّ ق١ضاض٠ ي
َٝٝٛغـت ظاْٝـ٠ٛ نـ١ ١ْخؤؾـ١ن١       َٜٝٛػك ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ٚ يٝص١ْٟ تٛب١ٝن١ ٜإ ت١بٝيب ٥ٝدتٝكاقٞ ٚاٟ بـ١ ث ث

َٟ  بؤ عٝ دٞ َٛغ١ًم، غٛثاؽ ٥ٝسخاٍ بهط
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

َٝطٜعإ خإ  ؾ١ضَٛٚ ب
َٝطٜعإ امساعٌٝ  غ١ضٖٓط: َٜع ب  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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ــٞ          ــ١ضٜإ، زاخًٝ ــإ ز٠ٚضٚب ــإ ٜ ــاْٞ خؤٜ ــ١ض شٜ ــ١ ي١غ ــٝإ ١ٖٜ ــ١ ١َتطغ ــا١ْٟ ن ــ١ٚ ١ْخؤؾ ــب١ت ٥ ــ١ ْٝػ ب
َٟ، ٥ـ١ٚ َـا٠ٟٚ بؤٜـإ زاْـطا٠ٚ ظؤض٠، نـْٛه١ نـ١ ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـ١ٟ           ١ْخؤؾدا١ْ ٥ـ١بٔ، ناض٠غـ١ضٜا   ٕ بـؤ ٥ـ١نط

 ،َٟ َٝو زاخًٝـٞ بهـ١ّ      ١َ31تطغٞ ١ٜ١ٖ ١ٜنػ١ض عٝ دٞ ؾ١ٚضٟ ٠ٚض١٥طط َٜٓ ٠ٚ١ًَُ يـ١ ؾـٛ َٝ ضؤش بؤّ ١ْٝ بٝٗ
َٞ، بؤ١ٜ  َٜط عٝ دٝـ ب َٝهٞ تط ٚ ي١ ش َٜٓ َٜين زاخطاٚ بؤ ؾٛ َٜين زاخطاٚ، ١٥تٛاْٞ بٝكٛاظ٠ٚ١ٜ ي١ ؾٛ ١٥ٚ ي١ ؾٛ

َٞ، بـعاْري ٥ـ١ٚ َـا٠ٟٚ ٥ـ١ٚ          31 َٝٞ ١َٖيػ١ْكاْسْٞ باضٟ ت١ْسضٚغـك ٥ـ١ٚ ن١غـ١ بـ َٟ، ب١ ث ضؤش٠ زٜاضٟ ١ْنط
َٟ ٚ بـ١ض٠ ٚ نـاى بْٛٚـ٠ٚ١ ٥ـ١ِضٚات،       َٝو غذٔ بهـط عٝ د١ٟ ٠ٚضٜكطت٠ٚٛ باف ب٠ٚٛ ٜإ ْا؟ طْٛاس١ ١ْخؤؾ

 غٛثاؽ
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 ٠ظٜطؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٚ

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:-ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

٠ٚ١َٜٓٝ بؤ َازز٠ٟ  ١َُٝ ١٥ط١ض بك١ِض ١َُٝ غػ١اَلس١ٝٝتٞ ١ٖؾت١ٜ١نُإ زا٠ٚ بـ١ تـ١بٝيب    ٥14 ي١ خاَيٞ ز٠ّٚٚ ٥
 ٛ غًـ١م  ٥ٝدكا٥ٞ، ٚتَٛٚا١ْ ت١بٝيب ٥ٝدكا٥ٞ بؤٟ ١ٜ١ٖ ١ٖؾت١ٜ١ى ١ْخؤؾ١ن١ ي١ ٠ٚسس١ٜ٠نٞ عٝ دـٞ َ

َٟ ب١ يٝص١ٜ١ْنٞ تٛبٞ، ١ٖتا يـ١ َؤَي١تـساْٝـ ٚاٜـ١،     عٝ ز بهات، ب١اَلّ ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ ظٜاتط بٛٚ ١َؾطٚظ٠ بسض
َٟ بـؤ الت ٥ـ١تٛاْٞ     َٝو نـ١ ز َٞ بٝس٠تـ١     15ضؤش َؤَيـ١تٞ بـس٠َٜك، بـ١اَلّ نـ١ زاٚاٟ      ١ْ5خؤؾ ضؤشٟ نـطز ٥ـ١ب

َٞ ٍَ ؾ١قـ١ض٠ٟ      يٝص١ْٜٞ تٛبٞ، ١َ١٥ ١ٖض ٚا١ٜ، غ١باض٠ت ب١ ؾ١ق١ض٠ٟ زٚٚ، ١٥ب َٞ، نـْٛه١ تـ١ْاقٛظ٠ ي١طـ١ الن
 َٞ َٞ ) 31ٜــ١ى، غــ١باض٠ت بــ٠ٚ١ٟ نــ١ ٥ــ١َي ضؤش٠زا زنتــؤضٟ  31يــ١ٚ   ٜااّٛ ، 31ملااد٠ اقؿاااٖا )ضؤش ظؤض٠، ٥ــ١َي

٥ٝدكــا٥ٞ ١ٖٜــ١ ٚ َٛتاب١عــ١ٟ ساَي١ت١نــ١ٟ ٥ــ١نات، ١٥طــ١ض ٖــ١ض بــؤ زَيٓٝــاٜٞ خؤؾــتإ ٥ــ١تٛأْ بٓٛٚغــٔ ) 
َٝـ٠ٛف زَيٓٝـا بـٔ نـ١       ٘ اضبٛعٝا َٔ قبٌ ايًذٓا١ ايطبٝا١ ،   ثالثٕٛ َٜٛا ع٢ً إ ٜتِ َتابع١ سايت بـؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥

َٟ ٚ ١٥َا١ْ ي١ ١ْقٞ قا١ْْٛن١ بٝٓٛٚغري، غٛثاؽ  ٠ٚ١٥ٟ َٛتاب١ع١ ١٥نط
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

َٜباظ  ؾ١ضَٛٚ زنتؤض ض
َٜباظ ؾتاح: َٜع ز.ِض  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝو ٖـات٠ٚٛ ت١قطٜبـ١ٕ تٝهـطاضٟ ٥ـ١ٚ     ضاغت١ بطط١ٟ ز٠ّٚٚ ب غـ١عات١ن١ٜ١، بـ١اَلّ ثطغـٝاض٠ن١ يـ١ٚ      ١72 ؾهً

َٜتــ٠ٚ١ ٠ٚ١٥ٜــ١ نــ١ يــ١ زٚاٟ ٥ــ٠ٚ١ٟ ثعٜؿــه١ن١ ٥ــ١ضنٞ خــؤٟ       َٞ ٠ٚاَلَــٞ بسض َــازز٠ٟ ٥ــ٠ٚ١ٟ نــ١ ْٚــ١ ٥ــ١ب
َٝٓا، قاظٟ ٥اطازاض نطا٠ٚ١ٜ، ١٥ٟ قاظٟ ١٥ َٗٝ َٝٓا، ي١ زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ يٝص١ْٟ ثعٜؿهٝـ ١٥ضنٞ خؤٟ ب١د َٗٝ َٞ ب١د ب

ي١ َا٠ٟٚ ن١ْس ٠ٚاَلَٞ ثعٜؿه١ن١ ٚ يٝص١ْٟ ثعٜؿهٞ بسات٠ٚ١ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١٥ٚ بِطٜاض بـسات ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـ١    
ًَٝت٠ٚ١ ٜا ْا؟ ١ٜعين ١٥ٚ ي١  َٝ َٝٓا٠ٚ، ب١اَلّ زٚاتط ١٥ط١ض قـاظٟ ٠ٚاَلَـٞ    72بٗ ٖ َٞ غ١عات١ن١ ١٥ضنٞ خؤٟ ب١د

 ١ْزا٠ٚ١ٜ؟ ١ٜعين ١٥ّ ثعٜؿه١ نٞ ي١ّ ١ْخؤؾ١ بهات؟
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َٜع سػٔ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ستُس غٛض٠ ب١ض  د
 .ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 .غٛثاؽ
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 .ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط
َٜه١ٚت س َٜع ز.ِض  ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:-١َ ضؾٝس١ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ قـاظٟ ٖــري بـيَب ٥ـ٠ٚ١ بــؤ ثاضاغـتين يٝص١ْنـ١ ٚ ثعٜؿــه١ن١ٜ١، نـْٛه      يـ١ٚ قاْْٛـ١ نــ١ ٥ـ    ١ ي١ٚا١ْٜـ١ ٥ــ١ٚ  ١َي
١َُٝ ٥اٜا ث١ضي١َإ سه١َٛت  ١ْخؤؾ١ ز٠ضْٚٚٞ َٝو ي١خؤٟ بهات، ٚ ساَي١تٞ ٚاف ب٠ٚٛ، ب١اَلّ ٥ ي١ٚ شٚٚض٠ ؾت

َٞ يــ١ٚ َــا٠ٚزا دٛاسيــإ بس  َٝري ٥ــ١ب ًَــ ٠ٜتــ٠ٚ١؟ ٥اٜــا ٥ــ١تٛاْري دــ١بطٟ ١٥صتَٛــ١ْٞ زاز٠ٚضٟ ٚ قــاظٟ بهــ١ٜٔ ب
َٝٞ ثعٜؿـه١ن١ ٜـإ     غٛيت١َإ ١ٜ١ٖ ب١غ١ض ١٥صت١َْٛٞ زاز٠ٚضٟ؟ ٠ٚ١٥ ثطغٝاض٠ن١ٜ١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ن١ تؤ ٥ـ١َي
َٝهـ١ بـ١اَلّ      َٝه١، ب١ْـس نطزْ يٝص١ْن١ ع١ضظٟ ١٥نات بؤ قاظٟ بؤ ثاضاغتين خؤ١ٜتٞ، نْٛه١ ١َ١٥ ؾٛب١ٗ غـذٓ

َٞ نان١ دٛابت  ي١ ْاٚ ١٥َٛغ١غ١ٜ١نٞ غ١سري ب١اَلّ ٥اٜا ١٥تٛاْٞ ب١ قاظٟ َٞ دٛيبِ بس٠ٜت٠ٚ١؟ ١٥َي َٝٞ ١٥ب ًَ ب
َٝهٞ غ١ضب١خؤّ، غٛثاؽ  ْاز٠ٚ١َ٠، تؤ غٛيت١ت ب١غ١ض ٠ٚ١َٓ ١ْٝ ٚ ز٠غت١اَلت

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ١ٖض ١ٜن١تإ ض٥٠ٞ خؤتإ زا٠ٚ، ٥ٝن با بعاْري يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ، ؾ١ضَٛٚ
َٜع ١٥ظري عُط:  ب١ض

َٜع غ١ضؤ  نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض
غ١باض٠ت ب٠ٚ١ٟ ٥ا١ْٖط خإ ٥ٝػطاضٟ ي١غ١ض ١٥نات، بْٛٚٞ ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ ٜإ بْٛٚٞ ي١ّ ٖٝٓـ١، ٖـ١َٛٚ   
ــ١ْٞ       ــ١ضب١ ١٥صتَٛ ــ١زات غ ــاضٜـ ٥ ــاظٟ نــ١ بِطٜ ــت١ق١ًٝ، ق ــ١ الٜــ١ٕ قــاظٟ َٛغ ــاظٟ ي ــاْٞ ق ٥ــ١ظاْري بِطٜاض٠ن

َٝٞ َازز٠ٟ  َٞ نـ١ؽ   ٟ ز٠غت 19زاز٠ٚض١ٜٝ، غ١ض ب٠ٚ١ظاض٠تٞ ع١زٍ ١ْٝ، ٚ ب١ ث َٝطاقٝـ ن١ؽ ْـاتٛاْ ٛٚضٟ ع
َٝط٠ بْٛٚٞ زاز٠ٚض ظؤض ظ٠ضٚٚض١ٜ، ٚ زاز٠ٚضٜـ ١٥ظاْري غ١ض  َٞ، بؤ١ٜ ي سٝذع بهات ت١ْٝا ب١ بِطٜاضٟ قاظٟ ١ْب
َٜهٞ  َٝط٠ َٛب١ضٜط ب١ ١٥صت١َْٛٞ زاز٠ٚض١ٜٝ، غ١ضب١ ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ ١ْٝ، بؤ١ٜ ٖٝض ظٜهطٟ ٠ٚظاض٠تٞ ع١زٍ ي

َٞ، غٛثاؽ  ْاب
َٜع سػٔ ستُس  َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-غٛض٠ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ غٝاغ١ٟ به٠ٚ١ْ١
َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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١٥ٚ زاِضؾت٠ٚ١ٟٓ يٝص١ْٟ ٜاغا١ٜٝ ب١ ت١ْٝا، يٝص١ْٟ ت١ْسضٚغك دٝـاٚاظٟ يـ١ ضاٚ بؤنـ١ْٚٛنإ ١ٖٜـ١، بؤٜـ١      
َُٝإ باؾ١ َازز٠ٟ  َٟ ت١ْ 15ث ١َّٝٝ الزض َٝت٠ٚ١،:بطط١ٟ ز٠ّٚٚ ٚ غ َٓٝ  ٝا بطط١ٟ ١ٜن١ّ سي

 املاد٠ اـاَط١ عػس٠ ضتؿبح املاد٠ ايعاغس٠:
اذا ٚددت ايًذ١ٓ ايطب١ٝ املدتؿ١ إ املسٜض ٜػهٌ خطسّا ع٢ً ْؿط٘ اٚ ع٢ً غريٙ ؾًٗا إ لٛؾاٞ باٜداعا٘ يف   

  ثالثإٛ َٜٛاّا عًا٢ إ لعاسض لٛؾا١ٝ ايًذٓا١  عًا٢ قاقاٞ         31ٚسد٠ طب١ٝ عالد١ٝ َػًكا١ ملاد٠ اقؿااٖا )   
   ضاع١ الؾداز ايكساز باملٛاؾك١  ع٢ً االٜداع يًُعاؾ72.١ايتشكٝل املدتـ خالٍ )

َٜع  َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-س غٛض٠ُستسػٔ ب١ض  د

َٜٓسضا٠ٚ١ٜ بؤ َازز٠ٟ  ٍَ ْٝـ١؟ بـ١ ظؤضٜٓـ١ٟ          3، 2ٚ ٥ًٝػاٟ  ١٥15ٚ غٝاغ١ٟ خٛ َٞ ي١طـ١ َٞ ي١ط١َيـ١؟ نـ نـطا نـ
 ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ضٖٓط: َٜع ب  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 املاد٠ٕ ايطادض١ عػس٠ ضتؿبح املاد٠ اؿاد١ٜ عػس٠:
جيٛش يًطبٝب غري املدتؿـ يف ايطب ايٓؿطٞ اساي١ املسٜض ايٓؿطٞ  اىل اسد٣ َؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ عٓد 

ٝب إ ٜادخٌ املاسٜض دٕٚ اٜسادلا٘     ٚدٛد عالَات ٚاقش١ لدٍ ع٢ً ٚدٛد اقطسان ْؿطٞ غدٜد،ٚ ع٢ً ايطب
ضاع١  ٚذيو بٓا٤ ع٢ً طًاب َهتاٛن ٜكدَا٘ يًذٗا١ ايعالدٝا١ ٜٚعاسض        48لكِٝ سايت٘ يف املد٠ ال لصٜد ع٢ً 

 خالهلا ع٢ً ايطبٝب املدتـ.
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ب١ نٛضز١ٜ٠ن١ٟ
َٜع ْٝؿتُإ َطؾس:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 12ن١ بؤت١ َازز٠ٟ  16ز٠ٟ َاز

َٝو يــ١ ز٠ظطــا             َٝهٞ ز٠ضْٚٚــٞ ضاٚاْــ١ٟ ٜــ١ن َٞ ثعٜؿــهٞ ْاثػــجؤض يــ١ ثعٜؿــهٞ ز٠ضْٚٚٝــسا ١ْخؤؾــ ٥ــ١تٛاْ
َٞ، ي١غـ١ض       ١ًَشاْٞ ز٠ضْٚٚـٞ تْٛـس بك١ٜـ١ْ َٝهسا ن١  ْٝؿا١ْٟ ٚا ١ٖبٛٚ ن١ بْٛٚٞ ؾـ ز٠ض١ْٝٚٚنإ بهات ي١ نات

َٞ ٥اض٠ظٟٚٚ خـؤٟ،   َٟ يـ١        ثعٜؿه١ن١ٜ١ ١ْخؤف زاخٌٝ بهات ب١ب ًَػـ١ْكاْسْٞ بـؤ باض٠نـ١ٟ بهـط بـؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٖ
َٞ ي١  َٝؿه١ؾـٞ الٜـ١ْٞ            48َا١ٜ٠ٚنسا ن١ ْاب َٝت ث َٜو ٥ـ١ب َٝـٞ ْٛٚغـطاٚ َٝجـ١ِض بهـات، ١٥َـ١ف بـ١ ث َٝط ت ناتـصَ

َٜت َٜكا٠ٚ١ٜ ْٝؿاْٞ ثعٜؿهٞ ثػجؤض بسض  ناض٠غ١ض نطزْٞ بهات ٚ ي١ ِض
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ١ٟ ٖاٚب١ف ؾ١ضَٛٚ يٝصْ
َٝبُٝٓٝإ ١ْٝ ١َُٝ ي١غ١ض ١٥ّ َازز١ٜ٠ ت ٥ 

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
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 .ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط
 
 

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  :٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك-ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

( َٞ ٞ غدٜد،ٚ عًا٢ ايطبٝاب إ   عٓد ٚدٛد عالَات ٚاقش١ لدٍ ع٢ً ٚدٛد اقطسان ْؿط١٥ّ َازز١ٜ٠ ن١ ١٥َي
َٜهٞ بـاتِٝٓٝ،        ٜدخٌ املسٜض دٕٚ ازادل٘ ،  َٟ زاخًٝٞ بهـات؟ بـؤ ٠ٚسس٠نـ١ٟ َـٔ؟ َـٔ زنتـؤض َٟ؟ بؤ نٛ بؤ نٛ

  َٞ َٞ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٥ـ١ب َٝهٞ ١ْؾػٞ ١٥بِٝٓ، بؤ الٟ خؤّ زاخًٝٞ به١ّ؟ بكات١ ١ْخؤؾ١ناْٞ تطٜـ؟ ْاب ١ْخؤؾ
َٟ بؤ َ َٝط َ   ١٥غ١غ١ غـ١س١ٝن١، ) ٛبٝٓ هتاٛن ٜكدَا٘ يًذٗا١ ايعالدٝا١ ٜٚعاسض خالهلاا عًا٢        بٓاا٤ عًا٢ طًاب 

َٞ ت١بٝيب َٛخت١م غ١عات ايطبٝب املدتـ اٚ ايطبٝب اـؿس ايٓؿطٞ ،  َٞ ١٥َي َٜٝـ١؟ ي١بـ١ض    11ن ٟ ؾ١ٚ ي١ٚ
َٞ الٟ        َٝـطّ بـؤ ٥ـ١ٚ ١٥َٛغ١غـ١ غـ١س١ٝ، ْـاب َٞ بٝٓ َٝهٞ ١ْؾػٞ ١ٖبٛٚ ١٥ب َٝهِ زٜت ٥ٝعترياب ٠ٚ١٥ ن١ ١ْخؤؾ

١َُٝ غ١ َٜعٜٔ،   خؤّ زاخًٝٞ به١ّ، ٥ َٜعٜٔ ٚ غ١ال١َتٞ ْـ١خؤف بجـاض َٝري غ١ال١َتٞ زنتؤض٠ن١ بجاض َٝه١ ١٥َي عات
َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ َٜصض َٞ غٝاغ١ن١ٟ زابِط  ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ب

َٜع  َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-س غٛض٠ُستسػٔ ب١ض  د

َٞ قػ١ٟ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ّ َازز٠ٜـ١؟ )٥اٖـ١ْط خـإ، غـؤظإ خـإ، نـاى قـباح ، زنتـؤض٠ دٝٗـإ( ؾـ١ضَٛٚ            ن
 .٥ا١ْٖط خإ

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َِٝ غ١ٜط َٝؿن ظؤض ث ٍَ َازز٠ٟ ث َٝري ) َٕٔ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ي١ط١ َٝط٠ ١٥َي َٝهٞ ١ْٝ، ي جيٛش يًطبٝاب  ٖٝض ت١داْٛغ
َٝط٠ف ن١ ٚشيـإ  غري املدتؿـ يف ايطب ايٓؿطٞ اساي١ املسٜض ايٓؿطٞ اىل اسد٣ املؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ ،  ي

َٝكاٜـ١ٟ نـ١ بـؤٟ ت١خػـٝؼ نطاٜـ١، ٚتتـإ ْـا، تـ١ْٝا           ت١ب َٝطتـ١ ٥ـ١ٚ د ٝيب ١ْؾػٞ َٛعايٝر، ١ْخؤؾ١ن١ٟ بٓ
َٞ، ي١ٚ زٚٚ )زٜػهطٜج١ٜؿٔ(٠ٟ ْاط١ّ ب١ضاغك، غٛثاؽ َٞ يٝص١ْٟ تٛبٞ ب  ١٥ب

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ غؤظإ خإ
َٜع غؤظإ ؾٗاب:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َ  إ.ب١ض
َٝهٞ                 َٝـو ن١غـ َٜع ٠ٚظٜـط باغـٞ نـطز نـ١ ٖـ١َٛٚ نـ١ؽ نات بؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ تـ١داٚظٟ ٥ـ١ٚ ساَي١تـ١ بهـ١ٜٔ نـ١ بـ١ض
َٜتــ١ ب١ضز٠غــك، بــؤ ٥ــ٠ٚ١ٟ غــ١ال١َتٞ ١ْخؤؾــ١ن١ ٚ غــ١ال١َتٞ   َٜــو نــ١ ز ١ْخؤؾــٞ ١ْؾػــٞ ٖــ١َٛٚ زنتؤض

َٟ، بؤ١ٜ ب١  َٜين عٝ دٞ ١ْؾػٞ بهط َٝٝٛغت١ ١ٜنػ١ض ِض٠ٚا١ْٟ ؾٛ َٟ، ث َٜع َٝهٞ   غتاؾ١ن١ بجاض َٝؿدػـتٓ ثـاف ٚ ث
َٝري )ؼي        ًَـ سايا١ دخاٍٛ املاسٜض ايٓؿطاٞ اٚ ٚداٛد عالَاات       ١٥ّ َازز٠ٜـ١ ٥ـ١تٛاْري ١٥َـ١ ناض٠غـ١ض بهـ١ٜٔ، ب
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ٚاقش١ لدٍ ع٢ً ٚدٛد اقطسان ْؿطٞ غدٜد يًُسٜض ع٢ًً ايطبٝب ايػري كاتـ يف ايطاب ايٓؿطاٞ اسايتا٘     
اـؿس ايٓؿطٞ دٕٚ ازادل٘ ٜٚاتِ لكاِٝ سايتا٘     دٕٚ ازادل٘ اىل ايؤضطات املدتؿ١ اٚ ايطبٝب املدتـ اٚ ايطبٝب

َٝط٠ ؾ١ضسٞ ساَي١ت١ن١ ١٥ن١ٜٔ، ضاع١ ٚبٓا٤ا ع٢ً طًب َهتٛن ،  48يف َد٠ اللصٜد عٔ  ١ٜعين ١٥ط١ض ٖاتٛ ي
َٝو ٥اظاضٟ ْاٚ غهٞ ١ٖبٛٚ ن٠ٚٛ الٟ ت١بٝيب خ١ؾ١ض ظاْٞ ١َ١٥ ٥اظاضٟ ْاٚ غو ْٝـ١، ١٥َـ١    ١٥ط١ض ٖاتٛ ن١غ

َٞ َٜهٞ ١ْؾػ١ٝ، ١٥ظاْ َٟ بؤ  ٥اظاض َٝطزض َٜت٠ٚ١ ي١ ْاٚ خ١غت١خا١ْن١، بٓ ًَسض َٝ َٟ ١٥ٚ ؾ٠ٚ١ ٚ ١ْٖ َٞ زاخٌٝ بهط ١٥ب
َٜو ِض٠ٚاْـ١ٟ بهـات بـؤ ٥ـ١ٚ      َٜيَن ن١ ب١ ْٛٚغطاٚ ١َُٝ ١٥ٚ غ١اَلس١ٝت١ٟ بس٠ ٥ َٞ َٜين تاٜب١شي١ْسٟ خؤٟ، ١٥ب ؾٛ

َٟ ١ٜنػ١ض تـ١بٝيب ١َختـ١م ٜـإ تـ١بٝيب ١ْؾ     ١َٜٓ ٥ٝدتٝكاق١ٟٝ ن١ ١٥َٛغ١غ١نإ، ٚ ي١ٚ َٞ   ؾٛ ػـٞ بتـٛاْ
 زاخًٝٞ بهات ٚ ت١قُٝٞ ساَي١ت١ن١ٟ بهات، ١َ١٥ ١ْخؤؾ١ن١ خؤ١ٜتٞ، غٛثاؽ

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ ناى قباح
َٜع قباح بٝت ار:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
   ٟ ٍَ دــ١ْابٞ ٠ٚظٜــط ٥ــ١ّ َازز٠ٜــ١ غــٝاغ١ن١ ض٠نٝهــ١، بــؤ َــٔ  بــ١ ْٝػــب١ت ٥ــ١ٚ َــازز٠ٟ َــٔ ٖــاِٚضاّ ي١طــ١

َٜٓس٠ٚ١َ ١َؾّٗٛ ١ْبٛٚ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ زاٚا ي١ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ١٥ن١ّ ن١ غٝاغ١ٜ١نٞ  ؾ١خك١ٕ ن١ ن١ْس خٛ
َٞ، غٛثاؽ  .تط بؤ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ بسؤظ٠ٚ١ْ با ١َؾّٗٛ ب

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ زنتؤض٠ دٝٗإ
َٜع دٝٗإ امساعٌٝ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ  ث١ضي١َإ. ب١ض
َٞ ٠ٚظٜط زن١ّ، ١٥ظ ْٛن١ زنتؤضّ ٍ طْٛس٠ى، طْٛس٠نٞ ط١ي١نٞ زٜط، ١ْخؤؾ١ى ٖات١  َٔ ثطغٝاض٠ى ش د١ْاب
َٟ؟ ٜـ١عين            َٟ ٥ٝشايـ١ نـ١ّ بـؤ نـري َٞ ٖـ١ٟ، ٥ـ١ظ ز َٝت ١ْؾػـٝ ب١ضز٠غَك َٔ، َٔ ظاِْٝ ١٥ظ ١ْخؤؾـ١ عـ١الَات

َٟ َٟ ١َ نـٛ   ١٥َٔ س١م ١ٜ١ٖ ض٥٠ػ١ٕ ٥ٝشاي١ ن١ّ بؤ ١٥َٛغ١غ١ٜ١نا ١ْؾػٞ؟ ١٥ٚ َٟ ١٥ظٜـ زط١ٍ ١ْٖس زٚٚ
َٝتـ١ غـٝاغ١ نـطٕ نـٛ ت١سسٜـس بهـات،           ايطبٝب إ ٜدخٌ املاسٜض ،  )ع٢ً  ١٥ظـ١ ٜـإ ْـ١َٝيَن،ٜإ ب ؾـه١ًى ب

َٞ ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـ١ زاخٝـٌ بهاتـ١ ١٥َٛغ١غـ١نا ١ْؾػـٞ، ٥ـ١ظ ٚغـا          ْابٝت ت١بٝب١ى ١َْٛخت١م بٝذي ش ١ْؾػٝ
َٝـط َٛختـ١م سـ١م ١ٖٜـ١ ْـ١خ        َٝسط١ٖ١ّ، نـٛ ت١بٝبـ١نٞ غ ؤف ٥ٝشايـ١ نـ١ت ثؿـك ٖـ١ْكٞ سـ١قٞ ٖـ١ٟ       ت

َٝت١ نطٕ، غٛثاؽ َٞ َٔ ْابٝذي، الظ١َ غٝاغ١نا باؾن بٗ  زاخٌٝ ن١ت ٍ ١٥َٛغ١غ١نا ١ْؾػٞ، ١٥ظ١ ب ض٥٠ٝ
َٜع  َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-س غٛض٠ُستسػٔ ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ض  ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:-ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َا  ٕ.ب١ض
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زٚٚ دؤض ١ْخؤؾٞ ١ٜ١ٖ، ١ٜنٝإ ْاٟٚ )غاٜو(٠، ٠ٚ١٥ تـط )غـَٛا(١ٜ، ٜـ١عين ١ْخؤؾـ١ٝى ١ٖٜـ١ ِض٠بـك بـ١        
د١غ١ز٠ٚ١ٜٝ ١ٜ١ٖ، ١ْخؤؾ١ٝنٝـ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ١ْؾػ٠ٚ١ٝ ١ٜ١ٖ، ٥ٝشتُٝاي١ ٥ـ١ٚ خ١ي١يـ١ ١ْؾػـٝا١ْٟ يـ١     

َٝؿ َٟ خؤّ ز٠ضغ١ّ ٚ ثاؾإ ب١ غ١ض٥ َٟ، ٜإ ثؿت ٥ٝعتريابٞ ١ْؾػٞ ض١٥ٚٚزات ١َغ١ي١ٕ َٔ ١َ١ْٚ ١ ز٠ضن١ٚ
َٜهٞ       ــؤض َٝت١ الٟ زنت ــ َٞ ٚ به ــ١ب ــٞ ٖ ــ١ٝنٞ ز٠ضْٚٚ َٝو ١ْخؤؾ ــ ــ١ ١ْخؤؾ ــ١ ن ــ٠ٚ١ ظؤض ت١بٝعٝ ــ١ض ٥ َٝؿــ١، ي١ب ٥
د١غ١زٟ، ٜإ باتين، ز٠ّٚٚ، ١٥ٚ َاززا١ْٟ تط باغـٞ ٠ٚسـس٠ٟ عٝ دـٞ َٛغًـ١م ٥ـ١نات، باغـٞ ٥ـ١ٚ شٚٚض٠        

َُٝـ١ باغـٞ ١٥َٛٚغ١غـاتٞ      ١٥نات ن١ تؤ بؤ ١ْخؤؾت زاْا٠ٚ، ١٥ّ َازز١ٜ٠ ِض٠بـك بـ١ٚ َـازز    ٠ٟ تـط٠ٚ٠ ْٝـ١، ٥
َٝو ١٥َٛغ١غاتٞ غـ١سٞ ١ْؾػـٞ ١ٖٜـ١، ١٥َٛغ١غـاتٞ غـ١سٞ ١ْؾػـٞ        ١َّٝٝ، ن١ْس ١ْٚع غ١سٞ ١٥ن١ٜٔ، غ
     ،َٟ َٞ زاخـًِٝ ١٥نـ١ٕ يـ١ٚ َٝهِ بؤ زضٚغت ٥ـ١ب َٟ، ١َغ١ي١ٕ َٔ ساي١ًََت ١ٜ١ٖ )١٥نٝٛت(٠، ن١ ١ْخؤف ٠ٚض١٥طط

َٝهٞ تطٜـ ١ٜ١ٖ )نطؤْٝو(٠، ٠ٚ١٥ٟ  غؤظٟ ز٠ضْٚٚٞ، ٠ٚ١٥ف ؾ١ٖٝس غ١باح، ١٥ٚا١ْ َٛظ٠َٝٓٔ، ١٥َٛغ١غات
 ،ٍَ َٝٓٝت٠ٚ١ ْاٚ نؤ١َ َٝت٠ٚ١ ١ّٖ ٠ٚنٛ س١ٚا٠ٚ١ْ ٚا١ٜ، ١ّٖ ٠ٚنٛ ١ٜ٠ٚ١٥ ١ْخؤؾ١ن١ ب َٓٝ َٝسا ١٥َ ١ْخؤؾ١ن١ ت
ــ١ ناض٠غــ١ضٟ ٥ــايٛز٠ بــٕٛٚ ٥ــ١نات، ١ٖٜــ١           َٞ....ٜــ١عين ظؤضٕ، ١ٖٜ ــ١ض ٥ــ٠ٚ١ ٥ــ١ٚ ١٥َٛغ١غــاتا١ْ ١٥ب ي١ب

َٜـو يـ١            ناض٠غ١ضٟ نشـٍٛ ٥ـ١نات،   َٞ زنتؤض ١ٖٜـ١ ناض٠غـ١ضٟ َٛظ٠َٝٓـ١ٟ شْـإ ٚ ثٝـاٚإ ٥ـ١نات، بؤٜـ١ بـ١َي
َٟ بؤ  ١٥َٛغ١غ١ٜ١نٞ ز٠ضْٚٚٞ، غٛثاؽ َٝط َٝو بٓ َٜو بؤٟ ١ٜ١ٖ ١ْخؤؾ  .طْٛس

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
َٝساْٞ غ١اَل َٜـو نـ١ ٥ٝدت  ١ٖض٠ٚنٛ ضٕٚٚ نطز١ٜ٠ٚ١ْى، ١َ١٥ ظٜاتط ث ٝػاغـٞ ١ْؾػـٞ ْٝـ١ بـؤ     سٝات١ ب١ زنتؤض

 َٞ َٝـساْٞ     ٠ٚ١٥48ٟ بتٛاْ َٞ سٝذعٟ بهـات، ٜـ١عين ث َٝهٞ ؾ١زٜسٟ ١ٖبٛٚ بتٛاْ َٝو ن١ ساَي١ت غ١عات ١ْخؤؾ
َٝهٞ ت١قسٜط١ٜ، ١ٜعين ي١ٚ ساَي١تـ١  غ١اَل َٝت١ غ١ضٟ، نْٛه١ ساَي١ت س١ٝت خؤ ١٥ط١ض ١ْٜهات ١َغ٦ٛي١ٝت ْان

َٝسضا٠ٚ  َٜكاٟ ث َٞ، ي١غـ١ض ١ٖٓٝنـ١ف     غ١عات ١٥ٚ ١ْخؤؾ١ سٝذع بهات ي١ 48ِض ١٥َٛغ١غ١ٜ١ى ن١ ١ْؾػٞ بـ
َٞ )غيس٠   غاع١(،ؾ١ضَٛٚ غٝاغ١ٟ به٠ٚ١ْ١ ١٥48ْٛٚغ

َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 املاد٠ٕ ايطادض١ عػس٠ ضتؿبح املاد٠ اؿاد١ٜ عػس٠:
اىل اسد٣ َؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ  يًطبٝب غري املدتؿـ يف ايطب ايٓؿطٞ اساي١ املسٜض ايٓؿطٞ دٕٚ ازال٘ 

  ضاع١ يٝتِ لكِٝ 48عٓد ٚدٛد عالَات ٚاقش١ لدٍ ع٢ً ٚدٛد اقطسان ْؿطٞ غدٜد، ٚملد٠ اللصٜد ع٢ً )
 سايت٘ ٜٚهٕٛ بٓا٤ ع٢ً طًب َهتٛن ٜكدَ٘ يًذ١ٗ ايعالد١ٝ ٜٚعسض خالهلا ع٢ً ايطبٝب املدتـ.

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
ٍَ ١ْٝ؟ ب١ نؤٟ ز٠ْـط قبـٍٛ نـطا، ؾـ١ضَٛٚ بـؤ      ب١ٚ غٝ َٞ ي١ط١ ٍَ ١٥ٚ َازز١ٜ٠؟ ن َٞ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن اغ١ٟ خٛ

 َازز١ٜ٠نٞ تط
َٝط َٜع ب  عإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط:ٜب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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 املاد٠ ايطابع١ عػس٠ ضتؿبح املاد٠ ايجا١ْٝ عػس٠:
  َٔ ٖرا 15ٚ  14يصاَٞ املٓؿٛف عًٝٗا يف املادلني )جيٛش يًطبٝب ايٓؿطٞ املطؤٍٚ إ ادد ؾرت٠ ايدخٍٛ اال

  َأ ٖارا   14ايكإْٛ اىل َاد٠ اقؿااٖا ضابع١ اٜااّ ٚذياو اذا َاا اضاتُست املا زات املٓؿاٛف عًٝٗاا يف املااد٠ )           
ايكإْٛ ٚمل ٜهٔ يف االَهإ اؿؿٍٛ ع٢ً ايتكِٝٝ ايطيب املطتكٌ خالٍ ثالث١ اٜاّ االٚىل َٔ ايدخٍٛ االيصاَاٞ  

 َٔ ٖرا ايكإْٛ. 14ز اؾٗات املػاز ايٝٗا يف  املاد٠ َع اخطا
َٜع ْٝؿتُإ َطؾس:   ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 :13ن١ ١٥نات١ َازز٠ٟ  17َازز٠ٟ 

َٝٓـطاٚ يـ١ ٖـ١ضزٚٚ َـازز٠ٟ )          َٞ ثعٜؿهٞ ز٠ضْٚٚٞ ثـ١ضثطؽ َـا٠ٟٚ زاخٝـٌ بـْٛٚٞ بـ١خٛضتٞ ز٠ق ، ١٥14تٛاْ
َٜص بهات٠ٚ١ بؤ َا15٠ٚ َٝٓطا٠ٚنـ١ يـ١ َـازز٠ٟ     7ٟ ظؤضتطٜٔ )( ٟ ١٥ّ ٜاغا١ٜ زض ( ضؤش٠، ط١ض ٖاتٛ بٝـا٠ْٚٛ ز٠ق
َٟ يـ١ َـا٠ٟٚ    14 َٞ ال١ْٜٞ بؤ بهط ٟ ١٥ّ ٜاغا١ٜزا ٖات٠ٚٛ ب١ضز٠ٚاّ بٛٚ ٚ ١ْتٛاْطا ١َٖيػ١ْكاْسْٞ ثعٜؿهٞ ب

َٝهـطاٚ يـ١          3 ٍَ ٥اطـازاض نطزْـ٠ٚ١ٟ الٜـ١ْٞ ٥اَـاش٠ ث ضؤشٟ ١ٜن١َسا، ي١ّ ِضؤش٠ٟ ب١ خٛضتٞ زاخٌٝ بـ٠ٚٛ ي١طـ١
 .ٟ ١٥ّ ٜاغا١ٜ 14ازز٠ٟ َ

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف 

َٜع ١٥ظري عُط:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝبُٝٓٝإ ١ْٝ  ٠ٚنٛ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ت
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾ َٜع ز.ِض  :٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك-ٝسب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
      َٞ َٜٓسْٞ ٜاغـاٜٞ خـٛاضز٠ٚٚ ٚ ٖـ١َٟٛٚ ٥ـ١ب ْاظاب ت١قِٝ تٛبٞ َٛغت١قٌٝ ١ٜعين نٞ؟ زنتؤض ١َٖٟٛٚ غـٛ
      ،َٞ َٞ الٜـ١ٕ بـ َٞ بـ َٞ، ال١ٜٕ ١ٜعين نٞ؟ زنتؤض ٖـ١ض ٥ـ١ب َٝٞ ت١قِٝ تٛبٞ َٛغت١قٌٝ ب َٞ، ن١ ١٥َي َٛغت١قٌٝ ب

َٞ ٥ٝٗتُٝاّ ب١   ١َٓٗٝن١ٟ خؤٟ بسات، ١ٜعين ١٥ٚ َٛغت١ق١ًٝ َٔ ي١ط١َيٞ ِْٝ، غٛثاؽزنتؤض ١٥ب
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

َٞ قػ١ٟ ١ٜ١ٖ؟ ت١ْٝا غ١َري٠ خإ، ؾ١ضَٛٚ  ن
َٜع مسري٠ عبسار:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝ َٞ ظٜاز٠، ت١سػٌٝ ساغ١ً، ضؤتٝٓٝات ظٜاز ١٥نات، ث َٟ، غٛثاؽَٔ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ّ ث  ٜٛػت١ س١ظف بهط
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َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
َٟ  .ؾ١ضَٛٚ بؤ غٝاغ١ٟ ْٛ

 
َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 املاد٠ ايطابع١ عػس٠ ضتؿبح املاد٠ ايجا١ْٝ عػس٠:

  َٔ ٖرا 15ٚ  14ٓؿٛف عًٝٗا يف املادلني )جيٛش يًطبٝب ايٓؿطٞ املطؤٍٚ إ ادد ؾرت٠ ايدخٍٛ االيصاَٞ امل
  َأ ٖارا   14ايكإْٛ اىل َاد٠ اقؿااٖا ضابع١ اٜااّ ٚذياو اذا َاا اضاتُست املا زات املٓؿاٛف عًٝٗاا يف املااد٠ )           

ايكإْٛ ٚمل ٜهٔ يف االَهإ اؿؿٍٛ ع٢ً ايتكِٝٝ ايطيب املطتكٌ خالٍ ثالث١ اٜاّ االٚىل َٔ ايدخٍٛ االيصاَاٞ  
   َٔ ٖرا ايكإْٛ.14املػاز ايٝٗا يف املاد٠ )َع اخطاز اؾٗات 
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، بـ١ؽ تـ١ْٗا شَاض٠نـإ تـ١بٝعٞ ١َٖيـ١ ٥ـ١بٔ زنتـؤض٠، شَاض٠نـإ ١َٖيـ١ ٥ـ١بٔ نـ١             ب١ٚ غٝاغ١ٟ خٛ
  َٔٝ َٜٓسضاٜــ٠ٚ١ زٚاٟ  ، بـ١ طـؤِضٜين شَاض٠نـإ ٚ زاْـاْٞ ِض٠قـ١َٞ غـ١سٝح، بـ١ٚ غـٝاغ١ٟ نـ١         15ٚ  ٥14ـ١َي خٛ

ٍَ ١ْٝ؟ ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، بـؤ َـازز٠ٟ    َٞ ي١ط١ َٞ ي١ط١َي١؟ ن ٠ٚ١٥ٟ ن١ ِض٠ق١َ١نإ ت١غًٝح نطا، ن
 زٚاتط ؾ١ضَٛٚ

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 املاد٠ ايجا١َٓ عػس٠ ضتؿبح املاد٠ ايجايج١ عػس٠:
ٓؿطٞ ايصاَٝا باسد٣ َؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ النجس َٔ اضبٛع اال بعد اداسا٤ ايتكٝاِٝ   الجيٛش ابكا٤ املسٜض اي

ايٓؿطٞ يًُسٜض بٛاضط١ ايًذ١ٓ ايطب١ٝ املدتؿ١ اييت لػهًٗا فًاظ ايؿاش١ ايٓؿطا١ٝ عًا٢ إ ٜسضاٌ لكٝاِٝ       
و، ٚيف سايا١  ايؿش١ ايٓؿط١ٝ  خالٍ ضبع١ اٜاّ َٔ اضتبكا٤ املسٜض ايصاَٝا ٜٚسؾل بُٗا ايُٓٛذز املطاتددّ ياري  

عدّ اضتٝؿا٤ ٖرٙ االدسا٥ات يف املٛاعٝد احملدد٠ لٓتٗٞ ساي١ ايدخٍٛ االيصاَٞ يًُسٜض ٚلتشٌُ َؤضط١ َاقد 
يؿاش١  افًاظ  ٍ ايصاَٞ يًُسٜض  اذا مل لؿادم ٜٓذِ عٔ ذايو َٔ اثاز ٚيف دُٝع االسٛاٍ لٓتٗٞ ساي١ دخٛ

 ايٓؿط١ٝ  ع٢ً ْتا٥ر ايتكِٝٝ ايٓؿطٞ املكد١َ ايٝٗا.
َٜ  ع ْٝؿتُإ َطؾس:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 14ن١ بؤت١ َازز٠ٟ  18َازز٠ٟ 

َٝٓتـ٠ٚ١، ثـاف      َُٝ َٝو ي١ ز٠ظطانـاْٞ سهَٛٝـسا ب َٞ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٞ ب١خٛضتٞ ي١ ١ٖؾت١ٜ١ى ظٜاتط ي١ ١ٜن ْاب
َٞ، نــ١ ز٠غــت١ٟ طؿــك     ٥ــ٠ٚ١ ١َٖيػــ١ْكاْسْٞ ز٠ضْٚٚــٞ يــ١ الٜــ١ٕ يٝص١ْٜــ١نٞ ثعٜؿــهٞ ثػــجؤض٠ٚ٠ بــؤ نطابــ

ــك      ت١ْس ــك ت١ْسضٚغ ــت١ٟ طؿ ــؤ ز٠غ َٟ ب ــطزض َٝ ــ١ْكا١ْن١ بٓ َٞ ١َٖيػ ــ١ب َٝيَن ٚ ٥ ــ١ٖ ــٞ ٥ َٝه ــٞ ث ــك ز٠ضْٚٚ ضٚغ
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ِضؤشزا ي١ٚ ِضؤش٠ٟ ن١ ١ْخؤؾ١ن١ ب١خٛضتٞ طًسضا٠ٚتـ٠ٚ١، صيْٛٚـ١ٟ بـ١ناضبطزٚٚف بـؤ      7ز٠ضْٚٚٞ ي١ َا٠ٟٚ 
َٜهاضا١ْ ي١َا٠ٟٚ زٜـاضٟ نـط   َٝهسا ١٥ط١ض ١٥ّ ِض َٟ، ي١ نات َٝض ١٥نط َٜٔ ٥ـ٠ٚ١    ١٥ّ ١َب١غت١ ٖاٚث اٟٚ خؤٜـسا ْـ١نط

َٞ ثاف  َٜت ٚ ز٠ظطا ب١ضثطؽ ١٥ب َٝس َا١ٜ٠ٚى  ي١ٚ ض٠ٚ٠ٚ ِضٚٚبسات، يـ١  ١ٖض باضٟ ب١خٛضتٞ ١ْخؤف نؤتاٜٞ ث
َٜت ١٥ط١ض ٖاتٛ ز٠غت١ٟ طؿك ت١ْسضٚغك  َٝس َٜو باضٟ زاخٌٝ بْٛٚٞ ب١خٛضتٞ ١ْخؤف نؤتاٜٞ ث ١َٖٛٚ باض

 ناْٞ ثٝؿه١ف نطاٚ ١ْزاتز٠ضْٚٚٞ ِض٠ظا١َْسٟ ي١غ١ض ١٥صتاَٞ ١َٖيػ١ْكاْس١ْ
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 .ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف
َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝبُٝٓٝــإ ١ٖٜــ١ٕ زٚاٟ ٥ــ٠ٚ١ٟ ز٠غــت١ٟ طؿــك ث١غــٓس ْــ١نطا،     ثؿــتكريٟ َازز٠نــ١ ١٥نــ١ٜٔ، بــ١ؽ تــ١ْٝا ت

َٝيَن، ٥ـ١ٚ  ٗا ١٦ٖٝ عا١َ يًؿش١ ايٓؿط١ٝ ، اييت لػهًز٠غت١ٟ طؿك ) َٝهٝإ ١٥ٖ يٝص١ْنإ ز٠غت١اَلتٞ ٠ٚظٜط٠ ث
١َّٝٝ ٚ ِضٜـعٟ نؤتـا       َٟ، يـ١ ِضٜـعٟ غـ َٜتـ١ )    ز٠غت١اَلت١ٟ ١ٜ١ٖ، ٥ـ٠ٚ١ الزض دتٓـ١  ٜٝـ ٦ٜ١ٖـ١ٟ عاَـ١ ٖاتٝـ١ بهط

 ٓؿػ١ٝ(، غٛثاؽايكش١ اي
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ظٜطؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚ
َٜه١ٚت س َٜع ز.ِض  ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:-١َ ضؾٝس١ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٔ ثؿتكريٟ ٜاغان١ ١٥ن١ّ، ب١اَلّ ١٥ط١ض يٝص١ْن١ٟ َٛساؾ١ظ٠ ٜإ ١َدًٝػـ١ن١ نـؤ ْـ١بؤ٠ٚ ٚ بِطٜـاضٟ ْـ١زا      
َٝػــتا تاٚا١ْنــ١َإ خػــتؤت١             َُٝــ١ ٥ َٟ، تــاٚاْٞ ْــ١خؤف نــ١ٝ؟ ١َغــ١ي١ٕ ٥ نــ١ ١ْخؤؾــ١ن١ زاخٝــٌ بهــط

َٞ ١٥َا١ْ ض ي١ دٝـاتٞ زنتـؤضٟ   غ١ض. ...١ٜعين ظؤضداض ي١ غاَي١ٟ ع١ًَٝات ن١ زنتؤضٟ د١ضاس١ن١ تاخري ١٥ب
َٜتـ٠ٚ١،       َٝٔ ١ْخؤؾ١ن١ ع١َ١يٝات ْان١ٜٔ، ١٥ٚ ق١ضاض٠ ت١قطٜبـ١ٕ سـ١م يـ١ ْـ١خؤف ٠ٚض١٥طط د١ضاس١ن١ ١٥َي

َٜتــ١ ١٥صتَٛــ١ْٞ يٝصْــ١ٟ َٛساؾــ١    َٟ، بهط َِٝ باؾــ١ ٥ــ٠ٚ١ٟ ٥ــاخري الزض ــط٠ٟ ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ َــٔ ثــ َٜ ظ٠ ٚ ٥ــ١ٚ ز
َٞ ١٥طــ١ض يــ١ ١ٖؾت١ٜــ١ى ١ْخؤؾــ١ن١ زاخٝــٌ ْــ١بٛٚ، ٥ــ١زٟ ١ْخؤؾــ١ن١ نــٞ؟   ًَــ َٟ، ٜــ١عين ب ٥ــ١خريٜـ الزض

 غٛثاؽ
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ت١ْٗا ٥ا١ْٖط خإ، ؾ١ضَٛٚ َٞ ت  ن
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜ َٝط٠ ١ْخؤؾ١ن١ٜ١، بؤٜـ١ ت٥١ٝـسٟ ١٥نـ١ّ،    ثؿتكريٟ ي١ ب١ض ع ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك ١٥ن١ّ، ؾٝع١ًٕ ١َب١غت ي

 غٛثاؽ
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َٜع  َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ستُس غٛض٠سػٔ ب١ض  د
َٜباظ  .ؾ١ضَٛٚ زنتؤض ِض

 
َٜباظ ؾتاح: َٜع ِض  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜع ٠ٚظٜـط يـ١ ضاغـتٝسا ٥ـ١ٚ ِضغـت١ٜ١ ١َ        َٝبٝٓٝـ١ٟ بـ١ض ب١غـك يـ٠ٚ١ ْٝـ١ نـ١ ١٥طـ١ض يٝص١ْنـ١       غ١باض٠ت ب١ٚ ت

َٞ ١٥طـ١ض ِض٠ظا١َْـس ْـ١بٛٚ، ٚاتـ١           ٠ٚاَلَٞ ١ْزا٠ٚ١ٜ، ٠ٚاَلّ ١ْزا٠ٚ١ْ دٝـاٚاظ٠ يـ١ ِض٠ظا١َْـسٟ ز٠ِضْـ١بِطٜٔ، ٥ـ١َي
َٜٝٛػـذي ٖـ١بٝض           يٝص١ْن١ بِطٜاضٟ زاخٌٝ نطزْـٞ ِض٠تهطزؤتـ٠ٚ١، ٚ يٝص١ْنـ١ ٚاٟ بـٝين نـ١ ٥ـ١ٚ ١َضداْـ١ٟ ث

ٞ بـ١ظؤض بـْٛٚٞ ْٝـ١، ٥ـ١ٚنات يٝص١ْنـ١ ِض٠ظا١َْـسٟ ز٠ضْـ١بِط٠ٜٛ، بـ١َيهٛ         ي١غ١ض ١ْخؤؾ١ن١ بؤ زاخٌٝ نطزْ
َٞ ١٥طـ١ض   َٜع ٠ٚظٜط باغٞ ١٥نات ٠ٚ١٥ ١٥ٚ ساَي١ت١ٜ١ ن١ ١٥َي زاخٌٝ نطزْٞ ِض٠تهطزؤت٠ٚ١، ب١اَلّ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ب١ض

َٞ سي      َٝتـ٠ٚ١  يٝص١ْن١ ٠ٚاَلَٞ ١ْزا٠ٚ١ٜ، ٠ٚ١٥ زٚٚ ساَي١تٞ دٝاٚاظ٠، بؤٜـ١ ٥ـ٠ٚ١ٟ ِض٠ظا١َْـسٟ ١ْزا١ْنـ١ ٥ـ١ب َٓٝ
َٜت٠ٚ١  ١٥ط١ض يٝص١ْن١ ِض٠ظا١َْسٟ ١ْزا ١٥ٚ نات زاخٌٝ بْٛٚٞ ب١ظؤض ٥ًٝػا ١٥نط

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ي١َإ:-ب١ض  د
َٜتإ  ؾ١ضَٛٚ غٝاغ١ٟ ْٛ

َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 املاد٠ ايجا١َٓ عػس٠ ضتؿبح املاد٠ ايجايج١ عػس٠:
جيٛش ابكا٤ املسٜض ايٓؿطٞ ايصاَٝا باسد٣ َؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ النجس َٔ اضبٛع اال بعد اداسا٤ ايتكٝاِٝ   ال

ؾ١ٓ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ يف احملاؾعا١  ملدتؿ١ ع٢ً إ ٜسضٌ ايتكِٝٝ اىل ايٓؿطٞ يًُسٜض بٛاضط١ ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ا
طتددّ يريو، ٚيف مجٝع االسٛاٍ لٓتٗٞ ساي١ خالٍ ضبع١ اٜاّ َٔ ابكا٤ املسٜض ايصاَٝا ٜٚسؾل بُٗا ايُٓٛذز امل

ايدخٍٛ االيصاَٞ يًُسٜض اذا مل لؿادم اؾ١ٓ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ يف احملاؾع١ ع٢ً ْتا٥ر ايتكِٝٝ ايٓؿطٞ املكد١َ 
 ايٝٗا. 

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
 قػ١ت ١ٜ١ٖ؟ 

َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ض  ي١َإ.ب١ض

َٝك١ٜؿتبِ، يٝص١ْٟ ١ٜن١ّ َٛخت١ق١ ن١ ١َٖٛٚ ت١بٝيب ١ْؾػـ١ٓٝ، ٠ٚنـٛ ١٥َٛغ١غـ١ن١ نـ١ يـ١       ٠ٚ١٥ٟ َٔ ت
َٝٔ   ؾٓا١ ايؿاش١ ايٓؿطا١ٝ ،    إ ٜسضاٌ ايتكٝاِٝ اىل   ١ْخؤؾدا١ْن١ٜ١ ٥ٝـ ٥ـ١نات، ٥ـ٠ٚ١ٟ ز٠ّٚٚ )   ١٥طـ١ض ٥ـ١َي

َٝٛإ زٚٚ يٝ َٜعطا ظٜاز ١٥ن١ٜٔ، تانٛ دٝاٚاٟ ي١ ْ  ص١ْن١ بهاتٚؾ١ٟ َٛساؾ١ظ٠ ي١ ثاض
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
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َٜهٞ تط ٠ٚ١َٜٓ داض  بٝدٛ
َٜعز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض

 املاد٠ ايجا١َٓ عػس٠ ضتؿبح املاد٠ ايجايج١ عػس٠: ب١
ِٝ الجيٛش ابكا٤ املسٜض ايٓؿطٞ ايصاَٝا باسد٣ َؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ النجس َٔ اضبٛع اال بعد اداسا٤ ايتكٝا  

ؾ١ٓ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ يف احملاؾعا١  ملدتؿ١ ع٢ً إ ٜسضٌ ايتكِٝٝ اىل ايٓؿطٞ يًُسٜض بٛاضط١ ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ا
خالٍ ضبع١ اٜاّ َٔ ابكا٤ املسٜض ايصاَٝا ٜٚسؾل بُٗا ايُٓٛذز املطتددّ يريو، ٚيف مجٝع االسٛاٍ لٓتٗٞ ساي١ 

يف احملاؾع١ ع٢ً ْتا٥ر ايتكِٝٝ ايٓؿطٞ املكد١َ  ؾ١ٓ ايؿش١ ايٓؿط١ٍٝ االيصاَٞ يًُسٜض اذا مل لؿادم ايدخٛ
 ايٝٗا. 

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د
ٍَ ْٝـ١، بـ١ ظؤضٜٓـ١ٟ ز٠ْـط      ٍَ ١ْٝ؟ ت١ْٝا ١ٜى ١٥ْساّ ي١ط١ َٞ ي١ط١ َٞ ي١ط١َي١؟ ن َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن ب١ٚ غٝاغ١ٟ خٛ

 ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط
َٝطٜعإ امساعٌٝ  َٜع ب  غ١ضٖٓط:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 املاد٠ ايتاضع١ عػس٠ ضتؿبح املاد٠ ايسابع١ عػس٠:

يف اؿاالت اييت ٜتعرز ؾٝٗا اسكاز املسٜض بايٛضا٥ٌ ايعادٜا١، ٜاتعني عًا٢ اساد االقاازن َأ ايدزدا١ االٚىل اٚ        
الطبا٤  يػسض ؾشاـ  ايجا١ْٝ يًُسٜض ايٓؿطٞ  عسض االَس ع٢ً قاقٞ ايتشكٝل الؾداز ايكساز الْتدان اسد ا

ساي١ املسٜض ٚلكسٜس َا اذا ناْت سايت٘ لطتدعٞ ايدخٍٛ االيصاَٞ يًُؤضطات ٚيًكاقٞ املرنٛز إ ٜأَس بٓكً٘ 
 اىل اسد٣ َؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ ايعا١َ يًعالز اذا َا قسز ايطبٝب ايٓؿطٞ ساد١ املسٜض اىل ذيو.

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝو يـ١ خعَـاْٞ ثًـ١ ٜـ١ى ٜـإ ثًـ١       ي١ٚ ب َٟ ي١غ١ض ١ٜن َٜك١ٟ ٥اغاٜٞ ٥اَاز٠ بهط َٟ ١ْخؤف ب١ِض اضا١ْٟ ْاتٛاْط
   َٞ َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ بؤ ز٠ضنطزْٞ بِطٜاض، ب١ ْـاضزْٞ ٜـ١ن زٟٚٚ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٞ باب١ت١ن١ غات١ ب١ضز٠ّ زاز٠ٚضٟ ي

َٝيَن ن١ باض٠ن١ٟ زا َٜت ٚ ي١ ثعٜؿه١نإ بؤ ثؿهٓٝين باضٟ ١ْخؤؾ١ن١ ٚ بٝػ١غي خٌٝ بْٛٚٞ ب١خٛضتٞ ١٥خٛاظ
ــاْٞ        ــ١ ز٠ظطان َٞ ي ــ١ن ــؤ ٜ ــسات ب ــت٠ٚ١ٟٓ ب ــ١ طٛاغ ــ١ضَإ ب ــ١ ؾ ــؤٟ ١ٖٜ ــاٚبطاٜٚـ ب ــإ، زاز٠ٚضٟ ْ ــؤ ز٠ظطان ب

           ٛ  ٚ نـ١ ١ْخؤؾـ١  ت١ْسضٚغك ز٠ضْٚٚـٞ طؿـك بـؤ ناض٠غـ١ض نـطزٕ طـ١ض ٖـاتٛ ثعٜؿـهٞ زضْٚٚـٞ بِطٜـاضٟ زابـ
َٜٝٛػك ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ  ز٠ض١ْٝٚٚن١ ث

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠  َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د-ب١ض
 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ؾ١ضَٛٚ

َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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َٝبُٝٓٝإ ١ْٝ، غٛثاؽ  .ٖٝض ت
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 .ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  :٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك-ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث  ١ضي١َإ.ب١ِض
َٝو     ايجا١ْٝ ، ١ٜن١ّ )ايسضد١ االٚزي اٚ  ١َغ١ي١ٕ زاٜو ٚ باٚى ٚ بطاٚ خٜٛؿو، ٥ـ١ٟ ١٥طـ١ض ْـ١ٜبٛٚ؟ ١ْخؤؾـ

َٜتــ٠ٚ١، ز٠ّٚٚ )    َٞ ســ١يٞ بــؤ بسؤظض اسااد االطبااا٤ ١ٖٜــ١ ي١غــ١ض دــاز٠ نــ١ٚت٠ٚٛ ٚ ن١غــٞ ْٝــ١؟ ٥ــ٠ٚ١ف ٥ــ١ب
َٟ، نـْٛه١ )اسـسٟ      ايٓؿطٝني ،  َٝـط َٜهٞ ١ْؾػـٞ بٓ َٞ زنتـؤض َٜتـ٠ٚ١،      طبٝباا قاظٟ ١٥ب ٖـ١َٛٚ ١٥تٝباٜـ١ى ١٥طط

َٞ، ١َغـ١ي١ٕ دـاضٟ ٚا ١ٖٜـ١  ؾـٛضت١ٟ ١ْدـس٠ ْـ١خؤف        ٗات ذات ايعالق١  ايجا١ْٝ اٚ اؾ)ايسضد١ االٚزي اٚ  بـ
َٟ ١٥ٜٗيَن بؤ خ١غت١خا١ْ، نابطا١ٜى ي١غ١ض داز٠ ن١ٚت٠ٚٛ، ١٥ٟ ٠ٚ١٥نٞ؟ ١ْ بطاٟ ١ٜ١ٖ، ١ْخٛؾـو،   ١٥ن١ٚ

َٜعإ خ١َيه١ن١ َٞ ١٥نـ١ٕ، دـاضٟ ٚا ١ٖٜـ١         ظؤضب١ٟ ١٥ٚ ساَي١تا١ْ ب١ض َٝٔ، ظؤضدـاض ٚاغـت١َإ ثـ َٞ ٥ـ١ٖٓ ٚاظٟ ي
َٞ، غٛثاؽ ٠َٛٝ ب َٝٔ ْاٜب٠ٚ١ْ١ٜ١ با الٟ ٥ َٝٔ ١ْخؤؾ١ن١تإ باؾ١ بٝب٠ٚ١ْ١، ١٥َي  ١٥َي

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ي١َإ:-ب١ض  د
َٝطٜعـإ غـ١ض١ٖ       َٞ قػ١ٟ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ّ َازز٠؟ )قـباح بٝـت ار، ٥اٖـ١ْط عـاضف، ب ْط، تـاضا ١٥غـع١زٟ(   ن

 ؾ١ضَٛٚ ناى قباح
َٜع قباح بٝت ار:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
( َٞ َـٔ ظاْـِٝ   يف اؿاالت اييت ٜتعرز ؾٝٗا اسكاز املسٜض بايٛضاا٥ٌ ايعادٜا١ ،   ب١ ْٝػ١بت ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ن١ ١٥َي

َٜت٠ٚ١ ٠ٚغا٥ًٝٞ عاز١ٜ ن١ٝ نـ  َٝٓاغ١ٟ ١ْنطا٠ٚ، ِضٕٚٚ بهط َٝط٠ ث ١ ٥ٝشـعاضٟ َـ١ضٜع ٥ـ١نات،    ٠ٚغا٥ًٝٞ عاز١ٜ ي
ٍَ ض٥٠ٞ د١ْابٞ ٠ٚظٜطّ ن١ ١٥قاضٜيب ١ْخؤف ب١ ز٠ض٠د١ ١ٜى ٚ زٚٚ ١٥ط١ض ١ْبٛٚ؟ ٚ ١٥ّ غٝاغ١  زٚٚ، ي١ط١

َٜت١ ) َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ١٥ّ غٝاغ١ بهط َٜص٠ ي١ط١َيٞ ِْٝ ث يف اؿااالت ايايت ٜتعارز ؾٝٗاا اسكااز املاسٜض       زٚٚض ٚ زض
َأ ايدزدا١ االٚىل اٚ ايجاْٝا١ يًُاسٜض عاسض االَاس عًا٢ قاقاٞ          بايٛضا٥ٌ ايعاد١ٜ، ٜتعني ع٢ً اساد االقاازن  

 ١٥ٚاْٞ تط ب١ ض٥٠ٞ َٔ ٥ٝعاؾ١ٜ١، غٛثاؽايتشكٝل الؾداز ايكساز ؾًب املسٜض ، 
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 طزٟ، غٛثاؽقػ١ناْٞ َٔ ناى قباح ن

َٜع  َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ستُس غٛض٠سػٔ ب١ض  د
َٝطٜعإ خإ  .ؾ١ضَٛٚ ب
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َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ضٖٓط: َٜع ب  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ب١ ْٝػ١بت ١٥ٚ ١ْخؤؾا١ْٟ نـ١ ْٛٚغـطا١ٜ ٥ـ١ٚ ن١غـ١ٟ نـ١ ْعٜهـ١ ز٠ض٠دـ١ ٥ـٛال، ٥ـ٠ٚ١ قـ١ٜٓا، ز٠ض٠دـ١ٟ            
 ٞ َٝه١غـ١، ٥ـ١ٚ           ز٠َٚٚٝـ ططْط ١ْٝ، ١٥ٚ ن١غ١ٟ ن١غـ َِٝ غـ١ٜط٠ ظؤض باغـٞ ٥ـ٠ٚ١ ١٥نـ١ٕ نـ١ ب ْٝـ١ ظؤض ثـ

         ،َٞ َٝهـ١ؽ بـ َٝك، ٠ٚظاض٠تـٞ ناضٚبـاضٟ نؤ١ََيةٜـ١تٞ ن١غـ١ٝتٞ، ْٝـ١ نـ١ؽ ب ن١غ١ٟ ن١غٞ ١ْٝ سه١َٛت ن١غ
َٝـٞ ٠ٚظاض٠تـٞ ناضٚبـاضٟ نؤ١ََياٜـ١تٞ          ًَ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ١٥ٚ ن١غ١ٟ ن١ ز٠ض٠دـ١ٟ ١ٜنـ١َٞ ْٝـ١ ٥ـ١تٛاْٞ ب

 ٠ٚ، غٛثاؽب١ضثطغ١ ي١غ١ض ١٥
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ تاضا خإ
َٜع تاضا ١٥غع١زٟ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜع ٠ٚظٜط به١ّ، ١٥ّ ز٠ض٠د١ٜ١ ن١ خ١َيو ١٥ْاغِ بؤ  ٍَ ٠ٚ١٥ّ ثؿتكريٟ قػ١ٟ ب١ض َٝط٠ زٜػإ ي١ط١ ب١ضاغك ي

َٝهٔ ي١ َاَي٠ٚ١ ١َٖٟٛٚ باضٟ  َٝٝا١ْ  صي١ْٚٛ ن١ْس ن١غ َٝو زضاٚغـ َٞ خٛؾو ٚ بطإ، ن١غ ز٠ضْٚٚٝإ خطاث١، غ
َٝـط٠ ز٠ضدـ١ ١ٜنـ١ّ ٚ ز١َ٠ٚٚنـ١، ز٠ّٚٚ         َٞ ي َٝه١ بؤ ١ْقٌ نـطزٕ بـيَب، ٥ـ١ب َٞ ن١ ساَي١ت َٟ ١َدبٛٚض ب َٝس ٚاٟ ي
َٝٝـ١   َٜٝٛػك ث ١ٜ٠َٛٝن١ ث َٝهٞ ٥ٝعتريابٞ ١ْؾػٞ ب١ ؾ َٞ ساَي١ت َٝو ن١ بعاْ َٞ ٥ٝعاؾ١ٟ ١ٖضن١غ َٞ، ب١َيهٛ ١٥ب ١ْب

َٝــط٠، نــْٛه١ ظؤضدــاض ١٥َــ١    نــ١ َٟ بــؤ ٥ــ١ٚ ١٥َٛغ١غــ١ٜ١ ساَي١ت١نــ١ ســ١قٞ بــس٠ٜيَن ي ْــ١خؤف ْــ١قٌ بهــط
َٞ قـاظٟ تـ١سكٝكٞ تـ١بٝعٞ      ِضٜٚٚسا٠ٚ، ز٠ّٚٚ، تٛبٞ ع١زيٞ ١ْؾػٞ تا ن١ْس نؤت١ ْاٚ ١٥ّ قا٠ٚ١ْْٛ تا بتـٛاْ

َٞ بـ١ ض    َٜـو ٥ـ١ٚ ساَي١تـ١    ٠ٚ١٥ ق١ضاض ْازات، ١ٖض زٜػإ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ضْٚٚٞ نطز٠ٚ٠، ١٥ٚ قاظ١ٜ ٥ـ١ب ٠َٛٝض ث
َٝو ١ٜ١ٖ،  ت١سسٜس بهات؟ ١َ١٥ زنتؤض ت١سسٜسٟ ١٥نات، ١٥ط١ض تٛبٞ ع١زيٞ ١ْؾػ١ٝن١ دٛزا١ٜ، ١َ١٥ ظاْٝٓ
            ٍَ ََٜك يـ١ٚ ساَي١تـ١ ِض٥٠ـٞ بـسات ي١طـ١ َٝهٞ ٥ـ١زض َٝـط٠ٚ٠ سـ١ق ٍَ قا١ْْٛنـ١، ي ١ّٖ ْاس١ٟٝ ز٠ضْٚٚٞ، ٖـ١ّ ي١طـ١

َٞ بـ١ ساَيـ١تٞ         يٝص١ْٟ تٛبٞ بؤ زاخٌٝ بْٛٚٞ ٥ـ١ٚ ن١غـا١ْ، ٚ ٚابـ    َٝو ْـاتٛاْ عاب يـ١ َـاؼي َطؤظـٞ ٖـ١ض ن١غـ
َٝو زاخٌٝ بٕٛٚ بيَب، ب١ٚ ٠ٚغا٥ًٝٞ ٥ٝعتٝازٟ ٠ٚنٛ ناى غ١باح ٚتٞ، س١ظ ١٥نـ١ّ ٠ٚغـا٥ًٝٞ    ٥ٝذباض ٖٝض نات
  َٞ َٞ به١ٜٔ؟ ١ٖض ٥ـ١ب َٝؿري؟ ب١ ظصتري بٝب١غتري؟ نٞ ي ٥ٝعتٝاز١ٜن١ ٥اٜا بٝد١ٜٓ١ ْاٚ غ١ٜاض١ٜ٠ن٠ٚ١؟ ِضاٟ ن

َٞ ض٥٠ٞ بسات ب١ؽ ِض٠ظا١َْس١ٜ َٞ ي١ٚ ن١غ١ٟ ١٥ط١ض خؤٟ ٥رياز٠ٟ ؾ١قس نطز٠ٚٚ ٚ ْاتٛاْ نٞ تا ِضاز١ٜ٠ى ١ٖب
َٜتـ٠ٚ١     َٟ بؤَـإ ضٕٚٚ بهط َٝو، نؤٕ ١ْقٌ ٥ـ١نط َٞ ٠ٚنٛ ٥ٝٓػاْ ١ٜ٠َٛٝنٞ ن١ تٝاٜسا سكٛقٞ سؿع ب َٞ ب١ ؾ ١٥ب

َٟ؟  تا َٛاؾل بري ي١غ١ض ١٥ٚ خاَي١ ن١ نؤٕ ١ْقٌ بهط
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكط-ب١ض  ٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:د



 59 

١ٜ٠َٛٝنٞ َــٛضادٝعٞ   َٜعإ ظٜــاتط ٥ــ١ّ َــازز٠ ١َب١غــك ٠ٚ١٥ٜــ١ ١٥طــ١ض ١ْخؤؾــ١ن١ ْــ١تٛاْٞ بــ١ ؾــ ٠ٚال بــ١ض
َٜٝٛػــك بــ١   َٜهٞ ١ْؾػــٞ بــؤ ٥ٝشايــ١ نــطزٕ بــؤ زاخٝــٌ بــٕٛٚ، يــ١ّ ساَي١تــ١ ث تــ١بٝعٞ بٝبــ١ٟ بــؤ الٟ زنتــؤض

َٞ ١٥ّ ق١ضاض٠ ٥ٝب ؽ بهات؟ نـ١  َٞ ١٥ب َٜهٞ قاظٟ ١ٜ١ٖ، ن َٝو       ق١ضاض ؽ ٚ نـاضٟ، خـؤ ١٥طـ١ض نـ١ؽ ٚ نـاضٟ ٜـ١ن
َٝكا١ْ ١ٖض س١قٞ ١ْٝ،  ١َٜٓ، س١قٞ ب َٝط ٠ٚغا٥ًٝٞ عازٟ بٝبات بؤ ١٥ٚ ؾٛ ١ٜ٠َٛٝنٞ تط، ب١ غ َٞ ب١ ؾ س١قٞ ١ْب
١َ١٥ ت١سػٌٝ ساغ١ً، بؤ١ٜ ظٜاتط بـؤ ٥ـ١ٚ ساَي١تـ١ ٥ٝعتٝازٜا١ْٜـ١ نـ١ٚا زاٜـو ٚ بـاٚى ٜـإ ن١غـٞ ١ٜنـ١َٞ           

١ٜ٠َٛٝنٞ ت١بٝعٞ ٥ٝشايـ١ بهـات بـؤ ١٥َٛغ١غـ١ٜ١نٞ غـ١سٞ ٥ـ١ٚ        ١ْخؤؾ١ن١ ١٥ط١ض ١ْٜتٛاْٞ ١ْخؤف ب١ ؾ
َٜكاٟ تط، ؾ١ضَٛٚ َٟ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ب١ِض َٝو ٠ٚضطط َٜٓ َٜٝٛػت١ ض٥٠ٞ ؾٛ  .نات ث

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:-ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

٥ـ٠ٚ١  سمسٝا١ يف سايا١ عادّ ٜتٛاداد اقاازن       ٜتعني ع٢ً اسد االقازن َٔ ايدزد١ االٚىل اٚ ايجا١ْٝ اٚ اؾٗات اي
س١ي١، ١َغ١ي١ٕ ؾٛضت١ٜ١، ثؤيٝػ١، ن١ ١٥بٝيَن ٠ٚظع١ن١ ٚا١ٜ ٜإ ٠ٚظاض٠تٞ ناضٚباضٟ نؤ١ََيا١ٜتٝـ١، نـ١ٚتت   

َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ  دٝٗات ض٠مس١ٝ ظات عٝ ق١ ١٥ٜكط
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ بؤ زٚا غٝاغ١
َٜع ز.ِضؤشا  ٕ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ي١َإ  ب١ض
 زٚا غٝاغ١ٟ يٝص١ْٟ ت١ْسضٚغك ٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ
 املاد٠ ايتاضع١ عػس٠ ضتؿبح املاد٠ ايسابع١ عػس٠:

يف اؿاالت اييت ٜتعرز ؾٝٗا اسكاز املسٜض الَتٓاع٘، ٜتعني ع٢ً اسد االقازن َأ ايدزدا١ االٚىل اٚ ايجاْٝا١ اٚ     
ايدزد١ االٚىل اٚ ايجا١ْٝ اٚ ا١ٜ د١ٗ زمس١ٝ كتؿ١ عسض االَس ع٢ً قاقاٞ ايتشكٝال   اسد اقازن املسٜض َٔ 

الؾداز ايكساز الْتدان اسد االطبا٤ ايٓؿطٝني يػسض ؾشـ ساي١ املسٜض ٚلكدٜس َا اذا ناْت سايت٘ لطتدعٞ 
يؿش١ ايٓؿط١ٝ ايدخٍٛ االيصاَٞ ملؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ ٚيًكاقٞ املرنٛز إ ٜأَس بٓكً٘ اىل اسد٣ َؤضطات ا

 ايعا١َ يًعالز اذا َا قسز ايطبٝب ايٓؿطٞ ساد١ املسٜض اىل ذيو.
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض  د

ٍَ ١ْٝ؟ ت١ْٝا  َٞ ي١ط١ َٞ ي١ط١َي١؟ ن َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن ٍَ ١ْٝ، ٚات١ ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط  2ب١ٚ غٝاغ١ٟ خٛ ١٥ْساّ ي١ط١
َٜٓري، تا غب١ٟ غ١عات ث١غٓس نطا، نؤتاٜٞ ب١ زاْٝؿتين ١٥َِطؤَ  زٚاٟ ٠ِْٛٝضؤ 2-31إ ز

 
 
 

            ز.سػٔ ستُس غٛض٠                                         غت اظيس عبسار                ؾط                       
َٝكطَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                                         غهطت                                        ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ      ٟ غد



 61 

َٝطام                                               نٛضزغتإ – نٛضزغتإ                      َٝطام                            – ع  ع
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 ( 71ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٞ ؾ١ػي١ َٜه١ٚتٞ  غ  3171\5\71ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (18ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 َٞ َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١غ  71/5/3171 ض

َٝط )   َٞ  ضؤشٟ زٚاٟ ْٝــ٠ِٛضؤٟ(ٟ 5115ناتــصَ َٜهــ١ٚتٞ  ؾــ١ػي١غــ  -نٛضزغــتإ  ث١ضيــ١َاْٞ  14/5/2113ض
َٝطام  َٝكطٟ غ١ضؤى ٚ،  ب١ غ١ضؤنا١ٜتٞع َٜع ز. سػٔ ستُس غٛض٠ د َٝطٟ   ب١ِض َٜع ؾطغت عظيس عبـسار غـهطت ب١ِض

١َّٝٝخٛيٞ  (18ٟ, زاْٝؿتين شَاض٠ )ث١ضي١َإ  ( ٟ خؤٟ ب١غت.2113, غاَيٞ )غ
 ب١ضْا١َٟ ناض:

َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1992(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخؤٟ شَـاض٠ )  ٠ِٚط( ي١ ث21ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بِطط١ )ب١ث
َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ  -ي١َاْٞ نٛضزغتإ ث١ض خـٛيٞ   (18ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بِطٜـاض  ث١ضي١َإع

١ََٝٝٞ ١َٖيبــصاضزٕ يــ١ نــات ) َٜهــ١ٚتٞ 5115غــ َٞ ؾــ١ػي١ ض َٝـ ْٝــ٠ِٛضؤٟ ضؤشٟ غــ بــ١ّ  زا 14/5/2113(ٟ ثــ
َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ

اضاغــت٢ٓ ت١ْسضٚغــت٢ ز٠ضْٚٚــ٢ يــ١  .بــ١ضز٠ٚاّ بــٕٛٚ يــ١ غــ١ض خػــت١ٓ ِضٚٚ ٚ طؿتٛطــؤنطز٢ْ ثــِطؤش٠ ٜاغــاٟ ث
َٝطام. ٢َُٜ نٛضزغتا٢ْ ع  ١ٖض

َٜع  َٝكطٟ ب١ِض  :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ سػٔ ستُس غٛض٠/ د
 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.

           ٢َ١َٝٝ َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ خـٛيٞ غـ ب١ْا٣ٚ ط١يٞ نٛضزغـتإ، زاْٝؿـت٢ٓ ٥ـ١َِطؤَإ ز٠غـت ثـ
َٜـ    ، 14/5/2113( ِضؤش٣ زاْٝؿـذي  18ساْٞ ز٠ّٚٚ، شَـاض٣٠ زاْٝؿـت٢ٓ )  ١َٖيبصاضزٕ غاَيٞ نـٛاض٠ّ، خـٛيٞ طط

َٝٞ سٛن١ُنا٢ْ بِطط١ ١ٜن٢ َازز٠ ) :ب١ضْا٣١َ ناض ( ي١ ث١ِٜط٣ٚ٠ ْا٠ٚخؤ٣ شَاض٠ ١ٜن٢ ١َٖٛاضنطا٣ٚ 21ب١ث
َٝــطام، ز٠غــت٣١ غــ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضيــ١َا٢ْ نٛضزغــتإ بِطٜــاض٣ زا،     1992غــاَيٞ  ٣ ث١ضيــ١َا٢ْ نٛضزغــتإ ـ ع

ــاض  ــ٣١ ن ــاض٠ ) ب١ضْاَ ــت٢ٓ شَ ــات )    ٣18 زاْٝؿ ــ١ ن ــصاضزٕ ي ٢َ١َٝٝ ١َٖيب ــ ــٛيٞ غ ــاٜٞ خ (٣ زٚا٣ 5115(٣ ٥اغ
َٜه١ٚت٢  َٞ ؾ١ػي١ ِض َٝت٠ْٛٝ14/5/2113ِضؤ٣، ِضؤش٣ غ ١ٜ٠َٛٝ ب  ،  ب١ّ ؾ

.ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١ غـ١ض خػـت١ٓ ِضٚٚ ٚ طؿتٛطـؤنطز٢ْ ثـِطؤش٠ ٜاغـاٟ ثاضاغـت٢ٓ ت١ْسضٚغـت٢ ز٠ضْٚٚـ٢ يـ١           1
َٝطام. ٢َُٜ نٛضزغتا٢ْ ع  ١ٖض

َٜع    َٝطٖات٢ٓ بــ١ِض زاٚا يــ١ يٝصْــ١نا٢ْ ت١ْسضٚغــت٢ ٚ ٜاغــاٜٞ ز٠نــ١ٜٔ بؿــ١ضَٕٛٚ بــؤ غــ١نؤ٣ يٝصْــ١نإ بــ١خ
َٜٓسْــ٣٠ٚ١ َــازز٣٠   ٢َُٜ نٛضزغــتإ ز٠نــ١ٜٔ، ؾــ١ضَٕٛٚ يٝصْــ٣١ ٖاٚبــ١ف بــؤ خٛ ٠ٚظٜــط٣ ت١ْسضٚغــت٢ ٖــ١ض

 (٣ ثِطؤش٠ ٜاغان١،21)

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  .ب١ِض
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جياٛش يًطبٝاب ايٓؿطاٞ املطاؤٍٚ إ اادد ؾارت٠ ايادخٍٛ غاري ايطاٛعٞ          (: 16( ن١ ز٠نات١ َازز٣٠ )21َازز٠ )
  َٔ ٖرا ايكإْٛ ملاد٠ غاٗس ٚذياو يػاسض مضاتهُاٍ ايتكاِٝ اٚ لطبٝال        15ٚ  14املٓؿٛف عًٝٗا يف املادلني )

  َٔ ٖرا ايكإْٛ، ٚجيٛش متدٜاد ٖارٙ   14عالز االيصا٢َ بعد مبالؽ اؾٗات املٓؿٛف عًٝٗا يف املاد٠ )ايمدسا٤ات 
يؿش١ ايؿط١ٝ بٓا٤َ ع٢ً لكسٜاس ٜتكأُ لكاِٝ سايا١ املاسٜض ٚا ضابان       ا اغٗس بعد مبالؽ فًظ 3املد٠ ست٢ )

ايداع١ٝ  ستذاشٙ ؾأذا اقتكات سايا١ املاسٜض بكا٥ا٘ باملؤضطا١ ملاد٠ اطاٍٛ، ٜهإٛ ايتُدٜاد بكاساز َأ فًاظ             
ٗس ٚذيو بعاد اعااد٠ لكاِٝ سايا١ املاسٜض طبكاّا يتداسا٤ات  املٓؿاٛف           اغ6يؿش١ ايٓؿط١ٝ ملد٠ ال لتذاٚش )ا

 عًٝٗا يف ٖرا ايكإْٛ، ٚال جيٛش ػدٜدٖا اال بكساز َٔ اجملًظ املرنٛز.
َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

 ب١نٛضز١ٜن٣١
َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٞ          16( ن١ ز٠نات١ َازز٣٠ )21َازز٠ ) (: بـؤ٣ ١ٖٜـ١ ثعٜؿـه٢ ز٠ضْٚٚـ٢ بـ١ضثطؽ َـا٣٠ٚ زاخـٌ بـ٢ْٚٛ بـ١ب
َٝٓــطاٚ يــ١ ٖــ١ضزٚٚ َــازز٣٠ ) َٝــو،  15ٚ  ٥14ــاض٠ظ٣ٚٚ ز٠ق َٜــص بهاتــ٠ٚ١ بــؤ َــا٣٠ٚ َاْك (٣ ٥ــ١ّ ٜاغــا١ٜ زا زض

  ٛ َٜهاض٠نا٢ْ ناض٠غـ١ضنطز٢ْ بـ١خ ضت٢ ثـاف  ١َ١٥ف ب١َ١ب١غت٢ ت١ٚاٚنطز٢ْ ١َٖيػ١ْكاْسٕ ٜإ غ١ثاْس٢ْ ض
َٝٓطاٚ ي١ َازز٣٠ ) ( َـاْك٢  3(٣ ١٥ّ ٜاغا١ٜ، ٚ ز٠نط٣َ ١٥ٚ َا١ٜ٠ٚ ب١ َا١ٜ٠ٚن٢ تا )٥14اطازاضنطز٣٠ٚ١ْ ز٠ق

َٝو  َٜت٠ٚ١ ثاف ٥اطازاضنطز٣٠ٚ١ْ ز٠غت٣١ طؿت٢ ت١ْسضٚغت٢ ز٠ض٢ْٚٚ ب١ ثؿت ب١غذي ب١ ضاثؤضت َٜص بهط بؤ زض
َٜٝٛػت ب١ َٝت ٚ ٖؤناض٠نا٢ْ ث ز٠غت ب١غ١ضنطز٢ْ ي١ خؤ ططتيَب، ط١ض بـاض٣   ن١ باض٣ ١ْخؤؾٞ ١َٖيػ١ْكاْسب

َٜصنطز٠ٚ١ْنـ١ بـ١          َٝتـ٠ٚ١ ٥ـ٠ٚ١ زض َٓٝ ١ْخؤؾٞ ٣٠ٚ١٥ خٛاغت ن١ ١ْخؤف ي١ َا٠ٜٚـ١ى ظٜـاتط يـ١ ز٠ظطانـ١ سي
َٞ ١ْثـ١ِض٣َ ٚ ٥ـ٠ٚ١ف     َٝت بؤ َا١ٜ٠ٚى ن١ ي١ ؾ١ف َاْط تـ بِطٜاض٣ ز٠غت٣١ طؿت٢ ت١ْسضٚغت٢ ز٠ض٢ْٚٚ ز٠ب

َٝ َٜه٢  ثاف ١َٖيػ١ْكاْس٢ْ باض٣ ١ْخؤف ب١ث َٜت٠ٚ١ ب١ بِطٜـاض َٝت ٣َْٛ بهط َٝٓطاٚ ي١ّ ٜاغا١ٜزا ْاب َٜهاض٣ ز٠ق ٞ ض
َٝت.  ز٠غت٣١ ْاٚبطاٚ ١ْب

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
َٞ قػ٣١ ١ٜ١ٖ ي١ غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠ تا ْاٜٚإ بٓٛٚغري؟ ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ.  ن

َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ِض

َٜع غ  ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.ب١ِض

َٞ يـ١ٚ     َِٝ باؾ١ بؤ ٣٠ٚ١٥ ضظطاضَـإ بـ ١َُٝ غ١ض ٠ٚ١٥، ب١آلّ ث َٝٓا ب ب١ س١قٝك١ت َٔ ؾت١ن١ ٠ٚ١٥ْس٣٠ ١ْز٠ٖ
ٚذيو يػسض مضتهُاٍ ايتكِٝ اٚ لطبٝل مدسا٤ات ايعالز االيصا٢َ بعد مبالؽ اؾٗاات املٓؿاٛف عًٝٗاا يف املااد٠     )
َٞ       ؿطٞ املطؤٍٚ ،)جيٛش يًطبٝب ايٓ ٥ٝٓذا   َٔ ٖرا ايكإْٛ 14) ْاظاب ساَيٞ بـٕٛٚ، بـؤ ٥ـ٣٠ٚ١ ضظطاضَـإ بـ

 ْـ١ى   اغاٗس  3ٚجياٛش متدٜاد املاد٠ )   ي١َ١ ي١ قإْٛ ظؤض َٛسبـ١ؽ ْٝـ١ ٠ٚنـٛ دـ١ْابت ٚتـ٢ زٚا٣ ٥ـ٠ٚ١ف )      
 ٠ٚ١٥ ظٜاز٠، ت١ٚاٚ ١ٖض ٠ٚ١٥ْس٠، غٛثاؽ.)ٚجيٛش متدٜد ٖرٙ املد٠ ست٢  
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َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ  َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  نٛضزغتإ:ب١ِض
٠ٚ١َٜٓٓ، ؾ١ضَٛٚ  ٍَ غٝاغ٣١ ٣َْٛ بؤ ١٥ْساَإ غٛ  .يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف تها١ٜ ض٥٠ٞ خؤتإ ي١ط١

 
َٜع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜصضا21،٠ٚزاِضؾت٣٠ٚ١ٓ َازز٣٠ ) ١ٜ٠َٛٝ زاِض  ( ي١ال١ٜٕ ١ٖضزٚٚ يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ٜاغاٜٞ ب١ٚ ؾ

خالٍ ؾرت٠ ايادخٍٛ     َّٜٛا31مذا ناْت ساي١ املسٜض ايٓؿطٞ لطتدعٞ عالدّا يؿرت٠ انجس َٔ ) ٕٚ:اغياز٠ ايعؿط
ًذ١ٓ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ يف احملاؾعات بٓا٤َ ع٢ً لكسٜس ايطبٝب ايٓؿطٞ املطؤٍٚ إ لٛؾٞ بعالد٘ غري ايطٛعٞ ؾً

ازٙ باملٛاؾكا١ عًا٢ ا ٜاداع      اٜاّ  ؾاداز قاس  3ملد٠ قدد٠ ٚلعسض لٛؾ١ٝ ايًذ١ٓ ع٢ً قاقٞ ايتشكٝل خالٍ )
 يًُعاؾ١.

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط،

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢: َٜع ز. ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َُٝـ١ ٚشيـإ بـؤ ٥ـٝػ م ٠ٚسس            ٠ٜـ١ن٢ َٛغًـ١م قــاظٟ   ٥ـ١ٚ قـاظٟ ت١سكٝكـ١ ْـاظاب بؤنـ١ٝٝ؟ ٥ـاخط دـ١بط٣ ٥
َٜت زٚٚباض٠، غٛثاؽ.   ت١سكٝك٢ ز٣َٚ٠، بؤ غ١ٜط٠ ت١ٚعٞ ١ٖض قاظٟ ت١سكٝك٢ ز٠ٚ

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ز. ِضؤشإ،

َٜع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝط٠ف قاظ٣ ت١سكٝل ظٜ َٝه٢      ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ي َٜٓ َٝؿـٛٚتطٜـ ضاغـت١ ٥ٝساع١نـ١ يـ١ ؾـٛ ازنطا نْٛه١ ي١ َازز٣٠ ث
َٝساٜـ١ بـؤ غـ١ال١َت ٚ ثاضاغـت٢ٓ ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـ٣١ نـ١ تٛٚؾـٞ ٥ـ١ٚ           َٜٓا٣١ْ ن١ ١َضد٢ ٚا٣ ت زاخطا٠ٚ ١٥ٚ ؾٛ
َٝؿـ١َإ ْٝـ١، ٥ـ٠ٚ١ يـ١       َٝط٠ ب١ ظؤض٠ ي١ ساَي١ت٢ زخٛيٞ تـ١ٚع٢ ن دؤض٠ ١ْخؤؾ١ٝ ب٠ٚٛ، ب١ؽ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ي

٢ًََ    ساَي١ت٢ زخٛ َٝ َٝب ١َٜٓ بـ١د َٝٓازض٣َ ٥ـ١ٚ ؾـٛ َٜك٣١ ث ١ٜ١َٜٓ، ٚ ض يٞ غ١ٜط ت١ٚع١ٝ، ٚات١ َا١ٜ٠ٚن٢ ظؤض ي١ٚ ؾٛ
١َٜٓ زاْـطا٠ٚ ب١َ١ب١غـت٢          َِٝ سذـع، نـْٛه١ ٥ـ١ٚ ؾـٛ ًَـ َٞ ْـاتٛاب ب ت١ْٗا ١٥ط١ض ب١ ض٠ظا١َْس٣ ١٥ٚ ال١ْ١ٜ ١ْب

         ٚ َٜٝٛػـت١ ٥ـ١ َٞ ق١ز٠غ١نطاٜـ١، بؤٜـ١ ث ب١ضثطغـٝاض٠ت١ٝ ثعٜؿـه٢    ناض٠غـ١ضنطزٕ، بـ١آلّ نـ١ْٚٛ ز٠ض٠ٚ٠ؾـٞ يـ
َُٝــإ باؾــن٠،   َٜتــ١ غــ١ض ١٥غــتؤ٣ قــاظ٣ تــ١سكٝل، ث بــ١ضثطؽ ٥ــ١ٚ ب١ضثطغــٝاض٠ت١ٝ يــ١ ١٥غــتؤ ْــ١طط٣َ به١ٚ

 غٛثاؽ.
َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط،
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َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢: َٜع ز. ض  ب١ِض

َٜع غ  ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. ب١ِض
َٝط يـ١ ؾـ١ٖٝس غـ١الح ٥ُٝـ١ ْـ١خؤف ز٣َ )        ١َُٝ ي١ غؤظ٣ ز٠ض٢ْٚٚ ي١ خ١غـت١خا٣١ْ ٖـ١ٚي َٝػتا ٥ ( َـاْط  ٥6

َٝٓٔ ن١ؽ ٚ ناض٠ن٣١ ٖـٝض َٛاؾ١قـ٣١ قاظٜؿـ٢ بـؤ ٠ٚضْـاططٜٔ،       َٝت٠ٚ١، ٚ ٥اطاٟ ي١ خؤ ١ْٝ ب١ ظؤض ز٠ٜٗ ز٠َٝٓ
َٝو َٛاؾ١ق٣١ قاظ٣ بؤ ٠ٚضز٠ططٜٔ ن١ ي١ ٠ٚسس٠ عٝ ١َُٝ نات َٜو ٠ٚ١٥ ضؤتٝٓٝـات  ٥  د٢ َٛغ١ًق١ن١ زأٜ، تؤظ

َٝو ظٜاز ْانات، غٛثاؽ.  ٚ ٥ٝؿهايٝات
َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ز. ضؤشإ،
َٜع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
٠ٚ١َُٜٓ،َازز٣٠ )  ب١ ع١ض٠ب١ٝ، ( ز٠ق١ن21١زٚٚباض٠ ز٠ق١ن٣١ ز٠خٛ

خالٍ ؾرت٠ ايدخٍٛ    َّٜٛا31)مذا ناْت ساي١ املسٜض ايٓؿطٞ لطتدعٞ عالدّا يؿرت٠ انجس َٔ ) اغياز٠ ايعؿطٕٚ:
ًذ١ٓ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ يف احملاؾعات بٓا٤َ ع٢ً لكسٜس ايطبٝب ايٓؿطٞ املطؤٍٚ إ لٛؾٞ بعالدا٘  غري ايطٛعٞ ؾ

  اٜاّ  ؾاداز قاسازٙ باملٛاؾكا١ عًا٢ ا ٜاداع      3ل خالٍ )ملد٠ قدد٠ ٚلعسض لٛؾ١ٝ ايًذ١ٓ ع٢ً قاقٞ ايتشكٝ
َٝؿن ٠ٚ١٥َإ ناض٠غ١ض نطزبٛٚ ي١ َازز٣٠ )يًُعاؾ١   ( ضؤش، 31( بـؤ َـا٣٠ٚ )  11( ن١ بـ٠ٚٛ َـازز٣٠ )  15ث

١٥31َٞط١ض ي١ )  ( ضؤش ظٜاتط ب
َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن٢َ ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟) ب١ٚ غٝاغ٣١ خٛ ٍَ زا      31ي١ط١ ٍَ زاٜـ١، نـ٢َ ي١طـ١ (نـ١ؽ ي١طـ١
ٍَ ١ْٝ، ن١ٚات١ ب١ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط، ١ْٝ13؟    ١٥ْساَٞ ي١ط١

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٝاع ا ساٛاٍ جياٛش يهاٌ ذ٣ غاإٔ إ ٜطعأ يف قاساز ايادخٍٛ         يف مج(: 17( نـ١ ز٠ناتـ١ َـازز٣٠ )   21َازز٣٠ )
 اديصا٢َ اٚ ا ضتُساز ؾٝ٘ أٚ ميػا٥٘، دٕٚ ايتكٝد بأ١ٜ َد٠ قدد٠ يًطعٔ.

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ب١نٛضز١ٜن٣١

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
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َٜو ١ٜ١ٖ، تا١ْ يـ١  17ز٠نات١ َازز٣٠ ) ( ن21١َازز٣٠ ) َٜهسا بؤ ١َٖٛٚ خا٠ٕٚ ث٠ٜٛ١ْسٜساض (: ي١ ١َٖٛٚ باض
َٞ ثاب١ْــسبٕٛٚ بــ١ َــا٣٠ٚ   ٌَ بــ٢ْٚٛ بــ١خٛضت٢ ٜــإ ب١بــ١ضز٠ٚاّ بــ٢ْٚٛ ٜــإ البــطزٕ بــسات بــ١ب بِطٜــاض٣ زاخــ

 زٜاضٜهطا٣ٚ تا١ْططتٔ .
َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

 َٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف،ؾ١ض
َٜع ١٥ظري عُط عظيس:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
ٍَ ٠ٚ١٥ٜٔ ن١ٚا  ١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ي١ط١ ٖـ١َيكري٣َ، ٚ  )عٝباز٠ دٕٚ ايتكٝٝد بأٟ َد٠ قادد٠ يًطعأ    ٥

َٜتــ٠ٚ١، ) َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زابِط اَاا٢ اٚ يف مجٝااع ا سااٛاٍ جيااٛش يهااٌ ذ٣ غااإٔ إ ٜطعاأ يف قااساز اياادخٍٛ اديصبــ١ّ ؾــ
 ، غٛثاؽ.ا ضتُساز ؾٝ٘ أٚ ميػا٥٘ 

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط،

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢: َٜع ز. ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
َٝهِ ١ْٝ ي١ غ١ض ١٥ّ ٜاغا١ٜ،  ٖٝض ٖٝٓ

َٝكط٣ َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: ب١ِض
١٥ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ نـ٢َ قػـ٣١ ١ٖٜــ١ يـ١ غـ١ض ١٥َـ١؟ )٥اؾـت٢ ععٜــع، غـ٠ٌٜٛٝ عٛمسـإ، مسـري٠ عبسايًــ١،            

 خٛضؾٝس اظيس، طَٛيٝعاض قازض، ٥ا١ْٖط عاضف، ١ْشاز ععٜع، ؾطغت اظيس، ز. ضؤشإ( ؾ١ضَٛٚ ٥اؾت٢ خإ.
َٜع ٥اؾت٢ ععٜع قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َا  ٕ.ب١ِض
٢ًَ ثِطؤش٠ن١ َٔ َٛالس١ظ٠ّ ١ٜ١ٖ ي١ غـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١    21غ١باض٠ت ب١ َازز٣٠ ) )يف مجٝاع ا ساٛاٍ   ( ي١ ١٥غ

َٞ         جيٛش يهٌ  ي٘ ذ٣ غإٔ   َٝط٠زا نـ١ ْٛٚغـطا٠ٚ ت١سسٜـس ْـ١نطاٚا٠ نـ١ ز٠غـ١آلت٢ ٥ـ٣٠ٚ١ ٖـ١ب ١٥ّ عٝباض٠ت١ ي
١َُٝ ي١ َازز٠نا٢ْ تطزا ظؤض ثطؤغٝذ١ض٠ن١َإ َٛق١ٜ١ز نطزٚٚ ٠، تـ١بٝب٢ َٛختـ١ؽ بـؤ٣ ١ٖٜـ١     ت١عٔ بها، ٥

َٞ ت١بٝيب َٓاٚبٝـ قـ١ضاض يـ١ غـ١ض ١َغـري٣ ١ْخؤؾـ١ن١       ١ْخؤؾ١ن١ ي١ زخٛزي غ١ٜط ت١ٚعٝسا ٚتَٛٚا١ْ ْاب
٢َٜٓ تطزا ١َغ١ي١ٕ دٝٗـ٣١   َٜو ؾٛ َٜٔ ٚتَٛٚا١ْ ١٥قطٜبا٢٥ ز٠ض٠د١ ١ٜى، ٚ ي١ ١ْٖس َٜو ؾٛ بسات، ٚ ي١ ١ْٖس

َٝط٠ بؤ ١َغ١ي٣١ ت١عٔ نط َٝهطز٠ٚٚ، ي َٞ نٌ  َٔ ي٘ ذ٣ غإٔ  ز١ْن١ ٥اٜا )ق١ظا٥ُٝإ ت غ١الس١ٝت٢ ٣٠ٚ١٥ ١ٖب
َٝـت ز٠ْك١نـ١ ب١ضظبهاتـ٠ٚ١،      َٝو بتٛاْ ن١ ت١عٔ بها ١َ١٥ ؾ١ٚظا زضٚغت ْانات ي١ غٝػت١َ١ن١زا، ن١ ١ٖض ٜـ١ن

َٝؿٓٝاظ٣ ٠ٚ١٥ ز٠ن١ّ ي١ بط٣ ٣٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ) َٞ س١غ١ب َا ٠ٚض٠ز٠ ي١ َازز٣٠ ؾ ٕ ٚ  ذ٣ غإٔ بؤ١ٜ َٔ ث ز٠ب
َٜو ؾتُإ زاْا٠ٚ ي١ َازز٣٠ )ؾ ٕ، ١ٜع٢ٓ ٥ (زا ١٥ٚا٣١ْ ن١ ١14ٚا٣١ْ ن١ ت١قٝس٣ نطز٠ٚٚ بؤ صي١ْٚٛ ١ْٖس
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ًَـط٣َ،         َٝ َٝبٗ َٝت ب١ِضاغـت٢ ت١سسٜـس نـط٣َ، ْـ١ى بـ١ٚ ؾطاٚاْٝـ١ د َٞ، بؤ١ٜ ١َ١٥ف ز٠ب ١ًَٜإ ١ٜ١ٖ بؤٜإ ١ٖب غٝ
 غٛثاؽ.

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ٌٜ خإ،ؾ١ضَٛٚ غ٠ٛٝ

َٜع غ٠ٌٜٛٝ   اظيس: عجُإب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ ٥اؾت٢ خإ )21ب١ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز١ٜ٠، َازز٣٠ ) ٚاتـ١ زٜـاض٣ بهـط٣َ،     ناٌ ذ٣ غاإٔ   ( َٓٝـ ٖاِٚضاّ ي١ط١
َٝت١ َازز٣٠ )٠ٚ١٥22 ١ٜى، ١٥ط١ض ْا ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٥ًٝػا بهط٣َ باؾن٠، ١٥ط١ض َازز٣٠ ) َِٝ باؾن٠، 21( بب ( ث

١ب١ض٣٠ٚ١٥ ٠ٚ١٥ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ن١ؽ ٚ ناض٣ ١ْخؤؾ١ن١ زاٜـ١، ٚاتـا ١٥طـ١ض طؤِضاْهـاض٣ بهـط٣َ باؾـ١، ١٥طـ١ض        ي
ٍَ َازز٣٠ )21َازز٣٠ ) َٝت١ )ع ٚ 21( ١ٖض َازز٣٠ )22( ٥ًٝػا بهط٣َ باؾ١، ١٥ط١ض ٥ًٝػا ١ْنط٣َ ي١ط١ َٞ، بب ( ب

١َٝٝن١ َازز٣٠ )22ب( ١٥يٝؿ١ن١ َازز٣٠ ) َٞ، ب َٜذي    (، ب١آلّ غٝاغ21١ٜ١(ب َٝـو تـط بهـط َٜو ٚ ث ن٢ دٛاْن ٚ ض
َٝؿٛٚتط ن١ ٖاٚناضّ ٥اؾت٢ خإ باغٞ نطز، غٛثاؽ. ٍَ َازز٠نا٢ْ ث ٍَ ٜاغان١ ٚ ي١ط١   بكٛصت٢َ ي١ط١

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
َٝو ز٠زا  بـ   ؤ زٜؿـاع يـ١ ١ْخؤؾـ١ن١،    ٠َٚي  خؤ٣ ت١سسٜس بهط٣َ باؾ١، ب١آلّ ٥ًٝػا ١ْنط٣َ، نْٛه١ ١َ١٥ سـ١ق

 ؾ١ضَٛٚ غ١َري٠ خإ،

َٜع مسري٠ عبساي١ً امساعٌٝ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

باأٟ َاد٠   ي١ٚ َازز١ٜ٠ َٔ ثؿتكري٣ يـ١ يٝصْـ١ ز٠نـ١ّ، بـ١آلّ ١٥طـ١ض بهـط٣َ نات١نـ١ زٜـاض بهـط٣َ، ْٛٚغـطا١ٜ )          
َُٝـ١ ١٥طـ١ض )   َٛسـ١ز٠ز٠ ٜـ١ع٢ٓ نـ١ْس؟ ١٥طـ١ض ت١سسٜـس بهـط٣َ باؾـن٠، بـؤ صي         قدد٠ يًطعأ   ( 31ْٛٚـ١ ٥

َٝت٠ٚ١ ١٥ٚنات ز٠تٛاْري زاٚا٣ تَٛاض٣ به١ٜٔ ت١غذٌٝ بهط٣ًََ، 31ضؤشَإ زاْا ي١ٚا١ٜ١ْ ي١ٚ ) ( ضؤش٠ ناى ز٠ب
َٜت؟، غٛثاؽ.  ٣١٥ ت١ع١ٓن١ نؤٕ ز٠طري٣َ؟ ي١ ن٣َٛ ز٠طط

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى خٛضؾٝس،

َٜع خ  ٛضؾٝس اظيس غًِٝ:ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

:َٞ )جياٛش يهاٌ َأ اقسباا٥ِٗ َأ ايدزدا١ ا ٚىل ٚايجاْٝا١ اٚ املهًاـ          ب١ ض٥٠ٞ َٔ ١٥ط١ض غٝػ١ن١ ب١ٚ ؾٝه١ً ب
ــط٠  بسعاٜتاا٘ قاْْٛااّا إ ٜطعاأ يف قااساز اياادخٍٛ اديصاَاا٢ اٚ ا ضااتُساز ؾٝاا٘ أٚ ميػا٥اا٘        َٝ ــ١ٜٔ ي ــس به ت١سسٜ

ــإ  ــن٠، املهًااـ بسعاٜتاا٘ قاْْٛاااّ ٥ــ٣٠ٚ١ )ز٠ض٠د١ٜــ١ى ٚ زٚٚ ٚ ٜ َٝه٢ ظؤض٣  هااٌ ذ٣ غااإٔ )ي ( باؾ ــ١ت ١َتاتٝ
َٝسا١ٜ،  ت

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
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 ؾ١ضَٛٚ طَٛيٝعاض خإ،
 
 
 

َٜع طَٛيٝعاض قازض امساعٌٝ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َِٝ با    َٜت بـؤ          ٠َٚي  َٔ ثؿتكري٣ َازز٠نـ١ ز٠نـ١ّ ثـ َٝتـ٠ٚ١، ٖـٝض َا٠ٜٚـ١ى زٜـاض٣ ْـ١نط َٓٝ ؾـ١ ٠ٚنـٛ خـؤ٣ سي
تا١ْزإ ي١ بِطٜاض٣ زاخٌ نطز٢ْ ب١ ظؤض ٜإ ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ تٝاٜسا، نْٛه١ ١٥ٚ نات١ ي١ قـاظاصت٢ ١ْخؤؾـ١ن١   

َٝٞ ٜاغا، غٛثاؽ. َٞ ز٠زض٣َ ب١ث َٝت ٚ ١٥ٚ َاؾ٣١ خؤ٣ ث  ز٠ب

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛض َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  زغتإ:ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ،

َٜع٥ا١ْٖط عاضف   زؤٚف:ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ ٠ٚ١٥زاّ )ال( بؤ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ظٜاز بهـ١ّ ٖـ١ض ٠ٚنـ٢ ٖاٚنـاضاب ٖـ١َٛٚ ت١ؾػـريٜإ نـطز،         ٠َٚي ٢ٖ َٔ ي١ط١
( َِٝ َٜعإ( َٔ ز٠َي نْٛه١ إ ٜطعٔ   يف مجٝع ا سٛاٍ ال جيٛش يهٌ ذ٣ غإٔ)٥اؾك خإ ٚ غ٠ٌٜٛٝ خإ ٚ ب١ِض

َٞ ظٜاز بهط٣َ، ١َٖٛٚ ن١ؽ ١٥ٚ َاؾ٣١ ْٝـ١  )ال جيٛش يهٌ ذ٣ غإٔ   َٔ ١ْخؤؾ١ن١ّ ٥ُٝٗامل نطز٠ٚٚ )ال( ز٠ب
َــٔ ١ْخؤؾــ١نِ ١ٖٜــ١ ٥ُٝٗــاٍ نــطز٠ٚٚ، ْــ١ى ٖــ١ض ٥ُٝٗــامل نــطز٠ٚٚ بــ١ نــ١ٜؿ٢ َــٔ ْــ١ب٠ٚٛ زاخٝــٌ ٥ــ١ٚ    

َٝػتا ن١  ٥ ،َٞ َٝت١ َٛغت١ؾؿا١ٜ ب٠ٚٛ ت١قطٜط٣ تٛبٞ ٠ٜٚهطز٠ٚٚ زاخٌٝ ب َٞ ب نابٜٛٚت٠ٚ١ ب١ ن١ٜؿ٢ َٓٝـ ْاب
َٟ َٜو دـاض ٖـ١ض ي١غـ١ض ََٛيـو ؾـك ٚا       ال جيٛش يهٌ ذ٣ غإٔ إ ٜطعٔ يف ٖرا ايكساز  )،ز٠ض نْٛه١ ٠ٚ١٥ ١ْٖـس

َٝٓــ١ ز٠ض٣َ، ظؤض دــاض٣ غــ١ال١َت٢      ــو تــ١عٔ يــ١ ق١ضاض٠نــ٣١ ز٠ز٠ٕ بٝٗ َٞ، ١ْخؤؾــ١ى ١ٖٜــ١ ي١بــ١ض ََٛي ز٠بــ
َٜعإ   ١ْخؤؾ١ن٣١ ٚا ٥ٝذاب ز٠نات ١ٜ١ْت١ ز٠ض َٞ، بـ١ِض َٞ ز٠بـ ٣َ، نْٛه١ ظؤض ساي١ت٢ ٥ٝٓتٝشاض ٚ نٛؾتٓٝؿٞ ي

    َٔٝ َٜٔ ١٥ٚ ز٠ضَا١ْنـ٣١ بـسات٢َ، ز٠َيـ َٞ ْاط١ِض ي١ ظؤض خ١غت١خا٣١ْ زْٚٝازا ْعٜو تطٜٔ ؾ١خؼ ي١ ١ْخؤؾٞ ي
َٝـط٠ )ال(ٟ بـؤ ظٜـاز بهـ١       َِٝ ي َٞ ٜإ ٥ٝٓتٝشاض بها، َـٔ ز٠َيـ َٝو ٥١ٜؼ ٠ٚ به١ٜٔ ١ْداتٞ ب ٜٔ  ٠ٚ١ْنٛ ي١ ساي١ًََت

 غٛثاؽ.يف مجٝع ا سٛاٍ ال جيٛش يهٌ ذ٣ غإٔ إ ٜطعٔ يف ٖرا ايكساز ، )

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز،

َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض

َٜعا٣١ْ ن١ باغٝإ نطز ١٥ٚ ) ٍَ ١٥ٚ ب١ِض َٝه٢ ٛاٍ  يف مجٝع ا سَٓٝـ ي١ط١ ال برب٣َ ب١ِضاغت٢، نْٛه١ ٖٝض ٖٝٓ
َٝسا ١ْٝ َازز١ٜ٠ن٢ قا٢ْْٛ ) َٝذي ١٥ٚيف مجٝع ا سٛاٍ ت )يهٌ ذ٣ غإٔ إ  ي١ ٥ٝػتٝٗ يٞ َازز١ٜ٠ن٢ قا٢ْْٛ ب
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ٍَ ٥ـ١ٚ الٜـ٣١    ٜطعٔ  َٝو ْاظاب َٔ ي١ط١ َٞ، نْٛه١ ١ٖض ن١غ َٞ ١٥قطٜبا٥ٞ َٛق١ض٠بري ب ٍَ زا١َ ز٠ب ١ٖض ي١ط١
َٞ نطزؤت٠ٚ١ ٜإ ْا؟ ٥ـ١ٚ  ٥ا١ْٖط خإ زاِْٝ  َِٛض٣َ، ْاظاب ؾهط٣ ي ب١ِضاغت٢، نْٛه١ َاْا١ٜن٣١ ١ٖض ت١ٚاٚ ز٠ط

َِٝ ٚاٜـ١ َٛز٠ت١نـ١ ت١سسٜـس بهـط٣َ، ٜـ١عين )      دٕٚ لكٝد بأٟ َد٠ قدد٠  َٛز٠ت١ف ) ( ضؤش تـا  ٠ٚ١٥21ف ثـ
َٝو باؾ١ ب١ض٢٥٠ َٔ، غٛثاؽ.  َاْك

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضز َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  غتإ:ب١ِض
َٝط٣ ث١ضي١َإ ضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْن٢ ١ٜ١ٖ ؾ١ضَٛٚ َٜع غهطت  ب١ِض

َٝط٣ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع ؾطغت اظيس عبساي١ً/ غهطت  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝه٢    ظؤضب٣١ بطاز٠ضإ ت١َاؾا٣ ١َغ١ًس١ت٢ ١ْخؤؾ١ن١ٜإ نطز، ن١ؽ باغٞ ٣٠ٚ١٥ ١ْنطز زٚٚض ْٝـ١ خـ١َيه
َٝـسا    َٝو د١ضضي١ٜـ١ى         غ١ضٜب ١َغـ١ًس١تٝإ ت َٝت، ظؤضدـاض ٖـ١ََٛٚإ ٥ـ٠ٚ١َإ بٝػـت٠ٚٛ ز٠بٝٓـ٢ ٜـ١ن ٖـ١ب

َٞ، ١٥ٚ ساَي١تـ١ف ١ْؾػـٞ ساي١تـ١ َـ١داٍ بـس٠ٜٔ       َٝت١، تا ي١ ١َغ٦ٛٚي١ٝت٢ دٝٓا٥ٞ ١ْدات ب َٝٔ ؾ ز٠نات ز٠َي
٥ٝشتُٝاٍ ١ٜ١ٖ ٚا ت١غ١ٚض بها ن١ زاخٌ ب٢ْٚٛ بؤ َػت١ؾـؿا٣ َٛختـ١ؽ بـؤ ٠ٚ١٥ٜـ١ يـ١       )يهٌ ذٟ َؿًش١ 

َٝــت، ٥ــ١ٚ ٠ٚختــ١  ١َغــ٦ٛٚيٝ َٝذي   )فٓاا٢ عًٝاا٘ ١ت٢ دٝٓــا٥ٞ ْــ١داتٞ ب ٥ــ٣٠ٚ١ د١ضضيــ٣١ ز٠ضٖــ١م نــطا بــ
٢َٓٝ ن١  َٝسا١ٜ ت١عٔ ي١ ق١ضاض٣ قاظ٣ ت١سكٝل بهات، ٥ٝػبات بهات ن١ ٚا ١ْٝ، َٛغت١َػ١نٞ ب ١َغ١ًس١ت٢ ت

َٞ، ٥ٝش      َٜو بـ َٜـط ت٥١ػـري َٝت، ٥ٝشتُٝـاٍ يـ١ ش َٝو ي١ط١َيٞ نطاب تُٝـاٍ ١ٖٜـ١ بـ١    ٚا ١ْٝ، ٥ٝشتُٝاٍ ١ٜ١ٖ ت١ٚات٥ٛ
َٝت١، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١       َٜت نابطا ٥رياز٣٠ ْـ١َا٠ٚ، نـابطا ؾـ َٝو ٠ٚضبكط َٝت ن١ ضاثؤضت َٝت، زاخًٝإ نطزب ٚاغت١ٜ١ى ب

َٝـت بـ١ؽ        َٓٝ َٞ ي١ د١ضضي٣١ د١ظا٥ٞ، بؤ١ٜ ب١ ض٥٠ٞ َـٔ َازز٠نـ١ ٠ٚنـٛ خـؤ٣ سي )يهاٌ ذ٣ غاإٔ    ١ْدات ز٠ب
َٝت١ )  ز ايادخٍٛ ا يصاَا٢ أٚ ا ضاتُساز ؾٝا٘ أٚ ايػاا٤ٙ      يهٌ ذٟ َؿًش١ إٔ ٜطعٔ خالٍ َد٠ ا ٜداع َأ قاسا  بب

َٝذي، نْٛه١ خ ٍ ؾـ١تط٣٠ ٥ٝـسا سـ١قٞ ١ٖٜـ١     دٕٚ لكٝد بأٟ َد٠ قدد٠  ت١بع١ٕ ) َٓٝ َٜٝٛػت ١ْٝ ٠ٚ١٥ سي ث
َٞ بساتٔ، غٛثاؽ. َٝت ن١ ي َٟ ْاَٝٓ َٞ بسات، ثاؾإ ن١ ز٠ضبه٢َ ي١ْ١خؤؾدا١ْ ٖٝض َٛب١ِضِٜط  ت١عٔ ي

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
َٜتإ ؾ١ضَٛٚ،  يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف غٝاغ٣١ ْٛ

َٜع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

جيٛش يهٌ ذ٣ َؿًش١ إ ٜطعٔ خالٍ َد٠ ا ٜداع  بكساز ايدخٍٛ اديصا٢َ اٚ ا ضتُساز ؾٝ٘ أٚ  (21َازز٣٠ )
 ميػا٤ٙ.

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/  َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض  د
ٍَ زا ْٝـ١؟ تـ١ْٗا ٜـ١ى          ٍَ زا١ٜ تهاٜـ١ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١؟  نـ٢َ ي١طـ١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ن٢َ ي١ط١ ب١ٚ غٝاغ٣١ ن١ خٛ

ٍَ ١ْٝ، ن١ٚات١ ب١ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط،  ١٥ْساّ ي١ط١
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض
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َٜع غ١ضؤن٢  ث١ضي١َإ. ب١ِض

جيٛش ملدٜس املؤضط١ مْٗا٤ ساي١ ايدخٍٛ أٚ ايعالز اديصاَا٢ بٓاا٤ع عًا٢     (:18( ن١ ز٠نات١ َازز٣٠ )22َازز٣٠ )
طًب أسد اقسبا٤ املسٜض َٔ ايدزد١ ا ٚىل أٚ ايجا١ْٝ أٚ َٔ ٜكّٛ ع٢ً غؤْٚ٘ قاّْْٛٝا ٚذيو اذا اؾٝب املسٜض 

ٝاب ايٓؿطاٞ املطاؤٍٚ عأ املاسٜض عًا٢ إ خيطاس باريو         اسض دطُا٢ْ ٜٓرز باملٛت بعاد أخار َٛاؾكا١ ايطب   
  أٜاّ.3فًظ يًؿش١ ايٓؿط١ٝ خالٍ َد٠ ال لتذاٚش )

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
َٜٓٝـ٠ٚ١ بـؤ             َٝه٢ بـ١ضظتط بٝدٛ َٜـو بـ١ غـ١ٚت َٞ تٛظ ب١نٛضز١ٜن٣١ ْٝؿتُٝإ خـإ بـ١ؽ ١٥طـ١ض ظ٠ظيـ١ت ْـ١ب

،َٞ  ٣٠ٚ١٥ ت١غذٌٝ ب
َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

٠َٜٛبــ١ض٣ ز٠ظطــا بــؤ٣ ١ٖٜــ١ نؤتــاٜٞ بــ١ بــاض٣ زاخــٌ بــ٢ْٚٛ    18( نــ١ ز٠ناتــ١ َــازز٣٠ ) 22َــازز٣٠ ) ( ب١ِض
َٝو ي١ خعَا٢ْ ١ْخؤف ب١ث١ً ١ٜى ٜإ ث١ً زٚٚ ٜـإ   َٝٞ زاٚاناض٣ ١ٜن َٝيَن، ب١ث ناض٠غ١ضنطز٢ْ ب١ خٛضت٢ بٗ

َٝو ب١ناضٚباض َٝو ١ْخؤؾٞ ز٠ض٢ْٚٚ تٛٚؾ٢ ١ْخؤؾـٝٝه٢ د١غـت١ٜٞ   ١ٖض ن١غ ٣ ٜاغاٜٞ ١َٖيبػ٢َ ٠ٚ١٥ف نات
َٝـت            ٟبيَب ١٥ط١ض َٞ، ثـاف ٠ٚضططتٓـ٢ ض٠ظا١َْـس٣ ثعٜؿـه٢ ز٠ضْٚٚـ٢ بـ١ضثطؽ يـ١ ْـ١خؤف، ز٠ب َطزْٞ ٖـ١ب

َٞ ١ْث١ِض3.٣َز٠غت٣١ طؿت٢ ت١ْسضٚغت٢ ز٠ض٢ْٚٚ ٥اطازاض بهات٠ٚ١ ي١ َا١ٜ٠ٚنسا ن١ ي١ )  ( ضؤش ت

َٜع سػٔ  َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض  ستُس غٛض٠/ د
 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ض٥٠ٝتإ،

َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

( ن١ 31( ٖات٠ٚٛ، ب١آلّ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥  َازز٣٠ )22ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ن١ ١ٖضن١ْس٠ ي١ ضاثؤضت١ن١ ت١ْٗا َازز٣٠ )
ٍَ َازز٠ َُٝـإ        ٣22 )زٚاتط ي١ ب١ؾٞ نٛاض٠ّ ٖات٠ٚٛ ي١ط١ ٍَ ٜـ١ى ١ٖٜـ١، بؤٜـ١ ث ( تا ضاز٠ٜـ١ى ْعٜهٝـإ ي١طـ١

َٜت١ زٚٚ بِطط١، ؾ١ق١ض٣ ١ٜن١ّ ٚ ؾ١ق١ض٣٠ ز٠ّٚٚ، غٛثاؽ.  باؾ١ ن١ ١٥ٚ زٚٚ َازز١ٜ٠ ١ٜى غط٣َ، ٚ بهط

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط،

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/  َٜع ز. ض  ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢:ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
 ثؿتكري٣ ضا٣ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ز٠ن١ّ، غٛثاؽ.

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
ٍَ بهط٣َ، بٝه١ْ١ ١ٜى غٝاغ١ 31(، ٚ َازز٣٠ )٥22ٝكترياس٢ يٝص١ْ ١ٜ٠ٚ١٥ َازز٣٠ ) َٝه١ ( ز٠َر بهط٣َ ٚاتا ت

ٍَ ٠ٚ١٥ٜـ١ ز٠َـر بهـط٣َ تهاٜـ١           ٜإ زٚٚ ؾ١ق١ض٠، ب ؤ١ٜ ع١ضظ٣ ز٠ن١ٜٓـ١ غـ١ض ١٥ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ نـ٢َ ي١طـ١
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ٍَ زا ١ْٝ؟ ؾ١ضَٕٛٚ َازز٣٠ ) َٜٓٓـ٠ٚ١ ن١ٚاتـ١ ٖـ١ضزٚٚنٝإ ٠ٚنـٛ ٜـ١ى      31ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ( غٛ
 َازز٠ َْٛاق١ؾ٣١ ز٠ن١ٜٔ،

 
 

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

جيٛش ْكٌ املسٜض ايٓؿطٞ اـاقع يًدخٍٛ اٚ ايعاالز اديصاَا٢ َأ َؤضطاات ايؿاش١ ايٓؿطا١ٝ        (:31ازز٣٠ )َ
املٛدااٛد٠ ؾٝٗااا اىل َطتػااؿ٢ عاااّ يًعااالز ٚذيااو مذا َااا اؾاااب٘ َااسض دطاادٟ ٚمل ٜتااٛؾس ياا٘ عااالز باملؤضطاا١  

 املٛدٛد٠ ؾٝٗا. 

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ١ضَٛٚ ْٝؿتُٝإ خإ،ؾ

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

( ز٠نط٣َ طٛاغت٠ٚ١ٓ بهط٣َ بؤ ١ْخؤؾٞ ز٠ض٢ْٚٚ ن١ زاخٌ بـ٢ْٚٛ ٜـإ ناض٠غـ١ض٣ بـ١ خـٛضت٢      31َازز٣٠ )
َٝٝسا بؤ ١ْخؤؾدا١ْٜ َٜت٠ٚ١ ي١ ز٠ظطانا٢ْ ت١ْسضٚغت٢ ز٠ض٢ْٚٚ ن١ ت ١ن٢ طؿت٢ بؤ ناض٠غ١ضنطزٕ ط١ض ز٠ٜكط

َٝٝسا١ٜ ز٠غت ١ْن١ٚت.دٛ تٛٚؾٞ ١ْخؤؾ١ٝن٢ اتٖ  ١غت١ٜٞ بٛٚ ناض٠غ١ض ي١ٚ ز٠ظطا٣١ٜ ت
َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

ًَٓـس بهـا، )ز. اظيـس، نـاى عبسايػـ ّ تـاضا          ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ن٢َ قػ٣١ ي١ غ١ض ١٥ّ َازز٠ ١ٖٜـ١ ز٠غـت٢ ب
َٝػتا با غٝػ٣١ ز٠زت١ َٝت٠ٚ١، ٥ٝٓذا با ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ قػ٣١ ي١ غ١ض به١ٕ،حتػري( ٥ َٜٓ  ن١ ال بٝدٛ

َٜع ز. ِضؤشإ عبسايكازض  :زظ٠ٜٞب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
  املاد٠ايجا١َٓ عػس:( ٠ٚضز٠طط٣: 18ضٜعب١ْس٣ َازز٣٠ )

طا١ٝ املٛداٛد ؾٝٗاا    جيٛش ْكٌ املسٜض ايٓؿطٞ اـاقع يًدخٍٛ اٚ ايعالز اديصا٢َ َٔ َؤضطات ايؿاش١ ايٓؿ . 1
 اىل َطتػؿ٢ عاّ يًعالز ٚذيو مذا َا اؾاب٘ َسض دطدٟ ٚمل ٜتٛؾس ي٘ عالز باملؤضط١ املٛدٛد٠ ؾٝٗا.

ملدٜس املؤضط١ مْٗا٤ ساي١ ايدخٍٛ أٚ ايعالز اديصا٢َ بٓا٤ع ع٢ً طًب أسد اقسبا٤ املاسٜض َأ ايدزدا١ ا ٚىل    . 2
املسٜض اسض دطُا٢ْ ٜٓرز باملٛت بعد إٔ ٜتِ عسض ايطًاب  أٚ ايجا١ْٝ أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ قاّْْٛا اذا اؾٝب 

ع٢ً ايًذ١ٓ ايطب١ٝ املدتؿ١ ٚاىل احمله١ُ املدتؿ١ يًُٛاؾك١ ع٢ً اْٗا٤ ساي١ ايدخٍٛ ٚايعاالز اديصاَاٞ عًا٢ إ    
 خيطس بريو ؾ١ٓ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ يف احملاؾع١. 

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/  د  ب١ِض
 ١ضَٛٚ ز. اظيس،ؾ

َٜع ز.اظيس ابطاِٖٝ ع٢ً )٠ٚضتٞ(:  ب١ِض
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝـط٠ ْـا٣ٚ َـٛزٜط٣ ١٥َٛغ١غـ١ ٖـات٠ٚٛ يـ١              ثؿتٝٛا٢ْ ي١ٚ ١ٜندػـت١ٓ ز٠نـ١ّ بـؤ ٥ـ١ٚ زٚٚ َازز٠ٜـ١، بـ١آلّ ي

َٝؿن ٚابـعاب تـ١عطٜؿٞ ١٥َٛغ١غـ١َإ ْـ١نطز٠ٚٚ، ٥     ١َُٝ ث َٜٔ َٛزٜط َٛغت١ؾؿا ٖات٠ٚٛ، ٥ َٜو ؾٛ ١طـ١ض  ١ْٖس
َٞ ي١ َـازز٣٠ )  ١َٜٓنا٢ْ تطٜـ ١ٖض ب١ ١٥َٛغ١غ١ ب َٞ ي١ ؾٛ َٝط٠ ١َب١غت ١٥َٛغ١غ٣١ غش١ٝٝ ز٠ب ( يـ١  24ي

 َٞ ــ َٞ  )َاادٜس املطتػااؿ٢ ١٥غــ٢ً ثِطؤش٠نــ١ ز٠َي ــ ــط٠ ز٠َي َٝ َِٝ باؾــ١ دــاض٣َ ١٥ٚاْــ١ف   )ملاادٜس املؤضطاا١ ي بؤٜــ١ ثــ
َٜٔ، ثاؾإ باؽ يـ٠ٚ١ ز٠نـات نـ١ َـٛزٜط٣ ١٥َٛغ١غـ١ بـؤٟ ١ٖٜـ١ ْٗا        ٜـ١ت٢ سايـ١ت٢ زخٛي١ٝنـ١ ٜـإ     ١ٜنبدط

َٝو ي١ خع١َنا٢ْ ١ْخؤف ب١ ز٠ض٠د٣١ ١ٜن١ّ ٚ ز٠ّٚٚ، بـ١آلّ   َٝيَن ي١ غ١ض زاٚا٣ ١ٜن عٝ د٢ ٥ًٝعا١َٝن١ ب
، ب١آلّ  أٜاّ 3)ع٢ً إ خيطس بريو فًظ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ خالٍ َد٠ ال لتذاٚش )زٚاٜٞ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات ن١ 

ٍَ    3ٚابعاب )ي١ غٝاغ٣١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف َٛز٠ن١ ١َْابٛٚ،  َٝؿـٓٝاضٜـ ز٠نـ١ّ ي١طـ١ َٝيَن، ٚ َٔ ث ( ضؤش٠ن١ سي
ــ١ؽ ٚ          ــ١َيهٛ ن ــ٠ٚ١، ب َٜت ــازاض بهط ــ١ن١ ٥اط ــ١ْٗا ١َدًٝػ ــ١ى ت ــ٠ٚ١، ْ َٜٓ ــازاض بهط ــ٢ ٥اط ــسا خع١َناْٝؿ ٠ٚ١٥ؾ

َٜت٠ٚ١،غٛثاؽ.  ناض٠ن١ؾٞ ٥اطازاض بهط
َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ تاضا خإ،
َٜع تاضا حتػري اغعس:ب١  ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ١ٜع٢ٓ ثٝؿإ زضا، زٚٚ ساَي١ت١ يـ١ ساَيـ١ت٢ تـؤ نـ١      ب١ِضاغت٢ ١٥ٚ ز٠زت٣١ ن١ نطا زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ خٛ
َٞ ٜـإ ٥ـ١ٚ ن١غـ٣١ نـ١              َٝري بٝٓا١٥ٕ ي١ غـ١ض ت١َيـ١بٞ خـعّ ٚ ن١غـ٢ خـؤ٣ ز٠ض٠دـ١ ٜـ١ى بـ ًَ زاٚا٣ ز٠ن٣١ ب

٣َٛٝ ز٠نات ٜإ ٥اط َٝت١ ز٠ض٣َ ي١ ساَي١ت٢ َطزٕ زا١ٜ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٥ـ١ٚ ختٛض٠تـ١ )  ب١خ َٓٝ ١َٝٝت٢ بٝٗ خيطاس  ا٣ ي
)َا ًٜصّ ع٢ً غاؤْٚ٘ قاْْٛٝاّا    ( ١َدًٝػ١ عا١َن٣١ قش٣١ ١ْؾػٞ زاْطا٠ٚ َٔ ٚا ب١ باف ز٠ظاب ١٥ٚ بريو

َٝتــ١ ز٠ض٣َ بــا ٖــ١ض ١ْن١  َٓٝ َٝتــ١ ز٠ض٣َ يــ١ غــ١ض ١َغــ٦ٛٚي١ٝت٢ خــؤ٣ ز٠ٜٗ َٓٝ َٜتــ١ غــ١ض نــْٛه١ ٥ــ١ٚ نــ١ ز٠ٜٗ ٚ
١َٓٓٝ ز٠ض٣َ ي١ غ١ض َطزْـ١، بـا خ١َيه١نـ٣١ خؤؾـٞ ٜـ١ى يـ١ غـ١ض سٝػـابٞ خؤؾـٞ           َٝٞ ز٠ٖ ١َدًٝػ١ن١ ن١ ث

َٜت٠ٚ١  َٝت١ ز٠ض٠ٚ٠ با ال١ْ١ٜ قا١ْْٝٛن١ بٝكط َٓٝ َا ع١زا٣ ١َدًٝػـ١ن١ ٥ـ١ٚ   )َا ٜكّٛ ع٢ً غؤْٚ٘ قاّْْٛٝا ز٠ٜٗ
َٜت باؾ١، غٛثاؽ.  ٥ٝعاؾ١ٜ١ بهط

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/  د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
َٜه٢ تط، ؾ١ضَٛٚ، ٠ٚ١َٜٓ داض  يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ تها١ٜ غٝاغ٣١ َازز٠ن١ غٛ

َٜع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظ٣٠:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 (:18َازز٣٠ )
1 . ٛ دٙ ؾٝٗاا  جيٛش ْكٌ املسٜض ايٓؿطٞ اـاقع يًدخٍٛ اٚ ايعالز اديصا٢َ َٔ َؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ املٛدا

 اىل َطتػؿ٢ عاّ يًعالز مذا َا اؾاب٘ َسض دطدٟ ٚمل ٜتٛؾس ي٘ عالز باملؤضط١ املٛدٛد٠ ؾٝٗا.
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ملدٜس َؤضط١ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ مْٗا٤ ساي١ ايدخٍٛ أٚ ايعالز اديصا٢َ بٓا٤ع ع٢ً طًب أسد اقسبا٤ املسٜض َٔ . 2
ض دطُا٢ْ ٜٓرز باملٛت بعد إٔ ٜتِ عسض ايدزد١ ا ٚىل أٚ ايجا١ْٝ أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ اذا اؾٝب املسٜض اس

ايطًب ع٢ً ايًذ١ٓ ايطب١ٝ املدتؿ١ ٚاىل احمله١ُ املدتؿ١ يًُٛاؾك١ ع٢ً اْٗاا٤ سايا١ ايادخٍٛ ٚايعاالز اديصاَاٞ      
   أٜاّ. 3ع٢ً إ خيطس بريو ؾ١ٓ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ يف احملاؾع١ خالٍ َد٠ ال لتذاٚش )

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ض َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/  د  ي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
ٍَ زا ْٝـ١؟          ٍَ زاٜـ١، نـ٢َ ي١طـ١ ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١؟ ي١طـ١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ن٢َ ي١ط١ ب١ٚ غٝاغ٣١ ن١ خٛ

 ب١نؤ٣ ز٠ْط ١٥ّ َازز١ٜ٠ ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط،
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

مذا ٖسن املسٜض املػٍُٛ بأسهاّ ايبٓادٜٔ )اٚاّل  ٚ )ثاْٝاّا  َأ املااد٠     (: 19َازز٣٠ ) ( ن١ ز٠نات23١َازز٣٠ )
   َٔ ٖرا ايكإْٛ َٔ املطتػؿ٢ ؾالدازلٗا االضتعا١ْ بايػسط١ اييت عًٝٗا اؽاذ االدسا٤ات ايالش١َ دعادل٘.14)

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ب١نٛضز١ٜن٣١

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:ب١  ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ــٞ (: طــ١ض ْــ١خؤف بــ١  19( نــ١ ز٠ناتــ١ َــازز٣٠ ) 23َــازز٣٠ ) َٝ سٛنُــ١نا٢ْ ٖــ١ضزٚٚ بِططــ١ )١ٜنــ١ّ( ٚ  ث
َٜٛب١ضا١ٜت١ٝنـ٣١ بـؤ٣ ١ٖٜـ١    ططت٠ٚ١ٝٝ (٣ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ي١ ١ْخؤؾدا١ْ ضا٣ نطز14)ز٠ّٚٚ( ي١ َازز٣٠ ) . ب١ِض

َٛيٝؼ ب١ض٣َ ن١ ي َٜت١ ب١ض بؤ ط١ِضا٣٠ٚ١ْ ٖاْا بؤ ث َٜٝٛػت بكط َٜهاض٣ ث  ١ غ١ض١ٜت٢ ض

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ض٥٠ٝتإ،

َٜع ١٥ظري عُط اظيس:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝت١ َازز٣٠ )14غ١باض٠ت ب١ّ َازز١ٜ٠ ت١ْٗا َازز٣٠ ) َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ. ( ٣ٚ١٥ تط ٠ٚنٛ خؤ11٣( ز٠ب  ز٠َٝٓ

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط،

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢: َٜع ز. ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ١ْٝ، غٛثاؽ. َٝؿ١ٜ١نُإ ي١ط١  ٖٝض ن

َٝكط٣ غ١ضؤن٢  َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
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َٜع ن٢َ قػ٣١ ١ٜ١ٖ ي١ غ١ض ١٥ّ َازز٠؟ ) ٥اؾت٢ خإ، ناى د ٍ، نـاى عبسايػـ ّ، ز. قـباح،     ١٥ْساَا٢ْ ب١ِض
 ٥ا١ْٖط خإ(، ؾ١ضَٛٚ ٥اؾت٢ خإ،

 
َٜع ٥اؾت٢ ععٜع قاحل:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝط٠ ْٛٚغـطا٠ٚ     23غ١باض٠ت ب١ َـازز٣٠ )  ٢ًَ ثِطؤش٠نـ١،ي َأ ٖارا ايكاإْٛ َأ املطتػاؿ٢ ؾالدازلٗاا       )( يـ١ ١٥غـ
ب١ بِطٚا٣ َٔ ٥ٝػتٝعا١ْ ١َضس١ي١ٜ١ن١ ن١ ز٠نـط٣َ ؾـٛضت١ تـ١عإٚ بهـا، تـ١عإٚ ْـ١نا،        االضتعا١ْ بايػسط١ 

َٞ ب١ ز٠ْكـ٢ ن١ٜػـ١ن٠ٚ١، ١٥َـ١ ١٥َٛغ١غـ١ٜ١ن٢ ؾ١ضَٝـ١، ١٥َٛغ١غـ٣١        َٜٝٛػت ١ْن َٝٞ ث ٜإ ي١ٚا١ٜ١ْ ب١ث
٠ٚ١ غـٝػ١ٜ١ن٢ ؾـ١ض٢َ ١ٖٜـ١ بـؤ ٥اطازاضنطْـ٠ٚ١ بؤٜـ١ ١َضس١يـ٣١        قش٣١ ١ْؾػٞ ن١ ؾـٛضت١ ٥اطـازاض ز٠ناتـ   

َْٛـاغٞ        ١ٜن١ّ ٥ٝب ؽ نطز٢ْ ؾٛضت١ٜ١ ١ْى ٥ٝػتٝعا١ْنطز١ْ، ١َضس١يـ٣١ زٚا٣ ٥ـ٠ٚ١ يـ١ ٥ٝب غـ٢ ؾـٛضت١ ق
َٝري ) ًَ َٞ ب َٞ ز٠نا ي١ٚا١ٜ١ْ زٚاٜٞ ؾ١نٛا ي١ غ١ض ؾٛضت١ ١ٖب ( غ١عات تؤ ١ْتٛا٢ْ ٥ـ١ٚ  ٥24ٝػتٝعا١ْ ز٠غت ث

ــ١ بسؤظٜ ــط      ١ْخؤؾ ــت زا بــ١ ز٠ْ َٜٝٛػ ــات٢ ث ــ١ ن ــؤ تُٝــ١نا٢ْ ي ــإ بؤٜــ١ ؾــ ٕ ســ١ز٠ؽ ض٣ٚٚ زاٚ، ت تــ٠ٚ١ ٜ
ــط٣َ          ــط٣َ، ٚ ز٠ن َٞ به ــ١د َٝب ــ٢ د َٝه َٜو ٚ ث ــ١ض ــط٣َ ب ــ١ ز٠ن ــ١ ١َضس١ي١ٜ١ن ــتٕٛٚ، ١٥َ ــ١ن٠ٚ١ ١ِْضؤٜؿ س١ز٠غ
َٝه٢      َٞ ١ْنط٣َ؟ ب١آلّ ١٥ٚ ١َضس١ي١ٜ١ ن١ ٥ًٝعا١َٝ بؤ ١٥َٛغ١غـ١ٜ١ن٢ ؾـ١ض٢َ َٛخات١بـ٣١ دٝٗـ١ت َٝب١د د

َٝو ضا٣ نـطز٠ٚٚ يـ١ ١٥َٛغ١غـ١       ٥ٝس َٞ ٥ٝب غ٢ ٠ٚ١٥ بهـات نـ١ ٜـ١ن اض٣ ز٠نات ٥ٝب غ١، ٚات١ ١ٜن١ّ ؾت ز٠ب
َٝه٢ تط٠، غـ١باض٠ت بـ٣٠ٚ١   ١ْٚؾػ١ٝن١ ٥ٝٓذا زٚاتطزاٚا٣ ٥ٝػتٝعا١ْ  ٖاٚناض٣ ز٠نا ٜإ ٖاٚناض٣ ْانا ٠ٚ١٥ ؾت

َٞ ٥ٝػتٝعا١ْٚ ٥ٝب غ٢ ؾٛضت١ ْٛٚغطا٠ٚ )  اؽاذ االداسا٤ات ايالشَا١ دعادلا٘     اييت عًٝٗان١ ي١ زٚا٣ ٠ٚ١٥ ز٠َي
َٜتــ٠ٚ١ بــؤ ؾــٛضت١، نــْٛه١ ١٥َــ١ ٥ٝعاز٠ٜــ١ ١َعٓانــ١ بــؤ      َٜٓسض ٥ٝعاز٠تــ١ ؾ١قــ١ت ٜــ١ع٢ٓ ٥ــ١ٚ ن١غــ١ ز٠ط١ِض
َٞ بؤ ١َضن١ظ٣ ؾٛضت١ن١ ي١ نٝسا ت١غبٝت٢ به١ٕ نـ١ ط١ِضا٠ٚ١ْٜـ١ بـؤ     ١ٖضزٚٚن٢ دا٥ٝع٠ ز٠نط٣َ ط١ِضا٠ٚ١ْ ب

ــ٢َ١    َٞ خ ــ ــ١زا ب ــ١ ي١َ ــ١ٝن١، ن ــؿا٣ ١ْؾػ ــٛضت١ن١زا      َٛغت١ؾ ــ١ظ٣ ؾ ــاٚ ١َضن ــ١ ْ ــ١ ي ــ١ّ ١ْخؤؾ َٜت ٥ ــ١نط ْ
َٝؿـٓٝاظ٣ ٥ـ٠ٚ١ ز٠نـ١ّ )        َٞ ت١سسٜس نط٣َ ٥ٝعاز٠ ز٠نط٣َ بـؤ نـ٣َٛ؟ بؤٜـ١ َـٔ ث َٜت٠ٚ١، بؤ١ٜ ز٠ب ًَسض َٝ عًا٢ إٔ  بٗ

َٜتـ٠ٚ١      لعاد ادسا٤ات ايدخٍٛ ا يصا٢َ   َٜه٢ تط بؤٜـ١ ي١َـ١عٓا٣ ٥ٝعاز٠نـ١زا ت١سسٜـس بهط بؤ ١ْخؤؾ١ن١ داض
َٜت٠ٚ١ بؤ  َٜه٢ تط زخٛيٞ ٥ًٝعا٢َ بؤ بهط٣َ، غٛثاؽ.ن١ ١٥بط  ١َضن١ظ٠ن١، ١٥َٛغ١غ١ ١ْؾػ١ٝن١ داض

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى د ٍ،

َٜع د ٍ ع٢ً عبساي١ً:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

( َٞ َٝهسا ن١ ز٠َي ٚعًا٢ االداز٠  ٣ ْا٣َٚ ْـا٣ٚ ) ؾالدازلٗا (، )دازل١َٔ ٖرا ايكإْٛ َٔ املطتػؿ٢ ٚ ع٢ً اي١ ساَي١ت
االضتعا١ْ با قسبا٤ َٔ ايدزد١ ا ٚىل أٚ َٔ ٜكاّٛ بػاأْ٘ قاْْٛٝاّا ٚاباالؽ أٚ لبًٝاؼ ايػاسط١  ؽااذ االداسا٤ات         

 (، غٛثاؽ.ايالش١َ دعادل٘ يًُطتػؿ٢.
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َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 يػ ّ،ؾ١ضَٛٚ ناى عبسا

 
َٜع عبسايػ ّ   قسٜل: َؿطؿ٢ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝب١ٝٓٝن١ّ طؿت١ٝ ي١ غ١ض ١َٖٛٚ ١٥ٚ ؾ١غ١ً، خؤّ ضاططت ٚه بعاب ب١َيهٛ َٔ ب١ غ١ٖٛ نٛٚمب،  ٠َٚي  َٔ ت
َٝـط٠ بـ١ ١ْخؤؾـٞ ١ْؾػـٞ زاْـطا٠ٚ، نـْٛه١ ظؤض          َٝت ٜإ ٣٠ٚ١٥ ١ْخؤؾٞ عـ١قًٞ ١ٖٜـ١ ي َٝك١ٜؿتِ ؾ َٔ ٚا ت

٣٠ٚ١٥ ٖات١ْٚٛ ١ْخؤؾـٞ ١ْؾػـٞ ساَي١ٜـ١ن٢ ت١بٝعٝـ١ ََٛهٝٓـ١ َـٔ غـ٢َ، نـٛاض ١ْخؤؾـٞ ١ْؾػـِٝ            ساَيات
        َٔٝ َٝت، ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ ٠ٚغؿ٣١ ساَي١تـ١ ٚ يـ١ َٛغت١ؾـؿا١ٜ طـريا٠ٚ ٚ ٥ـ٠ٚ١ ي١ٚا١ْٜـ١ ز٠َيـ )اَاساض عؿاب١ٝ   ١ٖب

َٝط١ْ٠ َٔ بؤّ ١ْٝ ١٥ٚ قػ١ به١ّ، ب١آلّ ١٥ٚ خ١ي١ي١ ؾٝعٜا١ٜٚ ن١ ي١ ؾػٝؤٚعك١ًٝ  يؤدٝا بـ٠ٚٛ ٜـإ   زختٛض ي
َٝو دٝاٚاظ٠ ي١ عٛق١زٚ ٥اَطاظ٣ ١ْؾػٞ، َٔ ْـاظاب، ٜـ١ع٢ٓ بؤٜـ١ َـٔ      َٝه١ ٜإ ١ٖض ؾت ي١ ١ْتٝذ٣١ ٖؤِضَؤْ
َٝه١ٚ ١٥ٖٚاٜــ١ٚ ِضا ز٠نــات ن١نــ٢   َٝت ت١غــ١ٚض ز٠نــ١ّ ٥ــ١ّ َــازز٠ بــعات ٖــ٢ ٠ٚ١٥ٜــ١ ٜــ١ع٢ٓ نــ١ ١٥ْٓــ١ٖٛ ؾــ

ٖـ   ١بٛٚ، ٜـ١ع٢ٓ يـ١ تـ١ا٣ٚ ٥ـ١ّ ؾ١غـ١ً      ١ْخؤؾٞ ١ْؾػٞ ١ٜ١ٖ ي١ َٓٝـ عاقٌ تط٠، ١٥ّ َٛالس١ظ٠ طؿـت١ّٝ 
َٝبٝٓٝـ١ّ ٖـ١بٛٚ،      ٍَ ٥اَطاظ٣ ع١قًٞ ٚ ع١غ١بٞ ز٠نات ظٜاتط ي١ ٥اَطاظ٣ ١ْؾػٞ، بـ١ؽ ٥ـ١ٚ ت ١َعا١َي١ ي١ط١

 غٛثاؽ.

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ز. قباح،

َٜع ز. قباح ستُس صتٝب:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

٠ٚ١َٜٓ بؤ ١٥ٚ َازز٣٠ ) َٞ:  14ن١ ز٠ط١ِض مذا ٖاسن املاسٜض املػاٍُٛ بأسهااّ ايبٓادٜٔ      ( ن١ ١َ١٥ باغٞ ز٠نا ز٠َيـ
َٞ،    )اٚاّل  ٚ )ثاّْٝا   َٞ، ٜـ١ع٢ٓ ؾـ١زٜس ٚ زشٚاض بـ َٝو ز٠نا ن١ ١ْخؤؾ١ٝن٣١ تْٛسب ي١ٚ زٚٚ ب١ْس٠زا باغٞ ن١غ

 ٛ َٝه٢ ٚدــ َٜٝٛػــت بــ٠ٚ١ ز٠نــات نــ١ سٛن١ُنــ١ ســٛنُ َٝــط٠زا ث َٞ، ٜــ١ع٢ٜٓــ١ع٢ٓ ي )ؾالدازلٗااا االضااتعا١ْ  بٞ بــ
َٞ ْـ١ٜها، بؤٜـ١ َـٔ ثؿـتكري٣ يـ١ٚ         بايػسط١  ١ًَٕ ٥ٝساض٠ ١٥ط١ض سٛن١ُن١ دـ١ٚاظ٣ بـ ١ٜع٢ٓ بؤ٣ ١ٜ١ٖ ١٥غ

َٝه٢ ٚدٛبٞ ) َٞ ن١ بهط٣َ ب١ سٛنُ َٝـ َٔ ١٥ن١ّ ن١ ز٠َي َٜعّ ث ؾعًا٢ أدازلٗاا االضاتعا١ْ    ٥ٝكترياس٣١ بطا٣ ب١ِض
َٞ باؾن٠، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ( ١ٜع٢ٓ بؤن٢؟ َازاّ ن١غبايػسط١ ١ٜ٠َٛٝ سٛن١ُن١ ٚدٛبٞ ب َٞ ب١ّ ؾ ١ن١ خ١ت١ض ب

َٜع٣ ي١ ز٠غت٢ ١٥ٚ، غٛثاؽ. َٜع٣ ١ّٖ خ١َيه٢ تطٜـ ز٠ثاض  ١ّٖ خؤ٣ ز٠ثاض

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ،

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   زؤٚف:ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
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َٝت١ ٥ــ٣٠ٚ١       َٝٝــ١؟ ١ْخؤؾــٞ ١ْؾػـ١ٝ، ؾــ َٝـط٠ ن ٍَ نــاى عبسايػــ ٢َ ؾٝعًـ١ٕ )ؾؤنــ١ؽ( ي َٓـٝـ ٖــاِٚضاّ ي١طـ١
 َٞ َٝت ١ْب َٞ ز٠ط١ِض٣َ ؾ زاخًٝٞ خ١غت١خا٣١ْ ب٠ٚٛ، ٣٠ٚ١٥ َٛالس١ظ٣٠ ز٠نا ٜإ قش٣١ ١ْؾػ١ٝ ٜإ ٣٠ٚ١٥ ي

َٜو ٥ـ١سها٢َ قـاْ          َٟ غاضْـ١زا، ٜـ١ع٢ٓ ١٥طـ١ض ت١َاؾـا٣ ١ْٖـس َٞ ز٠طـ١ِض ٢ْٛ بهـ٣١ بـ١ؽ ؾـ١ضت    ٜإ ٣٠ٚ١٥ يـ
َٜو دـاض بـؤ          َٝت١ ساَي١ت٢ ظؤض ظؤض خطاثـ١، بؤٜـ١ ٥ٝػـتٝعا١ْ بـ١ ؾـٛضت١ ١ْٖـس َٞ ي١ غ١ض ٣٠ٚ١٥ ؾ ت١تبٝل ز٠ب

َٜع٣     ١٥١زَي ٍَ ثـاض َٜعإ ظؤض ١َؾانٌٝ ١ٖب٠ٚٛ َٔ خٝ زي ت١دطٚبـ١ّ يـ١ َٓـسا َٜو داض َٛؾه١ٜ١ًٝ ب١ِض ت ١ْٖس
َٝؼ ب١تــ٢ْ١  نٛضزغــتإ ٥ٝؿــِ نــطز٠ٚٚ ظؤض ظؤض ت١دطٚبــ١ ٖــ١ب٠ٚٛ ٥ٝعــا  َٜو نــ َٜو ساَيــ١ت ١ْٖــس ز٣٠ ١ْٖــس

ب١ؾٛضت٣١ ْانط٣َ، َٛؾه٣١ًٝ بؤ ؾٛضت١ف زضٚغت نطز١ٜ بؤ ١ْخؤؾٝـ خ١َيل نطز١ٜ بؤ َٛد١َ١ع١نـ١ف  
      َٞ ٥ـ١قاضٜب٢ ٥ـ١ٚ    )ذ٣ٚ خ١َيه٢ نطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ ب١ ١َٖٛٚ ساَي١ت١ى ٥ٝػتٝعا١ْ بـ١ ؾـٛضت١ ب١تـ٢ْ١ ْـانط٣َ بـ

َٝت ١ٜ١ٖ ٠ٚؾـات ز٠نـا، ٚ ظؤض َـٛزَري ١ٖٜـ١ يـ١      ٠ٚ١٥ ضؤش٠،  ،١ْخؤؾ٣١، نْٛه١ ٠ٚ١٥ ؾ٠ٚ١ ي١ نؤَي٢ ظؤض ؾ
َٞ      )ذ٣ٚ نؤَيٞ ٠ٚؾات ز٠نا، ٥ٝعاز٣٠ ٣٠ٚ ب١ت٢ْ١ ب١ ؾـٛضت٣١ دـا٥ٝع ْٝـ١، َـ١ؾطٚظ٠      َٞ، بؤٜـ١ ز٠َيـ ٍَ بـ ي١طـ١

 (، غٛثاؽ. االضتعا١ْ بايػسط١ ٚذٜٚ٘)
َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

 ٞ ٠ٚظٜط،ؾ١ضَٛٚ د١ْاب
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢: َٜع ز. ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝه٢ ز٠ضْٚٚـ٢   َٞ ت١ْسضٚغت٢ ز٠ض٢ْٚٚ ٜإ ١ْخؤؾٞ ز٠ض٢ْٚٚ ظؤض داض ٥ٝٓػإ ي١ ن١ّ خ٠ٚ١ٜٚ١ ططؾت ن١ ز٠َي
َٜت١ غ١ض داز٠ ٚ ٥ٝن ث١الَاض٣ خ١َيو ز٠زا َٞ تا ١٥ٚ س١ز٣٠ ١٥خري٣ ز٠ن١ٚ َٞ ثـاى ٚ   بؤ زضٚغت ز٠ب ٚ ْاتٛاْ

َُٝـ١ باغـٞ ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـا١ْ ز٠نـ١ٜٔ نـ١         َٜع٣َ ٚ ي١ٚا١ٜ١ْ بيَب ب١ خ١ت١ض بؤ ز٠ٚضٚبـ١ض٣، ٥ ت١َٝع٣ خؤ٣ بجاض
َٞ ٥ٝدبـاض٣ ؾـٛضت١ بهـط٣َ، نـْٛه١         َٝٓٓـ٠ٚ١، بؤٜـ١ ز٠بـ ساَي١ت٢ ز٠ضْٚٚٝإ َٛغت١قط ١ْٝ، ي١ خ١غت١خا١ْ ْاَ

ؤؾـ٣١ نــ١ ِضاٜهـطز٠ٚٚ بــ١ ظٚٚتـطٜٔ نــات    ٖـ١ّ بــؤ غـ١ال١َت٢ ١٥َٛغ١غــ١ ١ْؾػـ١ٝن١ ٖــ١َٝـ بـؤ ٥ــ١ٚ ١ْخ    
َٜت٠ٚ١ بؤ ٣٠ٚ١٥ ظ٠ض٠ض ي١ خؤ٣ ٚ ي١ ن١ؽ ٚ ناض٣ ١ْزا ي١ خ١َيه١ن١ف ١ْزا، ٚ ١٥ّ ساَي١تا١ْ ٥ٝعتٝازٜـ١   بكري
َٝري ٥ٝػـتٝعا١ْن١ بهـط٣َ بـ١          ًَـ َٞ، ب ضٟٚ زا٠ٚ، ٚ ت١ي١ؾؤْٝؿُإ نطز٠ٚٚ بؤ ؾٛضت١، بـ١آلّ ١٥طـ١ض ٥ٝػـتٝعا١ْ بـ

َٝري) ًَ  ظٜاز نط٣َ، غٛثاؽ.)ذ٣ٚ  ( ٠ٚ١٥ ز٠تٛا٢َْ ٚؾ٣١ بر٣ٚ ٚا ضتعا٥١ْٝب ؽ ب

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
َٝط٣ ث١ضي١َإ ضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْن٢ ١ٜ١ٖ ؾ١ضَٛٚ، َٜع غهطت  ب١ِض

َٝط٣ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع ؾطغت اظيس عبساي١ً/ غهطت  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝٓاْ َٝـط٠         ق١ظ٣١ٜ ٖ ٢ ط١ِضا٣٠ٚ١ْ بؤ َٛغت١ؾؿا، ٥ٝساض٠ ب١ خـؤ٣ ت١غـ١ضٚف ز٠نـات، بـ١ؽ بـؤ ْـا٣ٚ ؾـٛضت١ ي
ٖات٠ٚٛ ْا٣ٚ ن١ؽ ٚ ناض٣ ١ْٖات٠ٚٛ، ن١ؽ ٚ نـاض َٛستـاد٢ ١ْغـٞ قـا٢ْْٛ ْٝـ١ نـ١ ٜاضَـ١ت٢ بـس٠ٕ، بـ١آلّ          

َٝت،٥ٝتاع٣١ ١٥َط٣ ٥ٝساض٣٠ َٛغت١ؾؿا ْانات، بؤ١ٜ ب١ ض٥٠ٞ َٔ َٛس تـاد٢  ؾٛضت١ ن١ ١ْغ١ن٢ قا٢ْْٛ ١ْب
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ــؤٕ         ــؤٕ ن َٝت ن ــ١ظاْ ــساض٣ ٥ ــ٢ ٣ٚ ٥ٝ ــؤ٣ ٚ بريٚقطات ــًٛبٞ خ ــؤ٣ ٥ػ ــ١ خ ــساض٠ ب ــط ٥ٝ ــ٢ ت ــات، ٠ٚن ــ٠ٚ١ ْان ٥
َٝت ٚ ٥ٝب غ٢ ز٠نـات بـ١    َٝذي ٥ٝعتٝاز٣ نٝتاب١ى زْٛٚغ َٝٝإ ْاَي َٛخات١ب٣١ ؾٛضت١ بهات، خؤ ب١ ؾ١ؾ٣ٚ١ ث

َٜٝٛػك ب١ٚ ت١ؾاغٝ ١ْ ١ْٝ ي١ ْاٚ ١ْؽ، غٛثاؽ.  ض٥٠ٞ َٔ ث
 

َٜع سػٔ ستُ َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض  س غٛض٠/ د
 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف غٝاغ٣١ ٣َْٛ،

َٜع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

٢ًَ ثِطؤش٠ن١ ن١ ضٜعب١ْس٠ن٣١ ز٠طؤِض٣َ بؤ َازز٣٠ )23َازز٣٠ ) مذا ٖسن املسٜض املػٍُٛ بأسهاّ (: 19( ١٥غ
  َٔ ٖرا ايكإْٛ َٔ املطتػؿ٢ ؾالدازلٗا االضاتعا١ْ بايػاسط١ دؽااذ    11ٔ املاد٠ )ايؿكسلني )اٚاّل  ٚ )ثاّْٝا  َ
 االدسا٤ات ايالش١َ دعادل٘.

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
       ّ ٍَ زا ْٝـ١؟ ٜـ١ى ١٥ْـسا ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١؟ نـ٢َ ي١طـ١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ن٢َ ي١ط١  ب١ٚ غٝاغ٣١ ن١ خٛ

ٍَ ١ْٝ، ب١ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ١٥ّ َازز١ٜ٠ ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط،  ي١ط١
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ملدٜس املطتػؿ٢ إٔ ٜأذٕ َٔ ٚقت  خس  ٣ َٔ املسق٢ املطتكسٜٔ َأ  (: 21( ن١ ز٠نات١ َازز٣٠ )24َازز٠ )
  مثاْٝا١ ٚأزبعاني ضااع١ خاازز املطتػاؿ٢ ؼات زقابا١ ناؾٝا١ أٚ         48ال لتذااٚش )  ايٓاس١ٝ ايٓؿط١ٝ بككا٤ َد٠

بتعٗد ذٜٚ٘ بإعادل٘ اذا نإ نٌ ٖرا ا دسا٤ ٜػهٌ دص٤ّا َٔ عالد٘ بٓا٤ عًا٢ لٛؾا١ٝ ايطبٝاب االختؿاؾاٞ     
 املعا .

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ب١نٛضز١ٜن٣١

َٜع ْٝؿتُإ  َطؾس قاحل: ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

٠َٜٛب١ض٣ ١ْخؤؾدا١ْ بـؤ٣ ١ٖٜـ١ ْـاٚ بـ١ ْـاٚ َؤَيـ١ت بساتـ١ ٥ـ١ٚ         21( ن١ ز٠نات١ َازز٣٠ )24َازز٠ ) (، ب١ِض
َٝكريٕ تـــا َا٠ٜٚـــ١ى يـــ١ )   َٞ يـــ١ ز٠ض٣٠ٚ٠  ١ْ48خؤؾــا٣١ْ يـــ١ ض٣ٚٚ ز٠ضْٚٚٝـــ٠ٚ١ دــ َٝط  ثـــن ْـــ١ب ( ناتــصَ

َٜط٣ َٜــط نــاٚز َٝٔ ْا١َٜــ١ى يــ١ نــ١ؽ ٚ ناضٜــ٠ٚ١  بــؤ  ١ْخؤؾــدا١ْ ب١غــ١ض بــ١ضٕ، يــ١ ش تــ١ٚاٚ زا ٜــإ بــ١ بــ١َي
َٝٞ ضاغـجاضز٣٠ ثعٜؿـه٢       َٝو بٕٛٚ يـ١ ناض٠غـ١ضنطزٕ بـ١ث َٜهاضا٣١ْ ب١ؾ ط١ِضا٣٠ٚ١ْ، ط١ض ٖات ٚ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ض

 ثػجؤض٣ ناض٠غ١ضن١ض.

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ض٥٠ٝتإ،
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َٜع ٥  ١ظري عُط اظيس:ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝت٠ٚ١، َٓٝ  ت٥١ٝس٣ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ز٠ن١ٜٔ ٠ٚنٛ خؤ٣ سي
 
 

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط،

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢: َٜع ز. ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

١َُٝف ت٥١ٝس٣ ٥  ١ّ َازز١ٜ٠ ز٠ن١ٜٔ ٥

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 د ٍ.ن٢َ قػ٣١ ١ٜ١ٖ ي١ غ١ض ١٥ّ َازز٠؟ ؾ١ضَٛٚ ناى 

َٜع د ٍ ع٢ً عبساي١ً:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝري )املطااتكسٜٔ  ثطغــٝاض٠ن٣١ َٓــٝـ  ــ ًَ َٞ، نــْٛه١ ْػــب١ٕٝٝ ض٠ْكــ١ باؾــن )املطااتكسٜٔ  ١ْؾػــ١ٕٝ ٜــإ ب بــ
َٜٝٛػت٢ ١ْٝٝ، زٚٚ  َٞ ١ْؾػٞ ث نـ١ بـاض٣ ز٠ضْٚٚـ٢ خطاثـ١      ي١ٚا١ْٜـ١ ٥ـ١ٚ ن١غـ١   )خازز املطتػؿ٢ َٛغت١قط ب
َٝري   ــ ًَ َٝه٢ خــطاخ، ٜــ١ع٢ٓ ب َٜٓ ٥ــ٠ٚ١ف ت١عــ١ٖٛز، بــ١آلّ َــٔ  )خااازز املطتػااؿ٢ ٚيف َطااهٔ أَاأ  بهــٝت١ ؾــٛ

َٜهٞ تطّ  ١ٚ ثطغـٝاض٠ ز٠نـ١ّ، ٜـ١ع٢ٓ    ٜـ١عين نـٞ؟ ٥ـ٠ٚ١ يـ١ دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـط ٥ـ       )ؼت زقابا١ ناؾٝا١    ثطغٝاض
 ،َٞ َٞ، خ١َيه٢ ب١ زٜاض٠ٚ٠ ب َِٝ       )ؼت زقابا١ ناؾٝا١   ثؤيٝػٞ ب١زٜاض٠ٚ٠ ب َٝه٢ ظؤض ١َتاتٝـ١، بـ١آلّ َـٔ ز٠َيـ ؾـت

َٞ بؤ٣ زٜاض٣ بها، )اٛدب لعًُٝات لؿدزٙ ايٛشاز٠   g)ظ٠ظي١ت١ خؤ بـ١   )ؼت زقاب١ ناؾ١ٝ ت١عًُٝات ١ٖب

p s).َٛضاق١ب٣١ ْان١ٕ، غٛثاؽ 
َٜع سػ َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض  ٔ ستُس غٛض٠/ د

َٝٔ ١ْٚباتــ١  َٞ ز٠َيــ ساَيــ١ت٢ َٛغــت١قط٣ ْــ١خؤف يــ١ ضاغــتٝسا بــ١ظؤض٣ ١ْخؤؾــٞ ١ْؾػــٞ ساَيــ١ت٢ ٥ــ١تان٢ ثــ
ََٛه١ٓٝ تؤ ١٥ٚ ساَي١ت١ ١ْٚب٣١ٜ١ ن١ بؤ٣ ٖات٠ٚٛ ي١ خ١غـت١خا١ْ بـ١ ؾ١تط٠ٜـ١ن٢ نـ١ّ عٝ دـ٢ ز٠نـ٣١،       

َٞ نـ١ٚا  ب١آلّ ١َعٓا٣ ٚا١ْٝ عٝ د٢ ١ْخؤ َٜٝٛػت٢ ب١ ؾ١تط١ٜ٠ن٢ ظ٢ْ١َ٠ ١ٖب َٞ، ٥ٝشتُٝاي١ ث ؾ١ن١ت نطزب
َٞ ْـا٠ٚ   َٜط٣ به٣١ ١ٖض ي١ َٛغت١ؾؿا بؤ١ٜ ١٥ٚ ساَي١ت٣١ ن١ َٛغت١قط٠ ب١ٚ ؾ٣٠ٛٝ ن١ بامسإ نطز ز٠ب ناٚز

َٞ بسا، ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط،  ْا٠ٚ َٛزٜط ٥ٝساض٣٠ ١٥َٛغ١غ١ ٥ٝذاظ٣٠ ث
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٚ َٜع ز. ض  ٠ظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢:ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
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َٞ بـؤ ز٠ٚضٚبـ١ض٣، ٜـ١ع٢ٓ يـ١ٚ ١ْٚباتاْـ١ يـ١ٚ              َٞ ٜـ١ع٢ٓ خ١تـ١ض ْـ١ب َٞ ساَي١ت٢ ١ْؾػـٞ َٛغـت١قري بـ ن١ ز٠َي
َٞ ١َ١٥ ١ٜى، زٚٚ: ١٥ٚ ١ْخؤؾا١ْ ١ٖض ١َغـ١ي٣١ ٥ـ٠ٚ١    َٜباظ ز٠ظأْ ب١ز٠ض ب ١٥دٜٛت١ تانا١ْ ز. سػٔ ٚ ز. ض

َٝري  ًَ ز٠بٔ ٜاخٛز ث١الَاض٣ ز٠ٚضٚٚبـ١ضٜإ ز٠ز٠ٕ دـاض٣ ٚا ١ٖٜـ١ ْـ١خؤمشإ      (١ططٜػتغ٥)١ْٝ ن١ ث١الَاض ب
َٜـو زا زاٜآْـا٠ٚ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ نـ١ؽ ٚ           َٝٓـا٠ٚ يـ١ شٚٚض ٍَ خؤ٣ ١ْؾٛٚؾت٠ٚٛ ٚاظ٣ يـ١ شٜـإ ٖ بؤ ز٣َ ب١ زٚٚ غا

َٝٓا٠ٚ١ْ زٚٚب َٜٓا١ْ )بًٝػ١ٜؿٔ غ١ْت١ض(غ١ْت١ض٣ ضاٖ َٝت١ ١٥ٚ ؾٛ َٓٝ َٞ بٝٗ َٝط٣ ناض٠ن٣١ ١َغ١ي١ٕ تؤ ز٠ب اض٠ ؾ
َٝـط٣ ٥ـ٣٠ٚ١ بهـ٣١ نـؤٕ         َٞ بـؤ غـ١ٜطإ ؾ َٞ بؤ باظاِض، نؤٕ بهـ َٝط٣ ٣٠ٚ١٥ به٣١ نؤٕ به شٜا٢ْ به١ٜت٠ٚ١، ؾ
َٝت٠ٚ١ ال٣ نـ١ؽ ٚ نـاض٣ ٖـ١ّ نـ١ؽ ٚ ناضٜؿـ٢        َٜع٣ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ْا٠ٚ ْا٠ٚ ن١ ز٠نـ ثاى ٚ ت١َٝع٣ خؤ٣ بجاض

َٝٔ ن١ ١َُٝ ز٠َي َٝت٠ٚ١ داض٣ ٚا ١ٜ١ٖ ب١ع١نػ٠ٚ١ ٥ َٞ ٥ـ١ٚإ  ٚضز٠ ٚضز٠ ز٠ْاغ ؽ ٚ ناض٣ با زٚٚ ضؤش ي١ط١َيٝإ ب
َٞ ١َغ١ي١ٕ َُٝإ ٠ٚضْاطط٠ٚ١ْ ن١ ز٠َي ن١ؽ ٚ ناض٠ن٣١ َٛغت١عٝس بٔ ن١ ٠ٚض٣ طط٠ٚ١ْ،  )ؼت زقاب١ ناؾ١ٝ ي

 غٛثاؽ. 
َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف غٝاغ٣١ ٣َْٛ،
َٜع ز. ِضؤشإ عبسايكازض   زظ٠ٜٞ:ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝت١ َـازز٣٠ ) 24َازز٠ ) ملادٜس املطتػاؿ٢ إٔ ٜاأذٕ َأ ٚقات  خاس  ٣ َأ        (، 21(٣ ١٥غًٞ ثِطؤش٠ن١ ن١ ز٠ب
  مثاْٝا١ ٚأزبعاني ضااع١ خاازز املطتػاؿ٢      48املسق٢ املطتكسٜٔ َٔ ايٓاس١ٝ ايٓؿط١ٝ بككا٤ َد٠ ال لتذااٚش ) 

ادلا٘ اذا ناإ ناٌ ٖارا ا داسا٤ ٜػاهٌ داص٤ّا َأ عالدا٘ بٓاا٤ عًا٢            ؼت زقاب١ ناؾ١ٝ أٚ بتعٗد َأ ذٜٚا٘ بإع  
 لٛؾ١ٝ ايطبٝب االختؿاؾٞ املعا .

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
ٍَ زا ْٝـ١؟ )        ٍَ زاٜـ١ تهاٜـ١ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١؟ نـ٢َ ي١طـ١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ن٢َ ي١ط١ ( ١٥ْـساّ  3ب١ٚ غٝاغ٣١ ن١ خٛ

ٍَ ١ْٝ، ب  ١ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ١٥ّ َازز١ٜ٠ ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط،ي١ط١
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 ايبان ايسابع
 عالز املسٜض ايٓؿطٞ

 : ا داسا٤ات ٚاملعًَٛاات املكدَا١ ايٝا٘ ٚاؽااذ قاساز َبٓا٢ عًا٢ ٖارا ا دزاى ٚايتعابري عٓا٘ لعابريّا             25املااد٠ ) 
ٝشّا ًٜتااصّ ايطبٝااب ايٓؿطااٞ املطااؤٍٚ بعاادّ معطااا٤ اٟ عااالز ملااسٜض دخااٍٛ ادزادٟ دٕٚ اؿؿااٍٛ عًاا٢    ؾااش

َٛاؾكت٘ املطبك١ املب١ٝٓ ع٢ً مزاد٠ سس٠ نُا ًٜتصّ بتطذٌٝ خط١ عالد١ٝ املكرتس١ ٚلجبٝات َٛاؾكا١ املاسٜض    
ؼاددٖا ايتعًُٝاات ايؿاادز٠    اٚ عدّ َٛاؾكت٘ يف املًـ ايطيب اـاف ب٘، ٚذيو طبكّا يًػسٚط ٚا دسا٤ات ايتا٢  

يتٓؿٝر ٖرا ايكإْٛ، ٚلكع َطؤٚي١ٝ لكسٜس قدز٠ املسٜض ايعك١ًٝ ع٢ً أعطا٤ َٛاؾك١ ؾسحيا َأ عادَٗا عًا٢    
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ايطبٝب بايٓؿطٞ املطؤٍٚ ٚيف مجٝع ا سٛاٍ ًٜتصّ أعكا٤ ؾسٜل ايعالز بتطذٌٝ نٌ لدخٌ ٜكّٛ با٘ أٟ َآِٗ   
 ايؿادز٠ يتٓؿٝر ٖرا ايكإْٛ.اًـ املسٜض ٚذيو ع٢ً مٛ لبٝٓ٘ ايتعًُٝات 

 
َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

 .ب١نٛضز١ٜن٣١
 

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝك١ٜؿـذي ٚ زضى         21( ن١ ز٠نات١ َازز٣٠ )25َازز٠ ) َٜهـسا نـ١ ْـ١خؤف تٛاْـا٣ شٜطٜـٞ بـ١ ضاز٣٠ ت (، يـ١ باض
َٝهطز٢ْ ظا َٝٞ، ث َٝهطزٕ ٚ طٛظاضؾت نطز١ْ ي َٝؿه١ؾهطا٠ٚنا٢ْ بٛٚ، بِطٜاض ٠ٚضططتٔ ي١ غ١ض ١٥ّ زضى ث ْٝاض١ٜ ث

َٝو ١ْزات١ ١ْخؤؾـٞ   َٝه٢ ضاغت ٚ زضٚغت ١٥ٚا ي١ غ١ض ثعٜؿه٢ ب١ضثطغ١ ن١ ٖٝض ناض٠غ١ضنطزْ ب١ ز٠ضبِطٜٓ
َٝؿ١ن٢ ض٠ظا١َْس٣ ١ْخؤف ٠ٚض١ْطط٣َ ن١ ثؿت ب َٞ ٣٠ٚ١٥ ث ٌَ بٛٚ ب١ ٥اض٠ظٚٚ ب١ب ١ ٥رياز٣٠ غ١ضب١غت٢ زاخ

ــ١ضنطز٢ْ      ــات ٚ ناض٠غ ــاض به ــٓٝاظنطاٚ تؤَ َٝؿ ــ٢ ناض٠غــ١ضنطز٢ْ ث ــٛاظ٣ ث ْ ــت٢ ٖــ١ض٠ٖٚا زاخ خــؤ٣ ز٠ب١غ
َٝٞ ١َضدـ١نإ    ض٠ظا١َْس٣ ١ْخؤف ٜإ ض٠ظا١َْس٣ ١ْنطز٢ْ ي١ زؤغ٣١ٝ ثعٜؿه٢ تاٜب١ت ب١ٚ، ١َ١٥ف بـ١ث

ـــ     َُٜٓاٜٝـــ١ ز٠ضنطا٠ٚنــإ ز٠غتٓٝؿـــاْٝإ ز٠نــ١ٕ ب َٜهاضاْـــ٣١ نــ١ ض َٝهطز٢ْ ٥ـــ١ّ ٜاغـــا١ٜ،  ٚ ٥ــ١ٚ ض َٝبــ١د ؤ د
َٝسا٢ْ ض٠ظا١َْس٣ ٥اؾهطا بؤ ١ْب٢ْٚٛ ي١ ١٥غتؤ٣ ثعٜؿـه٢   َٝت٢ ضاثؤضت٢ تٛاْا٣ شٜطٜٞ ١ْخؤف بؤ ث ب١ضثطغ

 ز٠ض٢ْٚٚ ب١ضثطؽ زا١ٜ.
َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

َٝ ١ُف ١ْتٛاْري ب١ٚ ١ْٚعـ٣١ نـ١ٚا قػـ٣١ يـ١     ١٥ّ َازز٠ عٝ دٝا١ْ ظٜاتط ظؤض ظؤض ٥ٝدتٝػاغ١ٝ ََٛه١ٓٝ ٥
غــ١ض بهــ١ٜٔ نــ٢َ١ بهــ١ٜٔ ٚ ظٜــاز٣ بهــ١ٜٔ، نــْٛه١ ١٥َــ١ دٛظ٥ٝهــ١ يــ١ ثِطؤتؤنــؤالت٢ عٝ دــ٢ ١ْخؤؾــٞ  
َٞ نانػـاظ١ٜى يـ١ّ َاززاْـ١         َٞ نـ١ بتـٛاْ ١ْؾػٞ، ٖٝٛازاضّ ٣٠ٚ١٥ ن١ قػ٣١ ي١ غ١ض ز٠نا ١َغـازض٣ ٚا٣ ٖـ١ب

 ،بهات، ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف
َٜبا َٜع ض  ظ ؾتاح ستُٛز:ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝؿٓٝاظ ز٠ن١ٜٔ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ َازز٣٠ ) ١َُٝ ث َٞ    27، 26، 25ي١ ضاغتٝسا ٥ َٝه٢ ناض٠غـ١ضنطز٢ْ غـ ( ١ٖضغـ

         ١ٜ٠َٛٝ َٞ َازز٠ٜـ١ ٜـ١ى غـط٣َ، ٚ بـ١ّ ؾـ َٝؿٓٝاظ ز٠نـ١ٜٔ ٥ـ١ٚ غـ باضٚ زؤخ٢ دٝاٚاظ٣ ١ْخؤؾٔ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث
َٞ بِططــ٣١ َٜتــ٠ٚ١، بــ١ غــ َٜصض َٜهــسا نــ١ ْــ١خؤف تٛاْــا٣ شٜطٜــٞ بــ١ ضاز٣٠    زابِط دٝــاٚاظ بِططــ٣١ ١ٜنــ١ّ يــ١ باض

َٝؿه١ؾهطا٠ٚنا٢ْ ١ٖبٛٚ، ٥ـ٠ٚ١ يـ١ غـ١ض ثعٜؿـه٢ ب١ضثطغـ١ نـ١ ٖـٝض         َٝهطز٢ْ ظاْٝاض١ٜ ث َٝك١ٜؿذي ٚ زضى ث ت
َٜت،  َٝؿ١ن٢ ض٠ظا١َْس٣ ١ْخؤف ٠ٚض١ْطط َٞ ٣٠ٚ١٥ ث ٌَ بٛٚ ب١ب َٝو ١ْزات١ ١ْخؤؾٞ زاخ  ناض٠غ١ضنطزْ
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ــ٣١ ز٠ّٚٚ ــه٢       بِطط ــطز٠ٚ٠ ثعٜؿ ــ١ض٣ ض٠ته َٝٓا٢ْ ناض٠غ ــ١ناضٖ ــطاٚ  ب ٌَ ن ــ ــ١خٛضت٢ زاخ ــٞ ب ــ١ض ١ْخؤؾ : ١٥ط
َٞ ٠ٚضططتٓـ٢ ض٠ظا١َْـس٣ ْـ١خؤف، نـْٛه١          َٞ بـسات ٚاتـ١ بـ١ب َٞ ب١ظؤض ناض٠غ١ض ثـ ز٠ض٢ْٚٚ ب١ضثطؽ ز٠تٛاْ

َٝسا٢ْ ض٠ظا١َْس٣ ١ْٝٝ،   ٥رياز٣٠ ث
َٜت١ ْ ١َّٝٝ: ي١ باض٣ نٛت ٚ ثِطزا ز٠نط٣َ ناض٠غ١ض بسض َٞ ٠ٚضططتٓـ٢ ض٠ظا١َْـس٣    بِطط٣١ غ ١خؤؾٞ ز٠ض٢ْٚٚ بـ

َٝو َا٠ٚن٣١  َٜكطتٔ ي١ ضٚٚزا٢ْ زاِضَا٢ْ نا٠ِٚضٚاْهطا٣ٚ باض٣ ز٠ض٢ْٚٚ ٜإ د١غت٣١ ١ْخؤف ب١ ١َضد بؤ ض
َٝج١ِض ١ْنات، 72ي١ ) َٝط ت  ( ناتصَ

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط،

َٜ َٜع ز. ض  ه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢:ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٞ، نـْٛه١ ب١ِضاغـت٢ ٥ـ٠ٚ١ يٝص١ْٜـ١ن٢ َٛختـ١ؽ زآٜــا٠ٚ، ٚ               َٞ َازز٠ٜـ١ سـ١ظ ز٠نـ١ّ بـ١ دٝــا بـ َـٔ ٥ـ١ٚ غـ
َٞ َازز٠نـ١، َـازز٠ بـ١       3د١ٖٚ١ض٣ قا١ْْٛن١ٜ١، ي١ب١ض٠ٚ١٥ با ) ( َازز٠ن١ ١٥ٚ نات١ ظؤض٠َإ نٛؾـت٠ٚٛ بـا غـ

 ت٢ به١ٜٔ ز٠ْك٢ ي١ غ١ض بس٠ٜٔ باؾن٠، غٛثاؽ.َازز٠ زٜطاغ١
َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

َٜع ن٢َ قػ٣١ ي١ غ١ض َازز٣٠ ) ( ١ٜ١ٖ؟ )ناى طياٍ، نـاى ْـ١شاز، غـ٠ٌٜٛٝ خـإ، ز. اظيـس،      ١٥25ْساَا٢ْ ب١ِض
َٝطٜعإ خإ، تاضا خإ( ؾ١ضَٛٚ ناى طياٍ،  ب

َٜع طياٍ   طاِٖٝ:اب طاٖسب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝـصّ )         َٞ ب َٟ خـؤ بس٠ٜٓـ١ ظـ٢ َازز٠ٜـ١ ت١قطٜبـ١ٕ ١ْؾـ َٝٝٓٛ بـ١ض َٜـط٠ ٜـ١ع٢ٓ )  ١٥8ط١ض ب ( غـ١تط٠ يـ١ ض   8( ز
َٜع )8قا١ْْٛنسا ) َٜت بٝـِٓ ٥ٝذطا٥ـات ٚ   9( ض َٜذي ثن َازز٠ َازز١ٜ٠ن٢ ٥ٝٓؿا١ٝ٥ ١٥ظ َٜع ٍ ١ٜى َازز٠زا ْا ( ض
َٜـع ٖـ١تا     خسٙ ، )ٚنرا ٚنرا ٚنرا اىل أخ١تاٚات ٚ  َٝتـ١ ت١قطٜبـ١ٕ زٚٚ ض بؤ١ٜ ثٝؿٓاض َٔ ٣١ٖ ١٥ظ َازز١ٜ٠ بب

َٜذي )حتـسزٖا      َٝـص ٢ََٜٓ ب َٟ خـؤ بـس٠ َٝٝٓٛ ب١ض َٝط٠ ١َعٓا٣ ١َٖٛٚ خؤ ظ٢َ ١٥ط١ض ب َٜع ي َٞ ض ايتعًُٝاات ايؿاادز٠   غ
ٚ بتٓؿٝر ٖرا ايكإْٛ   َٝط٠ ضابطز٠ٚٚ ١ٜع٢ٓ ز٠ضنـٛ َٝػتا ي ١ًَٕ ٖٝض ت١عًُٝات ز٠ض١ْن٠ٚٛ تا ٥ ٠ ١٥َـ١ف  ١٥غ

( َٞ َٞ، خاَيٞ ز٠ّٚٚ ز٠َي ١٥َـ١ ٜـ١ع٢ٓ ْانؤنٝـ١ى زٜـاض      لبٝٓ٘ ايتعًُٝات ايؿادز٠ يتٓؿٝر ٖرا ايكاإْٛ   ايرْٟاب
َٝذي، باؾن ز٠بِٝٓ بٓٛٚغٔ  )ع٢ً ايطبٝب ايٓؿطٞ املطؤٍٚ عٔ َسٜض ايادخٍٛ ا زادٟ ايكاادز عًا٢ ايؿٗاِ     ز٠ب

يف ًَـ املسٜض ٚلطذٌ نٌ لدخٌ عالداٞ ٜكاّٛ با٘ أٟ     ٚا دزاى َعاؾت٘ بٓا٤ع ع٢ً َٛاؾكت٘ املطبك١ ٚاملجبت١
َٝت، غٛثاؽ.َٔ أعكا٤ ايؿسٜل ايعالد٢ يف ًَـ املسٜض  َٝط٠ ب٠ٛغت  ب١ؽ ي

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ،

َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ِض
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٞ          خؤ٣ ١ٖض ١٥ٚ َازز٠ٜ َٜتـ١ غـ َٞ بهط ٍَ ض١ٝ٥٠ن٣١ دـ١ْابٞ ٠ٚظٜـطّ ٖـ١ض ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ خـؤ٣ ز٠بـ ١ َٔ ي١ط١
ٍَ نــاى    َٞ ؾ١قــ١ض٠ ي١طــ١ َٜتــ١ غــ َٞ ؾ١قــ١ض٠ ب١ِضاغــت٢ ٥ــ١ٚ َازز٠ٜــ١ بهط َٜتــ١ غــ َٞ َــازز٠ بهط ؾ١قــ١ض٠، ْــ١ى غــ

َٝت ب١سكٝك١ت،  ١ٜ٠َٛٝ ب  د١َايٝؿِ ١٥ٚ ت١عًُٝات١ ب١ٚ ؾ
ٖـ١تا نؤتـاٜٞ   ع٢ً ؾٗاِ ٚمدزاى ا داسا٤ات ٚاملعًَٛاات املكدَا١ ايٝا٘       يف ساي١ متتع املسٜض بايكدز٠ ايعك١ًٝع ـ ) 

َٟ بسض٣َ ت١بع١ٕ  )ٚذيو  )اـاف ب٘ ز٠طات١  َٜٝٛػـت  )طبكّا يًػسٚط ٚا داسا٤ات ايايت ؼاددٖا ايكاإْٛ      ؾط ث
َٝؿتا خؤ ت١عًُٝات ز٠ض١ْن٠ٚٛ،   ْانات ت١عًُٝات، نْٛه١ ضاغت ز٠نات ٖ

َٜت   )عًا٢ ايطبٝاب ايٓؿطاٞ املطاؤٍٚ. ٚ     ١ٖتا نؤتـاٜٞ  قدز٠ املسٜض ايعك١ًٝ   )لكع َطؤٚي١ٝ لكسٜسب ـ )ٚ( ْاٚ
َٜت١، )يف مجٝع ا سٛاٍ    ت١ضى بهط٣َ، بهط

٥ـ٣٠ٚ١ زٜهـ١   )ًٜتصّ أعكا٤ ايؿسٜل ايعالدٞ بتطذٌٝ نٌ لدخٌ عالدٞ ٜكّٛ ب٘ أٟ َِٓٗ اًـ املاسٜض  ز ـ  
٠ٚ١٥ ٣َٚٛ١ٖ ١٥غ١ن١ْس٠ض ْا١ٜ١َ ب١ ْٕٛ  ٓشٛ ايرٟ لبٝٓ٘ ايتعًُٝات ايؿادز٠ يتٓؿٝر ٖرا ايكاايٚذيو ع٢ً )

 ض٢٥٠ َٔ، غٛثاؽ.

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ غ٠ٌٜٛٝ خإ،

َٜع غ٠ٌٜٛٝ   اظيس: عجُإب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ــ١ناْ        ــ١شاز قػ ــاى ْ ــ١َاٍ ٚ ن ــاى د ــاضاب ن ٍَ ٖاٚن ــ١ ــاِٚضاّ ي١ط ــ١ ٖ ــ١ٚ َازز٠ٜ ــب١ت ٥ ــطز ٚ  ب١ْٝػ ــإ ن َٝٓ ٢
َٞ ز٠ن١ّ، غٛثاؽ.  ثؿتٝٛاْٝإ ي

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ز. اظيس،

َٜع ز.اظيس ابطاِٖٝ ع٢ً )٠ٚضتٞ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝبِٝٓٝ ١ٖٜـ١  ٢ًَ ثِطؤش٠نـ١ نـ١ بؤتـ١ ؾ١قـ١ض      27يـ١ غـ١ض َـازز٣٠ )     َٔ ت١ْٗا ١ٜى ت ١َّٝٝ يـ١   ( يـ١ ١٥غـ ٣٠ غـ
 َٞ َٝـسا٢ْ عٝ دـ١ بـ١        ضاع١ ،72)ع٢ً إٔ ال لتذاٚش َدل٘ )َازز٠ن١ ن١ ي١ نؤتا١ٜٝن٣١ زا ز٠َي َٝط٠زا ٥ـ١ّ ث ي

َٞ َٛز٠نـ٣١    َٞ ْـاب ًَ ١ْخؤؾٞ ١ْؾػٞ ي١ ساَي١ت٢ ظ٠ضٚٚض٠ت٢ عاد١ًٝ زا١ٜ، نؤٕ ز٠نط٣َ نات٢ بؤ زٜاض بهط٣َ، ب
ٚ  72ي١ )  َِٝ َٞ، ب١ِضاغت٢ ١٥َـ١ ثـ َٝـط٠، نـْٛه١ ١٥طـ١ض ساَي١ت١نـ٣١ ٠ٚ١٥ْـس٠        ( غ١عات ظٜاتط ب اٜـ١ ناض٠غـات١ ي

َٝسا٢ْ عٝ ز بٛٚ نؤٕ ز٠نط٣َ نات١ن٣١ زٜاض 72ظ٠ضٚٚض٠، ٥اٜا ١٥ط١ض ي١ زٚا٣ ) َٜٝٛػت٢ ب١ ث ( غ١عات١ن١ف ث
َٞ ز٠طـط٣َ يـ١ )      َٜكـ٣١ يـ َٝٞ قـإْٛ ض ( غـ١عات١ن٣١  72به٣١، َاْا٣ ٚا١ٜ ١٥ط١ض ساَي١ت٢ ظ٠ضٚٚض٠تٝـ بٛٚ ب١ث

َٞ عٝ د٢  َٞ، غٛثاؽ.ْاب َٝط٠ ب َٜٝٛػت ْانات ي َٜت ث ٍَ ٠ٚ١٥ّ ن١ ١٥ٚ َٛز١ٜ٠ ١ٖض برِب َٞ بسات، بؤ١ٜ ي١ط١  ث
َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
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َٝساٜـ١،    َٝو عكٛبـ١ٟ ت خؤ٣ ٜاغا١ٜى ١ٜ١ٖ ب١ْٝػب١ت ٜاغاٟ سكٛقٞ ١ْخؤؾٞ ١ْؾػ١ٝ، ت١بع١ٕ ١َ١٥ نؤ١ََي
َٝ َٝو غ١السٝات٢ ت َٝسا١ٜ، ١٥ط١ض بهط٣َ نؤٕ ستاغ١ب١ ز٠نـط٣َ،  نؤ١ََي سا١ٜ ب١ْٝػب١ت ت١بٝب ٜإ ت١داٚظات٢ ت

َٜكانـ١ نـ١ْس٠، غـ١السٝات١ن٣١ نـ١ٝٝ نـؤ١ْ؟ تـؤ ْـاتٛاْٞ         ٣٠َٛٝ عٝ د١ن١ زٜاض٣ ١ْنط٣َ ض َٝط٠ ي١ ؾ ١٥ط١ض ي
ٍَ زنتؤض به١ٟ ٜـاخٛز غـت   َٝجطغ٠ٚ١ٓٝ ي١ط١ َٝٝت ي اؼي َعـا   ١٥ٚ نات١ بعا٢ْ نا١َٜإ س١قٞ ١ْخؤؾ١ن١ٜ١ تا ب

ــؤ        َٝو ب ــ ــ١ ١ْقػ َٝت ــازز٠ف ْاب ــاْْٛٝـ َ ــص٣ ق َٜ ــهطا٠ٚ، زض ــ١ باغ ــ١ٚ َازز٠ٜ ــس٣ ي ــ١ ظؤض ب١ت١سسٜ ــ١ٟ، بؤٜ به
َٝطٜعإ خإ، َٜٝٛػت٢ ب١ ت١ٚظحي١، ؾ١ضَٛٚ ب َٜو باب١ت٢ خ١ز٠َات٢ ظؤض ث  قا١ْْٛن١، ب١َيهٛ ١ْٖس

 
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ــ١ٚ  َٝٞ ٥ـ ــ١ث ــ٣٠ٚ١     بـ ــب١ت ٥ـ ــت٢، ب١ْػـ ــ١ض ت١ْسضٚغـ ــ١ غـ ــ١ّ يـ ــ٣١ بهـ ــٛاب قػـ ــ١ ز٠تـ َٜٓسَٚٚـ ــت٣١ خٛ ظاْػـ
٠ٚ١َٜٝٓ ظٜـاتط ع١قًٝـ١، ز٠ضْٚٚـٞ ْٝـ١،      َٝط٠ بؤ ١ْخؤؾٞ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ثِطؤش٠ ٜاغا١ٜ ن١ ز٠خيٛ ناض٠غ١ضنطز١ْ ي

َٜذي زٚٚ ناض٠غ١ض نطزٕ ١ٖ ٜـ١  ٠ٚ١٥ ١ٜى، ظٜاتط زاخًب١ْٚٛ ناض٠غ١ضنطزٕ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ ١ْٝ، ٣٠ٚ١٥ باؽ ز٠نط
ــ١ َاْــا٣ ٚاٜــ١ ي١طــ١ٍ      ــ١ضنطز٢ْ غــٛٚض، ٥ــ٣٠ٚ١ ظ٠ضز ن ــ١ضنطز٢ْ ظ٠ضز ناض٠غ َٝٔ ناض٠غ ــ َٞ ز٠َي ــ يــ١ ز٠ض٠ٚ٠ ث
َٝـ     َٝت١ ثـ َٝو ز٠ظطا١ٜن٢ ت١ْسضٚغت٢ ز٠ض٢ْٚٚ ت١ٚاض٣ ١ٜ١ٖ ن١ ْـ١خؤف ز٠نـ ١ْخؤف ز٠بٝين ي١ ١ٖض ب١ؾ

َٞ ١٥ٚ ١ْخؤؾ٣١ ن١ ناض٠ َٝو زاخٌ ْاب َٞ ٚ ض ١ْخؤؾ َٜذي،   قػ١ ز٠نات ض ١ْخؤؾ١ى زاخٌ ز٠ب غـ١ض ٠ٚضز٠طـط
َٝهـ٢ بٝـس٢ْ٠ ٜـإ خـؤ٣ ناض٠غـ١ضنطز١ْن١          َٜـو ٚ ث ب١آلّ ناض٠غ١ضنطز١ْن٣١ ز٠ٚضٚٚب١ض٠ن٣١ ْـاتٛأْ بـ١ ض
ٍَ ز٠نط٣َ ي١ ْاٚ َاي١ًََن١ بـؤ َا٠ٜٚـ١ى زاخًٝـٞ ز٠نـ١ٕ بـؤ ١ْخٛؾـدا١ٜ١ْن٢        ٠ٚضْاطط٣َ َا١ََي٣١ خطاثٞ ي١ط١

٠ٚ١ٜٓـ١ َا٠ٜٚـ١ى يـ١ٚ خـا٣٠ْٚٛ ٜـإ يـ١ٚ       ت١ْسضٚغت٢ ز٠ض٢ْٚٚ ١٥ٜٚـ ٠ٚنـٛ س١ٚا٠ٚ١ْٜـ١ ٠ٚنـٛ زٚٚضن١ٚت   
َٝسا١ٜ، ناض٠ َٝعا٣١ْ ت ٖـات٠ٚٛ   ،١ْخؤؾ١ن١ ١٥ٚ عٝ د٣١ ٠ٚضططتـ٠ٚٛ  غ١ضنطز٢ْ ز٠ّٚٚ ن١ٝٝ؟ ١٥ط١ض ٖاتٛخ

ٍَ ثػجؤض٣ ز٠ض٢ْٚٚ قػ٣١ نـطز٠ٚٚ يـ١ نـات٢ نـ١ْس ٥ـ١ٚ د١يػـا٣١ْ نـ١ ي١طـ١َيٞ زاز٠ْٝؿـ٢َ           بؤ ت١ٚاض٣ ي١ط١
َٝٞ ضاثؤضت٢ خؤ٣ ن١ ٠ٚ١٥ َ ١تطغٞ ١ٜ١ٖ ي١ غ١ض شٜا٢ْ خؤ٣، ي١ٚا١ْٜـ١ ١٥طـ١ض ٖـ١ض ٚا بـِطٚا     زنتؤض٠ن١ ب١ث

َٜط٣، زاخ َٜط ناٚز ١َّٝٝ نؤ١ْ ١٥ط١ض ٖاتٛخؤ٣ بهٛش٣َ، بؤ١ٜ زاخًٝٞ ز٠ن١ٕ ي١ ش ١٥ٚ ١ْ خؤؾـ١   ٌٝ ب٢ْٚٛ غ
َٝعا٢ْ تْٛـس ٚ تٝـص٣ ب١ضاَبـ١ض خـؤ٣ ز٠ٟ       َٝه٢ تْٛس ٚ تٝصٟ نطز ١ٜنػ١ض ١ْطريا ب١ٚ ن١غ١ بـ١خ ١ٖض ساَي١ت

َٞ ناض٠غـ١ض ٠ٚضطـط٣َ،         ٜٚػت بها ٜا َٜذي ٚ  ز٠بـ ٕ ب١ضاَب١ض ز٠ٚضٚٚبـ١ض٣ ١ٜنػـ١ض زاخًـٞ خ١غـت١خا١ْ ز٠نـط
َٞ ٥ـرياز٣٠ خـؤ٣ ؾـ١ضت ْٝـ١           َٝط٠ زاٚانـطا٠ٚ بـ١ ٥ـرياز٣٠ خـؤ٣ بـ١ب ٍَ ١٥ٚ ناض٠غ١ضنطزْا٣١ْ ن١ ي بؤ١ٜ ي١ط١

نـطزٕ،  ١َ١٥ ١َٖٛٚإ زاخٌٝ به١ٜٔ، ناض٠غ١ضنطز٢ْ غطٚؾت٢ ٚ ناض٠غ١ضنطز٢ْ عٝ ز ت١بٝع٢ ٚ نـاالن٢  
ب١ض٣ نؤ١ََيا١ٜت٢ ١٥ٚا١ْ ١َٖٛٚ ٚا ز٠نـات ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـ١ ز٠ضْٚٚٝاْـ١ زٚٚض ن١ْٚـ٠ٚ١      ١ضنطز٢ْ ز٠ٚضٚناض٠غ

َٝت١ ع١ق٢ً، غٛثاؽ.  َٝٝإ بب  باؾن بٔ، ٠ٚ١ْى ي
َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط،



 85 

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜط َٜع ز. ض  ٣ ت١ْسضٚغت٢:ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ــٞ ٚ        ــٞ ١ْؾػ ــ١ض ١ْخؤؾ ــ١ غ ــطٜا٢ْ قا١ْْٛنــ١ ي ــ٠ٚ١يٞ غ ــا٢ْ ٥ ــ١ض َازز٠ن َٝٝتــ١ غ ــؤ ب ــ١ض ت ــا١ٜ ١٥ط ٥ــ١ّ ٜاغ
١٥َٛغ١غات٢ غش٣١ ١ْؾػٞ ي١ غ١ض ١٥ٚ ١ْخؤؾا١ٜ١ْ ن١ ي١ ْاٚ ١ْخؤؾدا١ْ ٚ ١٥َٛغ١غات٢ ١ْؾػٝسا زاخٌ 

َٜٔ، ١َ١٥ زٜاض٠ ن١ ١٥ّ َٜٔ ٚ عٝ ز ز٠نط َٜهدطا٠ٚ نْٛه١ زنتؤض٠ ١ْؾػ١ٝنإ ١َعاْاتٝإ ١ٜ١ٖ  ز٠نط ٜاغا١ٜ ض
َٜهدـ١ٕ نـؤٕ عٝ قـات            ٍَ ١ْخؤؾـ١نإ ض َٝسا٢ْ عٝ ز ي٣٠ٚ١ عٝ دـ٢ نـ٢َ بـس٠ٕ؟ نـؤٕ عٝ قـات ي١طـ١ ي١ ث
َٜهد١ٕ، بؤ١ٜ ١٥ّ قا١ْْٜٛإ زاْا٠ٚ،  ٍَ ن١ؽ ٚ ناض٣ ١ْخؤف ض َٜهد١ٕ، نؤٕ عٝ قات ي١ط١ ٍَ ١َسانِٝ ض ي١ط١

َٜـو خـ٣ٚ١ ظِضا ٥ـ١ّ قاْْٛـ٣١ بـ١             ب١آلّ ١٥ط١ض تـؤ  َٝو تؤظ بتـ٣َٚ١ باغـٞ ٖـ١َٛٚ ١ْخؤؾـ١ٝى بهـ٣١، ١ْخؤؾـ
َٝٞ قـا٢ْْٛ قـش١         ١َُٝ قا٢ْْٛ قش١ عاَـ١َإ ١ٖٜـ١ ٠ٚظاض٠تـ٢ ت١ْسضٚغـت٢ بـ١ث َٞ، ٚا ١ْٝ، ٥ غ١ضزا ت١تبٝل ب

٠َٜٛ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ّ ١َٚظٚع١ ْٝتاقٞ غطٜا٢ْ قا١ْْٛن٣١ ١٥ٚ ١ْخؤؾ١ ١ْؾػٝا١ْ ١ٜ ن١ يـ١ّ  عا١َ ز٠ِضٚا ب١ِض
ف ٚ ١ْخؤؾـدا١ْ  ١٥َٛغ١غات١ قشٝا١ْ عٝ ز ز٠نط٣َ، بؤ ت١ْعِٜ نطز٢ْ عٝ ق١ ي١ ب٢ٜٓ١ ت١بٝب ٚ ْـ١خؤ 

َٞ، ١ْ ١ْخؤؾ١ن١ ن١َت١ضخـ١َٞ ب١ضاَبـ١ض بهـط٣َ،    ٚ ١َسانِٝ ٚ قإْٛ ، بؤ ٣٠ٚ١٥ ١ْ ت١بٝب١ن١ ١َغ٦ٍٛٚ ب
 ١ْ ١٥َٛغ١غات١ قش١ٝناْٝـ ن١ّ ت١ضخ١ّ ز٠ضن١ٕٚ، غٛثاؽ.

َٜع سػٔ ست َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض  ُس غٛض٠/ د
 ؾ١ضَٛٚ تاضا خإ،

َٜع تاضا حتػري ١٥غع١ز٣:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝت ) َِٝ ب١ِضاغت٢ ٚؾ٣١ ؾ ًَ َٝٓت١ن١ّ ب َٝـ ٣٠ٚ١٥ نؤَ ( دـاض بـ١ناضٖات يـ١ ْـاٚ ٥ـ١ّ ٖؤَيـ١، نـ١ ٚؾـ٣١         6، 5ث
َٝٓا٢ْ خؤف ١ْٝ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َ َٝت ٚؾ١ٜ١ن١ ب١ناضٖ َٝـط٠ يـ١    ؾ َٜعتإ ٚؾ٣١ ن١ خؤَـإ ي ٔ زاٚا ز٠ن١ّ ي١ ب١ِض

غ١ض ت١ْسضٚغت٢ ز٠ض٢ْٚٚ باؽ ز٠نـ١ٜٔ، يـ١ال٢ٜٓ ت١ْسضٚغـت٢ ز٠ضْٚٚـ٢ ١ََٖٛٚاْـ٠ٚ١ نـ١ ٥ـ١ٚ ٚؾـ١ٜ١َإ         
َٜت١ ب١ضز٠ػيإ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ١٥ٚا١ْ  ٍَ ْاخؤؾٞ ز َٝه١ْري ٚ ب١ ْاخؤؾٞ ٜإ ب١ ز َٞ ٜإ ب١ ث َٞ ز٠ب ط٣َٛ ي

َٜه٢ تــط نـ١   َٜعتإ ؾــ١ضَٛٚت ١٥َــ١    بـؤ دــاض َٝٓإ، ز٠ّٚٚ ؾــت يـ١ بــ١ِض َٝتــ١ بــ١ناضٖ َٜــت ٥ــ١ّ ٚؾـ١ٜ١ ْ بــ١ناض ز
َٝــسا ْــ١نط٣َ ٚابــعاب ٠ٚنــٛ ١٥ْــسا٢َ ث١ضيــ١َإ قػــ١ن٣١    َٞ قػــ١ٟ ت ٥ٝدتٝػاغــ١ٝ، ١٥طــ١ض ٥ٝدتٝػاغــٞ ْــ١ب

َٞ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ زاٜإ ْـا٠ٚ قا١ْْٛنـ١ ٚاٜـ١، بـ١ؽ نـ      َٜعت ظؤض ت١ٚا٠ٚ ١َؾطٚظ بٛٚ غاٜهاتط٣ ب َٜتـ١  ب١ِض ١ ز
   ٍَ َٝك ٜـإ ي١طـ١ َٜٓس٣٠ٚ١ْ ٥ٝٓت١ضْ َٝٞ ١٥ٚ بؤن٣١ْٚٛ ٜإ ب١زٚان٣١ْٚٛ ٜإ خٛ ْاٚ ث١ضي١َإ ١ٖض١ٜن١ ب١ث
َٝه٢ ي١ال ط١آلَي١ بـ٠ٚٛ سـ١ظ ز٠نـا     ٍَ ١ْخؤؾٞ ١ْؾػٞ ١َٖيب١ت١ ن١ْس خاَي زنتؤض زاْٝؿت٢ٓ ١ْؾػٞ ٚ ٜإ ي١ط١

َٝت١ غ١ض قػ١نطزٕ، ١٥ّ َٓٝ َٝط٠ بؤ خع١َتهطز٢ْ ١ْخؤؾ١ن١ بٗ زٚٚ َٛالس١ظ١ٜ٠ّ ١ٖبٛٚ َٔ ثؿتكري٣ خؤّ  ي
َٝتـ١ ز٠ض٠ٚ٠، ثؿـتكريٜـ يـ١     ي١ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ز٠ن١ّ ي١ ١َعاْات١نا٢ْ ن١ ١ٜ١ٖ ١َ١٥ ٚا٣ نطز ١٥ّ قا١ْْٛ ب
َٝت١ ثـؤيري نـطزٕ، بـ١آلّ ٥ـ٣٠ٚ١ َـٔ ز٠َـ٣َٚ١ ٥ٝعاؾـ٣١ بهـ١ّ          يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ز٠ن١ّ ن١ ١٥ّ ساَي١تا١ْ ب

َٝٞ ز٠ٚتط٣َ  َٝو ١ٜ١ٖ ث يـ١ ٚآلتـا٢ْ    االٚاَس ايعالد١ٝ ( باغٞ ز٠نا)31ن١ ي١ َازز٠ ) )ا ٚاَس ايعالد١ٝ ساَي١ت
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ز٠ٚضٚب١ضٜؿُإ ن١ ي١ قش٣١ ١ْؾػٞ قاْْٛٝإ زاْا٠ٚ، )االٚاَط ايع د١ٝ( ي٣َٚ١ ز٠تٛاْري باغٞ بهـ١ٜٔ، ٥ـ١ٚ   
َٝيَن يـ١ ز٠ض٣٠ٚ٠ َٛغت١ؾـؿا بهـ١ٕ             ي١بـ١ض  عٝ دا١ٜ١ْ نـ١ زنتـؤض بـ١ تـ١ٚعٞ بـؤ ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـا٣١ْ ز٠ضز٠ٖـ

ٍَ ٜـ١ى              ٌَ بهطابـا ٚابـعاب ي١طـ١ َٝو بهطاباٜـ١ زاخـ ٍَ ١٥َاْـ١زا زٜطاغـ١ت ٣٠ٚ١٥ ١٥طـ١ض بٗاتباٜـ١ ١٥َـ١ف ي١طـ١
َٞ َـٔ          ًَـ َٝـٞ ب َٞ ٥ـ٣٠ٚ١ ث َٝو ن١ ْـ١خؤف َـاؼي خؤٜـ١ت٢ بـ١ب بْٛٚابا١ٜ ١٥ٚ ٠ٚخت١ ز٠ب٠ٚٛ زٚٚ ساَي١ت، ساَي١ت

َٜو ن١ْس ساَي١ت١ن٣١ س َٝـٞ    عٝ دت ز٠ن١ّ ٠ٚ١٥ عٝ د١ن١ت١ ٖٝض زنتؤض َٞ غـ٥ٛازي ي َٞ، ز٠بـ َٝه٢ ْاَؤ ب اَي١ت
َٝهـ١ يـ١ ثطْػـٝج١نا٢ْ َـاؼي ْـ١خؤف، ز٠ّٚٚ              َٞ ٥ٝٓذـا عٝ دـ٢ بهـا، نـْٛه١ ٥ـ٠ٚ١ ١ٜن َٞ َٛاؾـل بـ بها، ٚ ز٠ب
ساَي١ت١ ن١ ١٥ٚ ساَي١تا١ٜ١ْ ١٥ط١ض ْا ٥رياز٣٠ ١ْٝ ْاتٛا٢َْ ق١ضاض٣ بؤ بسا ١٥ّ زنتؤض٠ ١َغـ٦ٛٚي٣١ ٥ـ٣َٚ١ نـ١    

َٜت عٝ د٢ ز٠نا ب١ٚ ١٥ٚ َٞ بـؤ عـٝ ز نطزْـ٢    ز َٝو ب َٞ ساَي١ت اَط٠ عٝ د٣١ٝ ي١ ز٠ض٣٠ٚ٠ َٛغت١ؾؿا ز٠تٛاْ
َٝط٠زا يٝص١ْ باغٞ نطز، غٛثاؽ.  ١َ١َٝٝ ن١ ي  ١٥ط١ض ْا ساَي١ت٢ غ

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
َٟ ب َِٝ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ٜإ ض ًَ كطّ ي٣٠ٚ١ قػ١ به١ٕ، نْٛه١ زاٚاّ زٜاض٠ َٔ ١َب١غتِ ٠ٚ١٥ ١ْب٠ٚٛ ن١ ب

َٝهطزٕ ن٢َ قػ٣١ ١ٜ١ٖ ي١ غ١ض ١٥ّ َازز١ٜ٠ ؾ١ضَٛٚ با قػ١ بها؟ ب١آلّ ١َب١غـتِ ٠ٚ١٥ٜـ١ زا٥ُٝـ١ٕ قـإْٛ      ي
ــس٣      ــ١، بٛعـ ــٞ ١ٖٜـ ــٛق٢ ١ْخؤؾـ ــس٣ سكـ ــ١، بٛعـ ــ٢ ١ٖٜـ ــاؼي َطؤظـ ــس٣ َـ ــ١، بٛعـ ــ١بعاز٣ ١ٖٜـ َٝو ٥ـ ــ١َي نؤَـ

١ٜ١ٖ، غـٝاغ٣١ ١ٖٜـ١، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ١٥ْـسا٢َ      َٛعاي١د١ٜ١ن٢ تاٜب١ت٢ تٛبٞ ١ٜ١ٖ، ١ٜع٢ٓ بٛعس٣ قا٢ْْٛ 
              َٟ َٝكَٛـإ، بـ١آلّ ١ْٖـس َٞ ٖـ١ض ١ٜنـ١ يـ١ َـ١دايٞ ٥ٝدتٝػاغـٞ خـؤ٣ قػـ٣١ يـ١ غـ١ض بهـا ب ث١ضي١َإ ز٠تٛاْ
١َُٝ ن١ زنتؤضٜؿري ْاتٛاْري قػ١ باب١ت٢ عٝ د١ٝنـ٣١   ساَي١ت٢ ١ْخؤؾٞ ١ْؾػٞ، َٔ ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ ١ٖتا ٥

َٞ ١ْزضا٠ٚ ن١ قػ١ َٜكاَإ ث ي١ غ١ض ٠ٚ١٥ به١ٜٔ، ب١آلّ خؤؾشاَيري ب٣٠ٚ١ ن١ٚا يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢  به١ٜٔ، ض
َٜع ٠ٚظٜـط٣           ٍَ بـ١ِض َٝٓٓـ١ ْـاٚ ث١ضيـ١َإ نـ١ْس دـاض ي١طـ١ َٝـ ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ١٥ّ َازز١ٜ٠ بؤ قريا٥ـ٣١ ز٠ّٚٚ ب ث
ــا          ــ٠ٚٛ ٥ٝٓذ َٞ ب ــ ــ١تٝإ ث ــٞ زا، ٚ ق١ْاع ــا٢ْ ١ْؾػ ــ١ زنتؤض٠ن ــ١ؽ ي َٝه٢ َٛخت ــ١َيهاْ ٍَ خ ــ١ ــت٢ ي١ط ت١ْسضٚغ

َٝٓاٜتٝ َٝو يٝص٣١ْ َٛخت١ؽ ق١ْاع١ت٢ ب١ قا١ْْٛنـ١  ٖ ٢َٜٓ زْٚٝاف ٠ٚخت ا١ْ ْاٚ قاع٣١ ث١ضي١َإ ي١ ظؤض ؾٛ
َٝٓا٢ْ      َٜع ٥ٝهتٝؿا ب١ ١٥ّ داْٝب٠ٚ١ٜ١ ز٠نـ١ٕ نـ١ ٥ٝدتٝػاغـ١ٝ، بـ١ناضٖ ١ٜ١ٖ ٥ٝن ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َا٢ْ ب١ِض

َٝت خؤ٣ ي١ قاْْٛسا ١ٜ١ٖ، ي١ تٛبٝؿسا ١ٜ١ٖ، ب١آلّ ١َداي١ن١ ظؤض ١َسس َٜو خـ١َيو    ٚؾ٣١ ؾ َٝٓـس ٚٚز٠ بـ١ ٖ
َٝط٣  ٠َٛٝ ١٥ٚ بٛعس٠ ْازات، د١ْابٞ غهطت ز٠ٚتط٣َ، ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ بٛعس٠ ؾطاٚا٣١ْ ت١بٝع٢ ن١ ي١ ت١ؾػري٠نا٢ْ ٥

 ث١ضي١َإ ضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْن٢ ١ٜ١ٖ ؾ١ضَٛٚ،

َٝط٣ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع ؾطغت اظيس عبساي١ً/ غهطت  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝه٢ ظؤض طــ١ٚض٠ يـ١ غــ١ض       ٠َٚيـ  َـٔ ٖــ١ض يـ١    َٝت ْاسٝـ٣١ قــا٢ْْٛ ١َغـ٦ٛٚي١ٝت َٝٓا٢ْ ٚؾــ٣١ ؾـ غــ١ض بـ١ناضٖ
َٜت ب١ ٥ٝعتٝبـاض   َٝت ٣٠ٚ١٥ بكات١ ١٥ٚ ز٠ض٠د١ٜ١ ١َظْنٜٔ د١ضضي١ بهات عكٛب١ ْازض ١ْتٝذ١ن١ ت١ضتٝب ز٠ب

ٝـ    َٝه٢ ظؤض ت١بٝع َٝو ٠ٚى ١َدايٞ ث١ضيـ١َإ، ؾـت َٝٓاْٞ ١٥ّ ٚؾ١ٜ١ ي١ ١َداي ١ بـ١ض٥٠ٞ  ٥رياز٣٠ ١ْٝٝ، ب١ناضٖ
١َُٝ ي١  َٝت ٥ َٝتإ زٜاض ب َٝٞ َٛت١٥١غري بدي ١ْ س١غاغ١ٝت ث َٜو َٛغت١ي١سات٢ قا٢ْْٛ ١ْ ث ٠َٛٝ ي١ ١ْٖس ٥ َٔ
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َٝه٢ ؾا٥ٝع١،  َٝٓٔ نٛ ؾت ١َداالت٢ ت١عٔ ستا١َٝنإ ز٠ظأْ ي١ ق١ضاضات٢ ١َسانِ َٛغت١ي١سات٢ ٚا ب١ناضز٠ٖ
َٝه٢ ٥ٝعتٝاز٣ ٥ٝعتٝب َٜو ٜإ ؾ١خػ اض بهات ن١ ٥ٝٗا١ٜ١ْ، ب١آلّ يـ١ َـ١دايٞ قـإْٛ ٚ    ٥ٝشتُٝاٍ ١ٜ١ٖ بطاز٠ض

َٝٓا٢ْ ١٥ٚ ن١ي١ٜ١ُٝ ١٥طـ١ض يـ١    َٝط٠ف ب١ناضٖ َٝه٢ ظؤض ت١بٝع١ٝ ي َطاؾ١عات ٚ ت١عٔ ي١ ق١ضاضات٢ ١َسانِ ؾت
َٝه٢ تط، غٛثاؽ.  ١َُٝ َْٛاق١ؾ٣١ قإْٛ ز٠ن١ٜٔ ١ْ ؾت َٝه٢ ظؤض ت١بٝع١ٝ، نْٛه١ ٥ َٝت ؾت  ١َدايٞ خؤ٣ زاب

َٜع سػٔ ستُس غٛض َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض  ٠/ د
َٜت١ ز٠ْكـسإ ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ْٝكـاب تـ١ٚاٚ ْٝٝـ١، ١٥طـ١ض         َٝـ ٣٠ٚ١٥ به١ٓٝ غ١ض َازز٠ن١ ١٥ّ َازز١ٜ٠ غط ث

 َازز٠ن٣١ تط َْٛاق١ؾ٣١ به١ٜٔ،
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٛش اعطا٤ املسٜض ايٓؿطٞ اٟ عالز ؿايت٘ ضاٛا٤ أناإ ٖارا ايعاالز      : ال جي22) ن١ ز٠نات١ َازز٣٠  26) َازز٠
دٚا٥ّٝا أٚ ْؿطاّٝا اٚ ضاًٛنّٝا اٚ نٗسبا٥ٝاّا اٚ اٟ َأ ايعالداات املطاتدد١َ يف ايطاب ايٓؿطاٞ دٕٚ اساطتا٘ عًُاّا           

دٝا١  بريو، ٜٚتعني اساطت٘ عًُّا بطبٝع١ ٖرا ايعالز ٚايػسض َٓ٘ ٚا ثاز اييت قد لٓذِ عٓا٘ ٚايبادا٥ٌ ايعال  
ي٘، ؾإذا اَتٓع ايدخٍٛ اديصاَٞ عٔ لٓاٍٚ ايعالز املكسز، حيل يًطبٝب ايٓؿطٞ املطؤٍٚ ايصاَ٘ باايعالز عًا٢ إ   
ٜطتٛيف ايطبٝب ادسا٤ات ايعالز االيصا٢َ قبٌ ايػسٚع يف ذيو ٚجيب عًٝا٘ َسادعا١ مداسا٤ات ايعاالز اديصاَا٢      

و ادداسا٤ات  عٓاد قٝااّ ايطبٝاب املعاا  باإدسا٤ أٟ       نٌ ازبع١ اضابٝع ع٢ً ا نجس نُا جيب اعاد٠ ايٓعاس يف لًا  
لػٝري دٖٛسٟ يف اـط١ ايعالد١ٝ املطسح بٗا، ٚمذا اضتُس ايعالز اديصاَا٢ َاد٠ أنجاس َأ ثالثا١ أغاٗس ٜاتعني        
اؿؿٍٛ ع٢ً لكِٝٝ طيب اخس َطتكٌ، ٜٚألٞ ذيو نً٘ ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ لبٝٓ٘ ايتعًُٝات ايؿادز٠ يتٓؿٝر ٖرا 

 ايكإْٛ.
َٜ َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض  ع سػٔ ستُس غٛض٠/ د

 ب١نٛضز١ٜن٣١
َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜت٢َ بــؤ    22) نــ١ ز٠ناتــ١ َــازز٣٠   26) َــازز٠ َٜه٢ بــسض َٞ ١ْخؤؾــٞ ز٠ضْٚٚــ٢ ٖــٝض دــؤض٠ ناض٠غــ١ض : ْــاب
      َٞ ــ ــ٢ ب ــإ ز٠ضْٚٚ ٜ َٞ ــ ــإ ب ــ١ض٠ ز٠ضَ ــ١ٚ ناض٠غ ــا ض ٥ ــ٣١ د ــ١ض    باض٠ن ــإ ٖ ــت، ٜ َٝ ــاٜٞ ب ــإ ناض٠ب ــت٢ ٜ ض٠ٚؾ

َٜت٠ٚ١، زاخـٛاظ٣   َٞ ٣٠ٚ١٥ ١ْخؤؾ١ن١ ي٠ٚ١ ٥اطازاضبهط َٝت ب١ب َٜه٢ ب١ناضٖات٣ٚٛ ثعٜؿه٢ ز٠ض٢ْٚٚ ب ناض٠غ١ض
ــٞ         َٝ ــ١ ي ــ١ ي١ٚا١ْٜ ــت ن َٜ ــٞ بكٛتط َٝ ــ١نا٢ْ ث َٝهطزْ ــا٣٠ٚ ناضت ــت ٚ ثامش ــ١ض٠ن١ ٚ ١َب١غ ــت٢ ناض٠غ ــ١ غطٚؾ ب

َٜتــ٠ٚ١ٜإ يــ١ بطٜٝــ١نا٢ْ ناض٠غــ١ض٠ن١، َٝٓا٢ْ ناض٠غــ١ض٣  به١ٚ ًَهــطاٚ بــ١ناضٖ طــ١ض ْــ١خؤف بــ١ خــٛضت٢ زاخ
َٝو ثعٜؿـه١ن١   َٞ ب١َ١ضد بِطٜاضزضا٣ٚ ض٠تهطز٠ٚ٠ ثعٜؿه٢ ز٠ض٢ْٚٚ ب١ضثطؽ ز٠تٛا٢َْ ناض٠غ١ض٣ ب١ظؤض بسات
َٝت٢    َٝهطز٢ْ بهات،ي١غ١ضٜؿـ َٝبـ١د َٝـ ٣٠ٚ١٥ ز٠ؽ ب١د َٜت١ ب١ض ث َٜهاض٠نا٢ْ ناض٠غ١ضنطز٢ْ ب١خٛضت٢ بكط ض

َٝت٠ٚ١ ب١ناض٠غ١ َٜت٢ نـاٚ     به َٜو، ٖـ١ض٠ٖٚا يـ١ غـ١ض ض١ٜٝ خٛضتٝٝهاْسا ب١ال٢ْ١ٜ ظؤض٣ ١ٖض نٛاض ١ٖؾت١ داض
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َٝو ن١ ثعٜؿو ناض٠غ١ضنطز١ْن١ ٖـ١ض طؤِضاْهاضٜٝـ١ن٢ د١ٖٚـ١ض٣ يـ١ ث ْـ٢       َٝت٠ٚ١ نات َٓٝ َٜهاضا١ْزا غؿ ب١ٚ ض
َٞ َـاْط ثـن بـ١ضز٠ٚاّ     َٝسا نطا ط١ض ناض٠غ١ض٣ ب١خٛضت٢ ي١ غ َٝسضاٚزا ت بـٛٚ ز٠خـٛاظ٣َ   ناض٠غ١ضنطز٢ْ ض٣َ ث

    َٞٝ ــ١ث َٜــــت، ١٥َاْــــ١ف ٖــــ٣َٚٛ١ بــ َٝٓط ــؤ بــــ١ ز٠ؽ بٗ ــ١ضب١خؤ٣ تــــط٣ بــ ١َٖيػــــ١ْكاْس٢ْ ثعٜؿــــه٢ غــ
َٝهطز٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضنطإٚ. َٝب١د َُٜٓاٜٝا١ْ ز٠بٔ ن١ بؤ د  ضْٚٚهطز٠ٚ١ْنا٢ْ ١٥ٚ ض

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ض٥٠ٝتإ،

 
َٜع  ١٥ظري عُط اظيس: ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝبِٝٓٝ ي١ غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١ْٝ، غٛثاؽ.  ٖٝض ت

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط،

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢: َٜع ز. ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜت٠ٚ١، ١َغ١ي١ٕ بؤ ٥ٝعاز٣٠ عٝ د١ن١ نـٛاض ١ٖؾتـ١   ١٥ٚ نٛاض ١ٖؾت١ٜ١ّ ث َٜو ن١ّ بهط َٞ ظؤض٠، ١٥ط١ض تؤظ
 ظؤض٠، ز٠ّٚٚ ١٥ٚ َٛغت١ق١ًٝ ال برب٣َ، 

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
َٝٔ، ؾـ١ضَٛٚ دـ١       َٝـٞ ٥ـ١ٚ ض زابٓـ َٝه٢ تطت ١ٜ١ٖ يـ١ د ْابٞ َٛقت١ض٠س٢ ٠ٚظاض٠ت١ ١٥ط١ض د١ْابت َٛقت١ض٠س

 ٠ٚظٜط،
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢: َٜع ز. ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

( َٞ  ( ١٥ٚ َٛغت١ق١ًٝف ال برب٣َ، غٛثاؽ.نٌ اضبٛعني ع٢ً ا نجسبا زٚٚ ١ٖؾت١ ب
َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

 ١َ١؟ )ناى د ٍ، ٥ا١ْٖط خإ( ؾ١ضَٛٚ ناى د ٍ،١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ن٢َ قػ٣١ ١ٜ١ٖ ي١ غ١ض ٥
َٜع د ٍ عًٞ عبساي١ً:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

( َٞ َِٜط ْٛٚغطا٠ٚ ي١ّ َازز١ٜ٠ ي١ ١٥خري٠ن١ؾسا ز٠َي ٘   زٜاض٠ ١َ١٥ ْؤ ز عًا٢ ايٓشاٛ ايارٟ لبٝٓا٘      ٜٚاأل٢ ذياو نًا
َٜت٠ٚ١؟ َٔ ايتعًُٝات ايؿادز٠ يتٓؿٝر ٖرا ايكإْٛ ثطغٝاض ي١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ٚ ي١ د١ْابٞ ( ١َ١٥ نٞ ز٠طط

َٜٝٛػت ب١ٚ َازز١ٜ٠ ز٠نـات،   َِٜط٠ن١ ض ث ٠ٚظٜطٜـ ز٠ن١ّ ن١ ت١عًُٝات مشٛيٞ ١٥َا١ْ ١َٖٛٚ بهات ١ٖض ْؤ ز
 غٛثاؽ.
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َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ،

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   زؤٚف:ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث  ١ضي١َإ.ب١ِض

َٜع ٠ٚظٜطضي١ َٛغت١قٌٝ ْاظاب نؤٕ ت١قِٝ ز٠نط٣َ، ) ٍَ ب١ِض (١ٜع٢ٓ ع٢ً لكِٝٝ طيب اخس َطتكٌَٓٝـ ي١ط١
َٝػـ١ن٣١ قـ١ضاض ز٠زات، ٜـ١ع٢ٓ ز٠ضز٣ ٥ٝٓكًٝـع            َٜتـ١ ْـاٚ ن ١ٖض ي١ ثِط ١٥ٚ تـ١قِٝ تـٛبٞ ٥ـاخط َٛغـت١ق١ًٝ ز

َٝػـ١    َٞ يـ١ غـ١ض ن َٝه٢ َٛغت١قٌٝ ي١ ثِط ب َٞ يـ١       ٚت٢ْ١ )غ١ضثِطاٜع( ت١قُٝ َٞ ز٠غـت٢ ٖـ١ب ن٢ عٝ دـ٢ بـؤ زاْـ
َٝه٢ بؤ بهط٣َ، ْـاظاب   َٞ ٣٠ٚ١٥ ٖٝض ت١عطٜؿ َٞ، ب١ب َٝت١ شٚٚض٣َ َٛغت١قٌٝ ب ١َٖٛٚ ثطؤغ١ن١ ب١ٜ١ى خت٠ٛ ب

َٝسا١ٜ، غٛثاؽ. َٜو ع١ال١َت٢ ٥ٝػتٝؿٗاَٞ بؤ ت  ١٥ٚا ١ْٖس
َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

َٝو يـ١ ١َٓٗٝنـ١ ٖـاتبٛٚ يـ١ قا١ْْٛنـ١           بامسإ نطز َٛغت١ق َٜٓ ٌٝ ي١ ت١قطٜط تٛبٝٝـ١نإ ال بهـ٢َ يـ١ ٖـ١ض ؾـٛ
َٞ، ب١آلّ عاز٠ت١ٕ ن١ ت١قُٝٞ تـٛبٞ بـؤ َطاد١عـ٣١     ١َٜٓنا٢ْ تط ال ز٠ن َٝو ال َإ بطز ي١ ؾٛ َٜٓ ٖاتبٛٚ ي١ ؾٛ

٥72َٞٝذطا٥ات١ ١ٜع٢ٓ نْٛه١ زٜاضضيإ نطز٠ٚٚ، َٛزز٠نإ ) َٞ ١ٖؾت١ٜ١ى، ز٠ب ( ضؤش، 31بـ١ )  ( غ١عات١ ز٠ب
َٝكَٛإ 31ٚ ي١ ) َٞ، ١ٜع٢ٓ ي١ ١َٖٛٚ ساَي١ت١ن١ تؤ نؤٕ ق١ضاض ز٠ز٣٠ ن١ ١َ١٥ ظٜاز بهط٣َ ب ( ضؤش ظٜاتط ز٠ب

 ب١ ت١ق٢ُٝ تٛبٞ ز٣َٚ٠، ز٠ن١ٓٝ َازز١ٜ٠ن٢ تط زٜػإ ْٝػاب ت١ٚاٚ ١ْٝ، ؾ١ضَٛٚ،
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 : جيااٛش يف ساياا١ ايكااسٚز٠ايعاد١ً معطااا٤ املااسٜض ايٓؿطااٞ ايعااالز دٕٚ 23) ١ ز٠ناتــ١ َــازز٣٠نــ 27) َــازز٠
اؿؿٍٛ ع٢ً َٛاؾكت٘ َت٢ نإ ذيو الشَا ملٓع سدٚخ لدٖٛز ٚغٝو يًشاي١ ايٓؿط١ٝ أٚ اؾطد١ٜ يًُسٜض َٔ 

  72دلا٘ ) غأْ٘ إٔ ٜعسض سٝال٘ أٚ ؾشت٘ أٚ سٝا٠ ٚؾش١ ا خسٜٔ ـطس دطِٝ ٚغٝو ع٢ً إٔ ال لتذاٚش َ
 اثٓني ٚضبعني ضاع١ ٚذيو طبكّا ملا ؼددٙ ايتعًُٝات ايؿادز٠ يتٓؿٝر ٖرا ايكإْٛ.

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
١٥ٚ َازز٠ٜـ١ ظؤض ت١سػـٌٝ ساغـ١ً، ظؤض َْٛاق١ؾـ١ نـطا، يـ١ ٥ـ١سهاّ عاَـ١ يـ١ عٝ د١نـ١ف ١ْؾػـٞ ؾـت١،             

ٍَ به١ٕ، ١٥ط١ض ن١غٝـ قػ٣١ ١ٜ١ٖ ي١ غ١ض٣ ١٥ْـساَا٢ْ  ١ٜع٢ٓ ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ ١ٖض ٠ٚن ٛ خؤ٣ ١٥ط١ض قبٛ
َٜع ن٢َ قػ٣١ ١ٜ١ٖ ي١ غ١ض٣ ْا٣ٚ بٓٛٚغِ؟   ب١ِض

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٞ مال ؼات   : ال جيٛش مدسا٤ ايعالز ايهٗسبا٥ٞ اياالشّ ؿايا١ املاسٜض ايٓؿطا    24) ن١ ز٠نات١ َازز٣٠ 28) َازز٠
لأثري كدز عاّ ٚباضط يًعكالت، ٜٚتعني اؿؿٍٛ ع٢ً َٛاؾكت٘ ع٢ً ذيو نتاب١ بٓاا٤ عًا٢ مزاد٠ ساس٠ ٚبعاد     
مساطت٘ عًُا بطبٝع١ ٖرا ايعالز ٚايػسض َٓ٘، ٚاآلثاز اؾاْب١ٝ اييت قد لآذِ عٓا٘، ٚايبادا٥ٌ ايعالدٝا١ يا٘،      



 91 

َٞ ٖرا ايٓٛع َٔ ايعالز  ٚنإ الشَّا ؿايت٘ ٜؿسض ؾإذا زؾض املسٜض اـاقع ددسا٤ات ايدخٍٛ ٚايعالز اديصا
 عًٝ٘ بعد مدسا٤ لكِٝٝ طيب َطتكٌ.

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 .ب١نٛضز١ٜن٣١

 
 
 

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٞ ناض٠غــ١ض٣ ناض : 24) نــ١ ز٠ناتــ١ َــازز٣٠ 28) َــازز٠ َٜٝٛػــت بــؤ بــاض٣ ١ْخؤؾــ٢ ز٠ضْٚٚــ٢  ْــاب ٠بــاٜٞ ث
َٟ ض٠ظا١َْـس٣ بـ١     َٝت، ز٠خـٛاظ َٜط ناضٜك١ض٣ ب١صت٢ طؿت٢ خاٚنطز٣٠ٚ١ْ َاغٛيه١ناْسا ١ْب َٜت،ت١ْٝا ي١ ش بهط
َٝٞ ٥رياز٠ٜـ١ن٢ ٥ـاظاز ٚ ثـاف ٥ـ٣٠ٚ١ غطٚؾـت ٚ ١َب١غـت٢ ٥ـ١ٚ ناض٠غـ١ض٣٠ بـؤ              َٜـت ٚ بـ١ث ْٛٚغـري ٠ٚضبكط

َٜك١ض٣ الب١الٜٞ َٝت٠ٚ١ ٚ ناض ٠َٛٝ ضٚٚبـس٠ٕ ٚ يـ١ بطٜـٞ ناض٠غـ١ض١ٜٝنا٢ْ بعاْـ٢َ،       ضْٚٚهطاب ي١ٚا١ٜ١ْ ي١ ١٥صتاَ
ًَب٢ْٚٛ ب١ خٛضت٢ ١٥ّ دؤض٠ ناض٠غ١ض٣٠ ض٠تهطز٠ٚ٠ن١ نـ١ٚا بـؤ باض٠نـ٣١     َٜهاض٣ زاخ ط١ض ١ْخؤؾٞ غ١ض ب١ض

َٜت. َٝٓط َٞ ال١ْٜا١ْ ب١غ١ضٜسا ز٠غ١ث َٜٝٛػت١، ١٥ٚا ثاف ١َٖيػ١ْكاْس٢ْ ب  ١٥ٚ ث
َٝ َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  كطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض

 َازز١ٜ٠ن٢ ١َُٖٝٛ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ض٥٠ٝتإ،
َٜع ١٥ظري عُط اظيس:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٓٝ ٍَ َازز٠ن١ٜ١ ٠ٚنٛ خؤ٣ سي  ي١ط١

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط،

َٜع ز. ض  َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢:ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ َازز٠ن١ّ، ب١آلّ ) ( ْـ١خؤف ١ٖٜـ١ ١ْخؤؾـٞ زَيـٞ     ؼت لأثري كدز عاّ مذا نإ سايت٘ ايؿش١َٝٓٝـ ي١ط١
 ٚ١٥ َٞ َٞ، بؤ١ٜ ز٠ب َٜط بـ١صت٢  (ect)١ٜ١ٖ ٚ ت١ْسضٚغت٢ ز٠ض٢ْٚٚ ت١ٚاٚ ١ْٝ ي١ٚا١ٜ١ْ بؤ ب١صت٢ عاّ ١ْب ي١ ش

 ، غٛثاؽ.(ect)بهط٣َ، ب١آلّ ١٥ط١ض ١ْخؤؾ١ن١ ب١صت٢ عاَٞ بؤ ١ْنطا ؾ١ضت ١ْٝ بؤ٣ ١ْن١ٕ عاّ 
َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

َٝطٜعـإ خـإ ، ز. دٝٗـإ، نـاى      َٞ قػ٣١ ١ٜ١ٖ ي١ غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠؟ ٥ا١ْٖط خإ تؤ ) ب َٜع ن ١٥ْساَا٢ْ ب١ِض
َٝط خإ، عبسايػ ّ، ناى ١ْشاز(د ٍ، تاضا خإ، ناى ن َٜػتإ خإ، ث١ضيإ خإ، ؾً  ا٠ٚ، ناى ؾٛإ، نٛ
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َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٞ ز٠ط١ّ ن١ ١ْخؤؾ١ى ٖات ب١ ٥رياز٣٠ خؤ٣ زاٚا٣ ناض٠غ١ضنطز٢ْ  ٠ٚ١َٜٝٓ ١ٜنػ١ض ت ي١ٚ َازز١ٜ٠ ن١ ز٠خيٛ
ٕ   نطز، ١٥ط١ض قبٛيٞ نطز ١ٜنػ١ض غ َٞ ز٠ز٠ َٞ ٥ـ٣٠ٚ١       (ect)١ز٣١َ ناض٠بـاٜٞ بـؤ يـ ٥ـ٠ٚ١ َـ١ضد٢ ١ٖٜـ١، ْـاب

      ٍَ َٝه٢ ٥ٝٓت١ضْاؾـٝٓا َٝو بس٠ٕ ١ٖتا خؤؾ٢ زاٚا بهـات، نـْٛه١ ضاغـت١ ناض٠غـ١ضنطزْ ناض٠باٜٞ ي١ ١َٖٛٚ ن١غ
َٞ نطزٜــ١، يــ٣٠ٚ١    8( نــ١ؽ )١ٖ11ٜــ١، يــ١ ٥ــ١َطٜها ز٠نــ١ٕ يــ١ٚ ساَي١تاْــ١ يــ١ ٖــ١ض )        ( ٥ٝػــتٝؿاز٣٠ يــ

َٞ نطز٠ٚٚ، ب١آلّ ١َعٓا٣ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ط١ض ١ْخؤف خؤ٣ 9( ن١ؽ )١11 ١ٖض )٥ٝػه١ْس٠ْاؾٝا ي ( ٥ٝػتٝؿاز٣٠ ي
َٞ يـ١ٚ                 َٜو سـاالت ١ٖٜـ١ زٜـاضٜهطا٠ٚ تـ١ْٗا ز٠بـ َٝـٞ بـسا، ١ْٖـس َٝـٞ بـاف بـٛٚ ي َٞ بـٛٚ زنتؤض٠نـ١ف ث س١ظ٣ يـ

َٞ ز٠نــط٣َ؟ بــ  َٞ بــسض٣َ، ١٥ٚا١ْٜــ١ ٥ــ١ٜٚـ، ٥ــ١ٚ ناض٠غــ١ضنطز١ْ غــ١ز٣١َ ناض٠بــاٜٞ بــؤ نــ ؤ ٥ــ١ٚ ساَي١تاْــ١ يــ
ٝٛ، ب١ د١يػات ٜإ ب١ قػ١نطزٕ نا ْـابٔ ٚ بـ١ض٠ٚ٠   ظترين١ْخؤؾا٣١ْ ن١ ناض٠غ١ض٣ ب١ ٥ٝٓت١ضظٝٝٛ، ب١ تؤ

ــإ      ــإ يـــ١ ١َتطغـــ١ٝٝ ٜـ خطاثـــٞ ز٠ِضؤٕ، ز٠ّٚٚ: ٥ـــ١ٚ ن١غـــا٣١ْ نـــ١ ١َٖيػـــ١ْكاْسْٝإ بـــؤ ز٠نـــط٣َ، شٜاْٝـ
ت١سـ١َٛيٞ ناض٠غـ١ض٣ تـط     ز٠ٚضٚب١ضٜإ ي١ ١َتطغ١ٝٝ ١٥ٚا١ْ ي١ٚا١ٜ١ْ بؤٜإ بهـط٣َ، ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـا٣١ْ نـ١    

ْان١ٕ ١٥ٚ ناض٠غ١ض٠ٜإ بـؤ ز٠نـط٣َ، ١٥ٚاْـ٣١ نـ١ ن٥١ابـ١ن٢ ظؤض تْٛـسٜإ ١ٖٜـ١ ١٥ٚاْـ١ف ز٠تـٛأْ بؤٜـإ           
َٞ، ٚ ٖـ١ض٠ٖٚا زنتـؤض٣           َٜـط ت١خـسٜط بـ َٞ يـ١ ش َٝؿه١ؾهطز٢ْ ٥ـ١ٚ ناض٠غـ١ضنطز١ْ ز٠بـ بهط٣َ، ب١آلّ ي١ نات٢ ث

َٜط٣ بها، ثاف ناض٠غ١ضنطز١ْن١ف ن١ ت١ٚ َٜـط ٥ٝؿـطاؼي ٥ـ٠ٚ١      َٛخ١زٜط ناٚز َٞ يـ١ ش اٜٚـ بٛٚ َا١ٜ٠ٚى ز٠بـ
       َٞ َٜٓٝٓـ٠ٚ١ ٚا تـ َٞ بعأْ ٠ٚظع٢ نؤ١ْ، بؤ١ٜ س١ظ ز٠ن١ّ زٜاض٣ بهط٣َ ي١ٚ َازز٠ٜـ١ نـ١ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ز٠خٛ ب

َٞ ١٥ٚ ناض٠غ١ضنطز٣١ْ بؤ بهط٣َ،  ز٠ط١ٜٔ ن١ ١َٖٛٚ ن١ؽ ١ْخؤؾٞ ز٠ض٢ْٚٚ ١ٖب
َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ  َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  نٛضزغتإ:ب١ِض

َٝه٢ غـطف تٛبٝٝـ١، ٜـ١ع٢ٓ  يـ١ قـإْٛ زٜـاض٣              َٝٓا٢ْ ناض٠بـاٜٞ بـؤ ٥ـ٠ٚ١ ب١ِضاغـت٢ ؾـت ٥ٝٓسٜه١ٜؿ٢ٓ بـ١ناضٖ
َٜتـ٠ٚ١، ٜـ١ع٢ٓ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ زاخًٝـٞ قـإْٛ ْـانط٣َ، ٚ            ْانط٣َ، ١٥ٚ ثِطؤتؤنؤي١ف ْـا٠ٚ ْـا٠ٚ َٛضاد١عـ١ ز٠نط

َٝه٢ غطف ع١ًُٝٝ، ز. دٝٗإ ؾ١ضَٛٚ،  ؾت
َٜع ز. دٝٗإ امساعٝ  ٌ بٓاَري:ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝبٝين َـٔ ١ٖٜـ١، ١٥طـ١ض ثؿـت٢      َٝو ت َٞ َازز٣َ ٥ )ٜاتعني اؿؿاٍٛ عًا٢ َٛاؾكتا٘ أٚ     ب١ِضاغت٢ ب١ؽ َٔ غ١ض ظ
َٜت  َٛاؾك١ أًٖ٘  َٞ ١٥ٚ خؤ ق١ضاض بس٠ٕ ٥ٝشتُٝاي١ ن١ؽ ٚ ناض َٝط٣َ، نْٛه١ ٖٓس٠ى ْػاؽ ١ْؾٗ َٜس٠  به١ت ظ ظ

َٝب َٜس٠ نطٕ ١٥ظ بِٝٓ باؾـن٠،  26( ٚ )١ٝٓٝ25 ب١ِضاغت٢ َازز٠ )ٚإ ١٥ٚ ق١ضاض بس٠ٕ، ٚ ١٥ظ ت َٝت١ ظ ( ١٥ط١ض ب
 غٛثاؽ.

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى د ٍ، 
َٜع د ٍ ع٢ً عبساي١ً:  ب١ِض
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝساٜـ١ ٠ٚنــٛ      ٠َٚي ٖـ٢ َـٔ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ بـ١ َازز٠ٜـ١ن٢ ٥ٝذطا٥ـٞ ز٠ظاب،        ٜـ١ع٢ٓ ب١ِضاغـت٢ ت١ؾاغـًٝٞ ظؤض ت
َٜه٢ خاغٞ ب٣َٛ ت١قطٜط٣ بؤ بٓٛٚغـط٣َ ت١خـسٜط    َٜٝٛػت بها، ي١ٚا١ٜ١ْ زنتٛض د١ْابٞ ٠ٚظٜط ٚت٢ ي١ٚا١ٜ١ْ ث
َٝـٞ بـ١ تـ١عًُٝات٢ غـازض ١٥َاْـ١         ًَ َٜٝٛػـت ْٝـ١ ب َٞ َازز١ٜ٠ ٖٝض ث َٝه٢ ٥ٝذطا١ٝ٥ ي١ٚ غ بهط٣َ ي١ب١ض ٠٤١٥ ؾت

َٞ، ب١ ض٥٠ٞ َٔ  َِٝ ٚاٜـ١ ٥ًٝػـا بهـط٣َ          س١ٍ ز٠ب َٞ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ َـٔ ثـ ١َ١٥ٜإ ب١ ت١عًُٝات٢ غازض سـ١ٍ ز٠بـ
َٞ زاخًـٞ َٛغت١ؾـؿا بهـط٣َ نـؤٕ             َٝو بـاض٣ ت١ْسضٚغـت٢ بـاف ْـ١ب َٝه٢ ظؤض باؾ١، دك١ يـ٠ٚ١ف نـ١ ن١غـ ؾت
َٝه٢                 َٞ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ساَيـ١ت َٞ ْـ١زض٣َ ٜـإ يـ١ نـ١ؽ ٚ نـاض٣ بجطغـ َٞ بـسض٣َ ٜـإ يـ َٞ ز٠نـط٣َ، ناض٠بـا يـ ثطغٞ ث

ًَهطز٢ْ ب١ّ ٜاغا١ٜ ْانات، غٛثاؽ.  َٜٝٛػت ب١ زاخ  ٥ٝذطا١ٝ٥ ث

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ تاضا خإ،

َٜع تاضا حتػري ١٥غع١ز٣:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝه٢ عٝ دٝـ١ ٜـإ     ٥ٝذطا٥ٝـ١ ١٥َـ١ زنتـؤض    ب١ِضاغت٢ َٔ ت٥١ٝس٣ د١ْابت ز٠ن١ّ ي٠ٚ١زا ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ن١ ؾـت
َِٝ َـٔ نــ١ يــ١ غـاآل٢ْ      َٝهتإ بــؤ ز٠َيــ َٝو يــ١ عٝاز٠نــا٢ْ   2111قـ١ضاض٣ ز٠زا، بــ١آلّ ساَيـ١ت ١٥َــ١ّ زٜــ٠ٛ ٜـ١ن

       َٞ َٝو ضؤٜؿت٠ٚٛ ت١ْٗا خ١َؤن٢ ١ٜ١ٖ ٥ٝهت٦ٝابٞ ١ٖٜـ١ ١ٜنػـ١ض عٝ دـ٢ ناض٠بـاٟ بـؤ يـ زنتؤض٣ ١ْؾػٞ ١ٜن
َٞ ظنط٣ زنتؤض٠ن١، َٝػتا ١٥ٚ ؾ١خػ١ ب١ب َٜـو يـ١ ١ْخؤؾـٞ     زا٠ٚ، ٚ تانٛ ٥ َٝػتا دؤض َٞ ظنط٣ ن١غ١ن١ تا ٥ ب١ب

َٝه٢       َٝه٢ ١ْقػـٞ ٚ ت١ؾـ١ْٛدات زضٚغت ب٠ٚٛ ي١ ٥ٝذطا٥ٞ ١٥ٚ ع١َ١ي١ٝٝ ي١ب١ضز٠ّ خـ١َيها٢ْ تـط، ٚ ت٥١ػـريات
 ١ًَ َٞ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ١ْخؤؾ٣١ٝ ب١ٚ ؾه َٞ، ٚ ب١ب َٝسا ١ٖب َٞ ٣٠ٚ١٥ َٛاؾ١ق١ت٢ ت تاٜب١ت ب٠ٚٛ بؤ ١٥ٚ ؾ١خػ١ ب١ب

 َٞ َٜٝٛػت ب َٞ ن١ ث ٢َٓٝ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ب٢ْٚٛ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١تاٜبـ١ت٢ يـ١ٚ عٝازاْـ٣١ نـ١     ب ناض٠بان٣١ بؤ ب١ناض ب
َٝري ١٥َٛغ١غ١ن١ٜ١ ٜإ ١٥ٚ يٛدا١ْ تٛب١ٜ١ٝٝ ن١ ي١ َٛغت١ؾؿا عا١َنإ نْٛه١ ١٥ٚ يٛدا١ْ  ًَ ي١ ز٠ض٣٠ٚ٠ ب

َٓٝ َٝيَن س١غ١ب، ب١ؽ ي١ٚ زنتؤضا٣١ْ ن١ ي٣َٚ١ عٝ د٢ ناض٠با ب١ناض ز٠ٖ ٔ بـؤ ؾ١خػـ١نا٢ْ   ٠ٚ١٥ ب١ناض ز٠ٖ
َٝػـتا ْٝـ١      َٞ َٛاؾ١ق١ت ب٠ٚٛ يـ١ ظؤض عٝـاز٠ ٥ َٞ، ب١ؽ ب١ب َٞ َٛاؾ١ق١ت ْاب َٝٓٔ ب١ب ن١ ي١ ثِطاٜعسا ب١ناض٣ ز٠ٖ
َٝهـ٢     َٜـو ٚ ث َِٝ ١٥ّ ساَي١ت١ ب٠ٚٛ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ب٢ْٚٛ ١٥ّ عٝ د١ بـ١ ض َٝه١، ب١ؽ َٔ ز٠َي ٥ٝذطا٥ات١ ١ٜ١ٖ ؾت

َٞ      ي١ ْاٚ قا١ْْٛن١ ت٥١ٝس٣ ٠ٚ١٥ ز٠ن١ّ ن١ ٚدٛز٣ َٝت ١٥َـ١ ٖـ١ب َٞ تانٛ َاؼي ١ْخؤؾٞ ١ْؾػـٞ ز٠ضز٠نـ ١ٖب
َٜو بهط٣َ، ١َ١٥ ال برب٣َ نْٛه١ ي١ َاؾ١ن١ خؤ٣ ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ.  ي١ ْاٚ قا١ْْٛن١ زٚا٣ ١٥ٚ ز٠تٛاْري ١َٖٛاض

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى نا٠ٚ، 

َٜع نا٠ٚ ستُس اَري:  ب١ِض

َٜع   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.ب١ِض
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٠َٚي  َٔ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١ ظٜاز ز٠ظاب، نْٛه١ ٠ٚ١٥ ز٠غت ططتٔ ٚ ت١قٝـسنطز٢ْ زنتـؤض٠، َـ١دايٞ زنتـؤض٣     
َٝه٢ ٥ٝذطا١ٝ٥ ٠ٚنٛ ٖاٚنـاضاب   َٛخت١ؽ ب١ ١ْخؤؾٞ ز٠ض٢ْٚٚ ن١ّ ز٠نات٠ٚ١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ب١ِضاغت٢ ٠ٚ١٥ ؾت

َٜٝٛػـت        باغٝإ نطز، بؤ١ٜ َٔ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١ ظٜـاز ز٠ظاب، بـؤ   َٜٔ ٥ٝذطا٥ـاتٞ ث َٞ بكـ١ِض زنتؤض٠نـإ خؤٜـإ يـ
 به١ٕ، غٛثاؽ.

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى ؾٛإ، 

 
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ نابإ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜٝٛػت٢ ز٠ظاب خٛؾـ  َٜهِ ١ٜ١ٖ، َٔ ٚا ب١ ث َٝؿٓٝاض هإ ٚ بطاٜـا٢ْ يٝصْـ٣١ َٛؾـت١ض٠ى يـ١     ١ٜن١ّ: ٠َٚي  َٔ ث
َٝه٢ زٜهـ١ٜإ يـ١ ْـاٚ يٝص١ْنـ١      نؤتاٜٞ زٚا٣ ١٥ْساَا٢ْ تط٣ ث١ضي١َإ قػ٣١ خؤٜإ به١ٕ،نْٛه١ ١٥ٚإ َاؾ
ٍَ ٥ـ٠ٚ١زاّ         ١ٜ١ٖ قػ٣١ ت١ٚاٜٚإ ي١غ١ض نطز٠ٚٚ، س١ق١ ٥ـ١ٚإ به١ْـ١ ٥ـاخري، ز٠ّٚٚ: ب١ِضاغـت٢ َٓـٝـ ي١طـ١

َٝيَن، نْٛه١ ب١ِضاغت٢ ١َ١٥ ١َغ١ي١ٜ١ن٢ عٝ د٢ غطؾ١، ١ٜع٢ٓ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ زنتؤض٠نـإ   ١٥ّ َازز١ٜ٠ ١َْ
َٞ، ضاغت١ ي١ٚا١ْٜـ١ ١٥َـ١ف ١َغـ١ي١ٟ     ١َُٝ ي١ قاْْٛسا باغٞ به١ٜٔ، ٚ ١٥ط١ض بؤ ١َ١٥ ٚاب خؤٜا٠ٚ١ْ، ْانط٣َ ٥
 ،َٞ َٞ به٣َٚ١ ٜإ ١َغ١ي١ٜ١ن٢ ي١ٚ باب١ت١، ب١آلّ ١٥ط١ض بؤ ١َغ١ي٣١ ناض٠با١ٜن١ ٚاب ٥اظاضزا٢ْ ١ْخؤؾ١ن٣١ ت

َٜـو  ز َٜو ز٠ضظٜـ ١ٜ١ٖ ن١ ي١ّ دؤض٠ ١ْخؤؾا١ْ ز٠ز٠ٜت دؤض َٜو عٝ د٢ تطٜـ نْٛه١ ١ْٖس َٞ بؤ ١ْٖس ٠ب
٢ًَ عٝ د١ن١ ال٣ بـ١ٟ، ١٥طـ١ض    َٝت، ي١ٚا١ٜ١ْ ي١ ١٥غ َٜو ساآلتٞ ١٥تعاب ٚ داْيب بؤ زضٚغت ز٠ب ٥اظاض ٚ دؤض

َٜٝٛػــت بهــات بــ١ قا١ْْٛنــ١     َٝــت بــؤ ْــ١ٚع٢ بــؤ ٥ــ١ّ ١َغــ١ي١ٜ١ بــؤ ٥ــ١َٝإ بــؤ ٥ــ١ّ دــؤض٠ عٝ دــ١ ث ز٠ب
       َِٝ َٝٓا٢ْ عٝ د١نا٢ْ تط ١٥ٚاْٝـ ١َٖٜٛٚإ ضٜع بهـ١ٜٔ نـ١ َـٔ بـؤ خـؤّ ثـ ز٠ضظ١ٜنا٢ْ تط دؤض٣ ب١ناضٖ

َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ.  َٝٞ ْاب  ٚا١ٜ ١َ١٥ ب١ِضاغت٢ ي١ قاْْٛسا د

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
َٜػتإ خإ،  ؾ١ضَٛٚ نٛ

َٜػتإ  َٜع نٛ  ستُس عبساي١ً:ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝؿـه١ٚت٠ٚٛ ظؤض ز٠ط١ُْـ١، ٚ        َٝت عٝ د٢ ناض٠بـاٜٞ يـ١ٚ ٚآلتاْـ٣١ نـ١ ث َٔ ٠ٚ١٥ْس٣٠ بعاب، ٚ ظاْٝاضِٜ ١ٖب
َٝيَن ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١َ١ب١غت٢ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ٖـ١ض ْـ١نط٣َ ناض٠بـا       َِٝ خؤؾ١ ١َْ َٝعضا٠ٚ، بؤ١ٜ َٔ ث عٝ د١ن٢ ب

َٝٓٔ، بؤٜـ١ يـ١ نـات٢ َاْـ٣٠ٚ١ زا َـٔ        ١ْى ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ز٠غت٢ زنتؤ ض٠نإ ٚاآلبه١ٜٔ ٚ ١٥ّ عٝ دـ١ بـ١ناضب
َٜت ظؤض ب١  َٜٝٛػت  بؤ باض٣ ١ْخؤؾٞ ز٠ض٢ْٚٚ بهط َٞ ناض٠غ١ض٣ ناض٠باٜٞ ث َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ن١ بٓٛٚغط٣َ ْاب ث

َٝهسا ن١ يٝص١ْٜـ١ن٢ ثػـجؤض ٚ تاٜب١شي١ْـس بِطٜـاض ز٠زات، نـْٛه١ ٖـ١ََٛٚإ ز٠ظ       اْـري  ز٠ط١ُٕ ٚ ت١ْٗا ي١ نات
َٞ، ٚ ثــاف ١َٖيػــ١ْكاْس٢ْ    ــ ١٥َــ١ ٥ــ١عطاظ٣ دــاْيب ظؤض خطاثــٞ ١ٖٜــ١ ناض٠بــا، ٚ ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ يــ١ ٥ــ١خريا ز٠َي
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َٝت ناض٠بـاٟ     ١ٜ٠َٛٝى ْـ١خؤف ضاظ٣ ْـ١ب َٜت َٔ ق١تع٢ زش٣ ٠ٚ١٥ّ ن١ ب١ٖٝض ؾ َٝٓط َٝ ١ْ١ٜ ب١غ١ضٜسا بػ١ث ب
 َٞ َٜت، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ١٥عطاظ٠ داْب١ خطاثا٣١ْ ن١ زضٚغت ز٠ب َٞ بسض ب١ٖؤ٣ ناض٠با٠ٚ، ٚ تاضاخـإ باغـٞ   ي

َٝه٢ نطز، َٔ ن١ْسٜٔ ساَي١ت ز٠ظاب ن١ ي١ زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ناض٠بـا٣ بـؤ نـطا٠ٚ ٠ٚظعـ٢ ز٠ضْٚٚـ٢ ظؤض       ساَي١ت
َٜـت ٚ ٥ـ٣٠ٚ١ خـٛاض٠ٚ٠ف ال      َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ٣٠ٚ١٥ بؤ ظٜـاز بهط َٝت٠ٚ١، بؤ١ٜ ث َٝٞ ناى بب خطاثن ب٠ٚٛ، ١ْى ث

َٜت، غٛثاؽ.  بسض

َٜع سػٔ ستُس غ َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض  ٛض٠/ د
 ؾ١ضَٛٚ ث١ضيإ خإ،

َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ عبسايطظئ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝري بـابٞ نـٛاض٠ّ نـ١ ٖـ٣َٚٛ١             ًَـ ي١ ضاغتٝسا َٔ قػ١ٜ١نِ ١ٜ١ٖ ي١ غ١ض ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ ٚ يـ١ غـ١ض نـؤ٣ بـا ب
     ٕ َٝـط٠ ضاغـت١ نـ١ قـاْٛ َُٝـ١ ي ٖاتـ١ ْـاٚ ث١ضيـ١َإ ٖـ١َٛٚ ١٥ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ        عٝ د٢ ١ْخؤؾٞ ١ْؾػ١ٝ ٥

َٝو َـازز٠ف ١ٖٜـ١ ب١تاٜبـ١ت٢ يـ١           بؤٜإ ١ٜ١ٖ ي١ غ١ض ١َٖٛٚ َازز١ٜ٠ن٢ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ قػـ١ بهـ١ٕ، ٚ نؤَـ١َي
َٝتــ١ َاٜــ٣١ خطاثهطزْــ٢ ْــ١ى    َٝــسا بب َٝه٢ ٚا تاٜب١تــسا ٥ٝدتٝػاغــ١ٝ نــ١ ب١ِضاغــت٢ ض٠ْكــ١ قػــ١نطزٕ ت بابــ١ت

َٝؿٓٝاظ ز (٠ٚ تا نؤتاٜٞ بابٞ نـٛاض٠ّ ١٥َاْـ١ يـ١    ٠25ن١ّ ١َٖٛٚ ١٥ٚ باب١ ي١ َازز٣٠ )باؾهطز٢ْ، بؤ١ٜ َٔ ث
ًَط٣َ بــؤ ٥ــ١ٚ ت١عًُٝاتٓاْــ٣١ نــ١ ز٠ضز٠نــ٢َ، نــْٛه١ ١٥َــ١ ناض٠غــ١ض٠، ٚ   َٝ َٝبٗ َٝٓــط٣َ، ٚ بــ١د قا١ْْٛنــ١ ز٠ضبٗ

١َُٝ ْانط٣َ به١ٜٓٚ١ َْٛاق١ؾ٣١ ٣٠ٚ١٥ ن١ ناض٠با با َٝػتا ٥ ؾ١ ٜـإ  ناض٠غ١ض٣ ثعٜؿه١ٝ ب١ت١ْٝا زنتٛض٠نإ ٥
َٞ ٜـاخٛز ٠ٚنـٛ             َٝٓطاب َٞ ٠ٚنـٛ ٥ـ٣٠ٚ١ تـاضا خـإ ؾـ١ض٣َٚٛ خـطاخ بـؤ٣ بـ١ناضٖ َٝو ٖـ١ب خطاث١ ض٠ْك١ ١ْخؤؾ
َٞ بـؤ ٥ـ٣٠ٚ١           َٞ ب١تـ١ْٝا ناض٠بـاٟ عـٝ ز بـ َٞ بها، ب١آلّ ض٠ْكـ١ ١ْخؤؾـٝـ ٖـ١ب َٜػتإ خإ ٚت٢ ظ٠ض٠ض٣ ي نٛ

َٝه٢ ٚا تٛبٞ تاٜبـ١ت ٚ ٥ٝدتٝػاغـٞ ب   َُٝـ١ يـ١ٚ       ناض٠غ١ض٣ بهط٣َ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ باب١ت ١ِضاغـت٢ ٖـٞ ٥ـ٠ٚ١ ْٝـ١ ٥
َٜتــ١ ز٠ض٠ٚ٠ يــ١ّ قاْْٛــ١، ٚ   َٝٓط َٝؿــٓٝاظ ز٠نــ١ّ ٖــ١َٛٚ ٥ــ١ٚ بابــ١ بٗ قاْْٛــ١ َْٛاق١ؾــ٣١ بهــ١ٜٔ، بؤٜــ١ َــٔ ث
َٜط٣ ٥ـ٠ٚ١ ز٠نـات نـ١ تـ١عًُٝات بـاف              َُٝـ١ يٝصْـ٣١ ت١ْسضٚغـتُٝإ ١ٖٜـ١ نـ١ نـاٚز ب١ت١عًُٝات، ٚ زٚاتـط ٥

غت٢ بؤ خؤ٣ غ١ضث١ضؾت٢ ٠ٚ١٥ ز٠نات ن١ ١٥ٚ ت١عًُٝاتـ١  ز٠ضن٠ٚٛ ٜإ باف ز٠ض١ْن٠ٚٛ؟ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚ
باؾ١ ٜإ باف ١ْٝ، ٚ بؤ ١٥َا١ْتٝـ َٔ ثؿتٝٛاْٞ قػ١نا٢ْ نـاى عبسايػـ ّ ز٠نـ١ّ نـ١ زٚا٣ َـٔ ز٠ٜهـات،       

 غٛثاؽ.

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
َٝط خإ،  ؾ١ضَٛٚ ؾً
َٝط ستُس صتٝب: َٜع ؾً  ب١ِض

َٜع   غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ِض
َٜٝٛػـت ْانـات، نـْٛه١ يـ١ َـازز٣٠ )           (زا 26ظؤض باغٞ ١٥ّ َازز١ٜ٠ نطا، َٓـٝـ ض٥٠ـِٝ ٚاٜـ١ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ ث

َٝسا١ٜ، ٚ ؾت١ن١ ظؤض ٥ٝدتٝػاغٝؿ١ بـ١ؽ ٥ـ٣٠ٚ١ َـٔ يـ١      ١٥خري٠ٕ زٚا٣ ١ْؾػ١ٕٝ ٚ غًٛن١ٕٝ ناض٠با٢ْ١ٜٝ ت
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َٜٓــسناضا٢ْ نٛيٝــ٣١ تٛببــ١ ْاخؤؾــنٜٔ ز٠   ــ٢   ْعٜهــ٠ٚ١ ٥اطــاّ يــ١ خٛ ضؽ ي١الٜــ١ٕ ٠ٚ١٥ٜــ١ نــ١ باغــٞ عٝ د
َٞ ز٠زض٣َ ١ٜنـ١ّ      ناض٠با١ٜٝ نطا٠ٚ ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ ضؤش٠ تٛٚؾٞ غ١ز١َ ز٠بٔ، نْٛه١ ن١ ١٥ٚ ١ْخؤؾـ١ ناض٠بـاٟ يـ
١ًَٕ ٥ـ١ٚ ١ْٚعـ١ ؾـتا١ْ     َٜت، ٚ ١٥غ َٝذك١ ي١ ساَي١ت١ ١ْؾػ١ٝن٣١ زٚا٣ ٠ٚ١٥ نٞ ب١غ١ضز ٥ٝشتُٝايٞ َطز١ْ، ب

ٌَ ز٠ن١ْـ٠ٚ١، ٚ ْـ١خؤف بؤٜـ١        ٚا٣ ي١ خ١َيو نطز٠ٚٚ ٚؾٝاض٣ ظؤض ن١ّ َٞ ي١ باب١ت٢ عٝ دـٞ ١ْؾػـٞ زا غـ ب
١ًَٕ ضقٞ ي١ ْا٣ٚ ناض٠با١ٜ ضقٞ ١ٖتا ي١ ْـا٣ٚ عٝ دـ١ناْٞ تطٜؿـ١ ٠ٚنـٛ      عٝ دٝـ ٠ٚضْاطط٣َ ظؤض داض ١٥غ
َٝؿه١ٚتٛٚ ١ْب٠ٚٛ، ي١ب١ض ٥ـ٠ٚ١ بـ١ِض٢٥٠    ١َُٝ ث ز٠ضظ٣، ٠ٚنٛ س١ب ٚ ز٠ضَإ، بؤ١ٜ ١ٜع٢ٓ ب١ِضاغت٢ ظؤض الٟ ٥

َٞ ز٠نـا، بـ١آلّ     َٔ ١٥ٚ ٠ٚ١ًَٓٝ، ١ٖضن١ْس٠ ظؤض ت١خ١غٛغٝؿ١ ٠ٚظٜط زٜؿاعٞ يـ َٝ ١ٜ٠َٛٝ ١ٖض بٗ َازز١ٜ٠ ب١ٚ ؾ
َٝيَن باؾن٠، غٛثاؽ. َ١ْ 

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
٢ََٓٝ، ٜـإ عٝ دـ٢ ناض٠     َٝيَن،   ٠َٚي  ١ٜى ت١ٚظٜح ز٠ز٠ٜٔ، نْٛه١ ب١ِضاغت٢ ٚاظح ١ْٝ، َازز٠نـ١ ْـ١َ بـاٜٞ ْـ١َ

َٝطٜعـإ خـإ        َٜو ساَيـ١ت٢ ١ْخؤؾـٞ ١ْؾػـٞ، ٖـ١ض٠ٚنٛ ب َٝه١ ي١ عٝ د٢ ١ْٖس خؤ٣ عٝ د٢ ناض٠باٜٞ دٛظ٥
َٜـٓٔ، بـ١آلّ      َٝو بـ١ناض٣ ز ٢َٓٝ زنتؤض٠نإ ز٠ظأْ بؤ ض ساَيـ١ت ٢َٓٝ ْا٣ٚ ١ْٖ باغٞ نطز، ب١آلّ ١٥ط١ض ْاٜٚؿٞ ب

َٝط٠ ت١سسٜس٣ ١َغ٦ٛٚي١ٝت١ن١ ز٠نا َٝط٠ ١ٜى ؾت ١ٜ١ٖ، ي َٞ     ي َٞ بـ١ناض بـَٞ بـ١ب َٞ ض٠د٣١ ناض٠باٜٞ ْـاب ت، ز٠َي
َٞ ١ٜع٢ٓ ١َ١٥ ي١ غاذت٢ ١ْخؤؾ١ ٜـ١ع٢ٓ نـ١    َٞ زنتؤض٣ َٛخ١زٜط ب١ناض ب َٞ ب١ب َٛاؾ١ق١ت٢ ١ْخؤف، ٚ ْاب
َٝـط٠        ًَري، بؤٜـ١ ي َٝ َٝـط٠ َازز٠نـ١ ْـ١ٖ َٝه٢ ض٠ٖا، ١٥طـ١ض ي َٜيَن ٠ٚنٛ ؾت َٝؿت ١٥ٚ ٠ٚخت١ زنتؤض ب١ناض٣ ز ١ْت ٖ

َٜو ي١ ١ٜ٠َٛٝ، ؾ١ضَٛٚ  ت١سسٜس٣ دؤض َٝٞ ط١ٜؿتِ ب١ٚ ؾ ٢َٓٝ ٣٠ٚ١٥ َٔ ت ١َغ٦ٛٚي١ٝت ز٠نات نؤٕ ب١ناض٣ ب
 ناى عبسايػ ّ،

َٜع عبسايػ ّ   قسٜل: َؿطؿ٢ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝؿ٣ٚٛ ٢َٓ نطز٠ٚٚ، َٔ بٝػت١َٚٛ ض٠د٣١ ناض٠بـاٜٞ بـؤ َـ١ضاسًٞ بٝـسا٥ٞ      َٝبٝين ث ١٥ّ َازز١ٜ٠ ت٥١هٝس٣ ت
َُٝـ١      خ١ؾٝؿٞ غ١ضاع ز٠نط َٜت، ٚ بؤ ١ْٖس٠ى خ١ي١ٍ ي١ ؾ١ب١ن٣١ ع١ق١بٞ ١٥غاغـٞ ضاغـت١ زختـؤض ْٝٓـ١ ٥

َٝٓتاٚزغــٝعؽ(١٥ٚ ١ْؾــات١ نــاضٚ   َٜٓــس٠ٚٚ، ١٥غاغــٞ ظؤضبــ٣١ ظؤض٣ خ١ي١يــ١ )َ َٞ الثــ١ِض٠َإ خٛ بــ١ؽ زٚٚ غــ
َٝـت بـ١                َٞ زضٚغـت ز٠ب َٝو خ١يـ١يٞ يـ َٞ يـ١ ْـاٚ دػـِ يـ١ ١ْتٝذـ٣١ ٖـ١ض ١ْؾـات َٛقٓاتٝػ٣١ٝ ن١ ث١ٜـسا ز٠بـ

ناض٠باٜٞ تؤ ١٥ٚ ١َداي١ َٛقٓاتٝػ١ٝ ز٠خ١ٜ١ ساَي١ت٢ ت١بٝع٢، ٚ ٠ٚ١٥ زنتؤض باؾن ز٠ظا٢ْ ي١ َـٔ   عٝ د٢
  َٞ َٝٓري ز٠بـ َٞ ز٠ضَا٢ْ نُٝٝا٣ٚ ب١ناض ب َٝذي ْاب َٝػتا ي١ ١ٖؾتا ٚ ٠ٚ١ْت١نا١ْ ز٠َي ١ًَٕ ٠ٚ١٥ ١ْظ٠ض١ٜ١ٜن١ ٥ ١٥غ

َـ  َٜكا٣ ضاغتهطز٢ْ ِْٛض اَيهطز٢ْ َـ١دايٞ نـاضٚ َٛطٓاتٝػـ١ٝ    ١َٖٛٚ ١َٖٚيٞ عٝ د٢ ٠ٚض٠ّ ٚ ١َٖٛٚ ؾت ي١ ض
َٝهـ١ يـ١           َٝـت خ١ي١ي َٜٓسَٚٚـ١ باغـٞ ١ْخؤؾـٞ ١ْؾػـٞ ز٠نـات ز٠َي َٞ الثـ١ِض٠ خٛ َٜه٢ تط ي١ٚ زٚٚ، غ ٣٠ٚ١٥ داض
غًٛن٢ تاى، ٚ غاٜهؤيؤد٢ ت٥١هٝس ي١ غ١ض تاى ز٠نات ٖٝض ؾك د١َع٢ ١ْٝ يـ١ غـاٜهؤيؤد٢ تانـ١ خ١ي١يـ١     

َٝ ٍَ ز٠ٚضٚب١ض٣ ب١ٚ ؾ ٣٠ٛ ن١ خ١َيو ضاٖات٠ٚٛ ي١ غ١ض٣ ٚاتا َـ١ضز ْٝـ١ غـًٛن٢ ٥ـ١ٚ     ي١ غًٛن٢ ض٠ؾتاض٣ ي١ط١
َٝت، نْٛه١ ٣٠ٚ١٥ خ١َيو ضاٖات٠ٚٛ ٚ ٥ـ١ٚ ض٠ؾتـاض٠ بـ١ ض٠ٚا ٥ـ١ظأْ      َٞ ٜإ ١ْخؤف ب َٞ ٜإ خطاخ ب غ١ق١ت ب
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ٍَ خ١َيو ١َ١٥ ض عٝ ق١ت٢ ب١ ض٠د٣١ ناض٠باٜٞ ١ٜ١ٖ،  َٝٞ ال ز٠زات، ٚ َٛؾه٣١ًٝ ١ٜ١ٖ ي١ ض٠ؾتاض ي١ط١ ١٥ٚ ي
َٜـعّ ١ٖٜـ١    ٚ ض عٝ  ق١ت٢ ١ٜ١ٖ بؤ ٥ٝعاز٣٠ ز٠ٚض٣٠ ناضٚ َٛطٓاتٝػٞ بؤ١ٜ ٠ٚ١٥ي١ٕ  ي١ ض٣ٚٚ َٛستـ١ٚا٠ٚ ض

ت١بع١ٕ َٔ زنتؤض ِْٝ ي١ خؤ٠ٚ١َ ي١ٚا١ٜ١ْ قػ١ به١ّ ١٥ّ ١َبس١ٝ٥٠ ٖـٝض عٝ قـ٣١ بـ١ ٥ـ١َطاظ٣ ١ْؾػـٞ      
َٝـط٠ ١َب١غـتٝإ ٥ـ١َطاظ٣ عـ١قًٞ ٚ ع١غـ       َٜه٢ تط ١٥َطاظ٣ ١ْؾػـٞ ي ١ٜ٠َٛٝى، داض ١ب١ٝ، ١٥َـ١  ١ْٝ ب١ٖٝض ؾ

َٝػـتا     َٞ، زٚٚ: د١ْابٞ ٠ٚظٜط باغٞ نطز ي١ نٛي١ٝف باغـٝإ نـطز ٥ ١ٜى ٚا ز٠نات ١٥ّ َازز١ٜ٠ زاعٞ ١ْٝ ١ٖب
َٝٓط٣َ ٚاتـا )     َٝٛاظ٠ بـ١ناضز٠ٖ %( تـ١عًُٝات ١ٖٜـ١، ٜـإ  ١ْٖـس٠     ١٥111ّ دٝٗاظ٠ ٜإ ١٥ّ عٝ د١ ٜإ ٥ـ١ّ ؾـ

١ٜ٠َٛٝن٢ غًٛى زٜاضنطا٠ٚ، بٛ نؤ١ْٝت٢ ب١ناضبطز٢ْ ١٥ َٞ ي١ بـاظاِضٜـ ١ٖٜـ١ يـ١    نٛاضن َٝط٠، ١٥ط١ض ١ٖب ّ ٥اَ
َٝو يـ١ خٛؾـه١نإ ٚتـ٢ ٚاتـا       ١َُٝ تاظ٠ َازز١ٜ٠ن٢ تاٜب١ت بؤ ٠ٚ١٥ به١ٜٔ، ٠ٚنٛ ٜـ١ن عٝاز٠ف ١ٜ١ٖ، بؤن٢ ٥

َٜه٢ تط ي١ب١ َٝٓط٣َ، بؤ١ٜ داض َٞ ي١ ٜاغا١ٜى ب١ناضبٗ ١َُٝ ز٠ب َٝت١ عٝاز٠ ٥ َٜه٢ تاظ٠ ب ١٥ٚ زٚٚ ٖؤ١ٜ ض ١ٖض دٝٗاظ
َِٝ نــ١ ظؤض ظؤض ططْكــ١  َــٔ ت١غــ١ٚض ز٠نــ١ّ َٜــعّ ١ٖٜــ١ زإ بــ٠ٚ١ ز٠ْــ ٍَ ٥ــ٣٠ٚ١ ض ٥ــ١ّ َازز٠ٜــ١ ظٜــاز٠، ي١طــ١

َٜكا ططتٔ ظؤض ظؤض ططْك١ ٖٝض ن١ّ ْان١ّ يـ١   َٜكا زإ ٚ ض َٝط٠، ٚ ض َٝٓا٢ْ ١٥ّ ٥اَ باب١ت١ن١، ٚ نؤ١ْٝت٢ ب١ناضٖ
َٜكـ         َٜكـطٟ ْـابِٝٓ يـ١ ض ١ٜ٠َٛٝ، بـ١آلّ َـٔ ٖـٝض ض َٝط٠ن١ ٚ عٝ ز ب١ٚ ؾـ ا٣ ٠ٚظاض٠تـ٠ٚ١، يـ١   ق١ُٝت٢ خٛز٣ ٥اَ

َٝو ٥ــ١ّ ١َب١غــت٣١ نــ١ يــ١ّ َازز٠ٜــ١ خــٛاظضا٠ٚ   َٜكــا٣ ٖــ١ض ؾــت َٜكــا٣ تــ١عًُٝات٢ ََٛاض٠غــ٣١ َٗٓــ١، يــ١ ض ض
َٝري ٚ ؾٝعًـ١ٕ ٚضز٠        َٜت، ي١ ض٣ٚٚ قا٠ٚ١ْْٝٛ َٔ ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ ظٜـاز٠، ١٥طـ١ض بـ َٞ بهط َٝب١د د

١ًَٕ ١٥ٚ ١َغا١ًٝ٥  ٚضز٠ ت١َاؾا٣ به١ٜٔ ظؤضب٣١ ظؤض٣ ٠ٚنٛ ث١ضيإ خاْٝـ ٚت٢ تانٛ َٔ ت٥١ٝس٣ به١ّ ١٥غ
َٜكـا   ٍَ ١ْخؤؾٞ ١ْؾػٞ ض ٠َٛٝ باؾن٠ ١٥ٚا٣١ْ خ١شتؤض٣ ناٌَ نطز٢ْ َا١ََي١ نطزٕ ي١ط١ ٥ٝذطا٥ا١ْ ٠ٚ١٥ بؤ ٥

َٜكــا٣ تــ١عًُٝات ٚ ١٥ْعضيــ١ ٚ ت١ٚدٝٗاتــ٠ٚ١ ظٚٚ بــ١ ظٚٚ ضؤشاْــ١    َٞ دــاض  )إ غااا٤ا  بــس٠ٕ يــ١ ض ضؤشاْــ١ غــ
َٜٔ، بؤن٢ خؤتإ َٝـت تـانٛ           ز٠طؤِضزض َٜـو ثطؤغـ٣١ ٖـ١َٛاضنطز٢ْ ٜاغـا ب ض٠بت ز٠ن١ٕ بـ١ ٜاغـا١ٜى ٖـ١ض داض

ٍَ ز٠ْكـٞ ٥ـ١ٚ خٛؾـو ٚ بطاٜاْـ١            َٞ ن١ؽ ٚ نـاض٣، بؤٜـ١ َٓـٝـ ز٠ْكـِ ز٠خ١َـ١ ثـا َٝٔ ن١ؽ ٚ ناض٣ ٜإ ب ًَ ب
َٝكا٣ ٜاغا ١ْٝ، زاٚا ز٠ن١ّ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ال بسض٣َ، غٛثاؽ.  ِٜٚطا٣ ططْك٢ ١٥ٚ ١َٚظٚٚع١ د

َٜع سػٔ ست َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض  ُس غٛض٠/ د
 ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ،

َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٞ، ٖـ١ض قا١ْْٛنـ١ غـ١ضي١ب١ض٣             َٜبـاظ باغـِ نـطز ١٥طـ١ض بـ١ بـري٣ َـاب ٍَ زنتـؤض ض ضاغت٢ َٔ ١٥ٚ ضؤش٠ف ي١ط١
َٝت١ ت١عًُٝاتــ١، ٜــ١ع٢ٓ ٖــ١َٛٚ قا١ْْٛنــ١ ز٠نــط٣َ بــ١ تــ١عًُٝات  َٝو ز٠نــ ٜــ١ع٢ٓ ب١ِضاغــت ز٠نــط٣َ ١ْخؤؾــ

َٞ ض مشـٛيٞ ز٠نـات ٥ـ٠ٚ١ ؾـت٢ ٚا نـ٣١ ١ٖٜـ١ يـ١ زْٚٝـا               َٝـٓري قاْْٛـ١ى به١ٜٓـ٠ٚ١ ز٠بـ َٞ ب خ١غت١خا١ْ ز٠بـ
َٝػـتا ْـاتٛاب     َٜٝٛػت٢ ب١ س١ظف ١ٖٜـ١، ٥ ب١ِضاغت٢، ١ٜع٢ٓ ١ْى ١ٖض ١٥ٚ َازز١ٜ٠ َازز٣٠ تطٜؿ٢ ي١ زٚا١ٜ ث

َٝــط٠ ٥ٝؿــاض٠ ه زا٠ٚ ظؤض يــ١ َازز٠نــإ ٥ــ١سها٢َ ْــاظاب نــٞ ٚ ؾــ ٕ ٚ ٥ــ١سها٢َ  ت١ؾدٝػــٞ بهــ١ّ، بــ١آلّ ي
َٝذي، بـ١آلّ ١٥طـ١ض ٖـ١ض        َٝسا١ٜ ب١ِضاغت٢ ٖٝه٢ ٣َٚٛ١ٖ بـ١ تـ١عًُٝات ز٠نـ عٝكابٞ ٚ ١٥ٚا١ْ ١ٜع٢ٓ ظؤض٣ ت
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  ( َٞ ــ  ال جيااٛش مدااسا٤ ايعااالز ايهٗسبااا٥ٞ ايااالشّ ؿاياا١ املااسٜض   َٛغِطٜؿــٔ يــ١ غــ١ض َاْــ٣٠ٚ١ دــاض٣َ ٥ــ٠ٚ١ ز٠َي
ٝ د٢ ناض٠باٜٞ تـ١بٝع٢ ٥ـ٠ٚ١ ٥ٝؿـ٢ زنتؤض٠ناْـ١ خـؤ ٥ٝؿـ٢ ٥ـ٣٠ٚ١ ْٝـ١ ٜـ١ع٢ٓ ب١ِضاغـت٢، ض           ١َغ١ي٣١ ع

   ٛ َٝػـتا تـ١ْٛضيٞ َ َٝه٢ ٥ َٜٝٛػت١ ي١ٚا١ٜ١ْ ب١ ساَيـ١ت َٝه٢ ث ٓاتٝػـٝـ ث١ٜـسا بـ٠ٚٛ،  ب١ِضاغـت٢ ٜـ١ع٢ٓ      غعٝ د
    ( َٞ َٝـط٠ ز٠َيـ َٞ، بـآلّ ي ٜاتعني اؿؿاٍٛ   ٠ٚ١٥ٚف ١ٜ١ٖ بؤ عٝ د٢ ١ْؾػٞ ٚ ١٥ٚا١ْ ٠ٚ١٥ زختؤض خؤ٣ ز٠ٜعاْـ

َٞ ١ْؾها نـؤٕ   ع٢ً َٛاؾكت٘ ع٢ً ذيو نتاب١ بٓا٤ ع٢ً مزاد٠ سس٠ اىل اخسٙ  باؾ١ ١٥ط١ض ١ْخؤؾ١ن١ ع١قًٞ ث
َٜتـ٠ٚ١ بـؤ         َٞ ١ْؾها ٚتـ٢ َـٔ ْاَـ٣َٚ١ ن١ٚاتـ١ ٖـ١ض ز٠ط١ِض عٝ د٢ ٠ٚ١٥ ز٠ن٣١ ١ٜع٢ٓ ي١ٚ ساَي١ت١ ع١قًٞ ث

ٍَ ٠ٚ١٥زاّ َازز٠ن١ ال برب٣َ،  ١٥ط١ض َازز٠نا٢ْ تط ال ْاب١ٕ، غٛثاؽ. زختؤض ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ َٓٝـ ي١ط١

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط،

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢: َٜع ز. ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜط ت١خسٜط٣ عاّ ١٥ٚ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ بؤ ٠ٚ١٥ زاْطا٠ٚ ن١ خ١َيو ٥ٝذباض بهات زختؤض٠نإ ٥ٝذباض به ات ن١ ي١ ش
َٝػتا ١ّْ بٝػت٠ٚٛ  َٜباظ ٚ ناى زنتؤض س١غ١ٕ  (ect)ؾت١ بها، َٔ تا ٥ َٞ، ْاظاب ١٥ط١ض زنتؤض ض ي١ عٝاز٠ ١ٖب

َٞ ب١ّ َازز١ٜ٠ ٥ٝذباض ز٠نط٣َ ن١ بباتـ١ ْـاٚ ١٥َٛغ١غـات٢ قـش٣١      َٝتٝإ، َٔ ١ّْ بٝػت٠ٚٛ، ١٥ط١ض ١ٖب بٝػب
َٝٓتـ٢ ١ٖٜـ١( ٜـ١ع٢ٓ ختـٛت٢ عٝ دـ٢ ١ٖٜـ١،       سه٢َٛ ٠ٚ١٥ ١ٜن١ّ، ز٠ّٚٚ: ١َٖٛٚ  ١ْخؤؾ١ٝى )الٜٔ تطٜتُ

١َّٝٝ غـ١ض٣        ١َّٝٝ، خـ١ت٢ غـ ١٥ّ خ١ت١ غ١ض٣ ١ْططت، خ١ت٢ ز٠ّٚٚ، خ١ت٢ ز٠ّٚٚ غ١ض٣ ْـ١ططت، خـ١ت٢ غـ
ٜاخٛز عٝ د٢ ناض٠باٜٞ خ١ت٢ ١٥خري٣ عٝ د٢ ت١ْسضٚغت٢ ز٠ضْٚٚٝـ١ ٜـإ    (ect)١ْططت، خ١ت٢ نٛاض٠ّ،

َِٝ ٚا١ٜ ١٥ّ َازز١ٜ٠ َازز١ٜ٠ن٢ ظؤض ظ٠ضٚض٠، ٚ َا٠ٚ١ْؾٞ ١ْخؤؾٞ ز٠ض٢ْٚٚ ي١ب١ض ١٥ٚ ٠ ب١ ع١نػ٠ٚ١ َٔ ث
َٝساْٞ  َٜع٣َ ي١ ث ظؤض ظ٠ضٚض٠، نْٛه١ ٥ٝذباض٣ ١ْخؤف ز٠نا، ٚ ٥ٝذباض٣ ثعٜؿو ز٠نا ن١ َاؼي ١ْخؤؾ١ن١ بجاض

 ب١صت٢ طؿت٢ ي١ّ باب١ت١ زا، غٛثاؽ.

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  :ب١ِض
ٍَ ١ْبٛٚ، ْٝكاسيإ تـ١ٚاٚ ْٝـ١    زاٚا نطا٠ٚ ن١ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ٥ًٝػا بهط٣َ، ب١آلّ ١ٖضن١ْس٠ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ي١ط١

َٝطٜعإ خإ،51ب١ِضاغت٢ )  (١ٜ، ؾ١ضَٛٚ ب

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

١َُٝف ٠ٚضطـط٣،   َِٝ خؤف بٛٚ ض٥٠ٞ ٥ َٜتـ١ ز٠ْكـسإ بـؤ ٥ـ١ٚ       ب١ْا٣ٚ يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ث َٝـ ٥ـ٣٠ٚ١ بسض ثـ
 َازز١ٜ٠،

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
َٝطٜعإ خإ، َٝو ي١ٚا١ْ تؤ قػ١ت نطز٠ٚٚ، ؾ١ضَٛٚ ب  قػ١تإ نطز٠ٚٚ، خؤ ١ٜن

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

١َإ ١ْنطز٠ٚٚ، ب١ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ضا٣ َٔ ٠ٚنٛ ضا٣ د١ْابٞ ٠ٚظٜط٠، ٥اخط بؤ َا٠ٚ١ْٚ ١َْا٣٠ٚ١ْ قػ
 ٠ٚ١٥ ٍَ َٝت٠ٚ١ ي١ب١ض ن٢؟ نْٛه١ ١٥ٚ عٝ د١ ١ٖض ب١ناض٣ ز٠ٜٓٔ، ٚ ب١ضز٠ٚاَٝؿ١ خؤ ي١ط١ َٓٝ ظؤض ططْك١ سي
َٜذي غًبٝات٢ ١ٜ١ٖ، ب١آلّ ١ٜ١ٖ ١٥ّ عٝ د١ ١ٜ١ٖ ٚ ز٠نط٣َ بؤ ن١ْس ساي١ت ب١ؽ  ِْٝ ١٥ٚ عٝ د١ ن١ بهط

َٞ ض٠ظا١َْـس٣ ْـ١خؤف،     َٞ ت١خسٜط ز٠ٜإ نطز بـ١ب ططْك١ٝن٣١ ي١ب١ض ض ٖات١ ْاٚ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ن١ داضإ ب١ب
َٝساٜـ١ ٜـ١نٝإ ت١خـسٜط ز٠نـط٣َ ٚ َٛتاب١عـ١ ز٠نـط٣َ بـعاْري ٠ٚظعـ٢              َٝػـتا زٚٚ ٥ٝػـتٝؿاز٣٠ ت َٞ ٥ـ٠ٚ١، ٥ بـ١ب

١خؤؾ١ن١ ١٥ط١ض خؤؾٞ ٥اطـا٣  نؤ١ْ، ز٠ّٚٚ: ض٠ظا١َْس٣ ١ٜ١ٖ ٠ٚض٠ق١ى ١ٜ١ٖ ثِط ز٠ن٠ٚ١ْ١، ٥ٝػتُٝاض٠ى ْ
َٞ ن١ؽ ٚ ناض٣ ٥ُٝعا٣ ز٠نات، نان١ ضاظ١ٜ ٣٠ٚ١٥ ٠ٚضطط٣ ز٠ّٚٚ زختؤض٠ن١ ناَـ١ زختـؤض بـؤ٣ نـطز٠ٚٚ      ١ْب
  َٞ َٜه١ ي١ ناض٠غ١ضنطزٕ ز٠بـ َٝسا١ٜ، بؤ١ٜ دؤض ١٥ٚ ٠ٚخت١ ١ٖضزٚٚنٝإ ب١ضثطغٔ ٚ ض٠ظا١َْس٣ ١ٖضزٚٚ الٟ ت

َٜت، ب١آلّ ١َعٓا٣ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ١ٖض عٝ د٢ غ١ز َٝو بهـط٣َ، عٝ دـ٢ تـط ١ٖٜـ١ ١٥طـ١ض      بهط ١َ بؤ ١َٖٛٚ ن١غ
َٝٓاْـ١،    َٜـع ي ١ٜ٠َٛٝ بهط٣َ، َا٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ظؤض ططْك١ ْطر زاْا١ْ، ض َٞ ب١ٚ ؾ َٜٝٛػت بٛٚ بهط٣َ، ز٠ب ن١ ث

 ثاضاغت٢ٓ َاؼي ١ْخؤؾ١، غٛثاؽ.

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
َٜو ١ٖبٛٚ ١٥ َٝؿٓٝاض ٍَ ٥ـ٠ٚ١ زاٜـ١ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ ٥ًٝػـا بهـط٣َ، تهاٜـ١ ز٠غـت         ث ٚ َازز١ٜ٠ ٥ًٝػا بهط٣َ، ن٢َ ي١ط١

َٝتـ٠ٚ١؟     12ب١ضظنات٠ٚ١؟) َٓٝ ٍَ ٠ٚ١٥ٜـ١ سي ٍَ ١ْ٠ٚ١٥ ١٥ٚ َازز٠ ٥ًٝػا بهط٣َ؟، نـ٢َ ي١طـ١ ( ١٥ْساّ ث١ضي١َإ ي١ط١
َٜٓس١ْ ١َٜٓٝ غ١ض خٛ َٝت٠ٚ١، َازاّ ْٝكاسيإ ت١ٚا٠ٚ ز َٓٝ ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ سي ٣٠ٚ َازز٠نإ ١ٜن١ بـ١ ١ٜنـ١   ظؤض١ٜٓ ي١ط١

 بؤ ز٠ْكسإ، ؾ١ضَٛٚ،
َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

٠ٚ١َٜٓٓ، ؾ١ضَٛٚ  ٍَ غٝاغ٣١ ٣َْٛ بؤ ١٥ْساَإ غٛ  يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف تها١ٜ ض٥٠ٞ خؤتإ ي١ط١
َٜع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
( طؿتٛطـؤ٣ يـ١ غـ١ض نطابـٛٚ ْٝكـاب تـ١ٚاٚ ْـ١بٛٚ        21ن١ ضٜعب١ْس٠ن٣١ ز٠طؤِض٣َ بؤ َازز٣٠ ) (25َازز٣٠ )

يف سايا١ متتاع املاسٜض بايكادز٠ ايعكًٝا١ عًا٢ ؾٗاِ          21عاالز املاسض ايٓؿطاٞ املااد٠)    ز٠ْك٢ ي١ غ١ض ١ْزضا١ٜ، 
 عٓا٘ لعابريّا ؾاشٝشّا    ٚمدزاى ا دسا٤ات ٚاملعًَٛات املكد١َ ايٝ٘ ٚاؽاذ قساز َبٓا٢ عًا٢ ٖارا ا دزاى ٚايتعابري    

ًٜتصّ ايطبٝاب ايٓؿطاٞ املطاؤٍٚ بعادّ معطاا٤ اٟ عاالز ملاسٜض ايادخٍٛ ادزادٟ دٕٚ اؿؿاٍٛ عًا٢ َٛاؾكتا٘            
املطبك١ املب١ٝٓ ع٢ً مزاد٠ سس٠ نُا ًٜتصّ بتطذٌٝ خط١ عالد١ٝ املكرتسا١ ٚلجبٝات َٛاؾكا١ املاسٜض اٚ عادّ      

دز٠ املسٜض ايعك١ًٝ ع٢ً أعطا٤ َٛاؾك١ ؾسحي٘ َٔ َٛاؾكت٘ يف ًَـ طيب اـاف ب٘، ٚلكع َطؤٚي١ٝ لكسٜس ق
عدَٗا ع٢ً ايطبٝب ايٓؿطٞ املطؤٍٚ ٚيف مجٝع ا سٛاٍ ًٜتصّ أعكا٤ ؾسٜل ايعاالز بتطاذٌٝ ناٌ لادخٌ ٜكاّٛ      

 ب٘ أٟ َِٓٗ اًـ املسٜض.

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض



 99 

َٜٓسضاٜـ٠ٚ١ َـازز٣٠ )   ٍَ زاٜـ١ تهاٜـ١ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١؟ نـ٢َ         25ب١ٚ غٝاغ٣١ ن١ خٛ (٣ ثطؤش٠نـ١، نـ٢َ ي١طـ١
ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ نؤ٣ ز٠ْط ١٥ّ َازز١ٜ٠ ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط،  ي١ط١

 
 
 

َٜع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

سٜض ايٓؿطاٞ اٟ عاالز ؿايتا٘ ضاٛا٤      : ال جيٛش اعطاا٤ املا  21) ن١ ضٜعب١ْس٠ن٣١ ز٠نات١ َازز٣٠  26) َازز٠
نإ ٖرا ايعالز دٚا٥ّٝا أٚ ْؿطّٝا اٚ ضًٛنّٝا اٚ نٗسبا٥ّٝا اٚ اٟ عالز أخس ٜطتددّ يف ايطب ايٓؿطٞ دٕٚ اساطتا٘  
عًُّا بريو، ٜٚتعني اساطت٘ عًُّا بطبٝعا١ ٖارا ايعاالز ٚايػاسض َٓا٘ ٚا ثااز ايايت قاد لآذِ عٓا٘ ٚايبادا٥ٌ            

سٜض ايادخٍٛ اديصاَاٞ عأ لٓااٍٚ ايعاالز املكاسز، حيال يًطبٝاب ايٓؿطاٞ املطاؤٍٚ           ايعالد١ٝ ي٘، ؾإذا اَتٓع َا 
ميصاَ٘ بايعالز ع٢ً إ ٜطتٛيف ايطبٝب اداسا٤ات ايعاالز االيصاَا٢ قباٌ ايػاسٚع يف ذياو ٚجياب عًٝا٘ َسادعا١          

ّ ايطبٝاب  مدسا٤ات ايعالز اديصا٢َ نٌ اضبٛعني ع٢ً ا نجس نُا جيب اعاد٠ ايٓعس يف لًو اددسا٤ات  عٓد قٝا
املعا  بإدسا٤ أٟ لػٝري دٖٛسٟ يف اـطا١ ايعالدٝا١ املطاسح بٗاا، ٚمذا اضاتُس ايعاالز اديصاَا٢ َاد٠ أنجاس َأ           

 ثالث١ أغٗس ٜتعني اؿؿٍٛ ع٢ً لكِٝٝ طيب اخس.
َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن١ ي١ ١٥غ26َازز٣٠ ) ٍَ زاٜـ١ تهاٜـ١ ز٠غـت       ( ب١ٚ غٝاغ٣١ ن١ خٛ ٢ًَ ثطؤش٠ن١ ٖـاتبٛٚ، نـ٢َ ي١طـ١
ٍَ زا ْٝـ١؟ بـ١ نـؤ٣ ز٠ْـط ٥ـ١ّ               ب١ضظنات٠ٚ١؟ ز٠غتهاض٣ نـٛاض ١ٖؾت١نـ١ نـطا بـٛٚ بـ١ زٚٚ ١ٖؾتـ١، نـ٢َ ي١طـ١

 َازز١ٜ٠ ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط،
َٜع ز. ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝت١ َازز٣٠ )( ضٜع27َازز٠ ) ساي١ ايكسٚز٠ معطا٤ املسٜض ايٓؿطاٞ ايعاالز دٕٚ    : جيٛش يف 22ب١ْس٠ن٣١ ز٠ب

َعا ملٓاع سادٚخ لادٖٛز ٚغاٝو يًشايا١ ايٓؿطا١ٝ أٚ اؾطاد١ٜ يًُاسٜض          اؿؿٍٛ ع٢ً َٛاؾكت٘ َت٢ نإ ذيو الش
لتذااٚش  ٚايرٟ َٔ غأْ٘ إٔ ٜعسض سٝال٘ أٚ ؾشت٘ أٚ سٝا٠ ٚؾش١ ا خسٜٔ ـطاس دطاِٝ ٚغاٝو عًا٢ إٔ ال     

   مثٓني ٚضبعني ضاع١ 72َدل٘ )
َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١؟   27َازز٣٠ ) َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ن٢َ ي١ط١ ٢ًَ ثطؤش٠ن١ ب١ٚ غٝاغ٣١ ن١ خٛ ( ي١ ١٥غ
ٍَ ْٝـ١ بـ١ ظؤضٜٓـ٣١ ز٠ْـط ٥ـ١ّ َازز٠           ٍَ زا ْٝـ١؟ ٜـ١ى ١٥ْـساّ ي١طـ١ ٜـ١ ث١غـ١ْسنطا، ؾـ١ضَٕٛٚ بـؤ     ن٢َ ي١طـ١

 َازز١ٜ٠ن٢ تط،
َٜع ز. ِضؤشإ عبسايكازض اظيس:  ب١ِض
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
 : ال جيٛش مدسا٤ ايعالز ايهٗسبا٥ٞ ايالشّ ؿايا١ املاسٜض ايٓؿطاٞ مال ؼات     23) ن١ ز٠نات١ َازز٣٠  28) َازز٠

لطُح بريو ٜٚتعني اؿؿٍٛ ع٢ً َٛاؾكتا٘  لأثري كدز عاّ ٚباضط يًعكالت، مذا ناْت ساي١ املسٜض ايؿش١ٝ 
ع٢ً ذيو نتاب١ بٓا٤ ع٢ً مزاد٠ سس٠ ٚبعد مساطت٘ عًُا بطبٝع١ ٖارا ايعاالز ٚايػاسض َٓا٘، ٚاآلثااز اؾاْبٝا١       
اييت قد لٓذِ عٓ٘، ٚايبدا٥ٌ ايعالد١ٝ ي٘، ؾإذا زؾض املسٜض اـاقع ددسا٤ات ايدخٍٛ ٚايعالز اديصاَٞ ٖارا  

 شَّا ؿايت٘ ٜؿسض عًٝ٘ بعد مدسا٤ لكِٝٝ طيب َٔ قبٌ ؾ١ٓ طب١ٝ كتؿ١.ايٓٛع َٔ ايعالز  ٚنإ ال

َٝكطٟ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
ٍَ زا ْٝـ١؟    28َازز٣٠ ) ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ نـ٢َ ي١طـ١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ن٢َ ي١ط١ ( ب١ٚ غٝاغ٣١ ن١ خٛ

َٜـٓري، تـا غـب٣١ غـ١عات )        ب١ نؤ٣ ز٠ْط ١٥ّ َازز١ٜ٠ ث١غ١ْسنطا، ( 5/2نؤتاٜٞ بـ١ زاْٝؿـت٢ٓ ٥ـ١َِطؤَإ ز
ٍَ، نؤب٠ٚ١ْٜٛــ١ن٢ ١٥صتَٛــ٢ْ١ ٠ٚظٜــطإ ١ٖٜــ١ دــ١ْابٞ ٠ٚظٜــط بــ١ ز٠غــت خــؤ٣ ْٝــ١ ٜــ١ع٢ٓ   خٛاتــإ ي١طــ١

 ب١ِضاغت٢،
 

 

 
                                                                                                                                                                              

 
           ز.سػٔ ستُس غٛض٠                                                    غت اظيس عبسار                ؾط       
َٝكطٟ غ             َٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                                      غهطت                        ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                                                          نٛضزغتإ – نٛضزغتإ   َٝطام                            – ع  ع
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 ( 71ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚ نٛاض ؾ١ػي١  3171\5\75تٞ ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ

 
 
 



 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 113 

 
 
 
 

 
  (19ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١نٛاض   75/5/3171 ض

َٝط )   ٟ (ٟ 2131ناتصَ َٝـ ْٝـ٠ِٛضؤ َٜهـ١ٚتٞ   ؾـ١ػي١ نٛاض ضؤشٟ ث ٞ   15/5/2113ض  -نٛضزغـتإ   ث١ضيـ١َاْ
َٝطام  َٝكطٟ غ١ضؤى ٚ، ب١ِضب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ع َٝطٟ   َٜع ز. سػٔ ستُس غٛض٠ د َٜع ؾطغت عظيس عبـسار غـهطت ب١ِض

١َّٝٝخٛيٞ  (19ٟ, زاْٝؿتين شَاض٠ )ث١ضي١َإ  ( ٟ خؤٟ ب١غت.2113, غاَيٞ )غ
 ب١ضْا١َٟ ناض:

َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1992(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخؤٟ شَـاض٠ )  ٠ِٚط( ي١ ث21ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بِطط١ )ب١ث
َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ  -ٞ نٛضزغتإ ث١ضي١َاْ خـٛيٞ   (19ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بِطٜـاض  ث١ضي١َإع

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نـات )  َٜهـ١ٚتٞ      2131غ َٝـ ْٝـ٠ِٛضؤٟ ضؤشٟ نـٛاض ؾـ١ػي١ ض بـ١ّ   زا 15/5/2113(ٟ ثـ
َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ

٢ ت١ْسضٚغــت٢ ز٠ضْٚٚــ٢ يــ١ بــ١ضز٠ٚاّ بــٕٛٚ ي١غــ١ض خػــت١ٓضٚٚ ٚ طؿتٛطــؤنطز٢ْ ثــِطؤش٠ ٜاغــاٟ ثاضاغــتٓ -1
٢َُٜ نٛضزغتإ َٝطام._١ٖض  ع

َٜع  َٝكطٟ ب١ِض  :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ سػٔ ستُس غٛض٠/ د
 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.

َٝـطام   َٞ ز٠ن١ٜٔ، غ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا٢ْ ع ب١ْا٣ٚ ط١زي نٛضزغتإ زاْٝؿت٢ٓ ١٥َِطؤَإ ز٠غت ث
٢َ١َٝٝ ١َٖيبصاضزٕ ، غاَي٢ نٛا َٜـسا٢ْ ز٠ّٚٚ ، شَـاض٣٠ زاْٝؿـذي    ، خٛزي غ ، ِضؤش٣ زاْٝؿـذي   91ض٠ّ ، خٛزي طط

 ، ب١ضْا٣١َ ناض: 91-1-3192
َٝٞ سٛن١ُنا٢ْ بِطط١) ٣  1992(  ١َٖٛاضنطا٣ٚ غاَي٢ 1( ي١ث١ِٜط٣ٚ٠ ْاٚخ٣ٛ شَاض٠ )21(٣ َازز٣٠) 1ب١ث

َٝطام، ز٠غت٣١ غ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضي١َإ بِطٜاضٜسا ب١ضْا٣١َ نـ _ث١ِضي١َا٢ْ نٛضزغتإ اض٣  زاْٝؿـت٢ٓ شَـاض٠)   ع
َٜه١ٚت٢ 19 ٢َ١َٝٝ ١َٖيبصاضزٕ، ي١نات زٚٚ ٚ ٣ْٛٝ زٚا٣ ٠ِْٛٝضؤ ِضؤش٣ نٛاضؾ١ػي١، ِض -15(٣ ٥اغاٜٞ خٛزي غ

١ٜ٠َٛٝب٢َ:5-2113  زا ب١ّ ؾ
بــ١ضز٠ٚاّ بــٕٛٚ ي١غــ١ض خػــت١ٓضٚٚ ٚ طؿتٛطــؤنطز٢ْ ثــِطؤش٠ ٜاغــاٟ ثاضاغــت٢ٓ ت١ْسضٚغــت٢ ز٠ضْٚٚــ٢ يــ١  -1

٢َُٜ نٛضزغتإ َٝطام._١ٖض  ع
َٜع ٠ٚظٜـط٣     َٝطٖات٢ٓ بـ١ض ١َٓٝ غ١ض غ١نؤ٣ يٝص١ْنإ ، بـ١خ زاٚا ي١ يٝص١ْنا٢ْ ت١ْسضٚغت٢ ، ٜاغاٜٞ ز٠ن١ٜٔ ب

٢َُٜ نٛضزغتإ ز٠ن١ٜٔ .  ت١ْسضٚغت٢ سه١َٛت٢ ١ٖض



 114 

 يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز٣٠ ٣َْٛ . 
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط:  ب

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
 :(29َازز٣٠ )

ايٓؿط٢ املطؤٍٚ إ ٜؿسح باعطا٤ املسق٢ اـاقعني يكسازات ايدخٍٛ ٚ ايعالز االيصاَا٢ ادااشات   حيل يًطبٝب 
عالد١ٝ بايػسٚط ٚ االدسا٤ات ايت٢ ؼددٖا ايتعًُٝات ايؿادز٠ يتٓؿٝر ٖرا ايكإْٛ ، ٚ ٜطتُس املسٜض يف لًو 

 اؿاي١ باـكٛع يكسازات ايدخٍٛ ٚ ايعالز االيصاَٞ.
اؿاؾٌ ع٢ً اداش٠ عالد١ٝ عٔ اؿكٛز اىل املؤضط١ يف ْٗاٜا١ املاد٠ احملادد٠ الداشلا٘      ٚ يف ساي١ ؽًـ املسٜض

 لبًؼ ايػسط١ العادل٘ َسٙ اخس٣.
َٝك  َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ْٝؿتُإ خإ.
 ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
ًَبـ٢ْٚٛ ناض٠غـ١ض٣     ثعٜؿه٢ ز٠ض٢ْٚٚ ب١ضثطؽ بؤ٣ ١ٜ١ٖ بِطٜاض بسات بؤ ٥ـ١  ٚ ١ْخؤؾـا٣١ْ بِطٜاض٠نـا٢ْ زاخ

َٜهاض٠نا٢ْ ز٠غتٓٝؿـاْهطاٚ يـ١ٚ         ٢َٝ َـ١ضز ٚ بـ١ض َٜت٠ٚ١ َؤَي١ت٢ ناض٠غـ١ضٜإ بـسات٢َ ، بـ١ث ب١ خٛضت٢ ز٠ٜاْكط
َٝهطز٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضنطإٚ. َُٜٓاٜٝا١ْزا ن١ بؤ د٢َ ب١د  ض

َٝك  َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض
 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ض٥٠ٝتإ.

 ؾ١ضَٛٚ ١٥ظري خإ.
َٜع ١٥ظري عُط اظيس:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
 ت٥١ٝٝس٣ َازز٠ن١ ١٥ن١ٕ. ،يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ض٢٥٠

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط .

َٜه١ٚت س َٜع ز. ِض  :/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك١َ ضؾٝس١ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
ٚ  باعطاا٤ املسقا٢ املطاتكسٜٔ     ١ ١٥ن١ّ ، بـ١اَلّ ٥ـ١تٛا٢َْ )إ ٜكـطح    َٔ ت٥١ٝس٣ َازز٠ن نـْٛه١   ،ْـ١ى ٖـ١َٛ

َٝط٠زا ١٥زَي ١٥ط١ض ١ْٖات٠ٚ١ ؾِٛضت٣١ بؤ باْط ١٥ن٣١ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ن١ي١ُٝ ٖري بهط٣َ ي١ ض٣ٚٚ ٠ٚ١ٖٓٝ  ي
 قا٠ٚ١ْْٝٛ غ١ال١َتط ب٢َ ، ظؤض غٛثاؽ.

َٜ َٝكب١ض  ط٣ غ١ضؤى:ع سػٔ ستُس غٛض٠/د
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 ث١ضي١َإ ن٢َ قػ٣١ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ّ َازز١ٜ٠؟ ١٥ْساَا٢ْ
 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز.

 
 

َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ د١ْاب٢ ٠ٚظٜطٜؿـِ نـ١ ز٠َيـ٢َ )ا    َٜت١ زٚٚ يل ا ، ب ، ي١ط١ َُٝٛا١ٜ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ بهط اغيػـتكطٜٔ( ،   ملسقا٢ َٔ ث
َٝكا٣ خؤ١ٜت٢ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٥اٚا٣ ي َٝذي:٠ٚ١٥ ظؤض د  َٝب

)اذا  -، ٥ٝٓذاا ن  اخاسٙ ٜٔ اـاقاعني اىل  سيًطبٝب ايٓؿط٢ املطؤٍٚ إ ٜؿاسح  باعطاا٤ املسقا٢ املطاتك    حيل  -ا 
َٜٝٛػــت ْانــا  َ)احملاادد٠ الداشلاا٘ لبًااؼ ايػااسط١ العادلاا٘ َااس٠ اخااس٣  ٣ ْااا٣ٚ ٖــ١تا ز٠طاتــ١ؽًااـ املااسٜض   ث

 ١ْخؤؾدا١ْ .َٜت٠ٚ١ ت١بع١ٕ ب١خؤ٣ ي١ ١ْخؤؾدا١ْ ز٠ضن٠ٚٛ ز٠ط١ِضالعادل٘  )
َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف.
َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض
ــ١ٚ      ــطز غــ١باض٠ت ب َٝه ــتٝـ ثؿــتكري٣ ي َٜع ٠ٚظٜــط٣ ت١ْسضٚغ ــ١ِض ــ١َاْتاضإ نــطاٚ ب َٝؿــٓٝاض٠ى ي١الٜــ١ٕ ث١ضي ث

َٝؿٓٝاض٠ ز٠ن١ٜٔ ١٥ط١ضَازز١ٜ٠ ، ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٥ًٝػا بهط٣َ ١َ١٥  ف ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ ثؿتكري٣ ي١ٚ ث
َٜت١ ز٠ْكسإ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ْا٠ِٚضن٢ َازز٠ن١ ي١ َازز٣٠ ) ٢ًَ ثِطؤش٠ن١ ِضٜع ب١ْس٣ طؤِضا١ٜ ١َٖإ 24بسض ( ١٥غ

َٝؿـٓٝاض٠ ز٠نـ١ٜٔ بـ١ ٥ًٝػـا نطزْـ٢ َـازز٣٠ )       َٝسا١ٜ ، يؤ١ٜ ١َ١٥ف ثؿتكري٣ ١٥ٚ ث ٢ًَ  ١َ29ب١غت٢ ت (٣ ١٥غـ
 ثِطؤش٠ن١.

َٝكب١ َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ض
َٝؿٓٝاض٠ى ١ٜ١ٖ ن١ َازز٣٠ ) ٍَ َازز٣٠ )29ث َٝه٢َ ، بؤ١ٜ بـؤ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ يـ١     24( ي١ط١ ( ١َٖإ ١َب١غت ز٠ث

َٝو ١ٜ١ٖ بؤ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ َازز٣٠ ) ٍَ ٠ٚ١٥ٜـ١     29ثِطؤش٠ن١ تهطاض٣ تٝا ١ْب٢َ َٛقت١ض٠س َٝـت ، نـ٢َ ي١طـ١ ( ٥ًٝػاب
ًَٓسنا ، ن٢َ َٝت ز٠غت٢ ب ٍَ ١ْٝ ، ب١نؤ٣ ز٠ْط ٥ًٝػا نطا . ن١ ٥ًٝػاب  ي١ط١

 (:31ؾ١ضَٛٚ بؤ َازز٣٠ )
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
ٍَ )18ب٠ٚٛ ) 31( 31،  29( نْٛه١ )25( ن١ ز٠بت١ َازز٣٠ )31َازز٣٠ ) ( بـ٠ٚٛ ٜـ١ى َـازز٠.     18( ي١ط١
 (:25َازز٣٠)
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ع٢ً املسٜض ايٓؿط٢ اـاقع يٓعااّ ايادخٍٛ ٚ ايعاالز االيصاَا٢ خسٚدا٘      جيٛش لطبٝل ْعاّ االٚاَس ايعالد١ٝ 
َٔ املؤضطات ، ٜٚكؿد ب٘ ؾسض ايعالز ع٢ً املسٜض ايٓؿط٢ خاازز ْطاام َؤضطاات ايؿاش١ ايٓؿطا١ٝ ٚ ؼات       

 اغساؾٗا اذا لٛاؾست ايػسٚط االل١ٝ :
 ؤضط١.اٚال : إ لطُح ساي١ املسٜض باضتُساز عالد٘ دٕٚ اؿاد١ اىل ايبكا٤ يف امل

 ثاْٝا : اذا نإ َٔ غإٔ لٛقـ ايعالز لدٖٛز ساي١ املسٜض ايٓؿط٢.
 ثايجا : إ ال متجٌ ساي١ املسٜض خطسا دطُٝا ع٢ً سٝال٘ اٚ ضال١َ ٚ سٝا٠ االخسٜٔ

زابعا : إ ٜهٕٛ يًُسٜض لأزٜذ َعسٚف بعدّ االْتعاّ يف لعاطٞ االد١ٜٚ ايٓؿط١ٝ املٛؾٛؾ١ يا٘ عًا٢ ماٛ أد٣    
 ع سايت٘ ٚ دخٛي٘ ٚ عالد٘ ايصاَٝا السد٣ املؤضطات ايٓؿط١ٝ. اىل لهساز اْتها

 إ ٜتِ اؿؿٍٛ ع٢ً لكِٝٝ طب٢ َطتكٌ .خاَػا : 
 ضادضا : إ ٜتِ ابالؽ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًؿش١ ايٓؿط١ٝ .

ٜٚتكُٔ ْعاّ االٚاَس ايعالد١ٝ ايتصاّ املسٜض باؿكٛز يًُؤضطات يف االٚقاات ايايت حياددٖا ايؿسٜال املعاا  ٚ      
 اح يًؿسٜل املعا  بصٜاز٠ املسٜض يف قٌ اقاَت٘ طبكا يًدط١ ايعالد١ٝ املكسز٠ .ايطُ

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ْٝؿتُإ خإ.
َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
 ( :26( ن١ ١٥نات١ َازز٣٠ )31َازز٣٠ )

َٜػا٣ )ناض٠غ١ض٣( ب ًَبـ٢ْٚٛ ناض٠غـ١ض٣   ز٠نط٣َ ثطانتٝع٣٠ ِض َٜػا٣ زاخ َٜت ي١غ١ض ١ْخؤؾ٢ ز٠ض٢ْٚٚ ن١ ض هط
ــ١ض       ــ١ض٠ ي١غ ــ١ثاْس٢ْ ناض٠غ ــ١ غ ــت ي١َ ــإ. ١َب١غ ــ١ ز٠ظطان ــ٢ْٚٛ ي ــ١ثاف ز٠ضن ــ٠ٚ١. ي َٜت ــ١خٛضت٢ ز٠ٜكط ب
َٝت ، طـ١ض         َٜط غ١ضث١ضؾـتٝهطزْٝساب ١ْخؤؾ٢ ز٠ض٢ْٚٚ يـ١ ز٠ض٣٠ٚ٠ ز٠ظطانـا٢ْ ت١ْسضٚغـتٝٞ ز٠ضْٚٚـ٢ ٚ يـ١ش

َٝسا  بٛٚ : ٖاتٛ ١٥ّ ١َضدا٣١ْ ت
َٜٝٛػـت٢ بـ٠ٚ١             َٜكـا بـسات بـ١ بـ١ضز٠ٚاَب٢ْٚٛ ناض٠غـ١ضنطز١ْن٣١ بـ١ بـ٢َ ٥ـ٣٠ٚ١ ث ١ٜن١ّ : باض٣ ْـ١خؤف ض

َٝت٠ٚ١ . َٓٝ  ١ٖب٢َ ن١ ي١ ز٠ظطازا سي
َٝت١ ٖؤ٣ زاِضَا٢ْ باض٣ ز٠ضْٚٚٝٞ ١ْخؤف .  ز٠ّٚٚ : ١٥ط١ض ضا٠ٚغتاْس٢ْ ناض٠غ١ضنطز١ْن١ بب

٢َٝ ١َتطغٝٞ ق َٝت١ د ١َّٝٝ : باض٣ ١ْخؤف ١ْب  ٛضؽ ي١غ١ض شٜا٢ْ ، ٜإ غ١ال١َت٢ ٚ شٜا٢ْ ن١غا٢ْ ن١ .غ
َٜت    َٜه٢ ٠ٚضططت٢ٓ ز٠ضَا٢ْ ز٠ض٢ْٚٚ ن١ بـؤ٣ ز٠ْٛٚغـط َٝص١ٜٚٚن٢ ْاغطا٣ٚ ١ٖب٢َ ي١ ْاِض نٛاض٠ّ : ١ْخؤف َ
َٝو يـ١ ز٠ظطانـا٢ْ       َٝت١ زٚٚباض٠ زاِضَا٢ْ باض٠ن٣١ ٚ ، ناض٠غ١ض٠ ب١ خٛضت١ٝٝنـ٣١ يـ١ ٜـ١ن َٜو ن١ بٛٚب ب١ دؤض

 ز٠ضْٚٚٝسا .
َٜت . ث َٝٓط  َٝٓذ١ّ : ١َٖيػ١ْكاْس٢ْ ثعٜؿه٢ ب٢َ ال٢ْ١ٜ بؤ ٠ٚز٠غتبٗ

َٜت٠ٚ١ .  ؾ١ؾ١ّ : ز٠غت٣١ طؿت٢ ت١ْسضٚغتٝٞ طؿت٢ ٥اطازاضبهط
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َٜػا٣ ناض٠غ١ض٣ ؾ١ضَا٢ْ ، ١ْخؤف ثاب١ْس ز٠نات ب١ ٥اَـاز٠ب٢ْٚٛ يـ١ ز٠ظطاناْـساٚ ي١ٚناتاْـ١زا نـ١ تُٝـ٢        ِض
َٝسا  ٢ْ ت٢ُٝ ناض٠غ١ضنطز٢ْ بِطٜاضزضاٚ .ناض٠غ١ضنطزٕ ز٠غتٓٝؿاْٝإ ز٠نات ٚ ض٣َ ث

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ِضؤشإ خإ. يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ض٥٠ٝتإ.

 
َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜو ن١تري ن١ َازز٣٠ ) ١َُٝ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ض ٍَ َـازز٣٠ ) ٥31 َٝؿـٓٝاض٣  32( ي١ط١ ٠ٚ ز٠نـ١ٜٔ  ( ث

( 32( ببتـ١ بِططـ٣١ ١ٜنـ١ّ ، َـازز٣٠ )    31ن١ ١ٜنبدط٣َ ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ باغـ٢ ٜـ١ى بابـ١ت ز٠نـا ، َـازز٣٠ )     
٠َٛٝى ن١ ز٠زتُاْهطز..... ٠ٚ١َُٜٓ ب١ ض ؾ  ببت١ بِطط٣١ ز٠ّٚٚ ي١ َازز٠ن١ ، ١٥ط١ض ز٠ضؾ١ت بس٣٠ ز٠ق١ن١ غٛ

َٜع   َٝكب١ض  ط٣ غ١ضؤى:سػٔ ستُس غٛض٠/د
32١ََٜٓازز٣٠ )  ٠ٚ بؤ٣٠ٚ١٥ بٝس١ٜٓ٠ ز٠ْط .(ف غٛ

َٜع ز.ِضؤشإ  عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٝهطز١ٜ َازز٣٠ ) ١ٜ٠َٛٝ ي  (........31ز٠زت١ن١َإ ب١ّ ؾ

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض
َٜٓطا٠ٚ١ٜ )31) 32.١َٜٓ( خٛ  ( غٛ

َٜع ز.ِضؤشإ  عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٝ  ؿُإ نطز٥١ٜاخط ز٠ق١ن١ غٝاغ١ن١َإ بِط٠ى طؤِض١ٜ ثاؾ١ٚ ث

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض
 ٜٛتا١ْ.طؤِض

َٜع ز.ِضؤشإ  عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٞ،ب١ ٢َ ت١ْٗا طؤِضاْهاض١ٜن١ ي١ ْٝعا٢َ )االٚاَط ايع د١ٝ( بِط٠ى ز٠غت١ٚاش٠ناصيإ ز٠غـت نـاض٣ نطزٜـ١ ،    َيب١ َي

َٝػتا َازز٣٠ ) َٜت ز٠بت١ 32١ٜ( ٚ )٥31 َٜصض ١ٜ٠َٛٝ زاز٠ض  ى َازز٠ ب١ زٚٚ بِطط١ : ( ب١ٚ ؾ
 ( ١ٜن١ّ :31َازز٣٠ )

جيٛش ؾسض ايعالز خازز ْطام  َؤضطاات ايؿاش١ ايٓؿطا١ٝ عًا٢ املاسٜض ايٓؿطاٞ اـاقاع يًادخٍٛ ٚ ايعاالز          
 االيصا٢َ اذا لٛاؾست ايػسٚط االل١ٝ : 

 ٚاسد : إ لطُح ساي١ املسٜض باضتُساز عالد٘ دٕٚ اؿاد١ اىل ايبكا٤ يف املؤضط١ .
 ذا نإ َٔ غإٔ لٛقـ ايعالز لدٖٛز ساي١ املسٜض ايٓؿط٢.اثٓني : ا

 ثالث١ : إ ال متجٌ ساي١ املسٜض خطسا دطُٝا ع٢ً سٝال٘  اٚ ضال١َ ٚسٝا٠ االخسٜٔ . 
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ملسٜض َعسٚف بعدّ االْتعاّ يف لعاط٢ االد١ٜٚ ايٓؿط١ٝ املٛؾٛؾ١ ي٘ ع٢ً مٛ اد٣ اىل لادٖٛز  ازابعا : اذا نإ 
 اَٝا بأسد٣ املؤضطات ايٓؿط١ٝ . سايت٘ ٚدخٛي٘ ٚعالد٘ ايص

 مخط١ : إ ٜتِ اؿؿٍٛ ع٢ً لكِٝ طيب . 
 ضت١ : إ ٜتِ ابالؽ ؾ١ٓ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ يف احملاؾع١ . 

ثاْٝا : جيب اال لصٜد َدد٠ ايعالز خازز َؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ ع٢ً ضت١ أغٗس ، جيٛش متدٜدٖا بعد َٛاؾك١ 
 ؾ١ٓ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ .

 
َٜع سػٔ ستُ  َٝكب١ض  ط٣ غ١ضؤى:س غٛض٠/د

َٜع د١ْاب٢ ٠ٚظٜط.  ب١ِض
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس / ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ . َٜع ز.ِض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َِٝ باؾـ١        جيٛش لطبٝال ْعااّ االٚاَاس ايعالدٝا١ عًا٢ املاسٜض ايٓؿطا٢ ،         نـ٢َ تـ١تبٝك٢ نـا ١٥ٚاَط٠نـ١؟ َـٔ ثـ

ٜـ١ع٢ٓ  د١ ايجا١ْٝ اٚ َٔ عًٝ٘ زٜعاٜا١ املاسٜض قاْْٛٝاا ،    دزد١ االٚىل ٚ ايدزيبر٣ٚ املسٜض بات١سسٜس نط٣َ )
 ن٢َ عٝ د١ن٣١ بات٢َ؟ ، ١٥ٚ ْٛقت١ٜ١ّ ١ٜ١ٖٚ ظؤض غٛثاؽ .

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض
َٝؿٓٝاض٠ى ١ٜ١ٖ َازز٣٠ ) َٜٓطا٠ٚ١ٜ ز٠خي١ٜٓ١ ز٠ْكسإ 32( ٚ )31ث ( ز٠َر بهط٣َ زٚا٢ٜ ١٥ٚ غٝاغ٣١ ن١ خٛ

٣٠َٛٝ ب١ ٍَ ٠ٚ١٥ٜـ١ َـازز٣٠ )  زٚا٣ ٣٠ٚ١٥ ٥ َٜع ضْٚٚه١ض٠ٚ٠تإ ي١غ١ض زا ، ن٢َ ي١ط١ ( ز٠َـر بـ٢َ ،   32( ٚ )31ِض
َٜع نـ٢َ قػـ٣١ ي١غـ١ض ٥ـ١ّ زٚٚ         ٍَ ١ْٝ؟  ب١ نؤ٣ ز٠ْط ز٠َر نـطا ، ١٥ْـساَا٢ْ بـ١ِض ًَٓس نا؟ ن٢َ ي١ط١ ز٠غت٢ ب

 َازز١ٜ٠ ١ٜ١ٖ؟. 
 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف  : زؤٚف ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ض  ي١َإ.ب١ِض

َٝـط٠ ت١سسٜـس بهـط٣َ نـ٢َ ٥ـ١ٚ ْٝعاَـ٢ َٛتاب١عـ٣١         َٜع ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغتِٝ ١َغ٦ٛي١ٝت ي ٍَ ب١ِض َٓٝـ ي١ط١
ْٝعا٢َ ١ْخؤؾ١ن٣١ ز٠ناٚ ْٛقت١ن٢ ظؤض ظؤض ١َُٖٝٛ ، نـْٛه١ غـش١ت٢ ١ْخؤؾـ١ن٣١ زٚاٜـ٢َ ٥ـ١ٚ ن١غـ٣١       

   ٖ ٢َٝ ، ٚابعاب يؤٜـ١ ٥ـ١ٚ ْٛقتـ١ ظؤض َٛ ُٝـ١ ، زٚٚ : َـٔ تاقٝب١نـ١ّ    ٥ٝت م غ١ضاس٢ نطز١ٜ ١٥ٚ ١َغ٦ٛٚي١ ي
غـذٌ  إ ٜهإٛ يًُاسٜض   ) ٠ٚ١٥ ب١ تاضٜذ ْـاب٢َ إ ٜهٕٛ يًُسٜض لأزٜذ َعسٚف  ي١غ١ض ْٛقت٣١ ناض ١ٜ١ٖ )

َٜت١ نؤَجٝٛتـ١ض٣ يـؤ   طب٢   َٝػتا ي١ ١َٖٛٚ زْٝا غذٌ تٛب٢ ١ْخؤؾ٢ ب١ ض٠ق١َ١ ، ب١ نؤز٠ ز٠زض ، عاز٠ت١ٕ ٥
َٝؿن ن١ طؤشيإ غذ٢ً ١ْخؤف ٖـ١ب٢َ  ٣٠ٚ١٥ َٛتاب١ع١ بهط٣َ ، ١َ١٥ ؾ١ق١ض٠نُإ ي١غٛٚ  نطز٠ٚ٠ ، قا٢ْْٛ ث

َٝػتا ب١ سه١َٛت٢ ١٥يٝهنؤ٢ْ ز٠نط٣َ ، ب١ ٥ا٣ ت٢ ز٠نط٣َ ، ١٥َٔ ١٥ط١ض بـعاب بـامب ٜـإ     ، غذ٢ً ١ْخؤف ٥
َٜــو تـ١عكٝيب غــش١ت٢ ١ْخؤؾـ١ن٣١ ز٠نــ١ّ ،        َٝــس٠ز٠ّ ٖـ١َٛٚ ِضؤش زانـِ ١ْخؤؾـ١ ض٠ق١َ١نــ٣١ ، نؤز٠نـ٣١ ي
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َٝؿــن ٥ــ٠ٚ١  ز٠بــا ١٥َــ١ ت١غــبٝت بهــ١ٜٔ ببتــ١     ؾ١قــ١ض٠نُإ يــ١غٛٚنطز٠ٚ٠  عٝ قــ٣١ بــ١ غــذ٢ً ٖــ١بٛٚ ث
      ٌ ٍَ ٥ـ٠ٚ١ )تـةضٜذ َعـطٚف( بـ١َٔ باؾـن٠ )غـذ َٝط٠ ب١ٖ١ض سا ، َـس٠ٚ٠ٕ يـؤ    طبا٢   سه١َٛت٢ ١٥يٝهنؤ٢ْ ، ي

، )لكاِٝ طبا٢  خاَطاا )لكاِٝ     ٣٠ٚ١٥ ١٥تٛ بتا٢ْ ١ٜع٢ٓ )تاضٜذ َعطٚف( تاضخي١ن١ ٖٝض ٣٠ٚ١٥ ي١غ١ض ١ْٝ 
َٝه٢ طب٢ َطتكٌ   سي٢َٓٝ ، ظؤض غٛثاؽ .طب٢  َٛغت١ق١ًٝن١ف ٢ََٓٝ١ْ ١ٖض ت١قُٝ

 
 

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض
ــؤ        خااؤ٣ )لااازٜذ   َٝو ز٣َ ب ــ ــ١ ١ْخؤؾ ــ١نطا٠ٚ ن ــ١ ت١ضدَٛ ــ١ ٥ٝٓكًٝع١ٜن١ٜ ــ١ ن١يُٝ ــ١ض ي ــ١ ٖ ــطٚف( ١٥َ َع

َٝٔ ٖٝػـت   َٝٞ ٥ـ١َي ٝ   ؤخ١غت١خا١ْ ١ٖٓٝى ١ٜ١ٖ بؤ٣ ثِط١٥ن٠ٚ١ْ١ ث ١ن٣١ ، ؾـ١ضتٝـ  ض٣ ٚاتـا تـاضخي٢ ١ْخؤؾـ
 ت١غذٌٝ بٛٚب٢َ . طب١ْٝ٢ ١َٖٛٚ تاضخي٢ ١ْخؤؾ٢ ي١ غذ٢ً 

 ؾ١ضَٛٚ تاضاخإ .
َٜع تاضا حتػري ١٥غع١ز٣  :ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
 ٚ ٍَ ٥ـ٠ٚ١ّ نـ١ ٥ـ١ٚاَط٣ عٝ دـ٢      ٚن٢ بهـط٣َ ب١ٜـ١ى بـ١ )ع ، ب( َـٔ ي    ب١ضاغت٢ ب٢ْٚٛ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٖـ١ضز ١طـ١

َٝؿـت٠ٚٛ نـْٛه١ ٥ـ٣٠ٚ١ )َككـٛز         سي٢َٓٝ ب١َيهٛ ي١ْا٣ٚ ٖاٚب١ؾ١ن١  ٚؾـ٣١ ْٝعاَـ٢ ٥ـ١ٚاَط٣ عٝ دٝـإ ١ْٖ
ٖاٛ ؾاسض ايعاالز    ن١ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ٚ د١ْاب٢ غ١ضؤن٢ ث١ضيـ١َإ نـ١ خؤٜـإ زنتـؤضٕ )     الد١ٝ ايعباالٚاَط 

َٜت         ع٢ً املسٜض ايٓؿط٢ خازز ْطام املٓػ١٦   َٝٓط َٝهـ١ يـ١ ٚٚاَلتـا٢ْ تـطٜـ نـ١ ب١ناض٥ـ١ٖ ٜـ١ع٢ٓ ٥ـ٠ٚ١ ْٝعاَ
( نــ١ٝ ْــ١ى يــ١ْاٚ ١٥َٛغػــ١ن١ ، بــ١َيهٛ يــ١ز٠ض٣٠ٚ٠      اٚاَااس عالدٝاا١ ) الدٝاا١ االٚاَااس ايع طبٝااا ْعاااّ  )

َٝت١ غ١ب١ب بؤ عٝ دهطز٢ْ ١٥ٚ ١ْخؤؾـ١ ،   ١٥َٛغػ١ن١ ي١ال١ٜٕ ن٢َ ١٥نط٣َ ، ي١ال١ٜٕ ١٥ٚ يٝذا٣١ْ ن١ ١٥ب
َٜت٠ٚ١ ١٥َي٢َ ) َٜٓط ْطام املٓػأ٠ ،  ٜكؿد باالٚاَس ايعالد١ٝ ؾسض ايعالز ع٢ً املسٜض ايٓؿط٢ خازز١٥ٖٚا ١٥خٛ

٥ــ١ٚ ؾــ١ف ؾــ١ضت٣١ نــ١ ْٛٚغــطا٠ٚ  َٓػااأ٠ ايؿااش١ ايٓؿطاا١ٝ ٚ ؼاات اغااساؾٗا اذا لااٛاؾست ايػااسٚط ايتايٝاا١    
َٜت٣َٚٛ١ٖ١  َٟ . ز  خٛاض٠ٚ٠ ٚ  باؽ ١٥نط

٠ٚ١٥ ظؤض ططْك١ ٠ٚ ٥ٝعاؾ١ نطزْـ٢  جيب إ اللصٜد َد٠ لطبٝل ْعاّ االٚاَس ايعالد١ٝ ع٢ً ضت١ أغٗس ،  –ب 
نـْٛه١ ٥ـ٠ٚ١ َُٖٛٝـ١    ٜدٖا ملدد٠ اخس٣ اال بعد ابالؽ اجملًاظ ايعااّ يًؿاش١ ايٓؿطا١ٝ      ػد٠ٚ١٥ف )ٚال جيٛظ 

َٝٓطا٠ٚ ي١ ز٠ٚضٚبـ١ض يـ١ْاٚ ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ ْٝعاَاْـ٣١       َٜصنطز٣٠ٚ١ْ ي١ؾ١ف َاْط ، عاي١َٝ١ٕ ٣٠ٚ١٥ ب١ناضٖ زض
ًَري ٥ــ١ٚ ٚاَلتاْــ٣١ نــ١ غــٝش٣١ ١ْؾػــٝإ ١ٖٜــ١ ، قاْْٛٝــإ ١ٖٜــ١ ، بــؤ٣ ٖــ٣َٚٛ١ ؾــ١ف َــاْط زاْــط ا٠ٚ بــاب

َٜتـ٠ٚ١ ٥ـٝ  ١٥طـ١ض        َٝـت ت١دسٜـس نط َٝط٠زا ١َ١٥ف ت١غبٝت بهط٣َ نـ١ ْاب َِٝ خؤؾ١ ١٥ي ١٥ٚاَط٣ عٝ د٢ ، ث
َٝه٢ ٚا٣ نطز ن١ ب١ٚ يٝص١ْ خؤ٣ ق١ضاض ب َٜت٠ٚ١ ، غٛثاؽ .س١٥غباب  ات ٥ٝعاز٠ نط

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ناى د١َاٍ .
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َٜع طياٍ   ابطاِٖٝ . طاٖسب١ِض
 َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ .ب١ِض

َٝٝٓٛ غ١ٜط٣ بٝسا١ٜت َاز٠ن١  ٍَ ٜـ١نن ْـا         ٜه١ب١٥ط١ض ب ٔ ن١يُٝـ١ت )جيـٛظ( ، عٝ دـ٢ ٥ًٝعاَـ٢ ١٥َـ١ ي١طـ١
َٜت ١َ١٥ ١ٜى ، ٥ًٝعاَٝـ ت١بع١ٕ ْانؤن١ٝ ، ٥ٝعتٝاز١ٜ ، بؤٜـ١   َٜت ٚ ْانط َٝط٠ ١٥نط طٛصت٢َ ، نْٛه١ )جيٛظ( ي

َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ) طبال ْعااّ االٚاَاس ايعالدٝا١ اىل ٥ااخري٢ٜٗ بعاد       ل ت )جيـٛظ ي١ دٝـات٢ ن١يُٝـ١   ٜطبل ١٥َٔ ث
١٥َـ١ ٜـ١ى ،   املؤضطاات    ٙخسٚد٘ َٔ َؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ بؿسض عالز ع٢ً املسٜض ايٓؿط٢ خازز ٖر

 ساَي١ت٢ ز٠ّٚٚ ، خاَي٢ ز٠ّٚٚ :
بـؤ َـ١ضٜع٠   ٥اٜا ١٥ّ ١ْؾػـ١ٝ بـؤ ساي١ٜـ١ ٜـإ     ،  )اذا نإ َٔ غإٔ لٛقـ ايعالز لدٖٛز ساي١ املسٜض ايٓؿطٞ(

َٝت ببت١   .ساي١ املسٜض ايٓؿط١ٜٝإ ١َب١غتإ ساي٣١ ١ْؾػ١ٝ ٜإ ساي١ت٢ ١َضٜع٠ ، ١٥ط١ض ساي١ت٢ ١َضٜع ب
٥ـ٣١  ثايجا : إ المتجٌ ساي١ املسٜض خطسا دطُٝا ع٢ً سٝا٠ اٚ ع٢ً ضال١َ االخسٜٔ ، َاداّ ي٘)متجٌ خطاسا   

َٝٝــ١ عٝ دــ٢ بــ١ضز٠ٚاّ ٠ٚضتكــطت خــاضد٢ َػت١ؾــؿا ، )  اذا غااهًت ساياا١ (٣٠ ١٥طــ١ض بٓٛٚغــٔ )متجااٌاال بؤن
َٝتٛ عٝ د١ن١ خسٜٔ عٓد لٛقـ عٔ ايعالز  ، السٝا٠ اطسا دطُٝا ع٢ً سٝال٘ اٚ ضال١َ ٚاملسٜض خ ١٥ط١ض ب

 ب١ضز٠ٚاّ ١ْبٝذي .
ؾـ١ضت ْٝـ١ عٝ د١نـ١ ز٠ٚابـذي ،     زابعا : إ ٜهٕٛ يًُسٜض لأزٜذ يف لعاطٞ االد١ٜٚ ايٓؿطا١ٝ املٛؾاٛؾ١ يا٘ ،    

 ٚ َٝه١، ٥ٝشتُايـ١ ٠ٚ١٥ٜـ١ ، بؤٜـ١ َـٔ           ١َضز ْٝـ١ ز٠ ابـذي ٥ٝشتُايـ١ د١يػـ١ٜ١ن٢ ١ْغـٝح ، ٥ٝشتُايـ١ زاْٝؿـتٓ
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ  ي١( . )بعدّ االْتعاّ يف لعاطٞ ايعالز املٛؾٛف ث

طيًـ١ ْـاظاب   ١٥ّ  ١ٜع٢ٓ ن٢َ )ٜتِ اذتكٍٛ (خاَطا : إ ٜتِ اؿؿٍٛ ع٢ً لكِٝ طيب َطتكٌ ، َٔ حيؿٌ؟ 
نـ١ عٝ د١نـ١   ِٝ طبا٢ لٛؾا١ٝ  بهاالٔ    ٝا ِ طايب ٜٛؾا٢ باريو ، لك   ٝلكٝا ٛٚغٔ) ١ٜع٢ٓ َاْا٣ ١ْٝ ، ٜإ بٓ

 إ ٜاتِ اباالؽ ايًذٓا١ ايؿاش١ٝ ٚ َؤضطا١ ايؿاش١ ايٓؿطا١ٝ       ب١ضز٠ٚاّ ب٢َ ي١ ز٠ض٣٠ٚ٠ ١٥َٛغ١غ١ ، ٣٠ٚ١٥ تـط  
َٝه٢ ظؤض ٥عتٝاز١ٜ .  ٠ٚ١٥ ؾت

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض
َٝؿٓٝا َٜتإ .يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا٣ ٠ٚضططت٢ٓ ٥ٛ ث  ضا١ْ ، تها١ٜ غٝاغ٣١ ْٛ

َٝطٜعإ خإ.  ؾ١ضَٛٚ ب
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝٓـ٢َ ، ٥ـ١ٚ ْٝـعاّ ٥ـ١ٚاَط عٝ دـ٢ َـازاّ ْـا٣ٚ           ب١ ْٝػب١ت ٣٠ٚ١٥ زاٚاٜإ نطز ْٝعا٢َ ٥ـ١ٚاَط عٝ دـ٢ سي

اٜبـ١ت نـ١ ْـا٣ٚ ْٝـعاّ ٥ـ١ٚاَط عٝ دٝبـ٢ ،       ْٝعاَـ١ن٢ ت  ي١ ١٥صتَٛـ٢ْ١ ٠ٚظٜـطإ ز٠ضنـٛٚب٢َ    ْٝعا١َ ز٠ب٢َ
ِضاغت١ ي١ٚ ثِطؤش١ٜ٠ ْا٣ٚ ٖات١ٝ ، ب١اَلّ ي١ ثِطؤش٣٠ ٚاَلتا٢ْ تط ٠ٚضطريا١ٜ ١ْٖس٠ى ي١ َازز٠نإ ب١تاٜب١ت٢ ي١ 
         ٢َُٜ َٝــط٠ ٥ـ١ٚ ْٝعاَــ١ ْٝـ١ يــ١ غـٝش٣١ ٖــ١ض َٝػـط ، يــ١ َٝػـط ٥ــ١ٚ ْٝـعاّ ٥ــ١ٚاَط عٝ دـ٢ ١ٖٜــ١ ، بـ١اَلّ ي

 ( ، ظؤض غٛثاؽ.ٜتِ ؾسش ايعالزطز١ٜ زاَإ ْا١ٜ )نٛضزغتإ  بؤ١ٜ الَإ ب
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َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ْٝؿتُإ خإ.

 
 
 

َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض

َُٝــإ     َٝــ٢ ز٠بــؤ٠ٚ يــ١ْاٚ ز٠قــ٢ َازز٠نــ١ د َٝؿــٓٝاضا٣١ْ ظؤض بــ٣١ ظؤض٣ يــ١ْاٚ ٥ــ٣٠ٚ١ د بــ١ ْٝػــب١ت ٥ــ١ٚ ث
َٝك١ٜؿـتبري ) نطزؤ َٜٝٛػـت     ايعاالز  ضجياٛش ؾاس  ت٠ٚ١ ، ت١ْٗا ١ٜدٛظ٠ن١ ٣٠ٚ١٥ ١َ١٥ ت ( ، ٚاتـ١ ٖـ١َٛٚ دـاض ث

َٝو ٥ـ٣٠ٚ١ ١ْخؤؾـ٢ ز٠ضْٚٚـ٢ ١ٖٜـ١           ،ْاناتٔ َٝبـسض٣َ ٥اٜـا ٖـ١َٛٚ ساَيـ١ت يؤ١ٜ د١ٚاظ٣ زاْسضا١ٜ ز٠غـ١اَلت٢ ث
٢َٝ ْٝعا٢َ زخٛزي ٥ًٝعا٢َ زاخ٢ًٝ ١٥َٛغ١غ٣١ غش٢ ب٠ٚٛ؟ ثاؾإ ي١ٚ ١٥َٛغ١غ١ ١ٜ ز٠ضن٠ٚٛ عٝ د٢ ب١ث

١َٜٝ ؾ١ضظ ْانط٣َ ٥ـ١ٚ عٝ دـ١    َٜٝٛػت١ باؾنب٢ ، د١ٚاظ١ٜ ١ٜدٛظ٠ن١ ي١بؤ ١ْٖس ٠ٚضططت١ٝ باف ب٠ٚٛ ب١ؽ ث
َٝـط٠          َٜو ساَي١ت ١٥ط١ض ١٥ٚ ١َضداْـ١ ٖـ١بٛٚ عٝ د١نـ١ زاْـسض٣َ يؤٜـ١ ٚؾـ٣١ ٜـ١دٛظ ي يؤٜإ ١ٜ١ٖ ي١ ١ْٖس

 زاْسضا١ٜ .
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ ١٥ط١ض ز٠ضؾ١ت بـس٣٠  ز٠ق١نـ٣١ ز٠خُٝٓـ٠ٚ١ زٚا٣ زاِضؾـت٠ٚ١ٓ ، ي١الٜـ١ٕ ٖـ١ضزٚٚ       ب١ض

ــازز٣٠    ــ٠ٚ١ َ َٜصضاٜت ــ١ زاِض ــاٜٞ َازز٠ن ــت٢ ٚ ٜاغ ٢ًَ   32ٚ  31يٝصْــ٣١ ت١ْسضٚغ ــ ــاض٣ ١٥غ ــت ن ــْٛه١ ز٠غ ، ن
َٜو ز٠غت١ٚاش٠ َٝسا طؤِضإ ناض٣ ب١غ١ضزا ٖات١ٝ. ٟثِطؤش٠ن١ نطا١ٜ ، ١ْٖس  ت

 :31َازز٣٠ 
ضٜـع   26َـازز٠   اٜـ١ ز٠بتـ١  َازز٠نـإ ٖـ٣َٚٛ١ طؤضِ   ٣َْس٠نـ١ ز٠طـؤضِ  ضٜعب١، ٞاٚال : جيٛش ؾاسض ايعاالز ايؿاش   

 ٠ٚضز٠ططٟ . 26ب١ْس٣ 
 َ ؤضطاات ايؿاش١ ايٓؿطا١ٝ عًا٢ املاسٜض ايٓؿطا٢ اـاقاع يًادخٍٛ ٚايعاالز          جيٛش ايؿسض ايعالز خازز ْطاام 

 االيصا٢َ ، اذا لٛاؾست ايػسٚط االل١ٝ :
 اد١ اىل ايبكا٤ يف املؤضط١ .إ لطُح ساي١ املسٜض ايٓؿط١ٝ باضتُساز عالد٘ دٕٚ اؿ-1
 اذا نإ َٔ غإٔ لٛقـ ايعالز لدٖٛز ساي١ املسٜض ايٓؿط٢ .-2
 إ ال متجٌ ساي١ املسٜض خطسا دطُٝا ع٢ً سٝال٘ اٚ ضال١َ ٚسٝا٠ االخسٜٔ .-3
اذا نإ يًُسٜض لأزٜذ َعسٚف بعادّ االْتعااّ يف لعااط٢ االدٜٚا١ ايٓؿطا١ٝ املٛؾاٛؾ١ يا٘ عًا٢ ماٛ أد٣ اىل          -4

 ؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ .ٚدخٛي٘ ٚ عالد٘ ايصاَٝا باسد٣ َز سايت٘ لدٖٛ
 لكِٝ طب٢ ٜٛؾ٢ بريو .-5
 إ ٜتِ ابالؽ ؾ١ٓ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ يف احملاؾع١ .-6
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ثاْٝا : جيب اال لصٜد َد٠ ايعالز خازز ملؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ ع٢ً ضت١ أغٗس ٚجيٛش متدٜادٖا بعاد َٛاؾكا١    
 ع١ .ؾ١ٓ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ يف احملاؾ

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض
َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ب َٝه١َيهطز٢ْ َازز٣٠  ١ب١ٚ غٝاغ٣١ خٛ ٍَ ْٝـ١؟     32ٚ  31ت ًَٓس نا؟ نـ٢َ ي١طـ١ ن٢َ ي١ط١َي١ ز٠غت٢ ب

ٍَ ١ْٝ ، ب١ ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غٓسنطا ، ؾ١ضَٛٚ َازز١ٜ٠ن٢ تط .3)  ( ١٥ْساّ ي١ط١
 

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض
َٜع غ  ١ضؤن٢ ث١ضي١َإب١ِض

 : 33َازز٣٠ 
يف ساي١ ٚؾاا٠ املاسٜض اـاقاع الداسا٤ات ايادخٍٛ اٚ ايعاالز االيصاَاٞ لًتاصّ اداز٠ املؤضطاات باخطااز احملهُا١            
املدتؿ١ ٚأٌٖ املسٜض ٚفًظ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ خالٍ ازبع ٚعػسٜٔ ضاع١ َٔ لازٜذ ايٛؾا٠ ، ؾكال عٔ ازضااٍ  

ًـ املسٜض املتٛيف غاَال مجٝع ايؿشٛؾاات  اٛبا بؿٛز٠ نا١ًَ يؿش١ ايٓؿط١ٝ َؿشالكسٜس َؿؿٌ اىل فًظ 
 ٚاالعاخ ٚطسم ايعالز ايت٢ مت اضتدداَٗا .

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ْٝؿتُإ خإ.
َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ٍض
 :32َازز٣٠ 

َٜهـاض٣ زاخًَ   َٝؿـ٢ ض ٠َٜٛب١ضاٜـ١ت٢        ي١ نات٢ َطز٢ْ ١ْخؤف ن١ ضن بـ٢ْٚٛ ٜـإ ناض٠غـ١ض٣ بـ١ خـٛضت٢ ٜـ١ ، ب١ِض
ز٠ظطـا ثاب١ْــس٠ بــ١ ٥اطازاضنطزْــ٣٠ٚ١ زازطــا٣ تاٜبــ١ت ٚ نـ١ؽ ٚ نــاض٣ ْــ١خؤف ٚ ز٠غــت٣١ طؿــت٢ٝ ز٠ظطــا٣   

َٝطزا ي١ب١ضٚاض٣ َطز١ْن١ٜـ٠ٚ١ ، غـ١ضباض٣ ْـاضز٢ْ    24ت١ْسضٚغت٢ ز٠ض٢ْٚٚ ي١َا٣٠ٚ ) ( بٝػت ٚ نٛاض ناتصَ
َٝطٚت١غ١ٍ ب َٝه٢ ت َٝض نطابـ٢َ بـ١ نؤثٝٝـ١ن٢ تـ١ٚا٣ٚ          ِضاثؤضت ؤ ز٠غـت٣١ طؿـت٢ٝ ت١ْسضٚغـتٝٞ ز٠ضْٚٚـ٢ ٖـاٚث

ــ١ناضبطإٚ        ــ١ ب ــ١ضنطزٕ ن ــا٢ْ ناض٠غ َٜكان ــ٠ٚ١ٚ ض َٜصٜٓ ــهٓري ٚ تٛ ــ١َٛٚ ثؿ ــ١ ٖ ــطزٚٚ ن ــ٢ َ ٢َٝ ١ْخؤؾ ــ زؤغ
َٜت٠ٚ١ .  بكط

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض
 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ؾ١ضَٛٚ

َٜع ١٥ظري عُط اظيس:  ب١ِض
َٜع غ١  ضؤن٢ ث١ضي١َإب١ِض

ٍَ َازز٠ن١ٜٔ ، غٛثاؽ. ١َُٝ ي١ط١ ٥ 
َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض
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 ؾ١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط.
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  :/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغكب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض
      ٔ َٜعطـا ، َـ َٜت بـ١ يٝصْـ٣١ ثعٜؿـه٢ يـ١ ثاض َِٝ باؾـ١    ١٥ٚ ز٠غت٣١ طؿتٝٞ ت١ْسضٚغت٢ ز٠ض١ْٝٚٚ ١٥ب٢َ بهط ثـ

َٜب ، ٥ٝب غ٢ ؾٛضت١ بهط٣َ ، نْٛه١ ظؤض داض ٥ٝب غ٢  سا ي١ دٝات٢ ١َسه٣١َ١ َٛخت١ؽ١٥ط١ض قا١ْْٕٝٛ ِض
١َسه١َــ٣١ َٛختــ١ؽ قٛضغــ١ ، ٜــ١ع٢ٓ ٥اٜــا يــ١ خ١غــت١خا٣١ْ ٥ــ١تٛاْط٣َ ١ٜنػــ١ض ٥ٝب غــ٢ ١َسه١َــ٣١ 

 َٛخت١ؽ بهط٣َ؟ ظؤض غٛثاؽ.   
َٜع سػٔ َٝك ب١ض  ط٣ غ١ضؤى:ستُس غٛض٠/د

 َا٢ْ ث١ضي١َإ ن٢َ قػ٣١ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ّ ١َٚظٚع١٥.١ْسا
 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   :زؤٚفب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض

َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ   ب١ِض
َٝط٠ ن١ي٣١ُٝ ١َسه١َ١ َٛخت١غ١ٚ ٢ًٖ١٥ ١َضٜع ز٠بِٝٓ ، ب١ؽ خؤظط١ ي١ ساَي١ت٢ ٠ٚؾـات   َٝدؤؾ١ ي ظؤضّ ث

زخٛزي ٥ٝذباضٜـ با ، يؤ ساَي١ت٢ عٝ د٢ ٥ٝذباضٜـ بـا ، ١َسه١َـ٣١ َٛختـ١ؽ     تٞساَي١ْ١با ب١ت٢َْ١ ، يؤ 
ٍَ ١َسه٣١َ١ خـ١َيه٢ ١ْخؤؾـ١ن٣١    ٍَ ؾٛضت١ٚ ي١ط١ ٚ ١٥ًٌٖ ١َضٜع ، نْٛه١ يؤ ٖطٚب٢ ١ْخؤؾ١ن١ف ي١ط١
ظؤض ظؤض ١َُٖٝٛ يؤ٣٠ٚ ن١ٜػـ٢ ١ْخؤؾـ١ن٣١ بعاْـ٢ ، نـْٛه١ ظؤض ساَيـ١ت بـ٠ٚٛ ٖـ١ض نـ١ْس يـ١َازز٠نا٢ْ          

َٝؿ ن ض٠ؾع نطا دـ١ْابت ت٥١ٝسٜؿـت نـطز ، ظؤض ساَيـ١ت بـ٠ٚٛ ْـ١خؤف ٖـ١ب٠ٚٛ َـٛزَري غاضٜساٜـ١ ؾـٛضت١           ث
ٛ  ،ٖٝٓاٜت٠ٚ١ٝ ي١ٝت٢ ١ًٖ١٥نـ٣١  ١ٖٚض ي١ ١َخؿ١ض٣ ؾٛضت٣١ ب٢َ ٥اطازاض٣ ١ًٖ١٥ن٣١ ٜإ ي١ ٖطٚب  ي١ ١َغـ٦

 يؤ ١ْخؤؾ١ن٣١ خؤ٣ َٛغٝب١ت٢ ب١غ١ض ٖات١ٝ ، ١٥ٚ ن١ٜػا١ْ ٚاقٝ  ب٠ٚٛ
َٞ ١َسه١َـ١ َٛخت١غـ١ ٠ٚ ٥ـ١ٌٖ َـ١ضٜع ٠ٚ ٥ـ٠ٚ١ ظؤض        ناى زنتؤض ٚا١ٜ  َٝدؤؾ١ نـ١ ز٠َيـ ٜإ ْا ، يؤ١ٜ ظؤضّ ث

 ظ٠ضٚض١ٜٝ ، ظؤض غٛثاؽ.
َٝكري٣ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ز. بؿري.
َٜع ز.بؿري خًٌٝ سساز:  ب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض
ٖات٠ٚٛ  اخطازَازز٠زا ٚؾ٣١  5،  ١ْْٛ4زا ي١ َٛالس١ظ٠ن٣١ َٔ َٛالس١ظ١ٜ٠ن٢ يٛغ١ٜٝٚ١ ، ب١ِضاغت٢ ي١ّ قا

َٝـط٠ بـ١ َـ١عٓا٣ ٥ٝـب ؽ ٖـات٠ٚٛ ، ٥اطـازاض نطزْـ٠ٚ١ ،         خيطس ، اخطاز ، خيطسٕٚ ،)  ١٥َا١ْ ، ٚؾ٣١ ٥ٝدتاض ي
َٜتـ٠ٚ١ بـ١ َاْـا٣ ٥ًٝؿـات ْـ١ظ٠ض ز٣َ ، بـ١ َاْـا٣           خطااز ي١ع١ض٠بٝؿسا ٚؾـ٣١ )ا  ( َاْـا٣ ٥اطـازاض نطزْـ٠ٚ١ ْاطط
 ٛ َٝه٢ ت َٝؿـاْ َٝـو غاٜـب بـ٢َ ٥ٝٓكٝتـاعٞ نـطز٠ٚٚ يـ١             غ١ضْر ِضان َٜـت ، ٠ٚنـٛ ١َغـ١ي١ٕ نـ١ ١٥ْـ١َا َؤظ٠ؾ ْـس ز
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َٝط٠ ب١ناض ْا١ٜ ي١  ٌَ ز٠ن١ٜٔ ٚا ز٠ن١ٜٔ ، بؤ١ٜ ٥ٝدتاض ي ٠ٚ١َٝٝ زٚا٢َٜ ؾ١غ ٢َٝ ز٠َي٢َ ١٥ط١ض ْ ز٠ٚا١َن٣١ خؤ٣ ث
َٜت١ ٥ٝ َٜت١ ٥ٝدباض ٜإ بهط َٝؿٛٚ ِضؤٜؿت٠ٚٛ ٜإ بهط َٜو َازز٣٠ ث ع ّ ، ١٥َـ١ باؾـن٠ٚ   دٝات٢ ٥ٝدتاض ي١ ١ْٖس

 يٛغ١ٜٝٚ١ٚ ؾت١ن١ نانن٠ .
( ٖات٠ٚٛ ١َغ١ي١ٕ ز٠َي٢َ ايؿش١ ايٓؿط١َٝٛالس١ظ٣٠ ز١ّٖٚٚ ١ٜٚ١٥ :  ي١ٚ َازز١ٜ٠زا زٚٚداض ْا٣ٚ  )زتًؼ  
ثاؾـإ ز٠َيـ٢َ   ٠ٚ ( اخطاز احمله١ُ املدتؿ١ ٚاٌٖ املسٜض ٚفًظ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ خالٍ ازباع ٚعػاسٜٔ ضااع١   )
َٜتــ١ ٜــ١ى يؤ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ ٥ــ١ّ  فًااظ ايؿااش١ ايعاَاا١  َؿؿااٌ اىل  ضاااٍ لكسٜااسؾكااال عاأ از) ، ٥ــ١ّ ز٠ٚٚ بهط

 ١َض٠نانات١ ٢ََٓٝ١ْ ٚ ، ظؤض غٛثاؽ.
َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز.
َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض
َٜتـ٠ٚ١ ،     َٓٝـ ت٥١ٝس٣ زنتؤض ز٠ن١ّ ز٠ضباض٣٠ ٣٠ٚ١٥ ٥ٝدتـاض ١ٖضنـ١   ْس٠ ٥ٝدتـاضٜـ ٥ـ١ٚ ١َعٓاٜـ١ٟ ز٠طط

َٝطاْـ١ )  َٝري ن١ؽ ٚ ناض٠ن٣١ ز٠ن٠ٚ١ْ١ ب١اَلّ ي ًَ يف سايا١ ٚؾاا٠ املاسٜض    نْٛه١ نابطا َطز٠ٚٚ ٥ٝن ٥اطازاض٣ باب
َٜتـ١ ؾـت١ن٢ ٚدـٛب٢       اـاقع الدسا٤ات ايدخٍٛ اٚ ايعالز االيصاَٞ ، عًا٢ اداز٠ املؤضطاات     ٜـ١ع٢ٓ ٥ـ٠ٚ١ بهط

َٝـط٠ ٥ـ٠ٚ١ ؾـ١ضظ بهـط٣َ ب١غـ١ض٣ ٜـ١ع٢ٓ)        ١ْى )تًتعّ( ١ٜع٢ٓ ت ١يت١ظّ ض٠ْك١ ٥ًٝتعاّ ١ْنا ، ض٠ْك١ بٝهـا ، ي
ظؤض٠ ٜـ١ع٢ٓ نـابطا   لبًؼ احمله١ُ املدتؿ١ ٚاٌٖ املسٜض ٚفًظ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ خالٍ ازبع ٚعػسٜٔ ضااع١ ،  

ٚٚ غـ١عات خ١بـ١ض٣ ١ًٖ١٥نـ٣١ ْـاز٠ٕ ١َعكٛيـ١ ٥ـ٠ٚ١ ، ٥ـ٠ٚ١ يـ١ن٢َ ١ٖٜـ١ ؾـت٢ ٚا بـ١ ز            24َطز٠ٚٚ ١ٖتا 
غ١عات ز٠تٛأْ ١َٖٛٚؾت١ن٢ يؤت١ضتٝب به١ٕ  12ز٠قإ ز٠ظا٢ْ نابطا ، ١َعكٍٛ ١ْٝ ٢َ٥ ق١ٜٓان١ ب١اَلّ ب١ 

 غ١عات ، ٥ٝؿٝإ ن١ٝ ي١ خ١غت١خا٣١ْ ب١ِضاغت٢ ١ٜع٢ٓ ، غٛثاؽ. 12ب١ 
َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض

َٜع د١ْاب٢ ٠ٚظٜط.  ب١ٍض
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/٠ٚظٜط٣ ت َٜع ز.ِض  ١ْسضٚغت٢:ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض
٣ ؾ١ٚ ١٥َط٣َ ٚ ن١غٝؿ٢ ي١ط١َيسا ١ْٝٚ زخٛزي ٥ًٝعاَٝؿـ١ ْـ١   12داض٣ ٚا١ٜ ١ْخؤؾ١ن١ ١َغ١ي١ٕ غ١عات 

سان٢ُ خ١ؾ١ض ١ٜ١ٖٚ ١ْ ن١غٝؿ٢ ي١ط١َيسا١ٜ تؤ ١َدبٛٚض٣ ١٥ٚ د١غت١ٜ١ بب١ٜت١ تٛب عـ١ززي بـ١ٜا٢ْ نـ١    
غ١عات١ زاْسضا٠ٚ ، ٜا داض٣ ٚا ١ٜ١ٖ زٚا٣ ز٠ٚاّ  24بؤ١ٜ ١٥ٚ  ِضؤش بؤ٠ٚ ٥ٝٓذا ٥ٝدباض٣ ١٥ٚ خ١َيه١ ١٥ن٣١ ،

َٝت٠ٚ١ ، ٜـ١ع٢ٓ ظؤض دـاض بـاض٣ ز٠ضْٚٚٝـإ ظؤض          َٝٝـإ ْاثطغـ ب٠ٚٛ ، ظؤض ي١ّ ١ْخؤؾ١ٝ ز٠ضْٚٚٝاْـ١ف نـ١ؽ ي
باؾٝـ ١٥ب٢َ ٠ٚضٜإ ْاطط٠ٚ١ْ ن١ؽ ٚ ناض٠ناْٝإ ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ٚ َٛز١ٜ٠ زاْسضا٠ٚ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ زاْـسضا٠ٚ ،  

 ٛثاؽ.ظؤض غ
َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض
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 يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ بؤ غٝاغ٣١ ٣َْٛ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض
َٝب١ٝٓٝن٢ بـاف بـٛٚ ، ٚؾـ٣١ ٥ـ١ٌٖ يـ١ قـإْٛ عاز٠تـ١ٕ قـ١ٚاْري          ب١ْٝػب١ت ٥ٝدتاض٠ن١ نطا ٥ٝع ّ ، ٠ٚ١٥ ت

َٜت  ٥ـ٠ٚ١ بـ٠ٚٛ ٠ٚنـٛ      (١٦ٖٝ ايعا١َ ايؿاش١ ايٓؿطا١ٝ  ١ْى ١٥ٌٖ ، ١٥ٌٖ ١َضٜع )عرياق٢ ٚؾ٣١ ب٣ٚ١ ب١ناضز
َٜعطانإ ١ٜ١ٖ ، ب١ ْٝػب١ت َا٣٠ٚ  َٝؿٓٝاض٣ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ب٠ٚٛ يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ي١غ١ض ٥اغت٢ ثاض  24ث

َٟ بها  24غ١عات ز٠ض٣َ ي١ َا٣٠ٚ  َٝجـ١ِض٣ًََ ٥ـاخري ز٠قـ٣١ يـ١       24غ١عات ، ١َضز ١ْٝ نا٠ِٚض  24غـ١عات١ن١ ت
َٜت٠ٚ١ ، ي١ َا٣٠ٚ  َٝط٣ ١ٜن١ّ ن١َن ، َِٖٛٝ ي١  24غ١عات٢ ٥اطازاض بهط غ١عات  24غ١عًت ي١ٚا١ٜ١ْ ناتصَ

َٝجـ١ِض٣ ٥ـ١ٚدا ٥اطـازاض٣ نـ١ؽ ٚ         24ظٜاتط ١ْب٢ ١َب١غت ١ْٝ ٥ٝٓتٝعاض به١ٕ  غـ١عات ي١غـ١ض َطز١ْنـ٣١ ت
َٜتـ٠ٚ١ ، زٚٚ دـاض ْـا٣ٚ ز٠غـت٣١ طؿـت٢ ٖاتٝـ١ نـ١ نطزَاْـ١ يٛدٓـ٣١ قـش٢            ز٠تـٛاْري ٥ـ٢ ز٠ّٚٚ   ناض٣ بهط

ي١غ١ض٠ٚ٠ يٛدٓـ٣١ قـش٣١ ١ْؾػـ٢    د٠ ، ايًذ١ٓ ايعًٝا  )ايًذ١ٓ املرنٛز٠ ايعًٝا ، ايًذ١ٓ املرنٛز٠ يف املابه١ٜٓ١ )
َٜصٜٓـ٠ٚ١ َازز٠نـ١ ِضٜعب١ْـس٣ َـازز٠       َٝؿٓٝاض٣ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْنـ١ زابِط ١ٜ٠َٛٝ َازز٠ن١ ث ستاؾ١ظ٠ ٖات١ٝ ، ب١ٚ ؾ

اـاقاع الداسا٤ات ايادخٍٛ اٚ ايعاالز االيصاَا٢ لًتاصّ اداز٠ املؤضطاات         يف ساي١ ٚؾا٠ املسٜض( ٠ٚضز٠طط٣َ )25)
باعالّ احمله١ُ املدتؿ١ ٚ ذٟٚ املسٜض ٚ ؾ١ٓ ايؿش١ ايٓؿطا١ٝ يف احملاؾعا١ خاالٍ ازباع ٚعػاسٜٔ ضااع١ َأ        

 ذ١ٓ املرنٛز٠ اعالٙ َؿشٛبا بؿٛز٠ ناًَا١ َأ ًَاـ املاسٜض املتاٛيف     ًلازٜذ ايٛؾا٠ ، ازضاٍ لكسٜس َؿؿٌ اىل اي
 غاَال مجٝع ايؿشٛؾات ٚاالعاخ ٚطسم ايعالز ايت٢ مت اضتدداَٗا  .

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض
َٜٓسضا٠ٚ١ٜ بؤ َازز٣٠ ) ٢ًَ ثِطؤش٠ن١ ن٢َ ي١ط١َي33١ب١ٚ غٝاغ٣١ خٛ ٍَ ١ْٝ؟ ( ١٥غ ًَٓسنا ، ن٢َ ي١ط١ ب١  ز٠غت٢ ب

َٝه٢ تطٚ َاز  ز١ٜ٠ن٢ تط .نؤ٣ ز٠ْط ث١غٓس نطا ، ؾ١ضَٛٚ بؤ باب
َٜع بريٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط:   ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
 ايباب ارتاَؼ

 زعا١ٜ املسق٢ املتُٗني
 (:26( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ )34َازز٣٠ )

لػهٌ ؾ١ٓ طب١ٝ ْؿط١ٝ عدي١ٝ َٔ ثالث١ اطبا٤ اختؿاؾني يف ايطب ايٓؿطٞ ايعاديٞ اٚ ايطاب ايٓؿطاٞ     اٚال:
ش١ ٚال لكٌ ممازض١ نٌ َِٓٗ يف ٖرا اجملاٍ عٔ ثالثات ضآٛات لتاٛىل ؾشاـ املاتُٗني     ايعاّ ٜطُِٝٗ ٚشٜس ايؿ

 احملايني ايٝٗا يتكدٜس سايتِٗ ايٓؿط١ٝ ٚ َطؤٚيٝالِٗ اؾٓا١ٝ٥ َٚد٣ خطٛزلِٗ ٚع٢ً اْؿطِٗ ٚع٢ً اجملتُع . 
     ٘ ايٓؿطا١ٝ بٓاا٤    ثاْٝا: اذا ٚددت اؾٗات ايت٢ لتٛىل ايتشكٝل اٚ احمله١ُ يف قكا١ٝ َاتِٗ قاسٚز٠ ؾشاـ سايتا

ع٢ً اغتباٙ باؾابت٘ باقطسان ْؿطٞ اٚ بٓا٤ ع٢ً طًب املتِٗ اٚ ذ١ٜٚ اٚ قا٢َ ايدؾاع اٚ االدعا٤ ايعاّ ؾٝشاٍ 
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طبا٢  اٖد٠ ٚاملساقبا١ ايدقٝكا١ ٚلكادِٜ لكسٜاس     اىل ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓؿط١ٝ ايعدي١ٝ يؿشؿا٘ ٚٚقاع٘ ؼات املػا    
 عك٘.

ٍ     ثايجا: لتِ اساي١ املتِٗ ااملرنٛز يف ايبٓ  َاد٠  د )ثاْٝا َٔ ٖرٙ املاد٠ اىل ايًذٓا١ ايطبٝا١ ايٓؿطا١ٝ ايعديٝا١ خاال
  ضبع١ اٜاّ َٔ لازٜذ االساي١ َٔ احمله١ُ املدتؿ١ ٚؾل منٛذز خاف َػؿٛع اًدـ قك١ٝ املتِٗ 7اقؿاٖا )

١٦ٝ َٚالبطالٗا ٚا١ٜ َعًَٛات اٚ لكازٜس طب١ٝ اٚ ادتُاع١ٝ عٔ سايت٘ ٚلعطٞ ْطد١ َٔ منٛذز االساي١ اىل اهل
 ايعا١َ يًؿش١ ايٓؿط١ٝ.

زابعا: ٜٛدع املسٜض املتِٗ احملاٍ اٛدب ايبٓدٜٔ )ثاْٝا  ٚ )ثايجا َٔ ٖرٙ املاد٠ يف ٚسد٠ عالد١ٝ َػًك١ ؼت 
   ثالثني َٜٛا قاب١ً يًتذدٜد.31االغساف ايطب٢ ايٓؿطٞ َٚد٣ ادزان٘ يتؿسؾال٘ َٚطؤٚيٝال٘ عٓٗا خالٍ )

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض
َٜ  ع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإب١ِض

َٝٓذ١ّ  ز٠ضٚاظ٣٠ ث
َٜط٣ ١ْخؤؾ٢ تاٚاْباض  ناٚز

 (34َازز٣٠)
ْـ       ١ٜن١ّ: يٝص٣١ْ  ز٠ضْٚٚٞ َٜت ي١ غـ٢َ ثعٜؿـه٢ ثػـجؤض يـ١ ثعٜؿـه٢ ز٠ضٚٚ َٝو ز ٢ زازٜـٞ طؿـت٢ ٜـإ    زاز٣ ث

 طؿت٢ ن١ ٠ٚظٜط٣ ت١ْسضٚغت٢ ْاٜٚإ زَي ز٠ْـ٢َ ٚ َـا٣٠ٚ ناضنطزْٝـإ يـ١ٚ بـٛاض٠زا يـ١ غـ٢َ        ثعٜؿه٢ ز٠ضْٚٚٞ
َٜت١ ١٥غتؤ ، بؤ ز٠غتٓٝؿاْهطز٢ْ ، بـاض٣   َٝت ، ١٥ضن٢ ثؿه٢ٓٝٓ تاٚاْباضا٢ْ ْريزضاٚ بؤ٣ ز٠طط ٍَ ن١َن ١ْب غا

َٝتٝٞ ن١تٓهطزْٝإ ٚ ِضاز٣٠ ب٢ْٚٛ ١َتطغٝٝإ ي١غ١ض خؤٜإ ٚ نؤ١ََيك١.  ز٠ضْٚٚٝإ ٚ ب١ضثطغ
َٜه٢ ت َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ ٜإ زازطاٜٝهطز٢ْ ضٚٚزاٚ َٜه٢ ي١ ١٥غتؤ بـٛٚ بٝٓـ٢ نـ١    ز٠ّٚٚ: ١٥ط١ض ١٥ٚ ال١ْٜا٣١ْ ي اٚاْباض

َٜٝٛػت١ ثؿه٢ٓٝٓ باض٣ ت١ْسضٚغك ١ًَشا٢ْ ز٠ضْٚٚـ٢ بـ٠ٚٛ     ث َٜت تٛٚؾ٢ ؾـ بؤ بهط٣َ ن١ طَٛا٢ْ ٣٠ٚ١٥ زَي بهط
َٜـو بـ١ضططٜٞ زَي بهـات، ٜـا زازبٝٓـ٢          َٜع٠ض ٢َٝ زاخٛاظٜٞ ١ْخؤف خؤ٣ ٜإ نـ١ؽ ٚ ناض٠نـ٣١ ٜـإ ثاض ٜإ ب١ ث

َٜط٣ ٚضزٚ        طؿت٢ ، ١٥ٚا ض٠ٚا٣١ْ يٝص٣١ْ ثعٜؿـه٢  َٜـط ضٚاْـري ٚ نـاٚز َٜتـ١ ش َٜـت ٚ ز٠خط ز٠ضْٚٚـ٢ زاز٣ ز٠نط
َٜت. َٝؿه١ف ز٠نط  ِضاثؤضت٢ ثعٜؿه٢ ي١غ١ض ث

١َّٝٝ: ض٠ٚا١ْنطزٕ بؤ تاٚاْبـاض٣ ْـاٚبطاٚ يـ١ بِططـ٣١ )ز٣ٚٚ( ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١زا ز٠نـط٣َ بـؤ يٝصْـ٣١ ثعٜؿـه٢            غ
يـ١ زازطـا٣ ثػـجؤض٠ٚ٠ ض٠ٚاْـ١نطا٠ٚ بـ١       ( س١ٚت ِضؤشزا ي١ٚ ِضؤش٠ٜطا ن7١ز٠ض٢ْٚٚ زاز٣ ي١َا٣٠ٚ ظؤضتط٢ٜٓ )

ــ١نا٢ْ ٚ       ــاضنطا٠ٚ ططؾت ٢َٝ تاٚاْب ــ١ث ــ١ٚ ضٚٚزا٣٠ٚ ن ــ١ى ي ــ١ نٛضت١ٜ ــطا٠ٚ ب ــ١ت ضْٚٚه ــ١ن٢ تاٜب ــ٢ صي١ْٜٚٛ َٝ ث
١َٜٜٓـ١ى ي١صي١ْٚٛنـ١ ض٠ٚاْـ٣١            ١ٖضظاْٝاض١ٜٝى ٜـإ ِضاثـؤضت٢ ثعٜؿـه٢ ٜـإ نؤ١َاَلٜـ١ت٢ ي١غـ١ض ساَيـ١ت٢ ٚ ٚ

 َٜت.ز٠غت٣١ طؿتٝٞ ت١ْسضٚغتٝٞ ز٠ض٢ْٚٚ ز٠نط
َٝهسا ١ْخؤؾ٢ ْاٚبطاٚ ي١ َازز٣٠ ) (٣ ١٥ّ ٜاغا١ٜزا بـؤ٣  34نٛاض٠ّ: يٝص٣١ْ ثعٜؿه٢ ز٠ضْٚٚٝٞ زاز٣ ي١ نات

 -ض٠ٚا١ْ ١٥نا ١٥ٚا ١٥ّ ناضا١ْ ز٠نات:
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َٝهـطزٕ ٚ تٛاْػـت٢ )اضاز٠( يـ١ نـات٢          َٝهطز٢ْ ي١غـ١ض زضى ث ١ٜن١ّ: خ١َ ْس٢ْ بـاض٣ ز٠ضْٚٚـ٢ ٚ ِضاز٣٠ نـاضت
 تاٚاْهطز١ْن١ٜسا.

 تٛاْا٢ْ ي١ب١ضز٠ّ زازطا ٚ ب١ضططٜهطزٕ ي١ خؤ٣.ز٠ّٚٚ: 
َٜع سػٔ ست َٝكب١ض  ط٣ غ١ضؤى:ُس غٛض٠/د

 نٜٛت١ َازز١ٜ٠ن٢ تط....
َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض

١َّٝٝ ٚ نٛاض٠ّ ت١ٚا٠ٚ ، نٛضز١ٜن٣١ ي١ نٔ ١َ ١٥ٖٚا١ٜ ...... َٝط ز٠ّٚٚ ٚ غ  ١ْخ
َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض

٠ٚ١َٜٝٓٚ ت١ٚاٚ ز٠ب٢َ ، ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ض٥٠ٝتـإ  ي١ ؾ١ق١ض ٣٠ نٛاض ت١ٚاٚ ز٠ب٢َ ، ت١ْٗا نٛاض٠ّ ز٠خٛ
 ي١غ١ض.

َٜع ١٥ظري عُط اظيس:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض

ٍَ ٥ٝدتكاقـ٢ ٖـ١ب٢َ         َٞ غـا َٝري غـ ًَـ ض٢٥٠ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ي١ؾ١ق١ض٣٠ ١ٜن١َا يـ١دٝات٢ ٥ـ٣٠ٚ١ ب
َٝ ٍَ ، ن١ٚات١ ١٥ب٢َ )١٥نط٣َ بيَب ب١ ث ن١ٚاتـ١  يف ٖرا اجملااٍ عأ مخاظ ضآٛات لتاٛىل ؾشاـ املاتُٗني  ،        ٓر غا

ٍَ َٝٓر غا َٝت ب١ ث ١َّٗٝ ١٥َي٢َ ب١ْس  ََٛاض٠غ١ن٣١ ١٥ب َٝت١  ثاْٝا، ١ٖض٠ٖٚا ي١ ؾ١ق١ض٣٠ غ ،  ثاْٝاا  ؾ١قـ١ض٠  ١٥ب
َٝت١ ؾكطتري) ثاْٝا ٚ ثايجاي١ نٛاض٠َٝؿا ١٥َي٢َ ايبٓسٜٔ )  .(ثاْٝا ٚثايجا( ز٠ب

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى: ب١ض
َٜع د١ْاب٢ ٠ٚظٜط  ؾ١ضَٛٚ ب١ِض

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  :/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغكب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض

ي١ ١َٖٛٚ َٛساؾ١ظ٠ٜـ١ى بـا ٥ـ٢ خـؤ٣     )نٌ قاؾع١   ١٥ٚ)لػهٌ ؾ١ٓ طب١ٝ ْؿط١ٝ عدي١ٝ يف نٌ قاؾع١  
َٝت طب ْؿط١ٝ عدي١ٝ  ب١ق١ْاع١ت٢ َٔ ١٥ٚ )، ٚشٜس ؾش١ اٚ َٔ خيٛي٘  ١ٖب٢َ ) ١َُٝ ١ٖض ُْٝا١ْٚ ْامشإ ب ٥

،  ي١ب١ض ٠ٚ١٥ زاْا٢ْ ْاظاب ، ٥ٝدتكاقـ٢ ١ْؾػـ٢ عـ١زيُٝإ ْٝـ١ ، ٖـ١َٝـ يٛدٓـ٣١ تـٛب٢ ١ْؾػـ٢ ، زٚا٣         
ٍَ ي١ٚا١ْٜـ١ ٖٝٓـ١نإ            َٝـٓر غـا َٝؿـ٣١ زنتـؤض٣ ١ْؾػـُٝإ ١ٖٜـ١ بٝهـ٣١ بـ١ ث ١َُٝ خؤَإ ن ٥ ٍَ َٞ غا ٠ٚ١٥ف غ

َُٝــ١ خؤَــإ  ســ١ؾطب٢َ ٢َٝ قــإْٛ يٛدــا٢ْ تــٛب٢ بــؤ غــ٢َ َــاْط بــؤ ؾــ١ف َــاتط بكــؤِضزض٣َ ، ٥ ، نــْٛه١ بــ١ث
َٝطا ي١ٚا١ْٜا  َٝػتا ي١ٖ١َٛٚ ١ٖٚي َٝؿ١َإ ١ٜ١ٖ ب١ؽ ٥ َٝؿـٓٝاض     8،  7ن زنتؤض٣ ١ْؾػُٝإ ١ٖب٢َ ، بؤٜـ١ َـٔ ث

٘ ١٥ن١ّ ي١غ١ض ١َٖٛٚ َٛساؾ١ظ١ٜ٠ى يٛد١ٜ١ٓى ١ٖب٢َ ) غـاَي١ن١ف ٠ٚنـٛ    ( ٠ٚ غـ٢َ ٚشٜس ايؿش١ اٚ َٔ خيٛيا
َٝت٠ٚ١ ، ظؤض غٛثاؽ.  خؤ٣ سيٝٓ

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض
 ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ن٢َ قػ٣١ ي١غ١ض ١٥ّ َازز١ٜ٠ ١ٜ١ٖ.
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 ؾ١ضَٛٚ ناى ؾٛإ
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ د ٍ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض
٣٠َٛٝ ثطغٝاضا ، ١٥خ١َ١ ضٚٚ ٠ٚ يـ١ بـ١ضِ   َٝب١ٝٓٝن١ّ ي١ ؾ َٜع ٠ٚظٜـطٚ يٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف ١٥ثطغـِ ، ْـا٣ٚ      َٔ ت

َُٝــ١ ٥ــ٣٠ٚ١ زٚاتطَــإ بؤنــ١ٝ؟ نــْٛه١ املااتُٗني ٢زٜعاٜاا١ املسقااز٠ضٚاظ٠نــ١ )بــاب ارتــاَؼ( ١٥طــ١ض ) ( بــ٢َ ٥
َٝت ) ١َُٝ ٥ٝكطاض ١٥ن١ٜٔ ١٥ٚ تاٚاْباض٠ ١ْخؤؾ١ ، بؤ ْا٠ٚن٣١ ١ْب نـْٛه١  زعا١ٜ املاتُٗني املسقا٢    ي١ال١ٜى ٥

َٝؿ٠ٚ١ تاٚاْباض٠ زٚا٢ٜ  َٝس٠ن٣١ ن١ ٥ٝشتُازي ٣٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ ١ْخؤؾ٢ ١ْؾػ٢ ٖـ١ب٢َ ،  ي١ث تؤ ت١غ١ٚض٣ ٣٠ٚ١٥ ي
َٝري ؾ١سل ٚ ١٥ٚا١ْ ت١خسٜط٣ ٠ٚ١٥ ١٥نط٣َ ٥اٜا ؾٝع١ًٕ ١َ١٥ ١ْخؤؾ٢ ١ْؾػـ٢ ١ٖٜـ١ ٥ـ١ّ     ًَ َٜط ب َٝت١ ش ١٥ن
َٝط٠ٚ٠ بٛتط٣َ ١ْخؤؾـ٢ َٛت١ٖـ١ّ ٜـ١ع٢ٓ تـؤ ٥ٝكـطاضت  نـطز٠ٚٚ  نـ١         تاٚا٣١ْ ١٥صتاّ زا٠ٚ ، نْٛه١ ١٥ط١ض ي

َٜٝٛػتت ب١ يٛد١ٓ ١ٜ١ٖ  بؤ ؾ١سل ٚ ١٥ٚا١ْ؟ ظؤض غٛثاؽ.  ١ْخؤؾ١ ض ث
َٜع َٝك ب١ض  ط٣ غ١ضؤى:سػٔ ستُس غٛض٠/د

 ؾ١ضَٛٚ ناى د١الٍ
َٜع د ٍ ع٢ً عبسي١ً:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض

َٜع ٠ٚظ        َٜع ٠ٚظٜـط٣ ت١ْسضٚغـت٢ ١٥نـ١ّ ، زٜـاض٠ بـ١ٍض َٝؿٓٝاض٠ن١ّ ٥اِضاغت٣١ يٝص٣١ْ ٖاٚبـ١ف ٚ بـ١ِض ٜـط٣  َٔ ث
ٍَ ٚ َازز٠ناْٝـسا           ت١ْسضٚغت٢ باغ٢ ٣٠ٚ١٥ نطز نـ١ زنتـؤض٣ ز٠ضْٚٚٝـإ ظؤض ن١َـ١ ، ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ يـ١ ظؤض خـا

َٜها    ٍَ ٚ ب١ْــس ــص٠ض٣٠ٚ٠   ،باغــ٢ َٛدت١َــ١ع نــطا٠ٚ ، باؾــ١ بــؤ يــ١ ٖــٝض خــا َٜ َٝهسا تٛ يــ١ ٖــٝض بــ١ض ثطغــٝاض٠ت
َٜص٠ض٣ نؤ١َاَلٜ ١ت٢ تٝاب٢َ بؤ٣٠ٚ١٥ بتٛأْ ن١ ٥ـ١َي٢َ  نؤ١َاَل١ٜتٞ تٝا١ْٝ؟ ب١ِضاغت٢ ي١ّ يٝذ١ٜٓا ب١تاٜب١ت٢ تٛ

َٝت      َٝه٢ ١ْؾػــٞ ب١ِضاغــت٢ ١َغـس٠ض٠ن٣١ َٛدت١َ١عــ١ ، ٥ــ١ب )يتكـسٜط ســايتِٗ ايٓؿػـ١ٝ( خــؤ ٖــ١َٛٚ ساَيـ١ت
َٜص٠ض٣ نؤ١َاَل١ٜتٝؿ٢ تٝا ب٢َ )سايتِٗ ايٓؿػـ١ٝ( ٠ٚ ٥ٝذتُٝاعٝؿـ١ بـؤ٣ ، ١٥طـ١ض يـ١ض٣ٚٚ نؤ١َاَل١ٜتٝـ٠ٚ١        تٛ

َٜـص٠ض٣ نؤ١َاَلٜـ١ت٢ ٜاضَـ١ت٢       زٜطاغ٣١ ١ْن٣١ بؤ٣ ، بؤ ن٢ تٛٚؾ٢ ١ْ خؤؾ٢ ١ْؾػٞ بـ٠ٚٛ؟ ١٥َـ١ ٖـ١ّ تٛ
ــا١٥١ْ  ــؤض٠ ٥ٝدتٝكاق ــ١ٚ زنت ــؤ زٜطاغــ٣١    زنــ٢َ١ ٥ ــ١ض ت ــت٢ ١٥ط ــ١ض٣ٚٚ َٛدت١َ١عٝؿــ٠ٚ١ ب١ِضاغ ــ١ّ ي ا ، ٖ

 ٥ٝذتُاع٢ ١ْن٣١ ْاتٛا٢ْ ت١قسٜط٣ ساَي١ت٢ ١ْؾػ٢ به٣١ ، ظؤض غٛثاؽ. 
َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض

َٜع د١  ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ ب١ِض
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  :/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغكب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض
َٝه٢ باؽ نطز٠ٚٚ:  ١٥ّ ٜاغا١ٜ ن١ْس ؾت

١َّٗٝ ١٥َٛغ١غ٣١ ز٠ض٢ْٚٚ.  ١ٜن١ّ  ١ْخؤؾ٢ ز٠ض٢ْٚٚ ، ز٠ّٚٚ ثعٜؿه٢ ز٠ض٢ْٚٚ ، غ
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َٜتـ٠ٚ١ ، ناض١َْـس٠      ن١ ٥ـ١يَ  َٝهـ١ يـ١     ٢َٝ ١٥َٛغ١غـ٣١ ز٠ضْٚٚـ٢ نـ١ٍ ٚ ث١يـ١نإ ١٥طط َٜتـ٠ٚ١ نـ١ ١ٜن نا٢ْ ١٥طط
َٝو ْٝـ١              ٢َٝ ناض٠غـ١ض٣ ز٠ضْٚٚـ٢ بـؤ ٖـٝض ن١غـ َٜـص٠ض٣٠ٚ٠ ز٠ضْٚٚٝـا ، بـ١اَلّ نـ١ ٥ـ١َي ِضناٜع٠ ١٥غاغـ١نا٢ْ تٛ
َٜٓس٣ خـٛاضز٠ٚٚ ناض٠غـ١ض بـسا بـ١           َٝذك١ ي١ ثعٜؿـو ْـ١ب٢َ ، نـْٛه١ ثعٜؿـو غـٛ ناض٠غ١ض بسا ب١ خ١َيو ، ب

َٜط ٥ٝؿطاؾ٢ ثعٜؿها ب٢َ ، ظؤض غٛثاؽ. خ١َيو ،  ٣ٚ١٥ تط ن١ ناض٠غ١ض ١٥زا ب١خ١َيو  ١٥ب٢َ ي١ش
َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض

 .ؾ١ضَٛٚ تاضاخإ
 
 

َٜع تاضا حتػري ١٥غع١ز٣:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض

َٝط٠ ن١ ؾ١ض٣َٚٛ ) ٖـ١ض ْٝـ١ ٚاتـ١    ايطاب ايٓؿطا٢ ايعاديٞ َإ    ب١ِضاغت٢ ثطغٝاض٠ن١ّ بؤ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط٠ ، ١٥ي
َٝ ١َُٝف ي َٝري )٥ َٝه٢ ١ْؾػ٢ عاّ نؤٕ زعا١ٜ املسق٢ املتُٗني  ط٠ ١٥َي باؾ١ ١٥ّ ١َضظا١ٜ َٛت١َ١ٖ١ ٥اٜا ت١بٝب

٥ــ١تٛا٢َْ ساَي١تــ١ ١ْؾػــ١ٝن٣١ ت١قــسٜطنا ، تــ١قطٜط٣ ي١غــ١ض بٓٛٚغــ٢َ؟ بــ١اَلّ ٥اٜــا ز٠تــٛا٢ْ ١َغــ٦ٛٚي١ٝت١    
َٝتـ١ ْـا٣ٚ ، ٥ـ٣١ تـؤ ١٥طـ١ض َٛت      َٜع     دٝٓا١ٝ٥ن٣١ زاب٢َٓ؟ ١ٖض ١٥ب٢َ ْاس١ٝت٢ قإْٛ ب ١ٖ١َـ١ ٖـ١ض ٠ٚنـٛ بـ١ِض

َٜٓـ٢َ باغـ٢ نـطز    َٝطٜـ زٚ يـ١ ساَيـ١ت٢َ نـ١ ٜـ١ن٢َ َٛت١ٖـ١ّ ٥ـ١ب٢َ ، يـ١ٚ ساَي١تـ١ ٥ـ١تٛا٢ْ تـؤ ساَيـ١ت٢             ،غهطت
َٝـت            َٜـو زنتـؤض٣ ١ْؾػـ٢ ب١تـ١ْٗا  ْاتٛاْ َٝط٠ بـ١ٖٝض دؤض ١ْخؤؾ١ٝن٣١ باؽ ن٣١ نـ١ ١٥ًٖٝٝـ١ٟ ْٝـ١ ، ٥ـ١ي

١ًَٕ ٥ــ    ــ ــ١ض ١٥غ ــا ، ٖ ــ٦ٛٚي١ٜٝٝٞ دٝٓــا٢٥ به ــسٜط٣ ١َغ ــ١   ت١ق ــ١ ساَي١ت ــ١ؽ ســ١ق٢ ١ٖٜ ــ٣١ ْٝــ١ ، ب ١ٚ س١ق
َٝط٠زا ) َٜت ب١ )زعا١ٜ املسق٢ املتُٗني  ١ْؾػ١ٝن٣١ باؽ بها ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ي محا١ٜ املسقا٢  ١٥ب٢َ بكؤِض٣َ ٜا بهط

ساَي١ت١ن٣١ باؽ بها ي١ٚ ساَي١ت١ ١٥زض٣َ ب١ ١َسه١َـ١ ، ١َسه١َـ١    ،( تانٛ زنتؤض٠ن١ سُٝا١ٜت٢ بهااملتُٗني
َٝـط٠ ي١غـ١ض ٥ـ١ٚ ١٥غاغـ١ زاْـسضا٠ٚ نـ١ ٥ـ١ب٢َ تـٛب٢ عـ١ززي بـ٢َ ،              ي٣َٚ١ خؤ٣ ق١ضاض٣ خـؤ٣  ٥ـ١زا ، نـْٛه١ ٥

ــ١         ــ١ضاض٣ ساَي١ت ــ١ ق ــٛب٢ ع١زي١ٝن ــ٣١ ت ــ١ب٢َ يٛدٓ ــ١ناٚ ٥ ــ١ززي ٥ ــٛب٢ ع ــ٢ ت ــ١ض باغ ــ١ف ٖ ــ٢َ باب١ت١ن ١ٖضغ
َٜتـ٠ٚ١ٚ ، دـ١ْاب٢ ٠ٚظٜـط ٠ٚاَلّ بساتـ٠ٚ١ بـ١ز٢ًٜ ٥ـ٠ٚ١          دٝٓا١ٝ٥ن٣١ بسا ، ب١ِضاغت٢ ٥ـ٠ٚ١ ١٥َـ٣َٚ١ ٠ٚاَلّ بسض

 ن١ٝ؟ يٛد٣١ٓ ٖاٚب١ؾٝـ ٖاٚناض بٔ؟ ظؤض غٛثاؽ. 
َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   زؤٚف:ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض
َٜعإ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ   ب١ِض

َٝٓذ٢ يؤ ب١ ْاقؼ ز٠بِٝٓ؟ ٠ٚ١٥ عٝ ق٣١ بـ١ َٛت١ٖـ١ّ ١ٖٜـ١     ٥ـ١ٚ َٛت١ٖ١َـ١   َٔ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ، ؾ١ق١ض٠ ث
َٝتـ١ خ١غـت١خا٣١ْ ، بــ١اَلّ ٥ـ١ٚ َٛت١ٖ١َـ١ يـ١ نـ١ْس َـٛزز٠ ٥ٝــت م            َٝتـ١ ١َسه١َـ١ن٢ ٚ ب ١ْخؤؾـب٢َ ٚ ب
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َٝت ٥ــ١صتاّ ز٠زض٣َ  ٥اٜــا   غــ١ضاس٢ ز٠نــ٣١ نــْٛه١ ظؤضدــاض ٥ٝدتٝــاالت٢ غٝاغــٞ يــ١ عــاغي٢ ظؤض َــِٖٛٝ بــ١ ؾــ
١ْس ٥ـ١تٛ سـ١قت ١ٖٜـ١ يـ١     َٛت١خ١يٝـ ع١ق١ًٕٝ ن١ ب١ َٛت١ٖـ١ّ د١ضضيـ١ن٢ نطزٜـ١ زاخٝـٌ ز٠بـ٢َ يـؤ نـ       

َٝٓر ت١سسٜس٣ به٣١ ٥ٝت م غ١ضاس٢ بهـ٣١ ، بـ١َي٢َ ٥ـ٠ٚ١ ب١نـ١ْس ٥ـ١ٚ ؾ١ق١ض٠ٜـ١ ب١نـ١ْس ٥ـ١ٚ          ؾ١ق١ض٠ ث
َٜط٣            َٝت١ ز٠ض٣َ ٥ـ١ٚ َٛت١ٖ١َـ١ نـٛ ٥ٝشايـ٣١ ١َسه١َـ١ ز٠نـط٣َ ٖـ١تانٛ نـ١ْس يـ١بٔ نـاٚز غٝاغ١ت ز٠ب٢ ب

َٝت٠ٚ١ ، ظؤض غٛثاؽ.  ١ْخؤف ز٠َٝٓ
َٝ َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:كب١ض

 .ؾ١ضَٛٚ ٥اؾت٢ خإ
 

َٜع ٥اؾت٢ ععٜع قاحل:   ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض

ي١ ظؤضب٣١ ٜاغاناْٝؿػا ي١ّ ١َداي١ٜا زعا١ٜ املسق٢ املتُٗني  ، غ١باض٠ت ب١ّ َازز١ٜ٠ َٓٝـ ض٥٠ِ ٚا١ٜ ن١ )
َٝتاٚا َٝهطاٚ ب َٝٓطا٠ٚ ٠ٚى ي٣٠ٚ١ َٛت١ٖ١َري ، نْٛه١ ِضاغت١ طَٛإ ي َٜه٢ تط٣ ي ١ْ تا٠ٚنٛ ٥ـ١ٚ ٥ٝسا١ْٜـ٣١   ْاٚ

َٜت٢ ت١غــجٝت ز٠بــ٢َ ، بـ١اَلّ ٖــ١ض خــؤ٣ بؤخـؤ٣ ٥ــ١ّ زٚٚ ساَي١تــ١ ن١ٜػـ١ن٣١ س١ضدــ١ ٜــ١ى طَٛــإ      ي١غـ١ض
َٝهطا٠ٚ؟ زٚٚ ت١غ١ٚض٣ ) َٝس٠نط٣َ ، بؤ١ٜ ب١ بِطٚا٣ َٔ ١٥ّ ْا٠ٚ ٖـ١َيبكري٣َ ، يـ١    اقطسان ٣ي ١ْؾػ٢ قٛضغ٢ ي

َُٝــ١ ٚؾــ٣١ ٥ٝــساعُإ يــ١   ض٣ٚٚ زاِضؾــت٣٠ٚ١ٓ قا١ْْٛن١ؾــ٠ٚ١ غــٝاغ١ٜ١ن٢ َــ١ز٢ْ٠ تــط٣ بــؤ بسؤظٜٓــ٠ٚ١ ، ٥
( بهـ١ٜٔ بـ١ ْاْٚٝؿـا٢ْ    بكاسازت اٚ اسهااّ قكاا١ٝ٥    ٢داعا ابِطط١نا٢ْ تط ١َٖي١ٓططت ، زاَآْاٜـ٠ٚ١ ز٠تـٛاْري )  

َٝت١ ظَٓٝـ١ٚا٢َْ ،   َٝو ١٥سها٢َ تط٣ ي١ٚا١ٜ١ْ ق١ظا٥ٝـ به بِطط١ن١ ، نْٛه١ ١َغ١ي١ ١ٖض تؤ١َت ١ْٝ نؤ١ََي
ؾشـ سايت٘ ايٓؿط١ٝ بٓا٤ ع٢ً اغتباٙ باؾابت٘ باقطسان ١ّ ي١ٚ بِطط١ٜ١ ْٛٚغطا٠ٚ )غ١باض٠ت ب١ خاَي٢ زٖٚٚ

َٝؿن ٥ٝكطاضَإ نطز٠ٚٚ ن١ )ْؿطٞ اٚ بٓا٤ ع٢ً طًب املتِٗ    ١َُٝ ث ١ْؾػٞ ١ٖٜـ١   اقطسان ٣َٛت١َ١ٖ١ن١ ٥
    ٚ َٝهـ٢ س١ضجياٜـ١ ٠ٚ زٚ َٝهطاٜٚؿـ١ ، يـ١ ٠ٚظع دـاض ؾؿـاض   نؤٕ ١٥تٛا٢َْ ١٥ٚ خؤ٣ ت١ي١ب٢ ٠ٚ١٥ بها ن١ طَٛإ ي

َٝهؤَي٣٠ٚ١ٓٝ ي١غ١ض بهط٣َ ، نؤٕ ١٥تٛا٢َْ خؤ٣ ت١ي١ب٢  ي١غ١ض ١٥ٚ ٥ٝٓػا١ٜ١ْ نؤٕ ١٥تٛا٢َْ زاٚا٣ ٠ٚ١٥ بها ي
َٝه٢ تاٜب١تـ١   َٝسضاٚب٢َ ، ب١اَلّ ١٥ّ ساَي١ت١ ساَيـ١ت َٜكا ث نـْٛه١   ،٠ٚ١٥ بها؟ ي١ٚا١ٜ١ْ ي١ ض٣ٚٚ قا٠ٚ١ْْٛ ١َ١٥ ِض

َٝؿن خؤَإ ٥ٝؿاض٠شيا َٝهطا٠ٚ ث َٞ زا٠ٚ ن١ ١٥ّ طَٛإ ي ١ْؾػ٢ ١ٜ١ٖ ، بؤ١ٜ خػتَٛٚا١ْت١ ْاٚ  (اقطسان)ٕ ث
َٜهــ٢ ظؤض َٛسطجيــ١ ، ن١ٚاتــ١ ١٥طــ١ض ١٥ٚن١غــ١          ــ١ّ ساَي١تــ٠ٚ١ ٜــا ٥ــ١ٚ ضٚٚزا٣٠ٚ نــ١ ض٣ٚٚ زا٠ٚ ضٚٚزاٚ ٥

ِ  ١ْؾػ٢ ١ٖب٢َ نؤٕ ١٥ب٢َ ) اقطسان ٣) َٝهـطا٠ٚ ، نـؤٕ ٥ـ١تٛا٢َْ  ٥ـ١ٚ       بٓا٤ ع٢ً طًاب املاتٗ ( خـؤ٣ طَٛـإ ي
تؤَاض بها ، بؤ١ٜ ب١بِطٚا٣ َٔ ي١ٚا١ٜ١ْ بؤ ؾ١خػ٢ ٥ٝعتٝازٟ زاٚان١ يـ١ ِض٣ٚٚ قاْْٛـ٠ٚ١   زاٚا١ٜ ي١غ١ض خؤ٣ 

َٝه١ ) َٝت ، ْاتٛا٢َْ ١٥ٚ  اقطسان ٣َٛد١ب ب٢َ ، ب١اَلّ ي١ب١ض ن١غ ١ْؾػ٢ ١ٖب٢َ باض٣ ز٠ض٢ْٚٚ ْا غ١قاَكري ب
١َُٝ ي١ نٛاض خااَل باؽ ي٠ٚ١ نطا٠ٚ ن١ ٥ٝذطا٥ات٢ ق١ظا٥ٞ ٚ ق١ضا ضات٢ ١َسه١َ١ ن١ٝ ي١ب١ضز٠ّ بِطٜاض٠ بسا ، ٥

َٝها ن١ ) َٜـت بـؤ ١٥َـ١ تٝاٜـا ْـ١          َعسب١ ْؿطٝا١ٜن َٝـو ٥ٝعاؾـ١ بهط َٝؿٓٝاظ٣ ٠ٚ١٥ ١٥نـ١ّ نـ١ خاَي ( ب١اَلّ َٔ ث
َٜت بــ١ زؤخ١نــ٣١ ، بؤٜــ١ َــٔ    َٝٓط َٝها ٥ــ١ٚ ن١غــ١ نؤتــاٜٞ ٥ــ١ٖ ْٛٚغــطا٠ٚ ١٥طــ١ض ٖــاتٛ ٜــ١ع٢ٓ يــ١ ض ساَيــ١ت
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َٝؿٓٝاظ٣ ٠ٚ١٥ ١٥ن١ّ بِطط١ٜ١ى ٥ٝعاؾ١ بهط٣َ قكاا٥ٞ ال  االٜاداع يًعاالز بٓاا٤ عًا٢ سهاِ      يف سايا١  ب١ ْـا٣ٚ )  ث
نـْٛه١  جيٛش اْٗا٤ االٜداع اٚ َٓع اداش٠ عالد١ٝ اال بعد ايسدٛع  اىل اؾ١ٗ ايككاا١ٝ٥ ايتا٢ اَاست باالٜاداع  ،     

َٝو ز٠غ١اَلشيإ زا٠ٚ ب١ ق١ظا ١َُٝ نؤ١ََي َٜكا١ٜنٝؿُإ  بؤ ططت٢ٓ ، ب١اَلّ ٥اٜا٤ ي١ٚا١ٜ١ْ ، ق١ٜٓان١ ٥ ١ْططت٠ٚٛ ِض
َٝو يـ١ٚ ١َدايـ١ٜا ١٥َٛغ١غـ١ ١ْؾػـ١ٝن١ ثـ١ْا٣         َٜت ب١ ٥ٝساع١ن٣١ بؤ٣٠ٚ١٥ ن١ ٖـٝض ؾـت َٝٓط ن١ نؤتاٜٞ بٗ
بؤ١ْبات ، بؤ١ٜ ١٥ٚ ال٣١ْ١ٜ ن١ ١٥َط٣ نطز٠ٚٚ بـ١ ٥ٝـساع نطزْـ٢ ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـ١ ٥ـ١ٜٚـ ز٠غـ١اَلت٢ ٖـ١ب٢َ         

َٝت ٜا ١َْع٢ ٥ٝذاظ٣٠ بسات٢َ ، ظؤض غٛثاؽ. َٓٝ  نؤتاٜٞ بٗ
َٜع سػٔ ست َٝكب١ض  ط٣ غ١ضؤى:ُس غٛض٠/د

 ؾ١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  :/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغكب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض
ــإ      َُٝــ١ ٚشي ــ٢، ١َغــ٦ٛٚي١ٝت١ن١ ٠ٚ١٥ٜــ١ ١َغــ١ي١ٕ ٥ ١َغــ٦ٛٚي١ٝت٢ يٝذــا٢ْ تــٛب٢ ١ْؾػــٞ ٚ غــ١ٜط٠ ١ْؾػ

ْٝـ١، تـ١بٝب٢ ١ْؾػـ٢ ٜـا يٝذ١ٓنـ١ ٥ـ١َي٢َ       ١ْخؤؾ٢ ١ْؾػ٢ زٚٚ ١ْٚع١ ١ٜ١ٖ ٥ٝسضان٢ ١ٜ١ٖ ، ١ٜ١ٖ ٥ٝسضان٢ 
١٥ّ ١ْخؤؾ١ ن١ ١٥ّ د١ضضي٣١ نطز٠ٚٚ ٥ٝسضان٢ ١ْب٠ٚٛ ، ٥ـ١َي٢َ ٥ـ١ّ ١ْخؤؾـ١ نـ١ ٥ـ١ّ د١ضضيـ٣١ نـطز٠ٚٚ        
٥ٝسضان٢ ١ٖب٠ٚٛ، ي١غ١ض ظ٢٥ٚ٠ ٠ٚ١٥ سانِ بِطٜاض ١٥زا، ي١غ١ض ظ٥ٚ٠ـ٢  ق١ضاض٠نـ١ ، ١٥طـ١ض َـٔ د١ضضي١ٜـ١ى      

َٞ ٚ ٥ٝسضانِ ْ ١َٓٝؾهاب ١ْب٠ٚٛ ؾساز  الضبل ا١بٛٚب٢َ ١َعٓا٣ َٔ ب١سٛن٢ُ ع١ق٢ً خؤّ ٚ )به١ّ ٚ ع١قًِ ث
٢َٜٓ تـط، ١َغـ١ي١ٕ يـ١       ١َُٝ ظؤض داض ١َغ١ي١ٕ ظ٠ختُإ زَي ١٥نط٣َ يـ١ ظؤض ؾـٛ نطز١َٚٚ ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١ٖتا ٥
١َُٝ ْاتٛاْري بٓٛٚغـري خـؤ٣    َٞ بٓٛٚغٔ خؤ٣ غٛٚتاْس٠ٚٚ ، ٥ َٝٔ ١ْخؤؾ١ن١ ٚا غٛٚتاب تْٛسٚ تٝص٣ شْإ ١٥َي

ًَٝتـ٠ٚ١   غٛتاْ َٝ ًَٝت٠ٚ١ نـ١ْس ْاٜٗ َٝ َٝري ن١ْس ١٥ٜٗ ًَ ١َُٝ ْاتٛاْري ب١ سان١ُن١ ب س٠ٚٚ ٠ٚ١٥ ٥ٝؿ٢ ت١سكٝك١ ، ٥
( ٥ٝن ١َسه١َ١ ١ْخؤؾ١ن١ زاٚا١٥نا ظ٢ٜٗٚ٠ زاٚا١٥نا ستا٢َ زاٚا١٥نا سان١ُنـ١  بٓا٤ ع٢ً طًب احمله١٥١ُٚ )

َُٝــ١ ســ١ق   َُٝــ١ ، ٥ َٝط٣َ بــؤ ٥ َُٝــ١ ســ١ق٢  غــ١ٜط٣ ضٚٚخػــاض٣ َٛت١َ١ٖ١نــ١ ٥ــ١ناٚ ٥ــ١ٜٓ ٢ ٥ــ٠ٚ١َإ ْٝــ١ ، ٥
٠ٚ١٥َإ ١ٜ١ٖ ١٥ٚ ع١الَاتـ١ غـ١ضٜطٜا١ْٚ ٥ـ١ٚ ؾـتا٣١ْ نـ١ يـ١ ْـاٚ ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـ١ ٥ـ٣١ بٝـٓري بٝهـ١ٜٔ بـ١              
َٝطٜٓـ١ ب١ضز٠غـت ١َسه١َـ١  ، ٥ـٝن ١َسه١َـ١ خـؤ٣ بِطٜـاض ٥ـ١زا ٥اٜـا بـ١ قػـ٣١              َٝه٢ ظاْػـت٢ ٚ بٝٓ ِضاثؤضت

١َُٝ ١٥نات ٜا ْانات؟ ، ظؤض غٛثاؽ.  ِضاثؤضت١ن٣١ ٥
َٝكب َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:١ض

( خـؤ٣ يـ١ نـ١ْس قـإْٛ ٚا ٖـات٠ٚٛ غـ١ب١ب١ن١ف ٠ٚ١٥ٜـ١        زعاٜا١ املسقا٢ املاتُٗني   ١ٖض ي١غـ١ض عٝٓٛا١ْنـ١ )  
َٝه٢ نـطز٠ٚٚ نـ١ٚا َٛت١ٖـ١ّ بـ٢َ ،       نْٛه١ ١٥ّ ساَي١ت١ بؤ زاْسضا٠ٚ ، ١َ١٥ ١ْخؤف ب٠ٚٛ ٥ٝٓذا زٚا٢ٜ ساَيـ١ت

َٝو َٛت١ٖ١ّ ب٢َ يـ١ْاٚ غـذٓا زٚا   َٝو         ١ْ ١ٜن َٝت ضٜعاٜـ١ٟ ٥ـ١ٚ بهـ٣١ ، ضٜعاٜـ١ٟ ١ْخؤؾـ ٜـ٢ ْـ١خؤف نـ١ٚتب
َُٝــ١       ز٠نــ٣١ نــ١ بــ١ ٖــؤ٣ ْــ١ خؤؾــ١ٝن٠ٚ١ ت١ُٖٜٛــ١ن٢ نــطز٠ٚٚ ، بؤٜــ١ ٥ــ٣٠ٚ١ خــؤ٣ تــ١ٚاٚ تــط٠ ْــ١ى ٥

َٝؿــبد١ٜٔ ) َٝو ٥ٝشتُايــ١ يــ١نات٢ غــذٓسا ْــ١خؤف زعاٜاا١ املااتِٗ املااسٜضَٛت١َ١ٖ١نــ١ ث ( ن١ٚاتــ١ َٛت١ٖــ١َ
 ؾ١ضَٛٚ ث١ضيإ خإ ١َ١٥ٜإ ب١ٖؤ٣ ١ْخؤؾ١ٝن٠ٚ١ ت١ٜ١ُٖٛن٢ نطز٠ٚٚ.ن١ٚتب٢َ ، ب١اَلّ ١َ١٥ٜإ ْا ، 
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َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ عبسايطظئ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض

َُٝـ١ عٝٓٛا١ْنـ١ ز٠غـتهاض٣              َِٝ ٚابـ٢َ ٥ـ١ٚ ؾـ١ضس٣١ دـ١ْابت نـطزت ْـانط٣َ ي١غـ١ض ١٥غاغـ٢ ٥ـ٠ٚ٠ٚ١ ٥ َٔ ث
٠ٚنٛ ١ٜن١ ، ظؤضداض تاٚاْبـاض زٚا٣ ٥ـ٣٠ٚ١ تاٚا١ْنـ١     به١ٜٔ ٜا ز٠غتهاض٣ ١ْن١ٜٔ نْٛه١ ١ٖضزٚٚ ساَي١ت١ن١

َٜع ٠ٚظٜط٣ قش١ؾـا بامسـإ    ٍَ ب١ِض ١٥نات ٠ٚ ِض٠ْك١ ي١ زٚا٣ ١٥صتاَسا٢ْ تاٚا١ْن٣١ ن١ صي١َْٚٛإ ١ٜ١ٖ ي١ط١
َٝري ١٥صتاَـسا٢ْ تاٚا١ْن١ٜـ٠ٚ١ ، يـ١ٚ          ًَ ١ًَشا٢ْ ز٠ضْٚٚـ٢ بـٛٚب٢َ يـ١ ٥ـ١صتا٢َ بـاب نطز٠ٚٚ ١٥ٚ ن١غ١ تٛٚؾ٢ ؾ

ضداض ثعٜؿـه٢ ز٠ضْٚٚـٝـ ْـاتٛا٢َْ تـ١ق٢ُٝ ١٥َـ١ بهـات نـ١ ٥اٜـا يـ١ ز٠غـتسا٢ْ ٥ٝسضانـ١ن٢ يـ١             ساَي١ت١ٜا ظؤ
ــ١ٚ       ــ١ض ٥ ــ١ٚ تــ١قطٜط٣ ي١غ ــسا٢ْ تاٚا١ْنــ١ بــ٠ٚٛ؟ ٥ ــ٠ٚٛ ، ٜــا زٚا٣ ١٥صتاَ ــسا٢ْ تاٚا١ْنــ١ ب ١٥غــٓا٢٥ ١٥صتاَ

َٝت ،      َٝػتاٜا ١٥ّ ١ْخؤؾ١ ٥ٝـسضان٢ ْٝـ١ بـؤ ٥ـ٣٠ٚ١ ب١ضثطغـب ١٥ًٖٝٝـ١ت٢   ساَي١ت٣١ ، ١٥ٚ نات١ ١٥نات ن١ ي١ ٥
َٞ ٠ٚ ِض٠ْك١  َٝـ ضٚٚزا١ْن١ٜا ٚابٛٚب َٝت ي١ب١ضاَب١ض ١٥قٛاي١نا٢ْ خؤ٣ ن١ ِض٠ْك١ ي١ ث ١ْٝ بؤ ٣٠ٚ١٥ ب١ضثطغب
َٝـ تاٚاْـ١   ب١ٖؤ٣ ضٚٚزا٢ْ تاٚا١ْن٠ٚ١ تٛٚؾ٢ ١٥ٚ باض٠ ز٠ض٠ٚ١ْٝٚٚ بٛٚب٢َ ، ٜا٢ْ ت١ق٢ُٝ ٠ٚ١٥ ْانط٣َ ن١ ث

 ، غٛثاؽ. ن١ ١ْخؤف ب٠ٚٛ ٜإ زٚا٣ تاٚا١ْن١ ١ْخؤف ن١ٚت٠ٚٛ 
َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض

َٝو ٥ٝعتُازَـإ ي١غـ١ض            َٝـط٠ف ت١بعـ١ٕ باغـهطا ب١ؾـ َُٝـ١ ي١ساَيـ١ت٢ ١ْخؤؾـ٢ ، ي ظٜاتط بؤ ت١ٚظٜح خـؤ٣ ، ٥
َٝو ١ْخؤف بٛٚب٢َ ١ْخؤؾ٢  َٝو ٖٝض تاضخي٢ ١ْخؤؾ٢ ١ْب٢َ ٠ٚ ي١زٚا٣ تاٚاْ تاضخي٢ ١ْخؤؾ١ٝ ، ١ٜع٢ٓ ١ٜن

َٜو تـ١بٝع٢  ١ْؾػٞ بٛٚب٢َ ، ١َ١٥ ز٠ط١ِض َِٝ تا س١ز ًَ َٜت٠ٚ١ غ١ض ق١ضاض٣ ١َسه١َ١ ب١ِضاغت٢ َٓٝـ ز٠تٛاب ب
َٜو          ٠َٛٝ ، ز٠تٛا٢ْ ١ْٖس٣َ داض تٛٚؾ٢ ١٥ٚ ساَي١تـ١ ز٠بـري ٥ـ١ٚ ٥ٝؿـهاالت١ ، بـ١اَلّ ز٠تـٛاْري بـ١ ١ْٖـس ب١ٚ ؾ

١َُٝ باغـ٢ قا١ْْٛنـ١َإ ي١غـ١ض ١ْخؤؾـ٢      َٝه٢ تطٜـ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥ َٜت٠ٚ١ ، ساَي١ت ١ْؾػـ١ٝ ،  ساَي١تٝـ ِضاغت بهط
َٝري )  ًَـ ( املسقا٢ املاتُٗني  قا١ْْٛن١َإ بؤ ١ْخؤؾ٢ ١ْؾػ١ٝ ن١ٚات١ ز٠ب٢َ ب١ض٢٥٠ َٔ عٝٓٛا١ْن١ ت١ٚا٠ٚ ن١ ب

َٝط٣   َٝه٢ عكٛبــ١ٚ دــ١ظا٢٥ ْٝــ١. ؾــ١ضَٛٚ غــهطت نــْٛه١ ي١غــ١ض ١ْخؤؾــ١ ْــ١ ي١غــ١ض َٛت١َٗــ١ ٠ٚنــٛ قــاْْٛ
 .ث١ضي١َإ

َٜع ؾطغ١ت اظيس عبسر َٝط٣ ث١ضي١َإ:_ب١ِض  غهطت
َٜع   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإب١ِض

َٝـسانطز ض١ٝ٥٠نـ١ّ      زعاٜا١ املاتُٗني املسقا٢   َٓٝـ ٠ٚ١٥ٍ دـاض ٥ـ١ٚ ض٥٠ٝـ١ّ ٖـ١بٛٚ )     َٝـت بـ١ؽ تـ١ؾهريّ ت ( ب
ٍَ    اذا املسق٢ املتُٗنيغ١َي١ت بٛٚ ب١ِضاغت٢ بؤ ١٥ٚ قا١ْْٛ قا٢ْْٛ ١ْخؤؾ١نا١ْ ) ( ١٥ط١ض ٖاتبـا قـا٢ْْٛ ٥ٛغـٛ

ــٛٚ )    ــ١با ز٠ب ــ١ظا٢٥ ٖ ــ١َات د ــ١ضا٥ِٝ ٚ    زعاٜاا١ املااتُٗني املسقاا٢  ستان ــ٢ د ١ًَٕ ٥ ــ ــ١ ١٥غ ــْٛه١ قا١ْْٛن ( ن
 َٛت١َٓٝ١ٖ١ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ض٢٥٠ د١ْابت ِضاغن٠ ، غٛثاؽ.

َٝكري٣ غ١ضؤى:  َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ١٥ظري خإ

َٜع ١٥ظري عُط اظيس:  ب١ِض
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض
َٝط٠ ١ََٖٛٚإ ١٥ظاْري ن١ نات٢َ باؽ ١٥نط٣َ ١٥َي٢َ )اغيـتِٗ(   ١َُٝ ي ، َٛت١ٖـ١ّ َـ١عٓا٣ ٠ٚ١٥ٜـ١ بِطا٠ٚتـ٠ٚ١ ،     ٥

َٝه٢ قــا٢ْْٛ ١ٖٜــ١ ٥ــ١َي٢َ )  َــ١عٓا٣ ٠ٚ١٥ٜــ١ ١٥َــ١ يــ١ املااتِٗ بااس٤ٟ ستاا٢ ٜجباات اداْتاا٘  ٥ـ١ّ ن١غــ١ ١َبــس٥٠
ب١ضا١٥ت ز٠ضن٠ٚٛ ، ٥ٝتٗا١َن٣١ ي١غ١ض ٥ٝػجات ب٠ٚٛ ، بؤ١ٜ د١ضضي١ن٣١ ي١غـ١ض تـ١سكٝل بـ٠ٚٛ ، بؤٜـ١ بـ١      

َٝـط٠        َٛت١ٖ١ّ ْا٣ٚ ٖات٠ٚٛ ، ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ ١ْٝ َٝػـتا ي َُٝـ١ بـ١ؽ ساَيـ١ ١ْؾػـ١ٝن٣١ ٥ ؾ١نُإ ١ٖب٢َ ن١ٚات١ ٥
َٝو يـ٣٠ٚ١ ١َغـ١ي١ٕ َـٛدطِٜ       61ت١سسٜس ز٠ن١ٜٔ ، ١٥ٜٚـ بؤ٣٠ٚ١٥ يـ١ َـازز٠ )   (٣ قـا٢ْْٛ عكٛباتـا ٜـ١ن

٥ٝسضان٢ ي١ز٠غت زا ، ١٥ٚ نات١ ١٥ٚ ن١غـ١ ، ٥ـ١ٚ َٛت١ٖ١َـ١ ٥ـ١تٛاْط٣َ ١َغـ١ي١ٕ َـ١ٚاْٝع٢ بـؤ زا٥ـ١ْط٣َ ،         
َٝه١  َٝـط٠ َُٖٛٝـ١ ٠ٚنـٛ خـؤ٣       ١ٜع٢ٓ ١ٜن ي١ َاْٝع١نا٢ْ بؤ ٣٠ٚ١٥ عكٛب١ن٣١ ي١غ١ض٣ ت١ْؿٝع بـ٢َ ، بؤٜـ١ ي

َٝت٠ٚ١ ْا٠ٚن١ ، غٛثاؽ. َٓٝ  سي
َٝك  َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ض

١ٜ٠َٛٝ ، ١٥ٜه١ٕ ب١ن٢؟ س١ظز٠ن١ٕ ز٠ٜه١ٜٓ١ ز٠ْكسإ.  .ؾ١ضَٛٚ ناى ؾٛإ بِطٜاض بِطٜاض٣ ٥
َٜع ؾٛإ عبسايهطٜ  ِ د ٍ:ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض
لكٌ ممازض١ نٌ َِٓٗ اىل اخسٙ َٔ ثالث١ ضآٛات ،  ( ي١ ٠ٚ١٥ي١ٕ ٖات٠ٚٛ ٥ٝٓذا ن١ ١٥َي٢َ )ٚال 34ي١ َازز٣٠ )

َٝط٠ ١ٜع٢ٓ ظؤض ٚاظس١ ْاَي٢َ ١ْخؤؾ١ ،  لتٛىل ؾشـ املتُٗني احملايني يتكدٜس سايتِٗ ايٓؿط١ٝ  ١ٜع٢ٓ ١َ١٥ ي
َٝت )يٝذ١ٓن١ ساَي١ت٢ ١ْؾػ١ٝن١  ٚ ايسدٛع اىل ٖري ١٥نا ، ساَي١ت٢ ١ْؾػ٢ ١٥ّ ن١غ١ ت١ٚا٠ٚ ٜا ١ْخؤؾ١؟ ،ْاَي

َٝط٠زاٜـ١ ب١ِضاغـت٢ نـْٛه١ ي١ساَيـ١ت٢ تـطا ، يـ١ ساَيـ١ت٢         ًَؿالِٗ ايطابك١ املسق١ٝ ٚاىل اخسٙ َٝؿـ١ن١ ي ( ١َ١٥ ن
َٜو ستا٢َ ظٜط٠ى ١ٜ١ٖ ١٥َي٢َ ١٥ّ ن١غ٣١  ١ٜ١ٖ ، ١٥ٚ ناتـ١  تاٚا٢ْ نطز٠ٚٚ ساَي١ت٢ ١ْؾػ٢ ن١ ت١بٝعٝا ١ْٖس

١َسه١َ١ زاٚا٣ يٝذ١ٜ١ٓن٢ تٛب٢ ١٥نا بؤ ؾ١سل ١َ١٥ ١ٜٚ١٥ ب١ِضاغت٢ ، ١ٜع٢ٓ ٥ـ١ب٢َ ١٥َـ١ ٜـا غـٝاغ١ن١     
بؤنـ٢ ٚا٥ـ١َي٢َ؟ ١٥طـ١ض    يتكدٜس سايتِٗ ايٓؿطا١ٝ ٚ َطاؤٚيٝالِٗ اؾٓا٥ٝا١     بكؤِضزض٣َ ي١ ، نْٛه١ باؾ١ ز٠َي٢َ )

١َُٝ َٛت١ؾٝكري ن١ ١َ١٥ ١ْخؤؾ٢ ١ْؾػ١ٝ ، د ١َُٝ َٛت١ؾٝل بري ي١ ٜاغان١ نـ١ ١٥َـ١   ؾٝع١ًٕ ٥ َٟ ١٥ط١ض ٥ اض
ٞ ؾٝع١ًٕ ١ْخؤؾ٢ ١ْؾػ١ٝ َٛت١ٖ١ّ ١ْٝ نْٛه١ ٠ٚ١٥ ب١ )إ  ( تاٚا١ْنـ٣١ ٥ـ١صتاّ زا٠ٚ َـٔ    عدّ ادزان٘ ٚعا

ــ٢        ــ١ِض٣ٚٚ ١ْؾػ ــ١ع٢ٓ ي ــ١ب٠ٚٛ ، ٜ ــٞ ْ ــ٠ٚ١ ٠ٚع ــْٛه١ ٥ ــ١ ٚ ن ــ١ضز٠ّ ١َسه١َ ــ١ ب َٝو ١٥خي١َ ــاب ــ١ ض سٝػ ب
َٝه٢ )نا١َٜٓٛ َٝٔ ي١ ض٣ٚٚ ت١ناٌَٝ ١ْٝ ، ٥ٝٓػاْ ًَ َٜه٢ ب ٍَ( ١ْٝ تا َٔ بٝد١َ١ ب١ضز٢َ٠ ١٥ٚ ٜاغا١ٜٜٞ تاٚاْباض

 ْؿػ٠ٚ١ٝٝ غاؽ سهّٛ ١٥زا ، ظؤض غٛثاؽ
َٝكب١ض  ط٣ غ١ضؤى:َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د

خؤ٣ ٠ٚ١٥ْس٠ َْٛاق١ؾـ١ ٖـ١َيٓاطط٣َ ٜاغـان١ باغـ٢ ١ْخؤؾـ٢ ١ْؾػـ٢ ز٠نـا ، ن١ٚاتـ١ ٖـ١َٛٚ ؾـت١ناصيإ يـ١            
٣٠َٛٝ ١ْخؤؾـ٢ ١ْؾػـ٢ يـ١    َُٝـ١ باغـ٢ ٥ٝذطا٥ـ٢ ْانـ١ٜٔ ، باغـ٢ ٜاغـا١ٜن١          نٛاضن ٚ ٜاغـا١ٜ بـاؽ ز٠نـ١ٜٔ ، ٥

َٝؿن ١ْخؤف ب١ْٚٛ زٚا٢ٜ نـؤٕ ٥ٝػـجات ز٠بـ٢َ     َٝػتا ضٜعا٣١ٜ ١٥ٚ َٛت١ٖ١َا١ْ ز٠ن١ٜٔ ن١ ث ١َُٝ ٥ ز٠ن١ٜٔ ٥
             ٛ َُٝـ١ يـ١ قا١ْْٛنـ١ ١َب١غـتُإ ٠ٚ١٥ٜـ١ ٠ٚنـ َُٝـ١ ْٝـ١ ، ٥  نؤٕ ٥ٝػـجات ْـاب٢َ؟ ٥ٝؿـ٢ ١َسه١َ١ٜـ١ ٥ٝؿـ٢ ٥
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نـ١ ٥ـ٣٠ٚ١    ن١ ١ْخؤف ب١ْٚٛ ، ن١ ب١ٖؤ٣ غ١ب١ب٢ ١ْخؤؾ٠ٚ١ٝ ضٜعا٣١ٜ ١٥ٚ َٛت١ٖ١َا١ْ به١ٜٔ َٛؾ١ضٜ 
 ١َعٓا٣ تط ، ب١َي٢َ ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف. نطز٠ٚٚ ، ٣٠ٚ١٥ ١ْى ب١

َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ِض  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض

باغـ٢ بريؤن١نـ١ ١٥نـ١ّ ، ٜـ١ع٢ٓ بـؤ      َٔ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ١ْى يٝص٣١ْ ٖاٚبـ١ف ، يـ١ ِضاغـتٝا َـٔ     
١َُٝ بريؤن١ن١ ١َُٖٝٛ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥اٜـا َٛت١ٖ١َـ١ ، َٛت١ٖـ١ّ ْٝـ١؟ ٥ـ٠ٚ١ بـؤ يٝصْـ٣١ ٜاغـاٜٞ ،          يٝص١ْن٣١ ٥
ب١اَلّ بريؤن١ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ يٝص١ٜ١ْنت ١ٜ١ٖ ، يٝص١ْن١ نـاض٣ تـٛب عـ١ززي ٥ـ١نات ، يـ١ زازطـا٠ٚ ٥ـ١ّ ن١ٜػـا٣١ْ         

َٜت بؤ ٣٠ٚ١٥ ١ٜن ٣ بهات٠ٚ١ ، ٥اٜا ١٥ّ ن١غ١ ١ْخؤؾ٢ ١ٜ١ٖ ٜا ١ْٝت٢؟ ب١اَلّ ٥اٜـا ١٥َـ١ تاٚاْبـاض٠ ٜـإ      بؤز
َٜص٠ض٣ نؤ١َاَل١ٜت٢ بؤ ي١ْاٚ يٝص١ْنـ١ ْٝـ١    تؤ١َتباض٠؟ ٠ٚ١٥ ١َغ١ي١ ٜاغا١ٜٝن٣١ بؤ١٥ٚإ ، ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥ تٛ
 ، ي١ ِضاغتٝا ١٥ّ يٝص١ٜ١ْ ٥ٝؿ٢ ٥ـ٠ٚ١ ْٝـ١ ْـ١خؤف ناض٠غـ١ض بهـا ، ٥ـ١ّ يٝص١ْٜـ١ تـ١ْٗا ١٥ٜـ٣َٚ١ بِطٜـاض بـسا           

ي١غ١ض ٣٠ٚ١٥  ١٥ّ ن١غ١ ١ْخؤؾ١ ٜا ١ْخؤف ١ْٝ ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٠ٚ١٥ؾ٢ نـ١ز٠تٛا٢َْ ٥ـ١ّ بِطٜـاض٠ بـسا تـ١ْٗا      
َٜص٠ض٣ نؤ١َاَل١ٜت٢ ْاتٛا٢َْ ١٥ٚ بِطٜاض٠ بسات ، نؤٕ َٛت١ٖ١ّ ز٠تـٛا٢َْ ٥ـ١ٚ زاٚاٜـ١ بهـات؟ بـ١َي٢       زنتؤض٠ ، تٛ

َٝو ن١ ١ْخؤؾ٢ ١ْؾػٝؿ٢ ١ٖب٢َ ١ْٖس٣َ ساَي١ت٢ ١ْخؤؾ٢ ١ْؾػ٢ ٣٠َٛٝ ١٥تانـ١  ِض٠ْكـ١      ن١غ ١ٜ١ٖ نـ١ ب١ؾـ
١٥ٚ ن١غ١ ٥ٝسٜعاٟ ٠ٚ١٥ بها ي١ نات٢ ١٥صتاّ زا٢ْ تاٚا١ْن١ٜا ١٥ٚ ١٥تان٣١ بـؤ ٖـات٠ٚٛ ٥ـ١ٚ نـاض٣٠ نـطز٠ٚٚ ،      
ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ب٢َ ١٥ٚ َاؾ١ف ب١ ١ْخؤف بس٠ٜٔ ن١ ١٥ٜٚـ ١٥ٚ زاٚا١ٜ ق١ٜس بها ، ٜاخٛز ١٥ٚ غهااَل١ٜ ق١ٜس 

١٥صتاَسا٢ْ تاٚا١ْن١ ٥اطا٣ ي١ خؤ ْـ١ب٠ٚٛ ، ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ تاٜب١تـ١ بـ١ ٥ٝـساع       بها ن١ ١ْخؤؾ٢ ١ٖب٠ٚٛ ي١نات٢ 
َٜت؟ ١٥ّ يٝص١ٜ١ْ ٥ٝؿ٢ ناض٠غ١ضنطز٢ْ ْـ١خؤف ْٝـ١ تـا٠ٚنٛ بِطٜـاض بـسا نـ١        ٥اٜا ن٣١ نؤتاٜٞ ب١ّ ٥ٝساع١ ز

َٝت ٜا نؤتا٢ٜ ْ َٜت١ ال٣ زازطا ن١ ١٥ٚ بِطٜاضت ، ٠ٚ١٥ ١ٜ١١٥نؤتاٜٞ ب١ ٥ٝساع ب ْٗا ٥ـ١ّ  ، تـ١  ١٥زا ٣ نؤتاٜٞن١ٚ
 بِطٜاض ي١ ب٢ْٚٛ ١ْخؤؾ٢ ٜاخٛز ١ْب١ْٚٛن٣١ ١٥زات ، ظؤض غٛثاؽ. 

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض
َٜع د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ  ب١ِض

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  :/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغكب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض

َٝؿـٓٝاض   َٝٓري َـٔ ث ١َُٝ نؤتاٜٞ ب١ّ َْٛاق١ؾ١ٜ١ ب َٜهِ ١ٖٜـ١ ، ٖـ١ض٠ٖٚا ١ْٖـس٣َ دـاض ؾـ١ضت ْٝـ١       بؤ٣٠ٚ١٥ ٥
َٝه٢ تــط     َِٝ ٜــ١ن ــ ًَ َٝطزض٣َ َٛت١ٖــ١ّ بــ٢َ ي١ٚا١ْٜــ١ َــٔ ١ْؾػــ١ٕٝ تــ١ٚاٚ ْــ١مب ب ٥ــ٣٠ٚ١ يــ١ ١َسه١َــ٠ٚ١ ٥ــ١ْ
د١ضضي١ٜ١ن٢ ب١ضاَب١ض نطزّٚٚ ي١ خؤ٠ٚ١َ ، نـْٛه١ ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـ١ ز٠ضْٚٚٝاْـ١ ظؤض دـاض )ٖايٛن١ًٜؿـٓٝإ       

َٝت ٖٝٓٝـإ نـطز٠ٚٚ   ١ٜ١ٖ( ١ٜع٢ٓ ظؤض داض ؾت ب١ ٖٝٓٝإ زا َٜت ٚا ٥ـ١ظاْ ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ١٥طـ١ض بهـط٣َ بـ١       ز
َٝبه١ٜٔ ......زعا١ٜ املسق٢ احملايني َٔ احملانِ)  ( ١٥تٛاْري ٠ٚ١٥ ؾت١ن٢ ٚا٣ ي

 ظؤض غٛثاؽ.
َٝكط٣ غ١ضؤى:  َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض
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َٜٓٝ َٜه٢ تط ١ْط١ِض َُٜإ ي١ غٝاغ١ن١ ب٢َتها١ٜ ٣٠ٚ١٥ قػ٣١ نطز با داض  ؾ١ضَٛٚ ِضؤشإ خإ  .٠ٚ١ ، با طٛ
َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ   ب١ِض
َٜٝٛػت٢ ب١ ِضْٚٚهطزْـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١ ، ١ٜنـ١َٝإ باغـ٢ ٥ـ٣٠ٚ١ نـطا نـ١ يـ١ نـات٢ ١٥صتاَـسا٢ْ            ت١ْٗا زٚٚ باب١ت ث

َٝطا  ١َٓٝنطا١ٜ؟ ٠ٚ١٥ ي١ ٜاغاٟ غـعازا٢ْ ع َٝط٠ باؽ ١ْنطا٠ٚ١ٜ ٚ ٥اَاش٣٠ ث غـاَي٢   111قـ٢ شَـاض٠   تاٚا١ْن١ يؤ ي
ال ٜطأٍ دصا٥ٝا َٔ نإ ٢َ )َي( بِطط٣١ ١ٜن١ّ ١٥ٚ باب١ت١ س١غِ نطا١ٜ ز٣61٠ ١َٖٛاض نطاٚ ي١ َازز٠ )1969

ٚات١ ت١ْٗا نات٢ ٥ـ١صتاّ زاْـ٢ تاٚا١ْنـ١    ٚقت ازلهان اؾسا١ ؾاقد االدزاى اٚ ازاد٠ يًذٕٓٛ اٚ عا١ٖ يف ايعكٌ  
١٥ٚ ٜاغا١ٜ ١َٖٛٚ باغ٢ ١ْ خؤؾ٢ ملتُٗني  ٜإ )املتُٗني املسق٢  زعا١ٜ املسق٢ اططْك١ ، غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ )

ز٠ضْٚٚــ٢ ز٠نــا تــ١ْٗا يــؤ ططْكــ٢ باب١ت١نــ١ ٥ــ١ٚ ز٠ضٚاظ٠ٜــ١ نــ١ْس َازز٠ٜــ١ن٢ ت١ضخاْهطاٜــ١ بــؤ ٥ـــ١ٚ             
َٛت١ٖ١َا٣١ْ ن١ ٚا طَٛإ ز٠نط٣َ ال٢ْ١ٜ ز٠ضْٚٚٝإ ت١ٚاٚ ١ْٝ يؤ زَيٓٝا بٕٛٚ ي١ نات٢ ١٥صتاّ زا٢ْ تاٚا١ْن١ 

ــ٢ْ١ ز ــؤ٣       الٜ ــ١ض خ ــ١ ١٥ط َٜٔ يؤٜ ــط ــ١ ز٠ن ــ١ٚ يٝص١ْٜ ــت٣١ ٥ ــ٠ٚٛ ٥اِضاغ ــ١قاَكري ب ــ٠ٚٛٚ غ ــاٜٞ ب ــإ ٥اغ ٠ضْٚٚٝ
َٛت١َ١ٖ١ٚ ١ْخؤؾٝؿ١ طَٛإ ز٠نط٣َ ي٣٠ٚ١ ن١ ال٢ْ١ٜ ز٠ض٢ْٚٚ ت١ٚاٚ ١ْٝٚ يؤٜـ١ ٥اِضاغـت٣١ ٥ـ١ٚ يٝص١ْٜـ١     

،  (بــ٢٢َ املااتُٗنيٜااإ )املسقاا )املااتُٗني املسقاا٢ ب٢َز٠نــط٣َ ٖــٝض يــ١ ْــا٠ِٚضؤن٢ َازز٠نــإ ْــاطؤِضزض٣َ ١٥طــ١ض  
غٝاغ١ن١ ب١ؽ باب١ت١ن١ بٛٚ ١ٜن ببٝت٠ٚ١ ب١ْٝػب١ت ١٥ٚ )تؿـهٌ دتٓـ١ ْؿػـ١ٝ ( ١٥َـ١ يـ١ َازز٠نـا٢ْ تـط        
َٜعطـا ١ٖٜـ١ ، يٝصْـ٣١        ١َٖٛٚ ٥اَاش٠َإ ب٣٠ٚ١ نطز يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ١ْؾػٞ ي١غ١ض ٥اغـت٢ ٖـ١ض غـ٢َ ثاض

٢َٝ ٜاغـاٟ ٠ٚظاض٠تـ   َٝػتا ١ٜ١ٖ نْٛه١ ب١ث ٢ ت١ْسضٚغـت٢ ز٠غـ١اَلت زضاٜتـ١ ٠ٚظٜـط بـ١      ت١ْسضٚغت٢ ز٠ض٢ْٚٚ ٥
َٝٓا٢ْ يٝص٣١ْ تاٜب١ت ٚ .... َٝهٗ  ث

َٜع ٠ٚظٜط ِضْٚٚـ٢ نـطز٠ٚ٠ نـ١     ٠ٚ١٥ ؾ١ضق٢ ١ٜ١ٖ ٠ٚ١٥ يٛد١ٓن٢ زٜه١ٜ١ دك١ ي١ٚ غ٢َ يٛد١ٜ١ٟٓ ، باؾ١ ب١ِض
ثػجؤِض٣ ي١ٚ بٛاض٣٠ ظؤض ن١َ١ غ٢َ ٖـ١ض ْٝـ١ ، غـ٢َ يٝصْـ١َإ ١ٖٜـ١ يٝصْـ٣١ ت١ْسضٚغـت٢ ز٠ضْٚٚـ٢ ي١غـ١ض          
٢َٝ ١٥ٚ َازز٠ يٝصْـ١ن٢ زٜهـ١ زضٚغـت ز٠نـط٣َ ٠ٚظٜـط زاٚا٣ نـطز ٥ـ١ٜٚـ         َٝػتا ب١ث َٜعطا ٥ ٥اغت٢ ١ٖض غ٢َ ثاض
َٜعطا١ٜى زٚٚ يٝص١ْ ي١ بـٛاض٣ ت١ْسضٚغـت٢    َٜت١ غ٢َ يٝص١ْ ، ١ٜع٢ٓ ي١ ساَي١ت٢ ن٢َ١ ثػجؤض٣ ي١ ١ٖض ثاض بهط

٢َُٜ نٛضزغتإ ، ؾ١ف ز٠ض٢ْٚٚ ١ٖب٢ ٠ٚ١٥ ظ٠ظي١ت ١ْٝ ، يؤ١ٜ ١٥ط١ض ١ٜى يٝص١ْ ١ٖب٢ ي١غ١ض ٥ اغت٢ ١ٖض
٢َُٜ نٛضزغتإ ظؤض٠ ....  يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ يؤ ١ٖض

َٝكط٣ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض

خؤ٣ َٛؾه٣١ًٝ ١ٖض٠ ١٥غاغ٢ يـ١ ٖـ١َٛٚ زْٚٝـا نـ٢َ١ زنتـؤض٣ ثػـجؤض٠ يـ١ بـٛاض٣ ١ْؾػـٝا ، بؤٜـ١ تـؤ يـ١             
َٞ ت١ؾهٌٝ بهط٣َ بؤ ١َٖٛٚ ساَي ١تـ١نإ ظؤض ظؤض ساَي١تـ١ن٢ ت١بٝعٝـ١ ،    َٛساؾ١ظ١ٜ٠ى ١٥ط١ض ١ٜى يٝص١ْت ث

 ؾ١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط.
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  :/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغكب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض
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َِٝ ي١غ١ض ٖـ١َٛٚ َٛساؾ١ظ٠ٜـ١ن٢ يٝص١ْٜـ١ن٢ ١ْؾػـ٢ زضٚغـت نـط٣َ بـؤ ت١غـٗٝ ت١ بـؤ           ًَ ٣١َ١٥ ن١ َٔ ١٥ٜ
َٝو ز٣٠ ؾٛضت١ زٚٚ ، غ٢َ غ١ٜاض٣٠ ي١ط١اَل ستان١ُ بؤ خ١َيو ، ١َغ١ي١ٕ ١ْخؤؾ٢َ ْاتٛ ا٢َْ ي١ ظاخؤ َٛت١ٖ١َ

َٝطٚ زٚاٜــ٢   َٝــط٣ بــؤ ٖــ١ٚي َٝــط٣ ٚ بٝٓ بــ٢َ خــؤ ظؤض دــاض د١ضضيــ١نا٢ْ قٛضغــ١ زٚٚ ، غــ٢َ غــ١ٜاض٣٠ ي١طــ١اَل بٓ
َٜعطاٜـ١ى  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ي١ ١ٖض ثاض َٜو ٠ٚ١٥ ظ٠ظي١ت١ ، بؤ١ٜ ث َٟ ٠ٚ ٜا ي١ ن١الض٠ٚ٠ تؤظ  بطٚات٠ٚ١ ٜا ي١ ق١اَلزظ

 يٝص١ٜ١ْن٢ ت١ْسضٚغت٢ ز٠ض٢ْٚٚ ١ٖب٢َ ، ظؤض غٛثاؽ.
َٝكط٣ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض

١َب١غتٝإ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١َٖإ يٝص٣١ْ ن١ ١ٜ١ٖ يٝصْـ٣١ ستاؾـ١ظ٠  بـؤ ٥ـ١ٚ ساي١تـ١ف ٥ٝشايـ١ٟ ٥ـ١ٚ يٝصْـ١         
َٟ، ؾ١ضَٛٚ َٟ ٜإ ت١ؾهًٝٞ يٝص١ٜ١ْنٞ تط بهط  بهط

َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٜ  ع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض

َٟ ، َازز٠نـ١ بـ١ٚ               َٞ يٝصْـ١ٟ ْـٛ َٟ ، غـ َٝؿـٓٝاضٟ ٥ـ٠ٚ١ت نـطز٠ٚٚ نـ١ يٝص١ْٜـ١نٞ تـط زضٚغـت بهـط د١ْابت ث
١ٜ٠َٛٝ زاَاْطؾت٠ٚ١ ي١ ال١ٜٕ ١ٖضزٚٚ يٝص١ْٟ ت١ْسضٚغك ٚ ٜاغاٜٞ  ؾ

 :26اغياز٠ 
يٓؿطاٞ ايعااّ ٜطاُِٝٗ    طب١ٝ ْؿط١ٝ يف نٌ قاؾع١ َٔ ثالث١ اطبا٤ اختؿاؾاٝني يف ايطاب ا  اٚال: تؿهٌ دت١ٓ 

 ؾشاـ املاتُٗني   ٚشٜس ايؿش١ اٚ َٔ خيٛي٘ ٚاللكٌ ممازض١ ناٌ َآِٗ يف ٖارا اجملااٍ عأ ثاالخ ضآٛات لتاٛىل        
 تكدٜس سايتِٗ ايٓؿط١ٝ َٚد٣ خطٛزلِٗ ع٢ً اْؿطِٗ ٚع٢ً اجملتُع.احملايني ايٝٗا ي

سٚز٠ ؾشاـ سايتا٘ ايٓؿطا١ٝ بٓاا٤     ثاْٝا: اذا ٚددت اؾٗات اييت لتٛىل ايتشكٝل اٚ احملان١ُ يف قك١ٝ املاتِٗ قا  
اٚ قاَٞ ايدؾاع اٚ االدعا٤ ايعاّ ؾٝشاٍ  ٘عًٞ اغتباٙ باؾابت٘ باقطسان ْؿطٞ اٚ بٓا٤ ع٢ً طًب املتِٗ اٚ ذٜٚ

 طيب عك٘.املساقب١ ايدقٝك١ ٚلكدِٜ لكسٜس اىل ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓؿط١ٝ يؿشؿ٘ ٚٚقع٘ ؼت املػاٖد٠ ٚ
ايؿكس٠ ايجا١ْٝ َٔ ٖرٙ املاد٠ اىل ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓؿطا١ٝ خاالٍ َاد٠ اقؿااٖا      ثايجا: لتِ اساي١ املتِٗ املرنٛز يف

اًدـ عٔ قك١ٝ املاتِٗ بٗاا    َاضبع١ اٜاّ َٔ لازٜذ االساي١ َٔ احمله١ُ املدتؿ١ ٚؾل ايُٓٛذز اـاف َػؿٛع
اىل ؾٓا١   َٚالبطالٗا ٚ اٟ َعًَٛات اٚ لكازٜس طب١ٝ اٚ ادتُاع١ٝ عٔ سايت٘ ٚلعط٢ ْطد١ َٔ منٛذز االساي١

 ايؿش١ ايٓؿط١ٝ يف احملاؾع١
زابعا: ٜدع٢ املسٜض املتِٗ احملاٍ اٛدب ايؿكسلني )ثاْٝا ٚ ثايجا  َٔ ٖارٙ املااد٠ يف ٚساد٠ عٝالدٝا١ َػًكا١      

ايًذٓا١ ايطبٝا١ ايٓؿطا١ٝ بػاهٌ دٚزٟ يٛقاع لكسٜاس عأ سايتا٘          ٢ؼت االغساف ايطيب ايٓؿطاٞ ٜٚعاسض عًا   
 ٚيٝال٘ خالٍ َد٠ ثالثني َٜٛا قابال يًتُدٜدايٓؿط١ٝ َٚد٣ ادزان٘ يتؿسؾال٘ َٚطؤ

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض

ٍَ زا ْٝـ١؟ )  34َازز٠ٟ ) َٞ ي١طـ١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ي١ ١٥غًٞ ثطؤش٠ن١ ن ٠َٟٛٝ خٛ ( نـ١ؽ  3( ب١ٚ ؾ
ٍَ ١ْٝ، ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط  ي١ط١

َٝطٜعإ امسا َٜع ب  عٌٝ غ١ض١ْٖط:ب١ض
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 (27( ن١ ١٥نات١ َازز٠ٟ )35َازز٠ٟ )

   َٔ ٖرا ايكإْٛ َا ًٜٞ:34لتدر ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓؿط١ٝ ايعدي١ٝ عٓد اساي١ املسٜض املػاز ايٝ٘ يف املاد٠ )
 لكدٜس سايت٘ ايٓؿط١ٝ َٚد٣ لأثريٖا ع٢ً ادزان٘ ٚ ازادل٘ ٚازلهان اؾسا١.-1
 جٛي٘ اَاّ احمله١ُ ٚايدؾاع عٔ ْؿط٘.اَها١ْٝ َ-2
 َد٣ خطٛزل٘ ع٢ً ْؿط٘ ٚع٢ً اجملتُع.-3
 .ايتٛؾ١ٝ بعالد٘ يف ٚسد٠ عالد١ٝ َػًك١ اىل سني شٚاٍ خطٛزل٘-4
 

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 (35َازز٠ٟ )
َٝهسا ١ْخؤؾٞ ْاٚبطاٚ ي١ َازز٠ٟ ( ٟ ١٥ّ ٜاغا١ٜ بؤٟ ِض٠ٚا١ْ نطا 34) يٝص١ْٟ ثعٜؿهٞ ز٠ضْٚٚٞ زازٟ ي١ نات

 ، ١٥ٚا ١٥ّ ناضا١ْ ١٥نات:
َٝهطزْٞ ي١غــ١ض زضى نــطزٕ ٚ تٛاْػــك ٥ــرياز٠ يــ١ نــاتٞ تــاٚإ   -1 خ١ََ ْــسْٞ بــاضٟ ز٠ضْٚٚــٞ ٚ ِضاز٠ٟ نــاضت

 نطز١ْن١ٟ زا.
 تٛاْاٟ ي١ب١ضز٠ّ زازطا ٚ ب١ضططٟ نطزٕ ي١خؤٟ.-2
 ِضاز٠ٟ ١َتطغٞ ي١غ١ض خؤٟ ٚ ي١غ١ض نؤ١ََيكا-3
 ِضاغجاضزٕ ٚ ناض٠غ١ض نطزْٞ ي١ ١ٜن١ٜ١نٞ ناض٠غ١ض نطزْٞ زاخطاٚزا تا ناتٞ ١َْاْٞ ١َتطغ١ٝن١ٟ-4

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف
َٜع ١٥ظري عُط اظيس:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ٍَ ز٠قٞ َازز٠ن١ٜ١  يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ي١ط١

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ضؤى:ط٣ غ١ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:-ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ٍَ ز٠قٞ َازز٠ن١ٜٔ ١َُٝف ي١ط١ ٥ 

َٝ َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:كب١ض

َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ )٥اؾك خإ، زنتؤض ب١ؾري، تاضا خإ، ناى ١ْشاز، ٥ا١ْٖط خإ(، ؾ١ضَٛٚ ٥اؾك خإ َٞ ت  ن
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 َٜع ٥اؾك ععٜع قاحل:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

اَهاْٝا١  -( نٛاض ساَي١ت ْٛٚغـطا٠ٚ نـ١ ٠ٚنـٛ تـ١قِٝ ، يـ١ خـاَيٞ ز٠ّٚٚ ْٛٚغـطا٠ٚ )       35غ١باض٠ت ب١ َازز٠ٟ )
لكدٜس سايت٘ ايٓؿط١ٝ َٚد٣ لأثريٖا ع٢ً ببٛضٕ ١ٜن١زتاض ْٛٚغطا٠ٚ )َجٛي٘ اَاّ احمله١ُ يًدؾاع عٔ ْؿط٘ ، 

َٝــو ٥ــ١نات، نــ١ تٝــازا هااان اؾسااا١ ، ادزاناا٘ ٚازادلاا٘ ٚازل ١٥َــ١ نــاتٞ د١ضضي١ن١ٜــ١ نــ١ ٥ــ١ٚ ١ْخؤؾــ١ تاٚاْ
َٟ ٥ـ١ٚ      َٟ ن١ ٠ٚظعٞ نؤ١ْ ي١ ناتٞ د١ضضي١ن١زا ، ٥اٜا ١٥ٚ ن١غ١ ن١ ١ٜنػـ١ض د١ضضي١نـ١ ٥ـ١نط ت١زٜٚٔ ١٥نط

َٝهـسا    َٝيَن؟ يـ١ ٖـ١َٛٚ ساَي١ت نـ١ْس   يٝص١ْ تٛب١ٝ ساظض٠ ن١ ٠ٚظعٞ ت١ْسضٚغك ١ْؾػٞ ١٥ٚ ن١ٜػ١ ١َٖيبػ١ْك
َٞ، ٜإ ال١ْٜٞ نـ١ّ )  َٞ ١ْن َٜهٝؿٞ ث َٝت ، ١٥ط١ض ن١ْس ِضؤش َٞ ١٥ن َٜهٞ ث َٝط َٞ    24ناتصَ َٞ ١ْنـ َٝطٟ ثـ ( ناتـصَ

َٟ ت١قُٝٞ ١٥ٚ ن١ٜػ١ به١ٜٔ ، ن١ٚات١ ي١ زٚاٟ ) ١َُٝ ١٥َا١ْٚ َٟ ٥ـ١ٚ     24ن١ ٥ َٝط٠ن١ نـ١ تـ١قِٝ ٥ـ١نط ( ناتصَ
َٝٔ ي١ َٞ ١٥َي َٝهٞ تطٟ ١ٜ١ٖ ، ن١ ٠ٚظعٞ ت١قُٝٞ ث غ١س١ٟ ١ْؾػٝؿسا، ١٥ٚ ساَي١ت١ٜ١ ن١ ت١قُٝٞ  ن١غ١ ٠ٚظع

َٟ، ي١ّ ١٥غـٓا٥ٞ ٠ٚقـك ٥ريتٝهـاب نطزْـٞ د١ضضي١نـ١ نـ١ ظؤض        َٜٝٛػت١ ٠ٚ١٥ف ٥ٝعاؾ١ بهط َٟ ، ث ١ْؾػٞ ١٥نط
َٞ يـ١ٚ ناتـ١زا        َٟ، نْٛه١ س١ظ ١٥ن١ّ ٠ٚ١٥ْـس٠ ز٠غـت ٚ بـطز بـ ١َساَي١ ، َٔ زاٚا ْان١ّ ١٥ٚ بِطط١ٜ١ ١َٖيبكري

َٟ ت١قُٝٞ ١ْؾػٞ به َٟ )سايـ١       بتٛاْط َٝـو ٥ٝعاؾـ١ بهـط َٟ بؤ ن١ٜػ١ن١ ، ب١اَلّ زاٚاٟ ٥ـ٠ٚ١ ١٥نـ١ّ خاَي املاٛدع  ط
َٟ ن١ٜػـ١ن١ ساَيـ١تٞ       ايٓؿطٞ ٚقت لكِٝ ،  َٟ ٥ـ١ٚ ناتـ١ٟ تـ١قِٝ ٥ـ١نط َٟ، ٠ٚ١٥ تؤَاض بهط ٠ٚ١٥ف ٥ٝعاؾ١ بهط

َٝؿٛٚزا يـ١ ضٟٚٚ قـاْْٛٞ ٚ ١ْؾػـٝـ ٠ٚقـك تـ١قِٝ ب١الَا      ْـ٠ٚ١  نؤٕ ب٠ٚٛ؟ نْٛه١ خؤمشإ ي١ بِطط١ناْٞ ث
َٝٝسا ١ٜ١ٖ ، غ١باض٠ت ب١ خاَيٞ نـٛاض٠ّ ْٛٚغـطا٠ٚ )   ايتٛؾا١ٝ  ١َغ١ي١ٜ١نٞ ططْط ب٠ٚٛ ، ي١ بطط١ناْٝـ زا ت

َٜتـــ١ ْـــاٚ بعالدااا٘ يف ٚساااد٠ عالدٝااا١ َػًكااا١ اىل ساااني شٚاٍ خطٛزلااا٘ ،  ٜـــ١عين ١ٜنػـــ١ض ْٛٚغـــطا٠ٚ غط
   َ ازز٠ٜــ١ى ٥ــ١ٚ ٠ٚسس٠ٜــ١نٞ عٝ دــٞ َٛغًــ١م ٚ غــ١ض٠ضاٟ ٥ــ٠ٚ١ٟ ١ْْٛٚغــطا٠ٚ ٥ٝػــتٝٓاز٠ٕ بــؤ غــ١ض ض 

َٜهــٞ َٛغًــ١م ، ٚ ظؤض بــ١ نــطا٠ٜٚـ ْٛٚغــطا٠ٚ )  َٜتــ١ ْــاٚ شٚٚض َٟ؟ نــ١ ١٥خط اىل سااني شٚاٍ ٥ٝذطا٥اتاْــ١ بهــط
َٝؿـتإ   خطٛزل٘ ٖ َٔٝ ًَـ َٝو ١ْنٔ ب١الٜا ب (، ١َ١٥ ظؤض ١َتات١ٝ ، ١َ١٥ نؤٕ؟ ن١ٟ؟ بؤ صي١ْٚٛ ي١ٚا١ٜ١ْ ن١ٜػ

ٕ بؤ ن١ٜػ١ن١ ، بـ١اَلّ ١٥طـ١ض غـ١ٜطٟ ١ْقـ١ن١     ختٛض٠تٞ ظٚاٍ ١ْب٠ٚٛ ، َٔ زَيٓٝاّ ي١ َتُا١ْٟ ب١زٚازانٛٚ
َٝري ٠ٚاَل         ًَـ َُٝـ١ ب َٝهٞ ظؤض ظؤض ب١غـٝت ٥ َٟ بـ١ ؾـت َٝه٢ ظؤض ظؤض ١َتات١ٝ، ظٚايٞ ختٛض٠نـ١ٟ ٥ـ١نط به١ٜٔ ١ْق

َٝري )  ًَـ َٝؿٓٝاظٟ ٠ٚ١٥ ١٥ن١ّ ن١ ب َٟ، ث َٞ ت١سسٜس بهط ايتٛؾا١ٝ بعالدا٘    -4ظٚايٞ ختٛض٠تٞ ١ْب٠ٚٛ، بؤ١ٜ ١٥ب
٠ٚ١َٓٝ بؤ ت١عًُٝات، بؤ ز٠غت١اَلتٞ ١٥َٛغ١غ١ن١، ١٥ٚإ خٛتـ١ٟ  ١ ، قُٔ خط١ عالد١ٝ َكرتس ًَ َٝ ٥ٝن ١٥ٜٗ

َٝـط٠    ٠ٚ١َٓٝ بؤ ز٠غت١اَلتٞ ١٥ٚإ، ْـ١ى ي ًَ َٝ عٝ دٞ َٛقت١ض٠سٝإ بؤ باؾن نطزْٞ ١٥ٚ ساَي١ت١ ن١ٝ؟ ٠ٚ١٥ بٗ
َٝطا ز٠ضبه١ٜٔ، غٛثاؽ ١َُٝ زٚٚ بِطٜاضٟ ظؤض خ ٥ 

َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض

 ضَٛٚ زنتؤض ب١ؾريؾ١
َٜع ز.ب١ؾري خًٌٝ سساز:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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َٞ ١٥نات ) َِٝ ٚاٜـ١ ٥ـ١ٚ )   لتدر ايًذ١ٓ ايطبٝا١ ١َْتٛقٞ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب٠ٚ١ ز٠غت ث َاْـاٟ  لتدار ايًذٓا١    (، ثـ
( 4، 3، 2، 1تــ١ٚاٚ ْــازات، ١٥طــ١ض بٝهــ١ٜٔ بــ١ )تكــسض( ٜــإ )تٛقــٞ(، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ٟ ١٥ٚاْــ١ٟ نــ١ ٖــات٠ٚٛ ) 

َأ ٖارا   ايٓؿػـ١ٝ ايعسيٝـ١    ايطبٝا١ َٟٛٚ ت١قسٜط ١٥نات، ن١ٚا١ٜ ٜإ ت١ٚق١ٝ ١٥نات، بؤ١ٜ )تكسض ايًذٓـ١  ١ٖ
 ايكإْٛ َاٜالٞ:

 لكدٜس سايت٘ ايٓؿط١ٝ َٚد٣ لاثريٖا ع٢ً ادزان٘ ٚازادل٘ ٚقت ازلهان اؾسا١. -1
َٜت بؤ الٟ يٝص١ْن١، يٝص١ْن١ َ ٛن١ي١ؾ١ بـ٠ٚ١ٟ نـ١ ٥ـ١ٚ    د١ْابٞ ٠ٚظٜط باغٞ ي٠ٚ١ نطز ن١ ١٥ٚ َٛت١َ١ٖ١ ز

نات١ ي١ب١ض ز٠َٞ ِضا٠ٚغتا٠ٚ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ساَي١ت١ غ١ضٜط٠ن١ٟ بؤ ٠ٚ١٥ بهات بؤ ٚا١ٜ؟ بـ١اَلّ ٥اٜـا ض ٠ٚغـا٥ٌٝ ٚ    
َٝػــتا ٥ٝــسضان٢ ٥ــاٚاب٠ٚٛ  ٜــإ ساَي١تــ١  َٝـ ٥ َٞ نــٛاض غــ١عات ثــ ًَــ َٝهــاْٝعَٞ ظاْػــتُٝإ ١ٖٜــ١ نــ١ ٚابهــات ب

َٝسا١ْنـ١     ك د١ضضي١ن١ ، ٠ٚقـك نٛؾـذي  َٟ ٠ٚق١ْؾػ١ٝن١ٟ ٥اٚا ب٠ٚٛ ، نْٛه١ ١٥َا١ْٚ ٚ زظ١ٜٓنـ١ ، ٠ٚقـك ي
َٝـ َا٠ٚنـ١، دـا ١٥طـ١ض ٥ـ١ّ            َٝـٓر غـ١عات ثـ ٥ٝسضانٞ ٠ٚضططٜٔ ٥اٜا ٥رياز٠ٟ ١ٖب٠ٚٛ؟ ٜإ ْـا؟ ْـ١ى نـٛاض، ث
َٝػـتا          َٝـ ٥ َٝػـتا ساَي١ت١نـ١ٟ ٚاٜـ١، بـ١اَلّ نـٛاض غـ١عات ثـ ٥ ،َٞ ًَ َٞ ب َٞ نؤٕ ١٥ّ يٝص١ٜ١ْ ١٥تٛاْ ٠ٚغا١ًٝ٥ ١ْب

٥ـ١ٚ ت١قـسٜط٠   اَها١ْٝ َجٛي٘ اَاّ احمله١ُ يًدؾاع عٔ ْؿط٘ ، ٥اٜاا  -2ضضي١ ْاظاب نؤ١ْ، ي١ ز٠ّٚٚ )٠ٚقك د١
      ،َٟ َٞ ٚ ت١قـسٜط بهـط َٞ؟ ٜإ ثاف ناى ب٠ٚ١ْٚٛ ٥ُٝهاْٝـ١تٞ َػـٛي١ن١ٟ ٥ـ١ب تا١ٖتا١ٜ ٥ُٝها١ْٟٝ َػٛيٞ ْاب

 غٛثاؽ
َٝك َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ط٣ غ١ضؤى:ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ تاضا خإ
َٜع تاضا حت  ػري ١٥غع١زٟ:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
( َٞ َٝؿٓٝاظ٠ن١ّ ١٥َي   َأ  34لتدر ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓؿط١ٝ ايعدي١ٝ عٓد اسايا١ املاسٜض املػااز ايٝا٘ يف املااد٠ )     ث

ت١قسٜطٟ ساَي١تٞ ١ْؾػٞ ١ْخؤف ي١ نـاتٞ د١ضضيـ١ ٚابـعاب ب١ْـس٠ بـ٠ٚ١ٟ ١ٜنـ١زتاض       ، )ٖرا ايكإْٛ َا ًٜٞ
١٥طـ١ض ٥ـ١ٚ َـ١ض٠ظٟ ١ْؾػـٞ     أزلهاان اؾساا١ ،   َسق٘ ايٓؿطاٞ اٚ قباٌ   ب تاضٜذ )تكسٜط سايت١ ايٓؿػ١ٝ سػ

َٟ، يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف ١٥طـ١ض ظ٠ظيـ١ت           َٞ بـؤٟ ٥ٝعاؾـ١ بهـط َٝو ١ٜ١ٖ بؤ ١٥ٚ ١ْخؤؾـ١ ٥ـ١ب َٝؿن تاضخي ١ٜ١ٖ ث
 ٠ٚ١٥ َٞ َٟ بٓٛٚغ٠ٚ١ٓ، ١٥ب َٞ ٥ٝكترياس١ن١ ي١ٚ َٞ   ٥ا١ْب َٞ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ط١ض تٛبٞ ع١زيٞ ١ْؾػـٞ ْـ١ب غاْهاضٟ ب

َٝـ ٥ريتٝهـابٞ د١ضضيـ١ بـؤ ٥ـ١ّ ؾ١ق١ض٠ٜـ١،             َٝتـ١ ثـ َٓٝ ٠ٚنٛ ت١بٞ ١ْؾػـٞ، ١ٜنػـ١ض زنتؤض٠نـ١ تاضخي١نـ١ ١٥ٖ
خؤٟ ١٥غاغ١ٕ ن١ ٥ـ١ٚ ٠ٚسـس٠   ايتٛؾ١ٝ بعالد٘ يف ٚسد٠ عالد١ٝ َػًك١ اىل سني شٚاٍ خطٛزل٘ ، ز٠ّٚٚ، )

َٟ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ ْ َٝه١ زا١٥ْط َٜٓ َٝٝـ١،  عٝ د١ٜ١ٝ، د١ْابٞ ٠ٚظٜطٜـ ؾ١ضسٞ نطز، ؾٛ َٜٝٛػك ث ١خؤؾ١ ث
َٝٓٝتـ١ ز٠ض٠ٚ٠، ٥ـ١ٟ             َٜهٞ نٛؾـت٠ٚٛ ٚ خ١تـ١ض٠ بٝٗ ختٛض٠ٟ بؤ خـؤٟ ٚ بـ١اَلّ ٥اٜـا ٖـ١تا ظ٠ٚايـٞ ختـٛض٠ ثٝـاٚ
َٝـط٠               َٞ ي َٞ تـا ظ٠ٚايـٞ ختـٛض٠، تـ١ْٝا ٥ـ١ب ١٥طـ١ض ٥ٝذطا٥ات١نـ١ٟ ت١غـبٝت ْـ١ببٛٚ َٛز٠ٜـ١نٞ ظؤض؟ نـؤٕ ٥ـ١ب

َٟ ب١ زٚٚ ١ٖؾت١، ١٥ط١ض ت١ٚاٚ ١ْبٛٚ ، ٥ َٜتـ١ ٠ٚسس٠ٜـ١نٞ تـط،      ت١سسٜس بهط َٟ، ٜـإ غط ١ٚا ٥ٝذطا٥ٞ تط بهـط
َٟ ، ظٜـاتط الٜـ١ْٞ      َٞ ٠ٚ١٥ٟ ساَي١تٞ ت١سسٜـس بهـط ٜإ ساَي١ت١ن١ٟ ١ْؾػٞ تا خطاثن ١ِْضٚات، نْٛه١ ١َ١٥ ب
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َٞ ْـ١نات،    َٟ تا ظٜاتط ت٥١ػريٟ يـ ١ٜ٠َٛٝى بهط َٞ ب١ ؾ َٞ ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ت١سسٜس نطزْٞ ١٥ب ز٠ضْٚٚٞ قٛضؽ ١٥ب
 غٛثاؽ

َٜع س َٝكطٟ غ١ضؤى:-ػٔ ستُس غٛض٠ب١ض  د
 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز

:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ١َٖٟٛٚ ت١ؾاغًٝٞ َازز٠ناْٞ  َِٝ ٚا١ٜ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١ٖض ٥ٝذاب ْانات، ١ٜعين ١ٖض ي١غٛ بهط ث
َٝسضاٜـ١   َٝؿ١ خؤٟ ٥ٝؿاض٠تٝؿـٞ ث َٝؿ٠ٚٛ، ١َٖٟٛٚ س١ؾ٠ٛ، بع٠بت َازز٠ٟ ث َٟ   34يـ١ٚ َازز٠ٜـ١، )   ث ( نـ١ يـ١ٚ

َٝؿـٓٝاض   35ْاظاب بؤت١ َازز٠ٟ ن١ْس؟ ١ْؾػٞ ١٥ٚ ساَي١تا١ٜ١ْ ن١ ي١ َازز٠ٟ ) ( ٜؿسا ٖات٠ٚٛ، ي١ب١ض ٥ـ٠ٚ١ ث
َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ  ١٥ن١ّ ي١غٛ بهط

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤى:-ب١ض  د
َٝؿري ن١ عاز٠ت١ٕ ١٥ٚ يٝص١ْ تٛبٝا١ْٟ ن١ ٥ا َاز٠ ١٥بٔ ي١َ١سه١َـ١ ٖـ١ض خؤٜـإ    ٠ٚاَل غ١ضْر بؤ ٠ٚ١٥ ِضا١٥ن

َٞ بـّٛٚ ي١ٚاْـ١ٟ خـؤّ ٥اَـاز٠ بـّٛٚ يـ١ ١َسه١َـ١ ٠ٚنـٛ يٝصْـ١ٟ           َٟ يٝص١ْٟ ت١قسٜطٟ، َٔ ١ٜن َٝٝإ ١٥ٚتط ث
َٜتـ٠ٚ١ غـ١ض َـ١ساَٞ، غـ١ض        َٜو بؤ ٠ٚ١٥ٟ ن١، ؾ١ضتٝـ ْٝـ١ ١َسه١َـ١، ١٥ط١ِض ت١قسضٟ بؤ ت١قسٜطٟ ١٥ظضاض

َٞ، ٥ٝشتُٝايــ١  ١َغـ١ي١ٟ ســانِ، زٚاٟ ٥ــ٠ٚ١ ؾـ١ضت ْٝــ١ تــؤ بــ١ٚ ت١قـس    ٜط٠ٟ تــؤ ٥ــ١ٚ َٛت١ٖ١َـ١ ْــ١داتٞ بــ
َٜـت، ١٥طـ١ضْا ٖـ١َٛٚ دـاض ٥ـاظاز        َٜو ي١ دؤض٠نإ عكٛب١ن١ٟ بـؤ بكؤِض َٟ، ٜإ دؤض ت١خؿٝؿٞ عكٛب١ٟ بؤ بهط

 نطزٕ ١ْٝ، ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   زؤٚف:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ٍَ ناى ١ْشازّ، َـ١ٖاَٞ ٥ـ١ٚ ؾ١ق١ضاتا   ( ْٛٚغـطا١ٜ،  34ْـ١ بع٠بـت يـ١ ٥ـاخري ؾ١قـ١ض٠ٟ َـازز٠ٟ )      َٓٝـ ي١ط١

َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ ٍَ ٠ٚ١٥ّ ي١غٛ بهط  .بؤ١ٜ َٓٝـ ي١ط١
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤى:-ب١ض  د

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:-ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ٛب١ٝ ١ْؾػ١ٝن١ٟ ب١غتؤت٠ٚ١ ن١ ٥ٝذتٝٗاز به١ٕ، ١٥ٚ نٛاض يٝص١ْ، ١٥ٚ َازز٠ٟ ظؤض ظ٠ضٚٚض٠، نْٛه١ يٝص١ْ ت

ز٠َٚٚٝـ، ١َْاْٞ ٥ٝسضاى، ٜإ بْٛٚٞ ٥ٝسضاى، ١َٖٛٚ زنتؤض٠نإ ١٥ظأْ نـ١ عاز٠تـ١ٕ ١ْخؤؾـٞ ز٠ضْٚٚـٞ     
      َٞ َِٝ ٚا١ْٝ ٥ـ١ٚ ؾ١تط٠ٜـ١ ٠ٚ١٥ْـس٠ َـِٖٛٝ بـ ١ْخؤؾ١ٝنٞ َٛظ١َٓٝ، ١ٜعين تا ناتٞ د١ضضي١ن١ ٚ يٝص١ْن١ ث

َٝيَن، ٠ٚ١٥ ٥ٝؿٞ يٝص١ْٟ تٛب١ٝ، ١َغ١ي١ٟ تٛبٞ ١ْؾػـٝـ ظٜـاتط ٥ٝعتُٝـاز ١٥ناتـ١     ٥ٝسضانٞ ١ْخؤؾ ١ن١ ١َْ
َٝؿــه١ٚتٛٚ، ظٜــاتط يٝصْــ١ٟ تــٛبٞ ٥ٝعتُٝــاز   غــ١ض ؾ١خكــ١ٝت،،٥ٝعتُٝاز ْاناتــ١ غــ١ض ٥ــ١دٗٝع٠ ٚ دٝٗــاظٟ ث
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َِٝ ٚا١ٜ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ ظؤض دٛإ ؾٞ نطا٠ٚت٠ٚ١، ٚ ٥ـ١ٚ ب  ِطٜـاض٠  ١٥ن١ْ١ غ١ض ؾ١خك١ٝتٞ ١ْخؤؾ١ن١، بؤ١ٜ ث
َٜٔ ب١ قإْٛ ٚ ٜاغاٜٞ ٥ٝـ به١ٕ، غٛثاؽ َٝت٠ٚ١ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ يٝصْا١ْٟ زاؾ١٦ْط َٓٝ  سي

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤى:-ب١ض  د
 ْٝػاسيإ ت١ٚاٚ ١ْٝ، ١٥نري بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط ، زٚاٜٞ غٝاغ١ٟ ١٥ن١ٜٔ، ؾ١ضَٛٚ

َٝطٜعإ غ١ض١ْٖط امساعٌٝ: َٜع ب  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 (:28( ن١ ١٥نات١ )36) َازز٠ٟ
  َٔ ٖارا ايكاإْٛ إ املاتِٗ    35اذا قسزت احمله١ُ بٓا٤ عًٞ لكسٜس ايًذ١ٓ ايطب١ٝ املٓؿٛف عًٝٗا يف املاد٠ )-1

َػًك١ اىل سني شٚاٍ ١ُ قسازا عذصٙ يف ٚسد٠ عالد١ٝ غري َطؤٍٚ دصا٥ٝا ٚقت ازلهان اؾسا١ ؾاؾدز احمله
 خطٛزل٘.

ًٖٝٞ ؿااني شٚاٍ أايبٓااد )اٚال  َاأ ٖاارٙ املاااد٠ اىل بسْاااَر عٝالدااٞ ٚلاا خيكااع املااسٜض ايٓؿااٛف عًٝاا٘ يف-2
 ذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓؿط١ٝ ايعدي١ٝ.ًخطٛزل٘ ، ٜكدّ خالي٘ لكسٜس دٚزٟ عٔ سايت٘ اىل اي

َأ املؤضطا١ اال بٓاا٤    الجيٛش يًُشه١ُ املدتؿ١ اخساز املسٜض املٓؿٛف عًٝ٘ يف ايبٓد )اٚال  َٔ ٖرٙ املااد٠  -3
 ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓؿط١ٝ ايعدي١ٝ ٜؤٜد شٚاٍ خطٛزل٘. طيب َٔع٢ً لكسٜس 

يالدعا٤ ايعاّ ٚجملًظ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ ٚذٟٚ املسٜض املتِٗ اضت٦ٓاف قاساز ايًذٓا١ ايطبٝا١ ايٓؿطا١ٝ ايعديٝا١      -4
 .  َٜٛا َٔ لازٜذ ايتبًؼ بايكساز31يد٣ ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓؿط١ٝ االضت٦ٓاؾ١ٝ خالٍ )

ايسداٛع اىل اؾٗا١ ايككاا١ٝ٥ االَاس٠ باالٜاداع ٚ جياب َسادعا١ لكٝاِٝ قاسازات           الجيٛش اْٗا٤ االٜاداع اال بعاد  -5
 االٜداع نٌ ثالث١ اغٗس.

َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤى:-ب١ض  د
 .ؾ١ضَٛٚ ْٝؿتُإ خإ نٛضز١ٜن٣١.

َٜع/ ْٝؿتُإ َطؾس قاحل  ب١ض
َٝٓطاٚ ي١ َازز٣٠ ) ٢َٝ ضاثؤضت٢ يٝص٣١ْ ثعٜؿه٢ ز٠ق ( ٣ ١٥ّ ٜاغا١ٜزا بِطٜـاض٣ زا  ١ٜ35ن١ّ: ١٥ط١ض زازطا ب١ ث

ــ١          ــات ب ــو ز٠ضز٠ن َٜ ــا بِطٜاض ــسا ، زازط ــ١نات٢ تاٚاْهطز١ْن١ٜ ــ١ ي ــ١ض ْٝٝ ــ٢ ي١غ َٝه٢ ب١ضثطغ ــ ــاض ب١ؾ ــ١ تاٚاْب ن
 ز٠غتب١غ١ضنطز٢ْ ي١ٜ١ن١ٜ١ن٢ ناض٠غ١ضنطز٢ْ زاخطاٚ نات٢ ١َْا٢ْ ١َتطغ١ٝٝن٣١.

َٝٓــطاٚ يــ١ بِططــ٣١ )١ٜنــ١ّ(٣ ٥ــ١ّ َازز٠ٜــ١زا ثاب١ْــس٣  َٝهــ٢ ناض٠غــ١ضنطزٕ ٚ ز٠ّٚٚ: ١ْخؤؾــ٢ ز٠ق ثِطؤططاَ
٢ََٓٝ ،  يــ١ٚ َا٠ٜٚــ١زا ِضاثــؤضت٢ خــٛزي غــ١باض٠ت بــ١باض٣    َٝــت تــا ١٥ٚناتــ٣١ ١َتطغــ١ٝٝن٣١ ْــاَ ٥اَــاز٠ط٢ ز٠ب

َٜت. َٝؿه١ف ب١يٝص٣١ْ ثعٜؿه٢ ز٠ض٢ْٚٚ زاز٣ ز٠نط  ن١غ١ن١ ث
َٝٓـطاٚ يـ١ َـازز٣٠ )      َٝـت ١ْخؤؾـ٢ ز٠ق ١َّٝٝ: زازطا٣ تاٜب١ت ْاتٛاْ ز٠ظطاز٠ضبهـات،  ( ٣ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜزا يـ١    35غ

َٝٝـــسا ثؿـــتكريٜٞ ْـــ١َا٢ْ  َٝت نـــ١ ت َٝـــ٢ ضاثـــؤضت٢ يٝصْـــ٣١ ثعٜؿـــه٢ ز٠ضْٚٚـــٞ زازٜٝـــ٠ٚ١ ْـــ١ب تـــ١ْٗا بـــ١ ث
َٝت.  ١َتطغ١ٝٝن٣١ نطزب
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نٛاض٠ّ: زاٚاناض٣ طؿت٢ ٚ ز٠غت٣١ طؿتٝٞ ت١ْسضٚغـت٢ ز٠ضْٚٚـ٢ ٚ نـ١ؽ ٚنـاض٣ ١ْخؤؾـ٢ تاٚاْبـاض بؤٜـإ        
َٝصْـ٣١ ثعٜؿـه٢ ز٠    ١ََٗٝيه٣٠ٚ١ْٚٛ بِطٜـاض٣ ي ضْٚٚٝـٞ زاز٣ بهـ١ٕ يـ١ال٣ يٝصْـ٣١ ثعٜؿـه٢ ز٠ضْٚٚٝـٞ       ١ٜ١ٖ ت

١ََٗٝيه٠ٚ١ْٚٛ ي١ َا٣٠ٚ )  ن١ ي١ بِطٜاض٠ن١ ٥اطازاض نطا٠ٚت٠ٚ١. ( ِضؤشزا ي١ٚ ِضؤش٠ٜطا31ت
َٝت نـ١ ؾـ١ضَا٢ْ            َٝٓذ١ّ: ْانط٣َ نؤتاٜٞ زاْا١ْنـ٣١ بهـط٣َ ، تـ١ْٗا ثـاف ط١ِضاْـ٠ٚ١ بـؤ الٜـ٢ْ١ زاز٠ٚض٣ ْـ١ب ث

َٜت. زاْا١ْن٣١ زا٠ٚ ، ز٠ب٢َ ١ٖضغ٢َ َٜهٝـ ب١ زٚازانٕٛٚ بؤ ١َٖيػ١ْكاْس٢ْ بِطٜاض٠نا٢ْ زاْإ بهط  َاْط داض
َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف.
َٜع ١٥ظري عُط اظيس:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض

ٍَ ز٠ق٢ َازز٠ن١ٜٔ ت١ْٗا ٠ٚ١٥ ١ْب٢َ ن١ َازز٣٠ ) ١َُٝ ي١ط١ َٝتـ١ َـازز٣٠ )  ٥35 ٠ٚ ٥ـ١ٚ ب١ْساْـ١ف   ( 27( ١٥ب
 ن١ ٖات٠ٚٛ ١٥بٔ ب١ ؾ١ق١ضات ، غٛثاؽ.

َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ِض  :/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغكب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض

ٍَ ز٠ق٢ َازز٠ن١ّ بـ١اَلّ يـ١ ؾ١قـ١ض٣٠ )زٚٚ( )    كسٜاس ايطبٝاب   ٚلاًٖٝا٘ ؿاني شٚاٍ خطٛزلا٘ ٜكادّ ل    َٔ ي١ط١
( ٣١ْ ٚت٠ٚٛ ن٢َ ت١قسضي٢ ت١قطٜط٠ن١ ١٥نا بؤ يٝذ١ٓن١ ١٥ٚ ت١بٝبـ١ نـ١ ٥ٝؿـطاؾ٢ ٥ـ١نا، َـٔ      املػسف املدتـ

َٜكط٣ ٜاغا٢ٜ ١ْب٢َ خاَػا ) َٜت٠ٚ١ باؾن٠ ، نْٛه١ نٌ ثالث١ اغٗسْاظاب ١٥ط١ض ض ( ظؤض٠ ١٥ط١ض تؤظ٣َ ن١ّ بهط
َٝت٠ٚ١ ، نْٛه١  دـاض٣ ٚا ١ٖٜـ١ غـ٢َ َـاْط بٝد١ٜتـ١ ٠ٚسس٠ٜـ١ن٢       ١ّٖ يؤت ي١غ١ض خ١غت١خا١ْنإ ن١ّ ز٠ب

َٝؿ١ بٝـت ،   عٝ د٢ ي١ٚا١ٜ١ْ ي١ خ١غت١خا١ٜ١ْى ١ٜى ٠ٚسس٣٠ عٝ د٢ َٛغًل ١ٖب٢َ ، ي١ٚا١ٜ١ْ تٛٚؾ٢ ن
َٜت ، ظؤض غٛثاؽ. َٝو قا١ْْٕٝٛ ١٥ط١ض بهط َٜت ب١ َاْك  ١َغ١ي١ٕ بهط

َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض
ــ١ض   ــو ، ٖ َٝ ــط َاْك َٝت ) ٥ٝكناســ٢ ٠ٚظٜ ــ١َي ــط٠ ٥ َٝ ( ٚاتــ١ ٜــ١ع٢ٓ ١َسه١َــ١  اذا قااسزت احملهُاا١بــؤ تــ١ٚظٜح ي

َٝت بـ١ قػ١ؾـ٢ ْـ١نا ، ١٥ْـساَا٢ْ ث١ضيـ١َإ نـ٢َ           َٛغت١ق١ًٝ ١٥تٛا٢َْ ب١ قػ٣١ يٝذ٣١ٓ تـٛب٢ بهـا ، ٥ـ١تٛاْ
 ؾ١ضَٛٚ ناى زنتؤض ب١ؾري قػ٣١ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ّ باب١ت١؟

َٜع ز.بؿري خًٌٝ تٛؾٝل:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا  ٕب١ِض

َٝؿٛٚزا ن١ باؽ ي١ٚ يٝذ١ٜ١ٓ نطا ، يٝذ٣١ٓ تٛب٢ ١ْؾػ٢ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط زٜاض بٛٚ ِضا٣ ٚابـٛٚ   ي١ َازز١ٜ٠ن٢ ث
َٝه١   ،ن١ ي١ ١ٖض َٛساؾ١ظ١ٜ٠ى يٝذ١ٜ١ٓى ١ٖب٢َ ، ي١ ١ٖض َٛساؾ١ظ١ٜ٠ى يٝذ١ٜ١ٓى بٛٚ ، ١َ١٥ ت١بع١ٕ ؾـت

َٝط٠ باغ٢ يٝذ٣١ٓ تٛب٢ ٥ٝػـ  ،باؾ١ ت٦ٓاؾ٢ نطا٠ٚتـ٠ٚ١ ، ٚاتـ١ يـ١ ؾـ١ٚق٢ ٥ـ١ٚ      ناض ٥اغا١ْٝ بؤ ناض٠ن١ ، ب١اَلّ ي
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َٜٔ ٖـ١ب٢َ ، بـ١ؽ    َِٝ ٚاب٢َ ي١ٜ١ى ؾٛ غ٢َ يٝذ١ٜ١ٓف يٝذ١ٜ١ٓن٢ زٜه٣١ ٥ٝػت٦ٓاؾ٢ ١ٜ١ٖ ، ب١َي٢َ ١َ١٥ َٔ ث
َٝط ب٢َ ، ب١ؽ ي١ ثاٜت١خت ب٢َ ، بؤ٣٠ٚ١٥ شَاض٣٠ يٝذا١ْنإ ظؤض ١ْب٢َ باؾن ز٠ب٢َ ، ١َ١٥ ١ٜى.  ي١ ١ٖٚي

َٝه٢ زٜه١ ١٥ّ ت١عٔ زإ ( ٚاتـ١  خاالٍ ثالثاني َٜٛاا   ي١ ق١ضاض٣ يٝذٓـ١ ال٣ يٝذٓـ١ ٥ٝػـت٦ٓاؾ١ٝن١ ز٠َيـ٢َ )     خاَي
َٝـت ٥ـ١ّ قـ١ضاض٠ َـ١تعٕٛ       ١ٖتا غ٢ ِضؤش ١َسه١َ١ ْاتٛا٢َْ ت١َاؾا٣ ق١ضاض٣ يٝذ٣١ٓ ١ٜن١ّ بها تا ٥ـاخؤ بعاْ

َٝه٢ ٜاغـاٜٞ ْـ١ب٢َ يـ١ ١َغـ١ي٣١ قـ١ضاض٣ تـ               ١عٔ ز٠ب٢َ ٜـإ ْـا ، بـ١ال٣ َـٔ ٥ـ١ٚ غـ٢ ِضؤش٠ ظؤض٠ ١٥طـ١ض َـاْع
َٜت١ ثاْع٠ ِضؤش ، ثؿتكري٣ ي١ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ز٠ن١ّ ي١ ٖـ١ضزٚٚال يـ١ ت١قطٜط٠نـ١     باؾنٚا١ٜ ١٥ّ غ٢ ِضؤش٠ بهط

َٝو ، ظؤض غٛثاؽ. َٝٓذ١َٝـ ١٥ٚ غ٢َ َاْك١ بهط٣َ ب١ َاْك  ن٢َ بٝٓٛٚغ٢َ زٜاض بهط٣َ ، ١ٖض٠ٖٚا ي١ خاَي٢ ث
َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز
 َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض
َٝه٢         َٜٓـ١ ؾ١قـ١ض٠ ٚابـعاب ٚتٝـإ ٥ـ٠ٚ١ ، ٥ـ٠ٚ١ ؾـت ب١ ض٢٥٠ َٔ ؾ١ق١ض٣٠ زٚٚ ، ٠ٚ١٥ ٖٝض ١٥ٚ ب١ْس٠نإ بهط
يٛغ١ٜٚ١، ب١اَلّ ؾ١ق١ض٣٠ زٚٚ ب١ ض٢٥٠ َٔ ظٜاز٠ نْٛه١ ٣٠ٚ١٥ ي١ ؾ١ق١ض٣٠ ١ٜى ٖات١ٝ ي١ ؾ١ق١ض٣٠ زٚٚف 

ب زٚٚبــاض٣٠ ز٠ن١َــ٠ٚ١ ب١ِضاغــت٢ ٥ــ٣٠ٚ١ يــ١ ؾ١قــ١ض٣٠ ٜــ١ى ٖاتٝــ١ س١ظز٠نــ١ّ    ١ْؾػــ٢ ؾــت ٖاتٝــ١، ْــاظا 
َٜو ز٠غتهاض٠ٚ١ٜ ١ٜع٢ٓ ١ْؾػ٢  َٛت٠ٚ١دٝ٘ بٔ ، ١ٜع٢ٓ ١ْؾػ٢ ؾت ي١ؾ١ق١ض٣٠ زٚٚف ع٢ٜٓ١ ؾت١ ب١ تؤظ

اذا قسزت احمله١ُ بٓا٤ ع٢ً لكسٜس ْاظاب ن٢ ع٢ٜٓ١ ؾت ) خيكع املسٜض املٓؿٛف عًٝ٘  يف١َعٓا٣ ١ٜ١ٖ، )
َٜتـ١ ٠ٚسس٠ٜـ١ن٢ عٝ دـ٢ ،    ايطب١ٝ، غري َطؤٍٚ دصا٥ٝا ٚقت ازلهان اؾسا١   ايًذ١ٓ َٝطزض ع١ٜٓ١ٕ ز٠َي٢َ بٓ

َٜـت ،        َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ بؤ٣٠ٚ١٥ ن١ٚا ؾ١ق١ض٠ن١ ٜـإ َازز٠نـ١ ٥ـ١ْٝل بهـط٣َ ٥ـ٣٠ٚ١ زَي البربزض ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َٔ ث
َٜعَسا. ٍَ ض  ي١ط١

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  :/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغكب١ض
 َٜع د١ْاب٢ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإب١ِض

َٞ ب١ د٢َ ٥ـ١ب٢َ ، ١٥طـ١ض َـٔ سيـ٣َٚ١ تـ١ع٢ٓ نـ١ّ يٝذٓـ٣١         يٝذ٣١ٓ تٛب٢ ن١ بِطٜاض٣ خؤ٣ ١٥زا بِطٜاض٠ن١ د
َٜعا٣١ْ َٝري ١٥ٚ ن١٦َ١ْسا١َ ب١ِض ًَ َٝػتا ب ١َُٝ ١َعامشإ بِط ٥ٝػت٦ٓاؾ٢ ١ٜ١ٖ ١َغ١ي١ٕ ٥ ٥ َٔٝ ٠ٚ١٥  ،ا٠ٚ ن١ ١٥َي

َُٝـ١ يٝصْـ٣١ تـٛب٢ ٥ٝػـت٦ٓاؾٝإ بـؤ       ١٥تٛأْ ي١ زا٥ري٠ن٣١ خؤٜا٠ٚ١ْ  ت١قسضي٢ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ نـ١ٕ ٥
١٥ططٜٔ ، ب١اَلّ ١٥ٚ يٝص١ْ تٛب١ٝ ٥ٝػت٦ٓاؾ١ٝ ن١ ي١ َا٣٠ٚ غ٢ ِضؤشا ١٥نط٣َ ١َْ  ١ْٝ ي١ٚ يٝص١ْ تٛب٣١ٝ تـط  

١نا ن١ ٥ٝـ ٚ ناض٣ خؤ٣ ١٥نا ، ١٥ط١ض يٝص١ْ تٛبٞ ٥ٝػت٦ٓاؾ١ٝن١ غ٢َ ق١ضاض ز٠ض ١٥نا ٜا ز٠ع٢ُ يٝذ١ٓنـ١ ٥ـ  
، ز٠ع٢ُ ق١ضاض٣ يٝذ٣١ٓ غابل ١٥نا ، ٜاخٛز ١٥َي٢َ ق١ضاض٣ يٝذ١ٓن٣١ تط ن١َ١ ، ٜـاخٛز قـ١ضاض٣ يٝذ١ٓنـ٣١    
َٜكـط   تط ظؤض٠ ١٥ٚ غ٢َ بِطٜاض٠ ١٥زا ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ب١ِضا٣ َٔ ْاظاب قا١ْْٕٝٛ نؤ١ْ يٝذ٣١ٓ تٛب٢ ٥ٝػت٦ٓاؾ٢ ِض

َٜه٢ َٛظاز   ز٠ض١ْنا؟ ظؤض غٛثاؽ.١ْٝ ي١ب١ضز٠ّ ٥ٝؿهطز٢ْ يٝذ٣١ٓ تٛب٢ ١ٖتا ق١ضاض
َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض
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 بؿ١ضَٕٛٚ بؤَازز١ٜ٠ن٢ تط.
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض
 (:29( ز٠نات١ )37َازز٣٠ )

هٕٛ خيكع املسٜض املتِٗ بعد شٚاٍ خطٛزل٘ ي ْاَر ايتهٝٝـ االدتُاعٞ املٓعِ ايرٟ لكع٘ اجملًظ ع٢ً إ ٜ
 خازز ايٛسد٠ ايعالد١ٝ املػًك١.

 
َٜع ْٝؿتُإ َطؾسقاحل:  ب١ِض

 (37َازز٣٠ )
َٜـو   َٜت ب١ ثِطؤططا٢َ طٛصتاْس٢ْ نؤ١َاَل١ٜت٢ٝ ض ١ْخؤؾ٢ تاٚاْباض ثاف ١َْا٢ْ ١َتطغ١ٝن١ٟ ، ثاب١ْس ز٠نط

َٝت. َٝو ي١ز٠ض٣٠ٚ٠ ١ٜن٣١ ناض٠غ١ضنطز٢ْ زاخطاٚزاب َٝت ، ب١َ١ضد َٝو ن١ ز٠غت١ زاٜس٠ْ  ٚ ث
 َٜ َٝكطٟ غ١ضؤى:ب١ض  ع سػٔ ستُس غٛض٠/د

 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف
َٜع ١٥ظري عُط اظيس:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض

ٍَ ز٠ق٢ َازز٠ن١ٜٔ. ١َُٝ ي١ط١ ٥ 
َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض

 .ؾ١ضَٛٚ د١ْاب٢ ٠ٚظٜط
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  :/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغكب١ِض

َٜع د١ْاب٢ غ١ضؤن٢ ث١ ٍَ ز٠ق٢ َازز٠ن١ٜٔ، ضي١َإب١ِض ١َُٝف ي١ط١ ٥. 
َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض

َٝطٜعإ خإ ؾ١ضَٛٚ.  ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ن٢َ قػ٣١ ي١غ١ض ١٥ّ َازز٠ ١ٜ١ٖ؟ ت١ْٗا ب
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط:  َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ   ب١ِض
َٝٓري ب١ضْازت١ن١ ْ ١َُٝ ن١ ْا٣ٚ ب١ضْا١ٜ١َى ز٠ٖ ا٣ٚ ١ٜ١ٖ ، ْـا٣ٚ ب١ضْازت١نـ١َإ ١ٖٜـ١ ، يـ١ غٝػـت٢َ١      ٥

٢َُٜ نٛضزغتإ ب١ضْازت١ى ١ْٝ ْا٣ٚ ت١ن١ٜٛف ٥ٝذتُاع٢ ب٢ ، ي١ ع١ض٠ب١ٝنـ٣١ ْٛٚغـطا١ٜ    ت١ْسضٚغت٢ ١ٖض
َُٝـ١ ب١ضْا١َٜـ١نُإ ١ٖٜـ١       ت١ن١ٜٛف ٥ٝذتُاع٢ ي١ نٛضز١ٜن١ؾ٢ ْٛٚغطا١ٜ طٛصتاْس٢ْ نؤ١َاَلٜـ١ت٢ بـ١اَلّ ٥

َٝٔ ٥ـ١ٚ ب١ضْا١َٜـ١       ِضاغت١ ١٥ٚ ْا٠ٚ ١ْٝ ، ْ َُٝـ١ ْـا٣ٚ زابٓـ ا٠ٚن٣١ ؾٝاْس٣٠ٚ١ْ نؤ١َاَل١ٜت١ٝ ، بؤ١ٜ ١٥طـ١ض ٥
 ز٠ب٢َ ْا٣ٚ ب١ضْا١َن١َإ بكؤِضٜٔ ز٠ب٢َ ١َٖإ ب٢َ ، ظؤض غٛثاؽ.

َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض
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 َٛالس١ظ٠ت ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض
٠ باغـ٢ تاٚاْبـاض٣ ْـ١خؤف ز٠نـا نـ١ زٚا٣ ٥ـ٣٠ٚ١ ١َتطغـ٢ ي١غـ١ض شٜـا٢ْ خـؤٟ ٜـإ ز٠ٚضٚبـ١ض٣ ْـ١َا              ١٥ٚ

َٜت٠ٚ١ ، ١َٖإ َازز٠ ي١ ١َٖإ ْا٠ِٚضؤى ، ٖـ١َإ ١َب١غـت يـ١ َـازز٠ )     َٜٝٛػت١ ت٥١ٌٗٝ بهط ( ثِطؤش٠نـ١  36ث
 عالد٢ ٚلأ٢ًٖٝ .... خيكع املسٜض املػٍُٛ باسهاّ ايؿكس٠ اٚال اىل بسْاَربِطط٣١ ز٠ّٚٚ ٖات١ٝ ز٠َي٢َ )

 
َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض

َٝط٠ ١َخػ١ز٣ ١َضٜع٣ َٛت١َ١ٖ١...  خؤ٣ ِضاغت١ ب١ؽ ي
َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

َٜـ باغ٢ ١َضٜع٣ َٛت١ٖ١ّ ز٠نا.... ٚ١٥ 
َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض

 ي١ ن٣َٛ؟
َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

٢ًَ ثِطؤش٠ن١ )36ازز٠ )ي١ َ  ٢ًٖٝ(.ة( )ازي بطْاَر ع دٞ ٚتثاْٝا( )36( ١٥غ
َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط.
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض
 (38َازز٣٠ )

١ ايعدي١ٝ إ املسٜض ٜكدز َطؤٚيٝت٘ دص٥ٝاا ؾًاٗا إ   اذا لبني يًُشه١ُ بٓا٤ ع٢ً لكسٜس ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓؿطٝ
 لكسز بكا٤ٙ يف ايٛسد٠ ايعالد١ٝ املػًك١ ؿني غؿا٥٘.

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

 (38َازز٣٠ )
َٝو يـ١    ٢َٝ ضاثؤضت٢ يٝص٣١ْ ثعٜؿه٢ ز٠ضْٚٚٞ زاز٣ ن١ ١ْخؤف ز٠تٛا٢َْ ب١ؾـ ط١ض زازطا بؤ٣ ز٠ضن١ٚت ، ب١ ث

َٜت٢ خؤ٣ بعا٢َْ ، بؤ٣ ١ٜ١ٖ بِطٜاض٣ َا٣٠ٚ١ْ بسات ي١ ١ٜن٣١ ناض٠غ١ضنطز٢ْ زاخطاٚزا تـا نـاى   ب١ ضثطغٝاض
َٝت٠ٚ١.  ز٠ب

َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف.
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َٜع ١٥ظري عُط اظيس:  ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

ٍَ ز٠ق٢ َازز٠ن١ٜٔ. ١َُٝ ي١ط١ ٥ 
َٜع سػٔ ستُس غٛض٠ َٝكطٟ غ١ضؤى:ب١ض  /د

َٜع د١ْاب٢ ٠ٚظٜط  ب١ض
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  :/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغكب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ   ب١ض
ٍَ ز٠ق٢ َازز٠ن١ٜٔ. ١َُٝف ي١ط١ ٥ 

َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض
َٝبٝٓـ٢ ْٝـ١؟ ْٝػـاب تـ١ٚا            َٜع نـ٢َ قػـ٣١ ١ٖٜـ١ ي١غـ١ض ٥ـ١ّ َـازز٠؟ نـ١ؽ ت ٚ ْٝـ١  ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َا٢ْ ب١ض

 بؤ٣٠ٚ١٥ بٝه١ٜٓ١ ز٠ْكسإ ، ؾ١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط.
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض
 (31( ن١ ز٠نات١ )39َازز٠ )

  َٔ ٖرا ايكاإْٛ بعسقا٘ عًا٢ ايٛساد٠ ايعالدٝا١ املدتؿا١       36ًٜتصّ ذٚٚ املسٜض املٓؿٛف عًِٝٗ يف املاد٠ )
 املعا .يؿشؿ٘ بػهٌ دٚزٟ ايطبٝب 

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

 (39َازز٠ )
َٝٓطاٚ يـ١ َـازز٠ )   (٣ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜزا ثاب١ْـس ز٠بـٔ بـ٣٠ٚ١ نـ١ ْٝؿـا٢ْ ١ٜنـ٣١         36ن١ؽ ٚ ناض٣ ١ْخؤؾ٢ ز٠ق

٣٠َٛٝ خـٛزي نـ١ ثعٜؿـه٢ ناض٠غـ١ضنطزٕ بِطٜـاض٣ ي١غـ١ض          ناض٠غ١ضنطز٢ْ ثػـجؤض بـ١ ثؿـهٓٝين    بـس٠ٕ ، ب١ؾـ
 ز٠زات. 

َٝكطٟ غ١ضؤى:ب١ َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ض
 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ؾ١ضَٛٚ

َٜع ١٥ظري عُط اظيس:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

ٍَ ز٠ق٢ َازز٠ن١ٜٔ ، ت١ْٗا ٠ٚ١٥ ١ْب٢َ َازز٣٠ ) ١َُٝ ي١ط١ َٝت١ )٥36  (.28( ١٥ب
َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض

َٜع د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.  ب١ض
َٜه١ٚت س َٜع ز.ِض  :/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك١َ١ ضؾٝسب١ض
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض
١َُٝف ي١ط١َيٞ ز٠قٞ َازز٠ن١ٜٔ ب١اَلّ ) ( ١ٜع٢ٓ ١٥ط١ض ٥ـ١ٚ عٝباض٠تـ٣١   عٔ املسٜض املطؤٍٚ اٚ ذٚٚ املسٜض٥

 بؤظٜاز نط٣َ ٚ ، ظؤض غٛثاؽ. 
َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض

َٝب١ٝٓٝى ي١غ١ض ١٥ٚ َازز٠ ١٥١ْْٝساَا٢ْ ث١ضي١َإ ن٢َ قػ٣١ ي١غ١ض ١٥ٚ َازز٠  ؾ١ضَٛٚ بؤ  ، ١ٜ١ٖ ، ٖٝض ت
 َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

 (32( ز٠نات١ َازز٣٠ )41َازز٣٠ )
اٚال: اذا اغتب٘ باؾاب١ ْصٌٜ اٚ َٛدع اثٓا٤ قكا٥٘ َد٠ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ باقطسان ْؿطاٞ لاتِ اسايتا٘    

 اقسن ٚسد٠ عالد١ٝ َػًك١ يعسق٘ ع٢ً ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓؿط١ٝ ايعدي١ٝ ٚ لكسٜس َا لساٙ بػأْ٘. اىل
ثاْٝا: اذا ٚددت ايًذ١ٓ إ ساي١ املسٜض ايٓصٌٜ اٚ املدٚع لتطًاب عالداا عًٝٗاا إ ؼادد َدلا٘ يف ايتكسٜاس ٚ       

 ٜتِ اغعاز دا٥س٠ االؾالح يف نٛزدضتإ بريو.
 اىل دا٥س٠ االؾالح بعد غؿا٤ٙ َباغس٠. ثايجا: ٜعاد ايٓصٌٜ اٚ املٛدع

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

 (41َازز٣٠ )
 ١ٜن١ّ:

َٝو ي١ زاْطا٠ٚنإ ٜإ َٝٛا١ْنإ نطا ن١ ي١ َا٣٠ٚ ب١غ١ضبطز٢ْ غعان١ٜسا نـ١   ط١ض طَٛإ ي١ تٛٚؾب٢ْٚٛ ١ٜن
١ًَشا٢ْ ز٠ض٢ْٚٚ بٛٚ ١٥ َٜت ٚ تٛٚؾ٢ ؾ ٚا ض٠ٚاْـ٣١ ْـعٜهنٜٔ ١ٜنـ٣١ ناض٠غـ١ض٣ زاخـطاٚ      ٥اظاز٣ زَي ٠ٚضز٠طري

َٜت ٚ بِطٜــاض بــسات ي١غــ١ض ٥ــ٣٠ٚ١ ي١باض٠ٜــ٠ٚ١     َٜــت ، تــا ْٝؿــا٢ْ يٝصْــ٣١ ثعٜؿــه٢ ز٠ضْٚٚــٞ زاز٣ بــسض ز٠نط
 ز٠ٜبٝيَن.

 ز٠ّٚٚ:
َٜت٢ بـ١ِضاثؤضت     َٜٝٛػت ب١ناض٠غ١ضنطزٕ ز٠نـات ي١غـ١ض ط١ض يٝص١ْن١ ب٢ٓٝ باض٣ ١ْخؤؾ٢ َٝٛإ ٜإ زاْطاٚ ث

 ٓٝؿإ بهات ٚ ٥اطازاض٣ ؾ١ضَاْك٣١ نانػاظ٣ ي١ نٛضزغتإ بهات٠ٚ١.َا١ٜ٠ٚى ز٠غت
:ّ١َٝٝ  غ

َٜت٠ٚ١ بؤ ؾ١ضَاْك٣١ نانػاظ٣ ، ١ٜنػ١ض ي١ثاف ناى ب٣٠ٚ١ْٚٛ. َٜٓط  َٝٛإ ٜإ زاْطاٚ ز٠ط١ِض
َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض

 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ض٥٠ٝتإ.
َٜع ١٥ظري عُط اظيس:  ب١ِض
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َ  إب١ِض
َٝت ن١ يٝص٣١ْ ت ٍَ ز٠ق٢ َازز٠ن١ٜٔ ، ت١ْٗا ٠ٚ١٥ ١ْب ١َُٝ ي١ط١ َٝت١ يٝص٥١ْ ايطبٝا١  ) ٛب٢ ١ْؾػ٢ ع١زي١ٝن١ بب

 (، غٛثاؽ.ايٓؿط١ٝ
َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض

َٜع د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ  .ب١ض
 
 

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  :/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغكب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝ ٍَ ز٠ق٢ َازز٠ن١ٜٔ. ٥  ١ُف ي١ط١
َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض

َٝب١ٝٓٝى ١ْٝ ي١غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠؟ َٜع ن٢َ قػ٣١ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ّ َازز١ٜ٠ ، ٖٝض ت  ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َا٢ْ ب١ض
َٝط خإ  .ؾ١ضَٛٚ ؾً
َٝط ستُس صتٝب: َٜع ؾً  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض

َِٜ ٚ زٚاٜـ٢          َازز٠ن١ ١ٖض ي١غ١ض ز٠ق١ نٛضز ١ٜن١ٜ١ ٜـ١ع٢ٓ بـؤ ٣٠ٚ ١٥طـ١ض ٥ـاٚا بـِطٚا بـؤ غـ١ضؤنا١ٜت٢ ٖـ١ض
َٜهـ٢ ١ْخؤؾـ١ ، ٥ـٝن تـ١ٚاٚ             َٝه٢ ط١ٚض٠ٜـ١ ، نـْٛه١ )ْـ١ظٌٜ( خـؤ٣ ظٜٓـسا٢ْ نطاٚ ز٠ضن٢َ ْـاظاب ظؤض عـ١ٜب

 َٝٛاْساض٣ ن٢ ، غٛثاؽ.
َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز
َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ  :ب١ض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝط خــإ ز٠نــ١ّ ، ب١س١قٝكــ١ت ْــ١ى ٖــ١ض ٥ــ١ٚ قاْْٛــ١ ظؤضبــ٣١ قاْْٛــ١ناصيإ    ب١ِضاغــت٢ ٥ــ١َٔ ت٥١ٝــس٣ ؾــً
َٝهـ١ ،     َٜٓٓـ٠ٚ١ ٥ـ٠ٚ١ ١َٚظٚع َٝري ٥ٝػكات ؾ١ضظ ز٠خيٛ نٛضز١ٜن١ٜإ غ١ق١ت١ ، ١٥ط١ض ١ٖض يؤ ١ٜع٢ٓ ٠ٚنٛ ز٠َي

َٞ ب١اَلّ ١٥ط١ض يؤ١ٜ٠ٚ١٥ َٝو ب َٜو ٚ ث ٠ٚ١َٜٓٓ ب١ِضاغـت٢   ١٥ٚإ نٛضز١ٜن٢ ض َٝه٢ به١ٜٔ ٜإ ١َخيٛ َٜو ٚ ث ٜإ ض
، ٣َٚٛ١ٖ غ١َي١ت١ ، ١ٜع٢ٓ ١ْى ١ٖض ١٥ٚ قا١ْْٛ قا١ْْٛنا٢ْ تطٜـ ب١ِضاغت٢ ، ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ يـؤ ٥اطازاضٜتـإ   
ي١ب١ض٠ٚ١٥ ِضاغت ز٠ناتٔ ، ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ س١ثؼ نطا١ٜ سـ١ثؼ نطاٜـ١ ْـ١ظٌٜ بـ١ َٝـٛإ زٜتٝتـإ خـ١َيو بـ١         

( ٥ــ١ٚدا ٥ــ٠ٚ١ف يــ١ 41غــذٔ ، ب١ِضاغــت٢ ٜــ١ع٢ٓ ْــا ؾــت٢ ٚاْٝــ١ ، بــ١ ْٝػــب١ت َــازز٣٠ )  َٝــٛا٢ْ بهــٝت١ 
غاري  ( عكٛبـ٣١ ) اذا اغتب٘ باؾاب١ ْصٌٜ اٚ َٛدع اثٓاا٤ قكاا٥٘ َاد٠ ايعكٛبا١ ايطاايب١ يًشسٜا١      ع١ض٠ب١ٝن١ف )
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َِٝ بك١ٜٓٔ! ١ٜع٢ٓ ١ٖض عكٛب١ٜ١ى ن١ ز٠زض٣َ )ايطايب١ يًشس١ٜ  ( ، بـ١  ١ٜضايب١ يًشس١ٜ١ٖ؟ ٠ٚاَل س١ظز٠ن١ّ ت
 َٞ َٜه١ ١٥تٛ سٛض١ٜتت ي َٜٓس٠ض َٝط٠ ١َٖيػ١ بِطؤ ١٥ٚ ٢َٝ ي َٝو ز٠َي  نطز١ٜ ١ٜع٢ٓ .... ظ٠ٚت١ٜن

َٝكطٟ غ١ضؤنٞ َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  :ث١ضي١َإ ب١ض
َٝكا٣ خؤ٣ قػإ ١ْنا ، يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ١ٜ١ٖ ١٥تٛا٢َْ دٛاب٢ بسات٠ٚ١.  تها١ٜ ن١ؽ ي١ د

َٜع ١ْشاز ععٜع غٛض٢ََ:  ب١ض
َٝه٢  لكسٜس ع٢ً ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓؿطب١ ايعديٝا١ اٚ لكسٜاس َاا لاساٙ َٓاضابا بػاأْ٘        )٣٠ٚ١٥ زٜه١  َْٛاغـٝب١ت

َٝطا١ْ ، ي١ ) نـ١ف بـ١   َباغاس٠  ( )ٜعاد ايٓصٌٜ اٚ املٛدع اىل دا٥س٠ االؾاالح بعاد لأناد َأ غاؿا٤ٙ     ( )ثايجاز٣َٚ٠ ي
 غٛثاؽ.( ثاف ٣٠ٚ١٥ زَيٓٝاز٠بٔ ي١ .... ، تأند َٔ غؿا٤ٙايبعد ض٢٥٠ َٔ ظٜاز٠ ) 

َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض
َٜٓـ١ ث١ضيـ١َإ ثـِطؤش٠ ٜاغـانإ ض ي١الٜـ١ٕ سهَٛـ١ت ، ض ي١الٜـ١ٕ            ي١غ١ض ز٠ق٢ نٛضزٟ ٥ـ١ّ ٜاغـاٜا٣١ْ نـ١ ز
َٜت٠ٚ١ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ٣٠ٚ١٥  َٜٓسض ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ، ب١ٚ غٝاغ٣١ ن١ ب١ نٛضز١ٜن١ف زاْطا٠ٚ ز٠خٛ

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض٣ ١٥تٛ ا٢َْ ِضاغـت٢ به١ْـ٠ٚ١ ٖـ١ضٚامشإ نـطز٠ٚٚ ، َازز٠ٜـ١ن٢ تـط َـا٠ٚ ٖـ١ض يـ١ّ بابـ١           ت
٠ٚ١َٜٓٝٓ َْٛاق١ؾ٣١ ز٠ن١ٜٔ ، زٚا٢ٜ ز٠ن١ٜٓ١ ز٠ْكسإ ي١غ١ض ١َٖٛٚ َازز٠نإ ؾ١ضَٛٚ.  ١٥ٜٚـ ز٠خٛ

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

 (33( ن١ ز٠نات١ َازز٣٠)41َازز٣٠ )
دٜس املؤضط١ يف ساي١ اؾاب١ املٛدع باسد االَساض ايعك١ٜٛ ايتؿسٜح غسٚد٘ بؿشب١ ايػاسط١ يًعاالز   جيٛش مل

باسد٣ املطتػؿٝات املتدؿؿ١ ، ٚيف ٖرٙ اؿاي١ لًتصّ ايػسط١ عساضت٘ طٛاٍ ؾرت٠ عالد٘ ٚاعادلا٘ اىل َهاإ   
 االٜداع.

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

 (41َازز٣٠ )
َٝو ٠َٜٛب١ض٣ ز٠ظطا بؤ٣ ١ٜ١ٖ ي١ ساَي١ت٢ تٛٚؾبٛٚا٢ْ زاْطاٚزا ب١ ١ٜن َٜكا٣  ب١ِض ي١ ١ْخؤؾ١ ١٥ْسا١َٝٝنإ ، ِض

ٍَ ثؤيٝػـسا بـؤ ناض٠غـ١ضنطزٕ ي١ٜـ١ن٢َ يـ١ ١ْخؤؾـدا١ْ ثػـجؤض١ٜناْسا يـ١ّ باض٠ؾـسا ثـؤيٝؼ              بسات نـ١ ي١طـ١
َِٝط َٜصاٜٞ َا٣٠ٚ ناض٠غ١ض نطز١ْن١ ٚ ط ٢َٝ زاْطا٠ٚ.ثاب١ْس٠ ب١ ثاغ١ٚاْٝهطز٢ْ ب١زض ٣١َٜٓ ي  ا٣٠ٚ١ْ بؤ ١٥ٚ ؾٛ

َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض
 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ١٥ظري عُط اظيس:  ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ   ب١ض

ٍَ ز٠ق٢ َازز٠ن١ٜٔ.    ١َ١٥ ي١ط١
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َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض
 د١ْاب٢ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  :٠ظٜطٟ ت١ْسضٚغك/ ٚب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض

ٍَ ز٠ق٢ َازز٠ن١ٜٔ. ١َُٝف ي١ط١ ٥ 
َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض

َٝب٢ٓٝ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ١٥ّ َازز١ٜ٠؟ َٜع ن٢َ ت  ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َا٢ْ ب١ض
 ٥ا١ْٖط خإ ؾ١ضَٛٚ

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   زؤٚف:ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ   ب١ض

١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ، ١٥ٚ ١ْخؤؾ٣١ ١ْؾػ١ٟٝٝ ن١ َٛت١ٖ١َـ١ ٥ٝػـاب٣١ بـ١ ساَي١تـ١ى     َٔ غ٥ٛاي١نِ ١ٜ١ٖ ي١غ
ز٠ٜب١ْ١ ز٠ض٣َ ب١ ؾٛضت١ ، ب١ؽ ن١ َٛز٣٠ يـ١ْاٚ ١َقـش١ ١ْؾػـ١ٝن١ٜ١ خؤؾـ٢ َٛت١ٖ١َـ١ ، ؾـٛضت١        ز٠ب٢َ

 سرياغ١ت٢ ز٠نا ٜإ ْا؟ يؤ ٣٠ٚ١٥ غاض١ْزا ١ٖض ٠ٚ١٥ْس٠ ، ظؤض غٛثاؽ.
َٝكطٟ غ١ضؤن َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ٞ ث١ضي١َإ:ب١ض

١َٓٝ قاع١ن١ بؤ ز٠ْكسإ. َٜع ز٠ن١ٜٔ ب  زاٚا ي١ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َا٢ْ ب١ض
 يٝص٣١ْ ت١ْسضٚغت٢ ؾ١ضَٛٚ.  

َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ِض

١ٖضن١ْس٠ خا٠ٕٚ ثطغٝاض٠ن١ ٥اطا٣ ي١ ٠ٚاَل١َن١ ١ْٝ ، ب١اَلّ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ نـ١ ، ظؤض باؾـ١ ، ٥ـ١ٚ ن١غـا٣١ْ     
١َٜٓ ب١ؾ٢ ز٠ضْٚٚٞ ي١ ب١ؾ٢ ز٠ضْٚٚٞ ٠ٚسس٣٠ تاٜب١ت ١ٜ١ٖ ، ْـ١ى   ن١ َٝطزض تاٚاْباضٕ ٜإ ١َٚقٛؾٔ ٠ٚ ١٥ْ

َٝٛاظ٣ ١ْخؤؾدا١ْنا٢ْ تط ١٥ط١ض ١ْخؤؾ١ى ي١ب١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ٠ٚسـس٣٠ تاٜبـ١ت٢ غـذٔ ْٝـ١ ِض٠ْكـ١        ٣ٚ١٥ ب١ ؾ
َٝؿ١ٜ١  َٝط ١ٖٜـ١    ثؤيٝؼ ب١زٜاض٠ٚ٠ ب٢َ ، ب١اَلّ ي١ ب١ؾ١ ز٠ض١ْٝٝٚٚناْا ١ٖض ن١ْس٠ ٠ٚ١٥ ن َٝػتا يـ١ ٖـ١ٚي ن١ ٥

َٝسٜػٔ ب١ؾ٢ تٛب ع١ززي ١ْؾػٞ ١ٜ١ٖ ن١ يـ٣َٚ١   ١َٜٓنا٢ْ تط ١ْٝ ٠ٚسس٣٠ تاٜب١ت٢ ؾ١ض٠ْػٝو َ ب١اَلّ ي١ ؾٛ
ٍَ ْٝـ١ ، بـ١اَلّ       ٍَ ١ْٝ ، ي١ب١ؾ٢ ز٠ضْٚٚـٞ ثؤيٝػـٝإ ي١طـ١ ٠ٚ١َٓٓٝ ب١اَلّ ثؤيٝػٝإ ي١ط١ ي١ٚ ب١ؾ١ تاٜب١ت١ ١٥َ

ب١ؾ١نا٢ْ تط٣ ١ْخؤؾدا١ْنإ ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ٠ٚسـس٣٠ تاٜبـ١ت ١ٖٜـ١    ي١ب١ؾ١نا٢ْ تط ثؤيٝػٝإ ي١ط١َي١ ي١ 
َٝط ١ٜ١ٖ ي١ ؾاض٠نا٢ْ تط ١ْٝ ٚابعاب.  ب١ تٛب ع١ززي ، ب١اَلّ ب١زاخ٠ٚ١ ب١ؽ ت١ْٗا ي١ ١ٖٚي

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس َٜع ز.ِض  :/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغكب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

غـــ١ض د١ضضي١نـــ١ ، دـــاض٣ ٚا ١ٖٜـــ١ َٛت١َ١ٖ١نـــ١   ٥ـــ١ٚ سُٝاٜـــ١ٟ ثـــؤيٝؼ ٚ ١٥ٚاْـــ١ ٥ٝعتُٝـــاز ١٥ناتـــ١ 
َٜٝٛػت ز َٝه٢ ب١غٝت١ د١ضضي١ٜ١ن٢ ب١غٝت٢ نطز٠ٚٚ ، ب١اَلّ داض٣ ٚا ١ٜ١ٖ ث ٠نا ١٥ٚ ٠ٚسـس٠ تـٛب   َٛت١ٖ١َ
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َٜٝٛػـت ز٠نـا       ،ٟ ١ٜ١ٖع١زي١ٝ سُٝا١ٜ ١ْدـس٣٠ تـطٜـ بـ٢َ ،     4،  3ثؤيٝػ٢  ١ٜ١ٖ ، بـ١اَلّ دـاض٣ ٚا١ٖٜـ١ ث
َٝع٣ تطٜـ ب٢َ ، ظؤض داض ب٠ٚٛ ن ٖ        ٢َٝ ١ ١ْخؤف يـ١ خ١غـت١خا١ْ ، َٛت١ٖـ١ّ ضاٜهـطز٠ٚٚ ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ بـ١ث

َٝـ٢ ٥ــ١ٚ قٛضغـ٢ ٚ غـٛٚن٢ ت١ُٖٛنـ١ سُٝاٜـ١ ٚ سرياغــ١ت٢ بـؤ زابـري ز٠نـط٣َ ٚ َــٛزٜط٣             ٥ـ١ٚ ٖٝٓـ١ ، بـ١ ث
َٝط٣ ، ٠ٚ١ْنٛ َٛت١َ١ٖ١ن١ ِضانا ، ظؤض غٛثاؽ.  ١٥َٛغ١غ١ن١ف بؤ٣ ١ٜ١ٖ سُٝا١ٜٜٞ تطّ بؤ بٓ

َٝ َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  :ٞ ث١ضي١َإكطٟ غ١ضؤنب١ض
 .ؾ١ضَٛٚ ِضؤشإ خإ

 
 

َٜع ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٜو ن١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ١ٜ١ٖ ي١ ) ( نطا عكٛبات ايطايب١ يًشس١ٜت١ْٗا ١ٜى ِضْٚٚهطز٠ٚ١ْ ثطغٝاض
َٝط١ٜ٠؟ ناى ١ْشاز ) ضاايب١  ( ب١ٚؾـ٣١ ٥ـ١ٚ ز٠غـت١ٚاش١ٜ٠ )   ٜا١ عكٛبات ضايب١ يًشس، ْاظاب خا٠ٕٚ ثطغٝاض٠ن١ ي

( قـا٢ْْٛ عكٛبـات٢ عرياقـ٢ ٖاتٝـ١ٚ     87( يـ١ َـازز٠ )  ضاايب١ يًشسٜا١  ( ب١ناضٖات١ٝ )يًشس١ٜ  ٚ )َكٝد٠ يًشس١ٜ
( ْٝــ١ ٖــ١َٛٚ غــعا١ٜى ٥ــاظاز٣ ضااايب١ يًشسٜاا١( ٖاتٝــ١ ، ٖــ١َٛٚ غــعا١ٜى )91( يــ١ َــازز٠ )َكٝااد٠ يًشسٜاا١)

َٜو دـؤض٠ بِطٜـاض    غٓٛٚضزاض ْانا ، غعاَإ ١ٜ١ٖ ، غعا٣ غ١ضا ١ََإ ١ٜ١ٖ ، غعا٣ َٛقاز٠ض٠َإ ١ٜ١ٖ ، ١ْٖـس
َٜت٠ٚ١ ي١ ِضؤشْا١َنإ ١٥َا١ْ ١َٖٛٚ دؤض٠ غعا١ٜنٔ ب١اَلّ ) َٜٝٛػت١ بَ ٚ بهط ( ْٝٓـ١  ضايب١ يًشس١ٜ١ٖ١ٜ ن١ ث

َٝهٝإ غـايٝب١ ٜـإ َٛق١ٜـ١ز٠        ( بـ٢َ ضاايب١ يًشسٜا١  ، يؤ١ٜ ١َضز ١ْٝ ١َٖٛٚ غعا١ٜى ) ٚ دٝـاٚاظٟ ١ٖٜـ١ ب١ؾـ
٣٠َٛٝ غعا١ْ ، غٛثاؽ.يًشطٜ َٝهٝإ دؤض٠ غعا٣ زٜه١ْ١ ب١اَلّ ١َٖٛٚ ي١ نٛاضن  ١ ب١ؾ

َٝكطٟ غ١ضؤنٞ َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  :ث١ضي١َإ ب١ض
 ١ٜٓ٠ ز٠ْكسإ.س(٠ٚ غٝاغ١ به١ٕ ٚ تاب35ٝؾ١ضَٕٛٚ ي١ َازز٣٠ )

َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
 (27( ِضٜعب١ْس٠ن٣١ ز٠طؤِض٣َ ز٠بت١ َازز٣٠ )35َازز٣٠ )

   َٔ ٖرا ايكإْٛ االدسا٤ات االل26:١ٝلتدر ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓؿط١ٝ املسٜض احملاٍ ايٝ٘ اٛدب املاد٠ )
 اٚال: لكدٜس سايت٘ ايٓؿط١ٝ َٚد٣ لاثريٖا ع٢ً ادزان٘ ٚازادل٘ ٚقت ازلهاب٘ اؾسا١.

 ثاْٝا: اَها١ْٝ َجٛي٘ اَاّ احمله١ُ ٚايدؾاع عٔ ْؿط٘.
 ٚع٢ً اجملتُع.ثايجا: َد٣ خطٛزل٘ ع٢ً ْؿط٘ 

 زابعا: ايتٛؾ١ٝ بعالد٘ يف ٚسد٠ عالد١ٝ َػًك١ اىل سني شٚاٍ خطٛزل٘.
َٝكطٟ غ١ضؤن َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  :ٞ ث١ضي١َإب١ض

ٍَ ١ْٝ؟ 35َازز٠ ) ًَٓسنا؟ ن٢َ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن٢َ ي١ط١َي١ ز٠غت٢ ب ٢ٜ١ٜ٠َٛٝ ن١ خٛ ٢ًَ ثِطؤش٠ن١ ب١ٚ ؾ ( ي١ ١٥غ
 بؤ َاز١ٜ٠ن٢ تط. ب١نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا ، ؾ١ضَٛٚ
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َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝت١ َازز٣٠ )  (28ِضٜعب١ْس٠ن١ ز٠ب
  َأ ٖارا ايكاإْٛ ، إ    27اٚال: اذا قسزت احمله١ُ بٓا٤ ع٢ً لكسٜس ايًذ١ٓ ايطبٝا١ املٓؿاٛف عًٝٗاا يف املااد٠ )    

حمله١ُ قسازا عذصٙ يف ٚسد٠ عالد١ٝ َػًك١ اىل سني املتِٗ غري َطؤٍٚ دصا٥ٝا ٚقت ازلهاب٘ اؾسا١ لؿدز ا
 شٚاٍ خطٛزل٘.

ثاْٝا: خيكع املسٜض املػٍُٛ باسهاّ ايؿكاس٠ )اٚال  َأ ٖارٙ املااد٠ اىل بسْااَر عٝالدا٢ ٚلاأ٢ًٖٝ ؿاني شٚاٍ         
 ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓؿط١ٝ.اىل خطٛزل٘ ٚ ٜكدّ ايطبٝب املدتـ لكسٜس دٚزٟ عٔ سايت٘ 

املدتؿ١ اخساز املسٜض املػٍُٛ باسهاّ ايؿكس٠ )اٚال  َٔ ٖرٙ املاد٠ َٔ املؤضط١ اال بٓا٤ ثايجا: الجيٛش يًُشه١ُ 
 ع٢ً لكسٜس طيب َٔ ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓؿط١ٝ ٜؤٜد شٚاٍ خطٛزل٘.

زابعا: يالدعا٤ ايعاّ ٚ ذٟٚ املسٜض املتِٗ اضت٦ٓاف قساز ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓؿط١ٝ ، يد٣ ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓؿطا١ٝ  
   ثالثني َٜٛا َٔ لازٜذ ايتبًؼ بايكساز.31خالٍ ) االضت٦ٓاؾ١ٝ

٤ االٜداع اال بعد ايسدٛع اىل اؾ١ٗ ايككا١ٝ٥ االَس٠ باالٜداع ٚ جيب َسادع١ لكِٝٝ قاسازات  خاَػا: الجيٛظ اْٗا
 االٜداع نٌ ثالثني َٜٛا.

 ( ِضؤش.31( َاْك١ن١َإ نطز٠ )3ي١غ١ض ثَبؿٓٝاض٣ ٠ٚظٜط )
َٝكطٟ َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  غ١ضؤى: ب١ض

ٍَ ْٝـ١ ، بـ١     36َازز٠ ) ًَٓسنا ، نـ٢َ ي١طـ١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن٢َ ي١ط١َي١ ز٠غت٢ ب ١ٜ٠َٛٝ خٛ ٢ًَ ثِطؤش٠ن١ ب١ٚ ؾ ( ي١ ١٥غ
 (.37نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا ، ؾ١ضَٛٚ بؤ َازز٣٠ )

َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  ب١ض

٢ًَ ثِطؤش٠ن١ ِضٜعب١ْس٠ن٣١ ز٠ب37َٝازز٠ )  ( 29ت١ )( ١٥غ
االدتُاعٞ ، ع٢ً إ ٜهٕٛ خـاضز ايٛسـس٠ ايع دٝـ١     خيكع املسٜض املتِٗ بعد شٚاٍ خطٛزل٘ ي ْاَر ايتأٌٖٝ

 اغيػًك١.
َٝكطٟ غ١ضؤن َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  :ٞ ث١ضي١َإب١ض

   ٓ ٍَ ١ْٝ ، ب١ نـؤ٣ ز٠ْـط ث١غـ ًَٓسنا ، ن٢َ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن٢َ ي١ط١َي١ ز٠غت٢ ب س ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١ٚ غٝاغ٣١ خٛ
 نطا ؾ١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط.

َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
 (31( ضٜعب١ْس٠ن١ ز٠بت١ َازز٠ )38َازز٣٠ )

اذا لبني يًُشه١ُ بٓا٤ ع٢ً لكسٜس ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓؿط١ٝ إ املسٜض ٜكادز َطاؤٚيٝال٘ دص٥ٝاا ؾًاٗا إ لكاسز      
 بكا٤ٙ يف ايٛسد٠ ايعالد١ٝ املػًك١ ؿني غؿا٥٘. 
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َٜع سػ َٝكطٟ غ١ضؤى:ب١ض  ٔ ستُس غٛض٠/د
ٍَ ْٝـ١؟        38َازز٣٠ ) ًَٓـسنا؟ نـ٢َ ي١طـ١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ نـ٢َ ي١ط١َيـ١ ز٠غـت٢ ب ٢ًَ ثِطؤش٠ن١ ب١ٚ غٝاغ٣١ خٛ ( ي١ ١٥غ

 (.39ؾ١ضَٛٚ بؤ َاز٣٠ )،  ب١نؤ٣ ز٠ْط ث١غٓسنطا
َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض

 ( 31( ز٠بت١ َازز٣٠ )39َازز٣٠ )
  ٍ   َاأ ٖارا ايكااإْٛ بعسقا٘ عًا٢ ايٛسااد٠ ايعالدٝا١ املدتؿاا١     28باسهااّ املااد٠ )   ًٜتاصّ ذٚٚ املاسٜض املػااُٛ

 يؿشؿ٘ بػهٌ دٚز٣ ٜكسزٙ ايطبٝب املعا .
 

َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض
ٍَ ْٝــ١؟ بــ١نؤ٣ ز٠ْــط     39َــازز٣٠ ) ًَٓــسنا؟ نــ٢َ ي١طــ١ ــ١ ز٠غــت٢ ب َٜٓسضاٜــ٠ٚ١ نــ٢َ ي١ط١َي ( بــ١ٚ غــٝاغ٣١ خٛ
 (.41ز٣٠ )ؾ١ضَٛٚ بؤ َا،  ث١غٓسنطا

َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
  32املاد٠ )

ٙ َد٠ ايعكٛب١ ايطايب١ يًشس١ٜ باقطسان ْؿطاٞ لاتِ اسايتا٘    ٤اٚال: اذا اغتب٘ باؾاب١ ْصٌٜ اٚ َٛدع اثٓا٤ قكا
 اىل اقسن ٚسد٠ عالد١ٝ َػًك١ يعسق٘ ع٢ً ايًذ١ٓ ايطب١ٝ ايٓؿط١ٝ ٚ لكسٜس َا لساٙ بػأْ٘.

١ٓ إ ساي١ املسٜض ايٓصٌٜ اٚ املٛدع لتطًب عالدا عًٝٗا إ ؼدد َدل٘ يف ايتكسٜس ٜٚتِ ثاْٝا: اذا ٚددت ايًذ
 اغعاز دا٥س٠ االؾالح يف نٛزدضتإ بريو.

 ثايجا: ٜعاد ايٓصٌٜ اٚ املٛدع اىل دا٥س٠ االؾالح بعد غؿا٤ٙ َباغس٠.
َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض

ًَٞ ثِطؤش٠ن١ ب١ٚ غ41َازز٣٠ ) ٍَ ْٝـ١؟        ( ي١ ١٥غ ًَٓـسنا؟ نـ٢َ ي١طـ١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ نـ٢َ ي١ط١َيـ١ ز٠غـت٢ ب ٝاغ٣١ خٛ
 (.41ؾ١ضَٛٚ بؤ َاز٣٠)،  ب١نؤ٣ ز٠ْط ث١غٓسنطا

َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
 (33( ز٠بٝت١ َازز٣٠ )41َازز٣٠ )

١ يًعاالز  املؤضط١ يف ساي١ اؾاب١ املٛدع باسد االَساض ايعكا١ٜٛ ايطاُاح غسٚدا٘ عساضا١ ايػاسط     جيٛظ غيسٜط 
باسد٣ املطتػؿٝات املتدؿؿ١ ، ٚيف ٖرٙ اؿاي١ لًتصّ ايػسط١ عساضت٘ طٛاٍ ؾرت٠ عالد٘ ٚاعادلا٘ اىل َهاإ   

 االٜداع.
َٝكطٟ غ١ضؤى: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/د  ب١ض

ٍَ ْٝـ١؟        11َازز٣٠ ) ًَٓـسنا؟ نـ٢َ ي١طـ١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ نـ٢َ ي١ط١َيـ١ ز٠غـت٢ ب ًَٞ ثِطؤش٠ن١ ب١ٚ غٝاغ٣١ خٛ ( ي١ ١٥غ
 .ْط ث١غٓسنطاب١نؤ٣ ز٠
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َٜـٓري تاغـ١عات            11ز٠غت خؤؾ٢ ي١ ١َٖٛٚال١ٜى ز٠نـ١ٜٔ ، َاْـسَٚٚإ نـطزٕ ، نؤتـاٜٞ بـ١ زاْٝؿـت١ٓن١ ز
َٝطّ.  ِضؤش٣ زٚٚؾ١ػي٣١ زاٖاتٛٚ ، ب١خٛاتإ ز٠غج

                                                                                                                                                                               
 

                ز.سػٔ ستُس غٛض٠                                               غت اظيس عبسار                ؾط                 
َٝكطٟ غ                     َٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                          غهطت                                  ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                                                   نٛضزغتإ – نٛضزغتإ                 َٝطام                            – ع  ع
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 ( 31شَاض٠ )ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين 

َٜه١ٚتٞ  زٚٚ ؾ١ػي١  3171\5\31ض
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١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (21ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١زٚٚ   31/5/3171 ض

َٝط )   َٝـ ٠ِْٛٝضؤٟ(ٟ 11ناتصَ َٜه١ٚتٞ  ؾ١ػي١زٚٚ ضؤشٟ ث َٝطام ع -نٛضزغتإ  ث١ضي١َاْٞ  21/5/2113ض
ٞ  ث١ضيـ١َإ ٚ،  غ١ضؤنٞ  ز.اضغ ٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ  َٜع ز. سػـٔ ستُـس غـٛض٠      بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ بـ١ِض

َٝكطٟ غ١ضؤى ٚ،  َٝطٟ  د َٜع ؾطغت عظيس عبسار غـهطت ٕ ب١ِض ّ خـٛيٞ   (21ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا ١َٝٝ , غـ
 ( ٟ خؤٟ ب١غت.2113غاَيٞ )

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1992(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1ٟ ْـاٚخؤٟ شَـاض٠ )  ٠ِٚط( ي١ ث21ٜ١(ٟ َازز٠ )١1 )اْٞ بِططب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (21ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بِطٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) َٜه١ٚتٞ 11غ َٝـ ٠ِْٛٝضؤٟ ضؤشٟ زٚٚ ؾ١ػي١ ض َٝ زا 21/5/2113(ٟ ث ١ٜ٠ٛ ب١ّ ؾ

َٝت:  ب
ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓ ضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ ثاضاغتين ت١ْسضٚغك ز٠ضْٚٚٞ ي١  -1

َُٜٞ نٛضزغتاْٞ عريام.  ١ٖض
َُٜٞ نٛضزغتاْٞ عريام.  -2 َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠ ي١ ١ٖض  خٛ

3-       َٝ َٝؿـٓٝاضٟ ٜاغـاٟ ٖـ١َٛاض نطزْـٞ غـ َٜع٠ضاٜـ١تٞ يـ١    خػت١ٓ ضٚٚ ٚ طؿتٛطـؤنطزْٞ ث ١َٝٞ ٜاغـاٟ ثاض
َُٜٞ نٛضزغتإ شَاض٠ )  .1999( غاَيٞ ١ٖ17ض

١ََٝٝٞ ٜاغـاٟ غـ١ْسٚقٞ خا١ْْٝؿـٝين      -4 خػت١ٓ ضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ ١َٖٛاضنطزْٞ غـ
َٜع٠ضإ شَاض٠ )  (، 1999( غاَيٞ )18ثاض

َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز. اضغ ٕ باٜع/ ب١ِض
 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
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  َٞ١َٝٝ َٝس٠نــ١ٜٔ، ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغــتإ، خــٛيٞ غــ بـ١ْاٟٚ طــ١َيٞ نٛضزغــتإ، زاْٝؿــتين ٥ــ١َِطؤَإ ز٠غــت ث
َٜـساْٞ ز٠ّٚٚ، شَـاض٠ٟ زاْٝؿـذي )       ، 21/5/2113(، ضؤشٟ زاْٝؿـذي  ١ٖ21َيبصاضزٕ، غـاَيٞ نـٛاض٠ّ خـٛيٞ طط

َٝــٞ سٛنُــ١ناْٞ بِططــ١ ٜــ١نٞ َــازز٠ )        شَــاض٠ ٜــ١نٞ   (، يــ١ ثــ١ٜط٠ٟٚ ْــاٚخؤٟ   21ب١ضْاَــ١ٟ نــاض، بــ١ ث
(ٟ ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتاْٞ عـريام، ز٠غـت١ٟ غـ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ بِطٜـاضٟ زا        ١ٖ1992َٛاضنطاٟٚ غاَيٞ )

ــاض٠ )  ــتين شَ ــاضٟ زاْٝؿ ــ١ٟ ن َٝط )  21ب١ضْاَ ــصَ ــ١ نات ــصاضزٕ، ي ١ََٝٝٞ ١َٖيب ــ ــٛيٞ غ ــاٜٞ خ َٝـ 11(ٟ ٥اغ ــ ( ث
َٜه١ٚتٞ  َٞ: ٠ْٛٝ21/5/2113ِضؤٟ ضؤشٟ زٚٚؾ١َ١ ض ١ٜ٠َٛٝ ب   -ب١ّ ؾ

ز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓ ضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ ثاضاغتين ت١ْسضٚغـك ز٠ضْٚٚـٞ يـ١    ب١ض-1
َُٜٞ نٛضزغتاْٞ عريام.  ١ٖض

َُٜٞ نٛضزغتاْٞ عريام.-2 َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠ ي١ ١ٖض  خٛ

١ََٝٝٞ ٜاغــاٟ   -3 َٝؿــٓٝاضٟ ٜاغــاٟ ٖــ١َٛاض نطزْــٞ غــ َٜع٠ضاٜــ١تٞ يــ١ خػــت١ٓ ضٚٚ ٚ طؿتٛطــؤنطزْٞ ث ثاض
َُٜٞ نٛضزغتإ شَاض٠ )  .1999( غاَيٞ ١ٖ17ض

١ََٝٝٞ ٜاغـاٟ غـ١ْسٚقٞ خا١ْْٝؿــٝين         -4 خػـت١ٓ ضٚٚ ٚ طؿتٛطـؤنطزْٞ ثـطؤش٠ ٜاغـاٟ ٖـ١َٛاضنطزْٞ غـ
َٜع٠ضإ شَاض٠ )  (، 1999( غاَيٞ )18ثاض

َٜٓسْـ٠ٚ١ٟ ٜ        َٝٞ ١ْضٜك زاْٝؿـت١ٓناْٞ ث١ضيـ١َإ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ خـاَيٞ ز٠ّٚٚ بـ١ؽ خٛ ١ن١َـ١، ١٥طـ١ض   ب١ ث
َٝػتا ز٠خي١َـ١   َٜعإ ٥ َٞ ز٠ٜه١ٜٓ١ خاَيٞ ١ٜن١ّ، بؤ ٠ٚ١٥ٟ به١ٓٝ غ١ض ب١ضْا١َٟ ناض٠ن١َإ، ب١ِض َٝتإ باف ب ث
ٍَ زاْٝـ١؟         َٞ ي١طـ١ َٝؿـ٠ٚ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١، نـ ٍَ ٠ٚ١٥ زا١ٜ خاَيٞ ز٠ّٚٚ غ١ٜٓ١ ث َٞ ي١ط١ ز٠ْك٠ٚ١، ن

َٝتـ١ خـاَيٞ ١ٜنـ١ّ، زاٚا يـ١     تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ب١ نؤٟ ز٠ْط ث١غ١ْسنط ا، خاَيٞ ز٠ّٚٚ ث١غ١ْسنطا ز٠ب
َٜع   َٜع ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك ٚ، بـ١ِض َٝط ٖاتين ب١ِض يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ز٠ن١ٜٔ بؿ١ضَٕٛٚ بؤ غ١نؤٟ يٝص١ْنإ، ب١خ

َٝٔ، ؾ١ضَٛٚ ناى ناضزؤ، َٝط ب َِٜ بؤ ناضٚباضٟ ث١ضي١َإ ز٠ن١ٜٔ، ب١خ  ٠ٚظٜطٟ ١ٖض
َٜع ناضزؤ ستُس ثريزاٚز:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١  ِض
َٝط٠ قػـ١ ي١غـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ز٠نـ١ٜٔ، نـ١ ث١ضيـ١َإ ب١ضثطغـٝاض١ٜتٞ ٜاغـاٜٞ ١ٖٜـ١ٚ، ب١تاٜبـ١تٞ            ١َُٝ ظؤض داض ي ٥
ــُٛا١ٜ غــ١ضؤنٞ       َٝؿ ــ١، ث ــ١ٟ نــاض٠ٚ٠ ١ٖٜ ــاْٞ ب١ضْاَ ــ١ زاْ ــسٟ ب ــ١ ث٠ٜٛ١ْ ــ٠ٚ١ٟ ن ــ١َإ، ٥ ــ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي غ

َٝؿن قػ١ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ به١ٕ ن١ ؾ َٜتـ١ ب١ضْاَـ١ٟ   ؾطانػ١ْٛٝنإ ز٠تٛأْ ث َٞ، غط َٞ، ظ٠ضٚضٟ ب َٝو ب١ث١ي١ ب ت
َٝهٞ غـ١ض   ١َُٝ ظؤض داض ت٥١هٝس ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، ٚاَلَ َٝط٠ غ١ضؤنا١ٜتٞ ٥ َٟ، ي ناض، ب١اَلّ ب١ضاغك ٠ٚ١٥ ث١ِٜط٠ٚ ْانط
َٜع نـاى ز.         ٍَ بـ١ِض َٝس٠ناتـ٠ٚ١، بـ١ صيْٛٚـ١ تـاظ٠ ي١طـ١ َٝٞ ز٠بٝػتري ٚ زٜػإ ب١ضْا١َن١ ٠ٚنٛ داضإ ز٠غت ث ث

َٝو يـ١ٚ بِطٜاضاْـ١ٟ نـ١ ططْكـ١ يـ١ نٛضزغـتإ، ث١ضيـ١َإ زاٜٚـ١تٞ ؾـ١ضع١ٝتٞ ١ٖٜـ١،             سػٔ قػ١ّ نطز، ٜـ١ن
َٜت بِطٜاضٟ شَـاض٠ )  َٞ بهط َٝب١د َُٝٛا١ٜ ظؤض ططؾك ططْط ي١ نٛضزغتإ ناض٠غ١ض ز٠نات ١٥ط١ض د (، بـ١اَلّ  2ث

       ٟ َِٜ تـ١زاخٛيٞ نـطز، ض٠ظا١َْـس َٜع غـ١ضؤنٞ ٖـ١ض ز٠ضبـِطٟ نـ١ بـ١اَلٚ     ١ْنطا٠ٚ ظؤض قػ١ٟ ي١غ١ض نطا، تـا بـ١ِض
َٝطٟ ث١ضيـ١َإ زاْٝؿـتري         َٝكط٠نـ١ٟ، ٠ٚ غـهطت َٜع د َٞ ؾطانػـٕٝٛ، ٠ٚ بـ١ِض ١َُٝ ي١ ث١ضي١َإ ١ٖضغـ َٜت٠ٚ١، ٥ نط
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َٜتـ٠ٚ١، ٠ٚ ٖـ١َٛٚمشإ ٜـ١عين ب١تاٜبـ١تٞ ١٥ٚاْـ١ٟ نـ١          َٜه١ٚتري ن١ ١٥ٚ بِطٜـاض٠ بـ١اَلٚ نط ي١غ١ض غٝاغ١ى ض
َٟ سعٚضٜإ ١ٖبٛٚ ٚاشَٚٚإ نطز١ٜ، ق١ضاض بٛٚ َٜت٠ٚ١، بـ١اَلّ بـ١اَلٚ ١ْنطاٜتـ٠ٚ١، نـ١      ي١ٚ ي١ ٠ٚقا٥ٝ  ب١اَلٚ نط

َٞ ٜـ١ن ٟ ناتـ٠ٚ١،      َٝهٞ ط١ٚض٠ٟ ث١ضي١َا١ْ نـ١ ز٠بـ َُٝٛا١ٜ ٠ٚ١٥ ١َغ٦ٛي١ٝت َُٝـ١ٟ ث١ضيـ١َاْتاضٜـ   تـا  َٔ ث ٥
َٞ قا١ْْٝٛ بِطٜاضٟ شَاض٠  َٝو ن١ ١ََٖٛٚإ ٚشيإ ب١َي ١ٖغت ب١ ب١ضثطغٝاض١ٜتٞ خؤَإ به١ٜٔ ي١ب١ض ز٠ّ ؾت

َٞ ْا شَاض٠ )( 2ْ) َٝهٞ تـط نـ١    2اَٚإ ي َٜت٠ٚ١؟ خـاَي (ٟ َهطض، غٝاغ١ن١ٟ، زاضؾت١ٓن١ٟ زاْطا٠ٚ بؤ ب١اَلٚ ْانط
َٝؿ١َإ ي١غ١ضٟ ١ْٝ ن١ ٜاغـاٟ طـطْكٔ بـؤ شٜـاْٞ ٖـاٚٚاَلتٞ ٜـإ بـؤ         َُٝٛا١ٜ ن١ْسٜٔ ٜاغا ١ٜ١ٖ ٖٝض ن َٔ ث

       ٞ َٜـساْ َُٝـ١ ٜاغـاٟ بـ١ نط َٜص٠نإ ن١ قػ١َإ ي١غ١ض نطزٜـ١، بـؤ صيْٛٚـ١ ٥ َٞ دـاض      تٛ خاْٛٚبـ١ض٠َإ ١ٖٜـ١ غـ
َٝط٠ ٠ٚعسَإ زا ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ي١ َا٠ٚنٞ ن١ّ بِطٜاضٟ ي١غ١ض  َٞ ١ْنطا٠ٚ، ي١ث١ضي١َإ ي َٝب١د زٚاَإ خػت٠ٚٛ، د

ــاْكٞ )      ــ١َا ٚ َ ــان١ ْ ــتا ٜاغ َٝػ ــا ٥ َٝت٠ٚ١، ت ــ َٜو ز٠ضبه َٝٛاظ ــ ــ١ ض ؾ ــٔ ب ــ١ض   7ز٠ز٠ٜ َٝت٠ٚ١ ب ــ ــإ ز٠ن ـــ زٜػ ٜ)
ــاْٞ ظاْ   َٓٝ ــت ٖ ــاٟ ب١ز٠غ َٝهطزٕ، ٜاغ ــ١د َٝب ــ١نإ     د ــ١َٛٚ يٝصْ ــ١، ٖ ــا١ٜنٞ ططْك ــ١ ٜاغ َُٝاْٛاٜ ــ١ ث َُٝ ــاضٟ، ٥ ٝ

َٝؿـه١ف نـطز٠ٚٚ نـ١ ٜاغـا١ٜن١ خعَـ١تٞ ؾـ١ؾاؾ١ٝت         َٛت١ؾٝل بٕٛٚ ي١غ١ضٟ، ثطؤش٠ٜإ ت١قسِٜ نـطز٠ٚٚ، ث
َٝؿ١ناصيإ  َٝه١ ي١ ن ز٠نات، خع١َتٞ َاؼي ٖاٚٚاَلتٞ ز٠نات، ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ناضٟ ضؤشْا١َْٛٚغ٠ٚ١ٝٝ ١ٜ١ٖ، ١ٜن

َٝـسا بـٕٛٚ بٝـاْٛٚ        ْاخي١ٜٓ١ ب١ضْاَ َٝهؤَي١ض٠ٚاْٞ زاز نـ١ َاْٝـإ ططتبـٛٚ ٠ٚعـسَإ ث ١ٟ ناض، ٥ٝٓؿاظٟ ٜاغاٟ ي
َٝهسا ز٠غ١اَلتٞ زاز٠ٚضٟ بٛزد١ٟ  َٝٓٔ با ثطؽ ب١ سه١َٛت به١ٜٔ، ي١ نات ز٠زؤظ٠ٚ١ْ، ١ٜعين ثاغاٚ ب٠ٚ١ ز٠ٖ

َٞ ث١ضي١َإ، ٜ َٝهسا سه١َٛت خؤٟ ١٥ٚ ٜاغا١ٜٟ ٥ٝٓؿاظ نطز١ٜ ب١ب ٟ  خؤٟ ١ٜ١ٖ، ي١ نات َٝهـ١ٚا١ْ  ١عين بـ١ ث

َٝػـتا يـؤ ٠ٟٚ ث١ضيـ١َإ ث١غـ١ْسٟ بهـات يـ١ ٖـ١َٛاض           َٝت١ ث١ضي١َإ ٥ٝٓؿـاظٟ نطزٜـ١ ٥ ناضٟ ث١ضي١َاْٞ ن١ ب
َٝٔ با ثطؽ ب١ سه١َٛت به١ٜٔ، بؤ صي١ْٚٛ ٜاغاٟ خع١َتٞ ظاْهـؤ بـا ثـطؽ بـ١ سهَٛـ١ت       نطزْٞ، ١٥ط١ض ز٠َي

َٝٞ نـطز٠ٚٚ،      به١ٜٔ با بعاْري سه١َٛت ضاظ١ٜ ي١غ١ض ثاض٠ن١ ٜإ ْا؟ ن١  َٞ بـ١د َٝسا سهَٛـ١ت خـؤٟ دـ ي١ نات
ٍَ ناى ؾطغ١ت قػـ١مشإ نـطز،    ١َُٝ ي١ط١ ب١ ْاقاْْٛٞ ٥ٝٓؿاظٟ نطز٠ٚٚ، ١َ١٥ ٠ٚ١٥، ٜاغاٟ غ١ْسٚقٞ زاٖات ٥
َٜتـ١ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض؟ ١٥َـ١                َُٝـإ ٚاٜـ١ ٜاغـا١ٜنٞ ططْكـ١، بـؤ ْاخط َُٝـ١ ث ٚتٞ ز٠خي١َـ١ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض نـ١ ٥

َٝهٞ تـط ث١ٜ   َٝهٝإ، خـاَي َٜع غـ١ضؤنٞ ث١ضيـ١َإ خؤَـإ ٠ٚعـسَإ زا           خاَي ٠ْٛـسٟ بـ١ نـاضٟ ض٠قابـ١ٟ بـٛٚ، بـ١ِض
َٝؿـ١ٟٓٝ             َٝـط٠ بـؤ صيْٛٚـ١ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١ ث َُٝـ١ ي َٝـط٠، ٥ َٝتـ١ ٥ َٜع ب َٜهٞ ب١ِض س١ؾت١ٟ داض٠ى ٠ٚظٜط

َٝط٠ ن١ بـ١ِضَٜ  ِٞ ي َٟ، ضاٜاْكطت، بِطٜاض٠ ن١ ١ٖض ب١ضز٠ٚاّ ب ع ٠ٚظٜـط ٚتـٞ   خاْٛٚب١ض٠ٟ ١ٜ١ٖ، بِطٜاض٠ ن١ ضا١ْطري
َٝٔ ن١ؾـؿٞ ١ٜنـ١َت ْـ١نطا٠ٚ،      َٝػتا بٝاْٛٚ بؤ خ١َيو ز٠زؤظ٠ٚ١ْ ضؤش٠ى ز٠َيـ ضا١ْطريا٠ٚ ن١ ١ٖض ب١ضز٠ٚا١َ، ٥
َٝؿ١ٟٓٝ بؤ خ١َيو غ١ضف ْان١ٕ، ٥اٜا ٥ـ٠ٚ١ ٥ـ١ضنٞ ث١ضيـ١َإ ْٝـ١ يـ١ نـاضٟ        زٚٚ ١ْنطا، ٠ٚ١٥ َاْكٞ ؾ١ؾ١ ث

ــ٠ٚ١؟ ٥ا     ــإ بسات ــؤٟ ٠ٚاَلَ ــٝاض١ٜتٞ خ ــ١ ب١ضثطغ ــؤٟ، ي ــابٞ خ ــ١    ضق ــ٠ٚ١ٟ ن ــ١ ي ــٝاض١ٜتٞ ْٝ ــ١ ب١ضثطغ ــا ١٥َ ٜ
 َاْك١نُإ َا٠ٚ ١٥ٚ ٜاغاٜا١ْٟ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ خ١َيه٠ٚ١ ١ٜ١ٖ بٝد١ٜٓ١ ب١ضْا١َٟ ناض؟ غٛثاؽ.

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض
َُٝـ١ ١َٚقٝعـ١ن        2ب١ ْػب١تٞ بِطٜـاضٟ شَـاض٠ )   َٝـ٠ٛ خؤتـإ ز٠ظاْـٔ يـ١ٚ ناتـ١ بـ٠ٚٛ ن٥١ َٝػـتا   (، ٥ اصيإ ٠ٚنـٛ ٥

َٝري نـ١ غـ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيـ١َاْٝإ ي١بـ١ض             ًَـ َُٝـ١ بْٛٚـ١، ب َٝـ ٥ َٝـٞ ب١ضثطغـٝاض٠ ١٥ٚاْـ١ٟ ثـ ١ْب٠ٚٛ، ٠ٚ١٥ٟ ي
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ز٠غت ب٠ٚٛ، ٜإ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ بـ٠ٚٛ، َـٔ ٠ٚنـٛ غـ١ضؤنٞ ث١ضيـ١َإ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْٜـ١نِ ١ٖٜـ١ بـؤ ٥ـ١ٚ          
ٍَ نـاى نـاضز     ؤف قػـ١ّ نـطز، َـٔ ٥ـ١َِطؤ ٜـإ بـ١ٜاْٞ ٥ـ١ّ        ١َغ١ي١ٜ١ ٥اَاز٠ؾِ نطز٠ٚٚ، ٠ٚ ٥ـ١ٚ ضؤش٠ ي١طـ١

َُٝـ١      2ضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْ ب١اَلٚ ز٠ن٠ٚ١َ١ ي١باض٠ٟ بِطٜاضٟ شَـاض٠ )  (، يـ١باض٠ٟ ب١ضْاَـ١ٟ نـاضٟ ث١ضيـ١َاْٝـ، ٥
َٝػـتا ت١قطٜبــ١ٕ )  َٜتــ١ ب١ضْاَــ١ٟ نــاض، 31، ٥21 ( ثطؤش٠َــإ ي١بــ١ض ز٠غــت١ خــؤ ٖــ١َٟٛٚ بــ١ ١ٜنــ٠ٚ١ ْاخط

َٞ خــؤ ٖــ١ض ططٚٚث١نــ١ٟ ( ثــطؤش٠ت نــطز٠ٚٚ 6٥دــ١ْابت زاٚاٟ ) َٝػــتا زٚٚاصيــإ خػــتؤت١ ب١ضْاَــ١ٟ نــاض، ٥ــ
َٝــ٠ٛف ْٝــ١، ٖــ١ض د١ْابٝؿــت ْٝــ١، ٥ــ١ّ ث١ضي١َاْــ١ )  َٝساٜــ١، نــ١ْسٜٔ نٛتًــ١ٟ ث١ضيــ١َاْٞ ٥111 ( ن١غــٞ ت

َٝسا١ٜ، زٚٚ يـ١ٚ ثطٚشاْـ١ خطا١ْٚتـ١ ب١ضْاَـ١ٟ نـاض يـ١ ٥آٜس٠ؾـسا ٖـ١ض يـ١ٚ ْعٜهاْـ١زا ١َغـ١ي١ٟ ظاْٝـاضٟ              ت
َٞ ٥ـــٝـ ز٠خ١ٜٓـــ١ ب١ضْاَـــ١ٟ  نـــاض، نـــْٛه١ تـــ١ٚاٚ بـــ٠ٚٛ، ٥ـــ١ٚاْٞ تـــطٜـ ٚضز٠ ٚضز٠، ث١ضيـــ١َاْٝـ بـــ١ب

َٜو يـ١   َٟ نؤب٠ٚ١ْٚٛ ١ٜ١ٖ ٚ، ز٠َٚٚري ت٠ٚ١د١ٖٛن١ ََٛه١ٓٝ ي١الٟ د١ْابت ١ْٖس زا١ْْٝؿت٠ٚٛ ١َٖٛٚ ضؤش
َٝٞ ز٠ِضٚاْٞ ٚاْـ١  ١َُٝ ١َطيٛع١ٜ١نٞ ن١ ١٥ّ ثطؤش٠ ٜاغاٜا١ْ ٠ٚنٛ الٟ ن١ تؤ ت َٞ، ثطٚش٠ ٜاغا ططْكدي، الٟ ٥ ب

َٟ، ٠ٚ ٥ٝـساض٠ٟ ٖـ١َٛٚ ال١ْٜـ١ناْتإ           َٞ ٥ٝـساض٠ٟ ١َغـ١ي١نإ ضابكـط ي١ب١ض ٠ٚ١٥ غـ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ ز٠بـ
 بسات، ناى س١َ١ غعٝس قػ١ت ١ٖبٛٚ؟ ؾ١ضَٛٚ،

َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٞ طَٛإ ١٥ّ َٛزاخ١ي١ٟ َٔ، ١٥ّ ْٛقت١ٟ ْٝعا١َ غ١ضنا٠ٟٚ ي٠ٚ١ ططتب َٝؿٛٚتطٜـ ١ٖض ب ٛٚ ن١ س١ؾت١ٟ ث
ــ١ٟ       ــيَن ٠ٚ س١ؾت َٜ ــ١ زٚ ــٛٚ ن ــ٠ٚ١ ططتب ــا٠ٟٚ ي ــا ططْكاْــ١، ٠ٚ غ١ضن ــ١ض ٥ــ١ٚ ٜاغ ــطت ي١غ ــعاَِ ط ْٛقتــ١ٟ ْٝ

َُٝٛاٜـ١ )  َٜه١ٝٝنإ ٚ ث ١َٜٓضا١ٜتٞ ١َٖٛٚ نط َٜهٞ ب١ ْٛ َٜيَن نؤ١ََي١ٟ نط ( ٥ُٝعاٜـإ نـؤ   1111ضابطزٚٚف، زٚ
َٝهؤَي١ض٠ٚاْٞ زاز٠ٚضٟ ٖات١ٓ ث١ضي١َإ نطزبؤ٠ٚ ٖات١ٓ ْٛٚغٝٓك١ٟ ث١ضي١َإ، ١ٖض٠ٖٚا س ١ؾت١ٟ ضابطزٚٚف ي

َٜو    َٟ، ٠ٚ ١ْٖـس ١َُٝ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ زٚاز٠خـط َٜه١ٝٝنإ ب١تاٜب١تٞ ٚتٝإ ٠ٚ١٥ زٚٚ داض٠ ٥ ن١ زاٚاٜإ نطز، ن١ نط
َٟ يٝصْـ١ نـ١ بؤنـٞ         َٟ ١٥ؾـدام ٚ بـ١عع قػ١ؾٝإ نطز ب١ضاغك ن١ قػ١ناْٝإ طَٛاْٝإ خػت١ غـ١ض بـ١عع

َٝؿـ١ نؤ١َاَل١ٜت١ٝنـ١ف زٚاتـط غـًبٝاتٞ        ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ١َٖٛ َٝتـ٠ٚ١ ٚ، ن َٞ ز٠ب َٝؿ١ٟ نؤ١َاَلٜـ١تٞ يـ َٟ ٚ ن اض ْانط
َٝو )         َٝت٠ٚ١ بؤ نؤٟ نؤ١ََيكا، َٔ زاٚاناضّ ١ٜنـ١ّ ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ْ١ٜٟ نـ١ طـطْكٔ نـ١ بـ١ يٝػـت ( ٜاغـاٟ  11ز٠ؾه

ٝـ  َٝؿه١ف ب١ د١ْابت نطز٠ٚٚ، ٠ٚنٛ يٝػت١ناْٞ َٛعاض٠ظ٠، ٠ٚ ب١تاٜب١تٝـ ٥ُٝت َٝهؤَيـ١ض٠ٚ٠  ططْكُإ ث اظاتٞ ي
َٜـساْٞ      َٜٞ بهـ١ٜٔ، ٠ٚ ب١نط َٝو ٥ـ١تٛاْري بـ١ِض َُٝٛا١ٜ ب١غ١عات َٝه١، ث زاز٠ٚض١ٜنإ ن١ ٠ٚ١٥ ١ٖض ٥ٝٓؿاظٟ قاْْٛ
َٝؿـ١ٟ نؤ١َاَلٜـ١تٞ      َٟ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ زٚٚداض تاخريَـإ نـطز٠ٚٚ ٠ٚ ن خاْٛٚب١ض٠ف ١٥ٚ ٜاغا١ٜف ١َٖٛاض بهط

َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٞ ز٠ب  ي
َٜع ز.   ع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: ٕ باٜاضغب١ِض

َٞ خـ١َيهٞ تـطٜـ ١ٖٜـ١ يـ١ّ             َٝـ٠ٛ ْـري يـ١ّ ث١ضي١َاْـ١، ٥ـ َٝهتإ ت١قسِٜ نطز٠ٚٚ، ب١اَلّ خـؤ ٖـ١ض ٥ ٠َٛٝ يٝػت ٥
 ث١ضي١َا١ْ، نٛت١ًٟ ث١ضي١َاْٞ تطٜـ ١ٜ١ٖ، ؾ١ضَٛٚ غؤظإ خإ،

َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ِض
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝؿـه١ف ْـ١نطز٠ٚٚ؟         ١َٖيب١ت١ ن١ ١َغ َٞ يٝػـك ث َٝؿـه١ف نـطز٠ٚٚ، نـ َٞ يٝػـك ث ١ي١ن١ نطا١ٜ غ١ض ٠ٚ١٥ٟ نـ

س١ق١ َٓٝـ باغٞ ٠ٚ١٥ به١ّ ب١ؾا١ٜزٟ خاتٛٚ ٖاش٠ ن١ ١٥َِطؤ ي١الٟ د١ْابت ب٠ٚٛ، ن١ َٓٝـ بـ١ ؾـ١ضَٞ   
َٝٓاْٞ ظاْٝاضٟ، ث ١َُٝ ٠ٚنٛ يٝػك نٛضزغتاْٞ زاٚاٟ ١٥ّ ٜاغاٜا١َْإ نطز٠ٚٚ، ٜاغاٟ ب١ ز٠غت ٖ طغـٝاض٠ن١ّ  ٥

٥ــ٠ٚ١ بــٛٚ نــ١ بــؤ نــٞ ٥ــ١ّ س١ؾت١ٜــ١ ١ْخطاٜــ١ ب١ضْاَــ١ٟ نــاض٠ٚ٠؟ نــ١ ضاثؤضتــ١ناْٞ تــ١ٚاٚ بــ٠ٚٛ، ٜاغــاٟ    
َٝإ ٚتري ن١ٚا ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ، ٜاغاٟ غ١ْسٚقٞ ْـ١ؾت ٚ، غـاظ    َٝهؤَي١ض٠ٚاْٞ زاز٠ٚضٟ ١٥ٚاْٝـ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ث ي

َٝري ١َ١٥ٟ ٜاغاٟ َازز٠ٟ ) ًَ ١َٖٛاض نطا٠ٚ ١٥ٜٚـ ضاثؤضت١ن١ٟ ت١ٚاٚ  ( ن١ زاٚا١٥136ٟٜٚـ ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ، ب
َٜٓــس٠ٚ٠ٟ ١ٜنــ١َٞ بــؤ نــطا٠ٚ ضاثؤضت١نــ١ٟ تــ١ٚاٚ نــطا٠ٚ، ٖــ١ضٚا بــ١    َٜٓٝؿــٝٓإ ٥ــ١ٜٚـ خٛ بــ٠ٚٛ، ٜاغــاٟ نط
َٝهٞ ث١ضيـ١َإ ت١قــسضيٞ          يٝػـت١ن١ بـؤ دــ١ْابت بؤؾـِ ؾـ١ضح نــطزٕ، ٠ٚظاض٠تـٞ ط١ٜاْــسٕ نـ١ نـ١ْس ١٥ْــساَ

َٝهٝإ نطز٠ٚٚ ض٠ؾع نطا٠ٚت٠ٚ١، س١ق١ ب َٟ ٠ٚ١٥ ض٠ؾع نطا٠ٚت٠ٚ١، ٠ٚ ت١عسًٜ ٝد١ْ١ ب١ضْا١َٟ ناض٠ٚ٠ ن١ بٛتط
َٝؿه١ف ز٠نـ١ٜٔ ٖٝـٛا زاضٜـٔ بـ١ظٚٚتطٜٔ      ١َُٝ زاٚاٟ ٜاغا١ٜى ث َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ ن١ ٥ َٞ ب١ِض بريَإ ١ْن
َٞ ز٠ضســ١م بــ١ٚ   َٜهــ١ يــ١ ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغــتا٠ٚ١ْ ز٠ضبهــ َٜت، ٥ــ١ٜٚـ بِطٜاض َٝبهط َٝبــ١د نــات ٥ــ١ّ ٜاغــا١ٜ د

َٜطٜٓـ١نإ ق١ٜـس ز٠نـ١ٕ بـ٠ٚ١ٟ نـ١ يـ١ نـاتٞ ؾؤِضؾـسا ١٥طـ١ض           ن١غا١ْٟ ن١ ٥ َٝؿـ١ُضط١ ز َٝػتا ز٠عٛا ي١غ١ض ث
َٝػتا ن١ؽ ٚ ناضٟ ١٥ٚ نٛشضاٚا١ْ ز٠عٛا ي١غ١ض  َٝت ٥ َٝو نٛشضاب َٝت ١٥ط١ض ن١ْس ن١غ َٝو نطاب ن١ْس ع١َ١يٝات

١َُٝ ٜاغان١َإ ت١ٚاٚ بـ٠ٚٛ ٚ ٥ُٝـعا نـطا٠ٚ، ٖٝـٛاز     َٜطٜٓا١ْ ز٠ن١ٕ، ٥ َٝؿ١ُضط١ ز اضٜٔ بـ١ ظٚٚتـطٜٔ نـات    ١٥ٚ ث
َٞ، ١٥ٚ ١َضس١ي١ٟ ي١ غاَيٞ ) ( ناض٠غ١ض 1991( تا غاَيٞ )١٥1961ٚ بِطٜاض٠ ي١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ز٠ضبه

َٟ، ظؤض غٛثاؽ.  بهط
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

َٝبٝين به١ٕ، ١ٜن١نٝإ ي١ناتٞ َْٛا ٠َٛٝ زٚٚؾت ت ق١ؾ١ٟ َازز٠ٟ ثَطؤش٠نإ، ١٥ط١ض ظؤض ز٠ظاْٞ نٞ؟ ١٥ط١ض ٥
َٜه١ٜٔ ب١ضاغـك، بـ١اَلّ خؤتـإ     ١َُٝ ز٠تٛاْري ١٥ْٛاعٞ ثطؤش٠ ٜاغا ب١ ض َٜت٠ٚ١ ٥ ب١ ت١ؾػٌٝ ٚ ب١تٝهطاض ١ْٚتط
   َٟ َٜٓـسض َٞ ْاِضٚ َٞ ْاِضٚا ٠ٚخت١ن١ ْاِضٚا َازز٠ناصيإ ثـ ز٠ظأْ داضٟ ٚا ١ٜ١ٖ ١ٜى َازز٠ ١ٜى ضؤش ناٌَ ز٠با، ٥

َٞ ز٠ن١ٜٔ ١٥ٚ ؾ١تط٠ ن١َ١ٟ ن١ َاَٚا١ْ َٛخت١غ١ض قػ١ به١ٕ ثٛخت، قػ١ ب١ضاغك، ي١ب١ض ١٥ٚ ٠ ضداتإ ي
َٝت٠ٚ١    َٜو ١َٖيس٠غـت َٟ به١ٜٔ ب١ضاغك، ب١اَلّ ن١ ث١ضيـ١َاْتاض َٜو ي١ٚ ثطؤش٠ ٜاغاٜا١ْ ب١ِض به١ٕ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ظؤض

٠نـٛ غـؤظإ خـإ    (ز٠ق١ قػ١ ز٠نات، ْٝٛ غ١عات قػ١ ز٠نات ٥ٝـ ٚ ناض٠ناصيإ ْاِضٚات ب١ضاغك، ١ٖض 41ٚ)
َٝٔ بؤ ١٥ٚا١ْ ْاخ١ْ١  َٝـ ن١ْس ضؤش ن١ْسٜٔ ثطؤش٠ ٜاغاٜا١ٜ ز٠َي باغٞ نطز ١٥ٚإ ٠ٚنٛ يٝػك نٛضزغتاْٞ ث
َٝٝٓـ٠ٚ١ غـ١ض        َٞ ز٠ن١ٜٔ با َْٛاق١ؾ١نإ بـ١ ٖـٝض الٜـ١ى زا ْـ١ِضٚات ب ب١ضْا١َٟ ناض٠ٚ٠، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ تهاتإ ي

 ناض٠ناصيإ، يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ؾ١ضَٛٚ بؤ خاَيٞ ١ٜن١ّ،ب١ضْا١َٟ ناضٟ خؤَإ ٚ ب١ضز٠ٚاّ بري ي١غ١ض ٥ٝـ ٚ 
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
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َُٜٞ نٛضزغـتإ ٥ـ١ٚ ثـطؤش٠ ٜاغـا١ٜ ي١الٜـ١ٕ       َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ ٠ٚظاض٠تٞ ث١ض٠ٚضز٠ ي١ ١ٖض خٛ
ــ٠ٚ١ٟ ١٥صتَٛــ١    ــ١ نؤبْٛٚ ــطا٠ٚ، ي ــه١ف ن َٝؿ ــطإ ث ــ١ْٞ ٠ٚظٜ ــاض٠ )١٥صتَٛ ــطإ شَ  5/5/2113(ٟ 6ْٞ ٠ٚظٜ

َٜت، بــ١ ظَــاْٞ 94ث١غــ١ْس نــطا٠ٚ ٥اضاغــت١ٟ ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغــتإ نــطا٠ٚ، ٥ــ١ٚ ثــطؤش٠ يــ١ )  َٝهــس ( َــازز٠ ث
َٝؿــه١ف نــطا٠ٚ ٖؤناض٠نــاْٞ ز٠ضنــٛاْسْٞ ٜاغان١ؾــٞ ي١ط١َيساٜــ١، زاٚا يــ١ غــ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيــ١َإ  عــ١ض٠بٞ ث

 ز٠ن١ٜٔ ٥اضاغت١ٟ يٝص١ْ ث٠ٜٛ١ْساض٠ناْٞ بهات.
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

َٜت، زاٚا ي١ يٝص١ْٟ ٜاغـاٜٞ   َٜع٠نإ ز٠نط ٥اضاغت١ٟ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ ٚ، ٜاغاٜٞ ٚ غ١ضد١ّ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ِض
 ٚ يٝص١ْٟ ت١ْسضٚغك ز٠ن١ٜٔ بؿ١ضَٕٛٚ بؤ غ١نؤٟ يٝص١ْنإ،

 
 

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض
َٜ  ع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ِض

 ايباب ايػازؽ                                        
 املسق٢سكٛم                                       

  َٔ ٖرا ايكإْٛ 2املسٜض ايٓؿطٞ ايرٟ ٜعا  بإسد٣ املؤضطات املٓؿٛف عًٝٗا يف املاد٠ )ٜتُت    :42املاد٠ )
 -باؿكٛم اآلل١ٝ:

 ٓا١ٜ ايٛادب١ يف ب١٦ٝ أ١َٓ ٚ ْعٝؿ١.أٚاّل: لًكٞ ايع
 ثاّْٝا: سعس لكٝٝد سسٜت٘ ع٢ً خالف أسهاّ ٖرا ايكإْٛ.

 ثايجّا: ادساط١ عًُّا بأضِ ٚٚظٝؿ١ نٌ أؾساد ايؿسٜل ايعالدٞ ايرٟ ٜسعاٙ باملؤضط١.
عٔ مستُاٍ زابعّا: لًك٢ املعًَٛات ايها١ًَ عٔ ايتػدٝـ ايرٟ اعطٞ ؿايت٘ ٚ عٔ اـط١ ايعالد١ٝ املكرتس١ ٚ 

 لطٛزات سايت٘.
 خاَطّا: إٔ ٜهٕٛ ايعالز املكدّ ي٘ طبكّا يًُعاٜري ايطب١ٝ املسع١ٝ ٚ املعرتف بٗا يف ا ٚضاط ايع١ًُٝ.

 ضادضّا: قسٚز٠ أخر َٛاؾك١ ؾ١ٓ أخالقٝات ايبشح ايعًُٞ قبٌ لعسق٘  ٟ عح ضسٜسٟ.
ٚ ايبشاٛخ ايعًُٝا١ بػاسح ناَاٌ عأ ٖادف        ضابعّا: إٔ حيك٢ يف ساي١ املٛاؾكا١ عًا٢ اـكاٛع دداسا٤ ايتذاازن     

 ايتذسب١، ع٢ً إٔ حيعس مدسا٤ ايتذازن ع٢ً املسق٢ اـاقعني يكسازات ايدخٍٛ ٚ ايعالز اديصاَٞ.
ثآَّا: محا١ٜ ضس١ٜ املعًَٛات اييت لتعًل ب٘ ٚاًؿ٘ ايطيب ٚ عدّ مؾػا٤ لًو املعًَٛات يػري ا غساض ايعالد١ٝ 

 -مال يف اؿاالت اآلل١ٝ:
 املعًَٛات َٔ د١ٗ قكا١ٝ٥.طًب  -1
 ٚدٛد مستُاٍ قٟٛ عدٚخ قسز خطري أٚ مؾاب١ ٚخ١ُٝ يًُسٜض أٚ ا خسٜٔ. -2

 ساالت ادعتدا٤ ع٢ً ا طؿاٍ أٚ ايػو يف ٚدٛد معتدا٤. -3
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يؿش١ ايٓؿط١ٝ لػهٌٝ ؾ١ٓ ؾٓٝا١ َأ ا طباا٤ املتدؿؿاني ٜهإٛ هلاا اؿال يف ادطاالع         احيل جملًظ  -4
 ع٢ً ضذالت املسق٢.

 ١ٜ خؿٛؾٝال٘ ٚ َتعًكال٘ ايػدؿ١ٝ ٚ َهإ مقاَت٘ باملؤضطات.لاضعّا: محا
عاغسّا: اؿؿٍٛ ع٢ً لكسٜس طيب ناٌَ عٔ سايت٘ ايٓؿط١ٝ ٚ عٔ ناؾ١ ايؿشٛؾات ٚ اددسا٤ات ايعالد١ٝ ايايت  
متت ي٘ أثٓا٤ عالد٘ باملطتػؿ٢، ٚيف ساي١ زغبت٘ يف اؿؿٍٛ ع٢ً ؾٛز قا١ٝ٥ٛ يًًُاـ نااَاّل ؾًا٘ إٔ ًٜذاا مىل      

يًؿش١ ايٓؿط١ٝ ٚ جيٛش يًُذًظ سذب ٖرا اؿل َؤقتّا  ضبان عالد١ٝ ٚ حيل يًُاسٜض اياتعًِ َأ     اجملًظ
 ٖرا اددسا٤ طبكّا  سهاّ ٖرا ايكإْٛ ٚ ايتعًُٝات ايؿادز٠ يتٓؿٝر ٖرا ايكإْٛ.

را سادٟ عػس: ايتعًِ َٔ أٟ مداسا٤ ٚؾكاّا يًكٛاعاد ٚ ادداسا٤ات ايايت ؼاددٖا ايتعًُٝاات ايؿاادز٠ يتٓؿٝار ٖا          
 ايكإْٛ.

 ثاْٞ عػس: َكاب١ً شا٥سٜ٘ أٚ زؾض َكابًتِٗ َا مل لتعازض املكاب١ً َع اـط١ ايعالد١ٝ.
 ثايح عػس: متهٝٓ٘ َٔ َكاب١ً قاَٝ٘.

 زابع عػس: اؿؿٍٛ ع٢ً مداشات عالد١ٝ طبكَا يًدط١ ايعالد١ٝ املٛقٛع١ ي٘.
اْتٗات ؾارت٠ دخٛيا٘ ميصاَٝاّا بعاد       خاَظ عػس: طًب اـسٚز َٔ املؤضطات دٕٚ َؿاسب١ أسد َٔ ذٜٚ٘ َتا٢ 

 اؿؿٍٛ ع٢ً خط٘ يسعاٜت٘ ْؿطّٝا بعد اـسٚز، ٚذيو َع َساعا٠ زعاٜت٘ مدتُاعّٝا.
 ضادع عػس: اؿُا١ٜ َٔ االضتػالٍ االقتؿادٟ ٚ اؾٓطٞ ٚ َٔ ادٜرا٤ اؾطدٟ ٚ ايٓؿطٞ ٚ املعا١ًَ امل١ٓٝٗ.

 ٞ ٚ ذيو طبكّا يًدط١ ايعالد١ٝ املكسز٠.ضابع عػس: اؿؿٍٛ ع٢ً خدَات االلؿاٍ ايداخًٞ ٚ اـازد
 -ثأَ عػس: يف ساالت ايعالز ادزادٟ حيل يًُسٜض ايٓؿطٞ:

 لًكٞ املعًَٛات ايالش١َ دعطا٤ َٛاؾك١ ؾسحي١ سس٠ يهٌ عالز َكرتح َٔ ايؿسٜل ايعالدٞ. -1
 زؾض ايعالز املكدّ ي٘ ع٢ً إٔ حياط عًُّا بتأثري ٖرا ايسؾض ع٢ً ؾشت٘. -2

كسازات املتعًك١ بعالد٘ ٚ خسٚد٘ َأ املؤضطاات ٚ اؿؿاٍٛ عًا٢ لكسٜاس َهتاٛن       أخر زأٜ٘ يف نٌ اي -3
 َٔ مداز٠ املؤضط١ عٔ خط١ عالد٘ ٚ خسٚد٘.

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ْٝؿتُإ خإ.
َٜع: ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 ز٠ضٚاظ٠ٟ ؾ١ؾ١ّ                                          
 َاؾ١ناْٞ ١ْخؤف                                         

َٝٓـطاٚ يـ١             42َازز٠ٟ ) َٝـٞ ز٠ق َٜـت بـ١ ث َٝو يـ١ ز٠ظطاناْـسا ناض٠غـ١ض ز٠نط (: ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚـٞ نـ١ يـ١ ٜـ١ن
 -(ٟ ١٥ّ ٜاغا١ٜزا، ١٥ّ َاؾا١ْٟ 2:١ٜ١َٖازز٠ٟ )

َٜٝٛػ َٜطٜٞ ث َٟ.١ٜن١ّ: ناٚز  ك ي١ شٜٓك١ٜ١نٞ ٥اضاّ ٚ ثانسا بؤ بهط



 154 

َٝه١ٚا١ْٟ سٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ.  ز٠ّٚٚ: البطزْٞ غٓٛٚض زاْإ بؤ ٥اظازٜٞ ب١ ث
١َّٝٝ: بْٛٚٞ ظاْٝاضٟ ب١ ٥اَٚيهـاضٟ ١ٖضٜـ١ى يـ١ ١٥ْـساَاْٞ ناض٠غـ١ضنطزْٞ نـ١ يـ١ ز٠ظطانـ١زا ناض٠غـ١ضٟ           غ

 ز٠ن١ٕ. 
اْهطز١ْن١ٟ نـــ١ بـــؤ باض٠نـــ١ٟ زضا٠ٚ ٚ ي١غـــ١ض ث ْـــٞ نـــٛاض٠ّ: ٠ٚضطـــطتين ظاْٝـــاضٟ تـــ١ٚاٚ يـــ١ ز٠غتٓٝؿـــ

َٝؿٓٝاظنطاٟٚ ناض٠غ١ضنطزٕ ٚ ١٥ط١ضٟ ث١ض٠غ١ْسْٞ باض٠ن١ٟ.  ث
َٝت. َٝساْطاب َٝت ي١ْا٠ْٚس٠ ظاْػت١ٝٝناْسا زاْٞ ث َٝٛا١ْٟ دٝٗاْٞ ب َٝٞ ث َٝؿه١ؾهطاٚ ب١ ث َٝٓذ١ّ: ناض٠غ١ضٟ ث  ث

َٜصٜٓـــ١ٚ َٜٝٛػـــت١ ض٠ظا١َْـــسٜٞ يٝصْـــ١ٟ ض٠ٚؾـــتهاضٜٞ تٛ َٝـ ٥ـــ٠ٚ١ٟ ؾ١ؾـــ١ّ: ث َٜـــت ثـــ ٠ٟ ظاْػـــك ٠ٚضبكري
َٜت. َٝسا ن١ٚتين بؤ بهط َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ي١ د  تٛ

َٜصٜٓـ٠ٚ١ٟ ظاْػـك ي١غـ١ض            َٝــ بـْٛٚٞ بـؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ تاقٝهطزْـ٠ٚ١ٚ تٛ س١ٚت١ّ: ي١باضٟ ضاظٟ بـْٛٚٞ ي١غـ١ض ضن
ًَبْٛٚٞ ناض٠غ١ضنطزْٞ ب١ خٛضتٞ  َٞ ضاظ١ٚ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْٟ بس٠ٕ ي١غ١ض ١٥ٚ ١ْخؤؾا١ْٟ ن١ زاخ َٜت ز٠ب بهط

َٜت٠ٚ١.ز  ٠ٜاْكط
َٝين ظاْٝاضٟ نـ١ ث٠ٜٛ١غـت١ بـ١ زؤغـ١ٟٝٝ ْـ١خؤف ٚ ١ْظِضاْـسْٞ ٥ـ١ٚ ظاْٝاضٜٝاْـ١ بـؤ           ١ٖؾت١ّ: ثاضاغتين ْٗ

َٝت: َٝت، ت١ْٗا ي١ّ باضا١ْ زا١ْب َٝو ن١ ناض٠غ١ضنطزٕ ١ْب  -١َب١غت
َٝهٞ زازطا٠ٚ١ٜٝ. -1  زاٚانطزْٞ ظاْٝاضٟ ي١ ال١ْٜ
َٜهٞ تْٛس بؤ ضٚٚزاْٞ ١َتطغٞ ٜإ تٛ -2 َٝهٞ غـ١خت بـؤ ْـ١خؤف ٜـإ ن١غـاْٞ       بْٛٚٞ ١٥ط١ض ٚؾـبْٛٚ

 زٜه١.

َٜصنطزٕ. -3 ٍَ ٜإ طَٛاْهطزٕ ي١بْٛٚٞ ز٠غتسض َٜصنطز١ْ غ١ض َٓا  باضٟ ز٠غتسض

ــجؤِض        -4 ــهاْٞ ثػ ــ١ ثعٜؿ ــ١ضٟ ي ــ١نٞ ْٖٛ ــٞ يٝص١ْٜ ــك ز٠ضْٚٚ ــتٝٞ ت١ْسضٚغ ــت١ٟ طؿ ــ١ ز٠غ ــؤٟ ١ٖٜ ب
َٝت غ١ٜطٟ تؤَاضٟ ١ْخؤؾ١نإ بهات. َٜيَن ٚ َاؼي ٠ٚ١٥ٟ ١ٖب  زاسي١ظض

َٝبْٛٚٞ ي١ ز٠ظطان١زا.ْؤ١ّٜ: ثا َٜين ْٝؿت١د  ضاغتين تاٜب١شي١ْسٟ ثاؾهؤ ن١غا١ٜت١ٝٝناْٞ ٚ ؾٛ
ــاض٠          َٜه ــهٓري ٚ ض ــ١ٚ ثؿ ــ١َٛٚ ٥ ــٞ ٖ ــاضٟ ز٠ضْٚٚ ــ١ض ب ــ١ٚاٚ ي١غ ــهٞ ت َٝهٞ ثعٜؿ ــؤضت ــه١ٚتين ضاث ــ١ّ: ز٠غ ز٠ٜ
ناض٠غ١ضٜٝا١ْٟ ن١ ي١ناتٞ بْٛٚٞ ي١ ١ْخؤؾدا١ْزا بؤٟ نطإٚ، ط١ض ٥اض٠ظٟٚٚ ٖـ١بٛٚ نؤث١ٝٝنـ١ٟ تـ١ٚاٟٚ    
َٜت٠ٚ١ بؤ ز٠غت١ٟ طؿتٝٞ ت١ْسضٚغتٝٞ ز٠ضْٚٚٞ، بـؤ ٥ـ١ّ ز٠غـت١ف ١ٖٜـ١      َٟ بك١ِض َٞ ز٠تٛاْط زؤغ١ٝن١ٟ ١ٖب
    َٞٝ ٠َٟٛٝ ناتٞ ي١ب١ض ٖؤناضٟ ناض٠غ١ضنطزٕ، ١ْخؤف َـاؼي خؤٜٝـ١تٞ بـ١ث َٜت٠ٚ١ ب١ ؾ َٞ ٠ٚضبكط ١٥ّ َاؾ١ٟ ي

َٝهطزْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١٥ضظ َٝب١د َُٜٓاٜٞ ز٠ضنطاٚ بؤ د َٜت.سٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ض  ٚ ساَيٞ خؤٟ ز٠ضبِط
ــاْٞ     َُٜٓاٜٝـــ١ ز٠ضنطا٠ٚنـ َٜـــو نـــ١ ض َٜهاض ــاٚ ض َٜػـ َٝـــٞ ض َٜـــو بـــ١ ث َٜهاض ــاَيهطزٕ ي١ٖـــ١ض ض ٜاظز٠ٜـــ١ّ: ٥ـــ١ضظٚ سـ

َٝهطزْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠غتٓٝؿاْٞ ز٠نات. َٝب١د  د
َٝهـ١ٚا١ْٟ    َٝه١ٚتٓٝإ ط١ض بـ١ ث زٚاظز١ٜ٠ّ: غ١ض٠زاْٝهطزْٞ ي١ال١ٜٕ غ١ض٠زإ ن١ضإ، ٜإ ض٠تهطز٠ٚ١ْٟ ناٚث

َٝت٠ٚ١.ث   ْٞ ناض٠غ١ضنطزٕ ٠ٚ١ْغت
َٝت. َٜع٠ض٠ن١ٟ بٝبٝٓ َٞ ن١ ثاض  غٝاظز١ٜ٠ّ: تٛاْاٟ ١ٖب
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َٝٞ ١٥ٚ ث ْٞ ناض٠غ١ضنطز١ْٟ بؤٟ زاْطا٠ٚ.  نٛاضز١ٜ٠ّ: ٠ٚضططتين َؤَي١تٞ ناض٠غ١ضنطزٕ ب١ث
َٝـت ٖـ١ضنات   َٝو ي١ خعَاْٞ ي١ط١َيٝسا ب َٞ ٠ٚ١٥ٟ ن١غ َٝو نـ١  ثاظز١ٜ٠ّ: زاٚانطزْٞ ز٠ضنٕٛٚ ي١ ز٠ظطانإ ب١ ب

َٜطٜهطزْٞ ي١ ضٟٚٚ ز٠ضْٚٚٝٝـ٠ٚ١   َٝو بؤ ناٚز ًَبْٛٚٞ ب١ خٛضتٝٞ ت١ٚاٚ بٛٚ، زٚاٟ ٠ٚضططتين ث ْ َا٠ٟٚ زاخ
َٜطٜهطزْٞ نؤ١َاَل١ٜتٝسا. ٍَ ناٚز  ٚ ثاف ز٠ضنْٛٚٞ ي١ط١

َٝهػٞ ٚ ٥اظاضزاْٞ د١غت١ٟ ٚز٠ضْٚٚٞ ٚ َا١ََيـ١نطزْٞ   ؾاظز١ٜ٠ّ: ثاضاغتين ي١ ٥ٝػتػ َيهطزْٞ ٥ابٛٚضٟ ٚ غ
 هاْسْٞ.ضٚٚؾ

ــٞ       ــ١ٚ ث ْـ ــٞ ٥ـ َٝـ ــ١ ث ــاٚخؤٜٞ ٚ ز٠ض٠ٚ٠، بـ ــسٜهطزْٞ ْـ ــ١تكٛظاضٟ ث٠ٜٛ١ْـ ــته١ٚتين خعَـ ــ١ّ: ز٠غـ س١ظس٠ٜـ
 ناض٠غ١ضنطز١ْٟ بِطٜاضٟ ي١غ١ض زضا٠ٚ.

 -١ٖشز١ٜ٠ّ: ي١باض٠ناْٞ ناض٠غ١ضنطزْٞ ب١ خٛاغك خؤٜسا ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٞ بؤٟ ١ٜ١ٖ:
َٝساْٞ ض٠ظا١َْسٜٞ ٥اؾهطاٚ ٥ـ  -1 َٜٝٛػت بؤ ث َٜو نـ١ ي١الٜـ١ْٞ      ظاْٝين ظاْٝاضٟ ث اظاز بـؤ ٖـ١ض ناض٠غـ١ض

َٜت. َٝؿٓٝاض ز٠نط  تُٝٞ ناض٠غ١ضنطز٠ٚ١ْ ث
َٜت ي٠ٚ١ٟ نـ١ ٥ـ١ٚ ض٠تهطز٠ٚ١ْٜـ١     -2 َٞ بك١ٜ١ْط َٝو ت َٝؿٓٝاضنطاٚ ب١ ١َضد ض٠تهطز٠ٚ١ْٟ ناض٠غ١ضٟ ث

َٝت.  ناضٜك١ضٜٞ ي١غ١ض ت١ْسضٚغتٝٞ ز٠ب

َٜت ي١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ بِطٜاضا١ْزا ث٠ٜٛ١ْسٜٝإ ب١ ناض٠غ١ض -3 نطزٕ ٚ ز٠ضن٠ٚ١ْٝٚٛ ١ٜ١ٖ يـ١  ضاٟ ٠ٚضبكري
٠َٜٛب١ضاٜـــ١تٞ ز٠ظطانـــ١، ي١غـــ١ض ث ْـــٞ         َٝهٞ ْٛٚغـــطاٚ ي١ب١ِض َٝٓاْٞ ضاثـــؤضت ز٠ظطانـــ١ٚ ٠ٚز٠غـــتٗ

 ناض٠غ١ضنطزٕ ٚ ز٠ضن١ْٚٛن١ٟ.     
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

َٝػتا بامسإ ي٠ٚ١ نطز ٚشيإ نات، ث١ضي١َاْ ١َُٝ ٥ َٞ باؾـ١ ٥ـ٠ٚ١ف      ب١ضاغك ٥ َٜع ْٛٚغـ١ٜٛٝتٞ ز٠َيـ َٜهٞ بـ١ِض تاض
٠ٚ١َٜٓٝٓ؟ زاِٜ ع١ض٠ب١ٝن١ ز٠ن١ٜٔ ب١ ١٥غـاؽ نٛضز١ٜنـ١    َٜت ن١ ب١ نٛضزٟ ٚ ب١ ع١ض٠بٞ غٛ نات ظؤض ْانٛش
َٝــٞ يــ١     َٝٔ ز٠َي َٜــت نــ١ ز٠َيــ َٞ ز٠طري َٝو دــاض ض٠خٓــ١ٟ ٥ــ٠ٚ١َإ يــ َٜٓٝٓــ٠ٚ١، بــ١اَلّ ب١ضاغــك طــ١ي ١٥طــ١ض ١ْخٛ

َٜتـ٠ٚ١، ١٥طـ١ض ْـا َـٔ بـ١ف بـ١ سـاَيٞ         ع١ض٠بػتاْري، ١ٖض ب١ ع َٜٓسض َٜت٠ٚ١ ب١ نـٛضزٟ ْاخٛ َٜٓسض ١ض٠بٞ ز٠خٛ
َٝو دـاض ت١ضد١َٛنـ١ٟ       َٜت٠ٚ١ ب١ضاغك، ب١اَلّ عاز٠تـ١ٕ نٛضز١ٜنـ١ طـ١ي َٜٓسض َٝهٝإ غٛ َُٝدؤؾ١ ب١ ١ٜن خؤّ ث
َٞ ع١ض٠ب١ٝنــ١ بهــ١ٜٔ بــ١ ١٥غــاؽ،     بــاف ْٝــ١ َٛغــت١َي١سات١ناْٞ ٠ٚنــٛ خــؤٟ ْا١ٜٝتــ٠ٚ١، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ ز٠بــ

 ؾ١ضَٕٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ،
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝبُٝٓٝإ ١ْٝ.  ١ٖضزٚٚ يٝص١ْ ثؿتكريٟ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ، ٖٝض ت
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

َٜباظ.  ؾ١ضَٛٚ ناى ض
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض
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َٜع غ١ض  ؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ِض

َُٝـ١ ز٠غـت١ن١َإ نـطز بـ١          َٝب١ٝٓٝنُإ ١ْب٠ٚٛ، بـ١اَلّ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ ٥ ي١ ضاغتٝسا ي١ ضاثؤضت١ن١زا ٖٝض ت
َٜعطانإ، ت١ْٗا ي١ خاَيٞ ) َٜعطـا    4( ي١ بِطط١ٟ ١ٖؾت١ّ خاَيٞ )8يٝص١ْٟ ثاض َٝت١! يٝصْـ١ٟ ت١ْسضٚغـك ثاض ( ١٥ب

َٝت غ١ٜطٟ تؤَاضٟ ١ْخؤؾ١نإ بها َٝب١ّٝٓٝ ١ٖبٛٚ، ظؤض غٛثاؽ.َاؼي ٠ٚ١٥ٟ ١ٖب  ت، ت١ْٗا ١٥ٚ ت
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

َٜع د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.  ب١ِض
 
 

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك: َٜع ز. ض  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝب١ٝٓٝنُإ ١ْٝ. ١َُٝف ٖٝض ت ٥ 
َٜع ز.   امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: ٕ باٜع اضغب١ِض

َٜعاْـ١ ْاٜٚـإ ْٛٚغـطا٠ٚ )ز. اظيــس، نـاى طيـاٍ، تـاضا خــإ، يًٝـ٢ خـإ، ثــ١ضيإ             َٝبـٝين ١ٖٜـ١؟ ٥ــ١ّ ب١ِض َٞ ت نـ
َٝطٜعإ خإ(، ؾ١ضَٛٚ ز. اظيس.  ععايسٜٔ، ٥اؾك خإ، ث١ضيإ عبسايهطِٜ، ب

َٜع ز. اظيس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ض  ي١َإ.ب١ِض

َٜصٟ ْان٠ٚ١ٜٓ١، غ١باض٠ت بـ١ خـاَيٞ )   ١َُٝ ظؤض قػ١ ْان١ٜٔ زض قاسٚز٠ أخار َٛاؾكا١ ؾٓا١     ( نـ١ بـاؽ يـ١ )   ٥6
َٜع دــ١ْابٞ ٠ٚظٜــط ١ٖٜــ١، ٥اٜــا يٝص١ْٜــ١نُإ ١ٖٜــ١ بــ١ْاٟٚ  أخالقٝااات ايبشااح ايعًُااٞ ،  َٜهِ يــ١ بــ١ِض ثطغــٝاض

َٞ ض٠   َُٜٞ نٛضزغتإ؟ نـ١ ز٠بـ َٜـت؟ ٠ٚ يـ١     يٝص١ْٟ ١٥خ قٝاتٞ ب١سػٞ عًُٝٞ ي١ ١ٖض ٥ـٞ َٛاؾ١قـ١ٟ ٠ٚضبكري
إٔ حيعا٢ يف سايا١ املٛاؾكا١ عًا٢ اـكاٛع       ( ي١ زٚاٟ ٠ٚ١٥ ن١ باغٞ غابٝع١ٕ ٜـإ بِططـ١ٟ س١ؾتـ١ّ )   7خاَيٞ )

ددسا٤ ايتذازن ٚ ايبشٛخ ايع١ًُٝ بػسٍح ناٌَ عٔ ٖدف ايتذسب١، ع٢ً إٔ حيعس مدسا٤ ايتذازن عًا٢ املسقا٢   
ٞ  يصاَاٞ ،  اـاقعني يكسازات ايدخٍٛ ٚايعالز اد ي١غـ١ض ١ْخؤؾـ١نإ   عًُٝاٞ   تـ١داضٜيب  ب١ضاغـك ١٥صتاَـساْ

َٞ باغٞ َٛاؾ١ق١ ز٠نات، ب١اَلّ يـ١   َٝط٠ ضاغت١ ١٥َي َٜت ب١ضاٟ َٔ ١ٜعين ي َٝسا بهط َٞ ظؤض ٚضز٠ناضٟ ظٜاتطٟ ت ١٥ب
َٝط٠ باؽ ي١ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٞ ز٠ن١ٜٔ، ٥اٜا ت١ْٗا ضظا١َْـسٟ ٥ـ١ٚ َٛاؾ١قـ١ٟ ٥ـ١ٚ ناؾٝـ١ بـؤ        َٞ ي بريَإ ١ْن
         َُٜٞ َٟ، خؤمشـإ ز٠ظاْـري نـ١ يـ١ ٖـ١ض ٠ٚ١٥ٟ ن١ ت١داضٜيب عًُٝٞ ٜإ ب١سػٞ عًُٝٞ ي١غـ١ض ْـ١خؤف بهـط
ٍَ ١ْٝ، ٠ٚ بُٝٓٝـإ بـ١ٖؤٟ ز٠ضظٟ    َٝكاٟ قبٛ َٝهٞ د َٝؿتا ب١ضاغك ي١ ٥اغت نٛضزغتإ باضٚزؤخٞ ت١ْسضٚغك ٖ

 ّ َُٝٛا١ٜ ٥ـ١ َٜط بٛٚ، ب١ضاغك ١َ١٥ ث َٝو ناٜٚإ نٛ َٝسإ ي١ ناٟٚ ن١ْس ١ْخؤؾ َازز٠ٜـ١ ٜـإ ٥ـ١ّ بِطط١ٜـ١      ي
َٟ، ظؤض غٛثاؽ. َٝسا بهط َٞ ٚضز٠ناضٟ ظٜاتطٟ ت َٝط٠ ١٥ب  ي

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى طياٍ.
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َٜع طياٍ   ابطاِٖٝ: طاٖسب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٟ بِطؤ١َ ْاٚ ت١ؾاغًٝٞ ١٥ّ َازز٠، نْٛه١ ٥ٝشتُاي١ ظؤضب١ٟ ؾ١ق١ضاتٞ ١٥ّ َـازز٠ يـ١    ١ٖض ن١ْس٠ َٔ ْا١َٚ
َٝري ثعٜؿهٞ ) ًَ َٟ ١ْٖـ١،   ممازض١ امل١ٓٗ ايطب١ٝ ْاٚ ََٛاض٠غ١نطزْٞ ثٝؿ١ٟ با ب ٥ٝشتُٝاي١ ظؤض ؾ١ق١ضات ي١ٚ

ٍَ ْـ١خؤف بـ١ ٖـ١َٛٚ غـِط١ٜت،         َٞ ثعٜؿو ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ تـ١عاٍَٛ بهـات ي١طـ١ َٝو ي١ٚا١ْ غِطٟ ْاخؤؾ١ نات ١ٜن
َٝري )بــ١اَلّ ٥ٝشتُٝاَيــ١ ١٥س ًَــ َٜٝٛػــك ٥ٝشتُٝاَيــ١ بــ١  يف ادعااادٙ مؾااادٙ ٝاْــ١ٕ ٠ٚنــٛ ٥ــ٠ٚ١ٟ ب ، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ ث

َٝو ١ٜ١ٖ، ت١ْٗا َٔ ت١ضنٝع ي١غ١ض خاَيٞ ٥ـ٠ٚ١ ز٠نـ١ّ خـاَيٞ )عٓـٛإ ايبـاب: سكـٛم        َٝسانْٛٚ املسقا٢  نااّ   ث
َٜين ٖــ١َٛٚ ١٥َــ١ غــٝػ١تٞ د١َعــ١َسقاا٢؟ َٝــٞ ٖــ١ض ٖــ١شز٠ ؾ١قــ١ض٠ غــٛ  ١٥َــ١ ٜــ١ى، ز٠َٚٚــٝـ ١٥طــ١ض ب

َٜين، بؤٜـ١     ٍَ باؽ بهاتٔ، ١٥ط١ض ب١ ع١ض٠ب١ٝنـ١ غـٛ ٍَ تاى ز٠نات تانٞ ١ْخؤف ١ْى ب١ نؤ١َ ت١عاٍَٛ ي١ط١
َٜت ) َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ عٝٓٛا١ْن١ بهط  ظؤض غٛثاؽ. سكٛم املسق٢ ،ي١ دٝاتٞ )سكٛم املسٜض ايٓؿطٞ  َٔ ث

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض
 خإ. ؾ١ضَٛٚ تاضا

َٜع تاضا حتػري ٜاغري:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝبِٝٓٝ ١ٜ١ٖ، ١ٜنـ١َٞ )  َٟ بـ١ )      سكاٛم املسقا٢   ب١ضاغك َٔ زٚٚ ت سكاٛم املسقا٢   بـ١ زَيٓٝـاٜٞ ١٥طـ١ض بهـط
َٜت٠ٚ١، ١ٜعين ثؿتكريٟ ي١ زاٚاناض١ٜن١ ز٠ن١ّ ن١ ناى طياٍ ٚتٞ، ز١ّٖٚٚ ؾـت   ايٓؿطٝني  ن١ ١َٖٟٛٚ ز٠طط

َٝت ٚ ٥ َٜت ب١ زٚٚ ت٠ٚ١ض، ال١ٜنٞ َاؼي ١ْخؤف ١ٜعين )اذتكـٛم ايعـ   ١٥ط١ض ب دٝا١ أٚ سكا٘ يف   ١ّ َاؾا١ْ بهط
َٜـت،     ايعالز ،  َٟ ب١ )اذتكٛم اغيس١ْٝ(، ن١ ٠ٚ١٥ سكٛق١نٞ تاٜب١تـ١ ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـ١ ٠ٚضٟ ز٠طط ز١َٖٚٚٝـ بهط

َٝـطّ ١٥طـ١ض ْـا خؤٜـا         َٜت بؤٜـإ ز٠ْ ٕ ٠ٚنـٛ يٝصْـ١   ٥ٝٓذا َٔ ١َّٖٛٚ ثٛيري نطز٠ٚٚ ب١ضاغـك ١٥طـ١ض بٝاْـ١ٚ
َٜــت بــ١ زٚٚ ب١ؾــ٠ٚ١ ناَــ١ٜإ س١قٝــ١تٞ يــ١ عــٝ ز، نا١َؾــٝإ سكٛقــ١   ٥ــ١تٛأْ ٖــ١ض ٖــ١َإ خاَي١نــ١ بهط
َٜع ٠ٚظٜــط ١ٖٜــ١ يــ١    َٝبهــات، بــ١اَلّ َــٔ ثطغــٝاضّ يــ١ دــ١ْابٞ بــ١ِض َٞ ت١َــ١تٛعٞ ث ١َز١ْٝ٠ناْٝــ١تٞ نــ١ ز٠بــ

ٜـ        َٝهٞ ١ْؾػـٞ ١ٖ َٜع    ١٥غِطاضٟ ١ْخؤف ٥ٝشتٝؿاظ نـطزٕ بـ١ٚ غـِطا١ْٟ نـ١ ١ْخؤؾـ ١تٞ؟ ببـٛض٠ دـ١ْابٞ بـ١ِض
َٜتــ١ بــ١ضز٠ّ ٥ــ١ٚ ١ْخؤؾــ١ ٥ــ١ٚ   َٝهٞ س١غاغــ١ٚ ظؤضدــاض ز ٠ٚظٜــط ثطغــٝاض٠ن١ّ بــؤ ٠ٚ١٥ٜــ١ ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ ؾــت
َٞ ساَيـ١ت ١ٖٜـ١       َٞ ي١ بٓٛز٠ناْٞ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥ٝشتٝؿاظ بهات ب١ غِطٟ ١ْخؤؾ١ن١ٟ؟ ٥اٜـا يـ١ غـ ثعٜؿه١ٟ ن١ ١ٜن

َٞ ٥ٝشتٝؿاظ ز٠نا َٞ ساَي١ت١ ب َٝـٞ ٜـإ نـؤٕ      ١٥ط١ض ١ْخؤؾ١ن١ ١٥ّ غ ت ب١ غِط٠ن١ٟ ٜإ ب١ نـ١ؽ ٚ نـاضٟ ز٠َي
َٞ خِٛضٜين ١ٜ١ٖ، يـ١   َٞ ٠ٚ ضٚخػ١ٟ غ١ٜاض٠ ي َٝو غ١ضعٞ ١ٖب عٝ دٞ ١٥ّ ساَي١تا١ْ ز٠ن١ٕ؟ ١ٜن١ّ: ١ْخؤؾ
َٝه١ غـ١ٜط ٥آَـ١ بـؤ خؤؾـٞ ٚ بـؤ ز٠ٚضب١ض٠نـ١ٟ زضٚغـت          َٜت ٚابعاب ؾـت َٝها ١٥ٚ ١ْخؤؾ١ٝ بٝكط ١ٖض ٠ٚخت

َٞ، ز١ّٖٚٚ: ١٥ط١ض ١ْخؤ َٞ  ز٠ب َٜت، ٠ٚ ي١ ١َٖإ ناتٝؿسا ز٠ض٠د١ٟ غٛنط٠ٟ ظؤض بـ َٝو َٛخ١ز٠ضات ٠ٚضبكط ؾ
َٞ ٠ٚنـٛ ت١ٜـ١ضإ بـؤ صيْٛٚـ١ ٜـإ ٠ٚنـٛ قـ١ظا ٜـإ ٠ٚنـٛ ٥ـ١َٔ ٚ ٥اغـاٜـ؟                ١٥ٜٚـ ي١ ٠ٚظٜؿـ١ٟ س١غـاؽ بـ
١َّٗٝ: ١٥ط١ض ١ْخؤؾ١ن١ ٜٚػك ٥ٝٓتٝشاض بهـات بـ١ ثعٜؿـه١ ١ْؾػـ١ٝن١ٟ ٚتـ٠ٚٛ ٥ٝٓتٝشـاض ز٠نـ١ّ، بـ١اَلّ          غ
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َٞ ساَي١ت١ ن١ ظؤض ططْك١ ثعٜؿهٞ ز٠ضْٚٚٞ ٥اطاٟ يـ١ غـِطٟ ١ْخؤؾـ١ن١ٟ    ت١ْؿٝع٠ ن١ٟ ١ْنطز٠ٚٚ، ٥اٜا ي١ٚ غ
َٜـت ٜـإ نـٞ     َٞ ساَي١ت١ ن١ ١َٝٓ١٥تٞ ٚاَلت١ن١ٟ ٚ ١ْخؤؾ١ن١ف ٥اٜا ب١ن١ؽ ٚ ناضٟ ز٠ٚتط َٞ؟ ب١اَلّ ١٥ّ غ ب

َٜت؟ س١ظ ز٠ن١ّ بـ١  َٜت ناض٠غ١ضٟ بؤ بهط َٜت ٜإ نؤٕ ١٥ٚ ساَي١تا١ْ ز٠تٛاْط بؤنـْٛٚٞ دـ١ْابت ٜـإ     ز٠نط
 ٠ٚ١٥ٟ زاضد١ نٞ نطا٠ٚ ٠ٚاَلَِ بس٠ٜت٠ٚ١؟ غٛثاغت ز٠ن١ّ، غٛثاؽ.

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ يًٝٞ خإ.

 
 

َٜع ي٢ًٝ اَري   عاض:ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

  ِ َٝبٝٓـٝ َٜٝٛػـك ز٠ظاب        ب١ ْػب١ت ١٥ّ َازز١ٜ٠ ١٥ٚ ز٠ضٚاظ١ٜ٠ َـٔ زٚٚ ت َٝبـٝين ١ٜنـ١َِ َـٔ بـ١  ث ١ٖٜـ١، ت
َٝو ي١ بٓه١ناْٞ ت١ْسضٚغـك ز٠ضْٚٚـٞ، ٠ٚ    َٝو زٚاٟ ت١ٚاٚ بْٛٚٞ َا٠ٟٚ ناض٠غ١ضنطزْٞ ي١ ١ٜن ١ٖض ١ْخؤؾ
َٝـت ض             َٝـت ض يـ١ ضٟٚٚ ز٠ضْٚٚٝـ٠ٚ١ ب َٜطٟ نطزْـٞ ي١غـ١ض بـ١ضز٠ٚاّ ب َٝـعإ نـاٚز زٚاٟ ط١ِضا٠ٚ١ْٟ بـؤ ْـاٚ خ

َٝهٞ نؤ١َاَلٜـ١تٞ، نـْٛه١ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ زٜـاض٠ ١ْخؤؾـٞ ز٠ضْٚٚـٞ         ت٥١ًٗٝهطز٠ٚ١ْٟ بؤ ط١ِضا١ْ ٠ٟٚ بؤ ْاٚ شٜـاْ
ــطاٚ       ــاضٟ نـ ــ١َا٠ٚنٞ زٜـ ــ١ يـ ــط نـ ــ١ٝناْٞ تـ ٍَ ١ْخؤؾـ ــ١ ــ١ ي١طـ ــ١نٞ ظؤضٟ ١ٖٜـ ــ١ٝى دٝاٚاظٜـ ــٛ ١ْخؤؾـ ٠ٚنـ
َٝذي، ب١اَلّ زٜاض٠ ن١ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٞ ١ْخؤؾـ١ٝن١ نـ١    ١َضس١ي١ٜ١نٞ زٜاضٟ نطاٟٚ عٝ دٞ ناض٠غ١ض ز٠ب

١ْٞ ز٠ضْٚٚــٞ ١ْخؤؾــ١نإ ٚ ظؤض الٜــ١ْٞ ؾــاضا٠ٟٚ ١ٖٜــ١، ٠ٚ ي١ٚاْٝــ١ يــ١ ١َضس١يــ١ناْٞ ث٠ٜٛ١غــت١ بــ١ الٜــ
عٝ ز ي١ زٚاٟ ز٠ضنْٛٚٞ ي١ بٓه١ٟ ناض٠غ١ضٟ ١٥ٚ ع١الَا١ْ بـ١ز٠ض بهـ١ٕٚ، بؤٜـ١ َـٔ بـ١ ظ٠ضٚضٟ ز٠ظاب      

َٜطٟ ي١الٜـ١ٕ ٥ـ١ٚ بٓه         َٜذي نـ١ زٚاٟ ز٠ضنـْٛٚٞ ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـ١ نـاٚز َٝو ٠ٚ١٥ ظٜاز بهـط َٝط٠ ٠ٚنٛ خاَي ١ٜـ١ٟ  ي
َٜكـ١ططتٔ يـ٠ٚ١ٟ نــ١ ١ْخؤؾـ١ٝن١ٟ زٚٚبــاض٠         َٝذي بـؤ ت٥١ًٗٝهطزْـ٠ٚ١، ٖــ١ض٠ٖٚا ض ت١ْسضٚغـت١ٝٝ بـ١ضز٠ٚاّ بــ

ــاَيٞ )       ــ١ض خ ٠َٛٝ ي١غ ــ ــ١َإ ؾ ــٝـ ب١ٖ ــِ َٓ ــٝين ز٠َٚٚ َٝب ــ١ض١َٖيبسات٠ٚ١، ت َٝت٠ٚ١ٚ غ ــ١ْ ــاب 6ث١ض٠بػ ( ْاظاْ
     ٝ ــت ض ي ــك ١َب١غـ ــ٠ٚ١ٟ ظاْػـ َٜصٜٓـ ــصناضٟ تٛ َٜـ ــ١ٟ ضاٚ ــ١ يٝصْـ ــ٠ٚ١ٟ نـ ــتِ يـ ١َٓٝط١ٜؿـ ــ١ض  ت ــ١ ١٥طـ ص١ٜ١ْنـ

 ضْٚٚهطز١ٜ٠ٚ١ْى ي١غ١ض ١٥ٚ خاَي١ ١ٖبٝذي؟ غٛثاؽ.
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ث١ضيإ خإ.
َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ عبسايطظئ:  ١ِٜض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٟ قػ١ٟ ي١غ١ض به١ّ، ن١ َاؾ َٝو ١ٜ١ٖ ز١َ٠ٚ َٝهٞ ١ْخؤؾ١ ْاظاب ي١ ١٥ّ َازز١ٜٝ٠ ٜـإ  ي١ ضاغتٝسا َٔ باب١ت
َٝه١ ن١ تاٜب١ت١ ب١ٚ ١ْخؤؾا١ْٟ  َٝت٠ٚ١، ١٥ٜٚـ ساَي١ت َٝك١ٟ ز٠ب ي١ َازز٠ناْٞ زٚاتطٟ َاؾ١ناْٞ ١ْخؤؾسا د
َٞ بــ١ يــ١ ز٠غــتساْٞ ناض٠نــ١ٟ ب١ٖــ١ض    َٝهــسا نــ١ ٥ــ١ّ ١ْخؤؾــ١ٜٝإ ٖؤنــاض ز٠بــ نــ١ َــ٠ٛظ٠ؼي ز٠َٚيــ١تٔ يــ١ نات
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َٞ زٚاتط ١٥ّ ٜاغ َٜه٠ٚ١ ب َٟ نـ١        ٖؤناض َٟ، ض٠ْكـ١ بـٛتط ا١ٜ ظ٠َا١ْتٝٞ ط١ِضا٠ٚ١ْٜإ بؤ غـ١ض ناض٠نـ١ٜإ بـؤ بهـط
              َٞ َٝـو نـ١ ساَيـ١تت ي١بـ١ض ز٠غـتا بـ َٞ، بـ١اَلّ تـؤ ٠ٚخت ٌَ ساق١ً بـؤ ٥ـ١ٚ ؾ١تط٠ٜـ١ ٥ٝذـاظ٠ ٥ـ١ب ١َ١٥ ت١سكٝ
َٝري       ًَـ َٝو ي١ ؾ١ضَاْب١ض٠نإ ن١ ١ٖض ؾ١ضَاْب١ضٟ ٠ٚظاض٠تـٞ ت١ْسضٚغـك خؤٜـ١تٞ بـ١ٖؤٟ بـا ب  ب١صي١ْٚٛ ١ٜن

١َٜٛٝن١ٟ ظؤضٟ خا١ْٜـس٠ٚٚ يٝصْـ١ٟ    ١َٜٛٝنٞ ز٠ضْٚٚٞ ب٠ٚٛ زٚاتط ن١ ثؿ َٝعا٠ٚ١ْٝٝ تٛٚؾٞ ثؿ َٝهٞ خ ناض٠غات
َٝـت           َٞ ٥ٝشاي١ٜإ نـطز٠ٚٚ بـؤ تـ١قاعٛز بـ١ٚ ٥ٝعتٝبـاض٠ٟ نـ١ ٥ـ١ّ ٥ـٝن ْاتٛاْ ثعٜؿهٞ ي١دٝاتٞ َؤَي١تٞ بس٠ْ

َٜهٞ تط َعا٠ٚي١ٟ ناض٠ن١ٟ بهات، زٚاٟ ْعٜه١ٟ ؾ١ف َاْط نانبؤت٠ٚ١، َٞ  داض ب١اَلّ ي١ٚ نات٠ٚ١ ٚا َا٠ٟٚ غ
  َٞ غاَي١ ن١ ثؿتكريٟ ْٛٚغطاٟٚ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٝؿٞ ١ٜ١ٖ بؤ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ْـاتٛاْ
َٝػـتا             َُٝـ١ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ٖـ١تا ٥ َٜت٠ٚ١ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ٥ٝشايـ١ٟ تـ١قاعٛزنطا٠ٚ، نـ١ بـ١ بـِطٚاٟ َـٔ ٥ َٜٓسض بك١ِض

َٝو ١ْب٠ٚٛ سكٛقٞ ١٥ٚ ١ْخؤؾا َٞ ٜـإ َازز٠نـاْٞ        قاْْٛ ١َُٝ يـ١ّ قاْْٛـ١ ؾطغـ١ت١ يـ١ّ َازز٠ٜـ١ب َٜهبدا ٥ ١ْ ض
َِٝطا٠ٚ١ْٜإ بؤ غ١ض  َٞ َاؼي ١٥ٚ ؾ١ضَاْب١ضا١ْٟ ن١ ب١ٖؤٟ ١ْخؤؾ٠ٚ١ٝ ٠ٚظٜؿ١ن١ٜإ ي١ ز٠غتس٠ز٠ٕ، ٠ٚ ط تطب

َٜت، غٛثاؽ. َٝكريبهط  ٠ٚظٜؿ١ن١ٜإ ي١ زٚاٟ نانب٠ٚ١ْٟٚٛ ساَي١ت١ن١ٜإ د
َٜع ز.   ٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: ٕ باٜع امساعاضغب١ِض

 ٥اؾك خإ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ٥اؾك ععٜع قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

سعس لكٝٝاد سسٜتا٘ عًا٢ خاالف اسهااّ ٖارا ايكاإْٛ ،        غ١باض٠ت ب١ّ َازز١ٜ٠، خاَيٞ ز٠ّٚٚ بِطط١ٟ ز٠ّٚٚ )
َٝـ ٠ٚ١٥ٟ َٝو ١٥ٚ ١ْخؤؾ١ ث َٝت َطؤظ١، بؤ١ٜ َٔ  س١ظضٟ ٜإ ب١ضططتٔ ي١ ٥اظازٟ ١ٖض تان١ ن١غ ١ْخؤف ب

َٟ يـ١ ٥ـاظازٟ غ١ضب١غـك ٥ـ١ٚ         َٝٞ ١٥سهاَـ١ناْٞ ٥ـ١ّ قاْْٛـ١ ض َٝط٠ ْٛٚغطا٠ٚ ب١ث ثٝؿٓٝاضٟ ٠ٚ١٥ ز٠ن١ّ ن١ ي
َُٝـ١              َٜت، ٥اٜـا بـ١ تـ١ْٗا ٥ـ١ّ قاْْٛـ١ ت١سسٜـسٟ ز٠نـات غ١ضب١غـت١ٝٝناْٞ تـاى نـ١ٝ؟ نـْٛه١ ٥ ن١غ١ ١ْطري

َٝري )  قاْْٛٞ تطٜؿُإ ١ٜ١ٖ ثؿـتكريٟ ي١َـ١ ز٠نـات نـ١ ٥َٝ     ٥اٜـا ٖـ١َٛٚ سٛض١ٜتـ١ناْٞ    ٖارا ايكاإْٛ    ُـ١ ز٠َيـ
َٝـط٠   َٞ َطؤظ١ نؤ١ََي١ قٛاْٝين عرياقٞ ١ٜ١ٖ ن١ ي َٝـ ٠ٚ١٥ٟ ١ْخؤف ب َٝؿن ٚه ث ١ْخؤف ٜإ َطؤظ ٠ٚنٛ ث
َٜكطتٔ ي١بـ١ضز٠ّ   َٜكا ز٠ططٕ ي١ ض َٞ ٜاغاٟ تط ن١ ي١ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ز٠ضن٠ٚٛ ن١ ١٥َا١ْ ض ْاؾٝع٠ نؤ١ََي

َٝٞ ١٥ّ قا١ْْٛ َاف ي١ز٠غت ْازات نـ١   ٥اظازٟ تان١ ١َُٝ ت١سسٜسٟ به١ٜٔ سِٛضٜاتٞ ب١ ث ن١ؽ، ٥اٜا ب١ت١ْٗا ٥
َٝـط٠ ْٛٚغـطا٠ٚ ٚا بـعاب        َٟ، نـْٛه١ ي َٝـبكري َٜكـ١ٟ ي َٟ ض َٝٞ قا١ْْٛناْٞ تط ١٥ط١ض ٥اظازٟ بؤ ز٠غت١ب١ضبهط ب١ ث

( ٠ٚ١َُٝ ًَ َٜهٝن ز٠ٜ َٜإ ي١ َٔ ١ْبٛٚ، داض كٝٝد سسٜت٘ ع٢ً خاالف اسهااّ   سعس ليٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ب١باؾٞ طٛ
َٝٞ ٖرا ايكإْٛ ، ن٘  ، ت١قٝسٟ ز٠ن١ٟ ن١ ١٥ّ قا١ْْٛ غ١ضب١غت١ٝٝناْٞ بـؤ ٥ـ١ٚ ز٠غـت١ب١ض    )ٖرا ايكإْٛ ز٠َي

َٝؿـٓٝاضٟ ٥ـ٠ٚ١ ز٠نـ١ّ )     َٞ، بؤ١ٜ َـٔ ث َٝٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ب ٠َٟٛٝ ٥اظاز١ٜناْٞ ب١ث عًا٢ خاالف   ز٠نات ٜإ نٛاض ن
َٜت     ٖاارا ايكاإْٛ ، )ٖارا   عًاا٢ خاالف اسهااّ   ، ْـ١ى ) اسهااّ ايكاإْٛ    َٜت بــؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ ت١سسٜـس ْــ١نط ٖـ١َيبكري

ــؤ            ــطٜـ ب ــ١نٝهٞ ت ــ٠ٚٛ، ٠ٚ ٜ ــ٠ٚ١ ز٠ضن َٝؿ ــ١ ث ــطٜـ ي ــا١ٜنٞ ت ــ١ض ٜاغ ــ١َيهٛ ٖ ــا١ٜ، ب ــ١ّ ٜاغ ــؤ ٥ ــ١ْٗا ب ب١ت
ــ١ض           ــط ١٥ط َٜهٞ ت ــاض َٞ د ــ ــط ز٠ضبه ــا١ٜنٞ ت ــس٠زا ٜاغ ــ١ ٥آٜ ــ١ض ي ــؤّ ١٥ط ــ١ٟ خ ــتهطز٠ٚ١ْٟ َٛقت١ض٠س١ن ضاغ
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َٝهٞ ظٜاتطبسات ب١ ١ْخؤ َُٝـ١ ْانـاضبري ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ ٖـ١َٛاض بهـ١ٜٔ،          سِٛض١ٜت ٥ َٞ ف ٜإ بسات بـ١ َـطؤظ ز٠بـ
    َٟ َٞ ب١تـ١ْٗا بٓٛٚغـط َٞ ز٠ضطا نطا٠ٚبـ َٝٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ، بؤ١ٜ ز٠ب ١َُٝ ٚتَٛٚا١ْ ٥اظاز١ٜنإ ب١ت١ْٗا ب١ث نْٛه١ ٥

َٝٓذـ١ّ بِططـ١ٟ ؾ١ؾـ١ّ نـ١ ز٠       ٖارا ايكاإْٛ ،   )ع٢ً خ ف اسهاّ ايكإْٛ(، ْـ١ى )  َٞ  غـ١باض٠ت بـ١ بِططـ١ٟ ث َيـ
ب١ضاغك َٔ خؤّ ثطغٝاضّ ي١غ١ض ١َ١٥ ١ٖٜـ١، ٜـ١عين   قسٚز٠ أخر َٛاؾك١ ؾ١ٓ أخالقٝات ايبشح ايعًُٞ ، )

ــري؟ ٚ ٠ٚاَلّ بس٠ْــ٠ٚ١ بــ١     اخالقٝااالٞ عجااٞ عًُااٞ   ــٔ يــ١ ضؤت ــس٠ بــ١ضز٠ٚاّ زٚٚضز٠ب ــ١ ٥اٜــا ١٥ْٚ ٥ــ١ٚ دت١ٜٓ
٠َٛٝ ز٠تٛأْ ب١س َٝسا١ٜ ٥ َٞ ١َ١٥ ١٥ّ ب١َٓاٜا١ْٟ ت َٞ ب١َي ًَ ػٞ غ١ضٜطٟ به١ٕ ٜإ ب١سػٞ عًُٝٞ ٥َٛػػ١ن١ ب

َٜتـ٠ٚ١ بـؤ          ي١غ١ض ١٥ّ ١ْخؤؾ١به١ٕ، ب١ بِطٚاٟ َٔ ١َ١٥ ٖـ١ّ ضؤتٝٓـات ظٜـاز ز٠نـات ٠ٚ ٥ـ١ّ ز٠غـ١اَلت١ بك١ِض
َٜت٠ٚ١ بؤ ز٠غ١اَلتٞ ٥َٛػػ١ ز٠ض١ْٝٚٚن١ خؤٟ، نْٛك١ ٥ـ١ٚإ بـ١ضز٠ٚاّ َٛعا١َيـ١     ت١بٝيب َٛخت١م، بك١ِض

٥اٜـا ١٥ٚاْـ١   ايبشاٛخ ايعًُٝا١ ،   ا ١٥ٚا١ْٟ نـ١ يٝصْـ١ٕ يـ١ )عخ قٝـات     ز٠ن١ٕ ي١ط١َيٝسا، ي١ال١ٜنٞ تطٜؿ٠ٚ١ ٥اٜ
َٝبكـ١ٕ ٚ ساَي١ت١نـ١ زٜطاغـ١به١ٕ ٚ ٠ٚاَلّ            َٝساٜـ١ نـ١ بتـٛأْ بـ١ تـ١ٚا٠ٚتٞ يـ١ ن١ٜػـ١ن١ ت خ١َيهٞ ثػجؤضٟ ت
َٜتـ٠ٚ١ بـؤ ٥َٛػػـ١ ز٠ض١ْٝٚٚنـ١        بس٠ٚ١ْ٠ ن١ ظ٠ضٚض٠ ٜإ ظ٠ضٚض ١ْٝ، بؤ١ٜ ب١بِطٚاٟ َٔ ٥ـ١ّ ز٠غـ١اَلت١ بك١ِض

بـ١ بـِطٚاٟ َـٔ    محا١ٜ ضس١ٜ املعًَٛات اييت لتعًل با٘ ٚ اًؿا٘ ايطايب ،    ٟ، غ١باض٠ت ب١ بِطط١ٟ ١ٖؾت١ّ )خؤ
َٜت، ٚات١ سُٝاٜـ١ت نطزْـٞ ١َيـ١ؼي ؾ١خكـٞ ٚ ١َيـ١ؼي       َٟ ٥ٝعاؾ١ٟ ١َي١ؼي ؾ١خكٞ بهط ٥ـٝن نـ١   طايب،  ي١ٚ

َٛٝ َٜت٠ٚ١ ث َٝٞ ١َي١ؼي ؾ١خكٞ ١َٖٛٚ ؾت١ تاٜب١شي١ْس١ٜناْٞ ١٥ٚ ١ْخؤؾ١ ز٠طط ٜػت ْانات ي١ خـٛاض٠ٚ٠  ز٠َي
تًـو اغيعًَٛـات يػـري     ٤بِطط١ٜ١نٞ غ١ضب١خؤ زاْطا٠ٚ، نـْٛه١ ٥ـ٠ٚ١ف ٖـ١َٟٛٚ عٝ قـ١ٟ ١ٖٜـ١ )ٚعـسّ  ؾؿـا       

١َٖٛٚ ١٥ٚ ؾتا١ْ ن١ ْٛٚغطا٠ٚ ١ٖض ض٠بك ١ٜ١ٖ ب١ ١َي١ؼي ؾ١خك٠ٚ١ٝٝ بؤٜـ١ ١٥طـ١ض   االغساض ايعالد١ٝ ، 
بـ١بِطٚاٟ َـٔ ١َعٓانـ١ تـ١ٚاٚ ز٠نـات،      ايطيب ،  لتعًل اًؿ٘ ايػدؿٞ ٚ اًؿ٥٘ٝعاؾ١ٟ ١ٜى ن١ي١ُٝ به١ٜٔ )

َٝـت )   َٝبِٝٓٝ غ١باض٠ت ب١ خاَيٞ س١ٚت١ّ برينٛٚ بٛٚ نـ١ ز٠َي إٔ حيعا٢ يف سايا١ املٛاؾكا١ عًا٢     ببٛٚضٕ ١ٜى ت
ايتذاضب(، ١ٜعين غ١ٜطٟ ١َٖٛٚ بِطط١نإ به١ٜٔ ي١ سكٛقٞ ١ْخؤؾسا باغٞ ٠ٚ١٥ نطا٠ٚ نـ١  اـكٛع ددسا٤ 

ــ َٜ َٜٓا١ْ زاز٠ْط َٜٛؾــؤ َٝت١ ١ْخؤؾــدا١ْ، ٥ــ١ٚ   ٥ــ١ّ ض ت ١٥طــ١ض ١ْخؤؾــ١ن١ تــ١ٚعٞ ٜــإ غــ١ٜط٠ تــ١ٚعٞ نــٛٚب
َٜـت، يـ١ ٖـٝض بِطط١ٜ١نـ١ بـاؽ يـ٠ٚ١ ْـ١نطا٠ٚ نـ١ ١ْخؤؾـ١ن١           َٟ ن١ عٛغٞ عًُٝٞ ي١غ١ض بهط ز٠غ١اَلت١ بسض
َٝهٞ ٥ًٝعا١َٝ غ١ٜط ت١ٚعٞ نؤت١ ١ْخؤؾدا١ْ، بـ١اَلّ   َٝت، ١ٜعين ضاغت١ زخٛي١ن١ٟ زخٛي س١قٞ ض٠ؾعٟ ١ٖب

ًَٞ عٝ دٞ باظ ١َٖيـس٠ٜٔ ب١غـ١ض ٥رياز٠ٜـ١ ْـ١ى     بريَإ ١ْن ١َُٝ غ١ٜط٠ ت١ٚعٞ ١٥ٚ ١ْخؤؾ١ بؤ ١َغا٥ٝ ٥ َٞ
َٝه١ ي١  َٜو ز٠ن١ّ عٛغٞ عًُٝٞ دٛظ٥ َٞ باظ ب١غ١ض ٥رياز١ٜ٠ بس٠ٜٔ ي١ عٛغٞ عًُٝٞ، َٔ ثطغٝاض بؤَإ ١ٖب

َٝو ١ْٝ ي١ عـٝ ز، نـْٛه١ عٛغـٞ عًُٝـٞ ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـ١ ٠ٚنـٛ ع١ٜٝٓـ١         َٝط دٛظ٥ َٜـت   عٝ ز؟ ١ْخ ٠ٚضز٠طري
َٞ يـ١ ْـ١تا٥ٝذٞ      َٜت ٥ٝن ١٥ٚ ١ْخؤؾ١ ض غـٛٚز١َْس ز٠بـ ي١ٚا١ٜ١ْ ز٠ غاَيٞ تط ١ْتا٥ٝذٞ ب١سػ١ن١ ز٠ضبه١ٚ

َٝو ) َٜت بؤ ٠ٚ١٥ٟ نـ١  ١٥sampleٚ عٛغ١ ع١ًُٝٝ، ١٥ٚ ع١ٜ١ٜٓٝ١ن١ ٠ٚنٛ صيٛظ٠د َٞ ز٠بٝٓط َٜو، غٛززٟ ي )
َٝو ١ْٝ ي١ عٝ ز َٟ، دٛظ٥ ١َُٝ باظ ١َٖيس٠ٜٔ ب١غ١ض ٥ـ١ٚ ٥رياز٠ٜـ١،    زٜطاغ١ٟ ن١ٜػ١ن١ به١ٕ ساَي١ن١ بهط تا ٥

َٝري   ًَـ ١َُٝ ب١ت١ْٗا ي١ عٝ د١نا١ْٚ ظ٠ضٚض١ٜتٞ عٝ د١ ي١ زخٛيٞ ٥ًٝعاَٞ ٚ غ١ٜط٠ ت١ٚع١ٝ بؤَإ ١ٜ١ٖ ب ٥
َُٝـ١ بـاظ ب١غـ١ض ٥ـرياز٠ٟ تـؤ ز٠ز٠ٜـٔ، بؤٜـ١ بـ١بِطٚاٟ َـٔ يـ١ خـاَيٞ س١ٚت١َـسا              ١َ١٥ غٛٚزٟ ١ٜ١ٖ بؤ تؤ، ٥
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َٝـ َٝت١ ب١سػٞ عًُٝٝـ٠ٚ١ ب١سػـٞ    س١قٞ ض٠ؾعٜـ غ١ٜٓ١ ث َٝت به د١ًَٛن٠ٚ١ ١ٜعين ن١ ١٥ٚ س١قٞ ١ٖب
       ( َٞ َٝبؤتـ٠ٚ١ ز٠َيـ َٟ، غ١باض٠ت ب٠ٚ١ٟ ن١ ي١ خـاَيٞ س١ٚت١َـسا نـ١ْس بِطط١ٜـ١نٞ تـطٟ ي أالغاساض  ي١غ١ض ١ْنط

ايعالد١ٝ اال يف اؿاالت أالل١ٝ: طًب املعًَٛات َٔ اؾ١ٗ ايككا١ٝ٥، ٚدٛد مستُاٍ قٟٛ عادٚخ قاسز خطاري ،    
١َّٝٝ ْٛٚغطا٠ٚ ) ٜـ١عين بـ١بِطٚاٟ َـٔ ٥اٜـا     ساالت ادعتدا٤ ع٢ً االطؿاٍ أٚ ايػو يف ٚدٛد ادعتادا٤ ،  خاَيٞ غ

َٝـو         َٝت؟ ٥اٜـا ت١عـسا نـطزٕ ي١غـ١ض َٓاَي غ١ض٠ظ ١َ١٥ ْٛٚغطا٠ٚ ي١ّ ساَي١تا١ٜ١ْ ن١ بؤ غ١ض٠ظٟ عٝ دـٞ ْـ١ب
َٝٛغك ب١ غ١ض٠ظٟ عٝ دٞ ١ٜ١ٖ َٜٔ ١ْٝ ن١ ث َٜٛؾٛ َٝو ض ٍَ ْاْٚٝؿاْٞ ١َ١٥ نؤ١ََي ؟ ١ٜعين ١٥ّ بِطط١ٜ١ ي١ط١

١َُٝ ظاْٝـاضٟ ي١غـ١ض ١َيـ١ؼي ؾ١خكـٞ ٚ      َٝهسا ٥ طاٛبٞ  غ١ض٠ن١ٝن١ ت١ْاقٛظ٠، نْٛه١ ي١غ١ض٠ٚ٠ ٚتطا٠ٚ ي١ نات
َٝت، ٚاتـ١   َٝت ي١ّ ساَي١تا١ْزا ١ْب ١٥ّ ١ْخؤؾ١ ز٠ز٠ٜٔ ب١ال١ْٜٞ ث١ْٜٛسٜساض٠نإ ن١ ب١غ١ض٠ظٟ عٝ دٞ ١ْب

د١ٗٝتٞ ق١ظا٥ٝٞ ٥اٜا ت١عـسانطزٕ ي١غـ١ض َٓـاَيٝـ ٖـ١ض عٝ قـ١ٟ ْٝـ١ بـ١         ت١قٝٝسٟ نطز٠ٚٚ ساَي١ت١نإ بؤ
َٝو ْٝــ١ يــ١ زاِضَــاْٞ ساَيــ١تٞ ز٠ضْٚٚــٞ   ٍَ خــؤٟ ب١ؾــ َٝهٞ ق١ظا٥ٝٝــ٠ٚ١؟ ٥اٜــا ت١عــسانطزٕ ي١غــ١ض َٓــا دٝٗــ١ت
َٝـو ١ٖٜـ١ نـ١ بـاؽ يـ١ )بٝٛؽ(ز٠نـات بـاؽ يـ١                 ١ْخؤؾ١ن١ خـؤٟ، بؤٜـ١ َـٔ بـِطٚاّ ٚاٜـ١ يـ١ ١٥خريؾـسا خاَي

َٝو ؾـك تـط   ٥ٝػتٝػ ٍ ز٠ َٜت دٓػ١ٕٝٝ، بس١ْٝٝ٠ٕ، ١ْؾػ١ٕٝٝ ٚ نؤ١ََي نات، ١٥ٚ ١ْخؤؾ١ ٥ٝػتٝػ ٍ ١ْنط
َٜكاْـــ١زإ بـــ١ )بٝٛغـــهطزٕ(     َٝه١ يـــ١ ٥ٝػــتٝػ يهطزْٞ ض بــ١بِطٚاٟ َـــٔ ٥ـــ١ٚ ب١ؾــ١ ٥ٝعتٝسانطزْـــ١ف ب١ؾـــ

َٜت، نـْٛه١ ٥ـ٠ٚ١ عٝ قـ١ٟ بـ١ ت       َٞ ٖـ١َيبكري طٚقـٞ  ٥ٝػتٝػ يهطزْٞ ١ْخؤؾ١ن١ ب١ بِطٚاٟ َٔ ١٥ٚ خاَي١ ز٠بـ
َٜت٠ٚ١ ي١ تطٚقٞ عٝ دٞ، ظؤض غٛثاؽ.  عٝ د٠ٚ١ٝ ١ٜ١ٖ ١ْى دٝابهط

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ث١ضيإ خإ.

َٜع   ث١ضيإ عبسايهطِٜ عبسايكازض:ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝبٝٓٝٝـ١ناْٞ َـٔ ١ٜنـ١َٝإ ي١غـ١ض خـاَيٞ ؾ١ؾـ١ّ        َٜـصناضٟ      ب١ضاغك ت َٜٝٛػـت١ ض٠ظا١َْـسٟ يٝصْـ١ٟ ضاٚ نـ١ ث
َٜصٜٓـ٠ٚ١ٟ ظاْػـك ٜـ١عين نـ١ٝ ٥ـ١ٚ       َٜصناضٟ تٛ َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػك، ْاظاب زٜاض ١ْٝ ض٠ظا١َْسٟ يٝص١ْٟ ضاٚ تٛ
َٝطٕ ٠ٚظاض٠ت خؤٟ  َٟ؟ ٥اٜا ظاْهؤنإ ز٠ٜٓ َٟ ز َٝٞ ي١نٛ َٞ ب١ضثطغٝاض٠ ي َٝطا١ْ ن١ ن يٝص١ٜ١ْ ي١ثِط٠نٞ ز٠ضنٛٚ، ي

َٝبٝين ز٠َِٚٚ غـ١باض٠ت بـ١ خـاَيٞ    ت١ضخاْٞ ز٠نات؟ ٥ َٝٛغك ب١ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، ت َٝطا١ْ ث ٠ٚ١ ب١ضاغك ي
س١ٚت١ّ ١َٖإ ت٥١ٝسٜٞ ٥اؾك خإ ز٠ن١ّ، ثؿتكريٟ ٥اؾك خإ ز٠ن١ّ ي١ب١ض باضٟ ضاظٜبْٛٚٞ ١ْخؤؾ١ن١ 

َٟ، خؤٟ ١ْخؤؾٞ ز َٜص٠ٚ١ٜٟٓ ظاْػك ي١غ١ض بهط َٝؿبْٛٚٞ بؤ ٠ٚ١٥ٟ تاقٝهطز٠ٚ١ْٟ تٛ ٠ضْٚٚٞ ١٥ٚ ي١غ١ض ضن
َٝكري١ْٝ، نؤٕ ١٥ٚ  َٝري خؤٟ خا٠ْٚٞ خؤٟ ١ْٝ ساَي١ت١ن١ٟ د ًَ ن١غ١ٟ ن١ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٞ ١ٜ١ٖ خؤٟ باب
َٟ ثاَي١ث١غـتؤنطزٕ       َٝطا١ْ ب١ضاغـك ١ْْٛٚغـطا٠ٚ ز٠باٜـ١ بكـؤتط َٜت زٜاض٠ ز٠بٝت ب١ ظ٠ختيَب ي ن١غ١ ضاظٜس٠نط

َٝري ٥ــ١ٚ َطؤظــ١، ٥اٜــا نــؤٕ ي١غــ١ض ضاظٜهــطزٕ، ؾؿاضخػــت١ٓ غــ١ضٟ بــؤ ضاظٜبــْٛٚٞ ٥ــ١ٚ ن١غــ١ يــ١ز  ًَ ٚاٟ بــاب
َٝٛغـك بـ١ ضاغـتهطز٠ٚ١ْ ١ٖٜـ١ ٥ـ١ٚ خاَيـ١ ساَي١ت١نـ١ٟ ٜـإ          ًَٞ ت١داضب ١٥ٚ َطؤظ١؟ ١ٜعين ث َٜت١ س١ق ز٠نط
ساَي١تٞ ن١ْس٠ٖا ١ْخؤؾٞ تـط نـ١ ثعٜؿـه١نإ ثاب١ْـسٕ بـ١ ثاضاغـتٓٝإ ١َيـ١ؾٝإ بـؤ نـطز٠ٚٚ ساَي١تـ١نإ           
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َٜ َٜٔ ْــ١ى ١ْخؤؾــ١ن١ بهط َٟ َــاز٠ٟ نُٝٝــاٜٞ ب١غــ١ض ٥ــ١ٚإ زٜطاغــ١ز٠نط َٝــس٠نط ًَٞ تــ١داضب نــٞ ث تــ١ ســ١ق
َٜٝٛػك ب١ نانطز٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ ب١ضاغك  َٜط ت١دطٚب٠ٚ١، ١ٜعين ث َٜت١ ش َٟ، نؤٕ ١ٜعين ١٥ٚ ن١غ١ ز٠خط زاز٠نط
    َٟ َٞ ٥ـ٠ٚ١ف ظٜـازبهط َٝؿتٝت٠ٚ١ ي١ْاٚ بِطط١نإ، ت١بع١ٕ ز٠بـ َٝسا١ْٖ َٝهٞ ٥ٝٓػاْٞ ت خاَيٞ س١ٚت١ّ، نْٛه١ ؾت

َٟ يـؤ ٥ـ٠ٚ١ ١َي١ؾ١نـ١ٟ      ن١ ي١ زٜطاغ١ت َٟ خـاظع بهـط َٝٓسض ٞ ١َٜساْٞ ٚ س١غطنطٕ ٚ شَاضزْسا ٠ٚ١٥ ب١ناض بٗ
َٝبٝٓٝٝـ١ّ، َازز٠ٜـ١نٞ تـطٜـ زٜػـإ ثؿـتكريٟ             َٟ ٥ـ٠ٚ١ ٥ـ١ٚ ت ١ْى ١ْخؤؾ١ن١ خـؤٟ زؤغـ١ٝن١ خـاظع بهـط
ــؤ          َٝري ب ــ ــ١ى زاز٠ْ ــ١ ز٠ظطاٜٝ َُٝ ــ١ض ٥ ــك ١٥ط ــاظز١ٜ٠ّ ب١ضاغ ــازز٠ٟ ؾ ــتين َ َٝؿ ــؤ ١ْٖ ــ١ّ ب ــإ ز٠ن ــك خ ٥اؾ

َٝـسا         ن ًَٝٓـ٠ٚ١ ن١ت َٝ َٝهٞ بـؤ ز٠ٖ َٓٝ َٝـو ٜـإ نـؤٕ نـ١ي ًَٝٓـ٠ٚ١ خاَي َٝ اض٠غ١ضنطزْٞ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٞ نؤٕ ز٠ٖ
َٟ، د١غــت١ٜٞ ٚ ز٠ضْٚٚــٞ ٜــ١عين  ١ْخؤؾــ١نإ ٥ٝػــتٝػ يٞ دٓػــٝٞ ٚ ٠ٚ١٥تــ١ د١غــت١ٜٞ ٚ ز٠ضْٚٚــٞ بهــط

         ٝ َٝهػـ َُٜٞ نٛضزغـتإ، يـ١ٚ الٜـ١ ٥ٝػـتٝػ يٞ غ ـ يـ١ٟٚ خـطاثن،   ؾت١نٞ ظؤض ١ٖضبـ١ز٠ض٠ يـ١ ٜاغـاناْٞ ٖـ١ض
 ٚ١٥ َٟ َٞ ١٥ٚ ز٠غت١ٜ١ٟ ن١ زاز١َ٠ظض َٝت ي١ ٜاغا١ٜن١، نْٛه١ ز٠ب َٓٝ ١ٜعين ٠ٚ١٥ خاَي١نٞ ظؤض ططْك١ ن١ ١َْ
َٜهٝٝاْـ١ٟ ٥ٝشتُٝاَيـ١ به١ٜٚتـ١       َٝري يـ١ٚ ْاِض ًَ َٞ ب١ ثاضاغتين ١ْخؤؾ١ن١ ي١ٚ خ١ت١ضا١ْٟ بـاب ب١خؤٟ ثاب١ْس ب

ــ١ٟ نــ    ــ١ٚ خااَلْ ٠َٛٝ ٥ ــ ــ١َإ ؾ ــ١نإ، ٠ٚ ٖ ــ١ض ١ْخؤؾ ــاْهطا٠ٚ   غ ــاضٜهطا٠ٚ، ز٠غتٓٝؿ ــت١ّ زٜ ــاَيٞ ١ٖؾ ــ١ خ ١ ي
َٜصٜهط١ْ غـ١ض           َٝطاْـ١ بـاضٟ ز٠غـتسض َٞ، زٜػـإ ي ١ْظِضاْسْٞ ١٥ٚ ظاْٝاضٜٝا١ْ بـؤ ١َب١غـك ناض٠غـ١ضنطزٕ ْـ١ب
ــ١نإ        ــ١ْاٚ خاَي َٜت ي ــسض ًَ َٝ ــ٠ٚ١ف ١ْٖ ــإ ٥ ــ٠ٚ١؟ زٜػ ــؤ دٝانطاٜت ــ١نإ ب ــ١ ساَي١ت ــ١ ي َٝه ــ٠ٚ١ف ساَيت ــْٛه١ ٥ ن

َٝط٠ نـُٝإ ١ٖٜـ١ ض٠تهطزْـ٠ٚ١ٟ بـؤ خـؤٟ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١         شَاضزْٝإ، خاَيٝهٞ تطٜؿِ ي١ َازز٠ٟ س١ظس١ٜ٠ّ ي
َٞ ز٠غته١ٚتين خع١َتكؤظاضٟ ببٛٚضٕ خاَيٞ ١ٖشز١ٜ٠ّ يـ١باض٠ناْٞ ناض٠غـ١ضنطزْٞ بـ١     َازز٠ٟ س١ؾت١ّ ز٠َي
َٟ، ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـ١ نـ١ ب١خٛاغـك ١ٖغـت ز٠نـات        خٛاغك خؤٜسا ١ْخؤف ن١ ب١خٛاغك خؤٟ ناض٠غ١ضز٠نط

َٝهٞ ٖ َٟ ٥ــ١ٚ ١ْخؤؾــ١ ن١ٚاتــ١ ١ْخؤؾــ١ٝٝن١ٟ ظؤض خ١تــ١ضٚ   خ١يــ١ي ١ٜــ١، ب١خٛاغــك خــؤٟ ناض٠غــ١ضز٠نط
َُٜٞ نٛضزغـتإ، ٠ٚنـٛ ٖاٚنـاضّ ثـ١ضيإ         َٜت٠ٚ١ ١٥ٚ ساَي١تـ١ ضٟٚٚ زا٠ٚ يـ١ ٖـ١ض نٛؾ١ْس٠ ١ْٝ ي١ٚا١ٜ١ْ نابهط

َٝو نـ١ ١ْخؤؾـٔ َؤَيـ١ت ٠ٚضز٠طـطٕ ٠ٚظٜؿ١ٜـ١نٞ زٜاضٜه      َٝهطز ١٥ٚ ن١غا١ْ ي١ نات طاٜٚـإ  ععايسٜٔ ٥اَاش٠ٟ ث
٠ٚ١َٜٓ ٖٝض ٥ـ١ٚ ؾـتا١ْ ٥اَـاش٠ٟ     َٞ ١٥ٚا١ْ بك١ِض ١ٜ١ٖ ثاؾٝٞ ٠ٚ١٥ٟ ن١ نانس٠ب٠ٚ١ٓ ب١ ضاثؤضتٞ ثعٜؿهٞ ز٠ب
َٝت٠ٚ١، ظؤض      َٟ ٚ ظؤض ساَي١تٞ ز٠ضْٚٚـٝـ ١ٖٜـ١ نـ١ نـانس٠ب َٝس ١َٓٝنطا٠ٚ، نْٛه١ ٠ٚنٛ ٥ٝٓػاْٞ ٥ٝعتٝازٜإ ي ث

 غٛثاؽ.
َٜع ز.   نٛضزغتإ:  ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞاضغب١ِض

َٝطٜعإ خإ.  ؾ١ضَٛٚ ب

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝت بـ١ْاٟٚ ٜاغـاٟ َـاؼي ْـ١خؤف      َٜٝٛػت بٛٚ ٜاغا١ٜنٞ تاٜب١ت ٖب ب١ ْػب١ت َٔ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ظؤض ططْك١، ث
َٜذي ب١نـ١ْس بِطط١ٜـ١ى         َٝـط٠ باغـس٠نط باغـهطا١ٜ، بـ١اَلّ َـاؼي    ب١تاٜب١تٞ ١ْخؤؾـ١ٝٝناْٞ ز٠ضْٚٚـٞ، نـْٛه١ ي

١ْخؤف ظؤض ي٠ٚ١ ط١ٚض٠تط٠ َاؼي ١ْخؤؾٞ ٥اغاٜٞ د١غت١ٜٞ، ٜاغاٟ تاٜب١تٞ خؤٟ ١ٖٜـ١، بـؤ صيْٛٚـ١ ٖـ١ض     
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َٜٝٛػـتٝٝإ        ٠ٚ١٥ نٛاضغ١ز الث١ِض١ٜ٠ ي١غ١ض َاؼي ١ْخؤف، ب١اَلّ ١٥ٚاْـ١ٟ نـ١ ١ْخؤؾـٞ ز٠ضْٚٚٝٝـإ ١ٖٜـ١ ث
يــ١ زاُْٝــاضى ٜاغــا١ٜنُإ ١ٖٜــ١ َــاؼي ١ْخؤؾــٞ  ب١ٜاغــا١ٜنٞ نــِطٚ ثِطتــط ظٜــاتط يــ٠ٚ١ٟ ١ٖٜــ١، بــؤ صيْٛٚــ١  

َٝـط٠ف بـ١ نـ١ْس بِطط١ٜـ١ى بِطاٜتـ٠ٚ١، باغـٞ نـ١ْس ٜاغـا١ٜنٞ           ١ًَ، ي ز٠ضْٚٚٞ ث١صتاٚ نٛاض َازز١ٜ٠، ْؤ ؾ١غـ
َٟ، بـ١اَلّ الٟ َـٔ َـاؼي ْـ١خؤف ظؤض ططْكـ١ ١ٖباٜـ١، بـ١                َٝـط٠ نـ١ ز٠باٜـ١ قػـ١ٟ ي١غـ١ض بهـط ططْكٝإ نـطز ي

َٞٝ َٜطٟ   ْػب١ت ٠ٚ١٥ٟ ي١ بِطط١ٜ١ى ب١ث َٜهدطا٠ٚف ن١ نـاٚز َٞ ١٥ٚ ض َٜهدطا٠ٚى ١ٖب َٜٝٛػت١ ض َاؼي ١ْخؤف ث
َٝهطزْٞ َاؾ١ناْٞ ١ْخؤف، ب١اَلّ ي١َازز٠ٟ زٚاٟ خؤٟ ٖات٠ٚٛ ضٜهدطا٠ٚنـ١ زٚاٜـٞ ٥ٝٓؿـااي١ًَ     َٝب١د بها بؤ د
َٝـط٠ يـ١ ثـطؤش٠         َٟ ي َٜعض َٝٓٝٝـ١ناْٞ بجـاض َٟ، ١ٜن١ّ ب١َٓاٟ ثاضاغتين َـاؼي ْـ١خؤف نـ١ٝ ْٗ  قػ١ٟ ي١غ١ض ز٠نط

َٞ ٖـ١ض     ١َٝٝٓٝناْٞ ١ْخؤف زٚاٟ َطزْٝؿـٞ ز٠بـ ٜاغان١ ١ٜ١ٖ، ب١اَلّ ١ْْٛٚغطا٠ٚ ثاف َطزْٝؿٞ ثاضاغتين ْٗ
َٝٓــإ يــ١ ن١ضاَــ١تٞ ْــ١خؤف بــ١ نــ١يتٛض٠ٚ٠، بــ١   َٜعي َٜٝٛػــت١ ض َٟ، زٚاٜـــ زٜػــإ ١ْْٛٚغــطا٠ٚ نــ١ ث َٜعض بجــاض

َٞ ١َضز ١ْٝ ١٥ٚ ١ْخؤ ٌَ ز٠ب َٞ ٜإ ١ْخؤؾٞ ٥ا٠ٚ١ٜٓٝ، ب١ َٛعت١ق١زات٠ٚ١ٝ ن١ ١ْخؤؾ١ى زاخ ؾ١ َٛغًِٝ ب
  َٟ ١ٜ٠َٛٝنٞ بكـري َٜع ي١ ١َٖٛٚ ؾ َٜع ي١ نؤ١ْٝتٞ خٛاضزْٞ، ض َٜع ي١ ن١ضا١َت ٚ، ض َٜع ي١ ن١يتٛٚضٚ، ض َٞ ض تط ز٠ب
        ٍَ َٜٝٛػـت١ َا١ََي١ٜـ١نٞ ظٜـاتطٟ ي١طـ١ َٝو، ب١اَلّ بـؤ ١ْخؤؾـٞ ز٠ضْٚٚـٞ ث ٠ٚ١٥ ب١ طؿتٝٞ بؤ ١َٖٛٚ ١ْخؤؾ

َٟ ن١ طاَيت١ ب١ ن١يتٛٚض٠ن١ٟ ب١ َٛ َٜت    بهط َٜت ٥ـاظاضٟ د١غـت١ٜٞ ْـ١زض َٝبكري َٜعٟ ي َٜت ض عت١ق١زات١ن١ٟ ١ْنط
َٝٛغت ي١ شٜٓك١ٜ١نٞ ٥اضاّ ٚ ثانسا، بـ١اَلّ   َٜطٟ ث َٞ ناٚز ١ٜ٠َٛٝى، ي١ بِطط١ٜ١نٝـ ْٛٚغطا٠ٚ ن١ ز٠َي ب١ ٖٝض ؾ
َٝري يـ١ شٜٓك١ٜـ١نٞ ت١ْسضٚغـت، نـْٛه١       ًَـ َٝري شٜٓك١ٜ١نٞ ٥اضاّ ٚ ت١ْسضٚغت ٖـ١ض ب ًَ َٜٝٛػت ْانات ب  ١َ١٥ ث

َٜتــ٠ٚ١، ثــانٝـ      ثــاى نــ١ٝ، َــ١عٓاٟ نــ١ٝ؟ ثــاى ت١ْسضٚغــت ططْكــ١ نــ١ ٚتــت ت١ْسضٚغــت ٥ــاضاَٝـ ز٠طط
           ،َٞ َٜٝٛػــت١ ؾؤضَــ١ى ٖــ١ب َٜتــ٠ٚ١ ٚ ظؤض ١َعٓاٜــ١نٞ ؾــطاٚاْنٟ ١ٖٜــ١، زٚاٜـــ يــ١ َــاؼي ْــ١خؤف ث ز٠طط
َٝـٛإ ْـ١خؤف ٚ ت١ُٝنـ١ٟ ب١تاٜبـ١تٞ ثعٜؿـه١ن١ٟ نـ١ ناض٠غـ١ضٟ ز٠نـات ْـاٟٚ             َٞ يـ١ ْ َٜب١غت١ٝى ٖـ١ب طط
َٞ ز٠ضنـْٛٚٞ ٚ    ًَبْٛٚٞ ٚ نـات َٟ، ١ٖض٠ٖٚا ٥ُٝعاٜٞ ١ْخؤف ٚ ْاٟٚ ثعٜؿه١ن١ ٚ ناتٞ زاخٝ ١ْخؤف بٓٛٚغط
َٞ ١٥ٚاْـ١ ٖـ١َٛٚ بـ١          َٞ ز٠بـ َٜين زاخـطاٚ ز٠ضز٠نـ َٝو يـ١ ؾـٛ َٞ ٚ نات َٜين زاخطاٚ زاٜس٠ْ ناتٞ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ي١ ؾٛ

َٟ ٠ٚ١٥ ثاضاغتين َاؼي ١ْخؤؾ١، ٠ٚ١ٖٖا ١٥ٚ ١ْخؤؾا١ْٟ... َٜهبدط  .د١ز٠ٍٚ ض
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

َٝطٜعإ خإ خؤ ي١ يٝص١ْٟ ت١ْسضٚغك بٟٛٚ بؤنٞ ١٥ٚ ؾتا١ْت ١ْٚت بٛٚ ٠ٚخك خؤٟ؟،  ب
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ ١ْبّٛٚ، نْٛه١ َٞ، ٜٚػتِ  ز٠تٛاب ٠ٚاَلّ ز٠ٚ١َ٠، ١٥ٚ َازز١ٜ٠ َٔ ي١ط١ ٜٚػتِ َاؼي ١ْخؤف ب١طؿتٝٞ ١ٖب
َٝه١ ي١ٚ َاؾا١ْ، ١٥ٚ ١ْخؤؾـا١ْٟ نـ١ بـ١ظؤض زاخٝـٌ      َٞ ب١ْاٟٚ َاؼي ١ْخؤف، نْٛه١ ٠ٚ١٥ ب١ؾ ٜاغا١ٜى ١ٖب
َٜطٟ ١٥ٚ ت١ُٝ ت١ْسضٚغـت١ٝبٔ يـ١ناتٞ ز٠ضنـْٛٚٝإ ٚ     َٜط ناٚز َٞ ي١ش َٝكاٜإ زاخطا٠ٚ ١٥ٚا١ْ ز٠ب َٜٔ ٚ د ز٠نط

َٜو ؾت  َٝٔ ٥ـ٠ٚ١ نـ١ٝ             زاخٌٝ نطزْٝإ، ١ْٖس ًَـ َٞ، ب َٝـط٠ باغـٞ بهـ١ّ ي١ٚا١ْٜـ١ الٜـإ غـ١ٜط بـ ١ٖٜـ١ ١٥طـ١ض ي
         َٟ َٝـت ٥ٝذبـاض بهـط َٞ ز٠ب َٝت١ ْاٚ ٜاغا، ب١اَلّ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٞ نـ١ زاخًٝـٞ ١ْخؤؾـدا١ْٟ ز٠ضْٚٚـٞ ز٠بـ به
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َٞ دًٞ  َٞ ززاْٞ بؿٛا، ز٠ب َٟ، ز٠ب َٟ، ضٜؿٞ بناؾط َٞ غ١ضٟ بؿٛٚض َِٝ ز٠ب ًَ َٝػتا ب ََٜت٠ٚ١ ن١ ٥ َٟ ٥ـ١ٚ  ثانبهط بكؤِض
َٞ بـ١    َٟ، ز٠بـ َٝٞ ١ٖض ز٠نط ًَ َٞ، ٠ٚ١٥ ؾت١نٞ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ب َٞ، ي١ْاٚ َاؼي ١ْخؤف ١ٖب َٞ ١ٖب ؾتا١ْ ي١ْاٚ ٜاغا ز٠ب
َٝٓـاْٞ بـؤ ٥ـ١ٚ                َٜـع ي َٟ، نـْٛه١ ١٥ٚاْـ١ ظؤض ططْكـ١ بـؤ ١ْخؤؾـٞ ز٠ضْٚٚـٞ بـؤ نـانب٠ٚ١ْٟٚٛ بـؤ ض ٜاغا بهـط

َٝٝبهات، ١ٖ َٝب١د ض٠ٖٚا نْٛه١ ١ََٖٛٚإ ١ْخؤؾس٠بري ١ْخؤؾـٞ  ؾتا١ْٟ ن١ ١ْٜس٠تٛاْٞ ضؤشا١ْ بؤخؤٟ د
َٜت ٥ـ١ٜٚـ ي١الٜـ١ٕ              َٝبـسض َاؼي ٖـاٚٚاَلتٞ ططْكـ١، بـ١اَلّ َـاؼي ٖـاٚٚاَلتٞ ْـ١خؤف ظؤض طـطْكن٠ نـ١ ططْكـٞ ث
    َٞ ثعٜؿــو ٚ ي١الٜـــ١ٕ ث١ضغـــتاض ٚ تُٝــ١ ت١ْسضٚغـــت١ٝن١ٟ، ٖـــ١ض٠ٖٚا يـــ١ َــاؼي ْـــ١خؤف زٜـــاضٜهطا٠ٚ ز٠بـــ

َٜـت، ١٥طـ١ض ٖـاتٛ خـؤٟ يـ١          ق١بَٛيهطزْٞ ١ْخؤف بؤ عـٝ ز ٠ٚضطـطتٔ ز٠   ٍَ بهـات عٝ دـٞ ٠ٚضبكط َٞ قـ١بٛ بـ
ــس٠نات ظؤض دــاض نــ١     َٝ َٝب١د َٜهدــطا٠ٟٚ نــ١ َــاؼي ْــ١خؤف د ١َٜٓض٠نــ١ٟ ٜــإ ٥ــ١ٚ ض ٥ــرياز٠ٟ خــؤٟ ْــ١بٛٚ ْٛ
ــٞ         َِٝط٠ن ــت١ ٠ٚضط َٝٛغ ــ١ ث ــه١ن١ٟ بٝاْٝ ــ١ٕ ثعٜؿ َٝٓاط ــ١ى ت ــو ي١ٜ ٍَ ثعٜؿ ــ١ ــٞ ي١ط ــ١ ز٠ضْٚٚ ــ١خؤمشإ ١ٖٜ ْ

َٝؿه١ؾــه َٞ بــؤ ث ٍَ ٖــ١ب َٞ ثِطؤؾٝؿــٓا َٞ نــ١ؽ ٚ نــاضٟ بــَٞ، ْــاب َٝــِط٠ ْــاب طزْٞ ٥ــ١ٚ ناض٠غــ١ضنطز١ْٟ ٥ــ١ٚ ٠ٚضط
َٞ، ططْكنٜٔ ؾت يـ١ َـاؼي ْـ١خؤف نـ١ٝ؟ ب١تاٜبـ١ت       َٝت ١ٜن١نٞ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٟٚ َٛعت١َ١زب َٞ، ز٠ب بطاز٠ضٟ ب
َٟ يـ١ناتٞ خـؤٟ              َٝؿه١ؾـها ١٥طـ١ض ٥ـ١ٚ ؾـتا١ْٟ ز٠بٛاٜـ١ بـؤٟ بهـط َٝؿه١ؾهطزْٞ غهااَل بـؤٟ ١ٖٜـ١ غـهااَل ث ث

َٜصٜٓـ٠ٚ١    ١ْنطا١ٜ  َٝذي يٝصْـ١ٟ تٛ َٝؿه١ؾها، بِطط١نٞ ظؤض ططْط ١ٜ١ٖ ز٠َيـ َٞ غهااَل ث ١َٓٝنطا١ٜ ز٠ب َٝب١د ٜإ د
َٞ بؤٟ ١ْٝ  َٞ بؤٟ ١ٜ١ٖ، ب١اَلّ ب١ ض٠ظا١َْسٟ ١ْخؤؾ١ن١، ١ْخؤف ضاظٟ ١ْب َٜص٠ٚ١ٜٓ بهاتٔ ب١َي بؤٟ ١ٜ١ٖ تٛ

َٜص٠ٚ١ٜٓ ي١غ١ضٟ َٞ ٥ُٝعابهات، ضاظٜيَب ١٥ط١ض خؤؾٞ ٥اطا تٛ َٟ، ز٠ب َٞ ٜإ ن١ؽ ٚناضٟ ٜـإ  بهط ٟ ي١ خؤٟ ١ْب
َٜهدطا٠ٟٚ ثاضاغتين َـاؼي ْـ١خؤف   ١َٜٓضٟ ١٥ٚ ض ْٛ  َٞ ، ظؤض ٚضز٠نـاضٟ ١ٖٜـ١ يـ١ ٜاغـاٟ ثاضاغـتين َـاؼي       ضاظٟ بـ

َٞ بس٠ٜٔ، ظؤض غٛثاؽ.  ١ْخؤف، ب١اَلّ ب٠ٚ١ْس٠ف ١ٖض ضاظ١ٜٓ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ز٠ْكٞ ث
َٜع ز.   تإ: ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغاضغب١ِض

َٞ، نـ١       َٞ ق١ْاع١تٞ بـ١ ثـطؤش٠ ٜاغـان١ ٖـ١ب َٜت١ غ١ض غ١نؤٟ يٝص١ْنإ ز٠ب ٚاي١ً َٔ ١ٜى تهاّ ١ٜ١ٖ ٠ٚ١٥ٟ ز
َٟ ؾ١ضسٞ نـا ٚ   َٞ ي١ٚ َٜت١ غ١ض غ١نؤٟ يٝص١ْنإ، نْٛه١ ز٠ب َٞ نؤٕ ز َٞ ق١ْاع١تٞ ب١ ثطؤش٠ ٜاغان١ ١ْب ١ٜن

   ٟ ــ٠ٛ َٝ ٥ ٍَ َٞ ْٝــ١ ي١طــ١ َٞ ٥ــ٠ٚ١ٟ نــ١ ق١ْاعــ١تٞ ثــ َٝبهــا، ز٠بــ َٟ َْٛاق١ؾــ١ٟ   زٜؿــاعٞ ي َٞ يــ١ٚ َٜع ز٠بٓٝؿــ بــ١ِض
ٍَ  د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.، ١َٚظٚع١نإ بهات، ب١ٖ١ضسا

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك: َٜع ز. ض  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

         ًَٞ َٝـٞ ٚايًـ١ ٥ـ١ٚ ١ْخؤؾـ١ ز٠نـ١ٕ ب١سـ١ق ًَ َٝطض( بؤ خع١َتٞ َطؤظا١ٜت١ٝ، بؤ ٥ـ٠ٚ١ ْٝـ١ ب ب١سػهطزٕ )ضٜػ
َٝـ   ت١دطٚب١  َٝػتا ١ٜ١ٖ ْتٝذ١ٟ ب١سػهطز١ْ ي١غ١ض خـ١َيهاْٞ ثـ ١٥ٚ ز٠ضَإ ٚ زٚاٚ ١ْؾت١ضط١ض١ٜٟٝ ن١ ٥

١َُٝ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ناض٠غ١ضنطزْٞ  ١ْخؤف ن١ْس ثريؤظ٠ ب١سؼ زٚٚ ٠ٚ١٥ْس٠ ثـريؤظ٠، غـ١باض٠ت بـ١ خـاَيٞ      ٥
ٜـ١ى ١ٖٜـ١ نـ١    ي١ نؤيٝصٟ ثعٜؿهٞ يـ١ ظاْهـؤ يٝص١ْ  قسٚز٠ أخر َٛاؾك١ ؾ١ٓ ا خالقٝات ايع١ًُٝ ، ؾ١ؾ١ّ )

َٝو ت١قسِٜ ز٠نات بؤ َاغت١ض ٜا زنتؤضا زضاغ١تٞ ١٥ّ ب١سػ١ ز٠نـات، ٥اٜـا ٥ـ١ّ ب١سػـ١      َٜو ب١سػ َٜٓسناض خٛ
ظ٠ض٠ض٠ بؤ ١ْخؤف ٜإ ظ٠ض٠ض ١ْٝ بؤ ١ْخؤف؟ ١٥ط١ض بِطٜاضٜاْسا ن١ ١٥ّ ب١سػـ١ ظ٠ض٠ض ْٝـ١ بـؤ غـ١ال١َتٞ     
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َٝؿدػتين ظاْػتٝٞ ٥ـ٠ٚ١ يٝصْـ١ٟ )غـاٜ    َٝت١ ٖؤٟ ث ٓتؿٝو نـؤَٝك( بِطٜـاضٟ ي١غـ١ض ز٠زات،    ١ْخؤؾ١ن١ ٚ ز٠ب
َٞ َٔ ْـ١خؤف بـّٛٚ بـ١ ٥ـرياز٠ٟ      َٞ ١٥ط١ض ١ْخؤؾ غ١باض٠ت ب١ خاَيٞ س١ؾت١ّ خاَيٞ س١ؾت١ّ ظؤض ٚاظس١ ١٥َي
َٝــٞ بــاف بــٛٚ ٜــإ   َٝهٞ ز٠ضْٚٚــٞ ٚه َــٔ ١ْخؤؾــِ ثعٜؿــه١ ز٠ض١ْٝٝٚٚنــ١ ث خــؤّ نــ١َٚٛ بــ١ضز٠ّ ثعٜؿــه

ت بـا ب١سػـِ ي١غـ١ض بهـات، بـ١اَلّ ١٥طـ١ض خـا٠ْٚٞ        يٝص١ٜ١ْٟ ن١ ب١سؼ ي١غـ١ض َـٔ بهـات ق١ٜـسٟ نـٝس٠نا     
  ( َٞ َٟ، غـ١باض٠ت     حيعاس عًٝا٘    ٥رياز٠ٟ خؤّ ١ْبّٛٚ خا٠ْٚٞ )٥ٝٓػاٜسٟ( خؤّ ْـ١بّٛٚ، ٥ـ١َي َٞ بـؤٟ ْـانط ٥ـ١َي

    ،َٞ َٝت١ ب١ضز٠ّ خا٠ْٚٞ ٥ـرياز٠ٟ خـؤٟ بـ َٝت به ًَٞ ١ٖب َٝو ع١ق َٟ، َا ١ٖضنػ َٞ بٛتط ب٠ٚ١ٟ َاؼي ١ْخؤف ب١ ن
َٝت١ ب١ضز٠ّ ثعٜؿو ثع َٝـط٠ ٜـ١عين    به َٞ، بـ١اَلّ ي ًَ َٞ ١ْخؤؾ١ٝن١ت ن١ٝ ب١ خؤٟ ب ًَ َٝٞ ب َٞ ث ٜؿهٞ ثػجؤض ز٠ب

َُٝـ١            ٍَ ٥ـ١ٚضٚثازا ٥ ٍَ زاُْٝـاضى ٚ ي١طـ١ َُٝـ١ ؾـ١ضقُإ ١ٖٜـ١ ي١طـ١ َٟ ؾك نؤ١َاَلٜـ١تُٝإ ١ٖٜـ١ ٥ ١َُٝ ١ْٖس ٥
َٞ غ١ٜطٟ ١٥ٚ ثعٜؿه١ ن١ ن١ َٝطث١صت١ت١، ز٠َي َٞ تؤ ؾ َٝو ب١ ١ْخؤؾ١ن١ ز٠َي ْس زَيط٠قـ١ بـؤ   داضٟ ٚا١ٜ ثعٜؿه

َٟ، خـؤَٔ            َٟ ؾـك نؤ١َاَلٜـ١تٝـ ١ٖٜـ١ خـؤ ٖـ١َٛٚ ؾـَك بـ١ ٜاغـا ٚ ْـانط َٝٞ، ١ٜعين خؤ ١ْٖس ب١ خؤٟ ز٠َي
َِٝٓ ي١ نٛضزغتإ ت١تبٝل به١ّ، ؾك نؤ١َاَلٜـ١تٞ ١ٖٜـ١، ْـ١خؤف ١ٖٜـ١      نؤث١ٝن١ٟ زاُْٝاضى ٚ ب١ضٜتاْٝا ب

َٝؿتا ١ْٜعا ٖ َٟ َٞ غاَي١ ي١ ١ْخؤؾدا١ْٟ ٖٝٛا عٝ ز ٠ٚضز٠طط ٠ْٛٝ، ن١ؽ ٚ ناض٠ن١ٟ ز٠ظأْ، ١ْخؤف ١ٜ١ٖ غ
َٝٝـإ ع١ٜبـ١ بٝب١ْـ١       َٝعا١ْنـ١ٟ ث َٝؿـتا خ َٞ غاَي١ ي١ َاَي٠ٚ١ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٞ ١ٜ١ٖ ٖ َٞ غاَي١، نض ١ٜ١ٖ غ غ
١َُٝ ْاتٛاْري ب١ ٜاغـا نـ١يتٛٚضٟ خـ١َيو بكـؤِضٜٔ،      َٟ ؾت ١ٜ١ٖ ؾك نؤ١َاَل١ٜت١ٝ ٥ الٟ ثعٜؿو، ١ٜعين ١ْٖس

َٜهٞ ظؤض ظؤضَـإ ي١غـ١ض٠ ٜـ١عين َـٔ     غ١باض٠ت ب١ ٠ٚ١٥ٟ ن١ َٛظ ١َُٝ ي١ سه١َٛت يؤز َٝت ٥ ٠ف ت١قاعٛز ز٠ب
    َٟ ثؿتكريٟ ي٠ٚ١ ز٠ن١ّ ١٥ٚ ساَي١ت١ف ز٠ظاب ١٥ٚ ساَي١ت١ ٖاتٛٚؾ١ بؤالٟ َٔ، ١ْخؤف نـ١ ْـ١خؤف ز٠نـ١ٚ
َٜـَك     ٍَ ٥ٝذـاظ٠ٟ ز٠زض َٝٞ قاْْٛٞ ضاش٠ٟ ٠َٛظ٠ؾري بؤ َا٠ٟٚ زٚٚ غـا َٝت ب١ث تٛٚؾٞ ١ْخؤؾ١ٝنٞ َٛظَري ز٠ب
َٝٞ قـإْٛ     َٜت٠ٚ١، زٚاٟ زٚٚ غـاَي١ن١ بـ١ث َٞ َاْط، ؾ١ف َاْط ب١ ؾ١ف َاْط بؤٟ تاظ٠ ز٠نط َٞ َاْط ب١ غ غ
َٞ ب١ ١٥غبابٞ ١َض٠ظٟ، َٔ ثؿتكريٟ ٠ٚ١٥ ز٠نـ١ّ ١٥طـ١ض ١ْخؤؾـ١ن١ نـاى ببـؤ٠ٚ ٚ ن١ٚتـ٠ٚ١        ت١قاعٛز ز٠ب

َٝو سهَٛــ١ َٝــت ثــ١ض٠ بــ١ ٠ٚظٜؿ١نــ١ٟ بــسات، بــ١ َــ١ضد ًَٞ خــؤٟ نــ١ بتٛاْ َٝــت، ن١ؾا٥ــ١تٞ عــ١ق َٝٛغــك ب ت ث
َٟ ب٠ٚٛ ١َغ١ي١ٕ بٝػـت ثًٝـت بـِطٟ تـط تـ١عري       َٝػتا ٜإ تا ١٥ٚ ١ْخؤؾ١ ي١ٚ ١ْخؤف ١ٜ١ٖ ثًٝت بِطب٠ٚٛ ٥

َٜ َٞ بـ١ؽ ْٝـ١ ٥ـ١ّ        ٝب٠ٚٛ زٚٚ غ١ز ن١غٞ تطٜـ نٛي١ٟٝٝ ت١ٚاٚنطز٠ٚٚ نا٠ِٚض َٝـٞ ٥ـ١ٚ، ٥ـ َٞ يـ١ د ١ ت١عري ب
َ ٍَ  ٔ ٠ٚ١٥ ي١ال١ْ١ٜ ٥ٝٓػا١ْٝٝن٠ٚ١،.....ت١قاعٛز١ٜٝؾٞ ١ٜ١ٖ خؤ ١٥ٚ ٠ٚ١٥ؾٞ ١ْٝ، ب١اَلّ ب١ٖ١ضسا

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض
َٝطْـ٠ٚ١          َٞ بٝك َٜهـ١ٚت ببـٛٚض٠، ٖـ١ض بـؤ َٛضاعـاتٞ ١ْخؤؾـ١ن١ ز٠بـ ١ٜ١ًَ ز٠ن١ّ ناى ز. ض ي١ ١َٜإ َٔ َٛزاخ

َٝت٠ٚ١ ْاٚ َٛدت١َ١ع،َٔ قػ١ٟ ث١ضيإ خإ ز٠ن١ّ ي٠ٚ١ ز٠ظاْٞ ب َٝو ١ْخؤف بـٛٚ ٖـ١َٚيٞ   بؤ٠ٚ١٥ٟ ب ؤ ١ٜن
َٝت١ ْاٚ َٛدت١َ١ع ١ٖض ت١قسٜط٠ٕ بؤ ط١ضا٠ٚ١ْٟ ْاٚ َٛدت١َ١ع، ؾـ١ضَٛٚ   َٞ غ١ضف نطا ن١ ب بؤ زضا ثاض٠ٟ ي

َٜع ٠ٚظٜط.  ب١ِض
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك: َٜع ز. ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض



 166 

َٝػتا ١ٜى ساَي١تٞ ٚا ١ٖب٠ٚٛ زٜاض٠ غـ١ض٠زاْٞ ٖـ١ضزٚٚنُاْٞ نـطز٠ٚٚ، غـ١باض٠ت بـ٠ٚ١ ٖـ١ض        ب١غ١ض ناٚ تا ٥
َٝػـتا   َٞ، ١َغ١ي١ٕ ٥ ًَٞ خؤٟ ب َٞ خا٠ْٚٞ ع١ق َٞ ب١ ؾ١ضت َٝو َاؼي خؤ١ٜٝتٞ ١ْخؤؾ١ٝٝن١ٟ خؤٟ بعاْ ١ْخؤؾ
َٞ َـٔ س١ظْانـ١ّ يـ١         َٝـٞ ْاخؤؾـ١، ز٠َيـ َٝٞ ْاخؤؾ١ َٔ بعاب غ١ضعٞ ١ٖٜـ١ ث ١ْخؤف ١ٜ١ٖ غ١ضعٞ ١ٜ١ٖ ث

َٝـٞ ْاخؤؾـ١ ١ْخؤؾـ١ن١ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١      نٛضز٠ٚاضٟ خَٛإ ب١ غ١ضع ز٠َي ١َٝٝتٞ، ١ٜعين ث َٝٔ ٠ٚ١٥ ؾ َٝٔ )ؼَي( ز٠َي
َٝه١ ١٥ط١ض ١َغ١ي١ٕ خ١ت١ض بٛٚ بؤ ز٠ٚضٚب١ضٟ  َٞ ي١ ساَي١ت َاؼي خؤ١ٜتٞ ١ْخؤف ب١ؽ ١ْخؤؾٞ خؤٟ بعاْ
َٝهسا َاؼي  ٜاخٛز ١ْٜتٛاْٞ ناض٠غ١ضٟ خؤٟ بهات ٜإ ١ْٜتٛاْٞ خع١َتٞ خؤٟ بهات ١٥طٝٓا ي١ ١َٖٛٚ ساَي١ت

َٞ َاؼي خؤٟ بعاْٞ، ظؤض  ٍَ ن١َن ١ْب َٞ، ي١ ١ٖشز٠ غا َٞ ١٥ط١ض قاغط ١ْب ١ْخؤف خؤ١ٜتٞ ن١ ت١ْٗا خؤٟ بعاْ
 غٛثاؽ.

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض
 ؾ١ضَٕٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف،

َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َُٝـ١ ْٝـ١ نــاضٟ         طايب يٝصْـ١ٟ ٥ــ١خ قٝاتٞ  غـ١باض٠ت بـ١ ٥ـ٠ٚ١ٟ     يـ١ ضاغـتٝسا ٚضز٠نـاضٟ يــ٠ٚ١ ظٜـاتط نـاضٟ ٥
ــهٞ          ــصٟ ثعٜؿ ــ١ نؤيٝ ــ١ ي ــ١ٟ ن ــ١ٚ ٚاْاْ ــ١ ي َٝه ١ًَٕ ١ٜن ــ ــ٠ٚ١ ١٥غ ١ًَن٠ٚ١ٜ١ ٥ ــٝ َٝت١ ت١ؾاغ ــ ــ١ به ــ١ ن يٝص١ْن١ٜ
َٞ خـ١َيهاْٞ ثػـجؤضبٔ ٚ ٥ـ١ٚإ بهـ١ٓ      َٜت بؤ١ٜ ١٥ٚ ن١غا١ْٟ ن١ ز٠ب١ٓ ١٥ْساَٞ ١٥ٚ يٝص١ٜ١ْ ز٠بـ َٜٓسض  ز٠خٛ

َٝهـٞ طؿـتٝٞ ؾـ١ضظَاْهطز٠ٚٚ ي١غـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١          ًَٝ ١َُٝ تـ١ْٗا ٠ٚنـٛ ٖ ٌَ ٚ ٚضز٠ناضٟ ظٜاتط٠ٚ٠، بؤ١ٜ ٥ ت١ؾاغٝ
َٝت١ ٥ــ١ٚ يٝص١ْٜــ١، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١    َٞ بهــ َٝو بــ١سؼ ٥ــ١صتاّ ز٠زات ز٠بــ ٥ــ١ٚ خاَيــ١ ْــِٝ نــ١   ض١طــ٥١ٖــ١ض ن١غــ

َٞ ض٠ظا١َْـسٟ ١ْ  َٝت تاقٝهطز٠ٚ١ْ ١٥صتاّ بسات ب١ب َٝب َٝهٝـ ٥اض٠ظٟٚ ي َٜتـ٠ٚ١ بـؤ    ١ٖضن١غ خؤؾـٝـ ٠ٚ ١ْط١ِض
ــ١        ــ٠ٚ١ٟ ن ــ١باض٠ت ب ــ١ٚ يٝص١ْٜــ١، غ ــؤ ٥ َٜت٠ٚ١ ب ــك١ِض َٞ ٚ بؿ ــ ــ١خؤف ب ــسٟ ْ َٞ ب١ض٠ظا١َْ ــ ــ١َيهٛ ز٠ب يٝصْــ١، ب

َٜت١ ) َٜو       سكٛم املسقا٢ ايٓؿطاٝني    ْاْٚٝؿاْٞ َازز٠ن١ بهط َٝؿـ١ٜ١نُإ ي١باض٠ٜـ٠ٚ١ ْٝـ١، ١ْٖـس َُٝـ١ ٖـٝض ن ٥
َٝطٟ ٥ــ٠ٚ١   َٝك١ؾــت يــ١  ثطغــٝاضنطا يــ١باض٠ٟ غــ١ضع ٚ َؤَيــ١تٞ ؾــؤؾ َٜع ٠ٚظٜــط بــٛٚ ْــاظاب ت بــؤ دــ١ْابٞ بــ١ِض

ثطغــٝاض٠ن١ ٠ٚاَلَــٞ بساتــ٠ٚ١ ٜــإ ْــا؟ غــ١باض٠ت بــ١ ط١ِضاْــ٠ٚ١ٟ َــ٠ٛظ٠ف ز٠َٚيــ١ يــ١ زٚاٟ ْــ١خؤف نــ١ٚتين  
َُٝـ١ ٠ٚنـٛ يٝصْــ١ٟ ت١ْسضٚغـك ي١طـ١َيري ٥ــٝن ْـاظاب ال١ْٜـ١ قا١ْْٝٛنــ١ ٥ـ٠ٚ١ يٝصْـ١ٟ ٜاغــاٜٞ           ي١ضاغـتٝسا ٥

به١ٕ، ١ٜى بؤنـْٛٚٞ تـط ٖـ١بٛٚ نـ١ يٝصْـ١ٟ ٥ـ١خ قٝات ظٜاز٠ٜـ١، ي١ضاغـتٝسا          ز٠تٛأْ ظٜاتط ي١غ١ضٟ قػ١
  َٟ َٝت٠ٚ١، ١ٖؾت١ّ ٚ ْؤ١ّٜ ١ٜى غـط َٓٝ َٜٝٛػت١ سي َٝت٠ٚ١ ٚ ث َٓٝ ١َُٝ ي١ط١َيري ن١ سي َُٝإ ٚا١ْٝ ظٜاز١ٜ٠ ٥ ١َُٝ ث ٥

َٜت١ ١َي١ؼي ؾ١خكٞ ٚ  َـ      طيب بهط َٞ ٥ـ١تٛاْري  َٜـص ْـ١ب َٜهٞ باؾ١ بؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٜاغـان١ زض َٝؿٓٝاض ازز٠ٟ ْؤٜـ١ّ  ث
ٍَ َازز٠ٟ ١ٖؾت١ّ ١ٜنٞ غ١ٜ١ٕ ٚ بٝه١ٜٓ١ ١ٜى بِطط١، غ١باض٠ت ب١ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١ ْـ١خؤف َـاؼي ٥ـ٠ٚ١ٟ       ي١ط١
َٞ ي١ ساَي١تٞ ضاظٜبْٛٚٞ ١ْخؤف نـ١ٚاتا   َٞ ١ٖض َازز٠ٟ س١ٚت١ّ ن١ ز٠َي َٝت ٠ٚ ض٠تٝبهات٠ٚ١ ب١َي َٞ ْاِضاظٜب ١ٖب

َٟ ٥ـ١ٚ ناتـ١ٟ ١٥َـ١ ١ْخؤؾـ١ن١ خـا٠ْٚٞ      ١ْخؤف َاؼي ٠ٚ١٥ٟ ١ٜ١ٖ ن١ ١٥ط١ض ْاِضاظٜيَب ناض٠ن١ ١٥ صتاّ ١ْزض
٥رياز٠ٟ خـؤٟ بـٛٚ، بـ١ؽ ١٥طـ١ض ١ْخؤؾـ١ن١ خـا٠ْٚٞ ٥ـرياز٠ٟ خـؤٟ ْـ١بٛٚ ٥ـ٠ٚ١ َـ١ْعٝهطز٠ٚٚ، ٖـ١ض يـ١              
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َٟ ن١ ٥رياز٠ٟ ي١ ز٠غـك خـؤٟ    َازز٠ٟ ١ٖؾت١ّ ١َْعٝهطز٠ٚٚ ن١ تاقٝهطز٠ٚ١ْ ي١غ١ض ١٥ٚ ن١غ١ ١٥صتاّ بسض
َٞ بِطط١ٟ ١ٖؾت١ّ، غ١باض٠ت َٝه١    ١ْٝ، ب١َي ًَ َٝطٜعإ خإ باغٞ نطز ي١ضاغتٝسا ٥ـ٠ٚ١ ت١ؾاغـٝ ب١ٚ بِططا١ْٟ ن١ ب

َٝهٞ   َٟ ي١ ناتٞ ناض٠غ١ضنطزْٞ ١٥ّ ١ْخؤؾ١ٝٝ ١ٜعين ب١ؾـ ي١ نؤٟ ١٥ٚ ثطؤغ١ عٝ د١ٟٝٝ ن١ ١٥صتاّ ز٠زض
َٝو ٜـ١عين ٥ـ١ّ ثٝؿـ١ٜ١ ٥ـ١ٚ ن١غـ١ٟ نـ١ يـ١ ظاْهـؤ                َٝـط(٠ٚ٠ ١ٖٜـ١ نـ١ ١٥َـ١ ٥ٝؿـ َٝطغـري ن ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ )ْ

َٜٓ َٜت بــؤ ٥ــ١ّ ثٝؿــ١ٜ١ نــ١ٚاتا ي١غــ١ضٟ   ز٠خيٛ َٝــو نــ١ زاز٠َــ١ظض َٝــت نات َٜٓ ًَٞ ١٥َــ١ ز٠خٛ َٝــت خــؤٟ ت١ؾاغــٝ
َٜت بــؤ ١٥َٛغ١غــات١نإ ٚ     َٜٓط ٠َٟٛٝ )دــؤب زٜػهطٜجؿــٔ( زاسيــ١ظض َٜٝٛػــت١ بــ١ ؾــ ؾــ١ضظز٠نا بٝهــات، ٥ــ٠ٚ١ ث

َُٝـ١        َٝري ٥ ًَـ ١َُٝ ن١ْس ن١مسإ يري٠ َٛخت١غـري ت١ْاْـ١ت ٖـ١ض بـا ب َٟ، نْٛه١ ٥ َٝبهط َٝب١د نـ١ْس نـ١مسإ   د
َٞ ٠ٚظاض٠ت نـ١        َٜٓري ٚ بٝه١ٜٓـ١ قـإْٛ ز٠بـ ١ًَ زابـ١ظ َٝطٜٔ( تا بتٛاْري ١٥ٚ ت١ؾاغـٝ َٝطغٔ ن َٝط٠ َٛخت١غٞ )ْ ي
َٜيَن نـ١      خ١َيهاْٞ َٛخت١غٞ ١ٜ١ٖ، ب١ؾٞ َٛخت١غٞ ١ٜ١ٖ ٠ٚ١٥ )دؤب زٜػهطٜجؿٔ( بؤ ٥ـ١ّ ب١ؾـا١ْ زابـ١ظ

َٞ، ثــانٞ بهاتــ    َٜٝٛػـت١ ضٜؿــٞ ١ْخؤؾــ١ن١ بناؾـ َُٝٛاْٝٝــ١  ٥اٜـا ٥ــ١ٚ ن١غــ١ ث ١ًَ ث َٞ ت١ؾاغــٝ ٠ٚ١ ٜـ١عين نؤَــ١َي
َٝو يـ١     َٜب١غـت َٝو، بْٛٚٞ ٠ٚنـٛ طط َٝت١ ١٥ٚ ٚضز٠ناض٠ٚ١ٜ، ب١اَلّ غ١باض٠ت ب١ بْٛٚٞ ؾؤضَ َٞ به ث١ضي١َإ بتٛاْ

َٝؿٛٚ باغٞ ٠ٚ١٥َإ نطز٠ٚٚ، غٛثاؽ. َٝٛإ ثعٜؿو ٚ ١ْخؤؾ١ن١ ي١ َازز٠ناْٞ ث ْ 
َٜع ز.   َاْٞ نٛضزغتإ: ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١اضغب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ز. ضؤشإ.
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َُٝــ١ نــطا،   َٜٝٛػــت١ ي١الٜــ١ٕ يٝصْــ١ٟ ٜاغــا٠ٚ١ٜٝ نــْٛه١ ٠ٚنــٛ ثطغــٝاض ٥اضاغــت١ٟ ٥ َٜو ضْٚٚهطزْــ٠ٚ١ ث ١ْٖــس
َٝس٠ن١ٜٔ ١ٖض ن سكٛم املسٜض ايٓؿطٞ غ١باض٠ت ب١ ْاْٚٝؿا١ْن١ ) ١َُٝ ثؿتكريٟ ي َٝؿن بـ١  ٥ ١ْس ز٠ضٚاظ٠ٟ ث

َٞ،     زعا١ٜ املسق٢ املتُٗني غٝػ١ٟ د١َ  ٖاتبٛٚ ) ٍَ ٠ٚ١٥ٜٔ ن١ٚا بـ١ غـٝػ١ٟ َـٛؾط٠ز بـ ١َُٝف ي١ط١ , ب١ؽ ٥
َٝؿـٓٝاض٠ ز٠نـ١ٜٔ ٖـ١ض نـ١ْس٠ ٜـ١ى ساَي١تـ١ بـ١ؽ ي١بـ١ض             غ١باض٠ت ب١ خا١ْْؿٝين ٖـ١َٛٚ ثؿـتكريٟ ٥ـ١ٚ ث

َٝٞ ْابت١ٚ َٞ، ب١اَلّ ي١ٚ ٜاغا١ٜ د ٠ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ باؽ ي١ ت١ْسضٚغك ز٠ضْٚٚٞ ز٠نات ٥ـ١ٚ  ٠ٚ١٥ٟ ظض٠ض١َْس ز٠ب
َٜٝٛػت١ ي١ٚ َازز١ٜٝ٠ٟ ي١ٚ بِطط١ٜٝ١ٟ ن١ باغٞ ١٥ٚ  َٟ ث ٜاغا١ٜٟٝ ن١ باغٞ خع١َت ٚ خا١ْْؿري ز٠نات ي١ٚ
َٝؿ١ٟ ١ٜى ن١غٝـ بـٛٚ ٥ـ٠ٚ١    َٟ ١٥ط١ض ن َٝؿ١ٜ١ ناض٠غ١ضبهط َٟ ٚ ١٥ٚ ن َٟ ١َٖٛاض بهط ساَي١ت١ٟ نطز٠ٚٚ ي١ٚ

َٜٝٛػت١ بِطط١ٚ َاز َٟ، غ١باض٠ت ب١ بِططـ١ٟ ١ٜنـ١ّ ٚ بِططـ١ٟ    ث َٝؿ١ٜ١ ناض٠غ١ضبهط َٟ ٚ ١٥ٚ ن ز٠ن١ ١َٖٛاضبهط
َٜو نطا ن١ )سسٜت٘ ع٢ً خالف أسهاّ ٖرا ايكإْٛ  ز٠ّٚٚ بٛٚ )تكٝٝس  َٝؿٓٝاض َٜت  أسهاّ ٖرا ايكاإْٛ   ث البـسض

    ٞ َُٜ َٝهطا٠ٚنـإ يـ١ ٖـ١ض َٝٞ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ٜاغـا١ٜٟٝ ناضث َٟ ب١ث نٛضزغـتإ ١٥طـ١ض    ٚاتا سٛض١ٜت غٓٛٚضزاض ١ْنط
َٞ ي١بـ١ض     َٟ ٠ٚ١٥ ١ْخؤؾ١ ز٠ض١ْٝٝٚٚن١ ظ٠ض٠ض١َْـس ز٠بـ َٝؿٓٝاض٠ٟ ن١ نطا بكؤِضزض ز٠ق١ن١ ب١ٚ ؾ١ٜ٠ٛٝ ب١ٚ ث
َٝري )ٚؾل عسهاّ( ٜإ )عًـ٢ خـ ف    ًَ َٟ، ي١ب١ض نٞ ططْك١ ب َٝسا ن١ ٥اظاز١ٜٝناْٞ غٓٛٚضزاضبهط َٜك١ت ث ٠ٚ١٥ٟ ض

١َُٝ ٥اظازٟ ٥ٖرا ايكإْٛ  عسهاّ  ١ٚ ١ْخؤؾ١َٝٝإ غٓٛٚضزاضنطز١ٜ، بؤ صي١َٚٛ ي١ َازز٠نـاْٞ  ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ٥
َٝؿن باغٞ ١ٜن١ٟ ناض٠غـ١ضنطزْٞ زاخطاَٚـاْهطز )   َٝري )  ٚساد٠ عالدٝا١ َػًكا١     ث ٚؾال أسهااّ ٖارا    نـ١ ز٠َيـ
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َٝٞ سٛنُـ١ناْٞ ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ يـ٠ٚ١ ظٜـاتط       ايكإْٛ   ٚاتا ي٠ٚ١ْس٠ٟ ن١ غٓٛٚضزاضنطا٠ٚ١ٜٝ ٚ ت١قٝٝس نطا١ٜ بـ١ث
َٟ ١ْخؤؾـ١ ز٠ض١ْٝٝٚٚنـ١     ٥اظاز١ٜناْٞ غٓٛ ١ٜ٠َٛٝى بكـؤِض َٟ، غٝاغ١تٞ ١٥ٚ ؾ١ق١ض١ٜٟٝ ب١ ١ٖض ؾـ ٚضزاض ١ْنط

َٝج١ِضٟ ن١ ي١ٚ ٜاغا١ٜ  َٞ غٓٛٚضزاضنطز١ْن١ ي١ٚ س١ز٠ٟ ت َٟ ْاب َٞ ٚ ٥اظاز١ٜٝنٞ غٓٛٚضزاض ز٠نط ظ٠ض٠ض١َْس ز٠ب
َٝٛغك ب١ ثاضطيب ٚ زٜاضٜهطا٠ٚ، ١َي١ؼي  َٝط٠ زٚٚ سٛنُٞ ١ٜ١ٖ، ١ٖض زٚٚنٞ ث اغت١ٓ، زٚٚ بِططـ١ٟ  ؾ١خكٞ ي

     َٟ َٟ، ١٥ط١ض ١َيـ١ؼي ؾ١خكـٞ ظٜـاز بهـط َٝط٠ ظٜاز بهط دٝاٚاظ٠ ١ٖؾت١ّ ٚ ْؤ١ّٜ، ٥اٜا ١َي١ؼي ؾ١خكٝـ بؤ ٥
َٟ ١َيـ١ؼي ؾ١خكـٞ       طيبؾإ ب١ؾاْٞ ١َي١ؼي  َٜو ساَيـ١ت ز٠نـط َٝط٠ ٥ٝػتػٓا١٥نإ ز٠ٜكطت٠ٚ١ ٚاتا ي١ ١ْٖـس ي

ــ١ٜٔ ي     ــٓٝاض٠ ْان َٝؿ ــ١ٚ ث ــتكريٟ ي ــ١ف ثؿ َُٝ ٥ َٟ ــط ــهطا به ــ١ؼي   ٥اؾ ــ١ْٗا ١َي ــ٠ٚ١ٟ ت ــ١ض ٥ ــ١  طاايب ١ب ــؤ صيْٛٚ ب
َٜتـ٠ٚ١ بـؤ ن١غـاْٞ تـط ٜـإ يـ١ٚ ساَي١تاْـ١ٟ ٥ـ١ٚ نـٛاض             ١ْخؤؾ١ٝٝنٞ ١ٜ١ٖ ١ْخؤؾـ١ٝٝن١ َٛعسٜـ١ ز٠طٛاظض

َٟ ١٥طـ١ض ١َيـ١ؼي     طايب  ٥ٝػتػٓا١ٜٟ ن١ باغهطا٠ٚ دك١ي١ ٥ـ١ٚ نـٛاض ٥ٝػتػـٓا١ٜ ١َيـ١ؼي      َٜـت ٥اؾـهطابهط ْانط
ٍَ      ؾ١خكٞ بؤ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ظٜازن١ٜٔ ٚاتا نٛ َُٝـ١ف ي١طـ١ اض ٥ٝػتػٓا١٥ن١ ١َيـ١ؼي ؾ١خكـٝـ ز٠ططتـ٠ٚ١، ٥

َٟ تـ١ْٗا ٥ـ١ٚ نـٛاض ساَي١تـ١ ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١               ٠ٚ١٥ٟ ١ْٓٝ يـ١ٚ نـٛاض ساَي١تـ١ٟ ١َيـ١ؼي ؾ١خكـٞ ٥اؾـهطا بهـط
َٞ ض٠ظا١َْسٟ ت١داضٜب ٚ طيب ١َي١ؼي  َٞ ض٠ظا١َْسٟ ٠ٚ١٥ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك ضْٚٚٞ نطز٠ٚ٠ ب١ب ١ٜ١ٖ، ب١ب

َٜذي ت١ْٗا  بؤ ١٥ٚ ن١غا١ٜ١ْ ن١ٚا ز٠تٛأْ خا٠ٕٚ ٥رياز٠ٟ خؤٜأْ ز٠تٛأْ بِطٜاضبس٠ٕ، غٛثاؽ. عٛؽ ْانط
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

 زٚا غٝاغ١تإ،
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
 املسٜض ايٓؿطٞ:سكٛم 

َٟ بؤ )(، ضٜع42ضٜعب١ْسٟ َازز٠ن١ ) املسٜض ايٓؿطٞ ايرٟ ٜعا  بإسد٣ املؤضطات (، )ٜتُت  34ب١ْسٟ ز٠طؤِض
 -  َٔ ٖرا ايكإْٛ باؿكٛم اآلل2:١ٝاملٓؿٛف عًٝٗا يف املاد٠ )

 أٚاّل: لًكٞ ايعٓا١ٜ ايٛادب١ يف ب١٦ٝ ؾش١ٝ.
 ثاّْٝا: سعس لكٝٝد سسٜت٘ ع٢ً خالف أسهاّ ٖرا ايكإْٛ.

 ؿ١ نٌ أؾساد ايؿسٜل ايعالدٞ ايرٟ ٜسعاٙ باملؤضط١.ثايجّا: ادساط١ عًُّا بأضِ ٚٚظٝ
زابعّا: لًك٢ املعًَٛات ايها١ًَ عٔ لػادٝـ سايتا٘ ٚ عأ اـطا١ ايعالدٝا١ املكرتسا١ ٚ عأ مستُااٍ لطاٛزات          

 سايت٘.
 خاَطّا: إٔ ٜهٕٛ ايعالز املكدّ ي٘ طبكّا يًُعاٜري ايطب١ٝ املسع١ٝ ٚ املعرتف بٗا يف ا ٚضاط ايع١ًُٝ.

 ٚز٠ أخر َٛاؾك١ ؾ١ٓ أخالقٝات ايبشح ايعًُٞ قبٌ لعسق٘  ٟ عح ضسٜسٟ.ضادضّا: قس
ضابعّا: إٔ حيك٢ يف ساي١ املٛاؾكا١ عًا٢ اـكاٛع دداسا٤ ايتذاازن ٚ ايبشاٛخ ايعًُٝا١ بػاسح ناَاٌ عأ ٖادف            

 ايتذسب١، ع٢ً إٔ حيعس مدسا٤ ايتذازن ع٢ً املسق٢ اـاقعني يكسازات ايدخٍٛ ٚ ايعالز اديصاَٞ.
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محا١ٜ ضس١ٜ املعًَٛات اييت لتعًل ب٘ ٚاًؿ٘ ايطيب ٚ عدّ مؾػا٤ لًو املعًَٛات يػري ا غساض ايعالد١ٝ  ثآَّا:
 -مال يف اؿاالت اآلل١ٝ:

 طًب املعًَٛات َٔ د١ٗ قكا١ٝ٥.-1
 ٚدٛد مستُاٍ عدٚخ قسز خطري أٚ مؾاب١ ٚ خ١ُٝ يًُسٜض أٚ ا خسٜٔ.-2

 ٚدٛد معتدا٤.ساالت ادعتدا٤ ع٢ً ا طؿاٍ أٚ ايػو يف -3

َٝؿـٓٝاض١ٜ٠    يًذ١ٓ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ يف احملاؾع١ اؿل يف ادطالع ع٢ً ضذالت املسق٢ )-4 ٠ٚ١٥ ز٠قـٞ ٥ـ١ٚ ث
َٜك١ ب١ يٝصْـ١ ْـ١ز٠ٜٔ يٝص١ْٜـ١نٞ زٜهـ١ زضٚغـتبهات       ي١بريّ نٛٚ ي١ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْنإ باؽ به١ّ ٚات١ ض

 دطالع ع٢ً ضذالت املسق٢.يًذ١ٓ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ يف احملاؾع١ اؿل يف ا٥ٝت ع١ن١ ت١ْٗا(، 

 لاضعّا: محا١ٜ خؿٛؾٝال٘ ٚ َتعًكال٘ ايػدؿ١ٝ ٚ َهإ مقاَت٘ باملؤضطات.
عاغسّا: اؿؿٍٛ ع٢ً لكسٜس طيب ناٌَ عٔ سايت٘ ايٓؿط١ٝ ٚ عٔ ناؾ١ ايؿشٛؾات ٚ اددسا٤ات ايعالد١ٝ ايايت  

٘ َٔ املًـ ؾً٘ إٔ ًٜذا مىل ؾٓا١  متت ي٘ أثٓا٤ عالد٘ باملطتػؿ٢، ٚيف ساي١ زغبت٘ يف اؿؿٍٛ ع٢ً ْطد١ ناًَ
ذ١ٓ سذب ٖرا اؿل َؤقتاّا  ضابان عالدٝا١ ٚ حيال يًُاسٜض اياتعًِ       ًًايؿش١ ايٓؿط١ٝ يف احملاؾع١ ٚ جيٛش ي

 َٔ ٖرا اددسا٤ طبكّا  سهاّ ٖرا ايكإْٛ.
ٝار ٖارا   سادٟ عػس: ايتعًِ َٔ أٟ مداسا٤ ٚؾكاّا يًكٛاعاد ٚ ادداسا٤ات ايايت ؼاددٖا ايتعًُٝاات ايؿاادز٠ يتٓؿ        

 ايكإْٛ.
 ثاْٞ عػس: َكاب١ً شا٥س١ٜ أٚ زؾض َكابًتِٗ َا مل لتعازض املكاب١ً َع اـط١ ايعالد١ٝ.

 ثايح عػس: متهٝٓ٘ َٔ َكاب١ً قاَٝ٘.
 زابع عػس: اؿؿٍٛ ع٢ً مداشات عالد١ٝ طبكَا يًدط١ ايعالد١ٝ املٛقٛع١ ي٘.

َتا٢ اْتٗات ؾارت٠ دخٛيا٘ ميصاَٝاّا بعاد        خاَظ عػس: طًب اـسٚز َٔ املؤضطات دٕٚ َؿاسب١ أسد َٔ ذٜٚ٘
 اؿؿٍٛ ع٢ً خط٘ يسعاٜت٘ ْؿطّٝا بعد اـسٚز، َع َساعا٠ زعاٜت٘ مدتُاعّٝا.

 ضادع عػس: اؿُا١ٜ َٔ االضتػالٍ االقتؿادٟ ٚ اؾٓطٞ ٚ َٔ ادٜرا٤ اؾطدٟ ٚ ايٓؿطٞ ٚ املعا١ًَ امل١ٓٝٗ.
 طبكّا يًدط١ ايعالد١ٝ املكسز٠. ضابع عػس: اؿؿٍٛ ع٢ً خدَات االلؿاٍ ايداخًٞ ٚ اـازدٞ

 -ثأَ عػس: يف ساالت ايعالز ادزادٟ حيل يًُسٜض ايٓؿطٞ:
 لًكٞ املعًَٛات ايالش١َ دعطا٤ َٛاؾك١ ؾسحي١ سس٠ يهٌ عالز َكرتح َٔ ايؿسٜل ايعالدٞ. -1
 زؾض ايعالز املكدّ ي٘ ع٢ً إٔ حياط عًُّا بتأثري ٖرا ايسؾض ع٢ً ؾشت٘. -2

املتعًك١ بعالد٘ ٚ خسٚد٘ َٔ املؤضطات ٚ اؿؿٍٛ ع٢ً لكسٜاس نتاانم َأ    أخر زأٜ٘ يف نٌ ايكسازات  -3
 مداز٠ املؤضط١ عٔ خط١ عالد٘ ٚ خسٚد٘.

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض
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ــت            ــ١ ز٠غ ــ١؟ تهاٜ ٍَ زاٜ ــ١ َٞ ي١ط ــ ــ٠ٚ١، ن َٜٓسضاٜ ــ١ خٛ ــٝػ١ٜ١ٟ ن ــ١ٚ غ ــ٠ٚ١ ب ــ١ ز٠ْك ــتا ز٠خي١َ َٝػ َٜعإ ٥ ــ١ِض ب
ٍَ زا١ْٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، )ب١ضظنات َٞ ي١ط١ ٍَ زاْٝـ١، ظؤض غـٛثاؽ،   ٠ٚ١4، ظؤض غٛثاؽ، ن ( ن١ؽ ي١ط١

 ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 (:35( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ )43َازز٠ٟ )
اقع١ هلرا ايكإْٛ بتطًِٝ املسٜض ٚ ذٜٚ٘ ؾٛز٠ َٔ سكٛم املسٜض املٓؿٛف عًٝٗا يف لًتصّ نٌ املؤضطات اـ

املاد٠ ايطابك١ عٓد دخٍٛ املؤضطات َع مٜداع ْطد١ َٔ ٖرٙ اؿكٛم اًؿ٘ ايطايب ٚاخاس٣ بايطاذالت ايطبٝا١     
ٝطًاع عًٝٗاا   بعد ايتٛقٝع عًُٝٗا َٔ قبٌ املسٜض. نُا لًتصّ بٛقع ْطد١ َٔ لًو اؿكٛم يف أَاانٔ ظااٖس٠ ي  

املسق٢ ٚ ايصا٥سٕٚ، ٚلًتصّ مداز٠ املؤضطات بأٜكااح ٖارٙ اؿكاٛم يهاٌ َاسٜض عٓاد ايادخٍٛ ٚ ناريو مٜكااح          
مدااسا٤ات ايااتعًِ، ٚ نٝؿٝاا١ لكاادِٜ ايػااهاٟٚ ٚاؾٗاا١ املٓاااط بٗااا أضااتالَٗا ٚ ذيااو طبكااّا ملااا ؼااددٙ ايتعًُٝااات 

 ايؿادز٠ يتٓؿٝر ٖرا ايكإْٛ. 
َٜع ز.   عٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: ٕ باٜع امسااضغب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ْٝؿتُإ خإ.

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 (:35( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ )43َازز٠ٟ )
َٝٓطاٚ ي١  ١ٜ١َٜٓى ي١ َاؼي ١ْخؤف، ز٠ق َٝؿٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜٕ ب٠ٚ١ٟ ن١ ٚ ثاب١ْسبْٛٚٞ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ز٠ظطاٜا١ْٟ ضن

َٞ َٝؿــٜٛٚإ ثــ َٝــو زاخــٌ بــ١ ز٠ظطــا ز٠بــٔ ٚ زاْــاْٞ نؤثٝٝــ١نٞ ٥ــ١ّ َاؾــ١ٟ يــ١ زؤغــٝٞ  َــازز٠ٟ ث َٜت نات بــسض
َٝٓسضاٚ زا١ٜ١ْنٞ ن١ؾٞ ي١ تؤَاض٠ناْٞ ثعٜؿهٝسا، ثاف ٚاشٚٚنطزْٝإ ي١ال١ْٜٞ ١ْخؤؾ١ن٠ٚ١. ٖـ١ض٠ٖٚا   ثؿه

َٝهٞ زٜاض بؤ ٠ٚ١٥ٟ ١ْخؤؾٞ غ١ضزاْٝإ ن َٜٓ َٝسا ثاب١ْس ز٠بٔ ب١ زاْاْٞ نؤث١ٝٝى ي١ٚ َاؾا١ْ ن١ ي١ ؾٛ اٟٚ ث
َٝو            َٝٓٔ، ب١ِض٠ٜٛب١ضاٜـ١تٝٞ ز٠ظطانـإ ثاب١ْـس ز٠بـٔ بــ١ ضْٚٚهطزْـ٠ٚ١ٟ ٥ـ١ّ َاؾاْـ١ بـؤ ٖـ١َٛٚ ١ْخؤؾــ غؿـ
َٝؿـه١ف نطزْـٞ ؾـهات يـ١       ٍَ ٚ نـؤ١ْٝتٝٞ ث َٜهاض٠ناْٞ ١٥ضظٚسا ٍَ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْٟ ض ي١ناتٞ زاخًبْٛٚٝسا ي١ط١

َٝــ    ــت بــ١ ث َٜ َُٜٓاٜٝاْــ١ ز٠بــٔ نــ١ بــؤ  الٜــ١ْٞ ث٠ٜٛ١ْسٜــساض يــ٠ٚ١ضططتين، ١٥َــ١ف ز٠غتٓٝؿــإ ز٠نط ٞ ٥ــ١ٚ ض
َٝهطزْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضنطإٚ. َٝب١د  د

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف.

َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
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١َُٝ ثؿتكريٟ ي١ ْا٠ٚضؤنٞ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ، ت١ْٗا ي١  َٝبٝٓٝـ١نُإ ١ٖٜـ١ نـ١ يـ١ ٖـ١َٛٚ      ٥ ضٟٚٚ زاِضؾت٠ٚ١ٓ ت
َٞ داض ١٥ٚ ٚؾـ١ ٖـات٠ٚٛ )تًتـعّ    لًتصّ املؤضطات  ضٜع٠نإ باؽ ي٠ٚ١ نطا٠ٚ ) ، ١٥طـ١ض ي١غـ١ض٠ٚ٠   املؤضطاات  غ

ــعّ   َٝري )تًت ــ ًَ ــتين        املؤضطااات  ب َٜهدػ ــسٟ ٚ ض ــ١ْٗا ضٜعب١ْ َٞ، ت ــ ــ١ى، زٚٚ، غ ــاَيٞ ٜ ــ١ خ َٜت ــ١ بهط ــ٠ٚ١ٟ زٜه ٥
 َازز٠ن١ٜ١، غٛثاؽ.

  ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغَٜع ز. ب١ِض
َٜع د١ْابٞ ٠ٚظٜط.  ؾ١ضَٛٚ ب١ِض

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك: َٜع ز. ض  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 َٓٝـ ثؿتكريٟ ي١ ٜاغان١ ٚ ضاٟ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ز٠ن١ّ.
 
 

َٜع ز.   ٞ نٛضزغتإ: ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْاضغب١ِض
َٞ، تـ١ْٝا زٚٚ نـ١ؽ ) ٥اؾـك خـإ ٚ، نـاى             َٝبـٝين ٖـ١ب َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ خؤ ن١ؽ يـ١ قاع١نـ١ ْـ١َا٠ٚ تـا ت َٞ ت ن

 ١ْشاز(، ؾ١ضَٛٚ ٥اؾك خإ.
َٜع ٥اؾك ععٜع قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ــازز٠ٟ )  ــ١ َـ ــ١باض٠ت بـ ــ١ناْٞ ٥َٛ   43غـ ــ١ ١٥ضٜٚكـ ــت يـ َٜـ ــ١ زاز٠ْط ــ١ٚ ظاْٝاضٜٝاْـ ــط٠زا ٥ـ َٝـ ــات١ن١زا ١( ي غ١غـ
( َٞٝ ب١ ت١ْٗا  مضتٓادّا ١ْخؤؾدا١ْٟ ١ْخؤؾ١ ز٠ض١ْٝٝٚٚنإ ن١ سكٛق١ بؤ ١ْخؤؾ١نإ، ب١اَلّ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ز٠َي

َٜو سكــٛقٞ تــط ٖــ١ب٠ٚٛ نــ١ عٝ قــ١ٟ بــ١ زخــٍٛ ٚ   َٝؿــٛٚ ١ْٖــس ت١سسٜــسٟ نــطز٠ٚٚ بــؤ َــازز٠ٟ سكــٛقٞ ث
َٝـٞ ٖاتؤتـ١ ش      َٝهـ١ يـ١ٚ ظاْٝاضٜـ١    خطٚدٞ ١ْخؤؾ٠ٚ١ ١ٜ١ٖ )ٚؾل عسهاّ قإْٛ( نـ١ ٥ـ١ٚ ن١غـ١ ث ٚٚض٠ٚ٠، ١ٜن

َٝــت نــ١ ثطؤغــ١ٟ نــ١ْٚٛ     َٝــت يــ١ ١٥ضٜٚك١ناْــسا بٝبٝٓ َٜٝٛػــت١ ْــ١خؤف بــ١ ظاٖــريٟ بٝبٝٓ ط١ٚضاْــ١ٟ نــ١ ث
َٝٞ ٠ٚظعـ١ قا١ْْٝٛنـ١ٟ ٥ـ١ّ            َٝٞ قـإْٛ، بـ١ث َٝٞ قـإْٛ، ٠ٚ س١قـ١ناْٞ بـؤ نـ١ْٚٛز٠ض٠ٚ٠ بـ١ث شٚٚض٠ٚ٠ٟ ب١ث

ــ١ٚ       ــ١ض٠نٞ ٥ ــاؼي غ ــْٛه١ َ ــ١، ن ــ١ٚ َاؾاْ ــ١ ي َٝه ــتا١ْ ١ٜن ــ١    ؾ ــؤ ١٥َٛغ١غ ــ١تٞ ب ــ١ شٚٚض٠ٚ٠ٜ ــ١ ٖاتٓ ١ْخؤؾ
َٝٛاظ٠ناْٞ نــ١ْٚٛ ز٠ض٠ٚ٠ٜــ١تٞ، ١٥َــ١ ظؤض بــ١الٟ َٓــ٠ٚ١ طــطْكن٠ ٠ٚى يــ١ ١َغــ١ي١ٟ    ز٠ض١ْٝٝٚٚنــ١، ٠ٚ ؾــ
ت١ظ٠يّٛ نطزٕ ٚ تؤَاضنطزْٞ ؾ١ناٜٚٞ ق١ُٝتٞ ١َ١٥ ن١ّ ْان٠ٚ١ٜٓ١، ب١اَلّ ١٥ّ ١َغ١ي١ٜ١ف ١َغـ١ي١ٜ١نٞ  

َٜين ١ْبؤتـ٠ٚ١ يـ١ َازز٠نـ١ٟ      ظؤض ططْك١، ب١اَلّ ن١ ت١سسٜس نطا٠ٚ بؤ َٜو سكٛم ١ٜ١ٖ ٖٝض ؾـٛ صي١ْٚٛ ١ْٖس
َٟ سكٛقٞ تط ظَٓٝـ١ٕ يـ١ ؾ١ق١ضاتـ١ناْٞ     َٝؿٛٚزا ن١ٚاتا تؤ ب١ ت١ْٗا ١٥ط١ض ت١سسٜس١ٜن١ٟ، بؤ ٠ٚ١٥ٟ ١ْٖس ث
ــٞ        ــٍٛ ٚ خطٚد ــ١تٞ زخ ــ١ب٠ٚٛ بــ١ ساَي ــسٟ ٖ ــ٠ٚ١ٟ ث٠ٜٛ١ْ ــٛ ٥ َِٝ ٠ٚن ــ ــط ز٠َي َٜهٞ ت ــاض ــ١ب٠ٚٛ د ــٛٚتطا ٖ َٝؿ ث

ـَـ  َٝؿـٓٝاض ز٠نــ١ّ يــ١ َـازز٠ٟ )  ١ْخؤؾـ١ن١، بؤٜــ١  َٜــِطٟ بــ١ض يـ١ نؤتــاٜٞ ) 43ٔ ث ٚلًتااصّ مداز٠ املؤضطااات (زا ز
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َاسٜض عٓاد دخٛيا٘ باؿايا١ ايكاْْٛٝا١ يدخٛيا٘ ٚ سكا٘ يف اـاسٚز طبكاّا يٛقاع٘           اذتكٛم يهـٌ   ٙبأٜكاح ٖر
َٝت، ظؤض غٛثاؽ.ايكاْْٛٞ ،   ١ٜعين ١٥ّ ظاْٝاض١ٜف ب١ ظاٖريٟ س١قٞ ١ْخؤؾ١ن١ خؤ١ٜتٞ بٝبٝٓ

َٜ   ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغع ز. ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز.

:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝهٝإ         َٝري )ع،ب(، ٜـ١ن ًَ َٜت١ زٚٚ بـ١ف، ٜـ١عين ْـ١ى زٚٚ بـ١ف زٚٚ يـل بـاب َُٝٛا١ٜ ط١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠ بهط َٔ ث
َٜتـ١    اقع١ هلرا ايكإْٛ  لانٛ )َٔ قبٌ املسٜض ، املؤضطات اـ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ )ع: تًتعّ نٌ  )ن: ٥ـ٠ٚ١ٟ تطٜـإ بهط

َٝذي ٜـ١عين ٖـ١تا ز٠طاتـ١         ع٢ً املؤضط١ أٚ املطتػؿ٢ ٚقع ْطد١ َٔ لًاو    َٝبـ َٝهٞ ٚدـٛبٞ ي ٜـ١عين ٠ٚنـٛ ؾـت
َٝت    اؾٗا١ املٓااط بٗاا مضاتالَٗا )ٚذ    )ايؿهاٟٚ ٚ  َٝـسا ْـ١َٝٓ طبكاّا ملاا ؼاددٙ لٓؿٝار ٖارا ايكاإْٛ        يو(ن١ؾـٞ ت

 ٠(ف ظٜاز٠ ب١ ض٥٠ٞ َٔ، غٛثاؽ.ايتعًُٝات ايؿادز)
 

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض
َٜع د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.  ب١ِض

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك: َٜع ز. ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜصٜٔ  ٍَ ْا٠ٚضؤن١ن١ٟ ٠ٚ١٥ٜٔ ن١ زاٜط ١َُٝ ١ٖض ي١ط١ َٜع          ٥ ٍَ، ٖـٝين نـ١ٕ بـ١ِض َٞ خـا ٥ـ١ٚ ٥ًٝتعاَـ١ بهـ١ٕ بـ١ غـ
 د١ْابٞ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، غٛثاؽ.

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض
 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ؾ١ضَٕٛٚ.
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

١ٜ٠َٛٝ زاِضؾت٠ٚ١ َاز  (:35( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ )43ز٠ٟ )َازز٠ن١َإ ب١ّ ؾ
 -لًتصّ املؤضطات املػُٛي١ باسهاّ ٖرا ايكإْٛ اا ٜألٞ:

لطااًِٝ املااسٜض ٚ ذٜٚاا٘ ؾااٛز٠ َاأ سكااٛم املااسٜض املٓؿااٛف عًٝٗااا يف ٖاارا ايكااإْٛ عٓااد دخااٍٛ     -1
املؤضطات َع مٜداع ْطد١ َٔ ٖرٙ اؿكٛم اًؿ٘ ايطيب ٚاخس٣ بايطذالت ايطب١ٝ بعد ايتٛقٝع عًٝٗا 

 قبٌ املسٜض.َٔ 

 ٚقع ْطد١ َٔ لًو اؿكٛم يف أَانٔ ظاٖس٠ يٝطًع عًٝٗا املسق٢ ٚ ايصا٥سٕٚ. -2

أٜكاح ٖرٙ اؿكٛم ٚ مدسا٤ات ايتعًِ ٚ نٝؿ١ٝ لكادِٜ ايػاهاٟٚ ٚاؾٗا١ املٓااط بٗاا ٚ أضاتالَٗا يهاٌ         -3
 َسٜض عٓد ايدخٍٛ يف َؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ. 
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َٜع ز.   َاْٞ نٛضزغتإ: ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١اضغب١ِض
.٠ٚ١َٜٓ  ٠ٚ١٥ٟ تط َازز٠ن١ٟ تط غٛ

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 (:36( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ )44َازز٠ٟ )
لػهٌ بهٌ َؤضط١ َٔ َؤضطات ايؿش١ ايٓؿط١ٝ ؾ١ٓ يسعا١ٜ سكٛم املسق٢ بكساز َأ َادٜس املؤضطا١ عًا٢     

 -إٔ لهٕٛ ع٢ً ايٓشٛ اآللٞ:
 أٚاّل: ز٥اض١ أسد ا طبا٤ ايٓؿطٝني املطؤٚيني يف املؤضط١.

 -ثاّْٝا: عك١ٜٛ نٌ َٔ :
 أسد أٖايٞ املسٜض أٚ أسد أعكا٤ اؾُعٝات ا ١ًٖٝ املٗت١ُ عكٛم املسق٢. -1
 أسد ا خؿا٥ٝني ا دتُاعٝني باملؤضط١ مٕ ٚدد. -2

 ممجٌ عٔ اجملًظ يًؿش١ ايٓؿط١ٝ. -3

 ممجٌ عٔ ١٦ٖٝ ايتُسٜض. -4

 ١٦ ايعا١َ ؿكٛم االْطإ.ممجٌ عٔ اهلٝ -5
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ْٝؿتُإ خإ.

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 :(36( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ )44َازز٠ٟ )

َٝـو ز٠َٖٝ      َٜطٜهطزْٞ َـاؼي     ي١ٖ١ض ز٠ظطا١ٜى ي١ ز٠ظطانـاْٞ ت١ْسضٚغـك ز٠ضْٚٚـٞ يٝص١ْٜـ١ى ث َٜـت بـؤ نـاٚز ٓط
َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب َٜهٞ ب١ِض٠ٜٛب١ضٟ ز٠ظطان١ ٚ ب١ّ ؾ  -١ْخؤؾإ ب١ بِطٜاض

َٝو ي١ ثعٜؿهاْٞ ز٠ضْٚٚٞ ن١ ي١ ز٠ظطان١زا ب١ضثطؽ بٔ.  ١ٜن١ّ: ب١غ١ضؤنا١ٜتٞ ١ٜن
َٝك ١ٖض١ٜى ي١َا١ْ:  ز٠ّٚٚ: ب١ ١٥ْساَ

َٜه -1 َٜهدطاٚ َٝو ي١ ض َٝو ي١ ن١ؽ ٚ ناضٟ ١ْخؤف ٜإ ١٥ْساَ ٞ ١٥ًٖٞ ن١ با١ٜر بـ١ َـاؼي ْـ١خؤف    ١ٜن
 بسات.

َٝت. -2 َٜهٞ نؤ١َاَل١ٜتٞ ط١ض ي١ ز٠ظطان١ زا ١ٖب  ثػجؤض

َٜهٞ ز٠غت١ٟ طؿتٝٞ ت١ْسضٚغك ز٠ضْٚٚٞ. -3 ١َٜٓض ْٛ 

َٜو ي١ ز٠غت١ٟ ث١ضغتاضٟ. -4 ١َٜٓض ْٛ 

َٝٓطا٠ٚنــاْٞ ٥ــ١ّ ٜاغــا١ٜٚ ١َٖيػــإ بــ١ ١َٖيُــ١تٞ     َٜطٜهطزْٞ َاؾــ١ ز٠ق ١َّٝٝٝ: ٥ــ١ضنٞ ٥ــ١ّ يٝص١ْٜــ١ نــاٚز غــ
َِٝطاْـسا، ٖـ١ض٠ٖٚا ٥ـ١ضنٞ ٠ٚضطـطتين ٥ـ١ٚ ؾـهاتا١ٜ١ْ            ٖؤؾ َٝـٛإ ْـ١خؤف ٚ ناضط ٝاضنطز٠ٚ١ْ بـ١ّ َاؾاْـ١ يـ١ ْ
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َٜٝٛػـت١،     َٜت ٚ ٥اضاغت١نطزْٝإ بـ٠ٚ١ٟ نـ١ ث َٝؿه١ف ز٠نط ي١ال١ْٜٞ ١ْخؤؾ١نا٠ٚ١ْ ٜإ ن١ؽ ٚ ناضٜٝا٠ٚ١ْ ث
َٜت ن١ غ١باض٠ت ب١ بِطٜاض٠ ناْٞ زاخًبـْٛٚٞ ناض٠غـ١نطزٕ   ١٥ّ يٝص١ٜ١ْ بؤٟ ١ٜ١ٖ ١٥ٚ ١٥ضظٚ سااَل١ْ ٠ٚضبكط

ــٞ،       ــتٝٞ ز٠ضْٚٚ ــتٝٞ ت١ْسضٚغ ــت١ٟ طؿ ــؤ ز٠غ ــ٠ٚ١ٜإ ب ــ١نطزْٔ ٚ ب١ضظنطزْ ــ١ضَاْٞ ناض٠غ ــٛضتٞ ٚ ؾ ــ١ خ ب
َُٜٓاٜٝـإ          َٝـٞ ٥ـ١ٚ ض َٝهٞ خٛيٞ بسات١ ز٠غـت١ٟ ثػـجؤض، ١٥َاْـ١ ٖـ١َٛٚ بـ١ ث َٜٝٛػت١ ي١غ١ض يٝص١ْن١ ضاثؤضت ث

َٝهطزْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضنطإٚ. َٝب١د  ز٠بٔ ن١ بؤ د
َٜ  ع ز. ١٥ضغ١الٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ِض

 ؾ١ضَٕٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف.
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝبٝٓٝٝـ١نُإ ي١غـ١ضٟ ْٝـ١، بـ١اَلّ ي١ضاغـتٝسا ٥ـ٠ٚ١             ١ٖض ن١ْس٠ ي١ ضاثـؤضتٞ ٖاٚبـ١ف ٚا ٖـات٠ٚٛ نـ١ ٖـٝض ت
ًَٞ ٜا َٟ،    ١َٖي١ٜ١ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١٥غ غان١ ٚا ٖاتبٛٚ ن١ ي١غ١ض ٥اغك نٛضزغتإ ١ٜى بـ١ ٦ٜ١ٖـ١ زضٚغـتبهط

َٜعطانـإ ز٠تـٛأْ ٥ـ١ٚ      َٜعطانإ، بؤ١ٜ يٝصْـ١ٟ ثاض ١َُٝ ١٥ضن١ن١َإ غجاضز ب١ يٝص١ْٟ ثاض ب١اَلّ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ٥
َٜٝٛػـت    َٝبه١ٕ، بؤ١ٜ ضاٟ ١ٖض زٚٚ يٝص١ْن١َإ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ض٠ت به١ٜٓـ٠ٚ١ ث َٝب١د بـ١  ١٥ضن١ٟ د

 زضٚغتهطزْٞ يٝص١ٜ١ْنٞ تط ْانات، غٛثاؽ.
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك: َٜع ز. ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ؾِ، غٛثاؽ. ٍَ ث  َٓٝـ ي١ط١
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

َٝبٝين ١ٖٜـ١؟ بـ١ٜإ خـإ، نـاى ْـ١شاز، ٥اؾـك خـإ، يًٝـ٢ خـإ، تهـاّ ٚاٜـ١ نـ١ ز٠نـ١ٓ ز٠ض٠ٚ٠ ١٥طـ١ض                َٞ ت ن
َٝه١ بِطؤٕ غ١عات، زٚٚ غ١عات ق١ٜسٟ ْانات، ب١اَلّ ن١ تؤ ز٠ن١ٝز٠ض٠ٚ٠ بؤ ٥ٝػـطاس١تٞ   ٥ٝشتٝادتإ ب١ ؾت

َٜٝٛػت١ ٥ َٟ،  خؤت ز٠ ز٠ق١ت ث َٞ ْـانط َٝت٠ٚ١ ز٠نٔ نؤب٠ٚ١ْٚٛ ز٠ن١ٕ، زاز٠ْٝؿٔ، ٥ َٓٝ ٞ ٚا ١ٜ١ٖ  غ١عات ز٠َ
٠َٛٝ بؤ ض٠خ١ٓ ي١خ١َيو ز٠ططٕ ن١ٚاتـ١ ؾـ ٕ ٚاٜهـطز ؾـ ٕ ٚاٟ نـطز، بـؤ ض٠خٓـ١ يـ١ خؤتـإ ْـاططٕ            ١ٜعين ٥

َٞ بهـ١ٓ  َٝري ي١ ز٠ ز٠ق١ ظٜاتط ْاب ًَ ز٠ض٠ٚ٠، ١ٜعين ١َ١٥ داضٟ ١ٜن١ّ ١ْٝ، غٝػت١ّ ي١غ١ضتإ ت١تبٝل ن١ٜٔ ب
ٍَ بهـا        َٞ ١ٜعين س١م ١ْٝ ث١ضي١َاْتاض خؤٟ بك١ٜٓت١ ١٥ٚ ٥اغت١ٟ ٥ٝٓػـإ بـ١ٚ دـؤض٠ قػـ١ٟ ي١طـ١ ٥اخط ْاب
َٝـط٠            َٝٔ؟ ي َِٝ ْـاَي َٝؿـٛٚ ثـ َٝؿـٛٚ ز٠ز٠ٕ ي١غـ١ض َازز٠نـ١ٟ ث َٝػتا نؤٕ ز٠ْـط ي١غـ١ض قا١ْْٛنـ١ٟ ث ب١ضاغك، ٥

َٝػـتا      ١ْبٕٛٚ ن١ َْٛاق١ؾ١نطا٠ٚ، نؤٕ ز٠ْكٞ ي١غـ١ض ز٠ز٠ٕ؟ نـؤٕ َٛعـاض٠ظ٠    َٜعإ ٥ ز٠نـ١ٕ ي١غـ١ضٟ؟ بـ١ِض
ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١، )   َٞ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚت٠ٚ١، ن َٝؿٛٚ تط خٛ ( 45ز٠خي١َ١ ز٠ْك٠ٚ١ ١٥ٚ َازز٠ٟ ث

ٍَ زاْٝــ١؟ تهاٜــ١ ز٠غــت ب١ضظناتــ٠ٚ١، َٞ ي١طــ١ ٍَ زاْٝــ١ ظؤض 2) نــ١ؽ ي١ط١َيساٜــ١ ظؤض غــٛثاؽ، نــ ( نــ١ؽ ي١طــ١
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ٍَ          زٜػإ ت٥١هٝس ز٠ن٠ٚ١َ١ نؤٕ زغٛثاؽ،  َٝـط٠ ْـ١بٕٛٚ؟ نـْٛه١ يـ١ َْٛاق١ؾـ١ن١ ي١طـ١ ٠ْكتـإ بـؤ زا نـ١ ي
َٞ ١ٜعين س١م ٚا١ٜ ١ْخت١ى َٛالس١ظ٠ٟ  َٞ؟ ْاب ١ْبٕٛٚ نؤٕ ز٠ْكتإ بؤ زا؟ ٥اخط ث١ضي١َاْتاض نؤٕ ٚا ز٠ب
َٝؿٛٚ تط ب١ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ْٛقت١ٟ ْٝعاَـٞ ١ٖٜـ١، ؾـ١ضَٛٚ     خؤؾٞ بها ب١ضاغك، ١٥ٚ َازز٠ٟ ث

 ٞ.ْٛقت١ٟ ْٝعاَ
َٝطظاز  َٜع ؾ  ؾطٜـ: عبداؿاؾغب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜع       ٍَ دـ١ْابٞ بـ١ِض َٞ ن١ َازز١ٜٝ٠نُإ ض٠ؾعنطز٠ٚٚ ١ٖض زٚٚ يٝص١ْنـ١ ض٠ؾعٜـاْهطز٠ٚٚ ي١طـ١ ١َُٝ ١َٖٛٚ نات ٥
َٟ بـعاْري ض٠ؾـع٠      َٜٝٛػت ْانات َْٛاق١ؾـ١به١ٜٔ دـاض َٝػتا ث ٠ٚظٜط ١٥ٚ نات١ خطاٚت١ زْكسإ بؤ ض٠ؾعنطزٕ، ٥

 ْا، غٛثاؽ. ٜإ
 
 
 

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض
َٟ، ١٥طـ١ض ز٠ْكـٞ ض٠ؾـعٟ          َٝٞ خؤ١ٜتٞ، يٝص١ْٟ ٖاٚبـ١ف زاٚا ز٠نـات ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ ض٠ؾعبهـط َٝب١ٝٝٓٝن١ٟ د ت

َٝٓا ١٥ٚ نات١ َْٛاق١ؾ١ٟ ز٠ن١ٜٔ، ؾ١ضَٛٚ  َٜٝٛػت ١ْٝ، ١٥ط١ض ز٠ْكٞ ض٠ؾعٜؿٞ ١ْٖ َٝٓا َْٛاق١ؾ١ ث طَٛيٝعاض ٖ
 خإ.

َٜع طَٛيٝعاض قازض امساعٌٝ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٟ ١٥ٚا١ْ َٛساغ١ب١ ز٠ن١ٟ ن١ يـ١   َٜع ناى ز. ١٥ضغ١الٕ، د١ْابت ١َٖٛٚ داض ٚاي١ً با َٔ قػ١ٜ١ى به١ّ ب١ِض
 شٚٚض٠ٚ٠ٕ.

َٜع ز. ١٥ضغ١الٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض
َٝط َٟ ؾـت       َٔ ن١ؽ َٛسا ،١ْخ َٝبٛضزٕ ز٠ن١ّ، ب١اَلّ س١قـ١ ث١ضيـ١َاْتاض بـؤ خـؤٟ ١ْٖـس غ١ب١ ْان١ّ زاٚاٟ ي

١َُٝ ظؤض ٥اظا١ٜٓ ض٠خ١ٓ ي١ خ١َيو بكطٜٔ، بـ١اَلّ ٥ـاظاْري ع١ٜبـ١ناْٞ خؤَـإ      َٞ ب١ضاغك، نْٛه١ ٥ ١ٜ١ٖ بعاْ
ٍَ زاٜـ١         َٞ ي١طـ١ َٝػـتا ز٠خي١َـ١ ز٠ْكـ٠ٚ١، نـ َٜعإ ٥ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١    ببٝٓري با ع١ٜب١ناْٞ خؤمشإ ببٝـٓري، بـ١ِض

َٝتــ٠ٚ١؟ تهاٜــ١ ز٠غــت     َٓٝ ٍَ ٥ــ٠ٚ١ زاٜــ١ سي َٞ ي١طــ١ َٜتــ٠ٚ١؟ تهاٜــ١ ز٠غــت ب١ضظناتــ٠ٚ١ ظؤض غــٛثاؽ، نــ ض٠ؾعبهط
َٝتــ٠ٚ١ ظؤض غــٛثاؽ، بــ١ ظؤضٜٓــ١ٟ ز٠ْــط ض٠ؾعنــطا، ؾــ١ضَٕٛٚ بــؤ  2ب١ضظناتــ٠ٚ١، ) َٓٝ ٍَ زاٜــ١ سي ( نــ١ؽ ي١طــ١

 َازز١ٜ٠نٞ تط.
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ض  ؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ِض

 (:37( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ )45َازز٠ٟ )
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)ال جيااٛش يػااري أؾااساد ايؿسٜاال ايعالدااٞ أٚ ايكااا٥ُني عًاا٢ ايطااذالت ايطبٝاا١ ادطااالع عًاا٢ املطااتٓدات اـاؾاا١   
 غٛثاؽ.باملسٜض أٚ اضتدساز ؾٛز٠ َٓٗا مال اٛاؾك١ املسٜض أٚ بإذٕ َٔ اجملًظ يًؿش١ ايٓؿط١ٝ أٚ نًُٝٗا ، 

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:غاضب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ْٝؿتُإ خإ.

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 (:37( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ )45َازز٠ٟ )
َٝٓك  َٞ دك١ ي١ ١٥ْساَاْٞ تُٝٞ ناض٠غ١ضنطزٕ ٜإ ١٥ٚا١ْٟ ناض ي١غ١ض تؤَاض٠نإ ز٠ن١ٕ غ١ٜطٟ زٜهؤَ )ْاب

َٞ ٜـإ بـ١ ٠ٚضطـطتين      تاٜب١ت  ١ٜ١َٜٓنٞ ز٠ضبه١ٕ، ت١ْٗا ب١ ض٠ظا١َْسٜٞ ْـ١خؤف ْـ١ب ب١ ١ْخؤف به١ٕ ٜإ ٚ
َٞ، ٥ـاظازٟ ْـ١خؤف يـ١ ضٟٚٚ           ض٠ظا١َْسٜٞ ز٠غت١ٟ طؿتٝٞ ت١ْسضٚغـك ٜـإ بـ١ ض٠ظا١َْـسٜٞ ٖـ١ضزٚٚال ْـ١ب

َٜت١ال٠ٚ(، غٛثاؽ. َٜت،ٜإ غط  د١غت٠ٚ١ٜٝ١ نؤت بهط
َٜع ز.   ؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضاضغب١ِض

 ؾ١ضَٕٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف.
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ َازز٠ن١ٜٔ. َٝب١ٝٝٓٝنُإ ١ْٝ، ي١ط١ ١َُٝ ٖٝض ت ٥ 
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

َٜع د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.  ب١ِض
َٜه١ٚت س١َ َٜع ز. ض  ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ َازز٠ن١ّ، ب١اَلّ ) بـ١ ضاٟ  ال جيٛش يػري اؾساد ايؿسٜل ايعالدٞ أٚ ايكاا٥ُني عًا٢ ايطاذالت ايطبٝا١ ،     َٔ ي١ط١
َٟ )قا٥ُري ع٢ً ايػذ ت  خؤ ثعٜؿو ْٝٞ، ١ٜعين نابطاٜـ١نٞ ٥ٝـساضٟ غـ١ٜطٟ ١َيـ١ؼي     ايطب١ٝ  َٔ ٠ٚ١٥ البط

َٞ ز٠زات، ١ْخؤف بؤ ب َٜٞ ث َٟ، ب١اَلّ ب١ؽ ؾ١ضٜكٞ عٝ دٞ ٜاخٛز ٠ٚ١٥ٟ ن١ ١٥َٛغ١غ١ن١ ض هات؟ ٠ٚ١٥ البط
 ظؤض غٛثاؽ.

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

٠ٚ١َٜٓ غ١ٜٓ١ ز٠ْك٠ٚ١. َٝبٝين ١ْٝ، ن١ٚات١ َازز٠ن١ بٝدٛ َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ن١ؽ ت َٞ ت  ن
َٜباظ ؾتاح ستُٛ َٜع ض  ز:ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َُٝٛا١ٜ َٝو ١ٖٜـ١، ١َب١غـت يـ٠ٚ١ٟ نـ١ ١٥ٚاْـ١ٟ ي١غـ١ض تؤَاض٠نـأْ تـ١ْٗا ٠ٚ١٥ٜـ١ َـاؼي             ،|ث َٝك١ٜؿـتٓ ١َٖي١ ت
َٜٝٛػت نا ١٥ّ ظاْٝاضٜـ١ ي١غـ١ض نؤَجٝٛتـ١ض تؤَاضبهـا ٥ـ١ٟ نـؤٕ        بٝٓٝٓٝإ ١ٜ١ٖ، نْٛه١ ض٠ْك١ ١٥ٚ ن١غ١ ث
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َٝٓت١نــ١ ْــ١بٝيَن، نــؤٕ تؤَــاضٟ بهــات؟ ي  َٝــت ، بــ١اَلّ َــاؼي ٥ــ٠ٚ١ٟ ْٝــ١   زؤنؤَ َٞ بٝبٝٓ ١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ َــاؼي ٥ــ١ب
َٝت ١ٜعين خؤ ٥ـ١ٚ ن١غـ١ نـ١ ظاْٝاض١ٜٝنـ١      َٞ بٝبٝٓ َٜت١ز٠ض٠ٚ٠، ١َب١غت١ن١ ي١ٜ٠ٚ١ ن١ ز٠تٛاْ ظاْٝاض١ٜن١ ب١ض
َٝهٞ    َٜه١ ٜإ ١َغـ١ي١ٕ ٥ٝدتػاغـ ي١غ١ض ت١ب١َي١ٝن٠ٚ١ ز٠خات١ غ١ض نؤَجٝؤت١ض خؤ ثعٜؿو ١ْٝ ١ٖض ناض١َْس

 ١٥ٚ ناض٠ ز٠نات، ٜإ )١٥ضؾٝـ(نطزٕ خؤ ١ٖض ثعٜؿو )١٥ضؾٝـ(ْانات، غٛثاؽ.ن١ٜ١ ن١ ١٥ٚ 
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

.َٟ َٝبٝين ١ٜ١ٖ با بؿ١ضَٛٚ َٜو ت َٝطٟ ث١ضي١َإ ١ْٖس  د١ْابٞ غهطت

َٝطٟ ث١ضي١َإ: َٜع ؾطغت اظيس عبساي١ً/ غهطت  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  .ب١ِض

 َٞ ب١ْػب١ٟ ٥ٝت ع، َازاّ ب١خؤٟ غذ تٞ ي١ب١ض ز٠غت١ ٥ٝعتٝازٟ ٥ٝت ع١نات ب١ؽ ب١ض٥٠ٞ َٔ قٛض٠ت ْاب
َٝذي، ب١ْػب١ٟ قا١ُٝ٥ٟ ٠َٛظ٠ؼي ٥ٝعتٝازٟ ٜإ ٥ٝساضٟ، ظؤض غٛثاؽ.  ٥ٝػتدطادٞ بهات ٥ٝػتدطاد١ن١ ْاب

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض
 ضؤشإ.ؾ١ضَٛٚ ز. 

َٜع   ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:ز. ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝت١ ) َٟ ز٠ب ال جيٛش يػري اؾساد ايؿسٜل ايعالدٞ أٚ ايكا٥ُني بتٓعِٝ ايطذالت (، )36ضٜعب١ْسٟ َازز٠ن١ ز٠طؤِض
املاسٜض أٚ   ايطبٝ٘ ادطالع ع٢ً املطتٓدات اـاؾ١ باملسٜض أٚ مضتدساز ؾٛز َٓٗاا أٚ ْطاد١ َٓٗاا اال اٛاؾكا١    

ٍٕ َٔ ؾ١ٓ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ يف احملاؾع١ أٚ نًُٝٗا ، ضٛ  ثاؽ.بإذ
َٜع ز. ١٥ضغ١الٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك: َٜع ز. ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٟ ٥ٝعتٝــازٟ ز٠ضز٠نــٔ، ظؤض دــاض زازطاٜــ١ ظؤض دــاض َٛت١ٖــ١َٔ بــ١  ظؤض دــاض ٥ــ١ّ ١ْخؤؾــا١ْ يــ١ ناض٠غــ١ض
َِٝ باف ١ْٝ ١ٜعين )قا٥ُري ع٢ً ايػذ ت  َٜو ؾت، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َٔ ث َٞ ٥ٝت ع ايطب١ٝ  ١ْٖس ب١ؽ بؤٜإ ١ٖب

َُٝــ١ ١٥ٚاْــ١َإ ب١غــ١ض ٖــات٠ٚٛ، ٜــ١عين ٥ــ٠ٚ١ٟ ٥ــ١ٚ قاْْٛــ١ٟ زاْــا٠ٚ نؤَــ١َيٝو ثعٜؿــهٞ ثػــجؤضٟ   بهــ١ٕ، ٥
َٟ، ظؤض ايطبٝا٘  البا   ضٜػٔ ظؤض ؾت١ناْٝإ بؤ زاْـطا٠ٚ، بؤٜـ١ ٥ـ١ٚ )قـا٥ُري عًـٞ ايػـذ ت       ز٠ضْٚٚٞ َٛت١َ١

 غٛثاؽ.
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ز. ضؤشإ.

َٜع   ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:ز. ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
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َٝؿــن ز٠ْكُــإ بــؤ زا، َ ١َيــ١ؼي ؾ١خكــٞ غــِط١ٜ، تــ١ْٗا بــؤ ١ْٖــس٠ى ١َب١غــك طاايب ٚ ١يــ١ؼي يــ١ َــازز٠ٟ ث
َٞ ٥ـ١ٚ            ١ًَن١ٜ١ ١٥طـ١ض ٥ـ١ٚ َـازز٠ف ْـ١ب َٟ خـؤٟ ٥ـ٠ٚ١ ١٥غـ َٞ ظاْٝاض١ٜٝنإ ٥اؾـهطا ز٠نـط ناض٠غ١ضنطزٕ ١ْب
َٜت٠ٚ١، ١٥ٚ َازز٠ف ْـ١با ؾـت١ن١ ٥اغـاٜٞ بـٛٚ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ١َي١ؾـ١نإ ٖـ١َٟٛٚ غـِط١ٜ           َازز٠ف ٥ًٝػا بهط

َٝط٠ زاْطا٠ٚ بؤ ت١ْٗا ن١ْس ساَي١ َٜٔ ب١ؽ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ي َٞ ظاْٝاضٟ ١َي١ؾ١نإ ٥اؾهطا ز٠نط َٝهٞ ٥ٝػتػٓا ١ْب ت
َٞ َاؼي ٥ٝت ع نطزْٞ ١ٜ١ٖ ٚات١ ٥اؾهطانطزْٞ ٜـاخٛز   َٝؿٛٚ تط٠ ن١ ز٠ْكُإ بؤ زا١ٜ، ن ت٥١هٝسٟ َازز٠ن١ٟ ث

َٜٓسْــ٠ٚ١ٟ ٥ــ١ٚ ظاْٝاضٜٝاْــ١، يٝصْــ١ٟ ت١ْسضٚغــك، ٠ٚظٜــطٟ ت١ْسضٚغــك نــؤْٝإ ثــ   َٞ باؾــ١ ٥ــ٠ٚ١ٟ يــ١ خٛ
َٝؿـٛٚ    ًَسا ي١ َازز٠نـ١ٟ ث َٜت٠ٚ١ ن١ خؤٟ ي١ ١٥غ ١ًَس١تٞ ١ْخؤؾٞ ز٠ض١ْٝٝٚٚ ١٥ٚ ظاْٝاضٜٝا١ْ بَ ٚ ١ْنط ١َغ

 تطا غِط٠ٚ١ٜ، ز٠ْكُإ بؤ زا١ٜ، ٥اؾهطانطزٕ ١ْٝ، غٛثاؽ.
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

 ١ٜ١ٖ، ؾ١ضَٛٚ ناى س١َ١ غعٝس، زٚاٜـ ٥ا١ْٖط خإ باْكس٠ن١ٜٔ. ْٛقت١ ْٝعاّ ي١غ١ض ١٥ٚ ١َٚظٚع١
 
 

َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َُٝٛا١ٜ بٝه١ٜٔ بـ١ زٚٚ ؾ١قـ١ض٠ باؾـ١، ٥ٝـت ع      َُٝٛا١ٜ زٚٚ ساَي١ت١، ١ٜن١ّ ٥ٝت ع١، ز٠ّٚٚ ٥ٝػتدطاز، ث َٔ ث
   ٚ ــ١  ــ١ضٜكٞ عٝ د١ن َٞ ؾ ــ١ب ــ١ضٜإ ٖ ــإ ي١غ ــ١ض زٚٚنٝ ــٝإ    ٖ ــك ن١غ ــتٝدطاز ب١ضاغ ــ١اَلّ ٥ٝػ ــ١، ب قا١ُٓٝ٥ن

َٟ ب١ زٚٚ بِطط١، غٛثاؽ.  ز٠ض١ٜٓن١ٕ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ٥ٝت ع ٚ ٥ٝػتٝدطاز زٚٚؾك دٝإ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ بهط
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   زؤٚف: ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث  ١ضي١َإ.ب١ِض
َٞ ٥ـ١ٚ ن١غـٞ نـ١      َٜع ٠ٚظٜطّ، ٥ٝت ع ْـاب َٝب١ٝٝٓٝن١ٟ د١ْابٞ ب١ِض ٍَ ت َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ َٔ ي١ط١ ب١ِض
١َي١ؾ١نِ ١ٜ١ٖ ١ٖض ي١ ١َسه١َ١ٟ ٥ٝعتٝازٟ ظؤض داض ١ٜ١ٖ خا٠ٕٚ ١َي١ف ت١ضقُٝٞ ١َيـ١ف زاٚا ز٠نـات،   

َٞ ١٥ٚضا قــ١ناْٞ ْــاٟٚ ٖــٝض ٠ٚض٠قــ١نٞ يــ١ ْــاٚ بــؤ ض تــ١ضقُٝٞ ١َيــ١ف زاٚا ز٠نــات بــؤ ٥ــ٠ٚ١ٟ َٛت٥١هٝــس بــ
َٝت١ د١َاع١تـ١نٞ بـؤّ ٥ٝـت ع بهـ١ٕ بـعأْ ض ْٛٚغـطا٠ٚ ٜـإ ض         ًَ َٝو ب١ ١ٖز٠ف ب َٞ، باؾ١ ١٥ط١ض ١ٜن ز٠ضْاٜ
َٞ؟ دـ١ْابٞ   ت١قطٜط٠نٞ ي١غ١ض ْٛٚغطا٠ٚ ب١ؽ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ت١عٔ ي١ ق١ضاض٠نٞ بسا ١٥ٟ ي١ٚ ساَيت١ٟ نؤٕ ز٠ب

َٜع ٠ٚظٜط ضاغتس٠نات ١َؾطٚظ٠ قا٥ُ َٞ، ظؤض غٛثاؽ ظؤض دـاض يـ١ ١َسه١َـ١ٟ    ب١ِض ري ٥ٝت عٝؿٝإ ي١غ١ض ١ْب
َٟ بـؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ            َٟ ب١غـِط١ٜت زابٓـط خؤٟ خا٠ٕٚ ١َي١ؾ١ى ي١ ساَيـ١تٞ ٥ٝعتٝـازٟ َـٔ زاٚا ز٠نـ١ّ تـ١ضقِٝ بهـط

َٟ ٠ٚض٠ق١ى ي١ ْاٟٚ، ظؤض غٛثاؽ.  نْٛه١ ؾو ز٠ن١ّ ز٠ضز
َٜع ز.   : ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإاضغب١ِض
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 ؾ١ضَٛٚ ز. ضؤشإ.
َٜع  ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ: ز. ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝت١ )45َازز٠ٟ ) َٟ ز٠ب ال جيٛش يػري اؾساد ايؿسٜل ايعالداٞ أٚ ايكاا٥ُني بتٓعاِٝ    (: )36( ضٜعب١ْس٠ن١ ز٠طؤِض
ٍٕ َأ ؾٓا١   ايطذالت ايطبٝ٘ ادطالع ع٢ً املطتٓدات اـاؾ١ باملسٜض نُا ال جيٛش مضتدساز ْطد١ َ ٓٗا اال بإذ

 .ثاؽايؿش١ ايٓؿط١ٝ يف احملاؾع١ ، ضٛ
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

ٍَ زاْٝـ١؟    َٞ ي١طـ١ ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١ ظؤض غٛثاؽ، ن َٞ ي١ط١ َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْك٠ٚ١، ن َٜعإ ٥ ب١ِض
 ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط. تها١ٜز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١ ظؤض غٛثاؽ، ب١ نؤٟ

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 (:37( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ )46َازز٠ٟ )
)ال جيٛش لكٝٝد سس١ٜ املسٜض دطدّٜا أٚ عصي٘ بأ١ٜ ٚض١ًٝ دٕٚ ملباع اددسا٤ات ايؿ١ٝٓ اييت ؼددٖا ايتعًُٝات 

 غٛثاؽ.ايكإْٛ ،  ايؿادز٠ يتٓؿٝر ٖرا
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ْٝؿتُإ خإ.
َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 (:37( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ )46َازز٠ٟ )
َٜتــ١ال٠ٚ ب١ٖــ١ض  َٜــت ٜــإ غط َٞ ٥ــاظازٟ ْــ١خؤف يــ١ ضٟٚٚ د١غــت٠ٚ١ٜٝ١ نــؤت بهط َٞ )ْــاب َٝــت، بــ١ب ٖؤٜــ١ى ب

َٝهطزْٞ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ ز٠غتٓٝؿـإ ز٠نـات(،        َٝبـ١د َُٜٓا١ٜٝناْٞ ز٠ضنطاٚ بـؤ د َٜكاٟ ١ْٖٛضٟ ن١ ض ططت١ٓب١ضٟ ض
 غٛثاؽ.

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف.

َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝ ٍَ َازز٠ن١ٜٔ، غٛثاؽ.٥ َٝب١ٝٝٓٝنُإ ١ْٝ، ي١ط١  ١ُ ٖٝض ت
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

َٜع د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.  ب١ِض
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك: َٜع ز. ض  ب١ِض



 181 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝب١ٝٝٓٝنُإ ١ْٝ، ظؤض غٛثاؽ. ١َُٝف ٖٝض ت ٥ 
  ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغَٜع ز. ب١ِض

َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ١ٜى ن١ؽ ٥اؾك خإ ؾ١ضَٛٚ. َٞ ت  ن
َٜع ٥اؾك ععٜع قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝؿٛٚ تطا ب١ ٥ٝذطا٥اتٞ ظؤض بـ١  46غ١باض٠ت ب١ َازز٠ٟ ) ١َُٝ ظؤضب١ٟ ١٥ّ سِٛض١ٜتا١َْإ ي١ ب١ْس٠ناْٞ ث ٥ )
َٝعتط ٜ َُٝـ١ يـ١          ٖ َٝؿـٓٝاضّ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ ظٜاز٠ٜـ١، نـْٛه١ ٥ ١عين ت١قٝسنطا٠ٚ، بؤ١ٜ َٔ ١ٜن١ّ ث

َٝهـسا             َُٜـاْكطت٠ٚٛ ي١َاْـ١، ١٥طـ١ض يـ١ ساَي١ت َٝهـطز٠ٚٚ نـ١ ض َٝـ ١٥ٚا١ْزا ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ ؾـتا١َْإ ٥ٝؿـاض٠ت ث ث
َٞ )زٕٚ  تباع اإلدطا َٟ، نـْٛه١ ٥ـ١ٚ ٥ٝذطا١٥تـ١    ٥ٝذطا٥ات١ ؾ١ْٝ١ن١ ١ٜعين بكؤ٤ات ايؿ١ٝٓ  َا٠ٚ١ٜ ن١ ز٠َي ِضزض

َٜتـ٠ٚ١ ي١ٚا١ْٜـ١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٥ٝذطا٥ـاتٞ ١َغـ١ي١ٕ قـاْْٛٝـ ١٥طـ١ض        َٜو ؾت ز٠طط ؾ١ْٝ١ ي١ٚا١ٜ١ْ ١ٜعين ١ْٖس
َٝــط٠ ٥ٝذطا٥ــاتٞ ؾ١ْٝ١نــ١ ١َب١غــت يــ١     َٟ نــْٛه١ بــ١ ١٥نٝــسٟ ي َٝٓــسض َٝهٞ قــاْْٛٞ بــؤٟ بــ١ناض بٗ َٛغــت١َيش

َٜت طٛصتـاٚتط٠، نـْٛه١ ٥ٝذطا٥ـاتٞ    ت١ْؿٝعنطزْٞ قا١ْْٛن١ٜ١ ١َغ١ي١ٕ ي١ ي١ٚا٥ٝشٞ ت١ْ َٝٓسض ؿٝعٟ ب١ناض بٗ
َٝؿـٓٝاضٟ ٥ـ٠ٚ١ ز٠نـ١ّ            َٜتـ٠ٚ١، بؤٜـ١ َـٔ ث َٝط٠ ظؤض ب١ ؾطاٚاْٞ ٖات٠ٚٛ نـ١ ي١ٚا١ْٜـ١ ؾـك تـطٜـ بكط ؾ١ْٞ ي

َٝت١ غ١ض قا١ْْٛن١، ظؤض غٛثاؽ. َٟ ب١ ي١ٚا٥ٝشٞ ت١ْؿٝعٟ بؤ ٠ٚ١٥ٟ به  بهط
َٜع ز.   ْٞ نٛضزغتإ: ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َااضغب١ِض

 زٚٚا غٝاغ١تإ؟ ؾ١ضَٛٚ.
َٜع ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

سسٜاا١ املاسٜض دطادَٜا أٚ عصياا٘ بإٜا١ ٚضاا١ًٝ دٕٚ ملبااع ادداسا٤ات احملاادد٠ ٚؾال ايتعًُٝااات       )ال جيـٛظ تكٝٝـس   
 ايؿادز٠ يتطٌٗٝ لٓؿٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ .

َٜع ز.   ٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: ٕ باٜع امساعاضغب١ِض

ٍَ زاْٝـ١؟    َٞ ي١طـ١ ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١ ظؤض غٛثاؽ، ن َٞ ي١ط١ َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْك٠ٚ١، ن َٜعإ ٥ ب١ِض
( ن١ؽ ي١ط١َيسا١ْٝ ظؤض غٛثاؽ. ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْـط ث١غـ١ْسنطا، ؾـ١ضَٕٛٚ بـؤ     1تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، )

 َازز١ٜ٠نٞ تط.
َٝطٜعإ  َٜع ب  امساعٌٝ غ١ض١ْٖط:ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 ايباب ايػاب                                                
 ب١ٝاسهاّ عكا                                             
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(: َ  عسّ االخ ٍ بةٟ عكٛب١ اؾس ْل عًٝٗا ايكإْٛ ٜعاقب باذتبؼ 38( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ )47َازز٠ٟ )
 - ًَٕٝٛ دٜٓاز نٌ َٔ:1111111ع٢ً ض١ٓ ٚ بػسا١َ ال لصٜد ع٢ً )٠ ال تعٜس َس

أٚاّل: قدّ بط٤ٛ ْٝا١ َعًَٛاات أٚ بٝاْاات أٚ لكاازٜس ؽاايـ اؿكٝكا١ ؿايا١ غادـ َاا بكؿاد سذاصٙ مدبازٜاّا             
 نُسٜض ْؿطٞ أٚ بٗدف زؾع اؿذص عٓ٘.

ايٓؿط١ٝ يػدـ َا ٜٗدف اعؿا٥٘ َٔ املطاؤٚي١ٝ  ثاّْٝا: اذا قدّ َعًَٛات أٚ لكازٜس ؽايـ اؿكٝك١ بػإٔ اؿاي١ 
 اؾصا١ٝ٥ ناّل أٚ دص٤ّا.

   َٔ ٖرا ايكإْٛ.39ثايجّا: اخٌ بااليتصاّ املٓؿٛف عًٝ٘ يف املاد٠ )
زابعّا: ٜعاقب باؿبظ َد٠ ال لتذاٚش ضٓتني ٚ بػسا١َ ال لكٌ عٔ مخطُا١٥ أياـ دٜٓااز ٚال لصٜاد عأ ًَٝإٛ      

 :دٜٓاز أٚ بإسد٣ ٖالني ايعكٛبتني
نٌ طبٝب أثبت عُدّا يف لكسٜسٙ َا خيايـ ايٛاقع يف غإٔ اؿاي١ ايٓؿطا١ٝ أٚ ايعكًٝا١  ساد ا غاداف      -1

 بكؿد مدخاي٘ املؤضطات أٚ مخساد٘ َٓٗا أٚ بٗدف اعطا٤ سل املطؤٚي١ٝ اؾصا١ٝ٥ ناّل أٚ دص٤ّا.
2-   ٝ ١ أٚ ناٌ َاأ سذااص أٚ لطاابب عُاادّا يف سذااص أساد ا غااداف بؿااؿت٘ َؿااابّا بأسااد ا َااساض ايٓؿطاا

 ايعك١ًٝ يف غري ا َه١ٓ أٚ ا سٛاٍ املٓؿٛف عًٝٗا يف ٖرا ايكإْٛ.
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ْٝؿتُإ خإ.

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝهساْٞ ١ٖض غـع 38( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ )47َازز٠ٟ ) َٞ ت َٝٓـطاٚ يـ١ ٜاغـازا غـعاٟ      (: ب١ب ا١ٜنٞ تْٛـستطٟ ز٠ق
َٜـو نـ١ يـ١ )       َٝت ٚ غ١ضاَـ١نطزْٞ بـ١ بِط َٝو ظٜاتط ْـ١ب ( ٜـ١ى  10111111ب١ْسنطزٕ ي١ َا١ٜ٠ٚى ن١ ي١ غاَي

َٝو ن١: َٝت بؤ ١ٖض ن١غ  -ًَٝؤٕ زٜٓاض ثن ١ْب
َٝه١ٚا١ْٟ ضاغتٝٞ بـ  َٝؿه١ؾهطز ن١ ث اضٟ ن١غـ١ن١ٜ١  ١ٜن١ّ: ب١ ْٝاظٟ خطاخ ظاْٝاضٟ ٜإ ٚات١ ٜإ ضاثؤضتٞ ث

َٝهٞ ز٠ضْٚٚٞ ٜإ ١َٖيكطتين ز٠غتب١غ١ضنطزْٞ.  بؤ ز٠غتب١غ١ضنطزْٞ ب١ خٛضتٞ ٠ٚنٛ ١ْخؤؾ
َٝو بـ١        َٝه١ٚا١ْٟ ضاغت١ٝٝ غـ١باض٠ت بـ١ بـاضٟ ز٠ضْٚٚـٞ ن١غـ َٝؿه١ؾهطز ن١ ث ز٠ّٚٚ: ظاْٝاضٟ ٜإ ضاثؤضتٞ ث

.َٞٝ َٝو ي َٝبٛضزْٞ ي١ب١ض ثطغٝاض١ٜتٞ د١ظاٜٞ طؿت ٜإ ب١ؾ  ٥اَاصتٞ ي
ّ١َٝٝ َٝٓطاٟٚ َازز٠ٟ )غ َٞ.39: ظٜاْٞ ثاب١ْس بٕٛٚ ب١ ز٠ق  (ٟ ١٥ّ ٜاغا١ٜ بك١ٜ١ْ

َٝت ٚ غ١ضا١َٜـ١ى يـ١ )         ٍَ ظٜـاتط ْـ١ب ( ٖـ١ظاض زٜٓـاض   511نٛاض٠ّ: غعاٟ ب١ْسنطزٕ نـ١ َا٠ٚنـ١ٟ يـ١ زٚٚ غـا
َٝت ٚ ي١ ) َٞ ي١ٚ زٚٚ غعاٜا١ْ بؤ:1ن١َن ١ْب َٝت، ٜإ ب١ ١ٜن  -(ًَٝؤٕ زٜٓاض ظٜاتط ١ْب

َٝو ي١  -1 َٝه١ٚا١ْٟ زضٚغك باضٟ ز٠ضْٚٚـٞ ٜـإ   ١ٖض ثعٜؿه ضاثؤضت١ن١ٜسا ب١ ز٠غك ١٥ْك١غت ٚ ب١ ث
ــساْٞ         َٝ ــك ث ــ١ ١َب١غ ــإ ب ــٞ ٜ ــإ ز٠ضنطزْ ــٞ ٜ ــك زاخًهطزْ ــ١ ١َب١غ َٝيَن ب ــ١غي َٝو بػ ــ ــطٟ ن١غ شٜ

َٝهٞ. ٠َٟٛٝ طؿك ٜإ ب١ؾ  ب١ضثطغٝاض١ٜتٞ غعاٜٞ ب١ ؾ
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َٝتـ    -2 َٝو ز٠غتب١غـ١ضبهات ٜـإ بب َٝو ب١ ز٠غك ١٥ْك١غت ن١غ ١ ٖـؤ بـؤ ز٠غتب١غـ١ضنطزْٞ    ١ٖض ن١غ
    َٜٔ َٝو ي١ ١ْخؤؾ١ٝٝ ز٠ضْٚٚٞ ٜإ شٜط١ٜٝنإ بـ٠ٚٛ ٚ يـ١ ؾـٛ َٝو ب١ٚ غٝؿ١ت١ٟ ن١ تٛٚؾٞ ١ٜن ن١غ

َٝٓطا٠ٚناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜزا ١ْب٠ٚٛ.  خؤٟ  باض٠ ز٠ق
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

َٜباظ.  ؾ١ضَٛٚ ناى ض

َٜباظ ؾتاح ستُٛ َٜع ض  ز:ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٟ ١٥ٚ شَاض٠ َاززا١ْٟ نـ١ يـ١ ْـاٚ ٜاغـان١      ٍَ َازز٠ن١ زأٜ ٠ٚى خؤٟ، ت١ْٗا ١ٜى طؤِضاْهاضٟ ز٠نط ١َُٝ ي١ط١ ٥
َٜط٠ٟ طـؤِضاْٞ شَـاض٠ٟ َازز٠نـإ نـ١ ٜاغـان١               ١ًَٝن١ٕ، بـ١اَلّ زٚاتـط بـ١ طـٛ ٖات٠ٚٛ شَـاض٠ٟ َـازز٠ٟ ٜاغـا ١٥غـ

َٜهدطا٠ٚ١ٜ ١٥ٚ شَاضا١ْ ز٠طـؤِضٜٔ   ٍَ بِططـ١ٟ           ض َٝػـتا َازز٠نـإ ٠ٚضٜـإ ططتـ٠ٚٛ، ي١طـ١ بـؤ ٥ـ١ٚ ض٠ق١َـ١ٟ نـ١ ٥
( َٞ أٚ بٗدف معطا٤ سال املطاؤٚي١ٝ اؾصا٥ٝا١ نااّل أٚ داص٤ّا       ١ٜن١َٞ ٜإ خاَيٞ ١ٜن١َٞ بِطط١ٟ نٛاض٠ّ ن١ ز٠َي

َٝت١ )ا  (، غٛثاؽ.عؿا٤ٙ َٔ املطؤٚي١ٝ اؾصا١ٝ٥ ناّل أٚ دص٤ّاز٠ب
 

َٜع ز.   غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ٕ باٜع امساعٌٝ/اضغب١ِض
 د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك: َٜع ز. ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ ز٠قٞ ٜاغان١زاّ، غٛثاؽ.  َٓٝـ ي١ط١
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

َٜعا١ْ ْاٜٚإ  َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ١٥ّ ب١ِض َٞ ت ْٛٚغطا٠ٚ )٥ا١ْٖط خإ، ز. بؿري، ناى ١ْشاز، تاضا خـإ، ٖـاش٠ خـإ،    ن
 ناى طياٍ، ز. اظيس، ٥اؾك خإ، ز. قباح، ي٢ًٝ خإ(، ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   زؤٚف:ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ غ١ضاَـ١ ت١سسٜـس نطزْـٞ ١َبًـ١ؽ ْـِٝ، ي١          َٜعإ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ، َـٔ ي١طـ١ ٍَ ْػـب١ٟ ظ٠ض٠ضّ،   ب١ِض طـ١
َٟ غ١ضا١َن١ ي١غ١ض ٥ـ١ٚ   َٝك١ٜاْس٠ٚٚ ب١ ْػب١ ت١سسٜس بهط ظ٠ض٠ض٠ن١ ن١ْس ب٠ٚٛ ب١ ١ْخؤؾ١ن١ٟ ٜإ نٞ ث

ٍَ ٠ٚ١٥ٟ ١ُٝ٥ ن١ ) (ًَٝؤ١ْى، س١ز٠غ١نٞ ظؤض ع١ْتٝه١ ي١ ب١ضٜتاْٝاٟ بـٛٚ  1111111ؾ١خك١ ق١ت ي١ط١
ــ١ن١ ز     ــطت ن١ْٝػ ــٞ ط َٜ ــ١ نط ــ١نٞ ب ــتاْٞ ن١ْٝػ ــه١نٞ ثانػ ــ١ ثعٜؿ ــ١   ثاض٠ن ــطت، نطزٜ ــٞ ط َٜ ــ١ نط ــا ب ٠ضٚٚخ

          َٞ َٞ ٠ٚضطـطت، )تانػٝؿـٝإ( يـ ٍَ ١ٖتا ز٠عٛاٜإ ي١غـ١ض ق١ٜـس نـطز زٚاٜـٞ غ١ضاَـ١ٜإ يـ ١ْخؤؾدا١ْ نٛاض غا
٠َٛٝ ظٜـاتط بـ٠ٚٛ ٚ يـ١    ٠ٚin comeضططت، ٚتٞ ٠ٚ١٥ َٔ نٛاض غاَي١ ٥ٝـ ز٠ن١ّ ) (ن١ّ ظؤض ي١ غ١ضا١َن١ٟ ٥
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َٝٔ        )تانػ١ن١ٟ(، ١ٜعين بعْػِ نطز١ٜ، زا١ُٝ٥ٕ غ١ضا َٞ ٥ـ١َِطؤ يـ١ زْٚٝاٜـ١ زا٥ُٝـ١ٕ بـ١ ْػـب١ زاز٠ْـ ١َ ز٠ب
ٍَ ْػب١ٟ ظ٠ض٠ضّ ، ظؤض غٛثاؽ. ٍَ ت١سسٜسٟ ١َب١ًؽ ١ُْٝ، ي١ط١  بؤ١ٜ ي١ط١

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ز. بؿري.

َٜع ز. بؿري خًٌٝ سساز:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٞ )        ١٥ٚ َازز١ٜ٠ َٜٝٛػك ب١ زاِضؾـت١ٜ٠ٚ١ٓى ١ٖٜـ١، ٖـ١ض يـ١ َـ١ْتٛقٞ َازز٠نـ١ ز٠َيـ َاع عادّ ادخاالٍ باأٟ     ث
َٟ ضا به١ٜٓـ١ ٠ٚ١٥يـ١ٕ ١َْتٛق١نـ١ ٖـ١تا       عكٛب١ٍ أغد ْـ عًٝ٘ ايكإْٛ ٜعاقب باؿبظ  ، ١٥ٚ ٜٛعاق١بـ١ يـ١ٚ

َٝري ٠ٚ١٥يـ١ٕ بـ١ نٝتاب١تـ١ٕ عٚال :       ًَـ ١َٓٝ خـٛاض٠ٚ٠ ب َٞ، ٥ٝٓذا ب ٙ ال )ٜعاقـب بـاذتبؼ َـس   )ْل ع١ًٝ ايكإْٛ( ب
َٟ به١ٜٓـ١ ٠ٚ١٥يـ١ٕ ض٠ق١َـ١ٕ، بـ١ ض٠قـ١ّ       ٕ ٠ٚ١٥ي١لصٜد ع٢ً ض١ٓ أٚ بػسا١َ  نٌ َٔ  َٜٓـس٠ض نٝتاب١ت١ن١ ي١ٚ

َٞ( ١٥ٚا١ْ به١ٜٓ١ ض٠ق١َ١ٕ، ٥ٝٓذا خاَيٞ ضابٝع١ٕ به١ٜٓ١  ٜعاقـب  ثاْٝاّا :) ْٝـ١ٕ نٝتاب١تـ١ٕ،   ثاا )١ٜى، زٚٚ، غ
َٜت١ زٚٚ ؾ١ق١ض٠، ١َغ١ي١ٟ ٥ـ٠ٚ١ف نـ١   ٠ٚ١٥ال لتذاٚش ضٓتني أٚ بػسا١َ   ٠باذتبؼ َس ْس٠ ١ٜعين ٠ٚ١٥ بهط

َٞ ) َس٠ ال تتذاٚظ ع٢ً غٓتري(، ٜـ١عين  َدٙ ال لصٜد ع٢ً ض١ٓ  ي١ ٠ٚ١٥ي١ٕ باغهطا٠ٚ )باذتبؼ  ي١ ثاؾإ ز٠َي
َٟ، ٖـ١ض٠ٖٚا          َٟ ١٥ظ١ٜت١نـ١ف زٜـاضبهط ال لكاٌ عأ   َا٠ٚ ١٥ق١ي١ن١ٟ زٜـاض ْـ١نطز٠ٚٚ ١٥ق١ي١ن١ؾـٞ زٜـاض بهـط

ــ٢ )    أيااـ دٜٓاااز 511) ــس عً َٞ ال تعٜ ــ َٜـ ز٠َي ــ١ض ــ١ٍ ٚ   1111111ي١غ ــإ ١٥ق ــ١ض زٚٚنٝ ــاض ي١ٖ ــٕٛ زٜٓ ًَٝ)
َٟ، يـ١ زٚاٜٝــسا ٥ـ١ٚ زٚٚ َازز٠ٜــ١ َـازز٠ٟ )       َٜس٠نـ١ف ظٜـاز بهــط ( ٖـ١ضزٚٚنٞ َــازز٠ٟ  48( ٚ َــازز٠ٟ )47ظ

َٝه١ٓز٠ٜٔ خاَي١ناْٞ َازز٠ٟ ) َٜتـ١ خـاَيٞ خاَػـ١ٕ ٚ،      48عٝكاب١ٝ بؤ ١ٖض زٚٚنٞ ي َٜتـ١ غـ١ض٠ٚ٠ ز٠نط  (ٜــ ز
 غازٜػ١ٕ ي١بؤ ١٥ٚ َازز١ٜ٠، ظؤض غٛثاؽ.

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْشاز.

:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝـٞ ز٠         ًَ ٍَ قػ١ن١ٟ َاَؤغتاٜسا١َ بـ١ ْػـب١ت ٥ـ٠ٚ١نإ نـْٛه١ يـ١ ضابٝع١ْـسا ٠ٚنـٛ ب َٝتـ١  تا ضاز١ٜٝ٠ى ي١ط١ ب
 ،َٟ ٍَ بهط َٟ س١ َٝهٞ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ١ٜعين ز٠تٛاْط َازز١ٜ٠نٞ تط ي١ب١ض ٠ٚ١٥ يٝص١ْٟ قاْْٛٞ س١يٞ بهاتٔ ٠ٚ١٥ ؾت
َٝـط٠ ظٜهطنـطا٠ٚ      ٍَ ٠ٚ١٥ زاِْٝ ١ٜعين غ١ضا١َنإ ن١َٔ ب١ضاغـك نـ١ ي ب١اَلّ ب١ ْػب١ت عكٛبات١نإ َٔ ي١ط١

َٜتـ١ )بػـطا     ٥ـ٠ٚ١ ١ٜنـ١ّ، )ٚعًـ٢ غـٓتري( ٜـ١عين      ز  َا١ٍ ال لصٜاد عًا٢ عػاسٜٔ ًَٝإٛ دٜٓاا      ب١ ض٥٠ـٞ َـٔ بهط
َٞ نْٛه١ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ظؤض ؾت ١ٜ١ٖ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ١َغ١ي١ ب١ َريات٠ٚ١ ١ٖٜـ١ ٜـ١عين    س١ثػٞ غ١ْ١تري ب
َٝسا١ٜ ١ٜعين ز٠نٔ ض٠ؾعٞ سذعٟ ي١غ١ض ز٠نـ١ٕ ٜـإ سذـعٟ     َٝسا١ٜ ب١ ١َالٜٔ زؤالضٟ ت ب١ ١َالٜٔ زٜٓاضٟ ت

َٜهٞ غٝاغـٞ         ز٠ن١ٕ ي١ٚ ساَي١ت١زا ب١ضاغك ض٠ْك١ ب١ ثا َٟ ٜـإ ١َغـ١ي١ بـؤ غـ١ض٠ظ ض١ٜ٠نٞ نـ١ّ تـ١ضتٝب بهـط
َٝٔ ٥ـ٠ٚ١ ١ْخؤؾـٞ ١ْؾػـٞ ١ٖٜـ١ ٜـإ                َٝري تٛٚؾـٞ ١ْخؤؾـٞ ١ْؾػـٞ ز٠نـ١ٕ، ز٠َيـ ًَ َٝت بـاب ٜـ١عين نـابطاٟ ؾـ
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ال  ١ْ٠خؤؾٞ ١ْؾػٞ ْٝـ١، ٜـ١عين ي١ٖـ١ض زٚٚ ساَي١تـسا ٥ـ٠ٚ١ٟ تـطٜـ )قـسّ سيعًَٛـات ٜعاقـب بـاذتبؼ َـس           
َٜتـ١ )  تتذاٚظ ع٢ً غٓتري( ٠ٚ١٥ؾٝا َُٝٛا١ٜ ١ٖض ن١َ١ ٥ـ١ٜٚـ بهط َٜتـ١     11ٕ ث (ًَٝـؤٕ، سـ١زٟ ١٥ع ؾـٞ بهط

َٞ يـ١       21) (ًَٝؤٕ ت١داٚظ ١ْنات ٜإ )عٚ باسس٣ ٖاتري ايعكٛبتري(، ٠ٚ١٥ٟ زٜهـ١ف نـ١ ض٠قـ١ّ ٜـ١نٞ زضا٠ٚتـ
َٟ ) نٌ طبٍٝب أثبت  ضابٝع١ْسا ) ْـ١ى  أثبات كايؿا١ ايٛاقاع عُادّا      ب١ ض٥٠ٞ َٔ ٚا دٛاْن٠ ١٥ط١ض ٚا بٓٛٚغـط

َٜو ٠ٚغتا٠ٚ )عُدّا يف لكسٜس َا خيايـ  ) َٜـذي، تـ١ٚاٚ،     أٚ بٗادف معطاا٤ٙ    ْاظاب ٠ٚ١٥ تؤظ ٥ـ١ٚ )٠(ٖا٥ـ١نٞ ز٠ٚ
 غٛثاؽ.

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ تاضا خإ.

َٜع تاضا حتػري ١٥غع١زٟ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ًَٞ ز٠نـ١ٕ بـؤ         ب١ضاغك ١٥ّ َازز١ٜ٠  َٝ َٝؿـ َٝهـ١ بـؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ ١٥َاْـ١ٟ نـ١ ث ظؤض ططْك١ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١َ١٥ ضازع
َٞ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ يـ١ زٚٚ         َٝو بهـ١ٕ خـؤٟ س١قٝكـ١ت ْـ١ب َٝو ي١َاؾ١ناْٞ َطؤظ ن١ ١٥ٜٚـ ١ٜ٠ٚ١٥ ؾت ١ٖض َاؾ

ٍَ ٖٞ ز٠ّٚٚ ؾ١قـ١ض٠ نـ١ )نـٌ َـٔ سذـع      ١َّٗٝ ي١ط١ َٝت٠ٚ١، ب١ضاٟ َٔ ١ٜن١ّ ٚ ز٠ّٚٚ ٚ غ ( ت٠ٚ١ض خؤٟ ز٠بٝٓ
َٝو ز٠زات             َٝــت غ١ضا١َنــ١ٜإ ثعٜؿــهٝـ بــ١ تــ١ْٗا نــ١ ع١َــس٠ٕ ٖــات٠ٚٛ َــ١عًَٛات ١٥َاْــ١ بــ١ دــٛزا ب
َٝو ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ٜـإ ض٠ؾـ١ٜ٠ٛنٞ            َٜـو بـؤ نـ١ْٚٛ شٚٚض٠ٚ٠ٟ ٜـ١ن َٝتـ١ ٖؤناض َٝت بب ١َعًَٛات١ن١ ضاغت ْـ١ب

َٝو، بؤ صي١ْٚٛ ١ًٖٝ١٥تٞ ي١ ز٠غـتبسات بـؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ سذعبه    َٜـت نـ١ ٖٝهـٞ    ٠ٚضططت٠ٚٛ ب١ ثاض٠ ي١ال١ٜٕ ن١غ ط
     َٞ َٞ داض ١َٖي١ٟ نطز٠ٚٚ ١٥ٚ ثعٜؿه١، ١ٜن١ّ ق١غ١َ١ن١ٟ نـ١ خٛاضزٜٚٚـ١تٞ نـ١ ز٠بـ َٜت ١َ١٥ غ ب١ض ١ْن١ٚ
َٝٞ قإْٛ بهات، ز١ّٖٚٚ  َٝت ٠ٚ ناض٠ن١ٟ ب١ث َٞ ت٥١ػريٟ ي١غ١ض ١ْب َٜو ب َٝت ناض َٜو ن١ ز٠ٜهات ز٠ب ١َٖٛٚ ناض

َٝهٞ نطز٠ٚٚ ن١ ٜاغاٜٞ ١ْٝ ١٥ٜٚـ ضاظٜب َٝٝـإ زاٚانـطز٠ٚٚ    ؾت ن١ ٖات٠ٚٛ ؾت ْٛٚٞ ١٥ٚ ن١ؽ ٚ ناض١ٜ٠ نـ١ ي
َٜـت      َٝٞ ١َٟٓٗٝ تٛبٝٞ ٠ٚ ؾ١ض٠ؼي ١٥ٚ ١َٜٓٗٝـ١ زاٚا ز٠نـ١ّ ٥ٝكـترياح بهط ١َّٗٝ ؾت ن١ ب١ث ١٥ّ ناض٠ بهات، غ
َٝت٠ٚ١ ٥ـ١ٚ      َٝو ١ْنـ ن١ َٛظا٠ٚي١ٟ ناض٠ن١ٟ خؤٟ ١ْنات، دك١َي١ ي١ٚ غعا١ٜٟٝ بؤٟ زا١ْْطا٠ٚ بؤ َـا٠ٟٚ غـاَي

ــ١ع  ــْٛه١ َ ــؤٟ، ن ــ١     نــاض٠ٟ خ ــٌ ب ــ١ زاخ َٝو ن ــ ــؤ ١ْخؤؾ ــو ب َٝ ًَٝهطزْٞ َاؾ ــ َٝؿ ــؤ ث ــ١ٟ زا٠ٚ ب َٝهٞ ١َٖي ًَٛات
َٝت،           ٍَ نـ١َن ْـ١ب َٞ غـا َٜت ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٥ٝكناح ز٠نـ١ّ سـ١ثؼ ٚ غ١ضاَـ١ س١ثػـ١ن١ يـ١ غـ ١ْخؤؾدا١ْ بهط

َٞ بــؤ ٥ــ١ٚ ن١غــ١ٟ نــ١ يــ١ َٝٗٓــ١ٟ تٛبٝٝــ١، ٥ــ١ٜٚنٜـ ســ١ثؼ ٚ   5غ١ضا١َنــ١ف يــ١ ) (ًَٝــؤٕ نــ١َن ْــ١ب
َٝه١ َٝت )غ١ضا١َن١ ث َٜت ب١ )٠ٚ1 ب َٝت ب١َيهٛ بهط َٞ  2(ًَٝؤٕ ١ْب (ًَٝؤٕ، ن١ٚات١ زٚٚ ٥ٝكناس١، ١ٜن١َٝإ غـ

َٝت، ثعٜؿه١ن١ف ن١ خؤٟ ت١قطٜط٠ن١ٟ ْٛٚغـ٠ٛٝ   ؾ١خكٞ ٥ٝعتٝازٟ ن١ ب١ غ١َي١ت ظاْٝاضٟ ز٠ز٠ٕ ب١ دٝاب
َٞ ن١ يـ١ ٜ  َٞ ت٥١ػرياتٝٞ ي١غ١ض ١ْب َٞ ي١غ١ضٟ نْٛه١ ١٥ٚ ز٠ب َٟ   ١َؾطٚظ٠ عكٛب١ٟ ؾ١زٜس تط ب اغـان١ ١ْٖـس

 داض ب١زاخ٠ٚ١ ١َ١٥ ضٚٚز٠زات، غٛثاؽ.
َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ٖاش٠ خإ.
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َٜع ٖاش٠ غًُٝإ   َؿطؿ٢:ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

( َٞ َٝبِٝٓٝ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ، ١ٜن١َٝإ ز٠َي ٝا٘ ايكاإْٛ ٜعاقاب    َع أخالٍ بأٟ عكٛب١ أغد ْاـ عً ٚاي١ً َٔ ت
َٝط٠ ب١ضاغك يـ١ نٛاض٠َٝؿـسا ٖـات٠ٚٛ    باؿبظ َد٠ ال لصٜد ع٢ً ض١ٓ أٚ بػسا١َ ال لصٜد ع٢ً ًَٕٝٛ دٜٓاز ،  ي

َٝت تـ١ْٗا بـؤ          َٝـت )عٚ بإسـس٣ ٖـاتري ايعكـٛبتري( ٖـ١ب َٞ )عٚ بإسس٣ ٖاتري ايعكٛبتري(، باؾ١ بؤ ١ٜنـ١ّ ْاب ز٠َي
َٝط٠ ١٥ َٝت ١ٜعين َٔ ثطغٝاض٠ن١ّ ي َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ نـ١ يـ١ ١ٜنـ١َٝـ        نٛاض٠ّ ١ْب ١ٜ٠ٚ، بؤ١ٜ َـٔ ب١ضاغـك ث

َٜت ) َٝو ١ٖٜـ١ يـ١ َـا       أٚ بإسد٣ ٖالني ايعكٛبتني ، ١ٖض ٠ٚ١٥ زابٓط ٠ٚ ١ٖغتس٠ن١ّ ي١نـٛاض٠ّ ٜـ١عين تـ١ؾاٚت
َٝت يـ١     511ب١ٜين عكٛب١ن١ ٚ غ١ضا١َن١، عكٛب١ن١ٟ زٚٚ غـاَي١ بـ١اَلّ غ١ضا١َنـ١ٟ يـ١ )     (ٖـ١ظاض نـ١َن ْـ١ب

َٝو ١٥ٚ ٥ٝؿ١بها ب١ ت٥١هٝس ١ٜعين غ١ضا١َنـ١ ز٠زات  (ًَٝؤٕ ظٜاتط ١ْب1) َٝت، ب١ ت٥١هٝس ١ٜعين ١ٖض ثعٜؿه
َٝت١ غــذٔ، ٜــ١عين ٥ــ٠ٚ١     ٍَ ْانــ َٞ، بــ١اَلّ زٚٚ غــا َٞ ًَٝــٕٛ بــ َٞ، غــ َٝــت، زٚٚ ًَٝــٕٛ بــ َٝــو ب نــ١ ١٥طــ١ض ًَْٝٛ

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ن١ ١٥طـ١ض ب  َٝهٞ ظؤض ١ٜ١ٖ ي١ َا ب١ٜين غ١ضا١َن١ ٚ عكٛب١ن١، بؤ١ٜ َٔ ث تـٛاْري ٥ـ٠ٚ١   ت١ؾاٚت
َٝـٛإ عكٛب١نـ١ ٚ غ١ضاَـ١نإ، ظؤض              َٜـت يـ١ ْ َٝو بهط َٟ نـ١ تـ١ٚاظْ َٝهٞ تـطٟ بـؤ به١ٜٓـ٠ٚ١ نـ١ بتـٛاْط زاِضؾتٓ

 غٛثاؽ.
 

َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ز. اظيس.

َٜع ز. اظيس ابطاِٖٝ )٠ٚضتٞ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝ َٞ )بإسـس٣ ٖـاتري     َٓٝـ ت َٝط٠ زٚٚ عكٛب١ٟ زاْا٠ٚ عكٛبـ١نإ ز٠َيـ بِٝٓٝ ي١غ١ض بِطط١ٟ نٛاض٠ّ ١ٜ١ٖ، ن١ ي
٠ّ ال لتذاٚش ضٓتني ٚ بػساَا١ ال لكاٌ عأ مخطاُا١٥ اياـ دٜٓااز ٚ ال لصٜاد عأ         ايعكٛبتري ٜعاقب باذتبؼ َس

ــ١عين  ًَٝاإٛ دٜٓاااز أٚ بإسااد٣ ٖااالني ايعكااٛبتني ،    ــ١ ٜ ــ١ٚ زٚٚ عكٛباْ َٝو ي ــ١ن ــ١ٚابٛٚ ٜ ــٛاْري  ن ــؤٕ ز٠ت  ن
ٍَ ٚ ي١ ب١ٜين ) َٝـسا ٥ـ١ٚ      511ٖاٚغ١ْكٞ ضابكطٜٔ ٜإ َٛقاض١ْ٠ به١ٜٔ ي١ ب١ٜين زٚٚ غا (ٖـ١ظاض زٜٓـاض يـ١ نات

َٝت ٜـإ ٥ـ١ٚ خاَيـ١ٟ ز٠ّٚٚ     َٓٝ زٚٚ خاَي١ٟ زٚاٜٞ ن١ ١ٖض زنتؤضٜو ي١ ت١قطٜط٠ن١ٟ خؤٜسا خٝ ؼي ٚاق  بػ١غي
َٝو   أخسٙ ،  يف سذص أسد االغداف اىل)نٌ َٔ سذع عٚ تػبب عُسا   َٜت بـ١ ٜـ١ن ب١اَلّ ي١ ١َٖإ ناتسا بتٛاْسض

َٜت ن١ٚابٛٚ ب١ ) َُٝٛاٜـ١      511ي١ٚ زٚٚ عكٛبا١ْ غعابسض َٞ، ٜـ١عين ب١ضاغـك ١٥َـ١ ث (١ٖظاض زٜٓاض ضظطاضٟ ز٠بـ
( ٚ ٍَ َٝٛإ غذين زٚٚ غا َٝت ٠ٚنـٛ  511ظؤض ْادؤض٠، ب١َيهٛ ي١ ْ َٝه٠ٚ١ ب َُٝٛا١ٜ ١ٖض زٚٚنٝإ ث (١ٖظاض زٜٓاض ث

 ًَٝإٛ دٜٓااز ،   111َد٠ ال لصٜد عًا٢ ضا١ٍٓ ٚ بػساَا١ٍ ال لصٜاد عًا٢ )     خاَيٞ ١ٜن١َسا ٖات٠ٚٛ ن١ ) ٠ٚ١٥ٟ ي١
َٞ ١ْى )بإسس٣ ٖاتري ايعكٛبتري(  َٝه٠ٚ١ ب َٞ )الب ٚات١ ١ٖض زٚٚنٝإ ث ًَ ال لتذاٚش ضٓتني ٚ بػساَا٘  َٟ، ٚات١ ب

َٟ، ظؤض    تـ١ٚاٚ ْـ١ى )بإسـس٣ ٖـاتري       أٚ ال لكٌ عأ ًَٝإٛ دٜٓااز     511ال لكٌ عٔ ) ايعكـٛبتري( ٥ـ٠ٚ١ البـرب
 غٛثاؽ.
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َٜع ز.    ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ٥اؾك خإ.

َٜع ٥اؾك ععٜع قاحل:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝهٞ ٚتـطا زٚٚبـاض٠ٟ ْان١َـ٠ٚ١،          47غ١باض٠ت ب١ َازز٠ٟ ) َٝـط٠زا َٛالسـ١ظ٠ٟ َـٔ ب١ؾـ ( ٥ـ١سهاَٞ عٝكـابٞ ي
َِٝ ي١ بِطط١ٟ ١ٜن١َسا ْٛٚغطا٠ٚ )١٥ ًَ َٜٝٛػت١ بٝ بـ١ بـِطٚاٟ َـٔ ١٥َـ١ ظؤض الٚاظٟ     قدّ بط٤ٛ ايٓٝا١   ٠ٟٚ ن١ ث

١َُٝ ١٥َـ١  ض٤ٛ اي١ٝٓ  نطز٠ٚٚ ١٥سها١َ عٝكاب١ٝن١ٟ ظؤض ظ٠عٝـ نطز٠ٚٚ ن١ ١٥ٚ ) َٝؿ٠ٚ١، نْٛه١ ٥ ٖاتؤت١ ث
ًَري زٚاتط بؤ بِطٜاضٟ زازطا ن١ ٥اٜا غ٥ٛٞ ١ْٝٝ ١ٜ ٜإ غ٥ٛ َٝ َٝس٠ٖ ٞ ١ْٝٝ ١ْٝ، ١ٜعين ١٥َـ١ بـ١ بـِطٚاٟ َـٔ     د

َٝهٝـإ       َٝت ٚ ي١ ْـاٚ ٥ـ١سهاَٞ عٝكابٝساٜـ١ ١٥َـ١ خاَي َٝعتط ب َٜت بؤ ٠ٚ١٥ٟ غٝاغ١ن١ غٝاغ١ٜ١نٞ ب١ٖ ١َٖيبكري
َٝـت )        َٝـط٠زا ز٠َي َٝهٞ تطٜـإ نـ١ ي قادّ بطا٤ٛ ْٝا١ َعًَٛاات أٚ بٝاْاات أٚ      َٛالس١ظ٠ّ ي١غ١ض ٥ـ١ّ بِطط١ٜـ١، خـاَي

َٝس٠ط١ٜت نـ١ ١َب١غـك ي٠ٚ١ٜـ١ ٥ـ١ٚ      ن١لكازٜس ؽايـ اؿكٝك١ ،  َٝٞ بٝاْات ٚ ت١قاضٜط ١٥ّ ي١سع١ٜ٠ ٚا ت ز٠َي
َٝو            ن١غا١ْٟ ن١ س١قٞ ٥ٝت عٝـإ ١ٖٜـ١ ي١غـ١ض غـذ ت ٚ ١٥ٚاْـ١ بـ١ؽ نـ١ بِططـ١ٟ زٚاٟ ٥ـ٠ٚ١ س١قٝكـ١ت

سكٝك١ ؿاي١ غدـ َا بكؿد سذصٙ مدبازٙ نُاسٜض ْؿطاٞ أٚ بٗادف زؾاع اؿذاص ،      ضٕٚٚ ز٠نات٠ٚ١ )ختايـ 
َٞ غ١اَل َٟ، ١٥طـ١ض يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف         ن س١ٝتٞ ١ٜ١ٖ سٝذعٟ ١ْخؤف بهـات ٚ ٜـإ سٝذع٠نـ١ٟ ي١غـ١ض البـ١ض

َٝو ١ْٝ ظؤض بـ١   َٝبكطٕ غٛثاغتإ ز٠ن١ّ، ب١ ت١ْٗا زنتؤض غ١اَلس١ٝتٞ ١ٜ١ٖ، ١ٜعين ١َ١٥ ١َٖٛٚ ن١غ َِٜ ي طٛ
َٝت بـ١ ٖـ١ز٠ؼي      َٝو ن١ ضاغـت ْـ١ب َٝو ن١ ١َعًَٛات بسات ي١غ١ض ١ٜن سٝذعنطزْـٞ  ١َدٍٗٛ ٖات٠ٚٛ ١ٖض ١ٜن

١َُٝ ٥ٝكطاضَـإ نـطز ت١غـبٝتُاْهطز نـ١      َٝؿٛٚزا ٥ َٜت، نْٛه١ ي١ َازز٠ناْٞ ث ٜإ سٝذع٠ن١ ي١غ١ضٟ ١َٖيبكري
ــ١            ــإ ي ــسا ٜ ــٞ َٛغ١ًق َٜه ــ١ شٚٚض َٜٔ ي ــط ــ١ سٝذعز٠ن ــا١ْ ن ــ١ٚ ن١غ ــ١ي١ٟ ٥ ــ١ت ١َغ ــ١ تاٜب ــ١ ب ــ١ّ ساَي١تاْ ٥

َٜع ٠ٚظٜط ٥اَاش٠ٟ بـ٠ٚ١نط  َٜت٠ٚ١ ب١ ت١ْٗا ب١ِض ًَسض َٝ َٞ زنتـؤض٠ َٛختكـ١ن١ خـؤٟ      ١٥َٛغ١غ١ن١ ز٠ٖ ز نـ١ ز٠بـ
َٝهٞ ظؤض َـ١دٍٗٛ ٚتَٛٚاْـ١         ًَ َٝػـتا بـ١ ؾـه َٞ ن١ س١قٞ ٠ٚ١٥ٟ ١ٜ١ٖ ١٥ٚ ن١غـ١، بؤٜـ١ ٥ َٝت ثػجؤض٠ن١ف ب ب
َٝري، ١ٜعين ت١سسٜسٟ به١ٜٔ ١َغـ٦ٛي١ٝت١ن١ بـؤ زنتؤض٠نـ١     َٜكطٟ ن١ٝ ن١ ْاٟٚ زنتؤض٠ن١ بٓ َٝط٠ ض ١ٜعين ي

ٛ   ١َغ١ي١ٕ ) َاات أٚ بٝاْاات أٚ لكاازٜس ؽاايـ سكٝكا١ ؿايا١ غادـ َاا         نٌ طبٝب أثبات عُادّا بتكداا٘ َعً
َٝهٞ   بكؿد سذصٙ مدبازٙ نُسٜض ْؿطٞ ،  نْٛه١ ١٥ّ ز٠غ١اَلت١ ١ْزضا٠ٚ ب١ ٠َٛظ٠ؼي ٥ٝساضٟ ٜإ بـ١ َـ٠ٛظ٠ؾ

٥ٝذتُٝــاعٞ تــ١ْٗا ز٠غــ١اَلت١ن١ الٟ زنتؤض٠ن١ٜــ١، بؤٜــ١ َــٔ ٥ــ١ٚ زٚٚ َٛالس١ظ٠ٜــ١ّ ٖــ١بٛٚ ي١غــ١ض بِططــ١ٟ  
 ١ٜن١ّ، ظؤض غٛثاؽ.

  ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:اضغَٜع ز. ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ز. قباح.

َٜع ز. قباح ستُس صتٝب:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
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َٝو ي١ قػ١ناْٞ َٔ نطإ ي١ال١ٜٕ ٖاٚناضاصي٠ٚ١، ١٥ّ َازز١ٜ٠ َازاّ َازز١ٜ٠نٞ عٝكاب١ٝ ب١ تاٜبـ١تٞ نـ١    ب١ؾ
َٞ س١ز َٟ ٚ س١زٟ ١٥ع ف، ١ٜعين ب١ تاٜبـ١تٞ نـ١   باغٞ ت١سسٜسٟ عكٛبات ز٠نات ز٠ب ٟ ١٥زْاف زٜاضٟ نط

َٞ )َ  عسّ االخ  َٟ    ٍ بأٟ عكٛب١ أغد ْـ عًٝ٘ ايكإْٛ ٜعاقب باؿبظ َاد٠ ال لكاٌ ،   ز٠َي ٥ـ٠ٚ١ زٜـاضٟ بهـط
َٜتــ١   َٞ بهط َٞ ٜــإ ز٠بــ َٜــط ٥ــ١ٚ بابــ٠ٚ١ ضابٝعــ١ٕ ٥ــ٠ٚ١ ٠ٚنــٛ تٝهــطاض ز٠ضز٠نــ َٜتــ١ ش ٥ٝٓذــا ٖــ١ض ٖــ١َٟٛٚ غط

َٜت٠ٚ١ ب١غ١ضا، ١َٚظٚعٞ غ٥ٛٞ ١ْٝٝ ن١ باغـهطا ٥ٝػـباتٞ   َازز١ٜ٠نٞ غ١ ضب١خؤ ١٥ط١ض ْا ٠ٚ١٥ٟ غ١ض٠ٚ٠ٟ ز
َٝـٞ )  ًَ َٟ ١ٖض ب ١ٜ١ًَ بؤ١ٜ َٛالس١ظ٠ بهط َٜو َٛؾهٝ قادّ َعًَٛاات أٚ بٝاْاات أٚ    غ٥ٛٞ ١ْٝٝ ٚ قسقٞ ١ْٝٝ تؤظ

َٝو ١َٖٝؿـ١ ز٠ظاْـري سٛغـين ْٝٝـ١ت َٛؾتـ١ض٠ظ٠     لكازٜس ؽايـ اؿكٝك١ ،  َٝذك١يـ٠ٚ١  نْٛه١ ١َٖٛٚ ن١غ ، ب
َٟ ٠ٚ غـَٛيت١ٜ١نٞ ت١قـسٜطٜـ          ١٥ٚ َازز١ٜ٠ َازاّ َازز٠ٜـ١نٞ عٝكابٝـ١ س١قـ١ ٚضز٠ناضٜـ١نٞ ظٜـاتطٟ تٝـابهط
َٝهٞ تـط،           َٝه٠ٚ١ بـؤ ن١غـ َٟ ب١قاظٟ ؾٝع١ًٕ نْٛه١ ػيهٝٓـ١ دطا٥ُٝـ١نإ ٚ تاٚاْـ١نإ دٝـاٚاظبٔ يـ١ ن١غـ بسض

َٝهٞ تط دٝا٠ٚظ٠، بؤ١ٜ  َٝه٠ٚ١ بؤ ن١غ َٝيَن )َـس٠ ال   ْٝػب١تٞ تا١ْ٠ٚن١ف ي١ن١غ ١٥ٚ غَٛيت١ ت١قسٜط١ٜ ١ٖض سيـ
َٞ )عٚ بةسس٣ ٖاتري ايعكـٛبتري( ٠ٚنـٛ يـ١ عـٛضؼي ت١ؾـطٜع١       ٍَ زاب تكٌ ٚال تعٜس(، ١ٖض٠ٖٚا غ١ضا١َن١ؾٞ ي١ط١

 عٝكاب١ٝناْسا ١ٜ١ٖ، ظؤض غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ يًٝٞ خإ.
 
 
 

َٜع يًٝ  عاض:٢ اَري ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜٝٛػت١ ١ٖض نٛاض خـاَيٞ   َٝهطا٠ٚ ث َٝذي ١٥ٚ سٛن١ُ غعا١ٜٟٝ ن١ ي١ٚ َازز١ٜ٠ باغٞ ي َٝبِٝٓٝ نطزب ٠ٚ١٥ٟ َٔ ت
َٜت٠ٚ١ ٚات١ ١ّٖ غعاٟ ب١ْسنطزٕ ن١ ١ٜى غاَي١ ٚ ١٥ٚ ١َب١ًغـ١ٟ بـؤ غ١ضا١َنـ١ زاْـطا٠ٚ خـاَيٞ       َازز٠ن١ بكط

َٜت٠ٚ١، ب١اَلّ َٜت ن١ ي١ خـاَيٞ نـٛاض٠ّ ٖـ١ّ غـاَيٞ ب١ْسنطز١ْنـ١ دٝـاٚاظ٠، ظٜـاز         نٛاض٠َٝـ بكط َٝبٝين ز٠نط ت
َٞ نطا٠ٚ، بؤ١ٜ َٔ ب١باؾٞ ز٠ظاب ١٥ط١ض خـاَيٞ نـٛاض٠ّ ٖـ١ض يـ١ ظَـين       نطا١ٜ، ١ّٖ غ١ضا١َن١ف طؤِضاْهاضٟ ي

  ٛ َٜذي يـ١ س َٜذي، ١ٜى غـط َٝسا بهط َٝذي، طؤِضاْهاضٟ ت ٍَ ٟٚ ب َٝٓٝت٠ٚ١، ١ٖض ي١ط١ نُـ١ غـعا١ٜٝنٞ   ١٥ٚ َازز١ٜ٠ سي
َٝبٝين ز٠َِٚٚ ي١غ١ض ١٥ٚ ْػب١ٜ١ ن١ ٠ٚنٛ غ١ضا١َ زاْطا٠ٚ ي١  َٜذي، ت ٜاْٝـ ب١ بِطط١ٜ١نٞ دٝاٚاظ تؤَاض بهط

ٍَ ب١ْـسنطزْٛ )  َٝٛإ زٚٚ غا َٝـط٠      511خاَيٞ نٛاض٠ّ دٝا٠ٚظ١ٜنٞ ظؤض ١ٜ١ٖ ي١ ْ (ٖـ١ظاض غ١ضاَـ١، بؤٜـ١ َـٔ ي
َُٝباؾ١ ١٥ط١ض ب َٜذي،  ثؿتكريٟ ي١ ضاٟ ٥ا١ْٖط خإ ز٠ن١ّ، ث َٜذي ١٥ٚ غ١ضا١ٜ١َ ١ْى ب١ شَاض٠ زٜاضٟ بهـط هط

َٜت، يـ١ٚ ساَي١تـ١ٟ نـ١ٚا         َٝػـ١ ز٠نـ١ٚ َٞ ١٥ٚ ظ٠ض٠ض٠ٟ نـ١ بـ١ٚ ن َٜذي ب١ث َٜت١ ْػب١، ْػب١ٜ١ى زابٓط ب١َيهٛ بهط
َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ.  ضٚٚب١ضٟٚٚ ١٥ٚ سٛنُا١ْ ز٠ب

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ط ؾ١ضَٛٚ.د١ْابٞ ٠ٚظٜ
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َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك: َٜع ز. ض  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

١َُٝ ي١ٚ قا١ْْٛ زاَآْا٠ٚ ي١ قاْْٛٞ عرياقٝسا ١ْٝ، ي١ قاْْٛٞ عرياقٞ بـ١ ٖـٝض    ت١بع١ٕ ١٥ٚ عكٛب١ٜٝ١ٟ ن١ ٥
َٜع باغــٞ ظٜــازنطْٞ عك  ١ٜ٠َٛٝى باغــٞ ثعٜؿــو ْانــات، ظؤض ١٥ْــساّ ث١ضيــ١َاْاْٞ بــ١ِض ٛب١نــ١ٜإ نــطز ٥ــ١ٚ ؾــ

َٜطٟ ٜـ١ى        َٟ، ٜـ١ى ثعٜؿـو ْـاٚ َُٝٛا١ٜ ي١ّ نات١ؾسا ي٠ٚ١ ظٜـاتط ظٜـازبهط َٟ ي٠ٚ١ ظٜاتط َٔ ث عكٛب١ٜ١ ظٜازبهط
ٍَ ٠ٚ١٥ ِْٝ ٖٝض عكٛب١ٜ١ى ظٜاز  ١ًَ ز٠نات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َٔ ي١ط١ ١َُٝ تٛٚؾٞ َٛؾهٝ ٠ٚ١٥ ٥ ،َٞ ت١قطٜط بٓٛٚغ

َٝري ن١ عكٛب١ٟ خ١ ١َُٝ ن١ قإْٛ زاز٠ْ َٜت، ٥ َيو ز٠ز٠ٜـٔ بـؤ تطغـاْسْٞ خـ١َيو ْٝـ١ بـؤ ضاغـتهطز٠ٚ١ْٟ        بهط
َٞ، ٖـٝيَن     أْػا٤ ا   نؤ١ََيكا١ٜ ) ق١ت ؾك ٚا ضْٚٚازات زنتؤض٠ى ب١ ع١َس خٛا ١ْخٛاغـت١ تـ١قطٜطٟ بٓٛٚغـ

َٜعتاْساٜـ١        ١َُٝ ١٥ّ قا١ْْٛمشإ ن١ زاْا٠ٚ ي١ قاْْٛٞ عرياق١ٝن١ؾـا ْٝـ١ ٥ـ٠ٚ١ٟ ي١بـ١ض ز٠غـت ب١ِض بها، ب١اَلّ ٥
َُٝــ١ تٛٚؾــٞ    بؤٜـ١ ظٜــازن  َٝػــتا ٥ َٝتــ١ ٖـؤٟ تطغــاْسْٞ ٥ــ١ٚ زنتؤضاْـ١ ٥ َٝو ز٠ب طزْٞ ٥ــ١ٚ عكٛب١ٜـ١ بــ١ ْــ١ٚع

َٞ بهـ١ٜٔ ز٠َاْبـ١ٕ بـؤ      َٜطٕ ز٠ضَإ بهِطٕ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ غ١َيـ١ت َٝؿ١ٜ١ بٜٛٚٔ، ظؤضداض غ١ٜس٠اَل١ْٝٝنإ ْاٚ ن
َٟ ١ْغــٞ عٝكــابٞ ٥ٝؿــه١ت يــ١ عــ١ضظٟ ٚاقعــسا خ١يــ١ي            ت بــؤ ١َسه١َــ١، بؤٜــ١ ظؤضدــاض زاْــاْٝٞ ١ْٖــس

 زضٚغتس٠نات، ظؤض غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ؾ١ضَٕٛٚ.
 

َٜع   ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:ز. ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝؿٓٝاض٠ ز٠ن١ٜٔ ن١ ضٜعب١ْسٟ  ١َُٝف ٠ٚنٛ يٝص١ْٟ ت١ْسضٚغك ٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ثؿتكريٟ ي١ٚ ث َازز٠نإ ٥
َٜٝٛػك ب١ ضٜهدػت٠ٚ١ٓ ١ٜ١ٖ، غ١باض٠ت ب١ غعا١ٜن١ف ٥ـ٠ٚ١ٟ يـ١ بِططـ١ٟ نـٛاض٠َٞ َازز٠نـ١ ٖـات٠ٚٛ يـ١         ث

َٞ ت١ْٗا )511) َٞ ٚ ي١ ًَٝؤ١ْى ظٜاتط ١ْب ٍَ ططتين ٜـإ  511(١ٖظاض ن١َن ١ْب (١ٖظاض ١ْٝ ب١ضاَب١ض زٚٚ غا
َٜت١ ١َسه١َـ١، ز  َٝٞ ٥ـ١ٚ       س١ثػهطزٕ، ب١اَلّ ٠ٚ١٥ ز٠غ١اَلتٞ ت١قسٜطٟ ز٠زض َٜتـ١ سـانِ نـ١ بِطٜاضبـسا بـ١ث ٠زض

َٝسا ١٥صتاّ زضا١ٜ ز٠غ١اَلتٞ ت١قسٜطٟ ز٠زضٜت١ سـانِ   ناض٠ٟ ن١ ١٥صتاَٝس٠زا ي١ٚ باضٚزؤخ١ٟ ن١ تاٚا١ْن١ٟ ت
َٝٛإ ) َٜطٟ ي١ ْ َٝٛإ ١٥ٚ زٚٚ غعا١ٜ ن١ْس ١َٖيس٠بص (١ٖظاض تانٛ ًَٝؤ١ْى، ي١ال١ٜٕ ١ٖض زٚٚ يٝصْـ١  511ي١ ْ

١ٜ٠َٛٝ ثَٝ  ( ضٜعب١ْس٠نــ١ 47ؿــٓٝاضٟ ٥ــ١ٚ زاِضؾــت١ٜ٠ٚ١ٓ ز٠نــ١ٜٔ، عسهــاّ عكابٝــ١ َــازز٠ٟ )  َازز٠نــ١ بــ١ٚ ؾــ
َٝت١ ) َٜت ز٠ب  (.38ز٠طؤِض

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى اظيس، ْٛقت١ٟ ْٝعاّ؟
َٜع ز. اظيس ابطاِٖٝ )٠ٚضتٞ(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
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ــ١عين زٚٚ عكٛب١ ــٛاْٞ      ٜـ َٝـ ــ١ ْ ــ١ى يـ ــ١ ْـ ــ١ زٚٚ عكٛب١ٜـ ــ١ٟ َاي١ٝٝنـ ــ١ن١ ٚ غ١ضاَـ ــٛإ س١ثػـ َٝـ ــ١ ْ ــ١ يـ نـ
َٟ، غٛثاؽ.1(١ٖظاض٠ن١ ٚ )511)  (ًَٝؤ١ْن١، بؤ١ٜ ٥كازاضبٔ زٚاٜٞ ١َ١٥ ت١ؾػريٟ زٜه١ٟ بؤ ز٠نط

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ز. ضؤشإ.

َٜع   زظ٠ٜٞ:ضؤشإ عبسايكازض ز. ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ًَٞ َازز٠ن١ ٖات٠ٚٛ ) ٜعاقب باؿبظ َدٙ ال لصٜد ع٢ً ضٓتني ٚ بػسا١َ ال لكٌ ٠ٚ١٥ ي١ بِطط١ٟ نٛاض٠َٞ ١٥غ
١َب١غـتِ ٥ـ١ٚ ضْٚٚهطزْـ٠ٚ١     أيـ دٜٓاز ٚال لصٜد ع٢ً ًَٕٝٛ دٜٓاز أٚ بأسد٣ ٖالني ايعكٛبتني ، 511عٔ )

َٝـٛإ ٥ـ١ٚ غـعاٜا١ْ، غـ١ض٠تا بـاؽ يـ٠ٚ١ ز٠نـات           بٛٚ ن١ غَٛيت١ٟ ت١قسٜطٟ ١َسه١ٜ١َ١  نـ١ بِطٜـاضز٠زات يـ١ ْ
َٝــٛإ   َٞ، غ١ضا١َنــ١ف يــ١ ْ ٍَ ظٜــاتط ْــ١ب َٝساٜــ١ ٥ــ١ٚ ْٝــ١ )اذتــبؼ ٚ غطاَــ١( س١ثػــ١ن١ يــ١ زٚٚ غــا )ٚاٚ(ٟ ت

 (ًَٝؤٕ )عٚ باسس٣ ٖاتري ايعكٛبتري(.1(١ٖظاض تانٛ )511)
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛ  ضزغتإ:ب١ِض

 .زٚا غٝاغ١تإ، ؾ١ضَٛٚ
 
 
 

َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

عًا٢  ال تعٜـس   ٠اؾس ٜٓل عًٝٗا ايكإْٛ ٜعاقب باذتبؼ َس ب١ٍ(: عٚال :  َ  عسّ االخ ٍ بةٟ عك38َٛازز٠ٟ )
 - ًَٕٝٛ دٜٓاز نٌ َٔ:1111111ض١ٓ ٚ بػسا١َ ال لصٜد ع٢ً )

َعًَٛات أٚ بٝاْات أٚ لكاازٜس ؽاايـ اؿكٝكا١ بػاإٔ اؿايا١ ايٓؿطا١ٝ يػادـ بكؿاد          قدّ بط٤ٛ ١ْٝ -1
ٙع نُسٜض ْؿطٞ أٚ بٗدف زؾع اؿذص عٓ٘ أٚ بأعؿا٥٘ َٔ املطاؤٚي١ٝ اؾصا٥ٝا١ نااّل أٚ     اٚ سذصٙ مدباز

 دص٤ّا .
   َٔ ٖرا ايكإْٛ.31اخٌ بااليتصاّ املٓؿٛف عًٝ٘ يف املاد٠ ) -2

لتذاٚش ضٓتني ٚ بػسا١َ ال لكٌ عٔ مخطُا١٥ أيـ دٜٓااز ٚال لصٜاد عًا٢ ًَٝإٛ      ثاّْٝا: ٜعاقب باؿبظ َد٠ ال
 دٜٓاز أٚ بإسد٣ ٖالني ايعكٛبتني:

نٌ طبٝب أثبت عُدّا يف لكسٜسٙ َا خيايـ ايٛاقع يف غاإٔ اؿايا١ ايٓؿطا١ٝ أٚ ايعكًٝا١  ساد ا غاداف        -1
 ي١ٝ اؾصا١ٝ٥ ناّل أٚ دص٤ّا.بكؿد مدخاي٘ املؤضطات أٚ مخساد٘ َٓٗا أٚ بٗدف اعؿا٥٘ َٔ املطؤٚ

نٌ َٔ سذص أٚ لطبب عُدّا يف سذص أسد ا غداف بؿؿت٘ َؿابّا بأسد ا َساض ايٓؿط١ٝ أٚ ايعكًٝا١   -2
 يف غري ا َه١ٓ أٚ ا سٛاٍ املٓؿٛف عًٝٗا يف ٖرا ايكإْٛ.
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َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

َٝػتا ز٠خي١ َٜعإ ٥ ٍَ زاْٝـ١؟   ب١ِض َٞ ي١طـ١ ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١ ظؤض غٛثاؽ، ن َٞ ي١ط١ ١َ ز٠ْك٠ٚ١، ن
ٍَ زا١ْٝ، ظؤض غٛثاؽ، ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾـ١ضَٕٛٚ بـؤ   1تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١ ) ( ن١ؽ ي١ط١

 َازز١ٜ٠نٞ تط.
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

بااؿبظ َاد٠ ال لتذااٚش ضات١ أغاٗس ٚ بػساَا١ ال لصٜاد عأ         (: ٜعاقـب  39( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ )48َازز٠ٟ )
 -ثالمثا١٥ أيـ دٜٓاز أٚ بإسد٣ ٖالني ايعكٛبتني:

أٚاّل: نٌ َٔ َهٔ عُدّا غدؿّا خاقعّا ددسا٤ات ايدخٍٛ أٚ ايعالز اديصاَٞ َٔ اهلاسن أٚ ضااعدٙ عًا٢ ذياو أٚ     
 عًُ٘ بريو.بٓؿط٘ أٚ بٛاضط١ غريٙ َع  ٢أخؿ

ثاّْٝا: نٌ َٔ ساٍ دٕٚ مدسا٤ ايتؿتٝؼ املدٍٛ جملًظ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ أٚ َأ ٜٓادن ياريو طبكاّا  سهااّ ٖارا       
 ايكإْٛ.

ثايجّا: نٌ َٔ زؾض اعطا٤ َعًَٛات ؼتاز ميٝٗا اجملًظ يًؿش١ ايٓؿط١ٝ أٚ َؿتػٖٛا يف أدا٤ َُٗاتِٗ أٚ أعطا٢   
 َعًَٛات كايؿ١ يًشكٝك١ َع عًُ٘ بريو.

ّا: نٌ َٔ أبًؼ  مسد٣ اؾٗات املدتؿ١ ناربّا َاع ضا٤ٛ ايكؿاد يف سال أساد ا غاداف بأْا٘ َؿاان ااسض           زابع
 ْؿطٞ مما ْؿت عًٝ٘ أسهاّ ٖرا ايكإْٛ.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ْٝؿتُإ خإ.
َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜـت بـ١ َا٠ٜٚـ١ى يـ١ ؾـ١ف َـاْط ظٜـاتط          39( نـ١ ز٠ناتـ١ َـازز٠ٟ )   48َازز٠ٟ ) (: غـعاٟ ب١ْـسنطزْٞ ز٠زض
َٞ ي١ٚ غعاٜا١ْ بؤ: َٜت، ٜإ ب١ٜ١ن ١َٓٝث١ِض َٞ غ١ز ١ٖظاض زٜٓاض ت َٝت ٚ غ١ضا١ٜ١َى ي١ غ   -١ْب

َٜهاض٠نـاْٞ زاخًبـْٛٚٞ ٜـإ ناض٠غـ١ضنطزْٞ بـ        َٝؿـٞ ض َٝو ضن َٝو ٚا بهات ن١ ن١غـ ١ خٛضتٝـ١  ١ٜن١ّ: ١ٖض ن١غ
َٝهٞ تـط٠ٚ٠ نـ١ ٥ـ١ّ     َٝت٠ٚ١ٝٝ ٜإ ب١ٖؤٟ ن١غ َٝت، ٜإ خؤٟ ؾاضزب َٝت، ٜإ بؤ ٠ٚ١٥ ٜاض١َتٝٞ زاب َٞ ١َٖيب بتٛاْ

 ٥اطازاض١ٜتٞ.
َٝسضاٚ ب١ ز٠غت١ٟ طؿتٝٞ ت١ْسضٚغـتٝٞ ز٠ضْٚٚـٞ ٜـإ     َٜج َٜهاض٠ناْٞ ثؿهٓٝين ض َٞ ض ًَ َٝ َٝو ١ْٖ ز٠ّٚٚ: ١ٖض ن١غ

َٝٞ سٛن١ُناْٞ َٜو بؤ ٠ٚ١٥ٟ ب١ث ١َٜٓض َٜت. ْٛ  ١٥ّ ٜاغا١ٜ بهط
َٝو ٥ـ٠ٚ١ ض٠تهاتـ٠ٚ١ نـ١ ظاْٝـاضٟ بـسات نـ١ ز٠غـت١ٟ طؿـتٝٞ ت١ْسضٚغـتٝٞ ز٠ضْٚٚـٞ ٜـإ              ١َّٝٝ: ١ٖض ن١غـ غ
َٝهـ١ٚا١ْٟ ضاغـت١ٝٝنإ ظاْٝـاضٟ            َٝٝـ١تٞ بـؤ ضاث١ِضاْـسْٞ ناض٠ناْٝـإ، ٜـإ بـ١ ث َٜٝٛػـتٝٝإ ث ثؿه١ٓض٠ناْٝإ ث

 زابٛٚ.
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َٝو ن١ ال١ْ١ٜ ث١ْٜٛسٜساض٠نا َٝو نـ١       نٛاض٠ّ: ١ٖض ن١غ ٕ ب١ زضؤ ٚ ْٝـاظٟ خـطاخ ٥اطازاضبهاتـ٠ٚ١ زش بـ١ ن١غـ
َٝٓطاٟٚ سٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ.  َٝٞ ز٠ق  طٛا١ٜ تٛٚؾٞ ١ْخؤؾٝٞ ز٠ضْٚٚٞ ب٠ٚٛ، ٜإ ب١ث

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ؾ١ضَٕٛٚ.
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ   ث١ضي١َإ.ب١ِض

َٝو ي١ٚ زٚٚ غعا١ٜ  َٞ ١ْى ٠ٚ١٥ٟ ن١ ٜإ ب١ ١ٜن َٝه٠ٚ١ ب ٍَ َازز٠ن١ٜٔ، ت١ْٗا ١ٖض زٚٚ غ١ضا١َن١ ث ١َُٝ ي١ط١ ٥
َٝت، غٛثاؽ.  ب

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك: َٜع ز. ض  ب١ِض

َٜ  ع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ِض

   ،َٟ َٝؿٛٚ ١٥ط١ض خاَيٞ نـٛاض٠ّ البـرب ٍَ ٜاغان١ّ، ب١اَلّ خاَيٞ نٛاض٠ّ ١ٖض زٚٚباض٠ ١ْٝ بؤ َازز٠ن١ٟ ث َٔ ي١ط١
 ظؤض غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ت١ْٗا ١ٜى ن١ؽ، ناى طياٍ ؾ١ضَٛٚ. َٞ ت  ن
َٜع طياٍ   ابطاِٖٝ: اٖسطب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٞ، نـٛاض دـاض )نـٌ َـٔ(      سع١ٜ٘ى َ  َٝٛاظٟ زاِضؾت١ٓن١ ١ٜ١ٖ بتٛأْ ١ٖض )نٌ َٔ، نٌ َٔ( غـ ّ ت١ْٗا ي١ ؾ

َٝٔ )ٜعاقب باذتبؼ ازي عخط٠ عٚ بإسس٣ ٖاتري ايعكٛبتري نٌ َٔ( ٥ٝن )نٌ َٔ(٠ن١ٟ بٝسا١ٜتٞ ١ٖض  ًَ ٖات١ٝ، ب
َٜت ١َ١٥ ١ٜى ثاْٝاّا ْٛٚضاساٚٙ: سايا١ دٕٚ مداسا٤ ايتؿتاٝؼ املداٍٛ ي٦ًٝٗا١         ، خـاَيٞ ز٠ّٚٚ ) د١ٜ١ًَٛى البسض

َٝت١ ض  َٜت ز٠ب َٝٞ )نٌ َٔ( ١٥ط١ض الزضا ت١بع١ٕ )نٌ َٔ( الز٠زض ًَ َٜو ت١ٚاٚ ١ْٝ ١٥ط١ض ب ١ٜعين ظَا١ْٚاْٞ تؤظ
ظؤض ْٕٛ ، ساي١ دٕٚ قٝااّ ؾٓا١ ايؿاش١ ايٓؿطا١ٝ أٚ َأ اجًاٗا باإدسا٤ات ايتؿتاٝؼ طبكاّا السهااّ ٖارا ايكاا            )

 غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك: َٜع ز. ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜت، غٛثاؽ. ٍَ ٠ٚ١٥زاّ ن١ خاَيٞ نٛاض٠ّ البسض  َٔ ب١ؽ ي١ط١
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: ب١ِض
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 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ؾ١ضَٛٚ.
َٜع   ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:ز. ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝتــ١ ) َٟ ضٜعب١ْــس٠نإ ١ْٖــس٠ى َــازز٠ ٥ًٝػــا 39ضٜعب١ْــسٟ َازز٠نــإ ٚابــعاْري ز٠ب (، نــْٛه١ زٚاٜــٞ ز٠طــؤِض
لصٜد عًا٢ ضات١ أغاٗس ٚ بػساَا١ ال لصٜاد عًا٢        باؿبظ َد٠ النطا٠ٚ١ٜ ٚ ١ْٖس٠ى َازز٠ ظٜازنطا١ٜ: )ٜعاقب 

 -ثالمثا١٥ أيـ دٜٓاز نٌ َٔ:
أٚاّل: َهٔ عُدّا غدؿّا خاقعّا ددسا٤ات ايدخٍٛ أٚ ايعالز اديصاَٞ َأ اهلاسن أٚ ضااعدٙ عًا٢ ذياو أٚ أخؿااٙ       

 بٓؿط٘ أٚ بٛاضط١ غريٙ َع عًُ٘ بريو.
 دسا٤ ايتؿتٝؼ ٚؾل أسهاّ ٖرا ايكإْٛ.ثاّْٝا: ساٍ دٕٚ قٝاّ ؾ١ٓ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ أٚ َٔ اجًٗا د

ثايجّا: زؾض اعطا٤ َعًَٛات ؼتاز ميٝٗا ؾ١ٓ ايؿش١ ايٓؿط١ٝ أٚ َؿتػاٖٛا يف أدا٤ َٗااَِٗ أٚ أعطا٢ َعًَٛاات     
 كايؿ١ يًشكٝك١ َع عًُ٘ بريو.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْك٠ٚ١ َٜعإ ٥ ٍَ زاْٝـ١؟   ب١ِض َٞ ي١طـ١ ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١ ظؤض غٛثاؽ، ن َٞ ي١ط١ ، ن
 تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ب١ نؤٟ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.

 
 

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

صٜد عٔ ًَٕٝٛ دٜٓاز نٌ َأ خاايـ سهُاّا َأ     بػسا١َ ال ل(: ))ٜعاقب 41( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ )49َازز٠ٟ )
   َٔ ٖرا ايكإْٛ  .43، 29، 27، 26، 15، 14أسهاّ املٛاد )

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ْٝؿتُإ خإ.

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝـو يـ١ سٛنُـ١ناْٞ ٥ـ١ّ َاززاْـ١         41( ن١ ز٠ناتـ١ َـازز٠ٟ )  49َازز٠ٟ ) َٝهـٝٞ سٛنُ َٝو غ١ضث (: ٖـ١ض ن١غـ
َٜت ن١ ي١ٜ١ى ًَٝؤٕ زٜٓاض ظٜاتط 43، 29، 27، 26، 15، 14) (ٟ ١٥ّ ٜاغا١ٜ بهات غعاٟ غ١ضا١َنطزٕ ز٠زض

َٝت.  ١ْب
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

َٜباظ.  ؾ١ضَٛٚ ز. ض

َٜباظ ؾتاح َٜع ض  ستُٛز: ب١ِض



 193 

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜت٠ٚ١ ١٥ٚ شَاضا١ْٟ نـ١ ٖـاتٕٛٚ    َٜهس٠خط ٍَ َازز٠ن١ٜٔ ٠ٚى خؤٟ، ت١ْٗا شَاض٠ٟ َازز٠نإ زٚاتط ض ١َُٝ ي١ط١ ٥
١ًَٝن١، غٛثاؽ.  شَاض٠ٟ َازز٠ٕ ي١ ٜاغا ١٥غ

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜ َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:ب١ِض  ع ز. ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ َازز٠ن١ زاّ، غٛثاؽ.  َٓٝـ ي١ط١
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

ٍَ زاٜـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت               َٞ ي١طـ١ َٝػـتا ز٠خي١َـ١ ز٠ْكـ٠ٚ١، نـ َٜعإ ٥ َٝبـٝين ْٝـ١، بـ١ِض َٝبٝين ١ٖٜـ١؟ نـ١ؽ ت َٞ ت ن
ٍَ زا١ْٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ب١ نـؤٟ ز٠ْـط ث١غـ١ْسنطا، ؾـ١ضَٕٛٚ      َٞ ي١ط١ ب١ضظنات٠ٚ١ ظؤض غٛثاؽ، ن

 بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٛ    (: )ٜعاقب 41( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ)51َازز٠ٟ ) ْني ناٌ  بػسا١َ ال لكٌ عٔ ًَٕٝٛ دٜٓااز ٚال لصٜاد عأ ًَٝا
َٔ أؾػ٢ ضسّا َٔ أضساز املاسٜض ايٓؿطاٞ كايؿا١  سهااّ ٖارا ايكاإْٛ أٚ أعطااٙ عُادّا أٚ بإُٖااٍ غادٜد دٚا٤           

 بدٕٚ لعًُٝات ايطبٝب املدتـ أٚ كايؿ١ يتعًُٝال٘ .
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ْٝؿتُإ خإ.

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل  :ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝت ٚ يـ١ زٚٚ         41( ن١ ز٠نات١ َـازز٠ٟ ) 51َازز٠ٟ ) َٝـو زٜٓـاض نـ١َن ْـ١ب (: غـعاٟ غ١ضاَـ١نطزْٞ يـ١ ًَٝؤْ
َٝٓٝٝـ١ناْٞ ١ْخؤؾـٞ ز٠ضْٚٚـٞ بـَ ٚ بهاتـ٠ٚ١ بـ١              َٝٓٝٝـ١ى يـ١ ْٗ َٝو ْٗ َٝت ٖـ١ض ن١غـ ًَٝؤٕ زٜٓاض ظٜـاتط ْـ١ب

َٝه١ٚا١ْٟ سٛن١ُناْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ٜـإ بـ١ ز٠غـ    َٝهٞ      ث ك ١٥ْك١غـت ٜـإ بـ١ ن١َت١ضخ١َٝٝـ١نٞ ظؤض ز٠ضَـاْ
َُٜٓا١ٜٝنإ بٕٛٚ. َٝهٝٞ ض َُٜٓا١ٜٝناْٞ ثعٜؿهٞ ثػجؤض بٛٚ ٜإ غ١ضث َٞ ض َٝسا ن١ ب١ب  ث

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ؾ١ضَٛٚ.
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َ  إ.ب١ِض

ٍَ َازز٠ن١ٜٔ ٠ٚى خؤٟ، غٛثاؽ. ١َُٝ ي١ط١ ٥ 
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َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك: َٜع ز. ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝسا١ٜ ب١ غ١َي١ت ٚ باغٞ غِطٟ ١ْخؤؾٞ  َٝسا١ٜ، بؤ١ٜ ًَٝؤٕ زٜٓاض ٚ زٚٚ ًَٝـؤٕ  ١َ١٥ باغٞ زاْٞ ز٠ضَاْٞ ت ت
َٟ، ١ٜعين ١َغ١َي١ٕ ؾ١ف َاْط، ظؤض غٛثاؽ. َٝهٞ غذين بؤ ظٜاز بهط َُٝٛا١ٜ ١٥ط١ض ؾت  زٜٓاض ن١َ١، َٔ ث

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ ناى نا٠ٚ. َٞ ت  ن
َٜع نا٠ٚ ستُس اَري:   ب١ِض

َٜ  ع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ِض
َٝهٝإ ٠ٚ١٥ٜــ١ عٝ قــ١ٟ بــ١             َٝــو دــٛزإ، ٜــ١ن َٝساٜــ١ بِططــ١نإ ت١قطٜبــ١ٕ ي ٥ــ١ٚ َازز٠ٜــ١ زٚٚ بِططــ١ٟ ت
َٝين ١ٜ١ٖ ن١ ي١غ١ض ١ْخؤؾـ١ن١، ز٠ّٚٚ عٝ قـ١ٟ بـ١ ٥ُٝٗـايهطزْٞ ٠َٛظ٠ؾ١ناْـ١       ٖ١ْ َٟ ٥اؾهطانطزْٞ ١ْٖس

َٟ ز٠   َٟ بؤ ز٠ضَاْسإ ٜاخٛز زنتؤض ٚ َٛظ٠َٝس٠نإ نـ١ يـ١ٚ َٝتـ١ بِططـ١ٟ       ي١ٚ ضَـإ بـ١ غ١َيـ١تٞ ز٠ز٠ٕ ٥ـ١ٚ بب
َٜع دــ١ْابٞ ٠ٚظٜــطٜـ ١ٖٜــ١تٞ بــؤ ٥ــ٠ٚ١ٟ عكٛبــ١ٟ غذٓٝؿــٞ   َٝبٝٓٝــ١ٟ بــ١ِض ٍَ ٥ــ١ٚ ت ١ٜنــ١ّ ٚ ز٠ّٚٚ ي١طــ١

َٞ، ظؤض غٛثاؽ. َٝساب  ت
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى قازض.
 

َٜع قازض سػٔ قازض:  ب١ِض
َٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ. ب١ِض

َٜع دــ١ْابٞ ٠ٚظٜــط ز٠نــ١ّ ٠ٚ ٖــ١ض٠ٖٚا بــطاٟ ٖاٚنــاضّ َاَؤغــتا نــا٠ٚ،  َٓــٝـ ثؿــتٝٛاْٞ يــ١ ض١ٝ٥٠نــ١ٟ بــ١ِض
َٜتـ١ زٚٚ بِططـ١، نـْٛه١ بـ١خؤٟ ت١بٝع١ت١نـ١ٟ              َٝؿٓٝاض ز٠نـ١ّ يـ١ يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف نـ١ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ بهط ث

     َ َٝو دٝـاٚاظ٠ ٚاتـ١ غـعاٟ غ١ضاَـ١نطزْٞ يـ١  َٝت ٚ يـ١ زٚٚ      ١ٜعين َٛخاي١ؾ١نإ ي َٝـو زٜٓـاض نـ١َن ْـ١ب ًٝؤْ
َٝٓٝــ١ناْٞ ١ْخؤؾــٞ ز٠ضْٚٚــٞ بَ ٚبهاتــ٠ٚ١، ١٥َــ١   َٝٓٝــ١ى يــ١ ْٗ َٝو ْٗ َٞ ٖــ١ض ن١غــ ًَٝــؤٕ زٜٓــاض ظٜــاتط ْــ١ب
َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ نـ١ غـعا١ٜنٞ             َٝهـ١ٚا١ْٟ سٛنُـ١ناْٞ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ، ٖـ١ض٠ٖٚا ث َٞ بـ١ ث ًَ َٞ ن١ ز٠ؾـ بِطط١ٜ١ى ب

َٞ، نْٛه١ غعاٟ  ٍَ زاب َٝت١ ناضٜك١ض١ٜنٞ ٠ٚ١٥تؤ ي١غـ١ض خـ١َيو ظؤض نـ١ؽ ١٥طـ١ض     س١ثػٝؿٞ ي١ط١ َاززٜٞ ْاب
َٝت١ س١ثؼ، بؤٜـ١ يـ١ ضٟٚٚ ز٠ضْٚٚـٞ ظٜـاتط ناضٜكـ١ضٟ       َٜو ١ْن ١ٖٜيَب ٥اَاز١ٜ٠ ن١ْس ثاض٠ بسات، ب١اَلّ ضؤش
َٟ، ٖـ١ض٠ٖٚا بِططـ١ٟ ز٠َٚٚـٝـ     َٞ ي١غ١ض ١٥ٚ خ١َيه١ٟ ن١ َٛخاي١ؾ١ ز٠نات ٚات١ س١ثػٝؿٞ بؤ ظٜاز بهط ز٠ب

َٞ زاْٝٞ ز٠ضَاْٞ ب١ ١٥ْك١غت ٜإ ن١َت١ضخ١َٞ ٥ُٝٗاَيٞ ع١َسٟ ١َ١٥ غ١ضا١َن١ٟ ١ّٖ ي١ َـاززٜٞ  ن١ ز٠َي
َٞ ي١ بِطط١ٟ ١ٜن١ّ، ظؤض غٛثاؽ.  ٚ ١ّٖ ي١س١ثػ١ن١ف ظٜاتط ب

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض
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 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ؾ١ضَٛٚ.
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض

َٜ  ع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ِض

َٜتـ١ زٚٚ             َٝؿـٓٝاض٠ٟ نـ١ بهط ت١بع١ٕ ١َ١٥ ٠ٚنـٛ ض٥٠ٝـٞ يٝصْـ١ٟ ت١ْسضٚغـك ْـ١ى قـاْْٛٞ، غـ١باض٠ت بـ١ٚ ث
َٜت١ زٚٚ بِطط٠ٚ١، ب١اَلّ ي١ زٚٚ بِطط١نـ١ف ت١غـ١ٚضز٠ن١ّ ن١َت١ضعي١ٝنـ١ٚ     ٍَ ٠ٚ١٥ٜٔ بهط ١َُٝ ي١ط١ بِطط٠ٚ١ ٥

َٝــساْٞ ز٠ضَا١ْنــ١ زٚٚ ؾــك دٝــاٚاظ٠، ن١َت١ضخ١َٝ١نــ١   ناض٠غــ١ضنطا٠ٚ، ٖــ١ض ٥ــ١ٚ ن١َت١ضخ١َٝــ١ٟ نــ١  ث
َُٝٛا١ٜ  َٝو ز٠ٜهات، ١َٖإ ن١َت١ضخ١َٝ١ ن١ ٠َٛظ٠ؾٝهٞ تط ز٠ٜهات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١ٖض ث َٜو ٚ ثعٜؿه ناض١َْس
         َٞ َٝـت بـ١ب َٝـساْٞ ز٠ضَـإ ب َٜـت بِطط١ٜـ١نٝإ ث َٟ، بـ١اَلّ ز٠نط ٍَ ز٠نـط َٜط٠ٟ ١٥ّ ٜاغا١ٜ َٛعا١ََي١ٟ ي١ط١ ب١طٛ

َٞ ض َٜت١ بِطط١ٜ١نٞ زٜه١، غٛثاؽ.ض٠ن١ت١ٟ ثعٜؿو، ب١ب َٜت بهط  ٠ظا١َْسٟ ثعٜؿو ٠ٚ١٥ ز٠تٛاْط
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ز. ضؤشإ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع   ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:ز. ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
     ٚ َٝٓٝٝـ١نٞ ١ْخؤؾـ١ن١ ٥اؾـهطا     َازز٠ن١َإ نطز٠ زٚٚ بِطط١، بِطط١ٜـ١ى غـعا١ٜنٞ تاٜبـ١ت يـ١بؤ ٥ـ١ ٠ٟ نـ١ ْٗ

َٞ ب١ٚ ساَي١ت١ٟ ن١ ز٠ضَا١ْى ي١بؤ ١ْخؤؾ١ن١ ز٠ْٛٚغٝٞ ن١  َٜت، بِطن١ٟ ز٠ّٚٚ غعا١ٜنٞ تاٜب١تٞ ١ٖب ز٠نط
َُٜٓا١ٜٝنا١ْ، َازز٠ٟ ) َٝه١ٚا١ْٟ ض َٞ ١ْٝ ٜإ ث َٝٛغك ث بػسا١َ ال لكاٌ عأ ًَٝإٛ دٜٓااز     (: عٚال : ٜعاقب 41ث

 نٌ َٔ أؾػ٢ ضسّا َٔ أضساز املسٜض ايٓؿطٞ كايؿ١  سهاّ ٖرا ايكإْٛ.ٚال لصٜد ع٢ً ًَْٝٛني دٜٓاز 
ثاّْٝا: ٜعاقب باؿبظ َد٠ اللكٌ عٔ ضت١ أغٗس ٚال لصٜاد عًا٢ ضا١ٓ ٚبػساَا١ ال لكاٌ عأ ًَٝإٛ دٜٓااز ٚال          

لصٜد ع٢ً ًَْٝٛني دٜٓاز نٌ َأ قااّ بأعطاا٤ املاسٜض عُادّا أٚ بإُٖااٍ غادٜد دٚا٤ بادٕٚ لعًُٝاات ايطبٝاب           
 دتـ أٚ كايؿ١ يتعًُٝال٘.امل

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

ٍَ زاْٝـ١؟    َٞ ي١طـ١ ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١ ظؤض غٛثاؽ، ن َٞ ي١ط١ َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْك٠ٚ١، ن َٜعإ ٥ ب١ِض
 .تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ب١ نؤٟ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

بػسا١َ ال لصٜد عٔ ثالمثا١٥ أيـ دٜٓاز نٌ َٔ خايـ أسهااّ  (: )ٜعاقب 42( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ )51َازز٠ٟ )
ٔ   َٔ ٖرا ايكإْٛ، ٜٚعاقب بػسا١َ ال لكٌ عٔ ثالمثا١٥ أيـ دٜٓاز ٚال لصٜد عٔ ًَٕٝٛ دٜٓاز نٌ 43َاملاد٠ )

   َٔ ٖرا ايكإْٛ .46خايـ أسهاّ املاد٠ )
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ْٝؿتُإ خإ.
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َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٞ غـ١ز ٖـ١ظاض زٜ     42( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ )51َازز٠ٟ ) َٜت نـ١ يـ١ غـ ٓـاض ظٜـاتط   (: )ب١ غ١ضا١ٜ١َى غعا ز٠زض
َٝهــٝٞ سٛنُــ١ناْٞ َــازز٠ٟ ) َٝو غ١ضث َٝت ٖــ١ض ن١غــ (ٟ ٥ــ١ّ ٜاغــا١ٜ بهــات، ٚ بــ١ غ١ضا١َٜــ١ى غــعا 43ْــ١ب

َٝو                َٝت بـؤ ٖـ١ض ن١غـ َٝـو زٜٓـاض ظٜـاتط ْـ١ب َٝت ٚ يـ١ ًَٝؤْ َٞ غـ١ز ٖـ١ظاض زٜٓـاض نـ١َن ْـ١ب َٜت ن١ ي١ غـ ز٠زض
َٝهٝٞ سٛن١ُناْٞ َازز٠ٟ )  (ٟ ١٥ّ ٜاغا١ٜ بهات(.46غ١ضث

َٜع ز. اضغ   ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ِض

 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ؾ١ضَٛٚ.
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ َازز٠ن١ٜٔ ٠ٚى خؤٟ ت١ْٗا ب١طؤِضٜين شَاض٠ٟ َازز٠نإ، غٛثاؽ.  ي١ط١
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ.د١ْابٞ ٠ٚظٜط 
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك: َٜع ز. ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
ٍَ َازز٠ن١ّ، غٛثاؽ.   َٓٝـ ي١ط١

 
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ١ٜى ن١ؽ، ؾ١ضَٛٚ ب١ؾطٜٔ خإ. َٞ ت  ن
َٜع ب١ؾطٜٔ سػري ستُس:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن  ٞ ث١ضي١َإ.ب١ِض

َٝؿن ي١ َازز٠ٟ ) ١َُٝ ث َٝهٞ َـازز٠ٟ ) ٥49 (ًَٝـؤٕ  1( زٜـاضٜهطا٠ٚ نـ١ بِط٠نـ١ٟ )   43( بِطٟ غ١ضا١َ بؤ غ١ضث
َٝط٠ زٚٚبـاض٠ بؤتـ٠ٚ١ ٖـ١ّ َـازز٠ٟ)     َٝهـٝهطز١ْن١ٟ ) 43زٜٓاض٠ ي (ٖـ١ظاض٠، بؤٜـ١ زٚٚباض٠ٜـ١ ٥ـ١ٚ     311( غ١ضث

َٜٝٛػت١ ت١ْٗا َازز٠ٟ 51( ٜإ )49َازز١ٜ٠ ٥اٜا ) َٟ نـْٛه١   46)(ن١، بؤ١ٜ ث ( بِطٟ غ١ضا١َٟ بؤ زٜاضٟ بهـط
ــازز٠ٟ )  43) ــ١ َ ــطا٠ٚ ي ــاضٟ ن ــ١     49( زٜ ــو ي َٝ ــٞ سٛنُ َٝه َٝو غ١ضث ــ ــ١ض ن١غ ٖ َٞ ــ ــ١ ز٠َي ــان١ ن ًَٝٞ ٜاغ ــ ( ١٥غ

َٜت ن١ ي١ 43، 29، 27، 26، 15، 14سٛن١ُناْٞ ١٥ّ َاززا١ْ ) ( ١٥ّ ٜاغا١ٜ بهات غعاٟ غ١ضا١َنطزٕ ز٠زض
(1 َٞ َٞ، ن١ٚاب َٜهٞ تـط َـازز٠ٟ )  51ي١ َازز٠ٟ )(ًَٝؤٕ زٜٓاض ظٜاتط ١ْب ًَٞ ٜاغان١ف داض ( زٚٚبـاض٠  43( ١٥غ

َٝسانــ٠ٚ١ْٟٚٛ بــؤ بهــات، ظؤض     بؤتــ٠ٚ١ بــِطٟ غ١ضا١َنــ١ف ن١َننطا٠ٚتــ٠ٚ١، بؤٜــ١ تهاٜــ١ يٝصْــ١ٟ ٜاغــاٜٞ ث
 غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض
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 ؾ١ضَٛٚ ز. ضؤشإ.
َٜع ز. ضؤشإ عبساي  كازض زظ٠ٜٞ:ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ضاغت١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ زٚٚداض غعاٟ ي١بؤ زاْطا١ٜ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ضٜعب١ْسٟ َازز٠نإ طؤضِا ١٥ٚ ْانؤن١ٝ ضٜٚٚـسا،  
َٜصٜٓـ٠ٚ١: )ٜعاقـب    51َازز٠ٟ ) ١ٜ٠َٛٝ زاز٠ض بػساَا١ ال لكاٌ عأ ثالمثا٥ا١ أياـ دٜٓااز ٚال لصٜاد عًا٢         ( ب١ٚ ؾـ

   َٔ ٖرا ايكإْٛ .37هاّ املاد٠ )ًَٕٝٛ دٜٓاز نٌ َٔ خايـ أس
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

ٍَ زاْٝـ١؟    َٞ ي١طـ١ ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١ ظؤض غٛثاؽ، ن َٞ ي١ط١ َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْك٠ٚ١، ن َٜعإ ٥ ب١ِض
 ط.تها١ٜ ب١ضظنات٠ٚ١، ب١نؤٟ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ ت

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 ايجأَايباب 
 ؾٓدٚم ايؿش١ ايٓؿط١ٝ

يًؿاش١ ايٓؿطا١ٝ باٛشاز٠ ايؿاش١ ٜادٜسٙ فًاظ مداز٠       (: )ٜٓؿة قٓسٚم 43( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ )52َازز٠ٟ )
 -١ٜٛ نٌ َٔ:ٜػهٌ بكساز َٔ ايٛشٜس بس٥اض١ ز٥ٝظ اجملًظ يًؿش١ ايٓؿط١ٝ أٚ َٔ ٜٓٝب٘ ٚ عك

 أٚاّل: َدٜس عاّ ايػؤٕٚ ادداز١ٜ ٚ ايكا١ْْٝٛ يف ايٛشاز٠.
 ثاّْٝا: أسد أعكا٤ اجملًظ يًؿش١ ايٓؿط١ٝ ؽتازٙ اجملًظ.

 ثايجّا: عكٛ َٔ اؾُعٝات ا ١ًٖٝ املٗت١ُ بايؿش١ ايٓؿط١ٝ.
 زابعّا: أسد ايػدؿٝات ايعا١َ َٔ املٗتُني بايؿش١ ايٓؿط١ٝ.

 ٚشاز٠ ايؿش١.خاَطّا: َساقب َايٞ َٔ 
ٚؼدد ايتعًُٝات ايؿادز٠ يتٓؿٝر ٖرا ايكإْٛ ْعاّ عٌُ فًظ ادداز٠ ٚ نٝؿ١ٝ مؾداز قسازال٘، ٚيًُذًاظ إٔ  

 ٜطتعني أ ٜساٙ َٔ ذٟٚ اـ ٠ .
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ْٝؿتُإ خإ.

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض

َٜ  ع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ِض

َٝو بـؤ ت١ْسضٚغــتٝٞ   43( نــ١ ز٠ناتـ١ َـازز٠ٟ )  52غـٓسٚٚقٞ ت١ْسضٚغـك ز٠ضْٚٚـٞ: َـازز٠ٟ )     (: )غـٓسٚٚق
َٜهٞ         ٠َٜٟٛ ز٠بـات ٚ بـ١ بِطٜـاض ٠َٜٛبـ١ض بـ١ِض َٝهٞ ب١ِض َٜت ١٥صتَٛـ١ْ ز٠ضْٚٚٞ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغك زاز٠َـ١ظض

َٝك ١ٖضٜـ١ى      ٠ٚظٜط ٚ غ١ضؤنا١ٜتٞ غ١ضؤنٞ ز٠غت١ٟ طؿـتٝٞ ت١ْسضٚغـتٝٞ ز   َٜٓـ١ضٟ ١٥ْـساَ ٠ضْٚٚـٞ ٜـإ ْٛ
َٝت:  -ي١َا١ْ ز٠ب
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٠َٜٛبطزٕ ٚ ٜاغاٜٞ ي١ ٠ٚظاض٠ت. ٠َٜٛب١ضٟ طؿتٝٞ ب١ِض  ١ٜن١ّ: ب١ِض
َٜت. َٜط َٝو ي١ ١٥ْساَاْٞ ز٠غت١ٟ طؿتٝٞ ت١ْسضٚغتٝٞ ز٠ضْٚٚٞ ن١ ز٠غت١ ١َٖيٝس٠بص  ز٠ّٚٚ: ١ٜن

َٝو ي١ غ١ْسٜها ١ًٖٝٝ١٥نإ با١ٜر ب١ ت١ْسضٚغك ١َّٝٝ: ١٥ْساَ   ز٠ضْٚٚٞ ز٠زات.غ
َٜهٞ زاضاٜٞ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝٝ. َٜط  نٛاض٠ّ: ناٚز

٠َٜٛبطزٕ ٚ       َٜػـاٟ نـاضنطزْٞ ١٥صتَٛـ١ْٞ بـ١ِض َٝهطزْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠غتٓٝؿـاْٞ ض َٝب١د َُٜٓاٜٞ ز٠ضنطاٚ بؤ د ض
  ٚ َٝت نـ١ خـا َٝو بب١غت َٝك ز٠ضنطزْٞ بِطٜاض٠ناْٞ ز٠نات، ١٥صت١َْٛٝـ بؤٟ ١ٜ١ٖ ثؿت ب١ ١ٖضن١غ ٠ْٞ نؤْ

َٝت(.   ؾاض٠ظاٜٞ ب
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ؾ١ضَٕٛٚ.
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜت٠ٚ١ نـ١ ز٠ناتـ١ َـازز٠ٟ     ٍَ ٠ٚ١٥ٜٔ ن١ ز٠ضٚاظ٠ٟ ١ٖؾت١ّ ٚات١ زضٚغتهطزْٞ غٓسٚٚق١ن١ ض٠تبهط ١َُٝ ي١ط١ ٥

َٜتـ١ ز٠ْكساْـ٠ٚ١      53152) َٝؿٓٝاض٠ن١َإ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ ١٥َـ١ غط ( ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ض٠بتٝإ ب١ٜ١ن١ٜ٠ٚ١ ن١ٚاتا ث
ٍَ )52َازز٠ٟ )  ( بؤ ٥ًٝػانطز٠ٚ١ْ، غٛثاؽ.53( ي١ط١

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
 
 

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ  َٜع ز. ض  ت١ْسضٚغك:ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜٝٛػت ١ْٝ، غٛثاؽ. َُٝٛا١ٜ ١٥ٚ غٓسٚٚق١ٚ ١٥ٚ باب١ ث َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ؾِ، ث ٍَ ث  َٓٝـ ي١ط١
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

َٜباظ.  ؾ١ضَٛٚ ز. ض

َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 ( ن١ تاٜب١ت١ ب١ زضٚغتهطزْٞ غٓسٚٚقٞ ت١ْسضٚغك ز٠ضْٚٚٞ، غٛثاؽ.53، ٥52ًٝػانطز٠ٚ١ْٟ َازز٠ٟ )
َٜع ز. ١٥ضغ١الٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

ــازز٠ٟ )       ــ١ َ ٍَ زاٜ ــ١ َٞ ي١ط ــ ــ٠ٚ١، ن ــ١ ز٠ْك ــتا ز٠خي١َ َٝػ َٜعإ ٥ ــ١ِض ــت   53152ب ــ١ ز٠غ ــ٠ٚ١؟ تهاٜ َٜت ( ٥ًٝػابهط
ٍَ زا١ْٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ب١ نـؤٟ ز٠ْـط ث١غـ١ْسنطا، ؾـ١ضَٕٛٚ     ب١ضظنات٠ٚ١ ظؤ َٞ ي١ط١ ض غٛثاؽ، ن

 بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.



 199 

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 ايؿش١ مؾداز ايتعًُٝات ايالش١َ يتٓؿٝر ٖرا ايكإْٛ .(: )يٛظٜط 43( ن١ ب٠ٚٛ َازز٠ٟ )54َازز٠ٟ )
َٜع   ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ْٝؿتُإ خإ ب١ نٛضز١ٜٝن١ٟ.

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝهطزْٞ 43( ن١ ب٠ٚٛ َازز٠ٟ )54َازز٠ٟ ) َٝب١د َٜٝٛػت بؤ د َُٜٓاٜٞ ث (: )٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك بؤٟ ١ٜ١ٖ ض
 ١٥ّ بِطٜاض٠ ز٠ضبهات(.

 َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ِض

 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ؾ١ضَٕٛٚ.
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ َازز٠ن١ٜٔ ٠ٚى خؤٟ، غٛثاؽ. ١َُٝ ي١ط١ ٥ 
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.
 
 

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:ب١ِض  َٜع ز. ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ ز٠قٞ َازز٠ن١ّ، غٛثاؽ.  َٓٝـ ي١ط١
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

ــٝاغ١ٟ        ــ٠ٚ١، غ ــت ب١ضظنات ــ١ ز٠غ ــ١؟ تهاٜ ٍَ زاٜ ــ١ َٞ ي١ط ــ ــؤٟ، ن ــ١ ٠ٚى خ ــ١ َازز٠ن ــ١؟ ن١ٚات ــٝين ١ٖٜ َٝب َٞ ت ــ ن
 ٠ٚ١؟ ببٛضٕ با غٝاغ١ٟ به٠ٚ١ْ١، ؾ١ضَٕٛٚ.ز٠ن١ْ

َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 .ثاؽ ، ض١٥ْٛساَإ س١ظٜإ ي١ )ع٢ًالش١َ ، يايؿش١ مؾداز ايتعًُٝات ايٛظٜط )
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى ؾطغت.
َٜع ؾطغت اظيس َٝطٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: ب١ِض  عبساي١ً/ غهطت
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝذي    ٍَ ١ٖٜــ١ قا١ْْٛنــ١ ١ْٖــس ضٕٚٚ ٚ ٥اؾــهطا بــ ؾــ١ضت ْٝــ١ ٖــ١ض قاْْٛــ١ى تــ١عًُٝات يــ١ زٜٚٚــدي ٥ٝشتُٝــا
َٝذي، ٥ٝٓذا غٛيت١ٜ١نٞ ت١قسٜط١ٜ بؤ ٠ٚظٜـط، ت١َاؾـاٜإ نـ    َٜٝٛػك ب١ ت١عًُٝاتٞ ١ْب َٜٝٛػـك   طزث ٕ ١٥طـ١ض ث

َٝت ز٠ضْانات، غٛثاؽ.ب١ ت١عً َٞ ١ْب َٜٝٛػك ث َٝت ز٠ضز٠نات ١٥ط١ض ث  ُٝات ب
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ز. عُط.
َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٞ ي١ ضاغتٝسا ٚا١ٜ، ب١اَلّ ؾهُإ ْٝـ١ نـ١   َٜٝٛػـك بـ٠ٚ١         ٠ٚ١٥ٟ ناى ؾطغ١ت ز٠َي ٥ـ١ّ قاْْٛـ١ غـ١ز يـ١ غـ١ز ث

 ١ٜ١ٖ ٠ٚظٜط ت١عًُٝات ز٠ضنات، ٥ٝٓذا بؤ١ٜ )ع٢ً( باؾن٠، غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

.٠ٚ١َٜٓٓ  ؾ١ضَٛٚ زٚا غٝاغ١تإ بٝدٛ
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 ، غٛثاؽ.١َ يتطٌٗٝ لٓؿٝر أسهاّ ٖرا ايكإْٛ  قساض ايتعًُٝات اي ظ ايؿش١)ع٢ً ٚظٜط 
 
 
 

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

ٍَ زاْٝـ١؟    َٞ ي١طـ١ ٍَ زا١ٜ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١ ظؤض غٛثاؽ، ن َٞ ي١ط١ َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْك٠ٚ١، ن َٜعإ ٥ ب١ِض
ٍَ زاْٝـ١، ظؤض غـٛثاؽ، ن١ٚاتـ١ بـ١ ظؤضٜٓـ١ٟ ز٠ْـط ث١غـ١ْسنطا،           (5تها١ٜ ز٠غت ب١ضظ نات٠ٚ١، ) نـ١ؽ ي١طـ١
 ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜنٞ تط.

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝت١ َازز٠ٟ )55َازز٠ٟ )  ال ٜعٌُ بأٟ ْـ ٜتعازض ٚ أسهاّ ٖرا ايكإْٛ .(: )44( ن١ ز٠ب
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساع  ٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ِض

 .ؾ١ضَٛٚ ب١ نٛضز١ٜٝن١ف

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:   ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝت٠ٚ١(.44( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ )55َازز٠ٟ ) َٟ ن١ زش ب١ّ ٜاغا١ٜ ب٠ٛغت َٝو ْانط  (: )ناض ب١ ٖٝض ز٠ق
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َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ؾ١ضَٕٛٚ.
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ َازز٠ن١ٜٔ، غٛثاؽ. ١َُٝ ي١ط١ ٥ 
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك: َٜع ز. ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َ  إ.ب١ِض

ٍَ ٜاغان١ٜٔ، غٛثاؽ. ١َُٝف ي١ط١ ٥ 
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

ٍَ زاٜـ١؟         َٞ ي١طـ١ َٝػـتا ز٠خي١َـ١ ز٠ْكـ٠ٚ١، نـ َٜعإ ٥ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ بـ١ِض َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ن١ٚات١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ خٛ َٞ ت ن
ــت       ــ١ ز٠غ ــ١؟ تهاٜ ٍَ زاْٝ ــ١ َٞ ي١ط ــ ــٛثاؽ، ن ــ٠ٚ١ ظؤض غ ــت ب١ضظنات ــ١ ز٠غ ــط    تهاٜ ــؤٟ ز٠ْ ــ١ ن ــ٠ٚ١، ب ب١ضظنات

 ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 ٜٓؿر ٖرا ايكإْٛ معتبازّا َٔ لأزٜذ ْػسٙ يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ .(: )45( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ )56َازز٠ٟ )
 

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ  ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ: ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ْٝؿتُإ خإ ب١ نٛضز١ٜٝن١ٟ

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:   ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜت ن١ ي١ ضؤشْا١َٟ ؾ١ضَٝسا 45( ن١ ز٠نات١ َازز٠ٟ )56َازز٠ٟ ) َٝس٠نط َٝب١د (: )١٥ّ ٜاغا١ٜ ي١ٚ ضؤش٠ٚ٠ د
َٜت٠ٚ١(.  بَ ٚ ز٠نط

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ  ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:ب١ِض

َٜباظ.  ؾ١ضَٛٚ ناى ض
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝب١ٝٝٓٝنُإ ١ْٝ، غٛثاؽ. ١َُٝ ٖٝض ت ٥ 
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض
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 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚ َٜع ز. ض  غك:ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ ز٠قٞ َازز٠ن١ٜٔ، غٛثاؽ. ١َُٝف ي١ط١ ٥ 
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

ٍَ زا١ٜ؟ تهاٜـ١ ز٠غـت ب١ضظناتـ٠ٚ١ ظؤض     َٞ ي١ط١ َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْك٠ٚ١، ن َٜعإ ٥ َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ن١ٚات١ ب١ِض َٞ ت ن
ٍَ زا١ٜٓ؟ تها َٞ ي١ط١  ١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١، ب١ نؤٟ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ ٥اخري ؾ١ق١ض٠.غٛثاؽ، ن
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 ايباب ايتاغ 
 د١ٝغباب اغيٛ ا

مما ال غو ؾٝ٘ إٔ املسٜض ايٓؿطٞ ٜعاْٞ ؾكاّل عٔ سايت٘ ايٓؿط١ٝ املكطسب١، َٔ ايهجري َأ ايعًاِ ٚ اؿٝاـ    
ادِ عٔ َعا١ًَ اجملتُع غري ايؿش١ٝ ي٘ ٚ ممازض١ ايتُٝٝص قدٙ يف ايهجري َٔ ا سٝإ، مقاؾ١ مىل ايهجري َٔ ايٓ

املٛاقـ ايُٓط١ٝ املػًٛطا١ أٚ اـاٛف أٚ اؿاسز أٚ ايٓبار أٚ ايتذاٖاٌ ػااِٖٗ، مىل داْاب ايهاجري َأ ا ْتٗاناات           
       ٝ ني ٚ ايايت لكااعـ َأ َعاْاالِٗ. ٚبػٝا١      اؾطد١ٜ ٚ اؾٓطا١ٝ ٚ ايٓؿطا١ٝ ايايت لسلهاب عال املسقا٢ ايٓؿطا

َٛاد١ٗ نٌ ذيو ٚ ؼٌٜٛ املسق٢ ايٓؿطٝني مىل دص٤ ؾاعٌ يف اجملتُع ٚ لٛؾري ؾاسف ايعُاٌ أَااَِٗ، ؾاإٔ َأ      
ٚادب اجملتُع ػاٙ ٖرٙ ايػاسحي١ َأ أبٓاا٤ٙ لاٛؾري ناٌ َتطًباات اؿُاٜا١ ٚ ايسعاٜا١ املجًا٢ هلاِ ااا ٜكأُ             

١ ؾعاي١ ٚ بايٓعس يٛدٛد ؾساؽ لػسٜعٞ يف ٖرا اجملاٍ يف مقًاِٝ نٛزدضاتإ   سكٛقِٗ ٚ مساطتٗا بكُاْات قاْْٛٝ
 ايعسام، ؾكد غسع ٖرا ايكإْٛ.   –

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ْٝؿتُإ خإ.

َٜع ْٝؿتُإ َطؾس قاحل:   ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 -ز٠ضنٕٛٚ: ز٠ضٚاظ٠ٟ ْؤ١ّٜ: ٖؤ١ٜناْٞ
َٜو يـ١   ١ًَشاٟٚ ١ٜ١ٖ ٠ٚ١٥ ظؤض َٜهٞ ز٠ضْٚٚٝٞ ؾ َٝسا ١ْٝ ن١ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٞ دك١ي٠ٚ١ٟ باض ٠ٚ١٥ٟ طَٛاْٞ ت
َٜٔ ٚ ظؤضداضٜـ ٖـ١َيؼ   َٞ ن١ ي١ ١٥صتاَٞ َا١ََي١نطزْٞ ْازضٚغك نؤ١ََي٠ٚ١ ز َٝؿ ظَٚيِ ٚ ن١َت١ضخ١َٞ ز٠ن

َٜـت، غـ١ض٠ضاٟ ظؤضٟ يـ١ ١ٖيَ      َٝكريٚ،       ٚ ن١ٚتٞ دٝـاٚاظٟ ي١ط١َيـسا ز٠نط َٜػـك دـؤضٟ بـ١ ١َٖيـ١ٚ تـطؽ ٚ، ْـاد ٛ
َٝهػٞ ٚ ز٠ضْٚٚٞ  َٜصٜهطزْٞ د١غت١ٜٞ ٚ غ ٍَ ظؤضٟ ي١ ز٠غتسض َٝٝإ، ٖاٚؾإ ي١ط١ َٟ ١ْزإ ث ض٠تهطز٠ٚ١ْٚ، طؤ
َٝؿ١ناْٝإ. بؤ ضٚٚ ب١ ضٚٚ ب٠ٚ١ْٟٚٛ  َٜٔ ٚ ز٠ب١ٓ ٖؤٟ ن١ْس داضبْٛٚٞ ن ن١ زش ب١ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٞ ز٠نط

َٝهٞ ناضٜ    ١َٖٛٚ ١٥ٚا١ْٚ طـؤِضٜين ١ْ  ٖـ١يٞ نـاض    كـ١ض يـ١ْاٚ نؤ١ََيـسا، زابٝٓهطزْـٞ     خؤؾـٞ ز٠ضْٚٚـٞ بـؤ ب١ؾـ
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َٝساٜٚػـت١ٝٝناْٞ    َٜص٠ ي١ ٠ٚ١ْناْٞ، زابٝين ٖـ١َٛٚ ث ي١ب١ضز٠َٝاْسا، ٠ٚ١٥ ١٥ضنٞ نؤ١ََي١ ن١ ب١ضاَب١ض ١٥ّ تٛ
َٜطٜٞ صي١ْٜٚٛٝإ بؤ بهات نـ١ ظاَـين َاؾـ١ناْٝإ بهـات ٚ ظاَـين ٜاغـاٜٞ ناضٜكـ١ض         ز٠ٚض٠ٜـإ  ثاضاغذي ٚ ناٚز

َُٜٞ نٛضزغـتإ      َٝـطام، ي١بـ١ض    –بسات، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ بؤؾا١ٜٝنٞ ٜاغا زاْاْٞ ي١ّ بٛاض٠زا ١ٖٜـ١ ي١غـ١ض ٖـ١ض ع
 ٠ٚ١٥ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضنطا.  

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

َٜٞ بكطٕ نـْٛه١  َٝب١ٟٝٝٓٝ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف طٛ َٝتـ١ ١٥غـاؽ زٚاٜـٞ،      يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف، تها١ٜ ١٥ٚ ت ٥ـ٠ٚ١ ز٠ب
 ؾ١ضَٕٛٚ.

َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
    ( ١ٜ٠َٚٛٝ ٍَ ٠ٚ١٥ٜٔ ن١ نٛضت ٚ ثـٛختيَب، زاَاِْطؾـتؤت٠ٚ١ بـ١ّ ؾـ ١َُٝ ي١ط١ َأ أداٌ محاٜا١ سكاٛم املسقا٢      ٥

ع١ٝ هلِ ٚ معاد٠ لأًِٖٝٗ ايٓؿطٝني ٚ اؿد َٔ اؾسا٥ِ اييت لسلهب قدِٖ ٚ لأَني ايعٓا١ٜ ايؿش١ٝ ٚ اددتُا
 ثاؽ.نػسحي١ ؾعاي١ ْٚػط١ يف اجملتُع، َٔ أدٌ ذيو غسع ٖرا ايكإْٛ ، ضٛ

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

َٜبكطٕ، ؾ١ضَٛٚ. َٝؿٓٝاض٠َإ ١ٜ١ٖ تها١ٜ طٛ  غ١ضؤنا١ٜتٞ ١٥ٚ ث
 
 
 

َٝطٟ ث١ضي١َاْٞ  َٜع ؾطغت اظيس عبساي١ً/ غهطت  نٛضزغتإ:ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َِٜٓ بـ١ٚ ؾـه١ٜ١ً )          َٜط٠ٟ زٚاٜـٞ ١٥غـباب َٛدبـ١ ٥ـ٠ٚ١ نٝؿا١ٜتـ١ ١٥طـ١ض غـٛ َٞ ز ١َُٝ ١٥ٚ غ بػٝا١  ب١ ض٥٠ٞ ٥
ؼٌٜٛ املسق٢ ايٓؿطٝني اىل دص٤ٍ ؾاعٌ يف اجملتُع ٚلٛؾري ؾسف ايعُاٌ أَااَِٗ ؾاإٕ َأ ٚاداب اجملتُاع ػااٙ        

َتطًبات اؿُا١ٜ ٚ ايسعا١ٜ هلِ اا ٜكُٔ سكٛقِٗ ٚ مساطتٗاا بكاُاْات    ٙ لٛؾري ناؾ٤١ٖرٙ ايػسحي١ َٔ أبٓإ
        ٕ ايعاسام، ؾًكاد غاسع ٖارا     _قا١ْْٝٛ ؾعاي١ ٚ باايٓعس يٛداٛد ؾاساؽ لػاسٜعٞ يف ٖارا اجملااٍ يف اقًاِٝ نٛزدضاتا

 ثاؽ.ايكإْٛ، ضٛ
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ.
َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك:ب َٜع ز. ض  ١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٝساّ، غٛثاؽ. ٍَ ث  َٓٝـ ي١ط١
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ:  ب١ِض
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َٝــ٠ٛف ي١ط١َيــسإ يٝصْــ١ٟ ٖاٚبــ١ف؟ يٝصْــ١ٟ ٖاٚبــ١ف ٚ غــ١ضؤنا١ٜتٞ ٚ دــ١ْابٞ ٠ٚظٜــط ي١طــ١          ٍَ ٥ــ١ٚ ٥
َٞ َْٛاق١ؾـ١ٟ ١ٖٜـ١؟ ٚايًـ١ سـ١م ْٝـ١ ظؤض              َٜٓسضاٜـ٠ٚ١ ي١الٜـ١ٕ نـاى ؾطغـت، نـ َٝؿٓٝاض٠ٟ ٥ـ١خريٕ نـ١ خٛ ث
َٜعاْــ١ ْاٜٚــإ ْٛٚغــطا٠ٚ  َْٛاق١ؾــ١به١ٕ ي١غــ١ض ٥ــ١ٚ ١َٚظٚعــ١ ب١ضاغــك، باؾــ١ ْاٚتــإ ز٠ْٛٚغــري ٥ــ١ّ ب١ِض

 خإ.ععُٝ٘ ٕ(، ؾ١ضَٛٚ خإ، ناى ؾٛإ، ناى عبسايػ ّ، تاضا خإ، ناى ١ْشاز، ث١ضيإ خاععُٝ٘ )
َٜع   صتِ ايسٜٔ سػٔ:  ععُٝ٘ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
١ٜ٠َٛٝ زاضؾـت١ٜ٠ٚ١ٓنِ   َٝٓاغ١ن١زا ٖات٠ٚٛ ي١ ١٥خريٜؿسا ب١ّ ؾ زٜاض٠ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٞ ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ي١ ث

ـــ      َٜتـــ٠ٚ١ ظؤضد اض بــؤ نـــطز٠ٚٚ، ١ْخؤؾــٞ ز٠ضْٚٚـــٞ يــ١ ٥ـــ١صتاَٞ َا١ََي١ٜــ١نٞ ْات١ْسضٚغـــك ن١ََٛيــ٠ٚ١ ز
َٜطٜهطزٕ ٚ ناض٠غــ١ضنطزْٝإ ٚ  َٝٓــاٚ ثاضاغــذي ٚ نــاٚز َٜــت، بؤٜــ١ يــ١ ث ١َٖيػــٛن١ٚتٞ دٝــاٚاظٟ ي١ط١َيــسا ز٠نط
َٝـٛإ د١غـت١ٚ ز٠ضٕٚٚ ٚ نؤ١َاَلٜـ١تٞ ٚ         ١ٖغتهطزْٞ تاى ب١ زَيٓٝاٜٞ ٚ ٥ـاضاَٞ ٚ ث٠ٜٛ١ْسٜـ١نٞ ثتـ١ٚ يـ١ ْ

َٝٛإ شٜٓك١ ٚ نؤ١ََيسا بؤ ب١ضْكاضبٛ ٠ٚ١ْٟٚ شٜإ، خؤٟ ١َب١غت ي١ ٜاغان١ ناضا١َٜٞ ٚ خؤغاظزاْٞ تاى ي١ ْ
ٍَ شٜٓك١زا خؤٟ  ٍَ نؤ١ََيسا، ي١ط١ ٍَ خٛزٟ خؤٜسا، ي١ط١ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ تاى غ١ٜت٠ٚ١ ْاٚ نؤ١ََيكا بؤ ٠ٚ١٥ٟ ي١ط١
َٝؿـٓٝاض٠ٟ َــٔ بـ١ نــٛضتٞ ٚ ثـٛخك دــ١ْابٞ يٝصْــ١ٟ        َٜٝٛػـك ز٠ظاب ٥ــ١ّ ث َٝتـ٠ٚ١، بؤٜــ١ َـٔ بــ١ ث َٓٝ بكٛصت

َٞ ٠ٚضططتيَب،   غٛثاؽ.ٜاغاٜٞ غٛٚزٜإ ي
َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ نٛضزغتإ: َٜع ز. سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ ّ.
 

َٜع عبسايػ ّ   قسٜل: َؿطؿ٢ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝـ ١َٖٛٚ ؾت، ١ٜنـ١ّ ؾـ١ن١ًٝ    َٝت، نْٛه١ ٠َٛد١ٖ١ بؤ ١٥ٚإ ث َٝب َٜٞ ي س١ظز٠ن١ّ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ؾٝـ طٛ
َٝت ١ْغــ١ن١    ٚابــعاب ١٥غــباب َٛد١بــ١ َٜٓــسضا نــب َٝــت، بؤٜــ١ ٥ــ٠ٚ١ٟ خٛ ٌَ ٚ ٥ــ١ٚ ْاب ًَــٞ ز٠ضٚاظ٠ٚ ؾ١غــ زاخ

َٞ ١ْؽ  َٜت، نْٛه١ ١٥غباب َٛد١ب١ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ت١غ١يػٛيٞ خاَي١نا١ْ، ز٠َٚٚٝإ َٔ ١ٖضغ َٝٓاٚ ز٠ضٚاظ٠ٟ ث
َٝهـ٠ٚ١ف، نـْٛه١ ٥ـ١ّ            َٟ ث َٞ ْـ١ؽ ٠ٚضبكـط ظؤض ب١ طٛصتاٚ بؤ ١٥ّ ٜاغـا١ٜ ز٠بٝـِٓ ٖـ١ض٠ٖٚا ت١بٝعٝـ١ ١ٖضغـ

١ْؾػٞ ١ْٝ، َـٔ يـ١ َٛزاخ١يـ١ٟ خـؤَٝـ يـ١ َازز٠نـإ بـامسهطز ٥ـ١ّ         قٞ ٜاغا١ٜ ٖٝض ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ١٥َطا
َٜت       قٞ ٜاغا١ٜ زاْطا٠ٚ بؤ َٛعاي١د١ٟ ١٥َطا ١ٜ٠َٟٛٝ زاٚاٜـاْهطز بـاؽ ْـ١نط ًَٞ ٚ ع١ق١بٞ ٚاتـ١ بـ١ٚ ؾـ ع١ق

١َُٝ ط١ٜؿت١ٓٝ ١َِضس١َي١ٟ ١٥خري ز٠ظاصيٝـ قػ١ن١ّ ٖٝض ؾ َٝس٠ن١ّ ٥ َٝت، ضداتإ ي َُٝـ١  ؾ اٜس٠ٟ ١ْٝ، ب١اَلّ ٥
َٜهٞ ط١ٚض٠َإ نطز ي١ٚ ن١غا١ْٟ ن١ َٛعاْاتٞ ٥ـ١َطا  ٞ غ١زض ١ْؾػـٝٝإ ١ٖٜـ١ ١٥طـ١ض تـا ٥ـ١َِطؤ َـٔ نـ١         قا

َٝت ن١ ١٥َطا َٝهِ ١ٖب َٝت َٔ ن١ ؾت َٝت َٔ ن١ خ١َؤنِٝ ١ٖب ٞ ١ٖغتس٠ن١ّ ب١ زٕٚ ؾعٛض ب١ْ١قكِ ١ٖب  قا
   ٞ ــ١ زْٝــاٜٞ َٛدت١َــ١ع ــازٟ ي ــ١ض ٥ٝٓػــا١ْنٞ ع ــ١ٚ ن١غــ١   ١ْؾػــٞ ت١بٝعٝٓــ١ ٖ َٝؿــه١ٚتٛٚ ٥ ــ١زٟ ث َٛع١ق

َٝهٞ        قٞ ١٥َطا َٝـس٠نطز َـٔ ْعٜهـٞ ٖـٝض ١ْخؤؾـ ١ْؾػٞ ١ٜ١ٖ ٠ٚ١٥ٟ ي١ ١َضن١ظٚ ضؤَيٞ بااَلٟ ١ٖٜـ١ ٚاتـإ ي
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َٝت، بؤٜـ١ َـٔ ٥ـ١ٚ ١َٚقؿـ١ ت١غـبٝت ز٠نـ١ّ ١ْٜاغـا١ٜن١         َٜت ٠ٚنٛ ؾ ١ْؾػٞ ١ْمب، نْٛه١ َٛعا١ََي١ّ ز٠نط
َٜكاٟ ١ْؾػٞ ب١ ع١نػقٞ ٖٝض ٥ٝعاؾ١ٟ نطز٠ٚٚ بؤ ١٥َطا ٠ٚ١ ت١عكٝسٟ نطز٠ٚٚ، خؤظط١ ت١ؾطٜعٞ ٜاغاٜٞ ض

١َُٝ َْٛاق١ؾ١ٟ ٠ٚ١٥َإ بهطزبا ٥اٜـا ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ بـؤ ٥ـ١َطا      ًَٝٞ ٚ  قاٞ  ١ْؾػـ١ٝٝ ٜـإ ٥ـ١َطا   قاٞ  زابا ٥ عـ١ق
ع١قــ١بٞ ١٥ٚناتــ١ ْــاٚٚ ٜاغــان١ ز٠طــؤِضزضا ي١ٖــ١ض دٝكاٜــ١ى باغــٞ ١ْخؤؾــٞ ١ْؾػــٞ نطابــا طؤِضاْــسبا بــؤ     

ًَٞ ٚ ع١ق١بٞ ٚ ١ْؾػٞ َت١ت١ٚض ١٥ٚ نات١ ٜاغا١ٜنٞ ١ْخؤؾ١ن١ٚ ت١عطٜؿُإ نطزبا ي َٟ ١ْخؤؾٞ ع١ق ١غ١ض
َٝـط٠          َٝض بٛٚ ز٠غت خؤؾٝؿِ ز٠نطز ي١ يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف ٚ ي١ٖـ١َٛٚ ١٥ٚاْـ١ٟ ب١ؾـساضٜٝإ نـطز، َـٔ ي ب١ ث
ًَٞ ٚ ع١ق١بٞ ٖٝض عٝ قـ١تٞ بـ١ ١ْخؤؾـٞ     َٟ ت١غبٝت ن١ٜٔ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ٜاغا١ٜن١ بؤ ١ْخؤؾٞ ع١ق ز١َ٠ٚ

َٝهـٞ طـ١ٚض٠ يـ١ ٖـ١َٛٚ ١٥ٚاْـ١ٟ ٥ٝٓػـاْٞ عـازٜٔ         ١ْؾػٞ ١ْٝ ٠ٚ  َٝت٠ٚ١ ب١ زاخـ٠ٚ١ ظَٚيُ ٖٝض غٛٚز ْاط١ٜ١ْ
َٝٛغتٝإ ب١ تـ٥١ًٗٝٝـ ْٝـ١ ٖـ١ض٠ٖٚا ١٥ْـساَٞ نـاضإ يـ١ٚ نؤ١ََيكاٜـ١، ٖـ١ض٠ٖٚا غـًٛنٝإ           ضؤَيٝؿٝإ ١ٜ١ٖ ث

َٜت ٠ٚ ٠ٚ١٥ َٛخت١قٝـ ١ْ١ٖ ١َ١٥ ١ْخؤؾٞ ١ْؾػٞ َٟ ٠ٚضْاطري خ١ي١ي١ يـ١   ي١الٟ نؤ١ََيكا٠ٚ سٝػاب ْانط
َٝـت،        َٝهٞ غـًٛنٞ زاْـا٠ٚ ٥ـ٠ٚ١ ب١ضاغـت ز٠ظاْ ٠ٚضططتين ضؾتاض٠ن١ٟ ي١ال١ٜٕ ظؤض٠ٚ١ٜٓ، نْٛه١ ظؤض١ٜٓ ١َْـ١ت

 غٛثاؽ.
َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ نٛضزغتإ: َٜع ز. سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى ؾٛإ.
 
 
 

َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ د ٍ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 ٍَ ١َٖٛٚ ت١ؾػري٠ناْٞ ناى عبسايػ ّ زاّ ١َ١٥ ١ٜى، زٚٚ ب١ضاغك ١٥ٚ ١٥غـباب َٛد١ب١ٜـ١ٟ نـ١    َٔ ي١ط١
            ّ١َٗٝ َٜو، غـ َٞ ٖـٝض تـ١ض٠زٚز َٜـط٠ َـٔ ثؿـتكريٟ ٥ـ٠ٚ١ ز٠نـ١ّ بـ١ب َٜٓسٜاْـ٠ٚ١ ٥ـ١ٚ زٚٚ ز يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف خٛ

َٝري        ًَـ َٜٓسٜٝـ٠ٚ١ ي١غـ١ض ٥ـ٠ٚ١ قػـ١نطا١ٜ ٥ـ٠ٚ١ ب َٝطٟ ث١ضي١َإ خٛ َٝٓـا   ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ٟ د١ْابٞ غهطت ز٠ْكـٞ ٖ
َُٝـ١ ز٠ضَـاْهطز٠ٚٚ     َٝت ب١سكٝك١ت نْٛه١ ١٥ٚ ٜاغا١ٜٟ نـ١ ٥ َٟ ب١ضاغك )تٛؾري ؾطم ايعٌُ( ي٠ٚ١ ١ٖب ْانط

َٝػتا ٚا ٖات٠ٚٛ ب١زاخ٠ٚ١ ٠ٚ١٥ٟ ناى عبسايػ ّ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ ضاغت١ ن١ ١َ١٥ ٜاغاٟ ١ْخؤؾـٞ َـط   قا٢  ١ٖتا ٥
١ًَٝٝ ١ْ َط َٝط٠ ٖاتَٛسقا١ْؾػٞ،  ق٢ع١ق ٠ٚ ي١ َازز٠ناْـسا ب١ضاغـك ظؤض زٚٚض٠ يـ١    ٟ ١ْؾػٞ ١٥ٚا١ْٟ ن١ ي

َٝري ٜـ١عين ز٠غـ١اَلت ْٝـ١    َسقا َٝس٠َي ١َُٝ ب١زاخ٠ٚ١ ٚاٟ ث َٝٔ ٠ٚ١٥ٟ ن١ ٥ ًَ ٟ ١ْؾػ٠ٚ١ٝٝ، ظٜاتط ١٥ٚا١ْٕ ن١ ب
َٝت      َٝري، بـ١اَلّ ب١ضاغـك نـ١ٚاب َٝـس٠َي َٝت ب١زاخ٠ٚ١ ٚاٟ ث َٝٔ ؾ َٝٝإ ز٠َي َٟ ث َٝٝس٠ٚتط َٝٓري ث َٞ ١٥ٚ ْا٠ٚ ب ن١ ز٠ب

ٍَ ثؿـتكريٟ يـ٠ٚ١ٟ       )تٛؾري ؾطم  َٝط٠ ١ٜعين ١َعٓا ْازات ي١ْاٚ ١٥غباب َٛد١ب١نـ١ َـٔ ب١ٖـ١ض سـا ايعٌُ( ي
 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ز٠ن١ّ، ظؤض غٛثاؽ.

َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ نٛضزغتإ: َٜع ز. سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ تاضا خإ.
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َٜع تاضا حتػري ١٥غع١زٟ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝـسا ْـ١بٛٚ      commentإ ظؤض ي١ )ب١ضاغك ناى ؾٛ َُٝـ١ يـ١ْاٚ ٜاغـا١ٜ ت (ن١ٟ ن١ )تٛؾري ؾطم ايعٌُ(، ن١ ٥
ٍَ دٛظ٥ٞ ز١َ٠ٚٚن١ ١ْبٜٛٚٔ ) ١َُٝ ي١ط١ ٍَ      comment)ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٥ ن١ّ ي٠ٚ١ بـٛٚ تـانٛ نـٛضتيَب َـٔ ي١طـ١

َٞ نٛضتطٜؿ١ ) ٗاا سااالت   خًل دٛ َال٥ِ يؿش١ ْؿط١ٝ دٝد٠ لساع ؾٝبػ١ٝ ٖاٚب١ؾِ، ب١اَلّ ١٥ط١ض ب١ّ ؾه١ًب
 غٛثاؽ.املسق٢ ايٓؿطٝني ٚ لٛؾري سكٛقِٗ املد١ْٝ ٚ ايكا١ْْٝٛ، يرا غسع ٖرا ايكإْٛ ، 

َٜع  َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ نٛضزغتإ:ب١ِض  سػٔ ستُس غٛض٠/ د
 ناى ١ْشاز ؾ١ضَٛٚ.

:َٞ َٜع ١ْشاز ععٜع غٛضَ  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ قػ١ناْٞ ناى عبس ٍَ          َٔ تاضاز١ٜ٠نٞ ظؤض ي١ط١ ايػـ ّ بـّٛٚ ب١ضاغـك بـ١ ْػـب١ت ٥ـ١ٚ قاْْٛـ١، بـ١اَلّ ي١طـ١
٠ٚ١٥ؾسا ٠ٚ١٥ تاظ٠ قا١ْْٛن١ ت١ٚاٚ ٥ـٝن بـ١ؽ بـ١ ْػـب١ت ١٥غـباب َٛدٝبـ١ َـٔ ٥ـ٠ٚ١ٟ يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف           
َٝهِ زاِضؾـتبٛٚ س١ظز٠نـ١ّ ١٥طـ١ض َتـ٠ٛدٝٗدي يٝصْـ١ٟ           َُٝباؾ١، بـ١اَلّ زٜػـا١ْن١ ب١خؤؾـِ ؾـت زاِٜطؾت٠ٚٛ ث

عاْٞ املسٜض ايٓؿطٞ َأ سايا١ٍ ْؿطا١ٍٝ َكاطسب١ ٚ املعاًَا١ ايػاري ايؿاشٝش١ َأ قباٌ          بإيٓعس ملا ٜٖاٚب١ف )
اجملتُع ٚ ادْتٗانات اييت لسلهب عكا٘ ٚ بػٝا١ َٛادٗا١ ٖارٙ املعاْاات ٚ زؾاع اؿٝاـ عٓا٘ ٚ معااد٠ لأًٖٝا٘ ٚ           

 ثاؽ.يٛدٛد ؾساٍؽ لػسٜعٞ يف ٖرا اجملاٍ، ؾكد غسع ٖرا ايكإْٛ ، ضٛ
َٜع ز. سػٔ ستُس غٛ َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ نٛضزغتإ:ب١ِض  ض٠/ د

 ث١ضيإ سإ ؾ١ضَٛٚ.

َٜع ث١ضيإ عبسايهطِٜ عبسايكازض:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٟ ٜـ١عين ٖـ١ض    َٝط٠ ٠ٚ١٥ٟ ناض٠غ١ضز٠نط َٓٝـ ثؿكريٟ ضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ز٠ن١ّ، نْٛه١ ب١ضاغك ي
غـك ٖـ١ض نـ١ؽ يـ١ نؤَـ١َيكا باْكٝؿـٝإ ْانـات بـؤ         ٠ٚ١٥ قػ١ٟ غ١ض ٠ٚض٠ق١ٜ١، زابٝٓهطزْـٞ ٖـ١يٞ نـاض ب١ضا   

ناضنطزٕ، ١ٜنـ١زتاض ٖـ١ز٠ؼي ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ نـ١ٝ ٖـؤٟ ز٠ضنـٛاْسْٞ ٥ـ٠ٚ١ ناض٠غـ١ضنطزٕ ٚ ت٥١ًٗٝهًطزْٝاْـ١           
َٜو     َٝهٝإ ٖـ١بٛٚ بـ١ؽ بـ١ٖؤناض َٝػتا بامساْهطز ٚشيإ ١٥ٚا١ْ ٥ٝؿ َٝـ ٥ ١َُٝ ث ط١ِضا٠ٚ١ْٜإ بؤ ْاٚ نؤ١ََيكا، ٥

ٕٛٚ ٥ٝؿ١ن١ٜإ ي١ز٠غتسابٛٚ ٥اٜا ب١ َؤَي١تبٛٚ ب١ نٝبٛٚ بؤ١ٜ زٚٚباض٠ ت٥١ٝـسٟ  تٛٚؾٞ ١ْخؤؾٞ ١ْؾػٞ بب
َٝطاْـ١ ب١ضاغـك ٖـٝض ٥ٝذـاب       ضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ز٠ن٠ٚ١َ١، ١ٖض٠ٖٚا ٠ٚ١٥ف زابٝٓهطزْٞ ١ٖيٞ نـاض ي

َٝت، غٛثاؽ.  ْانات ٚدٛزٟ ١ٖب
َٜع  َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ نٛضزغتإ: ب١ِض  سػٔ ستُس غٛض٠/ د

 ٖاٚب١ف ؾ١ضَٕٛٚ.يٝص١ْٟ 
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٟ ١َ١٥ ٜاغاٟ ١ْؾػ١ٝٝ ٜإ ٜاغـاٟ   َٝج١ِضاْس، ب١اَلّ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ظؤض قػ١ز٠نط ١َُٝ ٜاغان١َإ ت ١ٖض ن١ْس٠ ٥
ًَٞ ١ٜ١ٖ ي١ال١ٜنٝؿ٠ٚ١ َٝهٞ ع١ق َٝٔ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ٖٝٞ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ خ١ي١ي ١ًَٝٝ؟ ي١ال١ٜن٠ٚ١ ز٠َي َٝٔ بـ١ؽ   ع١ق ز٠َي

ًَٞ ْٝـ١، ٜـ١عين َٛؾـه١ٜ١ًٝنٞ ٥ؤضطـاْٞ      َٝت ١ْخؤؾ١ٝٝنٞ ١ْؾػ١ٝٝ خؤ ع١ق َٝت زاْطا٠ٚ، باؾ١ خؤٟ ؾ بؤ ؾ
َٝـٞ ١٥َـ١ ١ْخؤؾـٞ      ًَ َٝو ١ْٝ دٝاٜه١ٜتـ٠ٚ١ ب َٝت ١ْخؤؾ١ٝٝنٞ ١ْؾػ١ٝٝ، ١ٜعين ١َ١٥ ؾت ١ْٝ َٛؾه١ًٝن١ ؾ

 َٞ ًَــ َٞ بابؤَــإ دٝاناتــ٠ٚ١ ب َٞ ز٠تــٛاْ ًَٝٝــ١ ٥ــ٠ٚ١ٜإ ١ْؾػــ١ٝٝ، نــ ًَٝري؟  ع١ق ٥ــ١ٚ ١ْخؤؾــٝا١ْ ١ْخؤؾــٞ عــ١ق
َٝه١َي١ ١ٜعين ْـاتٛاْٞ بـ١ٚ سـ١ز٠ دٝاٜه١ٜتـ٠ٚ١، زٚاٟ ٥ـ٠ٚ١ ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ َاززاْـ١ شَاض٠ٜـ١نٞ ظؤض           َٝهٞ ت ؾت
َٜٝٛػت ب٠ٚ١ ز٠نات ن١ تؤ ب١ ٥ًٝعاَٞ زاخًٞ به١ٟ، ١ٖض٠ٖٚا ١ْخؤؾـٞ ْؿػـٝـ    ١ْخؤؾٞ ١ْؾػٞ ١ٖٕ ن١ ث

َٝـت ٖـ١ض بـ٠ٚ١ ناض٠غـ١      َٞ نـ١ بـ١ )غاٜهؤغـ١ض٠ثٞ(ب٠ٚٛ بـ١ ناض٠غـ١ضٟ ز٠ضْٚٚـٞ،       ١ٜ١ٖ ي١ٚا١ٜ١ْ ٥اغـإ ب ضب
 غٛثاؽ.

َٜع  َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ نٛضزغتإ:ب١ِض  سػٔ ستُس غٛض٠/ د
 ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ ٠ٚظٜط.

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك: َٜع ز. ض  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝه١ ي١  َُٝٛا١ٜ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١ٜن َٝؿ١نٞ ت١بع١ٕ ث ٜاغا دٛا١ْناْٞ ١٥ّ ث١ضي١َا١ْ ن١ زآٜا٠ٚ، نْٛه١ ٥ـ١ّ  َٔ ث
َُٝــ١ ١َٖاْــ١ يــ١ قــش١ ظؤضبــ١ٟ قــاْْٛٞ نــؤْٔ، ٥ــ١ّ ٜاغــا١ٜ   َٜهدػــتين ٥ٝؿــ١ ٥ــ١ٚ قاْْٛاْــ١ٟ نــ١ ٥ ٜاغــا١ٜ ض
ــٞ ٠ٚ ثاضاغــتين َاؾــ١ناْٞ      ــٞ ٚ ي١بــ١ٜين ١٥َٛغ١غــ١ٟ ز٠ضْٚٚ ــ١ٜين ثعٜؿــهٞ ز٠ضْٚٚ ضٜهدػــتين ٥ٝؿــ١ ي١ب

َٝػـتا ٜ    َٝو نـ١           ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚـ١، ٖـ١تا ٥ َٜو ٜـإ ثعٜؿـه َٞ ناض١َْـس ًَـ اغـا١ٜى ْـ١ب٠ٚٛ ٥ـ١ٖٚا بـ١ غـ١ضحيٞ ب
َٞ بعاب ١٥ٚ  َٝو قػ١ز٠ن١ّ ز٠ب َِٜ ي١غ١ض ١َٚظٚع َٟ ب١ زازطا، زٚٚ َٔ ن١ ز َٟ ز٠ز٠ض غ١َي١ت ز٠نات غذٔ ز٠نط
َٜتـ٠ٚ١،              َٞ )غ١ض٠غـُٝٝا( ١ْخؤؾـٞ غـ١ض٠تإ ْاٜكط َٝهـ١ يـ١ّ َا٠ٜٚـ١ ٖـات٠ٚٛ ز٠َيـ ١ْخؤؾـ١ٝٝ غـ١ض بـ١ ض ططٚث

َٝهٞ )غ١ ض٠غُٝٝا( غ١ض٠تإ ١ْٝ ١ْخؤؾٞ )ْريؤيؤدٞ ع١ق١بٞ ١ْؾػٞ ١ْٝ( ١ْخؤؾٞ ز٠َاض ظاْٞ ٥ٝدتكاق
 َِٝ َٜين بؤ ٠ٚ١٥ٟ ْاٚت بٓ َٞ غٛ ٍَ ز٠ب َٝٓر غا َٜـِ باغـٞ      )طبٝب عؿيب ، دٝا١ٜٝ ث ١ٜعين ب١ضاغـك َـٔ نـ١ ز

َٜعَسا ١َؾطٚظ٠ )ن غٝؿٝه١ؾٔ(ن١ بـعاب َـ١ؾطٚظ٠ ت١غـٓٝؿ١ن    ٍَ ض ١ بـعاب، بـعاب ٥ـ١ّ    )تؤثٝو( ز٠ن١ّ ي١ط١
ًَٞ ْـــاتٛاْٞ    َٜبـــاظ ضاغـــت ز٠نـــات ١ْخؤؾـــٞ ١ْؾػـــٞ ٚ عـــ١ق َٞ ز. ض َٝهسا١ٜ، بـــ١َي ١ْخؤؾـــ١ٝٝ يـــ١ ض ت١غـــٓٝؿ
ًَٞ ي١ز٠غـت بـسات، بـ١اَلّ           َٞ ي١ٚا١ْٜـ١ عـ١ق َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ٠ٚ١٥ٟ ن١ تٛٚؾـٞ ١ْخؤؾـٞ ز٠ضْٚٚـٞ ز٠بـ دٝابهط

َٞ ي١ب١ض ١٥ٚ َٞ ١ْخؤؾٞ ز٠ضْٚٚٞ ب ًَٞ ن١ّ ب َٝهـ١اَل٠ٚ ٠ٚ     ؾ١ضت ١ْٝ ٠ٚ١٥ٟ ع١ق َٝهٞ ت ٠ ٥ـ١ّ )تؤثٝهـ١( تـؤثٝه
َٔ ز٠غتدؤؾٞ ي١ٜه١ ب١ٜ١ن١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ ٚ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ ٚ يٝصْـ١ٟ ٖاٚبـ١ف ز٠نـ١ّ       
َٜهس٠خات ب١ ٜاغا، خؤظط١ نات ١ٖبٛٚا١ٜ ١َٖٛٚ ٜاغاناْٞ ثاضاغتين  ب١ضاغك ١َ١٥ ٜاغا١ٜن١ ناضٟ ثعٜؿهٞ ض

ف ٚ ناض٠غــ١ضنطزْٞ ١ْخؤؾ١ٝٝناْٝؿــُإ ٠ٚنــٛ ٥ــ١ّ ٜاغــا١ٜ     ْــ١خؤف ٚ ٖــ١َٛٚ ٜاغــاناْٞ َــاؼي ْــ١خؤ    
َٜهبدػتا١ٜ، ظؤض غٛثاؽ.  ض
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َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 يٝص١ْٟ ٖاٚب١ف زاِضؾت٠ٚ١ٓتإ بؤ ١٥غباب َٛد١ب١، ؾ١ضَٕٛٚ.

َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ ٥ــ١ّ زا  َُٝــ١ ي١طــ١ َاأ أدااٌ محاٜاا١ سكااٛم املسقاا٢ ايٓؿطااٝني ٚ لااأَني ايعٓاٜاا١ ايؿااش١ٝ ٚ    ِضؾــت٠ٚ١ٜٓٔ )٥
اددتُاعٝاا١ هلااِ ٚ معاااد٠ لأًٖٗٝااِٗ نػااسحي١ ؾعاياا١ ْٚػااط١ يف اجملتُااع، َاأ أدااٌ ذيااو غااسع ٖاارا ايكااإْٛ ،  

 ثاؽ.ضٛ
َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

ٍَ )ع ٍَ زاٜـ١؟ ز٠غـت      دب١ غباب َٛنؤٟ َازز٠ناْٞ ٜاغان١ ي١ط١ َٞ ي١طـ١ َٝػتا ز٠خي١َ١ ز٠ْكـ٠ٚ١، نـ َٜعإ ٥ ، ب١ِض
ٍَ زا١ْٝ؟ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظناتـ٠ٚ١، )  َٞ ي١ط١ ( نـ١ؽ ي١ط١َيـسا ْٝـ١، ظؤض غـٛثاؽ،     1ب١ضظنات٠ٚ١ ظؤض غٛثاؽ، ن

َٝس٠ن١ٜٔ ٜاغا١ٜنٞ ٠ٚنـ  ٛ ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، غٛثاغٞ ١ٜن١ ب١ٜ١ن١تإ ز٠ن١ٜٔ، ز٠غتدؤؾٝتإ ي
د١ْابٞ ٠ٚظٜـط باغـٝهطز ٜاغـا١ٜن١ خعَـ١تٞ ؾـطحي١ٜ١نٞ طـطْط ٖـ١ض٠ٖٚا َـاؼي ١ْخؤؾـٞ ١ْؾػـٞ ز٠نـات،            

َٝػتاف قػ١ بؤ د١ْابٞ ٠ٚظٜط ؾ١ضَٛٚ. ٥ 
 
 
 

َٜه١ٚت س١َ١ ضؾٝس/ ٠ٚظٜطٟ ت١ْسضٚغك: َٜع ز. ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜعتإ ٚ ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ٚ ي١ ي ٝص١ْٟ ٖاٚب١ف ٚ ١ٜن١ ب١ٜ١ن١ٟ ١٥ْساَاْٞ َٔ ز٠غتدؤؾٞ ي١ ب١ِض
َٝؿدػـذي ٚ     َٝت١ ٖـؤٟ بـ١ض٠ٚزإ ٚ ث َٜع ز٠ن١ّ ٠ٚ غٛثاغتإ ز٠ن١ّ، ٖٝٛازاضّ ن١ ١٥ّ ٜاغا١ٜ بب ث١ضي١َاْٞ ب١ِض
خعَــ١تهطزْٞ خعَــ١تكٛظاضٟ ت١ْسضٚغــتٝٞ ز٠ضْٚٚــٞ يــ١ زاَــ١ظضا٠ٚناْٞ ٚظاض٠تــٞ ت١ْسضٚغــك سهَٛــ١تٞ   

َُٜٞ نٛضزغتإ، ظؤض غٛثاغتإ ز٠ن  ١ّ.١ٖض
َٝكطٟ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ نٛضزغتإ: َٜع  سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

َٝط ) َٝٓري تا ب١ٜاْٞ ناتصَ  (.11نؤتاٜٞ ب١ زاْٝؿت١ٓن١َإ ز٠ٖ
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ                  ز.سػٔ ستُس غٛض٠                           غت اظيس عبسار                ؾط  
َٝكطٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ي١َاْٞث١ضغ١ضؤنٞ                 ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطام - ع   ع
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 ( 37ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٞ ؾ١ػي١ َٜه١ٚتٞ  غ  3171\5\37ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (21ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )

 َٞ َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١غ  37/5/3171 ض

َٝط )   ــصَ ٟ (ٟ 11نات ــ٠ِٛضؤ َٝـ ْٝ ــ َٞ  ضؤشٟ ث ــ ــ١ػي١غ ــ١ٚتٞ  ؾ َٜه ــ١َاْٞ  21/5/2113ض ــتإ  ث١ضي  -نٛضزغ
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ضؤنٞ  ز.اضغ ٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ع َٜع ز. سػـٔ ست   بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ ُـس  بـ١ِض

َٝكطٟ غ١ضؤى ٚ،  َٝطٟ      غٛض٠ د َٜع ؾطغـت عظيـس عبـسار غـهطت ٕ بـ١ِض خـٛيٞ   (21ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا
ّ١َٝٝ  ( ٟ خؤٟ ب١غت.2113, غاَيٞ )غ

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

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (21ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بِطٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) َٜه١ٚتٞ 11غ َٞ ؾ١ػي١ ض َٝـ ٠ِْٛٝضؤٟ ضؤشٟ غ ١ٜ٠َٛٝ  زا 21/5/2113(ٟ ث ب١ّ ؾ

َٝت:  ب
َٜع٠ضاٜـ١تٞ       -1 ١ََٝٝٞ ٜاغـاٟ ثاض َٝؿـٓٝاضٟ ٜاغـاٟ ٖـ١َٛاضنطزْٞ غـ َُٜٞ   خػت١ٓضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطزْٞ ث يـ١ ٖـ١ض

 .1999(ٟ غاَيٞ 17نٛضزغتإ شَاض٠ )
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َٜع٠ضإ         -2 ١ََٝٝٞ ٜاغـاٟ غـٓسٚقٞ خا١ْْؿـٝين ثـاض خػت١ٓضٚٚ ٚ طؿتٛنطزْٞ ثـطؤش٠ ٜاغـاٟ ٖـ١َٛاضنطزْٞ غـ
 .1999(ٟ غاَيٞ 18شَاض٠ )

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

١ََٝٝٞ         ب١ْاٟٚ ط١يٞ نٛضزغتإ، زاْٝؿـتين  َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ، خـٛيٞ غـ  ٥ـ١َِطؤَإ ز٠غـت ثـ
َٜـساْٞ ز٠ّٚٚ، شَـاض٠ٟ زاْٝؿـذي )     ( 21/5/2113( ضؤشٟ زاْٝؿـذي ) ١ٖ21َيبصاضزٕ، غاَيٞ نٛاض٠ّ، خـٛيٞ طط

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝ (ٟ ٖــ١َٛاضنطاٟٚ غــاَيٞ 1( يــ١ ثــ١ِٜط٠ٟٚ ْــاٚخؤٟ شَــاض٠ )21(ٟ َــازز٠ٟ )1ٞ سٛنُــ١ناْٞ بِططــ١ٟ )بــ١ث

َٝطام، ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ بِطٜاضٜسا ب١ضْا١َٟ ناضٟ زاْٝؿتين  -ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ 1992 ع
َٝط ) 21شَــاض٠ ) ١ََٝٝٞ ١َٖيبــصاضزٕ يــ١ ناتــصَ ٣َٚ 11(ٟ ٥اغــاٜٞ خــٛيٞ غــ َٝـ ْٝــ٠ِٛض َٞ ؾــ١َ١ (ٟ ثــ ضؤشٟ غــ

َٜه١ٚتٞ  َٝت: 21/5/2113ض ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ
1-         َُٜٞ َٜع٠ضاٜـ١تٞ يـ١ ٖـ١ض ١ََٝٝٞ ٜاغـاٟ ثاض َٝؿـٓٝاضٟ ٜاغـاٟ ٖـ١َٛاضنطزْٞ غـ خػت١ٓضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطزْٞ ث

 .1999(ٟ غاَيٞ 17نٛضزغتإ شَاض٠ )
١ََٝٝٞ ٜاغـاٟ غـٓسٚقٞ خا١ْْؿـٝين ثـا        -2 َٜع٠ضإ خػت١ٓضٚٚ ٚ طؿتٛنطزْٞ ثـطؤش٠ ٜاغـاٟ ٖـ١َٛاضنطزْٞ غـ ض

 .1999(ٟ غاَيٞ 18شَاض٠ )
 زاٚا ز٠ن١ٜٔ ي١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ؾ١ضَٕٛٚ بؤ غ١نؤٟ يٝص١ْنإ، ؾ١ضَٛٚ.

 
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضيـ١َإ، يٝصْـ٣١ ٜاغـاٜٞ ضاثـؤضتٞ خـؤٟ ١ٖٜـ١ ي١غـ١ض ثطؤش٠نـ١، بـ١ ٖـ١ضزٚٚ ظَـاْٞ             ب١ِض

َٝهٝـإ   ع١ض٠بٞ ٚ نٛ َٜع٠ضاْٞ نٛضزغـتإ ضاثؤضت ضزٟ، ٥اَاز١ٜ٠، ي١ب١ضز٠َتا١ْ، غ١ِض٠ضاٟ ٠ٚ١٥ف غ١ْسٜهاٟ ثاض
َٝبٝين خؤٜإ ي١غـ١ض ثؿـتكريٟ نطزْـٞ     ٥اضاغت٣١ ث١ضي١َإ نطزبٛٚ، زاب١ؾهطا ي١غ١ض ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ت

َٝؿـه١ف   ثطؤش٠ن١ زاٜـ١، َـازز٣٠ ١ٜنـ١َٞ ثطؤش٠نـ١ نـ١ ي١الٜـ١ٕ شَـاض٠ٟ ٜاغـاٜٞ ١٥ْـساَاْٞ ث١ض          ي١َاْـ٠ٚ١ ث
:١ٜ٠َٛٝ  نطا٠ٚ ب١ّ ؾ

   َٔ ايكإْٛ ٚ حيٌ قًٗا َا ًٜٞ:4املاد٠ االٚىل:  لًػ٢ املاد٠ )

  :4املاد٠ )
ٜؿتح قطِ احملاَاا٠ قأُ املعٗاد ايككاا٥ٞ يٝهإٛ اضاضاّا يًتطاٜٛس املٗاه ٚ ايتأٖٝاٌ ملُازضا١ احملاَاا٠ يف             اٚاّل: 

 االقًِٝ.
مماث١ً يكطِ احملاَا٠ يف املعٗد ايككا٥ٞ ؿني ؾتح بان ايكبٍٛ يف املعٗد ٚؾل  يًٓكاب١ ؾتح دٚزات لأ١ًٖٝٝ ثاّْٝا:

 ْؿظ ايػسٚط ايٛازد٠ يف ايؿكس٠ )ثايجّا  َٔ ٖرٙ املاد٠  ٚ ٜٓعِ ذيو بٓعاّ خاف ٜؿدزٙ فًظ ايٓكاب١.
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٠ يف املعٗاد  ٜػرتط ؾُٝٔ ٜاسخـ يا٘ اصاٚيا١ املٗٓا١ الٍٚ َاس٠ يف االقًاِٝ إ جيتااش بٓذااح قطاِ احملاَاا           ثايجّا:
 ايككا٥ٞ اٚ ايدٚز٠ ع٢ً إ ٜهٕٛ ايكبٍٛ ٚؾل ايػسٚط ايتاي١ٝ:

ساؾاّل ع٢ً غٗاد٠ ايبهايٛزٜٛع يف ايكإْٛ َٔ اسد٣ اؾاَعات املعرتف بٗا يف االقًِٝ ٚ ايعسام ٚ َا ٜعادهلا  -1
 ٚؾكّا السهاّ ايكٛاْني ايٓاؾر٠.

 سام بؿٛز٠ دا١ُٝ٥.ايع –إ ٜهٕٛ عساق٢ اؾٓط١ٝ ٚ َكُّٝا يف نٛزدضتإ  -2
 إ ٜتُتع باال١ًٖٝ ايكا١ْْٝٛ ايها١ًَ. -3
غري َتذاٚش اـُطني َٔ ايعُس اال اذا ضابل إ َاازع احملاَاا٠ ٚ ناإ َطاذاّل يف دادٍٚ ايٓكابا١ اٚ َاازع          -4

ضآٛات  ايككا٤ اٚ االدعا٤ ايعاّ يف االقًِٝ اٚ نإ عكّٛا يف اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ملاد٠ ايكإْٛ ملد٠ ال لكٌ عأ ضابع   
 يف االقًِٝ ع٢ً إ ال ٜتذاٚش اعُازِٖ عٔ ثالث١ ٚ ضتني ض١ٓ.

 قُٛد ايطري٠ ٚ ايطُع١ ٚ اٖاّل يالسرتاّ ايٛادب ملُازض١ امل١ٓٗ. -5
 غري قهّٛ ظسا١ ك١ً بايػسف. -6
 غري قاٍ ع٢ً ايتكاعد  يعدّ ؾالسٝت٘ يًدد١َ بطبب َسض عكاٍ ال ٜسد٢ َٔ غؿا٥٘. -7
َأ اساد٣ ايٓكاباات بطابب لأدٜبااٞ اٚ اْكاباطٞ اٚ َؿؿاٍٛ َأ ايٛظاا٥ـ ايعاَا١ ٚ           غري َػاطٛن امسا٘    -8

 اـاؾ١ باضبان ك١ً بٓصا١ٖ اير١َ اٚ االدان ايعا١َ.
ال جيٛش اؾُع بني ايعك١ٜٛ يف ْكابا١ احملااَني يف نٛزدضاتإ ٚ عكا١ٜٛ اٜا١ ْكابا١ اخاس٣ يًُشااَني يف          ضابعا :

 ايعسام.
١ٜ٠َٛٝ ن١ ي١ ثطؤش٠ن١زا ٖاتٝٝـ١،  د١ْابٞ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، ١٥ْسا َٜٓس١ٜ٠ٚ١ْ ب١ّ ؾ َاْٞ ث١ضي١َإ، ١٥ٚ خٛ

َٜٓسَا٠ٚ١ْ. ١َُٝ ز٠غتهاضضيإ ١ْنطز، نٛ ٖات٠ٚٛ ١٥ٚا خٛ  ي١ال١ْٜٞ ظَا١ْٚا٠ٚ١ْٝٝ، ٥
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ب١نٛضز١ٜٝن٣١.
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

َٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ. ب١ِض

َٜع٠ضإ، شَــاض٠ ) ١َّٝٝ، ٖــ١َٛاضنطزْٞ ٜاغــاٟ ثــاض ، َــازز٣٠ ١ٜنــ١َٞ ثطؤش٠نــ١، 1999(ٟ غــاَيٞ 17ٜاغــاٟ غــ
َٜت٠ٚ١: َٝٞ ز٠طط َٜت ٚ ٣١َ١٥ خٛاض٠ٚ٠ د  َازز٣٠ نٛاض٠ّ ي١ ٜاغا١ٜن١ الز٠زض

 (:4َازز٣٠ )
َٜت٠ٚ١ بؤ ٥ـ٣٠ٚ١  َٜع٠ضا١ٜتٞ ي١ ث١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ ز٠نط َٝؿدػـذي ٚ      ١ٜن١ّ: ب١ؾٞ ثاض َٝتـ١ ب١َٓاٜـ١ى بـؤ ث بب

َُٜٞ نٛضزغتإ. َٜع٠ضا١ٜتٞ ي١ ١ٖض  ٥اَاز٠نطزٕ بؤ ناضٟ ثاض
َٜت٠ٚ١ خٛيٞ ٥اَاز٠ناضٟ  َٜع٠ضإ بؤٟ ١ٜ١ٖ تا ١٥ٚ نات٣١ ٠ٚضططتٔ ي١ٚ ث١ضياْكا١ٜ ز٠نط ز٠ّٚٚ: غ١ْسٜهاٟ ثاض

َٜع٠ضاٜـ١تٞ ثـ١ضياْكاٟ       َٜع٠ضا١ٜتٞ بهات٠ٚ١، نـ١ ٖاٚن١ؾـين ب١ؾـٞ ثاض َٝـت ٚ ب١ٖـ١َإ   بؤ ب١ؾٞ ثاض زاز٠ٚضٟ ب
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َٜت       َٜهـس٠خط َٜهٞ تاٜبـ١ت ض ١ََٝٝٞ ١٥ّ َازز١ٜ٠زا ٖات٠ٚٛ، ٥ـ٠ٚ١ف بـ١ ثـ١ٜط٠ٚ ١٥ٚ ١َضدا٣١ْ ن١ ي١بطط٣١ غ
 ن١ ١٥صت١َْٛٞ غ١ْسٜها ز٠ضٟ ز٠نات.

َٜت غـ١ضن١ٚتٛٚا١ْ يـ١             َٝـس٠زض َٜع٠ضاٜـ١تٞ ث ١َّٝٝ: ١َضد١ ٥ـ١ٚ ن١غـ١ٟ نـ١ بـؤ ١ٜنـ١زتاض َؤَيـ١تٞ نـاضٟ ثاض غ
َٜع٠ضا َٞ ٠ٚضطـطتٓٝـ    ب١ؾٞ ثاض َٝت، ز٠بـ َٜع٠ضإ ز٠ضنـٛٚب ١ٜتٞ ث١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ ٜإ خٛيٞ ٥اَاز٠نطزْٞ ثاض

َٝت: َٝٞ ١٥ّ ١َضدا٣١ْ خٛاض٠ٚ٠ ب  ي١ ث١ضياْكا ٚ خٛي١ن١ ب١ث
َٝـطام بـ١    -1 َِٜ ٜإ يـ١ ع َٝو ي١ٚ ظاْهؤٜا٣١ْ ن١ ي١ ١ٖض َٝت ي١ ٜاغا، ي١ ١ٜن ١َٖيكطٟ بِطٚاْا٣١َ ب١نايؤضٜؤؽ ب

َٝٞ سهـَٛٞ ٥ـ١ٚ ٜاغـاٜا١ْٟ ناضٜـإ       ؾ١ضَٞ ْاغطا٠ٚ، ٜا َٝـت بـ١ث َٝت ن١ ٖاٚتاٟ ١٥ٚا١ْ ب َٝو ب ٕ ز٠ضنٟٛٚ ب١ؾ
َٜت. َٞ ز٠نط  ث

َٝت. -2 َٞ ب ١ٜ٠َٛٝنٞ ١َٖٝؿ١ٜٞ ْٝؿت١د َُٜٞ نٛضزغتاْسا ب١ؾ َٝت ٚ ي١ ١ٖض َٝطاقٞ ١ٖب َٞ ض٠ط١ظْا٣١َ ع  ز٠ب
َٝت. -3 َٝٗاتٟٛٚ ٜاغاٜٞ ت١ٚاٟٚ ١ٖب  ي
َٝجـ١ِض ْـ١بَٝ   45ت١َ١ْٞ يـ١ )  -4 ٍَ ت َٜع٠ضاٜـ١تٞ         ( غـا َٝؿـن نـاضٟ ثاض َٞ ث ت، ١٥طـ١ض ت١َـ١ْٞ طـ١ٚض٠تط بـٛٚ ز٠بـ

َٝـت ٜـاخٛز نـاضٟ زاز٠ٚضٟ ٜـإ زاٚانـاضٟ طؿـك          َٜع٠ضإ تؤَـاض نطاب َٝت، ْاٟٚ ي١ خؿت٣١ غ١ْسٜهاٟ ثـاض نطزب
َِٜ، ٜـإ ب١الٜـ١ْٞ نـ١ّ َـا٣٠ٚ )      َٝت ي١ ٖـ١ض َٝـص٣ يـ١ َـازز٣٠ ٜاغـا ١٥ْـساّ          7نطزب ٍَ يـ١ ز٠غـت١ٟ ٚاْـ١ ب ( غـا

َٝت َِٜ ٚ ت١َ١ْٝؿٞ ي١ ) بٛٚب َٝت.63ي١ ١ٖض ٍَ ظٜاتط ١ْب  ( غا
َٜٝٛػت١. -5 َٝت ن١ بؤ ناضٟ ثٝؿ١ن١ ث َٜع ب َٝك٣١ ض َٝت ٚ د  ْاٚباْط ٚ ض٠ٚؾك باف ب
َٝت ن١ ٥ابِطٚ -6 َٝو سهّٛ ١ْزضاب َٝت. ٚب١تاٚاْ َٝت ٜإ ي١ن١زاض ب  ب١ضب
َٝــ      -7 ــ٣١ ٥َٛ ــ١ ناض٠ن ــ١ ي َٞ، ن ــ١نطاب ــري ْ ــ١خت٠ٚ١ خا١ْْؿ ــ١ٝٝنٞ غ ــ١ٖؤٟ ١ْخؤؾ َٞ  ب ــ ــانب٣٠ٚ١ْٚٛ ي سٟ ن

َٜت.  ١ْنط
َٜهٞ ْا زضٚغـت يـ١    -8 ٌَ بٕٛٚ ي١ ٠ٚظٜؿ١ طؿت١ٝنإ، ب١ٖؤناض َٞ نطزٕ ٜإ ؾ١غ ب١ٖؤٟ ض٠ٚؾت ْعَٞ ٜإ ت١َ

َٝت٠ٚ١. َٝو ي١ غ١ْسٜهانإ ١ْغِطاب  ١٥غتؤ ثانٞ ٜإ زاب١ْٛضٜك طؿك ْاٟٚ ي١ ١ٜن
َٜع٠ضإ ي١ نٛضزغتا َٞ ١٥ْسا١َٝتٞ ي١ غ١ْسٜهاٟ ثاض ٍَ ١٥ْسا١َٝتٞ ١ٖض غ١ْسٜها١ٜنٞ تطٟ نٛاض٠ّ: ْاب ٕ ي١ط١

َٜت٠ٚ١. َٝه٠ٚ١ نؤ بهط َٝطام ث َٜع٠ضإ ي١ ع  ثاض
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ.
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
 طز٣٠ٚ١ْ غٝاغ١ن٣١، غٛثاؽ.يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ثؿتكريٟ ي١ َازز٠ن١ ز٠نا، زٚاٟ نانه

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ْٛقت٣١ ْٝعاَت ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ ناى عُط.
َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ِض
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝب٣١ٝٓٝ ن١ نـاى ز. ٥ـاضاؽ زاٟ بـ١ ْٛقتـ٣١ ْٝـعاّ، ٥ـ٠ٚ١ ي١غـ١ض ضاثؤضت١نـ٣١ يٝصْـ٣١ ٜاغـا١ٜٝ، ٥ـ١ٚ             ١٥ٚ ت
َٜٓسٜـ٠ٚ١ ظؤض تـ١ٚا٠ٚ، )       ١٥ ًَٞ ثطؤش٠نـ١ نـ١ نـاى عـْٛٞ خٛ ( ٖـات٠ٚٛ  ١َ45ٟ ال١ٜ، ضاغت ز٠نا، ب١اَلّ ي١ ١٥قـ

عــَٛط يــ١ ؾ١قــ١ض٠ نــٛاضزا، بــ١اَلّ ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ ز. ٥ــاضاؽ الٜــ١تٞ ضاثؤضت١نــ٣١ يٝصْــ٣١ ٜاغــا١ٜٝ، بؤٜــ١ ٖــٝض   
 دٝاٚاظ١ٜٝنٞ ١ْٝٝ، غٛثاؽ.

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
َٜعاْـ١ ْاٜٚـإ ْٛٚغـطا٠ٚ )٥اؾـك خـإ،        َٝٔ، ظؤض غٛثاؽ، ٥ـ١ّ ب١ِض ًَ َٟ قػ١ بهات؟ تها١ٜ ْا٠ٚناْتإ ب َٞ ز١ٜ٠ٚ ن
ٍَ خـإ، نـاى عبسايػـ ّ،           غؤظإ خإ، ناى بطٖإ، ناى عبساي١ً، ز. عُـط، نـاى ٥ـاضاّ، بـ١ؾطٜٔ خـإ، غـ١ضطٛ

ٍَ، ز.      َٝطز َٜبـاظ، نـاى       ٖاش٠ خإ، ناى يكُإ، ث١ضيإ خـإ، ثـ١ضٜٚٔ خـإ، نـاى ؾـ ٥ـاضاؽ، نـاى خٛضؾـٝس، ز. ض
.َٞ ًَ  ناضزؤ، ١٥ظري خإ(، ز. اظيس ْٛقت٣١ ْٝعاَت ١ٖبٛٚ؟ ؾ١ضَٛٚ بٝ

َٜع ز. اظيس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ضاغت١ دٝاٚاظٟ ١ٖٜـ١ يـ٣٠ٚ١ نـ١ يـ١      َٜٓسض َِٝ باؾ١ ض٥٠ٞ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ي١غ١ض َازز٠ن١ غٛ ث
ٍَ ٣٠ٚ١٥ ن١ ض٥٠ٞ يٝص٣١ْ ٜاغا١ٜٝ، ١ّٖ زاِضؾت٣٠ٚ١ٓ ظَا١ْٚا١ْٝٝن١، ٖـ١َٝـ   ًَٞ ثطؤش٠ن١ ٖات٠ٚٛ ي١ط١ ١٥ق

 ( َٞ َٝسا نطا٠ٚ، بؤ صي١ْٚٛ خاَيٞ نٛاض ز٠َيـ َٜو طؤِضاْهاضٟ ت َٟ   غاري َتذااٚش اـُطاني َأ ايعُاس ،      ١ْٖس نـ١ يـ١ٚ
َٝت٠ٚ١ بؤ ٣٠ٚ١٥ ز45ٚ) َٜٓ  اٜٞ تٝهطاض ض١ْٚٚزات، غٛثاؽ.(، دٝاٚاظٟ ١ٜ١ٖ، با ض٥٠ٞ يٝص١ْن١ غٛ

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عْٛٞ.
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َُٝـإ باؾـ١ ضاثؤضت١نـ٣١ يٝصْـ٣١ ٜاغـاٜٞ        ١ٖتا ظٜاتط ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ٥اؾٓا بٔ ي١ َازز٠ن١ٚ باب١ت١نـ١ ث

َٜت َٜٓسض  ٠ٚ١، ٚاتا ٥ٝٓذا ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ قػ١ٟ ي١غ١ض به١ٕ.غٛ
   َٔ ايكإْٛ ٚ حيٌ قًٗا َا ًٜٞ:4لًػ٢ املاد٠ )  املاد٠ االٚىل:

ٜؿاتح قطاِ احملاَااا٠ قأُ املعٗااد ايككاا٥ٞ يٝهاإٛ اضاضاّا يًتطااٜٛس املٗاه ٚ ايتأٖٝااٌ ملُازضا١ احملاَااا٠ يف         اٚاّل:
 االقًِٝ.

١ًٝ مماث١ً يكطِ احملاَا٠ يف املعٗد ايككا٥ٞ ؿني ؾتح بان ايكبٍٛ يف املعٗد ٚؾل يًٓكاب١ ؾتح دٚزات لأٖٝ ثاّْٝا:
 ْؿظ ايػسٚط ايٛازد٠ يف ايؿكس٠ )ثايجّا  َٔ ٖرٙ املاد٠  ٚ ٜٓعِ ذيو بٓعاّ خاف ٜؿدزٙ فًظ ايٓكاب١.

اَاا٠ يف املعٗاد   ٜػرتط ؾُٝٔ ٜاسخـ يا٘ اصاٚيا١ املٗٓا١ الٍٚ َاس٠ يف االقًاِٝ إ جيتااش بٓذااح قطاِ احمل          ثايجّا:
 ايككا٥ٞ اٚ ايدٚز٠ ع٢ً إ ٜهٕٛ ايكبٍٛ ٚؾل ايػسٚط ايتاي١ٝ:
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إ ٜهٕٛ ساؾاّل ع٢ً غٗاد٠ ايبهايٛزٜٛع يف ايكإْٛ َٔ اسد٣ اؾاَعات املعرتف بٗا يف االقًاِٝ ٚ ايعاسام ٚ    -1
 َا ٜعادهلا ٚؾكّا السهاّ ايكٛاْني ايٓاؾر٠.

 ايعسام بؿٛز٠ دا١ُٝ٥. –دضتإ إ ٜهٕٛ عساق٢ اؾٓط١ٝ ٚ َكُّٝا يف نٛز -2
 إ ٜتُتع باال١ًٖٝ ايكا١ْْٝٛ ايها١ًَ. -3
غري َتذاٚش اـُطني َٔ ايعُس اال اذا ضابل إ َاازع احملاَاا٠ ٚ ناإ َطاذاّل يف دادٍٚ ايٓكابا١ اٚ َاازع          -4

لكٌ عأ ضابع ضآٛات    ايككا٤ اٚ االدعا٤ ايعاّ يف االقًِٝ اٚ نإ عكّٛا يف اهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ ملاد٠ ايكإْٛ ملد٠ ال 
 يف االقًِٝ ع٢ً إ ال ٜتذاٚش اعُازِٖ عٔ ثالث١ ٚ ضتني ض١ٓ.

 سطٔ ايطري٠ ٚ ايطُع١ ٚ اٖاّل يالسرتاّ ايٛادب ملُازض١ امل١ٓٗ. -5
 غري قهّٛ ظسا١ ك١ً بايػسف. -6
ت٘ املعادٍ  يعادّ ؾاالسٝ    1999  يطا١ٓ  18غري قااٍ عًا٢ ايتكاعاد ٚؾال قاإْٛ لكاعاد احملااَني زقاِ )         -7

 يًدد١َ بطبب َسض عكاٍ ال ٜسد٢ غؿا٥٘.
غري َػاطٛن امسا٘ َأ اساد٣ ايٓكاباات بطابب لأدٜبااٞ اٚ اْكاباطٞ اٚ َؿؿاٍٛ َأ ايٛظاا٥ـ ايعاَا١ ٚ              -8

 اـاؾ١ باضبان ك١ً بٓصا١ٖ اير١َ اٚ االدان ايعا١َ.
با١ اخاس٣ يًُشااَني يف    ال جيٛش اؾُع بني ايعك١ٜٛ يف ْكابا١ احملااَني يف نٛزدضاتإ ٚ عكا١ٜٛ اٜا١ ْكا      زابعّا:

 ايعسام.
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ٥اؾك خإ.  
 
 

َٜع ٥اؾك ععٜع قاحل:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ــط٠زا       َٝ َٝبٝٓٝٝــ١نِ ١ٖٜــ١ ي١غــ١ض َــازز٣٠ نــٛاض٠ّ، ضاغــت١ ي غــ١باض٠ت بــ١ ٖــ١َٛاضنطزْٞ ٥ــ١ّ ٜاغــا١ٜ َــٔ ت
َٟ ن١ طؤِضا َٜع٠ضاْـ١ يـ١بِطٟ        ١َٖٚيس٠زض َٟ بـ١ٚ ثاض َٜت ي٠ٚ١ٟ نـ١ ؾـاض٠ظا١ٜٝنٞ ظٜـاتط بـسض ْهاض١ٜٝنٞ ط١ٚض٠ بهط

َٜكاٟ ١٥ّ ث١ضياْكاٜاْـ٠ٚ١ تٛاْاٜـ١ناْٞ خـؤٟ     َٝو ؾاض٠ظاٜٞ ث١ٜسا بهات، ي١ض َٞ ن١ْس غاَي ٣٠ٚ١٥ ن١ نا٠ِٚضٚإ ب
َٜتـ١    ب١ضظ بهات٠ٚ١ ب١تاٜب١ت ي١بٛاضٟ ؾ١ْٞ َٛضاؾ١ع١ ٚ زانؤنٞ نطزٕ ي١ ١َٖٛٚ ١٥ٚ زاٚاٜ ا٣١ْ خـ١َيو نـ١ ز

َ ٟ٠َٛٝ َٝط٠زا ٜاغا١ٜن١ خؤٟ بؤ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ي١ نٛاضن َٜهٞ ق١ظا١ٜٝ، ن١ ي١ زٚاٟ ١٥َـ١  ١ب١ضز٠َٞ، ب١اَلّ ي عٗس
َٜت؟ ٥اٜا غ١ْسٜها ٥ـ١ٚ تٛاْاٜـ١ٟ    َٟ ب١ غ١ْسٜها، ٥اٜا ١َ١٥ ق٠ٛتٞ ٜاغا١ٜن١ خؤٟ ْانٛش ١٥ٚ غ١الس١ٝت١ ز٠زض

َٝطٜٔ بــ١ ١َعٗــ١ز٣ قــ١ظا؟ ضاغــت١  ١ٖٜــ١ نــ١ ١َٖيبػــَك بــ١ٚ ١َٖاَــ١ ط١ٚض٠ٜــ١ٟ نــ  َٟ بٝػــج َُٝــ١ ز٠َاْــ١ٚ ١ ٥
َٝػتازا ن١ ) َٟ ثـ١ضياْكاٟ  قـ١ظا     19غ١ْسٜها ٠ٚاَلَٞ ٠ٚ١٥ ز٠زات٠ٚ١ ي١ ظضٚؼي ٥ َٝصٟ ٜاغا ١ٖٜـ١، ْاتٛاْـسض ( نؤي

ــت        ــ١ بس٠ٜٓــ١ ز٠غ ــ١ّ ١٥ضنــ١ قٛضغ ــٛاْري ٥ َُٝــ١ ز٠ت ــ١ ٥ ــ١تٞ ب١زًٜ ــ١ّ ب ــا ٥ ــ١آلّ ٥اٜ ــَك، ب بــ١ّ ٥ٝؿــ١ ١َٖيبػ
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َٝو ططؾتٝـإ ١ٖٜـ١، غـ١باض٠ت بـ١ ؾـطٚٚت١ناْٞ َـٔ           غ١ْسٜها١ٜى، نـ  َُٝـ١ ز٠ظاْـري غـ١ْسٜها١ٜنإ نؤَـ١َي ١ ٥
َٝو يــ١               َٝت، ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ بـؤ ٜـ١ن َُٝـ١ ٥ٝؿـُإ ي١غـ١ض ٥ــ١ّ داْبـ١ ْـ١نطزب َٝؿـن ٥ َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ ي١ٚا١ْٜـ١ ث ث

َٜهٞ ب١ض َٜت َعا٠ٚي١ نطزْٞ ١٥ّ ١ٜ١َٓٗٝ ١ْٖكاٚ ١َُٝ ز٠َا١ْٚ َٝت َازاّ ٥ ظتط يـ١ ناض٠نـ١   ١َضد١نإ ٠ٚ١٥ ١ْب
َٝو يـ١ ١َعاٖـسٟ          َٝؿـٓٝاضٟ ز٠نـ١ّ ٖـ١ض ٜـ١ن َٝت نـ١ َـٔ ث َٝو ي١ ١َضد١نإ ٠ٚ١٥ ١ْب َٝؿ٠ٚ١ بؤ ١ٜن َٝت١ ث به
َٜــت نــ١ غــاال١ْ نــ١ْس ز٠عٛاٜــ١ى ببــٝيَن بــ١   َٜع٠ضا١ٜتٝٝــ١ ز٠بــٝيَن َــ١سهّٛ بهط ق١ظا٥ــ١ نــ١ ٥ــ١ّ ز٠ٚضٟ ثاض

َٜع٠ض غااَل١ْ ي١ تٛاْاٜـسا ١ٖٜـ١   خؤِضاٜٞ ب١تاٜب١ت بؤ ١٥ٚ خ١َيها٣١ْ ن١ ن١َس٠ضا١َتٔ، ي١ظؤض ٚ اَلتسا ١ٜ١ٖ ثاض
َٝو يـ١                َٜع٠ض بكـطٕ، ٚاتـا ٜـ١ن ن١ ن١ْس ز٠عٛاٜـ١ى ببـٝيَن ب١تاٜبـ١ت بـؤ ١٥ٚاْـ٣١ نـ١ تٛاْاٜـإ ْٝٝـ١ نـ١ ثـاض
َٜت، بؤ ٣٠ٚ١٥ ١ّٖ ضٚس١ٝتٞ خؤ ب١خؿـري بـآلٚ به١ٜٓـ٠ٚ١ ي١َٝٗٓـ٣١ ١َساَٝاتـسا،       َٝط٠ زابٓسض ١َضد١نإ ي

َٟ، َٔ ٜـ١ى ثطغـٝاضّ ١ٖٜـ١،    ب١ال١ْٜٞ ن٠ٚ١َ١ ١َ١٥ غب١ َٜت٠ٚ١ ي١ ت١عًُٝاتسا ناضٟ ي١غ١ض بهط ٜيَن ٚضز بهط
َٞ، ٥ـ١ٟ ٥اٜـا           َٝت ي١ غ١ْسٜها١ٜنسا يـ١ غـ١ْسٜها١ٜنٞ تـطزا بـؤٟ ْٝٝـ١ ١٥ْـساّ بـ غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ن١ ١٥ْساّ ب

َٟ، ٜـ١عين ب١تـ١        َٝو بٛٚ ٥ـ١ٚ ناتـ١ نـؤٕ َٛعاي١دـ١ ز٠نـط َٝو ١َٖيكطٟ ن١ْس ب١نايؤضٜؤغ ْٗا ١٥ط١ض ٖاتٛ ١ٜن
َٜت؟ ظؤض   َٝت؟ ٚات١ ت١ْاظٍٚ ي١ ١٥ْساّ بْٛٚٞ خؤٟ ي١ غ١ْسٜها١ٜنٞ تط ١َٖيـس٠طط ١٥ْساَٞ ١ٜى غ١ْسٜها ز٠ب

 غٛثاؽ.
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

َٝٓاْٞ نؤَجٝٛتـ١ض ٚ ؾـت١ناْٞ ٖؤَيـ١     ٍَ زٜٛإ، بؤ ٣٠ٚ١٥ نؤ١ْٝتٞ ب١ناضٖ َٝس٠ن١ّ ٖاٚناضبٔ ي١ط١ َٔ تهاتإ ي
َٞ بـس٠ٜٔ، ؾـ١ضَٛٚ           تاظ َٟ نؤبْٛٚـ٠ٚ١ناصيإ بـ١ضز٠ٚاّ ثـ َٝطبري، بؤ ٥ـ٣٠ٚ١ س١ؾتـ٣١ زاٖـاتٛٚ بهـري يـ١ٚ ٠ن١ ؾ

 غؤظإ خإ.
 
 
 

َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝٔ ١٥ْـساَاْٞ          ًَـ َٜو ت١سسٜـس بهـ١ٕ ب َٞ ٥ـ١ٚإ َٛعٝـس ١ٜ٠َٛٝ ز٠بـ ١َُٝ ١ٖض ب١ّ ؾـ ببٛض٠ ٖاٚناضٟ نطز١ْن٣١ ٥
١َُٝ ٥اَاز٠ ز٠بري، بؤ ٣٠ٚ١٥ ز٠ٚض٠ن١ ببٝٓري.ث١ضي١َ  إ ي١ ٖؤَي١ن١ ٥اَاز٠ بٔ، ٥

َٞ ت١َ١ْٞ ) ١َّٝٝ ب١ؾٞ نٛاض٠َٞ ز٠ن١ّ، ن١ ز٠َي َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، َٔ قػ١ ي١غ١ض خاَيٞ غ ٍَ 51ب١ِض ( غا
َٝـ         َٝـت ٚ يـ١ خؿـت٣١ غـ١ْسٜها تؤَـاض نطاب َٜع٠ضاٜـ١تٞ نطزب َٞ، ت١ْٗا ١٥ط١ض نـاضٟ ثاض َٝج١ِضٟ ١ْنطزب ت ٚ ٜـإ  ت

َٝؿه١ٚتٔ ٚ بٝٓـٝين ز٠ٚض٠، ٖـ١َٟٛٚ    َٜعإ ٚاب١غت١ نطزْٞ ناض ٚ ث َٝت، ب١ِض زازط١ضٟ ٜإ زاٚاناضٟ طؿك نطزب
َٝـ بُٝٓٝـإ   َٜعإ، ١ٖض َا١ٜ٠ٚى ي١َ١ٚ ث ي١ّ ٚاَلت١زا َٛالس١ظ٠ّ نطز٠ٚٚ ٚا ب١غت١ نطا٠ٚ ب١ ت٠ٚ١ْ١َ١، ب١ِض

َٝو ن١ ت١َـ١ْٞ )  َٜينَ     96شْ ، يـ١ ت١ي١ؾعٜؤ١ْناْـسا بُٝٓٝـإ نـ١ بـؤ ١ٜنـ١زتاض       ( غـاَي١ ٖٝـٛاٟ ٥ـ٠ٚ١ بـ٠ٚٛ غـٛ
 ١َُٝ َٟ، ْاظاب بؤنٞ ٥ َٝو ٠ٚض بكط ؾ١ٖاز٠ٟ ب١ نايؤضٜؤغٞ ٠ٚضططت، نْٛه١ خ١ْٚٞ شٜاْٞ ب٠ٚٛ ب١ نايؤضٜؤغ
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١ٜ٠َٛٝنٞ           َٝري، ١َضد١نـ٣١ ت١ْ١َ١نـ١ف ب١ؾـ َٝو زابٓـ َٝو َـ١ضد َٝطبـٜٛٚٔ بـؤ ٖـ١َٛٚ ؾـت ي١ّ نٛضزغتا١ْزا ؾ
َٜعإ ب َٝيَب، باؾ١ ب١ِض َٝـص      ي َٝٔ ْؤٜـ١، ز٠، نؤي َٝصٟ ٜاغا١ٜ ن١ ي١ّ ٚاَلتـ١زا ١ٖٜـ١، ز٠َيـ ١نطز٣٠ٚ١ْ ١٥ّ ١َٖٛٚ نؤي

َٝهٞ ٠ٚنـٛ َـٔ س١ظز٠نـ١ّ يـ١        َٝػـتا ن١غـ َٝو ١ٜ١ٖ ٥ َٞ ي١ ١ًٖٝٝ١٥نإ، بع٠بت ْاظاب ن١ْس٠، خاَي نطا٠ٚت٠ٚ١ ب
َٞ بػـ     َِٜٓ، بؤ َـاؼي ٥ـ٠ٚ١ّ يـ َٝصٟ ٜاغا غٛ ٠ٚ١َٓٓٝ نـ١ َـٔ ببُـ١    زٚاٟ ت١ٚاٚبْٛٚٞ خٛيٞ ث١ضي١َاب بهِ نؤي ت

َٝٓـازا؟ ٜـ١عين ٥ـاخط ْـاخؤف بـ٠ٚٛ، ٚا ب١غـت١نطزْٞ         َٜكـ١ّ ث ١٥ْساَٞ غ١ْسٜها؟، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ت١ْ١َ١ن١ّ ض
َٜٓـسٕ، غـ١باض٠ت    َٝٗات٠ٚٛ خ١َيو س١ظٚ ٚ ٥اض٠ظٟٚٚ ١َْا٠ٚ بؤ خٛ َٝه٠ٚ١ ي١ّ ٚاَلت١ ٚاٟ ي ت١َ١ٕ ب١ ١َٖٛٚ ؾت

َٜت ١٥ْسا١َٝتٞ غ١ْسٜهاٟ ثا َٜع٠ضاْٞ نٛضزغـتإ ٚ ١٥ْـساَٞ ٖـ١ض غـ١ْسٜها١ٜنٞ تـطٟ      ب١خاَيٞ ز٠ّٚٚ، ْانط ض
َٝـو نـ١ ٠ٚغـؿٞ خـؤٟ نـطز٠ٚٚ        َٜعإ َٔ ن١ْسٜٔ خ١َيهِ بٝٓٝـ٠ٛ نات َٜت٠ٚ١، ب١ِض َٝطاقسا نؤ بهط َٜع٠ضإ ي١ع ثاض
َٜع٠ضاْٞ ب١ضٜتاْٝا ٖٞ ؾاض٠ن٣١ خؤٟ، ٥ٝٓذا ٚت١ٜٚٛتٞ ي١ْـس٠ٕ، ٥ٝٓذـا    ٚت١ٜٚٛتٞ ١٥ْساَِ ي١ غ١ْسٜهاٟ ثاض

َٝو   ٚتٜٛٚـ١تٞ ٖــٞ بــ١  َٞ ن١غــ َٝٓاطــ١ّ ٜـ١عين، بؤنــٞ ْــ١تٛاْ ضٜتاْا، ٥ٝٓذــا ٚتٜٛٚـ١تٞ ٥ٝتٝشــازٟ ٥ــ١ٚضٚثٞ، ت
َٞ ب١ٜ١نـ٠ٚ١؟ ١َغـ١ي١ ٥ُٝتٝاظاتـ١؟ ١٥طـ١ض         َٝـطام بـ َٜع٠ضاْٞ نٛضزغـتإ ٚ ع ١َغـ١ي١   ١٥ْساَٞ غ١ْسٜهاٟ ثـاض

َٟ ب َٜت، ْان٥ُٝتٝاظات١ ز٠تٛاْسض َٟ بؤٟ ١ٜ١ٖ، ب١آلّ غٛٚز ي١ ٥ُٝتٝاظاتٞ ١ٜن  ٠ٚضز٠طط َٜك١ ي١ ٛتط ١َُٝ ض ٥ َٟ ط
َٜع٠ضاْٞ نٛضزغـتا١ْ ٚ   َٝه٠ٚ١ به١ٜٔ ن١ ١٥ْساَٞ غ١ْسٜهاٟ ثاض َٞ ؾاْاظٟ ب١ن١غ َٞ، ز٠ب خ١َيو بكطٜٔ ب١تٛاْاب
َٝيَن، ١َ١٥ ن١ٝٝ ١٥ّ  َٞ ز٠ْط ب١ز٠غت ب َٝيَن، ي١ْاٚ ٖٞ ع١ض٠بسا بتٛاْ َٝطاقسا ز٠ْط ب١ز٠غت ب َٞ ي١ْاٚ ع بتٛاْ

َٞ ي١غ١ض ٥اغك ١ًَٝت١ٟ ن١ ٥ٝ  ز٠ب َٝو     ع١ق َٝٓاطـ١ّ ن١غـ َٜعإ َـٔ ت ١َُٝ، زٚاٟ ٠ٚ١٥ ب١ِض يؤناَيٞ ٥ٝـ به١ٜٔ ٥
َٞ يــ١           َٜهٞ تـط ثاب١ْــسٟ بهـ١ٟ ٥ــٝ  ز٠بـ َٝــت يـ١ قاْْٛــسا ١َعكَٛيـ١ تـؤ دــاض َٝط ٜــإ زنتـؤضا ب خـا٠ْٚٞ َادػـت
َٝتـ٠ٚ١ ٖـ١ض خـا٠ْٚٞ ٖـ١َإ ؾـ١ٖاز٠         َٞ ز٠َي َٟ ز٠ضغـٞ ثـ َٝت٠ٚ١؟ ٣٠ٚ١٥ ن١ ز َٓٝ َٜع٠ضإ ز٠ٚض٠ بب غ١ْسٜهاٟ ثاض

ْ   ٛ َٝط٠ ٜـإ زنتؤضاٜـ١ ٜـاخٛز َ َٟ )ساَٝٝـ١نٞ قـ١زٜطٟ نؤْـ١، َـ١ؾطٚظ٠ بـ     ١ٝٝ؟ ٜإ َادػت ٜٚعؿا٢ محًا١   ٛتط
َٞ، زن  ايػٗادات ايعًٝا يف ايكإْٛ َٔ ٖرٙ ايدٚز٠ ،  َٝطٟ ٖـ١ب َٝو َادػـت َٝٓاط١ّ ن١غ َٞ،   ١ٜعين َٔ ت تـؤضاٟ ٖـ١ب

ٍَ ٚا٣١ْ طٛ َٝـت،     ن١ْس غا َٝـت ز٠ٚض٠ ببٝٓ َٝت٠ٚ١ ١َضدٞ ١٥ْـساّ بـٕٛٚ ز٠ب َٞ ٥ـٝـ بهـات،      تب ٥ٝٓذـا بـؤٟ ٖـ١ب
َٝؿدػذي ٚ ز٠ضطا نطز١ٜ٠ٚ١ْ بؤ ٥اظازٟ ظٜاتط؟ ٜإ بـؤ ق١ٜـسٟ ظٜـاتط؟     َٝٓاط١ّ ١٥ّ ت١عس١ًٜ بؤ ث ١ٜعين َٔ ت

 تها١ٜ ض٠ناٟٚ ١٥ٚ خااَل١ْ به١ٕ، نْٛه١ ظؤض ١َغا٥ًٝٞ دس١ٜٝ، ظؤض غٛثاؽ.
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى بطٖإ.
َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َُٝاْٞ           ٍَ ض٥٠ٝػـٞ َـ١ساَٞ ١َساؾـ١ظ٣٠ غـً َٞ غـا َٝؿ١نٞ ز٠ضباض٣٠ ١٥ّ ت١عس١ًٜ ب١ سهـَٛٞ ٥ـ٣٠ٚ١ َـٔ غـ ث
َُٝاْٞ ٚ ١َسا١َٝٝنإ ز٠ظاب، ب١ِضاغك َـٔ   بّٛٚ ١َٖيب١ت١ باؾن ي١ ت١زبٝكاتسا ١َؾانًٝٞ ١َسا١َٝٝناْٞ غً

إ ثؿتكريٟ ي١ زضٚغت بْٛٚٞ ١٥ٚ ١َعٗـ١ز٠ بهـ١ٕ، ي١بـ١ض نـ١ٝٝ غـ١ب١ب١ ض٥٠ٝػـ١ٝٝن١،       زاٚاناضّ ي١ د١ْابت
َٝج١ِضاْـس٠ٚٚ، نـ١ )     َُٜٞ نٛضزغتاْسا ظٜاتط ي١ ؾ١ف ٖـ١ظاض ن١غـٞ ت ( 2ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ع١ز٠زٟ ١َساَٞ ي١ ١ٖض
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ٜٔ، بهـ١  1999(ٟ ١ٖ17ظاض ن١غٞ ب١ ؾٝعًٞ ١َساَٝات ْانا، ب١َيهٛ ي١ب١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض غـ١ٜطٟ قـاْْٛٞ )  
( ٥ــ١ٚ خ١َيهــ١ ١ٖٜٚــ١ٟ َٛســاَٞ ز٠خاتــ١ طريؾاْٝٝــ٠ٚ١، ١َساَٝــ١تٝـ ْانــا، بــؤ   23( بــؤ )19َازز٠نــاْٞ )

َٟ، بـؤ صيْٛٚـ١ َـازز٣٠ )        ( ٥ـ١ٚ س١غـا٣١ْ َـ١ساَٝات    ١ٜ٠ٚ١٥23 غٛٚز يـ١ س١غـا٣١ْ ١َساَٝـ١تٞ ٠ٚض بكـط
َٞ، ن٠ٚٛ ز٠ٚا٥ري  َٞ ب َٝت١ شٚٚض٠ٚ٠، ٜـإ   ١ٜ١ٖتٞ ١٥ْساّ ث١ضي١َاْٝـ ١ْٝٝتٞ، بؤ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ٚ س١غا١ْٟ ث بهـ

َٟ، ب١اَلّ ١٥ط١ض تؤ ١َ َٝهٞ ق١ظا٥ٞ ي١غ١ض بٛٚ، َٛاؾ١ق١ٟ ١ْقاب١ ٠ٚض بكري َٜه١ ؾها١ٜت ع١ٗزت زاْا، ٠ٚ١٥ ؾًت١ض
َٝو تـ١ٚاٟٚ       ز٠ٜك َٟ ؾـ١ف َـاْط ٜـإ غـاَي َٞ يـ١ٚ َٞ بيَب ب١ ١َساَٞ ْان َٞ، ٣٠ٚ١٥ ب١ س١قٝك٣١ ب١ت١َا١ْب ٛؾ

َٝتإ بؤ ١٥ َٝري س١قـ١ ٥ـ١ٚ     بها، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َٔ زاٚاناضّ ي َٝؿاٟٚ ظؤضٟ ٚ بؤضٜٝـ١ زابٓـ َٜو بؤ ١٥ٚ ي ٣٠ٚ سسٚز
َٝه َٞ، خاَي َٝـطٟ عـ١ضٜع٣٠        ٞ تط ١٥ٚا٣١ْ ١َسا١ََع١ٗز٠ ١ٖب ٍَ ؾ َٞ غـا اشيإ نطز٠ٚٚ ز٠ظاْـري َـ١ساَٞ بـ١ غـ

َٝــط٠ ١ٜنػــ١ض ز٠نــٞ ١ٜٚ١ٖٜــ١نٞ    َٞ، تــؤ خ ز٠عــٛاٟ ٥ــ١سٛاَيٞ ؾ١خػــٞ ٚ دــ١ظا٥ٞ ٚ َــ١ز٠ْٞ ٚ ١٥َاْــ١ ْــاب
ٍَ ي١بـ١ض ز٠غـك ١َساَٝٝـ١ى ٥ـٝـ بهـ٣١،            ١َسا١َٝتٞ ز٠ز٠َٜك َٞ غـا َٞ زٚٚ، غـ ، يـ١ ١٥َـ١ضٜها ٚاْٝٝـ١، ز٠بـ

َٝطٟ ؾت١نإ ز٠بٞ، ٥ٝٓذا ت١ز٠ضٚٚدٞ ٥ٝدتٝػاؽ ظؤض ططٜٓك١، ١ْب٠ٚٛ ي١  َٝطاقٞ ٚاب٠ٚٛ، تا ؾ قاْْٛٞ نؤْٞ ع
َُٜٞ نٛضزغـتاْس           َٞ بـ١ َٛغت١ؾـاض يـ١ ٖـ١ض ٍَ َـ١ساَٞ ز٠ض٠دـ٣١ ز٠بـ ا، ٥ـاخط  زْٚٝازا، َٔ ْاظاب ب١ؾـ١ف غـا

َٝو ببٛا١ٜ ب١ َٛزٜط  َُٝاْٝسا ١ٜن َٝؿٟٛٚ غً ٍَ ت١ضدٛب١ بٟٛٚ ب١ َٛغت١ؾاض؟ ي١ ٥ٝساض٠ٟ ث ب١نٞ ب١ؾ١ف غا
َٝو    17عـاّ، ببٛاٜــ١ بـ١ َٛغت١ؾــاض، ز٠بٛاٜـ١ )    ٍَ خٝــرب٣٠ يـ١ ٥ٝؿــ١ن٣١ خـؤٟ ١ٖبٛاٜــ١، تـؤ بــ١ ض ســ١ق ( غــا

َٞ زٚٚ   ز٠ض٠د١ٜ١نٞ َٛغت١ؾاض ي١غ١ض ناضت١ن١ ز٠ْٛٚغٞ َٛغت١ؾاض ي١ قاْْٛسا ب١ ٍَ، ن١ ض٠ْكـ١ غـاَي ؾ١ف غا
َٝس٠ن١ّ ثؿـتكريٟ بهـ١ٕ، ظؤض    َٝت، ب١ضاغك ٚدٛزٟ ١٥ٚ ١َع١ٗزٟ ق١ظا١ٜٝ َٔ زاٚاتإ ي داض ز٠عٛاٟ ١ْبٝٓٝب
َٝؿـاٚ، غـاَيٞ ظٜـاز يـ١ ٖـ١ظاض       َٝػتا ب١ي ظ٠ضٚٚض٠، ٠ٚ١٥ ١َؾانًٝٞ ؾٝعًٞ ٚ ع١َ١يٞ قا١ْْٛن١ٜ١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ٥

َٝو ز٠نا ١ٜٚ١ٖٟ  َٞ ت١قسضي َٟ، ٠َٚيآل َٔ قػ١ّ ١ٜ١ٖ ي١غـ١ض بِططـ٣١ زٚٚ يـ١    ن١ؽ ز٠ن ١َسا١َٝٝتٞ ٠ٚض بكط
َُٜٞ نٛضزغـتإ،          َٞ يـ١ ٖـ١ض َٝٝـ١ َـٛقِٝ بـ َٜٝٛػت١  ١٥ٚ ن١غ١ٟ ن١ ١ٖٜٚـ١ٟ ١َساَٝـ١تٞ ث َٞ ث ١َّٝٝ ن١ ز٠َي غ
  َٞ َٜت ثـ َٝط٠ ٥ٝكا١َ ْان٣١ ب١ؽ ١ٜٚ١ٖٟ ١٥ٚ َٝهٞ تط ز٠شٟ، ي باؾ١ طْٛاسٞ تؤ ن١ٝٝ ي١ خاضٜر ز٠شٟ، ي١ ٚآلت

َٞ ، ١ٜعين ب١ِضاغك ١َ١٥ ظَٚي١ُ، ٚا ١ٖغت ز٠ن١ّ زشٟ ال٥ٝش١ٟ عاي١َٞ سكٛقٞ َـ١ز٠ْٞ ٚ غٝاغٝؿـ١، َـٔ    ب
َٝو ١ٜٚ١ٖنـ١ّ   ١َٝٝ، تؤ ب١ ض س١ق َٛقُِٝ ي١ٚ ٚاَلت١زا، ٜإ َٛقِٝ ِْٝ، ١٥غيِٖٛٝ ١ٜٚ١ٖٟ ١َسا١َٝتٞ تؤّ ث

َٞ ث١صت ٠ٚ١َٝٝٓٝ؟ خاَيٞ نٛاض٠ّ غؤظإ خإ دٛاْٞ بؤ نٛٚ، ن١ ز٠َي َٞ ز٠غت َٞ ٥ـ١ٚ   ي ٍَ عَٛطٟ ت١ٚاٚ نطزبـ ا غا
ٍَ ال٥ٝشـ٣١ عايـ١َٞ سكـٛقٞ َـ١ز٠ْٞ ٚ غٝاغـٞ، ٖـ١َٛٚ           َٜت٠ٚ١، ١٥َـ١ تـ١ْاقٛظ٠ ي١طـ١ َٝٓسض َٞ ز٠غت س١ق١ٟ ي
َٜجؤضتـاشّ بٝٓٝـ٠ٛ           َٝـت، َـٔ يـ١ ت١ي١ؾعٜؤْـسا ض َٜٓ َٝت غٛ َٝـت بهـ َٝو زاب َٝو س١قٞ ١ٜ١ٖ ي١ ١ٖض ض ت١َـ١ْ ن١غ

َٝٓا٠ٚخ١َيو ي١ عَٛطٟ ١ٖؾتا غاَيٞ زا ن٠ٚٛ ؾ١ٖاز ٔ  ،١ٜ٠نٞ تطٟ ٖ ّ  َـ ِ  ٥ـ١ٚضٚثا  يـ١  خـؤ  بـ١  بٝٓٝـ٠ٛ  خـ١َيه

ٍَ ْـــؤ ٚ ؾ١غـــت عـــَٛطٟ ــا  ْـــ١ٜٓاضز٠ٚٚ، سهَٛـــ١تٝـ ت١زضٜبٝٝـــ٠ٚ١، ز٠ٚضاتـــٞ نـــؤت١ خـــؤٟ ثـــاض٠ٟ بـــ١ غـ

َٞ،  ب٠ٚٛ ؾت١ ي١ٚ س١ظٟ ١ْٜٓاضز٠ٚٚ، نؤَجاْٝا١ٜن١ؾٞ َٝطبـ ٔ  ٜـ١عين  ؾ َٝو  ض بـ١  َـ ٞ  سـ١ق ّ  َـ١ْع  ؾـ١ٖاز٠  بهـ١

َٜذي؟ َٜت؟  ٠ٚضٟ بـؤ  ١َٖٚيـس٠زات،  ز٠نـا،  ٥ٝذتٝٗاز ١٥ط١ض ،خؤ١ٜتٞ س١قٞ ١٥ط١ض ٠ٚضطط ٞ  بِططـ٣١  ْـ١طط َٝٓذـ١َ  ث

ّ١َٝٝ ٠َٛٝ ب١َ١ٖ١َإ غ َٞ ز٠نا، ٠ٚ١٥ باغٞ ؾ َٜٝٛػت١ ز٠َي َٜع٠ض٠ ٚ غ١ْسٜها١ٜ ١٥ْساَٞ ٣٠ٚ١٥ ث سطٔ ايطري٠ ) ثاض
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ٛ  ٚ ايطااُع١ ٚ اٖاااّل يالساارتاّ ايٛادااب ملُازضاا١ املٗٓاا١ ،    ــٔ ق١ْاعــ١ه ٚاٜــ١ ١٥َــ١ َ َٜعإ، َ َٝهٞ بــ١ِض ــت١َي١س غ
َٝطاقـ١، نـ١ يـ١ ٖـ١َٛٚ قا١ْْٛنـسا ٥ـ١ّ ؾـطٚت١ٟ         الغتٝه١ٝٝ، ب١ قا١ٜٟ قا١ْْٛناْٞ ْٝعاَٞ ٥ٝؿنانٞ نؤْٞ ع
َُٝاْٞ        َٜع٠ضاْٞ غـً َُٝاْٞ يـ١شٚٚضٟ ثـاض زاْابٛٚ، َٔ خؤّ ن١يٝص٣١ْ ٥ٝٓعٜباتُٝإ ١ٖب٠ٚٛ يـ١ ١َساؾـ١ظ٣٠ غـً

َٝطنـطز٠ٚٚ ؾـها١ٜ   ت يـ١ ١َساَٝٝـ١نٞ تـط بهـا، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١       خ١َيو ١ٖب٠ٚٛ، ١َساَٞ ١ٖب٠ٚٛ ٠ٚن١ًٝن٣١ ؾ
َٝٓـا٠ٚ ٚ بطزٜٚٚـ١تٞ     َٞ، نٛاض َاْط ١٥ّ ١َساَٝٝـ١ٟ ٖ َٝٓا٠ٚ، غ َٞ ؾا١ٜزٜؿٞ ٖ َٞ بطزؤت٠ٚ١، غ ز٠عٛا١ٜن٣١ ي
َٞ تاٚا١ْ، ٜإ عكٛب١ٜإ زا٠ٚ، زٚاٜٞ بؤٜإ ٥ًٝػا نطزؤت٠ٚ١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َـٔ زاٚانـاضّ يـ١     زٚاٜٞ ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ ب

َٝٓذ١ ) يٝص٣١ْ ٜاغاٚ ١٥ْساَاْٞ َٜع ١٥ٚ بِطط٣١ ث َٜتـ٠ٚ١،    سطٔ ايطاري٠ ٚ ايطاُع١   ث١ضي١َاْٞ ب١ِض ٜـ١ ٥ًٝػـا بهط
َٞ بـ١ د١ضضي١ٜـ١نٞ َٛخًٝـ١ بٝؿـ١ض٠ف، ض ظ٠ضٚٚض ز٠نـا          َٞ َـ١سهّٛ ْـ١ب ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ بِطط٣١ ؾ١ف ز٠َيـ

  ( َٞ ــ َٞ؟ ضابٝعــ١ْٝـ نــ١ ز٠َي ــٓر ٚدــٛزٟ ٖــ١ب َٝ َ بِططــ٣١ ث ني يف ال جيااٛش اؾُااع بااني ايعكاا١ٜٛ يف ْكاباا١ احملااا
َُٝـ١    نٛزدضتإ ٚ عك١ٜٛ ا١ٜ ْكاب١ اخس٣ يًُشاَني يف ايعسام ،  َٝػـتا ٥ َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، ب١ِضاغـك ٥ ب١ِض

َٞ ز٠ْاغــِ، باؾــ١ ١٥َــ١    نــ١ْس َــ١ساَٞ نــانُإ ١ٖٜــ١، يــ١ ثــاضٜؼ ٚ يــ١ بــ١ضٜتاْٝا، َــٔ خــؤّ نــ١ْسٜإ يــ
َٝط٠، ١ٜ١ٖ ١ٜٚ١ٖٟ ١َسه َٝت ي ٣١َ١ ع١زيٞ ز٠ٚيٞ ي١ طريؾا١ْ، ٖٞ ٥ٝػتٝؿاز٠ ب١ قإْٛ ٚ ١َساَات ز٠ط١ٜ١ْ

َٝو َـ١ْعٞ          ١٥ٚضٚثاٚ ٚاَلتاْٞ تطٟ ي١طريؾاْسا١ٜ، ١ٜ١ٖ ٖٞ ١٥َـ١ضٜهاٟ يـ١ طريؾاْساٜـ١، باؾـ١ َـٔ بـ١ ض سـ١ق
              َٞ َٞ؟ َـٔ ٥ٝػـتٝؿاز٣٠ يـ َٞ؟ بـؤ ١ْٜـس٠َ َٝـط٠ٟ ْـ١ز٠َ َٝٝـ١، ١ٖٜٚـ١ٟ ٥ َٜٞ ث به١ّ ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ١ٖٜٚـ١ٟ ٥ـ١ٚ

َٝط ز٠مب، ١َٖٛٚ ١َساَ َٞ عكـٛزٟ ْـ١َٛظ٠دٞ نـ١ٝٝ، ْـ١     ز٠ن١ّ، ؾك باف ؾ ٞ ٚ قاْْٛٞ نٛضزغتإ ١ْ ١٥ظاْ
َٞ ٥ـ١ٚ       َٞ ١َسه٣١َ١ ت١سهُٝٞ تٝذـاضٟ نـ١ٝٝ، ْـ١ ز٠ظاْـ َٞ يٝص٣١ْ ت١سهُٝٞ تٝذاضٟ ن١ٝٝ، ١ْ ز٠ظاْ ز٠ظاْ
 ًَِ َٝ َٝطز٠بري، بؤ َٔ ١ْٖ ١َُٝ ي١ٚا٠ٚ١ْ ؾ ١َسه١َا٣١ْ ي١غ١ض ١٥عطاؼي تٝذاض٠ٟ ز٠ٚيري سهّٛ ز٠ز٠ٕ ن١ٝٝ، ٥

َٞ، ظؤض غٛثاؽ.١ٜٚ١ٖٟ ٚآلت َٞ ب َٝط٠ؾٞ ث  َٝهٞ تطٟ ١ٜ١ٖ، ١ٜٚ١ٖٟ ٥
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبساي١ً.
َٜع عبساي١ً ستُس ْٛضٟ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

      ٚ ابتـ١ نـؤٕ   َٔ با٠ِٚضّ ب١ٜ٠ٚ١ ن١ ؾ١يػ١ؾ١ٟ قإْٛ ٚات١ زاْـاْٞ ظ٠ٚابـت، بـ١آلّ ثطغـٝاض٠ن١ ٠ٚ١٥ٜـ١ ٥ـ١ّ ظ٠
َٝــط٠زا نــ١ٝٝ؟ ١ْٝٝت١نــ٣١   َٟ، ٥اٜــا ْٝٝــ١تٞ َٛؾــ١ضٜ  ي َٝري؟ ثطغــٝاض٠ن١ يــ٠ٚ٠ٚ١ ٠ٚآل١َنــ٣١ ٠ٚضز٠طــط زاز٠ْــ
َٜهـٞ غـ١ٜٔ ٜـاخٛز         َٝري ٚ ض َٟ غـٓٛٚض٠نٞ بـؤ زابٓـ َٜع٠ضَإ ١ٜ١ٖ ز٠َاْـ١ٚ ١َُٝ شَاض١ٜ٠نٞ ظؤضٟ ثاض ١ٜ٠ٚ١٥ ٥

َٜع٠ضاصيإ ؾاض٠ظاٜٝإ ١ْٝٝ ي٥١ٝـ ٚ ناض٠ ١َُٝ ثاض َٝطٜـإ بهـ١ٜٔ، بـ١با٠ِٚضٟ      ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ٥ َٟ ؾ ناْٝاْـسا، ز٠َاْـ١ٚ
       ،َٟ َٝهٞ تـط سـ١ٍ بهـط َٜٓ َٞ يـ١ ؾـٛ َٔ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٖات٠ٚٛ س١يٞ َٛؾه١ٜ١ًٝنٞ نطز٠ٚٚ، ن١ َٛؾه١ًٝن١ ز٠بـ
َٜٓـسْٞ بـاآل نؤيٝـص٠ناْٞ ٜاغـا         َُٝـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ خٛ َٜٓسناض، ٥اٜـا ٥ ١٥ٜٚـ ي١ ث ْٞ سه١َٛتسا بؤ ٠ٚضططتين خٛ

َٝ ًَـ١قٞ         ي١غ١ض ن١ْس ثِطاْػٝج َٝهٞ َٛت َٜٓسناض ٠ٚضز٠طـطٕ، ٥اٜـا ثِط٠ْػـٝجٞ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ٥ـاظاز٠ ٚ سٛضٜـ١ت و خٛ
       َٞٝ ــ١ث ــإ ٥ــ٠ٚ١تا ب ــا؟ ٜ ــؤٟ به ــاضٟ خ ــٝـ ٚ ن ٥ َٞ ــ ــت ٚ زٚاٟ ٥ــ٠ٚ١ به َٝ َٜٓ َٟ غٛ َٝو بٝــ١ٚ ــ ــ١ض ن١غ ١ٖٜــ١، ٖ
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َٝـ            َٝبـٝين ز٠نـ١ّ ي َٟ؟ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ َـٔ ت َٜٓـسناض ٠ٚضز٠طـط َٝساٜٚػك ٚاقعٞ ٚآلت١نـ١ ٚ بـاظاِض ٚ ١٥َاْـ١ خٛ ط٠زا ث
َٟ ٥ـٝـ ي١غـ١ض ثِطاْػـٝجٞ ٠ٚضطـطتين           سه١َٛت ٥ٝؿٞ ي١غ١ض ثِط٠ْػٝجٞ ٥ـاظازٟ نطزؤتـ٠ٚ١، َـازاّ ٥ـ١تؤ يـ١ٚ
َٞ ز٠طـطٟ نـ١ ٥ـ١ّ     َٜك٣١ ي َٝٞ ١ًَٜٞ خؤٟ، ي١ّ ال٠ٚ بؤ ض َٜيَن، ب١ث ١ٜ٠َٛٝنٞ ٥اظازا١ْ غٛ َٜٓسناض ز٠ن٣١ ب١ؾ خٛ

َٞ؟ ١َ١٥ ١ٜى، زٚٚ، ١٥ط١ض ١ٖز٠ؾ١ن١ ٠ٚ١٥ َٟ   ٥اظاز٣١ٜٝ ب١ضز٠ٚاّ ب َٜع٠ض ؾاض٠ظاٜٞ ْٝٝـ١ ٚ ز٠َاْـ١ٚ ١ٜ ن١ ثاض
َٝكاٜـ١نٞ تـط٠،           ١َٜٓن٣١ د َٝـط٠ ْٝٝـ١، ؾـٛ ١َٜٓن١ٟ ي َٜع٠ض٠تٞ بهـا، ١٥َـ١ ؾـٛ َٝطٟ به١ٜٔ، بؤ ٣٠ٚ١٥ ٥ٝؿٞ ثـاض ؾ
َٟ، غـ١ضزاْٞ              َٜٓـسض َٝو غٛ َٜٓـسْٞ ٜاغـا غـاآل١ْ َٝٗٓـ٣١ َـ١ساَات ٠ٚنـٛ ز٠ضغـ َٟ يـ١ ثِطؤططاَـ١ناْٞ خٛ ز٠نـط

َٟ، ؾـَٜٛ     َٞ بهـط َٝٞ         زازطاناْٝـإ ثـ َٜٓـسناض يـ١ قؤْـاغٞ غــ َٝػــتازا ٥ـ١ّ ساَي١تـ١ف ١ٖٜـ١، خٛ َٟ، يـ١ ٥ ١ٓن١ ببٝٓـط
ــاخٛز        ٜ ،َٟ ــط ــاز به ــ١ ظٜ َٟ َٛز٠ت١ن ــط ــ٣١ ن١َــ١، ز٠ن ــ١آلّ َٛز٠ن َٝيَن، ب ــ ــ١تبٝكات ز٠ب َٞ ت ــ ــا ز٠ن ــصٟ ٜاغ َٝ نؤي

َٟ بهط  َٜو زابٓـسض َٟ ز٠ٚضات بهات٠ٚ١، ز٠ٚضاتٞ ٥ٝدتٝاضٟ، ١ْى ٣٠ٚ١٥ ١َع١ٗز َٜع٠ضإ ز٠نط َٜتـ١  غ١ْسٜهاٟ ثاض
َٝـطٟ         َٜو ؾ َٞ، نـؤٕ يـ١ ١َعٗـ١ز َٝـطٟ ْـ١بٛٚب ٥ٝذباضٟ، َٔ ثطغٝاض ز٠ن١ّ، ١٥ط١ض ت١َي١ب١ٜ١ى ي١ داَٝعـ١زا ؾ
٠َٟٛٝ ٥ـ١ّ نـٛاض غـاَي٣١ نـ١ يـ١ ظاْهـؤ          َٝطب١ْٚٛ، ١٥َـ١ ي١نٛاضنـ ١َُٝ ١٥ط١ض ١ٖز٠ؾ١ن١ ؾ ٥ َٟ َٞ؟ ز٠نط ؾت ز٠ب

َٟ، بــ١   ــصٟ بــؤ بهــط َٜ َٟ ٚ ب١ضْاَــ١ ض َٜيَن، ثِطؤططاَــٞ بــؤ زابٓــسض ضز٠ٚاَٝـ غــ١ْسٜها ز٠ٚضات بهاتــ٠ٚ١، ز٠خيــٛ
َٝهٞ بـاف ْٝٝـ١، ١٥طـ١ض ٖـ١ض              َٝري، ٥ـ١ٚ ١َع١ٗزاْـ١ بـ١با٠ِٚضٟ َـٔ ؾـت ١َُٝ ز٠تـٛاْري ظ٠ٚابـت زابٓـ ب١زتؤض٠ ٥
َٞ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ َـ١ساَٞ              َٟ، ٥اٜـا َٛز٠نـ٣١ نـ١ْس ز٠بـ زاؾٓطا، ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ت١غـبٝت بـٛٚ، َـٛز٣٠ بـؤ زابٓـسض

َٞ ي١ ١٥ٚ ١َع١ٗز٠ ز٠ٚض٠ ز٠بٝيَن؟ غا َٝه١؟ زٚٚ غاَي١؟ ١َ١٥ زٜاض ١ْٝٝ، ب١ با٠ِٚضٟ َـٔ يـ١ ؾـ١ف َـاْط     ز٠ن َي
          ،َٞ َٜٓـس٠ٚٚ، ١٥طـ١ض ؾـ١ف َـاْط ع١َـ١يٞ بـ ٍَ ز٠ضغـٞ ْـ١ظ٠ِضٟ خٛ َٝج١ِض ١ْنات، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ نٛاض غـا ت
َٟ، بِطط٣١ ز٠ّٚٚ ١٥ط١ض ض٠ؾـع ْـ١نطا، ز٠ٚض٠نـ١ َـٛز٣٠ بـؤ       َِٝ ض٠ؾع بهط ١٥ط١ض نطا، ي١ بِطط٣١ ١ٜن١ّ َٔ ز٠َي

َٞ، غٛثاؽ.زابٓ َٟ ٚ ؾ١ف َاْط ب  سض
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

َٞ نٛي١ٝنٞ زٟ ت١ٚاٚ بها، ؾ١ضَٛٚ ز. عُط. َٜو ي١ ٚآلتإ ز٠ب  ناى عبساي١ً ي١ ١ْٖس
َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜع٠ضاٜـ١تٞ يـ١ ثـ     ١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ ١٥َـ١ يـ١ ٜاغـاٟ ثـ١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٜـسا      غ١باض٠ت ب١ نطز٣٠ٚ١ْ ب١ؾـٞ ثاض
َٜهٞ تـط يـ١ ٜاغـا١ٜنٞ تـطزا ز٠م ْٛٚغـٞ به١ٜٓـ٠ٚ١ٚ دـ١خك         ٖات٠ٚٛ، ثطغٝاض٠ن١ّ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥اٜا ظ٠ضٚٚض٠ داض
َٜت٠ٚ١ بهري ب١زٚازانٕٛٚ بؤ  َٟ ب١ؾ١ن١ ب١ ؾٝعًٞ بهط ٌَ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١٥ط١ض سيا١ْٚ ي١غ١ض به٠ٚ١ٜٓ١؟ ٜإ ١٥ق

َٝهطزْٞ  َٞ بــ١د ٥ــ١ٚ بِططــ١ ٚ َاز٠ٜــ١ بهــ١ٜٔ نــ١ يــ١ ٜاغــاٟ ثــ١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ ٖــات٠ٚٛ ٚ دــ١خت يــ٠ٚ١   دــ
َٝط٠ ٣٠ٚ١٥ خـاَيٞ ١ٜنـ١ّ    َٜهٞ تط ي َٜت٠ٚ١، ْاظاب ٥اٜا ظ٠ضٚٚض٠ داض َٜع٠ضا١ٜتٞ بهط َٟ ب١ؾٞ ثاض ز٠نات٠ٚ١ ن١ ي١ٚ

َٞ خـٍٛ بهاتـ     َٜهٞ  باؽ به٠ٚ١ٜٓ١ ٜإ ْا، غ١باض٠ت ب١ خاَيٞ ز٠ّٚٚ ٣٠ٚ١٥ ن١ غ١ْسٜها بـؤٟ ٖـ١ب ٠ٚ١، ثطغـٝاض
َٜهــٞ ثٝؿــ١ٜٝ١ ٜـإ ز٠ظطاٜــ١نٞ َــ١عطٜؿٞ ٚ ٥ــ١نازضيٞ ٚ     َٜهدطاٚ َٝــط٠، ٥اٜـا غــ١ْسٜها ض َٝؿــ٠ٚ١ ي َٜتــ١ ث دـسٟ ز
َٞ ن١ ز٠ضنـٟٛٚ زٚٚ دـؤض يـ١ ثـ١ضياْكا ٚ يـ١       َٜع٠ضَإ ز٠ب ١َُٝ زٚٚ دؤض ي١ ثاض ظاْٝػت١ٝٝ؟ ي١ال١ٜنٞ تط٠ٚ٠، ٥
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     ٔ ، ب١ؾـٞ ثـ١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ، نـ١ ض٠ْكـ١ ظ٠ٚابـت ٚ      خٛئ، يـ١ ال١ٜنـ٠ٚ١ ز٠ضنـٟٛٚ ثـ١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ ز٠بـ
َٜتــ٠ٚ١، ١٥ٚاْـ٣١ نــ١         ٍَ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ز٠ٚض٠ ٚ يــ١ غـ١ْسٜها ز٠نط َٞ ي١طــ١ َٜهدػـذي ٚ ١ْٗ١َد١ٝنـ٣١ دٝــاٚاظ بـ ض
َٜعإ       ٍَ ١٥ٚا٣١ْ ز٠ضنٟٛٚ ث١ضياْكان١ٕ زٜػإ َٛؾـه١ًٝ زضٚغـت بـيَب، بؤٜـ١ بـ١ِض ز٠ضنٟٛٚ ز٠ٚض٠ن١ٕ، ي١ط١

َٝه١َيه َٜو ي١ ت ٍَ ٠ٚ١٥ ب١ضاغك دؤض طزٕ ٚ ٥ٝعزٜٛاد١ٝٝت ي١ّ ١َٚظٚع١زا ١ٜ١ٖ، ب١نٛضتٞ ٚ ثٛخك َٔ ي١ط١
َٜتـ١        َٜع٠ض ز َٝه١آلٟٚ ٥ٝدتٝػاغـ١، زٚٚ دـؤض يـ١ خـ١ضجيٞ ثـاض َٞ ز٠ٚض٠ بهات٠ٚ١، ١َ١٥ ت ِْٝ غ١ْسٜها بؤٟ ١ٖب

َٝري باثـ١ضياْكاٟ زا      ًَـ َُٝـ١ ب َٝت١ َٛؾـه١ًٝ، ١٥طـ١ض ٥ َٝٛ خؤٜاْسا ب١ضاغك بب ز٠ٚضٟ ب١ؾـٞ  ٥اضا٠ٚ ن١ ض٠ْك١ ي١ ْ
َٝتــ٠ٚ١، ٥اغــا١ٜٝ، ١ٖضنــ١ْس٠ خــاَيٞ ١ٜنــ١َٝـ ظ٠ضٚٚض ْٝٝــ١، نــْٛه١ ي١ٜاغــاٟ   َٓٝ َٜع٠ضاٜــ١تٞ بهاتــ٠ٚ١، سي ثاض
َٝػـتازا يـ١ضٟٚٚ       ث١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٜسا ٖات٠ٚٛ، ١٥ٚ ثاغا٣٠ٚ ن١ غ١ْسٜهاف باغٞ ز٠نا، ن١ ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ يـ١ ٥

َٜع٠ضاٜـ١تٞ       زاضاٜٞ ٚ ي١ضٟٚٚ ت١نٓٝهٞ ٚ يـ١ ضٟٚٚ ع١َ١يٝٝـ٠ٚ١ ظ٠ظي١تـ١     نـ١ ٥ـ١ٚإ يـ١ ثـ١ضياْكا ب١ؾـٞ ثاض
َٝعٟ           َٜهٞ قاْْٛٝاْـ١ ٚ ١َْتكٝاْـ٣١ بـ١ٖ َٜٝٛػـت١ ي١غـ١ْسٜها ز٠ٚض٠ به١ْـ٠ٚ١، َـٔ بـ١ ثاغـاٚ به٠ٚ١ْ١، بؤ١ٜ ث
َٜع٠ضا١ٜتٞ به١ٜت٠ٚ١،  َٝت ب١ؾٞ ثاض َٝري ث١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ تؤ ز٠ب ًَ ٌَ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ب١ِضاغك بهري ب ْاظاب، ١٥ق

َٜط٣٠ قا١ْْٛن١ َٜع٠ضاٜـ١تٞ به١ٜتـ٠ٚ١،             ب١طٛ َٞ ب١ؾـٞ ثاض َٝـٞ، تـؤ ز٠بـ َٝـٞ، ١َْٗـ١دٞ بـؤ زابٓ ظ٠ٚابـك بـؤ زابٓ
َٟ، ١ٖض٠ٖٚا  َٝٞ، ي١ ١َٖٛٚ ض١ٜٚٚن٠ٚ١ ت١ْعِٜ بهط َٝٞ، ١ْٗ١َدٞ بؤ زابٓ َٜط٠ٟ قا١ْْٛن١ ظ٠ٚابك بؤ زابٓ ب١طٛ

َٝط ٚ زنتؤضا ي١ ثؿتٝٛاْٞ ي١ ض١ٝٝ٥٠ن٣١ غؤظإ خإ ز٠ن١ّ، ٣٠ٚ١٥ غ١باض٠ت ب١ ١َٖيكطاْٞ بِطٚاْا٣١َ  َادػت
َٞ ز٠ن١ّ، ظؤض غٛثاؽ. َٝؿٓٝاض٠ن٣١ خػت١ضٚٚ، َٔ ثؿتٝٛاْٞ ي  بٛاضٟ قاْْٛسا، ث

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى ٥اضاّ.
 
 
 

َٜع اٜٛب ْعُت قازض )٥اضاّ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

١َّٝٝ، نــ١   َٜهِ ١ٖٜــ١ بــؤ خــاَيٞ غــ َٝؿــٓٝاض ٥ــ١ٚ ١َضدــ٣١ زاْــا٠ٚ بــؤ بٝٓــٝين خــٍٛ ٜــاخٛز ز٠ٚاّ نــطزٕ يــ١   ث
ث١ضياْكا١ٜن١زا، ١َ١٥ َٔ ثؿتٝٛاْٞ ز٠ن١ّ بؤ بْٛٚٞ ث١ضياْكا١ٜن١، ب١آلّ ٥ٝعاؾ١ٜ١نِ ١ٜ١ٖ، ١٥ٜٚـ ١ٜ٠ٚ١٥ 
َٝـت، ب١ٖـ١َإ َـا٣٠ٚ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ يـ١ ث١ضياْكانـ١ ز٠ٚاّ              َٝو ز٠ضنـٟٛٚ بـ١ نـ١يؤضٜؤؽ ب َٝت ٚ ٖـ١ض ن١غـ ن١ ب

َٝـت ٚ ١َغ١ي١ٕ بؤ صيْٛٚـ١  ١٥بٝيَن، ١٥ط١ض ب َٟ، ١ٜعين ٥ٝن ١٥ط١ض ب َٞ، ٠ٚ١٥ف زابٓسض َٝت ٚ ي٠ٚ١ظٜؿ١ٜ١نسا ب
َٝـت،   ٍَ ي١ ١ٜ١َٓٗٝنسا ١َغ١ي١ٕ ٠ٚظٜؿ٣١ بٝٓٝب َٞ غا ٍَ، غ َٝت، زٚٚ غا َٝو خ١ضجيٞ ب١نايؤضٜؤغٞ قإْٛ ب ن١غ

َٟ ي١ دٝاتٞ ٣٠ٚ١٥ ن١ خٛي١ن٣١ بٝٓٝيَب ٜاخٛز ي١ ث١ضياْكا ز٠ٚاّ بهـا  ، نـْٛه١ بٝٓـٝين ٠ٚظٜؿـ١    ٠ٚ١٥ زابٓسض
َٜيَن، غـ١باض٠ت     َٝو ٚاْـ١ غـ١ٚ َٟ، تا ن١غ ١ٜ٠َٛٝنٞ ع١َ١يٞ ظؤض، ظؤض ططٜٓكن٠ ٚ ظٜاتط ١٥ظَٕٛٚ ٠ٚضز٠طط ب١ؾ
َٜـت، نـْٛه١ ثٝؿـ٣١ َـ١ساَٝات ثٝؿـ١ٜ١نٞ ٥ـاظاز٠،             َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ ت١ْ١َ١نـ١ ٥ًٝػـا بهط ب١ خاَيٞ نـٛاض٠ّ ث
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  ٝ َٝري بـؤ بٝٓـ َٜو زابٓ ١َُٝ ق١ٜس ٥ َٟ َٝـت ٚ ١َب١غتٝؿـُإ ١َغـ١ي١ٕ يـ١        سِٛض٠، ْانط ين ٥ـ١ٚ ثٝؿـ١ٜ١، ١٥طـ١ض ب
ــ١ٖؤٟ         ــ١نطا، ب ــري ْ ــت ٚ خا١ْْؿ َٝ ــ١ض ب َٞ ١٥ط ــ ــ٠ٚ١ نطزب ــإ ي ــطزا بامس َٝهٞ ت ــاَي ــ١ خ ــ١ ي َُٝ ــت، ٥ َٝ ــٞ ب ١ْخؤؾ
َٝؿـٓٝاض    َٜهٞ تط زٚٚباض٠ به١ٜٓـ٠ٚ١، ث َٜٝٛػت ب٠ٚ١ ْانا ن١ ١٥ّ خاَي١ نٛاض٠ّ، داض ١ْخؤؾ٠ٚ١ٝٝ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث

ــا   ــ١ ٥ًٝػ ــ١ّ ن ــ١        ز٠ن َٝت ي ــ١ب ــؤٟ ْ َٜع٠ض ب ــاض ــ١ ث ــا ن ــ٠ٚ١ ز٠ن ــاؽ ي ــ١ ب ــٛاض٠ّ، ن ــ٣١ ن ــ١ض٠ٖٚا بِطط ــت، ٖ َٜ بهط
َُٜٞ نٛضزغـتإ، بـؤ؟ نـْٛه١         َٜع٠ضاْٞ ٖـ١ض َِٝ ظٜاْـ١ بـؤ ثـاض َٝت، َٔ ز٠َي َٝطاقسا ١٥ْساّ ب غ١ْسٜها١ٜنٞ تطٟ ع

َٞ ز٠نـ١ٕ، ١٥طـ١ض     َٝطاقسا نـاضٟ ثـ َٝـت ٚ ي١غـ١ض    ْاتٛأْ غٛٚز ي١ٚ بٛاضا١ْ ببٝٓٔ ن١ ْا٠ِٚضاغت ٚ باؾٛٚضٟ ع ب
َٞ، طٛا١ٜ ي١ب١ض ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ٥ـ١ضى دٝـاٚاظ٠ ٚ َـاف دٝـاٚاظ٠، ١٥َـ١         َٜع٠ضاْٝـ ب َٝك ثاض ضْٚٚهطز٠ٚ١ْن٣١ ١ٜن
َٞ بهـا ٚ َاؾ١نـ١ف             َٞ بـ١د َٞ ١٥ضن١نـ١ دـ َٜع٠ض٠نـ١ خـؤٟ ٥اَـاز٠ بـ َٝـت ٚ ثاض َٜهٞ ثٝؿ١ٜٝ١، ١٥طـ١ض ب َٜهدطاٚ ض

َٜ َٞ به١ٜٔ؟ خؤ ناض َٜكطٟ ي ١َُٝ ض َٝيَن، بؤنٞ ٥  هٞ ٥ًٝعاَٞ ١ْٝٝ، ظؤض غٛثاؽ.ب١ز٠غت بٗ
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ب١ؾطٜٔ خإ.
َٜع ب١ؾطٜٔ سػري خ١يٝؿ١:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜهٞ باؾـ١، بـؤ ظٜـاتط ز٠َٚي١َ١ْـسنطزْٞ          َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضيـ١َإ، ب١ِضاغـك ١َٖٛاضنطز٠ٚ١ْنـ١ ٖـ١ْكاٚ ب١ض
َٜع٠ضإ ي ١ٜ٠َٛٝنٞ ؾٝعًـٞ            ثاض ١زاٖاتٛٚزا ب١ ٥ـ١ظَْٛٚٞ نـاضٟ ثٝؿـ١ٜٞ، بـ١ ظاْٝـاضٟ ٜاغـاٜٞ، تـا بتـٛأْ بـ١ ؾـ

ــٛٚاْٞ      ــاض٣٠ ز٠ضن ــت ي١بــ١ض ظؤضٟ شَ َٜ ــ١ ز٠بٝٓط ــس٣٠ ن ــإ بهــ١ٕ، بــ١آلّ ٠ٚ١٥ْ ََٛاض٠غــ١ٟ ٥ٝؿــ١ن٣١ خؤٜ
نطز٠ٚٚ نـ١   نؤيٝص٠ناْٞ ٜاغا، ١ٖض٠ٖٚا ظؤضٟ ب١ؾ١ناْٞ نؤيٝص٠ناْٞ ٜاغا ي١ ظاْهؤ ١ًٖٝٝ١٥ناْسا ١َ١٥ف ٚاٟ

َٞ، ١َ١٥ف ٚاز٠نا ن١ ز٠ضنٛٚاْٞ ٜاغا  َٝهٞ ظؤض، ظؤض ن١ّ بؤ ز٠ضنٛٚاْٞ ٜاغا ي١بٛاضٟ زا١َظضاْسْسا ١ٖب ؾاْػ
َٞ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١        َٜطٕ، بـ١ب َٜع٠ضاٜـ١تٞ ١َٖيبـص ظؤض، ظؤض ب١ْاناضٟ، ب١ ْا ب١زَيٞ ث١ْا بب١ْ١ ٣٠ٚ١٥ ن١ ثٝؿـ٣١ ثاض

٠َٟٛٝ ؾ َٞ ٜإ ١٥ظػيٝب١ؾ َٝهٞ باؾـ١ ٚ    عًٞ ََٛاض٠غ١ٟ ناض٠ن١ نطاب َٝت، بؤٜـ١ خـاَي َٝـ ١ٖبٛٚب ْٛٝإ ي٠ٚ١ ٚ ث
َٜع نــاى عُــط   ٍَ بــ١ِض َٝؿــنٜـ ي١طــ١ َٜهِ بــؤ يٝصْــ٣١ ٜاغــاٜٞ ٖــ١بٛٚ، ث َٞ ز٠نــ١ٜٔ، ثطغــٝاض َُٝـ١ ثؿــتٝٛاْٞ يــ ٥
    َٞ ــ َٞ، ز٠ّٚٚ، ز٠َي َْٛاق١ؾــ٣١ ٥ــ١ٚ باب١تــ١َإ نــطز، ي١ٜاغــاٟ ثــ١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ يــ١ ٥اَاصتــ١ناْٞ خــاَيٞ غــ

ــاٜاْسْٞ زاز٠ٚضا ــ١         ؾ ــتا ي َٝؿ ــٛاض٠َٔ ٖ ١َّٝٝ ٚ ن ــ ــ٣١ غ ــ١ ثً ــ١ ي ــ٣١ ن ــك ١٥ٚاْ ــسعاٟ طؿ ــساَاْٞ ٥ٝ ْ١٥ ٚ ٕ
َٝو ي١ ٥اَاصتـ١نإ   َٜع٠ضاْٝـ نطا٠ٚ، ٚات١ ١ٜن ٠ٚظٜؿ١زإ، ب١آلّ ي١ ضؤشْا١َٟ ٠ٚقا٥  ١َٖإ ٜاغا ٥ٝعاؾ٣١ ثاض

َٜع٠ض ْٝٝــ١،    َٜع٠ضاْٝـ، بــ١اَلّ يــ١ ز٠قــٞ ٥ــ١ّ ٜاغــا١ٜزا ٚدــٛٚزٟ ثــاض بؤٜــ١ تهاٜــ١ بطٜتٝٝــ١ يــ١ ؾــٝاْسْٞ ثــاض
َٜٝٛػـتُإ        َُٝـ١ ث َٞ ٥ـ١ٚ ناتـ١ ٥ ًَٞ ٜاغا١ٜ ضاغـت بـ َٝت ٚ ١٥ّ ١٥ق ضْٚٚهطز٠ٚ١َْإ بؤ به١ٕ، نْٛه١ ١٥ط١ض ب
َٝهٞ بـؤ ظٜـاز ز٠نـ١ٜٔ      َٝو ٜإ ٥ـ١ضن ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ١َٖٛاضٟ ٜاغاٟ ث١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ به٠ٚ١ٜٓ١، نْٛه١ ٥اَاصت

ًَٞ ٜاغا١ٜن١زا ١ْٖات٠ٚٛ، بؤ١ٜ تها١ٜ ١٥ط١ض ٠ٚ َٞ، ٥ـ٣٠ٚ١   ن١ ي١ ١٥ق َٜٝٛػت ٖـ١ب ضاغـت١ ٜـإ    (٠ٚقـا٥  )اَلَٞ ث
َٜٝٛػـت١   َُٜٞ نٛضزغتاْسا ث َٜع٠ضا١ٜتٞ ي١ ١ٖض َٝٞ ٜاغاٟ ثاض َٝهٞ زٜه١ف ١ٖض ب١ث ًَٞ ٜاغا١ٜن١ ضاغت١؟ خاَي ١٥ق
َٝٓـطاٚ           ٍَ ٠ٚنـٛ ِضاٖ َٞ غـا َٜٝٛػـت١ بـؤ َـا٣٠ٚ غـ َٜع٠ض، ث ١٥ٚ ن١غ١ٟ ن١ بؤ ١ٜن١زتاض ْاٟٚ تؤَاضز٠نا ٠ٚنـٛ ثـاض
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ٍَ نـا  ي١غ١ض ز٠غك  َٝٓر غـا َٜهٞ ناضا ن١ ََٛاض٠غ١ٟ ث َٜع٠ض َٜصناض ز٠ٚض٠ ببٝيَن، ٜإ الٟ ثاض َٜهٞ ضاٚ َٜع٠ض ضٟ ثاض
َٝت، ١٥ط١ض ٖاتٛ َٜع٠ضٟ ١ٖب َٝٞ   ثاض َٜت٠ٚ١، ١ٖض بـ١ث َٜص ز٠نط ١٥َا٣١ْ ز٠غت ١ْن١ٚت ١٥ٚ نات١ َا٠ٚن٣١ بؤ زض

ٍَ ١٥ٚ ن َٝٓر غا َٝت١ ث َٝت، ١٥ط١ض َٖازز٣٠ ١ٖشز٠ ز٠ب َٜع٠ضا١ٜتٞ نطا٠ٚ١ٜ يـ١  اتات١ ١٥ٚ ثٝؿ٣١ ١ٖب ٛ ب١ؾٞ ثاض
   ٍَ َٝـٓر غـا ٍَ ٜإ ث َٞ غا َٞ غ َٜع٠ضٟ تاظ٠ ْاٟٚ تؤَاض ز٠نات به َٜٝٛػت ب٠ٚ١ ز٠ٚنات ثاض ث١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ ض ث
١ٜ٠َٛٝنٞ ؾٝعًٞ ََٛاض٠غ١ٟ ٥ٝؿ١ن١ بهات، بؤ١ٜ نطز٣٠ٚ١ْ ب١ؾـٞ   َٜصناضزا ب١ؾ َٜهٞ ضاٚ َٜع٠ض ي١ب١ض ز٠غك ثاض

َٜع٠ضا١ٜتٞ نٝؿا١ٜت١ ب ٍَ ز٠ٚض٠ ببٝيَن يـ١الٟ  ثاض َٞ غا َٞ غ َٜٝٛػك ب٠ٚ١ ١ْب َٜهٞ تط ث َٝٓطاٚ داض ؤ ٣٠ٚ١٥ ن١ ضاٖ
َٜٝٛػـت١ َا٠ٚنـ١ زٜـاضٟ       َٝهٞ زٜه١ف ثؿتٝٛاْٞ ي١ ناى عبساي١ً ز٠نـ١ّ، ب١ِضاغـك ث َٜصناض، خاَي َٜهٞ ضاٚ َٜع٠ض ثاض

َٝٞ ٜاغـاٟ ثـ١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ ٥اَـاز٠نطزٕ ٚ ؾـٝاْسْٞ        َٜت، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٖـ١ض بـ١ث زاز٠ٚضإ ٚ ١٥ْـساَاْٞ  بهط
َٜٝٛػـتُإ            َٝـط٠ بهـ١ٜٔ ث َٜع٠ضإ ٥ٝعاؾـ٣١ ٥ َُٝـ١ ثـاض زاٚاناضٟ طؿك َا٠ٚن١ٜإ بؤ زٜـاضٟ نـطا٠ٚ، دـا ١٥طـ١ض ٥
َٜـت ٚ        َٝٞ ٜاغـا زٜـاضٟ بهط َٜٝٛػـت١ َا٠ٚنـ٣١ بـ١ث َٜه١، ث َٜٓسٕ دا ٥اٜا ٥اَاز٠نطز١ْ، ١ٖض دؤض ١ٜ١ٖ َا٠ٟٚ خٛ

َُٜٓاٜٞ ٚ ؾك ٚا، خا َٜت بؤ ض ًَسض َٝ ٖ١ْ َٞ َٞ، ثؿـتكريٟ  د َٜص٣٠ ْاز٠َ َٝهٞ زٜه١، غ١باض٠ت ب١ ت١َ١ٕ َٓٝـ زض َي
َٜت بـؤ        َٜـو ق١ٜـس ٚ ؾـ١ضت زا١ْْـسض َٝت ٚ بـ١ٖٝض دؤض َٜٝٛػت١ ت١ْ١َ١ن١ نطا٠ٚ ب ١٥ٚ ٖاٚناضا١ّْ ز٠ن١ّ ن١ ث

َٜٝٛػت١ ) َٜع٠ض ث َٜع٠ضاٜـ١تٞ بهـات، يـ١ ٖـ١َإ       ٣٠ٚ١٥41 ن١ ثاض َٞ زاٚاٟ َؤَيـ١تٞ ثاض َٝت ١٥ٚ دا بتـٛاْ ٍَ ب ( غا
َٝت ت١َ١ْٞ )نا َٝسا ١ٜ١ٖ، نْٛه١ ز٠َي َٜو ي١ ت١ْاقٛظٟ ت ١َّٝٝ دؤض ٍَ  45تٝؿسا خاَيٞ نٛاض٠ّ ي١ بِطط٣١ غ ( غـا

 َٞ ١َّٝٝ ز٠َي َٞ، ب١اَلّ ي١ خاَيٞ غ َٜع٠ضا١ٜتٞ نطزب َٝؿن ناضٟ ثاض َٞ ث َٟ، ١٥ط١ض ت١َ١ْٞ ط١ٚض٠تط بٛٚ ز٠ب ١َٓٝث١ِض ت
َٝـ       َٜع٠ضاٜـ١تٞ ث َٜت، ن١ٚاتـ١ ٥ـ١ٚ ن١غـ١ٟ زاٚاٟ تؤَـاض ز٠نـات      ١٥ٚ ن١غ١ٟ نـ١ بـؤ ١ٜنـ١زتاض َؤَيـ١تٞ ثاض س٠زض

َٞ ١٥ط١ض ت١ْ١َ١ن٣١ يـ١ )  َٝط٠ بؤَإ زاْا٠ٚ ز٠َي ١َُٝف ي َٜع٠ضا١ٜتٞ، ٥ َٝؿتا ْاٟٚ تؤَاض ١ْنطز٠ٚٚ ي١ ثاض ٖ45 )
١َّٝٝ ١٥ٚ ن١غ١ ١ٜن١زتاض٠  َٝٞ خاَيٞ غ َٝت، ب١آلّ ب١ث َٜع٠ضا١ٜتٞ نطزب َٝؿن ناضٟ ثاض َٞ ث ٍَ ط١ٚض٠تط بٛٚ ز٠ب غا

َٝهٞ زٜهـ١ف نـ١ بامسـإ يـ١         زاٚاٟ َ َٝـو، خـاَي َٜع٠ضا١ٜتٞ نـطز٠ٚٚ؟ ٥ـ٠ٚ١ خاَي ٠َٜٛ ثاض ؤَي١تٞ نطز٠ٚٚ، ٥ٝن ي١نٛ
ٍَ ٠ٚ١٥ٜـ١، بـ١اَلّ ٖـ١ض      َٝت، ب١ْس٠ف ي١طـ١ َٜع٠ناب باغٝإ نطز ن١ ت١ْ١َ١ن١ نطا٠ٚب ت١َ١ٕ نطز، ٖاٚناض٠ ب١ِض

َٝٞ ٜاغاٟ ث١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ ١٥ٚ ١َضدا٣١ْ ن١ زاْسضا٠ٚ بؤ ١٥ْسا َاْٞ زاٚانـاضٟ طؿـك ٚ زاز٠ٚضإ، نـ١    ب١ث
ٍَ زاْسضا٠ٚ ٠ٚنـٛ َـ١ضز بـؤ     َٝسا١ٜ، ز٠ خا َٜع٠ضاْٝؿٞ ت ٠ٚ١َٜٓ، ب١ سٝػاب ن١ ثاض َٝٓسض َٜٔ ٚ بؿٗ َٞ ٥اَاز٠ بهط ز٠ب
           َٞ َٜع٠ضإ ي١ خـاَيٞ سـ١ٚت ٚ ١ٖؾـت بـ١ز٠ض نـطإٚ، قػـ١ن٣١ َـٔ ي١غـ١ض ٠ٚ١٥ٜـ١ ز٠َيـ ١٥ٚ ن١غا١ْ، زٜاض٠ ثاض

ٍَ ظٜاتط 41ت١َ١ْٞ ي١ ) َٝـت،   ( غا َٜو ي١ ١٥ْساَإ زاٚاَإ نطز٠ٚٚ ت١ْ١َ١ن١ نـطا٠ٚ ب ١َُٝ ٠ٚنٛ ١ْٖس ٥ ،َٞ ١ْب
ًَٞ ١َٖٛاض٠نـ١ف زاٚاٟ نـطز٠ٚٚ )     51يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ زاٚاٟ نطز٠ٚٚ ت١ْ١َ١ن١ ) َٝـت، ١٥قـ ٍَ ب ٍَ  45( غـا ( غـا

َٞ ت١َ١ْٞ ) َٝط٠ف ز٠َي َٝت، ي َٝت، تها١ٜ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ١٥طـ١ض ٥ـ١ٚ ب١ضاٚضزن  41ب ٍَ ظٜاتط ١ْب اضٜٝـ١ ضٕٚٚ  ( غا
َٞ نـطزٕ، ب١ِضاغـك     َٞ ب١ٖؤٟ ض٠ٚؾت ْعَٞ ٜإ تـ١َ به٠ٚ١ْ١، بعأْ نؤ١ْ ٚ نؤٕ ١ْٝٝ؟، خاَيٞ ١ٖؾت١ّ ز٠َي
َٜت، تهاٜـ١ يٝصْـ٣١ ٜاغـاٜٞ ٚؾـ١ٜ١نٞ         َٝٓـسض َٝٛ ٜاغـاناْسا بـ١ناض بٗ َٝت ي١ْ َٜو ب َُٝٛا١ْٝٝ ي١ؾع ض٠ٚؾت ْعَٞ ث

 ؾٝاٚتطٟ بؤ بسؤظ٠ٚ١ْ، ظؤض غٛثاؽ.
َٜع ز.عضغ ٕ باٜ  ع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ِض
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ٍَ خإ.  ؾ١ضَٛٚ غ١ضطٛ
 ٍَ َٜع غ١ضطٛ  سػٔ: زقاب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝت٠ٚ١، خـؤٟ    َٜع٠ضإ َازز٣٠ نٛاض ن١ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نا َازز٠ن١ ١َٖيب٠ٛؾـ ب١ْٝػب١ت ١٥ٚ ت١عس١ًٜٟ ٜاغاٟ ثاض

ًَٞ ٜاغا١ٜن١زا َازز٣٠ نٛاض بؤ ١َضد١ناْٞ ١٥ٚ ن١غ١ٜ١ ن١ نا َٜع٠ضٟ ز٠نـا، بـ١اَلّ ٥ـ١ٚإ نـ١      ي١ ١٥ق ضٟ ثـاض
     َِٝ َٝهٞ دٝـاٚاظ تـط٠، َـٔ ثـ َٜت٠ٚ١، ١َ١٥ ؾت َٝٞ بكط َٝت٠ٚ١ ١َ١٥ د َٝط٠ ٥اَاش٠ ب٠ٚ١ ز٠ن١ٕ َازز٠ن١ ١َٖيب٠ٛؾ ي
َٝو نــ١ ََٛاض٠غــ١ٟ    باؾــ١ يٝصْــ٣١ ٜاغــاٜٞ ضْٚٚهطزْــ٠ٚ١ بــسات، ٥اٜــا ٥ــ١ّ ١َضداْــ١ نــ١ زاْــسضا٠ٚ بــؤ ن١غــ

َٜع٠ضٟ ز٠نا ٜإ بؤ ١٥ٚ ن١غ١ٟ  َٜت، نـْٛه١ ٥ـ٠ٚ١   ثاض َٜع٠ضا١ٜتٞ ث١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ ٠ٚضز٠طري ن١ ي١ب١ؾٞ ثاض
         َٞ زٚٚ ؾك ظؤض دٝاٚاظٕ، َٓٝـ ثؿتكريٟ قػ١ناْٞ بـ١ؾطٜٔ خـإ ز٠نـ١ّ يـ٣٠ٚ١ ١٥طـ١ض ٥ـ١ٚ ٥ٝؿـهاي١ ٖـ١ب
َٜهٞ تط باغهطزْٞ يـ١ّ ٜاغـا١ٜ    َٜت، ١٥ط١ض ٚاف ١ْٝٝ، ن١ٚات١ داض ي١ٜاغاٟ ث١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٜسا ناض٠غ١ض بهط

َٜتــ٠ٚ١ يــ١ ثــ١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ،     يــ١  َٜت ٥ــ١ٚ ب١ؾــ١ بهط َُٝــ١ ز٠َاْــ١ٚ ١٥ُٖٝٝــ١تٞ ٥ــ٠ٚ١ نــ١ّ ْاناتــ٠ٚ١ نــ١ ٥
١ٜ٠َٛٝنٞ باؾــن بتــٛأْ      َٟ ب١ؾــ َٞ ز َٜع٠ضإ بــ١ّ ب١ؾــ١ ٚاٜــإ يــ ٖــ١ََٛٚإ ثؿــتكريٟ ٥ــ٠ٚ١ ز٠نــ١ٜٔ نــ١ ثــاض

ٛ     ََٛاض٠غ١ٟ ناض٠ن١ٜإ ب ٍَ ٥ـ٠ٚ١زاّ نـ١ ٥ـ١َٝـ َـ َٟ، بـؤ ٥ـ٠ٚ١    ه١ٕ، ي١طـ١ ٣ نـ١ ٥ـ١ٚإ يـ١ّ    ز٣٠ بـؤ زابٓـسض
َٜع٠ضا١ٜتٞ به١ٕ ز٠ٚض٠ ببٝٓٔ، ب١ْٝػب١ت خاَيٞ ز٠َٚٚـ٠ٚ١ َٓـٝـ ٖـ١َإ ضاّ     َٝـ ٣٠ٚ١٥ ناضٟ ثاض ب١ؾ١زا ث
١َُٝ ١٥ٚ غ١اَلس١ٝت١ بـس٠ٜٔ بـ١ غـ١ْسٜها، ١٥َـ١      َٞ غ١ْسٜها ١٥ٚ خَٛي١ بهات٠ٚ١، نْٛه١ ١٥ط١ض ٥ ١ٜ١ٖ ن١ ْاب

َٟ ن١ ١٥ّ ب١ؾ١ٟ ث١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ ن١َت١ضخ َٞ ز َٜتـ١      ٚاٟ ي َٝعتُٝـاز ز٠نط ٥ ٚ َٟ َٝـسا ز٠نـط ١َٞ ٚ ٥ُٝٗـايٞ ت
١ََٝٝسا           َٞ، يـ١خاَيٞ غـ غ١ض ١٥ٚ خٛال٣١ْ ن١ غـ١ْسٜها ز٠ٜهاتـ٠ٚ١ ٚ زٚاتـطٜـ زٚٚ ؾـك دٝـاٚاظ زضٚغـت ز٠بـ
َٝؿ١ن١ٝٝن٣١ يـ١ ضاثـؤضتٞ يٝصْـ٣١ ٜاغـاٜٞ بـاؽ يـ٠ٚ١ ز٠نـا ١َضدـ١ ٥ـ١ٚ ن١غـ١ٟ بـؤ ١ٜنـ١زتاض يـ١               ١٥ط١ض ث

َُٜسا َؤَي١تٞ ١َٖيػإ ب١ َٝطا١ْ زآٜا٠ٚ بؤ ١٥ٚ ن١غ١ٟ ١ٖض َٜت، ١ٜعين ١٥ٚ ١َضد٣١ ن١ ي َٞ ز٠زض ّ ثٝؿ١ٜ١ٟ ث
َٝهٞ  َٜع٠ضٟ، ن١ ي١ ث١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ ١٥ٚ خٛي١ ببٝيَن، زٚاتط ن١ْس ١َضد ١ٜن١زتاض ١َٖيس٠غَك ب١ ناضٟ ثاض

َٜع٠ َٝؿن ثاض َٜهٞ بؤ ١٥ٚا١ٜ١ْ ن١ ث َٝٞ ٚضزبب٠ٚ١ٓٝ ١ْٖس ضٜٝإ نطز٠ٚٚ، بؤ ضٜع نطز٠ٚٚ، ١٥ٚ ١َضدا١ْ ١٥ط١ض ي
َٝت٠ٚ١،           َٜع٠ضإ، ْـاٟٚ يـ١ غـ١ْسٜها ١ْغـِطاب َٝـٞ ٜاغـاٟ خا١ْْؿـٝين ثـاض َٞ بـ١ ث َٞ خا١ْْؿري ١ْنطاب صي١ْٚٛ ز٠َي
َٜع٠ضٟ،          َٜـَك بـؤ ١َٖيػـتإ بـ١ناضٟ ثـاض َٞ ١٥ٚ ن١غ١ٟ بـؤ ١ٜنـ١زتاض َؤَيـ١تٞ ز٠زض َٝؿ١نٞ َازز٠ن١ ز٠َي ب١اَلّ ث

َٞ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ناض َٜه١ ز٠ب ٠غ١ضٟ بهـا، ٥اٜـا ٥ـ١ٚ ١َضداْـ١ بـؤ ٥ـ١ٚ ن١غـ١ٜ١ نـ١ ١ٜنـ١زتاض          ١َ١٥ ت١ْاقٛظ
            ٍَ َٜـت؟ َٓـٝـ ي١طـ١ ١َساَٝات ز٠نا؟ ٜإ بـؤ ٥ـ١ٚ ن١غـ١ٜ١ نـ١ يـ١ ثـ١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ يـ١ٚ ب١ؾـ١ ٠ٚضز٠طري
ٍَ ٥ــ٣٠ٚ١ ت١َــ١ٕ زٜــاضٟ نــطا٠ٚ،   َٜت، ي١طــ١ ١ٜ٠َٛٝى ت١َــ١ٕ زٜــاضٟ ْــ١نط ٥ــ٠ٚ١ّ نــ١ بِططــ٣١ نــٛاض بــ١ٖٝض ؾــ

َٝسا ن ٍَ، ٥ـ١ٚإ         ٥ٝػتٝػٓا١ٜنٝؿٞ ت طا٠ٚ بؤ ١٥ٚ ن١غا٣١ْ ن١ ي١ٚ غـًها١ْ ٥ـٝـ ز٠نـ١ٕ بـؤ َـا٣٠ٚ سـ١ٚت غـا
َٝــت١ ١٥ْــساّ،          63) َٟ، بــؤ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ١ٜنــ١زتاض ز٠ب ٍَ ٥ـ٠ٚ١ّ ت١َــ١ٕ زٜـاضٟ ْـ١نط ٍَ زاْـسضا٠ٚ، َــٔ ي١طـ١ ( غـا

       َٝ َٝت، َـٔ ثـ َٝهـسا ١٥ْـساَٞ غـ١ْسٜها١ٜنٞ تـط ْـ١ب َٜع٠ضإ ي١نات ِ غ١باض٠ت ب٣٠ٚ١ ن١ ١٥ْساَٞ غ١ْسٜهاٟ ثاض
َٜع٠ضاْٞ         ــاض ــ١ْسٜهاٟ ث ــساَٞ غ َٝو ١٥ْ ــ ــ١ ن١غ ــو ن َٝ ــسات نات ــ١ ب ــ١ٚ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْٜ ــاٜٞ ٥ ــ٣١ ٜاغ ــ١ يٝصْ باؾ
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َٟ يـ١ْاٚ           َُٝـ١ زٚاتـط باغـٞ ز٠نـ١ٜٔ َـاؼي خا١ْْؿـٝين ١ٖٜـ١، ز٠نـط َٝٞ ٜاغاٟ خا١ْْؿٝين ن١ ٥ نٛضزغتا١ْ ب١ث
َٝـط٠ َـاؼي خا١ْْؿـٝين          َٝـطام، ي َٝهري يـ١ ع َُٜ َُٝـ١ ٖـ١ض َٝهسا بؤ صيْٛٚـ١ ٥ َٝٞ ٜاغـاٟ غـ١ْسٜهاٟ     ٚاَلت َٞ، بـ١ث ٖـ١ب

ــٝض       ٖ َٞ ــ١ب ــهاي١ ْ ــ١ٚ ٥ٝؿ ــ١ض ٥ َُٝٛاٜــ١ ١٥ط َٞ، ث ــٝين ٖــ١ب ــاؼي خا١ْْؿ ــساف َ ــ١ ب١غ ــتإ، ي َٜع٠ضاْٞ نٛضزغ ثــاض
َٞ، نْٛه١ ظؤضب١ٜإ ن١ باغٝإ يـ٠ٚ١ نـطز يـ١ز٠ض٣٠ٚ٠ ٚاَلت     َٝو ١ْٝٝ بؤ ٣٠ٚ١٥ ي١ ١ٖضزٚٚ ال ١٥ْساّ ب ٥ٝؿهاي

َٜع٠ضا١ْ، ب١اَلّ  َٞ، ي١ٚ ساَي١ت١ ١٥ْساَٞ غ١ْسٜهاٟ ثاض َٝؿ٣١ خا١ْْٝؿُٝٓٝإ ١ٖب َُٜسا ن ١٥ط١ض ي١ْاٚ ١ٜى ١ٖض
َٜع٠ض٠نـ١         َٞ يـ١زٚاتطزا نـ١ ثاض َٝؿـ٣١ خا١ْْؿـ١ٝٝٓٝ ْـ١ب َٟ، ب١آلّ ١٥ط١ض ٥ـ١ٚ ن ٍَ ٠ٚ١٥ّ ن١ ْانط ١٥َٓٝـ ي١ط١

ْـ      َٟ يـ١ زٚٚ غـ١ْسٜها ١٥ ٍَ ٠ٚ١٥ّ نـ١ ْـانط َٜع٠ضٟ ي١ٚ ساَي١ت١ ١٥َٓٝـ ي١ط١ َٟ ب١ ت١َ١ْٞ ثاض َٝس ساّ نؤتاٜٞ ث
َٞ، غٛثاؽ.  ب

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ ّ.
َٜع عبسايػ ّ   قسٜل: َؿطؿ٢ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝٔ ٠ٚ١٥يـ١ٕ ظٜـاز٠ يـ١ٚ قاْْٛـ١، نـْٛه١ يـ١            ٍَ ز٠ْكٞ ١٥ٚ خٛؾـو ٚ بطاٜاْـ٣١ نـ١ ز٠َيـ َٔ ز٠ْكِ ز٠خ١َ١ ثا

َٝذي ١٥ٚاْـ١    خٛزٟ ٜاغاٟ ١َع١ٗز٠ن١ ٖ َٝت، ي١ ١َع١ٗز َـاز٠ّ ز٠َيـ َٝهِطاض بب َٝط٠ ت ١ٜ١، بؤ١ٜ ٖٝض زاعٞ ١ْٝٝ ي
َٝٓاط١ّ، ب١ٜاغا ت١ْعِٜ ١ْنطا٠ٚ؟ ٠ٚ١٥ ١ٜى، زٚٚ، ب١ِضاغـك   َٝت؟ ت َٝط٠ ١ٖب ز٠ٚض٠ ز٠ن١ٕ بؤ ١َساَٞ، بؤنٞ ي

َٝهٞ ت١ َٝهٞ ْٝكاب١ٝٝ ٜإ د١ٗٝت زْـ٣٠ٚ١ ز٠ٚضات ٚ  ًٗٝٝٝـ١؟ نط ١٥٥ٚ ثطغٝاض٠ف ططٜٓط بٛٚ ٥اٜا ١َ١٥ د١ٗٝت
َٝين ٚ           َٝعـساز ْٗـ َٟ، ٚابعاب تـ١ْعِٜ نـطا٠ٚ يـ١ ٜاغـا١ٜناْٞ ث٠ٜٛ١ْـسٟ ١ٖٜـ١ بـ١ ٥ َٞ بهط ن١ ؾ١ٖاز٠ ٥ٝعناؼي ث
    َٞٝ َٟ ١٥ٚ بٝهات بؤنٞ تؤ ي١ ٜاغا ت١غبٝك بهـ٣١؟ ١٥طـ١ض بـ١ث َٝكاٟ ثطغٝاض٠ ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ب١ٝٚ ؾت، بؤ١ٜ د

َٝو ٜا َٝهطاٚ ي١ نٛضزغتإ د١ٗٝت َٝت ٜاغا١ٜناْٞ ناض ث َٝت ٜإ نؤَجاْٝا، بؤٟ ١ٖب َٝو ٥ٝٓذا ض ١ْقاب١ ب ٕ ال١ْٜ
َٝٞ ٥ـ١ّ ٜاغـاٜا١ْ بـا            ٥ز٠ٚضاتٞ ت١ َٝت، بـ١ث َٞ ٖـ١ب ًٗٝٞ بهات٠ٚ١ نـ١ يـ١ ٥ـاخري٠ٚ٠ف ؾـ١ٖاز٠ن٢ َٛعتـ١ض٠ؼي ثـ

    ( ّ١َٝٝ َٝـت، غـ ٜػارتط ؾاُٝٔ ٜاسخـ يا٘     بؤخؤٟ ز٠ٚض٠ناْٞ بهات، ت١غ١ِٚض ْان١ّ ي١ ٜاغاٟ ١ْقابـ١ طـطٜٓط ب
١َ١٥ ت١بع١ٕ ٠ٚنٛ باغهطا ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝـا دٝاٚاظٜٝـ١ى...، يـ١ ٖـ١َٛٚ     الٍٚ َس٠ يف االقًِٝ ، اصاٚي١ امل١ٓٗ 

َِٝ ضقِ ي١ٚ ٚؾ١ٜ١، ي١ ظؤضب١ٟ، ظؤضٟ سه١َٛ غ١ضن١ٚت٠ٚٛنإ دٝـاٚاظٟ ١ٖٜـ١ ي١بـ١ٜين ؾـ١ٖاز٣٠      زْٚٝا ْاَي
١ٜ١ٖ ي١ َاشياتٝـو،  ظاْهؤ، ب١ٜين ََٛاض٠غ١ٟ ١َٓٗٝ، ب١غ١ضٟ َٔ ق١َٚا َٔ ١ْ ب١نايؤضٜؤؽ، زبًؤّ عايٝؿِ 

ــ١         ــاتٛاْٞ ببٝ ــٛز٠ِضٜؼ، ْ ــ١ َ ــؤ ببٝت ــت ت ــإ ْاتٛاْٝ َِٜٓ، طؤتٝ ــؤ ــت بٝد ــ١ض٠تا٠ٚ ١َْٜٛػ ــ١ ي١غ ــ١ْا ن ــ١ ظٝٝ ي
َٜٓس٠ٚٚ، ٚاتـ١ ٥ـ١ٚ ب١ؾـ١ٟ نـ١      َٛع١يُٝٝـ، ْاتٛاْٞ بب١ٝ َٛع١يِٝ ي١ِض٠ٚظ٠ف، نْٛه١ تؤ ثٝتاطؤتٝت ١ْخٛ

َٜٓس٠ٚٚ، ٚات١ َٔ  ؾ١ٖاز٠ ٠ٚضز٠ططّ ي١ عًِ، بـ١اَلّ بـؤ ٥ـ٣٠ٚ١    ََٛاض٠غ١ٟ ٣١َٓٗٝ ت١زضٜػٞ ضٜاظٜاتت ١ْخٛ
َٞ ٥ٝعـسازٟ َٝٗـ١ْٞ ََٛاض٠غـ١ٟ ٥ـ٠ٚ١ بهـ١ٕ، بؤٜـ١        َٝذي ََٛاض٠غ١ٟ ١ٜ١َٓٗٝى به١ّ ؾٝع١ًٕ ز٠ب َٜكاّ ١ٖب ض

١ٜ٠َٛٝنٞ ٚا با ن١ ) ١َ١َٝٝ خؤظط١ ب١ؾ ٥ـ١ٚ  الجيٛش ََٛازض١ ١َٓٗ احملااَٞ ؿاني ايتداسز َأ ايادٚز٠ ،      ١٥ّ غ
١َُٝ ز٠ط١ٜؿت١ٓٝ ١٥ٚ  ١َُٝ ١ٜن١ّ، ز٠ّٚٚ َٛعاي١د١َإ نطز، ٠ٚنـٛ   ٝػتاْس٠ض٠ زْٚٝا١ٜٝ، ١٥ط١ض ٖات٥ٛنات١ ٥ ٥



 227 

َٟ ظؤض بـ١             َٝت، نـْٛه١ عـٝ ز نـطا٠ٚ ي١ٜاغـا١ٜنٞ تـط، ٥ـ١ٚ ناتـ١ ز٠تٛاْـسض َٓٝ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ١ٜنـ١ّ ْـ١َ َٔ ث
َٝري )   ًَـ ٖـ١َٛٚ   ٥ـ١ٚ ناتـ١  الٜطاُح اُازضا١ املٗٓا١ الٍٚ َاس٠ اال بعاد ايتداسز ،       ٥اغاْٞ عٝ د١ن٣١ بهـ١ٜٔ، ب

َٝت، نْٛه١ ١َضد١ناْٞ ٠ٚضططتٔ ي١ٚ ١َع١ٗز٠ زٜاضٕ، ١َع١ٗزٟ قـ١ظاٜٞ، ٥ـ١ٚ ناتـ١     ١َّٝٝ زاعٞ ١ْٝٝ ١ٖب غ
َٝو            َٝت، ٥ـ١زٟ ََٛاض٠غـ١ٟ َٝٗٓـ١ بـ١ض ١٥غاغـ َٝري ََٛاض٠غـ١ٟ ؾـ١ٖاز٣٠ ب١نايؤضٜؤغـٞ ٖـ١ب ًَـ زاعٞ ١ْٝٝ ب

َِٜ ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ ْـ١نطا، ٥ـ٠ٚ١   َٞ؟ ز َٜكات زا٠ٚ؟ ١٥ط١ض خ١ضجيٞ قإْٛ ١ْب َٝبٝٓٝٝـ١ناب    ض ٣ َـٔ زاٚاٟ ز٠نـ١ّ، ت
  َٞ َٝٔ ْـاب ي١غ١ض ١٥ٚ خااَل١ْٟ ١َضد١نإ، ٚات١ نابطا ٥ٝذاظ٣٠ ٠ٚضططت٠ٚٛ ََٛاض٠غ١ٟ ١َٓٗٝ به١ٕ، ب١اَلّ ز٠َي
َٜٝٛػت بؤ ٣٠ٚ١٥ ٥ٝذاظ٣٠ ََٛاض٠غـ١ٟ َـ١ساَٝاتٞ    بهٞ تا٠ٚنٛ ١َع١ٗز خ١الؽ به٣١، ٚات١ ١َضد١ناْٞ ث

  َٝ َٜـِ ز٠َيـ َٝط٠ ز َٝسا١ٜ، باؾ١ بؤ ي َٝهـطز، ٥اٜـا ١٥َـ١           ت َٟ نـ١ ١َضدـ١ناْٝإ ت ِ خـ١ضجيٞ نؤيٝـصٟ ٜاغـا؟ خـؤ يـ١ٚ
ــ١ضجيٞ           ــإ خ َٝت، ٜ ــ ــات ْان ــ١ضجيٞ ضٜاظٜ ــؤ خ ــا؟ خ ــإ ْ ــات ٜ ــ١ به ــ١ٟ َٝٗٓ ــ١ ََٛاض٠غ َٝساٜ ــ١ناْٞ ت ١َضد
َٝت، ٚات١ ٥ـ١ٚ ن١غـ١ خـ١ضجيٞ قاْْٛـ١،      نؤ١ََيٓاغٞ، بؤ١ٜ ٠ٚ١٥ ب١ ظٜاز ز٠ظاب، ١ٜى، ١٥ط١ض ١َضد١ناْٞ ١ٖب

سطأ  س١غـ١ْ١؟ ٜـإ ستُـٛز٠؟ َـٔ )    إ ٜتُتع باال١ًٖٝ ، )سطأ ايطاري٠ ،   سِٜ ْانا، ١ٖض٠ٖٚا )ن١غٞ تط ت١ق
ــ١ْ١؟ ز٠ظاب سٛغــ١ٓ، )   ايطااري٠ ّ  ــإ س١غ ــ١؟ ٜــ١عين ستُــٛز٠ ٜ َٜٓــس، ناَٝاْ ــ١ٕ خٛ غااري قهااّٛ ، بــ١ س١غ

َٝـٓر، ؾـ١ف، ظٜـازٕ، ضاغـت١ )     َٞ، ث ٔ غاري َػاطٛن امسا٘ َا    ١٥ٚا١ْف ظٜازٕ ب١ ت١غ١ِٚضٟ َٔ، ١ٜعين ١ٜى، غ
َٝه١، ضاغـت١ ) اسد٣ ايٓكابات ،  َٝكـاٟ     غاري قااٍ عًا٢ ايتكاعاد  ،     نْٛه١ ١َضد َٝهـ١، بـ١اَلّ ١٥ٚاْـ١ف د ١َضد

ٚ  ثطغٝاضٕ، ٖـٞ )  َٝـط٠       إ ٜتُتاع ،  ) إ ٜهإٛ عساقا٢   َٝت ْـ١َعاْٞ بؤنـٞ ي َٜٓـسب يـ١ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْنـ١ّ ١ْخٛ
ْـ        َٝو يـ١ غـ١ٜطٟ ١٥ َٞ ن١غـ ًَٝ ساَٞ ٥ـ١ٚإ، خؤٜـإ ٥ـٝـ    ١ٜ١ٖ، ضْٚٚهطز٠ٚ١ْن١ ٖـ١َٟٛٚ َـ١داٍ ز٠زات ْـاٖ

َٜع٠ضإ، ٖـ١َٛٚ ٥ـ١ٚ             ٠َٟٛٝ تـاظ٣٠ نؤَجاْٝـاٟ ثـاض بهات، ض١ْٚٚ، دـ١ختٝإ نـطز٠ٚٚ ي١غـ١ض بـاظاِضٟ ٥ـاظاز ٚ ؾـ
َٝـت ٥ـ٠ٚ١             َٞ ٜـإ )عًـ٢ االقـٌ( ٥ابْٛٚـ١ بـ١ٚإ بـسات، بؤٜـ١ َـٔ ْـاظاب ز٠َي ١َضدا١ْ تا٠ٚنٛ ١٥ْساَٞ ١٥ٚإ ب

١َُٝ زَٜٛا١ْ ي١ ؾًِٝ ز٠بٝٓري ١٥ط١ض ١َْإ ظاْٝيَب، باؾـنٜٔ َـ١ساَٞ يـ١ ٖؤْهؤْكـ١، بـاْكٞ       زاب١ْٚٛضٜت١، ٥
َٝـت، ز٠ضبـاض٠ٟ ٥ـ٣٠ٚ١ ظَـإ،           ز٠ن١ٕ ي١ ثاضٜؼ َٛضاؾ١ع١ ي١غـ١ض ق١ظٜـ١ى بهـات، ٥ـ١ٜٚـ ْـابِٝٓ ظ٠ضٚضٟ ب
َٝهٞ ظَـين     َٝـساْاْ خٛؾو ٚ بطاٜإ باغٝإ نطز، َٔ ال١ْ١ٜ ز١َ٠ٚٚن٣١ ١٥ٚ ضغت١ٜ١ باؽ ز٠ن١ّ، ١٥َـ١ زإ ث

َُٝـ١ يـ١ داَٝعـ١           ضاغت١ٚخؤؾ١، ١ٖض ز٠تٛاب ٥ٝسٜعا بهـ١ٕ ْاضاغـت١ٚخؤف ْٝٝـ١، نـ١ غٝػـت١َٞ ت١ضبـ١ٟٚ ٥
َٞ بـري بهـ١ٕ يـ١            َٝعسازٟ ط١ْر ٚ خ١َيو بـ١ٖؤٟ ١َٜٓٗٝـ١ى ََٛاض٠غـ١ بهـ١ٕ، ضْٚٚـ١، ٚاتـ١ ز٠بـ ؾاؾ١ًٝ، ي١ ٥
َٞ بهــ١ٜٔ، ٜــإ دْٛــسٟٚ ٚتــ١ْٞ ٥ــ١ٚ    ؾ١يػــ١ؾ١ٟ تــ١عًِٝ، بــؤ ٥ــ٣٠ٚ١ خــ١َيهٞ خــا٠ٕٚ ؾــ١ٖاز٠ تــ١خطٚز ثــ

َٝؿـتا َـٔ   ده٣١ َٛخ١َي َٝك، ١َ١٥ ض١ْٚٚ، ٚات١ ١٥ط١ض َٔ ي١ غذًٞ ١ْقاب١، ت١غذٌٝ نطامب، ٖ َٜٝٛػت ت١َ١ع ث
٠ٚ١٥ّ ٠ٚ١٥ٟ ت١خـ١ضٚز بَٛٚـ١ ٚ ْـاظاب ََٛاض٠غـ١ بهـ١ّ، بؤٜـ١ ١َعٗـ١زٟ بـؤ ز٠نـ١ّ، ١٥طـ١ض َـٔ قـ١ظا ٚ             

ٜـ  َٜٝٛػتِ ١ٖ َٝؿتا َٔ ث َٞ، ١َسا٢َ ١ْٝٝ، ٚات١ ٖ َِٜ ََٛاض٠غ١ نطزب َٝـطّ     ٥ٝسٜعاّ ي١ ١ٖض ١ بـؤ ٥ـ٣٠ٚ١ بهـِ ؾ
َٞ نـطز٠ٚٚ،              َٟ ز٠غـك ثـ به١ٕ نؤٕ َـ١ساَات بهـ١ّ، عـعٚف مب يـ١ ٦ٜ١ٖـ٣١ ت١زضٜػـٞ خـؤّ، ب١اَل١ٜنـ١ يـ١ٚ
ببٛٚضٕ ٖا، ٚات١ َين خـ١ضجيٞ سكـٛقٞ ؾاٜػـت١ٟ ٥ـ١ٚ ْـِٝ ٜـإ تٛاْـاٟ ٥ـ٠ٚ١ّ ْٝٝـ١ َـ١ساَات بهـ١ّ، َـٔ             

َٝو َٔ ١٥َا١ْ عاؾٛ ٚ ز٠نـ١ّ؟ يـ١ عـَٛط، يـ١ ْـاظاب ٖـ١ض       ب١ض١َٖٞ ١٥ٚ ععٟٚ ت١زضٜػ١َ١، ي١غ١ض ض ١٥غاغ
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َٜٝٛػتٝا١ْ ٠ٚنٛ خـ١ضجيٞ تـاظ٠، َـ١ساَات ١َٜٓٗٝـ١، ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١ ز٠ض٠دـ٣١         َٝو، ٚات١ ١٥َا١ْف ١ٖض ث ؾت
نـٞ  ال جياٛش اؾُاع ،   ٠ٚظٜؿٞ ٚ ؾت ١ْٝٝ، بؤ١ٜ ١٥ّ َازز١ٜ٠ف ١ٖض ١٥غاغ١ٕ َٔ ي١طـ١َيٞ ْـِٝ، ضابٝعـ١ٕ، )   

َٝسا١ٜ ١ٜعين، َٔ ١ْ ٥اظازّ، بؤنٞ بؤّ ١ٖ َٞ،؟ نٛاض غ١ْسٜهاٟ ضؤشْا١َ ْٛٚغإ ٚ ْٛٚغـ١ضإ ٚ  ت ١ٜ به١ُ غ
َٝطام ناض٠غ١ض ١ْن٣١ ب١ ز٠غتٛٚض ٜـإ بـ١ قـإْٛ،     َٝط٠ ْا؟ تا٠ٚنٛ تؤ ١َٚظٚع١ن١ ي١ ع دٝؤيؤدٝإ، بؤنٞ ي
َٝـطام، ٥ـ١َين           َٜـت، ٠ٚنـٛ ٖـٞ ع َٜع٠ضاْٞ نٛضزغـتإ بـ١ َٛغـاٟٚ سٝػـاب ز٠نط ١٥ْسا١َٝتٞ ي١ غ١ْسٜهاٟ ثاض

ًَٞ بـبِ بـ١ ١٥ْـساَٞ غـ١ْسٜهاٟ     ١َساَٞ ظٜط٠ى ز َٝ َٟ ي١ ب١غساز بهِ َٛضاؾ١ع١ به١ّ، ن١ تؤ ْاٖ ٠تٛاب ي١ٚ
١َ١َٝٝ؟ ي١ سكٛقٞ  َٝطام، ١ٜعين ؾٛضغ١ٟ ٥ٝؿت ي١ َٔ ططت، َازز٣٠ ن١ْس٠؟ ١ٜن١َ١ ٜإ غ َٜع٠ضإ ي١ ع ثاض

ْاقعٜؿــٔ، ٥ٝٓػــإ، ٚاتــ١ َــٔ خــ١َيكٞ َازز٠ٜــ١نٞ عايــ١َٞ ز٠نــ١ّ، ت١زضٜػــ١ناْٞ ٚإ زٜــاضٕ، ضْٚٚــ١، َٛت١   
َٝت، خـؤ ٥ـ٠ٚ١ عـع٠ٚ يـ١ ١ْقاب١ٜـ١نٞ تـط، ٚاتـ١ تـؤ َـ١دبٛٚض           َٜٓ َٜت، ١َساَٞ خؤٟ ز ؾ١ضٜهاتٞ ١٥د١ٓبٞ ز
    َٞ َٝــٞ ْــاب َٝــٞ ز٠َي َٝــت نــ١ ١٥َــ١ خــؤٟ يــ١ زْٚٝــا َــ١ساَٞ خــؤٟ ١ٖٜــ١، ث ز٠نــ٣١ ؾــ١ضٜه١ٜ١نٞ ١َْػــاٟٚ ب

ٍَ ْانات، ت١بطٜط َٝت ي١ ععٟٚٚ ١ْقاب١ٟ َٔ، ن١ؽ قبٛ ٠ن١ٜإ ١ٖتا نـ١ ؾـ١ضسٞ   ١َسا١َٝٝن١ت َٛضاؾ١ع١ ب
َٜع٠ضإ ز٠ن١ٕ، ن١ بن َٞ تـ١ْٗا ١٥ْساَـ١ناْٝإ،        ؤَجاْٝاٟ ثاض ٛزد٣١ ١٥ٚ ن١ باؾـ١، ت٥١ٝـسٟ ز٠نـ١ّ، ٚاتـ١ ز٠بـ

بؤ١ٜ ت١غ١ِٚض ز٠ن١ّ خٛؾو ٚ بطاٜاْٝـ باغٝإ نطز، ٚات١ ب١ نـٛضتٞ، ؾـ٢ نـٛيٞ ٥ـ١سٛاٍ ٠ٚ١٥يـ١ٕ بـ١ض٥٠ٞ       
َٞ بهـ١ٜٔ، ٥اٜـا ٥ـ١ٚ ١ْقابـ١        َٔ ظٜاز٠، نـْٛه١ يـ١ قـاْْٛٞ تـط ١ٖٜـ١، ؼي نـٛيٞ ٥ـ١س        َٞ بـريٟ يـ ٛاٍ ز٠ّٚٚ ز٠بـ

١ٝٝ، ١َع١ٗز٠ ٜـإ ١َعٗـ١ز ْٝٝـ١؟ ١٥طـ١ض بـؤٟ ١ٖٜـ١ ز٠ٚض٠ بهاتـ٠ٚ١، ٥ـ٠ٚ١ يـ١ ٜاغـا١ٜنٞ تـط ١ٖٜـ١،             ١َْٗٝ
َٜٝٛػت ْانات ١٥ٚ نات١ ي١ ٖـ١ضزٚٚ ساَيـ١ت، نـٛاض٠َٝـ، بؤٜـ١ ظؤض      ت١ْعضيٞ ز٠نات، َازز٠ناْٞ ١َضد١نإ ث

َٜت، غٛثاؽ.ب١ ب١غات١ت، َٔ ت١غ١ِٚض  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ال بسض  ز٠ن١ّ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ظٜاز٠، ث
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ٖاش٠ خإ.
 

َٜع ٖاش٠ غًُٝإ   َؿطؿ٢:ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٞ ب١ؾـٞ ثاضَٜ        ع٠ضاٜـ١تٞ يـ١ ْـاٚ ثـ١ضياْكاٟ     ز٠ضباض٠ٟ بِطط٣١ ١ٜن١ّ َـٔ ي١غـ١ض ٥ـ٠ٚ١ َٛالسـ١ظ٠ّ ١ٖٜـ١، ز٠َيـ
َٝــط٠ ب١ضاغــك   َٝؿدػــتين ثٝؿــ١ٜٞ ٚ ٥اَــاز٠نطزٕ، ي َٝتــ١ بٓاغ١ٜــ١ى بــؤ ث َٜتــ٠ٚ١، بــؤ ٥ــ٠ٚ١ٟ بب زاز٠ٚضٟ ز٠نط
َٞ َاْكـ١؟ نـ١ْس      َٜع٠ضا١ٜت١ٝٝ ٥اٜا ؾ١ف َاْكـ١؟ غـ َٝت٠ٚ١، ١٥ٚ ب١ؾٞ ثاض ت١سسٜس ١ْنطا٠ٚ، ٥اٜا بؤ ن١ْس ز٠ب

 ٞ ًَــ١ق َٜتــ٠ٚ١؟ ٜــ١عين ظؤض بــ١ َٛت َٜت٠ٚ١؟نــْٛه١   َاْكـ١ ز٠نط َٜع٠ضاٜــ١تٞ ز٠نط ٖـات٠ٚٛ، ٖــ١ض تــ١ْٗا ب١ؾــٞ ثاض
َٜع٠ضإ بـؤٟ ١ٖٜـ١ نـ١ خـٍٛ بهاتـ٠ٚ١،         ٠َٛٝ ٖات٠ٚٛ ٣٠ٚ١٥ ن١ غـ١ْسٜهاٟ ثـاض ي١بِطط٣١ ز٠َٚٚٝـ ب١ٖ١َإ ؾ
    َٟ ــت، ٚاتــ١ ٥ــ١ٜٚـ ١٥طــ١ض  ت١سسٜــس ْــ١نط َٝ َٜع٠ضاٜــ١تٞ ثــ١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ ب َٞ ٖاٚن١ؾــين ب١ؾــٞ ثاض ــ ز٠َي

َٟ، نــ١ خ َٝــت٥ــ١ٜٚـ ْــانط َٝــو ،ٛي١نــ١ نــ١ْس ب َٝــت، َاْك َٞ ب َٝــت، َــاْط غــ َٝــت، َــاْط ؾــ١ف ب  ٚا َــٔ بؤٜــ١ ب

َٜٝٛػك َٜت٠ٚ١، ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ز٠ظاب ب١ث َٜـت  ت١سسٜس بهط ١َّٝٝ،  بِططـ٣١  ز٠ضبـاض٣٠  نـ١ْس٠،  َـا٣٠ٚ  بـؤ  نـ١  بهط  غـ
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َٜطٟ ي١ ب١نايؤضٜؤؽ بِطٚاْا٣١َ ١َٖيكطٟ ز٠ضباض٣٠ ١ٜن١ّ، خاَيٞ َٝو ٟز٠ضنٛٚ ٜإ ٖات٠ٚٛ، ز٠َٚٚسا ز َٝت ب١ؾ  ب

َٝت، ١٥ٚا١ْ ٖاٚتاٟ ن١ ن١ ٞ  ب َٝ ٞ  بـ١ث ٚ  سهـَٛ ٚ  ب١ِضاغـك  ٜاغـا١ٜ،  ٥ـ١ ّ  ٥ـ١  ٖاٚتـا  ٜاغـا١ٜٝ،  يٝصْـ٣١  بـؤ  ثطغـٝاض٠

ٔ  ١٥ٚاْـ١  ٜـ١عين  ٜاغا؟ نؤيٝصٟ ب١ ٖاٚتا ن١ٝٝ؟ َٝ ٔ  ٖاٚتـا  نـ١  نـ ٞ  ز٠ضبـاض٣٠  بـ٠ٚ١؟  بـ ّ  خـاَي ٔ  نـٛاض٠ ٍَ  َـ  ي١طـ١

ٍَ ِْٝ، ت١َ١ٕ نطزْٞ ت١سسٜس ٕ  نـ١  ٖاٚناضا١ّْ ١٥ٚ ي١ط١ ٞ  يـ١  ١ٖٜـ١  خـ١َيو  نـْٛه١  نـطز،  باغـٝا  (45) ت١َـ١ْ

َٞ  ٜـ١عين  ١٥ًٖٝاْـ١،  ٜاغـا١ٜ  نؤيٝص٠ ١٥ٚ نؤت١ غاَيٞ َُٝـ١  نـ١  َـ١ؾطٚٚظ٠  ز٠بـ َٜكـ٣١  ٥ َٞ  ض ٔ  ثـ َٝـت  نـ١  بـس٠ٜ  بتٛاْ

ٍَ َــٔ ب١ضاغــك نــٛاض٠َٝـ ز٠ضبــاض٣٠ بهــات، خــؤٟ س١قــ١ٟ ٥ــ١ٚ َٛظا٠ٚيــ١ٟ َٝــت نــ١ ْــِٝ نــٛاض٠ّ ي١طــ١  ْاب

ــ١تٞ ــ١ضزٚٚ يــ١ ١٥ْساَٝ ــ١ْسٜ ٖ َٜع٠ضإ هاٟغ ــاض َِٜ يــ١ ث ــ١ض ــسا يــ١ ٚ ٖ َٝطاق َٝت، ع ــ١ب ــْٛه١ ٖ ــك ن ــ١ ب١ضاغ َُٝ ٥ 

َٜع٠ضَإ َٝطام ي١ غاَي١ ن١ْس ١ٜ١ٖ ثاض َٜع٠ض ع َٜهٞ نطز٠ٚٚ، ٥ٝؿ١ن٣١ ب١باؾٞ ظؤض ب٠ٚٛ، ثاض َٜع٠ض َٟ باؾ١، ثاض  ي١ٚ

َٜت٠ٚ١ غ١ْسٜها١ٜ، ١٥ْساَٞ َٝط٠ ز َٝط٠ف ١٥ط١ض ٥ َٝت غ١ْسٜها ١٥ْساَٞ ي َٝـت  زاساَي١تـ١  ي١ٚ ١ٜعين ب  ٥ـ٠ٚ١  ْاتٛاْ

َٞ س١قٞ ٠ٚ١َٓٝٓٝ، ي ٍَ َٔ بؤ١ٜ ز٠غت  غٛثاؽ. ظؤض ِْٝ، ٠ٚ١٥ف ي١ط١
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 يكُإ. ناى ؾ١ضَٛٚ
َٜع يكُإ غًُٝإ سػٔ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝٞ بِطط٣١ ب١ غ١باض٠ت َٝؿٓٝاض َٔ َازز١ٜ٠ ١٥ّ غ َٝهٞ ز٠ن١ّ ث َٜت، ظٜاز بؤ خاَي َٝهٞ ٠ٚنٛ بهط ٚ  بـؤ  تط ١َضد  ٥ـ١

َٜع٠ضا١ٜتٞ ناضٟ َؤَي١تٞ ١ٜن١زتاض بؤ ن١ ن١غ١ٟ َٜت، ثاض َٝس٠زض ٕ  ز٠نٕٛٚ ١٥ٜٚـ ث  ثؿـهٓٝين  يـ١  ث١ِضٜٓـ٠ٚ١  ٜـا

َٝو ي١ ثعٜؿهٞ َٜع٠ضإ غ١ْسٜهاٟ ن١ ١ْخؤؾدا١ْنإ، ي١ ١ٜن ٟ  ثاض َٞ  بِطٜـاض ٕ  زَيٓٝـا  بـؤ  ز٠زات، يـ ٟ  يـ١  بـٛٚ  تٛاْـا

َٜٝٛػـت١  ثٝؿـ١ن١،  طزْٜٞاز٠ن بؤ ن١غ١ن١، ٞ  غـ١ْسٜها  ي١غـ١ض  ث ٍَ  ب١ٖ١َاٖـ١ْك ٟ  ي١طـ١ ٕ  ت١ْسضٚغـك  ٠ٚظٜـط  ٜـا

َٜػا١ٜناْٞ ت١ْسضٚغك( )٠ٚظاض٠تٞ َٜهدػتين ض َٝٔ، ناض٠ ١٥ّ ض ٍَ  َٔ ت١َ١ٕ ب١ غ١باض٠ت زاْ ّ  ي١طـ١ ٕ  ٥ـ٠ٚ١  ت١َـ١

َٜت، زٜاضٟ َٜت ١ْنط َٜٝـاب  نـ١  ١َ١٥ف ب١َ١ضز، ١ْنط ٟ  ٕظٜاتطٜـا  ضْٚٚهطزْـ٣٠ٚ١  ب١ِضاغـك  ٖاِٚض ٔ  زا، ي١غـ١ض  َـ

َٜت  غٛثاؽ. ظؤض بِطؤّ، ي١غ١ضٟ ظٜاتط ْا١َٚ
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 خإ. ث١ضيإ ؾ١ضَٛٚ
َٜع ث١ضيإ ععايسٜٔ عبسايطظئ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝـ غ١ض٠تا َٔ ي١ِضاغتٝسا َِٝ َٛالس١ظ٠ناب ٣٠ٚ١٥ ث ًَ َٝٓاط١ّ، ؾت ي١زٚٚ ب َٝـ ١َٝا١ٜٕن ت  ١َٖٛاضنطزْـ١  ١٥ّ ث

َٝك١ٜؿتبّٛٚ َٝه١ ٥اظاز٠، ثٝؿ١ٜ١نٞ ١َساَٝات٢ ن١ ت ٣٠َٛٝ  ْٝٝـ١،  ي١غ١ض قٝٛزٟ ن١ ي١ٚا٣١ْ ١ٜن  نـاض٠  ي١نٛاضنـ

َٝك١ٜؿت١ٓ ١٥ٚ ١َبس١ٜ١٥٠، ١٥ٚ ١٥غاغسا ي١ ن١ ١ْٝٝ، سه١َٝٝٛناْسا ٞ  نـ١  ببـ١ٜٔ،  ال ت َٝيَن،  ٥ـاظاز  ثٝؿـ١ٜ١ن  ْـاَ

َٝهٞ َٝو ٠ٚزٜػا١ْ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ تط ساَي١ت َٝٞ َٔ ن١ ١ٜ١ٖ ساَي١ت َٝٓاطـ١ّ،  ي َُٝـ١  بـؤ  ت َٝو  يـ١  ٥ َٟ  ؾـتسا  نؤَـ١َي  ٚ ْـانط

َٞ َٝؿه١ٚتٛٚ، ٚاَلتاْٞ ب١ به١ٜٔ َٛقاض١ْ٠ خؤَإ ١ْٝٝ طٛصتاٚ ٚ ْاب  ط١ٚض٠ٟ ظؤض ١َضس١ي١ٜ١نٞ ٣٠ٚ١٥ ي١ب١ض ث
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َٝؿه١ٚتٔ ١َُٝ ي١ب١ٜين ١ٜ١ٖ طؤِضاْهاضٟ ٚ ث َٟ  ب١آلّ ١٥ٚاْسا، ٚ ٥ َٝ تطٜؿـسا  ؾـك  ي١ٖ١ْـس َٞ  ُـ١ ٥ ٚ  ي١غـ١ض  ز٠بـ  ٥ـ١

َٝٛز٠َٚي١تٞ ثِطْػٝج١ ْ ٚ ٍَ ـ  ز٠ن١ٕ ي١غ١ض ٥ٝؿٞ تط ٚاَلتاْٞ ن١ ب١َٓاٜا٣١ْ ١٥ٚ ي١ط١ ٔ  بؤٜـ١  بهـ١ٜٔ،  ٥ـٝ  يـ١  َـ

َٝري ضٚاْك٣١ ًَ ٣١َٝٝ ب١ٚ خؤٜا٠ٚ١ْ، ١ٖي١َٛضدٞ باب َٟ ن١ ث ٞ  ي١ ظؤض ب١ به١ٜٔ َٛقاض١ْ٠ خؤَإ ْانط  تـط  ٚاَلتـاْ

َٜت خؤٟ ٠ٚنٛ ط١ض١٥ َازز١ٜ٠ ١٥ّ ي١ضاغتٝسا به١ّ، قػ١ َٝج١ِض َٝو ب١ زا١ْ ؾ١ضع١ٝٝت َٔ ب١بِطٚاٟ ت  ؾت، نؤ١ََي

َٝو َٞ  ظؤض٠ بـ١  زاْـ١  ؾـ١ضع١ٝٝت  ي١ٚاْـ١  ١ٜن ّ  ًَـ ٕ  ١٥ْـسا َُٝـ١  ٜـ١عين  غـ١ْسٜهاناْسا،  يـ١  بـٛٚ ٥  ٕ  يـ١بري  ٥ـ٠ٚ١َا

٠ٚ١َٜٓٝٓ َازز١ٜ٠ ١٥ّ ن١ نؤت٠ٚ١ َٝٞ ز٠خٛ ١َُٝ ١بٛاٜ ي٠ٚ١زا ت١عس١ًٜن١ ز٠بٛا١ٜ ن١ ١ٜ١ٖ، ن١ قا١ْْٛن١ف ب١ث ٥ 

َٜع٠ضاْــسا غــ١ْسٜهاٟ يــ١ بــٕٛٚ ١٥ْــساّ َٜهٞ ثاض َٞ ظؤض٠ بــ١ناض ــ َٝري، ًَ َٝو ١٥طــ١ض زاز٠ْــ َٞ ١٥ْــساّ ٜــ١ن  يــ١ٚ ْــ١ب

َٞ ١ْٝٝ، ١َساَٞ غ١ْسٜها١ٜ، َٞ، ضاغت زٜه١ف ؾت١ناْٞ ١َٖٛٚ بؤ ١َ١٥ ز٠ب َٝو ١٥ط١ض صي١ْٚٛ بؤ ب ٕ  ثعٜؿه  ٜـا

َٜو َٜٓسناض َٝص٠ ن١ خؤ َٞ، ثعٜؿه١ٝٝنإ غ١ْسٜها ١٥ْساَٞ ١ط١ض٥ ز٠نا، ت١خ١ضٚز ثعٜؿه١ٝٝنإ ي١نؤي  زنتؤض ١ْب

َٝو ١٥طــ١ض ْٝٝــ١، َٞ، ١َْٖٛسغــري ١ْقابــ٣١ ١٥ْــساَٞ ١َْٖٛسٜػــ  تــ١ٚاٚ ١٥َــ١ ٜــ١عين ْٝٝــ١، ١َْٖٛــسٜؼ ْــ١ب

َٝه١ٚا٣١ْ ٟ  ٚ َطؤظ َاظٞ ب١َٓا١ٜناْٞ ث َٜهدطا٠ٜٚٝـ١،  نـاض ٕ  ٜـ١عين  ض ٕ  بـ١  تـؤ  نـؤ ٞ  قـاْٛ َٜـ  بـ٠ٚ١  ٥ٝؿـ١ن١ت  ز

َٝو ١٥ط١ض ن١ ز٠ز٣٠ َٞ غ١ْسٜها١ٜ ١٥ٚ ١٥َْٞسا ن١غ  غـ١ْسٜها١ٜ  ي١ٚ ز٠ٚض١ٜ٠نٝـ ١٥ط١ض خطاثنٜـ ي٠ٚ١ ١ْب

َٜع٠ض ١ْبٝيَن َٝت ١ْٝٝ، ثاض َٜع٠ض ْاب َٝـت،  ثاض ٞ  ب١ِضاغـك  ١٥َـ١  نـ١  ب ٕ  خطاثـ١  ظؤض ب١ْ١َاٜـ١ن ٞ  ث١ضيـ١َا َٞ  ٥ٝؿـ  يـ

َٝهٞ بهات، َٝط٠ ن١ تط خاَي ١َُٝ ي َٝري ٥ ًَ َٝسضا٠ٚ، ٥ٝؿاض٠تٞ باب ٕ  ظؤض إبطاز٠ض ضاغت١ ز٠ٚض١ٜ٠، ١٥ٚ ث  نـ١  نـطز  باغـٝا

َٜو َٜع٠ض ١ْٖس َٞ ١ٜ١ٖ ثاض َٜٝٛػـك  ب٠ٛغَك، نؤٕ ْاظاْ ٞ  بـ١  ث ٟ  ب١َٓاٜـ١ناْ ٟ  غـ١ض٠تا ٞ  نـاض َٜع٠ضاٜـ١ت  ١ٖٜـ١،  ثاض

َٜع٠ضا١ٜتٞ خؤ ب١اَلّ ٍَ  ثاض ٚ  ي١طـ١ ٞ  ٖـ١َٛ ٛ  ٚ تـط٠  ثٝٝؿـ١ناْ َٝو  ١ٜنـ١،  ٠ٚنـ ٞ  نـ١  ثعٜؿـه َٜه َٜٓـسناض ٟ  خٛ  نؤيٝـص

َٝو ز٠نا، ت١خ١ضٚز ثعٜؿه١ٝٝ َٞ ز٠نا، ١ضٚزت١خ ١َْٖٛسٜػ َٞ ز٠نا، نؤٕ تِٛٚض غ١ض٠تا ْاظاْ ١َُٝ ز٠ب ٥  ٟ  ٖـ١َٛاض

ٟ  يـ١  ن١ به٠ٚ١ٜٓ١ ٠ٚ١٥ف ٕ  غـ١ْسٜها َٟ  ٥ٝذبـاض  ثعٜؿـها ٞ  ٖـٝض  بهـط َٜه َٜٓـسناض ٟ  خٛ  ز٠ٚض٠ ١٥طـ١ض  تـٛب  نٛيٝـ١

َٜتــ٠ٚ١ َٞ بــؤٟ ١ْنط َٞ ز٠نــا، نــؤٕ تــِٛٚض بعاْــ َٝت١ نــؤٕ بعاْــ َٞ خ١غــت١خا١ْ، ز٠نــ َٝت١ نــؤٕ بعاْــ  شٚٚضٟ ز٠نــ

َٞع١َــ١يٝات؟ َٞ ز٠نــات؟ تــ١عكِٝ ز٠غــك نــؤٕ بعاْ َٞ ز٠نــات؟ نــؤٕ ٖــ١َٟٛٚ ١٥َاْــ١ بعاْــ َٞ، ثعٜؿــو ْــاب  بــ

١َُٝ ز٠تٛاْري ٥  ٞ َٝه ٚ  ؾـت ٕ  ٜـاخٛز  بهـ١ٜٔ؟  باب١تـ١  يـ١ َٜكـ١َا ٕ  ض َٝـس٠ز٠ ٞ  ث َٝه  ٖـ١ض  ١َْٖٛـسٜؼ،  بهـ١ٜٔ؟  ٚا ؾـت

َٝهٞ َٞ زٜه١، ن١غ َٝهٞ ز٠ب  رقـؤض  ب١تـ١ْٝا  ب١ِضاغـك  ١٥َـ١  نـ١  ا،بهـ  دػـٛٚض  ضاق١ب١َٟٛ  نؤٕ به٠ٚ١ٜٓ١ بؤ خٛي

ٟ  نطزْٞ َٜع٠ضا١ٜتٝٝـ١،  ١َغـ١ي١ ٚ  ب١ضت١غـههطز٣٠ٚ١ْ  ثاض ٟ  ٥ـ١ َٜع٠ضا١ٜتٝٝـ١  ناضنطزْـ٣١  ٥ـاظاز ٞ  يـ١  ثاض َُٜ  ٖـ١ض

َٞ، ز٠ٚض٠ ن١ ٣٠ٚ١٥ زٚاٟ زاْسضا٠ٚ، ن١ ١َضدا٣١ْ ١٥ٚ نٛضزغتاْسا، ٍَ ١ٖب ٔ  نـ١  ٣٠ٚ١٥ ي١ط١ َٝؿـٓٝاض  َـ ّ  ث  ز٠نـ١

ــ١ٚ ــ١ ٥ ــ١ض ز٠ٚض٠ٜ ــيَب ١٥ط ــ١نٞ ١ٖؾ ــاض٠ظٚٚ ز٠ٚض٠ٜ َٞ،١َْس ٥ ــ١ب ــ١ اْ ــس٠، ١٥َ ــ١ْسٜهاٟ ٚاضٜ َٜع٠ضإ غ ــاض ــؤ ث  ب

َٜع٠ض ٣٠ٚ١٥ بؤ خ١شتؤضٜإ ١ٜ٠َٜٛٝهٞ ثاض ٟ  ١َساَٝاتٞ بِطٚات باف ب١ؾ ٟ  ز٠ٚض٣٠ بهـات،  خـؤ  ٥اض٠ظ١َْٚٚساْـ١

،َٞ َٜع٠ض٠ٟ ٥ــ١ٚ ٖــ١ب َٜت نــ١ ثــاض َٝــت، خٛيــ١ ٥ــ١ٚ ز٠ٜــ١ٚ َٝتــ١ ظٚٚتــط ٥ــ٣٠ٚ١ بــؤ ببــٝيَن، خٛيــ١ ٥ــ١ٚ بــِطٚا ببٝٓ  بب

َٜهٞ َٜع٠ض ٍَ زاْسضا٠ٚ ن١ ضد١نا١َٕ باف، ثاض  ز٠ن١ّ، خإ غؤظإ قػ١ناْٞ ت١ٚاٟٚ ثؿتٝٛاْٞ َٔ ن١ ٣٠ٚ١٥ ي١ط١

ــ١ٚ ــ٣١ ٥ َٜٝاْ ــطٜـ ٖاِٚض ــ١ ت ــ١ ن ــ٠ٚ٠ٚ١ زٚاٟ ي ــ١ٜإ ٥ ــطز، قػ ــك ن ــ١ٕ ب١ِضاغ َٜٞ ت١َ ــ١نٛ ــازا ي ــ١تٞ زْٚٝ  ب١تاٜب

ــؤ ت١َــ١ْٞ َــ١ساَات ٠ٚنــٛ ٥ــاظازٟ ١َٜٓٗٝــ١نٞ ــاضٟ ب َٟ؟ زٜ َٞ نــ١ ز٠نــط ــ ــ١ْٞ ز٠ب ــت ٠ٚ١٥ْــس٠ ت١َ َٝ ــا٥ ب  ٝٓذ
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١ٜعين ١ٖض ٠ٚ١٥ َا٠ٚ قُٛد ايطري٠ ٚ ايطُع١ ٚ اٖاّل..... ، ) نٛاض٠َٞ خاَيٞ ن١ ي٣٠ٚ١ ٜاخٛز بها، ١َساَٝات٢
َٝٝـ١ ت١سسٜـسٟ ز٠نـات ٥ـ٠ٚ١       َٝت، ١ٜعين ١٥َـ١ ن َٜهٞ خطاث١ناضٟ ١ْب َٝري ي١ زَيٞ خؤؾٝسا ب١ت١َاٟ ناض ًَ ن١ ب

َٝهــ١ٚا٣١ْ َــاؼي ٥ــاظازٟ  َــ١ظيٛزٟ غــري١ٜ٠ ٜــإ ْــاظاب نــٞ غــري١ٜ٠؟ نــ١ ب١ِضاغــك ١٥َــ١  ٖــ١َٛٚ ١٥َاْــ١ ث
َٞ ي١بـ١ٜين زٚٚ ١ْقابـ١زا ب١ِضاغـك          َُٜٞ نٛضزغتاْسا، نٛاض٠َٞ ٖـ١ض ٥ـ١ٚ ١َضداْـ١ نـ١ ْـاب ناضنطزْٔ ي١ ١ٖض
َٜكطت١ٓ ي١ ٥ـاظازٟ ١٥ْـساّ بـٕٛٚ يـ١ ١ْقاب١ناْـسا، ع١ٜب١ٜـ١نٞ        ١َ١٥ ع١ٜب١ٜ١نٞ قا١ْْٝٝٛ، دك١ ي٣٠ٚ١ ن١ ض

َٝعناف ز٠ن١ ١َُٝ ٥ َٜـو غـ١ٜٔ نـ١            قا١ْْٝٝٛ، ٥ َُٝـ١ ْـاتٛاْري بـ١ قـإْٛ ٥ـ٠ٚ١ ض ٜٔ ب١ّ خاَيـ١، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ٥
ــري ت١قٝــسٟ سِٛضٜــ١تٞ ١٥ْــساّ بــٕٛٚ يــ١      َٜ َُٜٞ نٛضزغــتاْسا، ز َٜت يــ١ ٖــ١ض َٝو زٚٚ ٥ُٝتٝــاظ ٠ٚض ْــ١طط ن١غــ

َٝعناؼي غـ١ضحي  ١ بـ١ قـ١تٝؼ نـطزٕ ٚ    ١ْقاباتسا ز٠ن١ٜٔ، ن١ ١َ١٥ ب١ِضاغك ١ّٖ ع١ٜب١ٜ١نٞ قا١ْْٝٝٛ، ١ّٖ ٥
َٝؿٓٝاض ز٠نـ١ّ   َُٜٞ نٛضزغتإ، بؤ١ٜ َٔ ث ق١ٜس نطزْٞ ٥اظازٟ ناضنطزٕ ٚ ١٥ْسا١َٝتٞ ي١ ١ْقاب١ناْسا ي١ ١ٖض
َٝٞ، َٓٝـ زٚٚثاه نطز٠ٚ٠، ١َٖٛٚ ١٥ٚ خااَلْـ١   َٝـ خؤّ ْاِضاظٟ بٕٛٚ ي ١َٖٛٚ ١٥ٚ خااَل٣١ْ ن١ ٖاٚناضاْٞ ث

َٟ ب١ ز٠ٚض١ٜ٠نٞ ٥اض٠ظ١َْٚٚسا١ْ  َٟ، ١َغ١ي١ٟ ز٠ٚض٠ن١ بهط َٝؿـد١ض١ٜنٞ بـاف    البسض َٝتـ١ ز٠غتج ن١ ١َ١٥ ز٠ب
َٜع٠ضا١ٜتٞ ي١ال١ٜٕ ١٥ٚا٠ٚ١ْ، غٛثاؽ. َٜع٠ضإ، ١ْى قؤضخهطزْٞ ناضٟ ثاض  بؤ غ١ْسٜهاٟ ثاض

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 خإ. ث١ضٜٚٔ ؾ١ضَٛٚ
َٜع ث١ضٜٚٔ عبسايطظئ عبساي١ً:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

١َُٝ َٝص٠ ١٥ٚ ظؤضٟ ب١ٖؤٟ زٜاض٠ ٥ َٝصا١ْ ي١ٚ ٜاغا ب١ؾٞ نطز٣٠ٚ١ْ ٚ ١٥ًٖٝا١ْ نؤي ٟ  بؤت١ نؤي ٟ  ٚ ظؤضٟ ٖـؤ  بـؤض

َٜع٠ضا١ٜتٞ ب١ؾٞ ١َُٜن١َإ، ي١ ثاض َٝؿت٠ٚٛ، ١َٓٗٝن١ؾٞ ناضٟ ١ٖض٠ٖٚا ١ٖض ّ  نطزْـ٣٠ٚ١  بؤٜـ١  ١ْٖ  ز٠ٚضاْـ١  ٥ـ١

َٝهٞ ب١ ١٥َٔ َٜٝٛػت١ ز٠ظاب، ططٜٓك٢ ظؤض ؾت َٞ بط٠ٟٚ ث َٜت، ث َٝٞ ١٥٣٠ٚ ب١اَلّ بسض َِٝ ١٥َٔ ٥اَاش١ٜ٠ د  باؾـ١  ث

َٜت٠ٚ١، زاز٠ٚض١ٜٝن١ ث١ضياْكاٟ ْاٚ خٛزٟ ي١ ز٠ٚضا١ْ ١٥ّ َٝٞ غ١ْسٜها بهط  بـ١  غـ١باض٠ت  نـاض٠،  ب١ّ ١َٖي١ٓغَك ث

َٝهٞ ز٠نا، ت١َ١ٕ ي١ باؽ ن١ نٛاض٠ّ بِطط٣١ َٜٝٛػت١ ن١ ١ٜ١ٖ ططٜٓط ظؤض ؾت ١َُٝ ث َٞ ٥اَاش٣٠ ٥  ١ٜ٠ٚ١٥ بس٠ٜٔ ث

ِ  ٣٠ٚ١٥ ٠ٚنٛ ١َ١٥ ٣٠ٚ١٥ ي١ب١ض البس٠ٜٔ، خاَي١زا ي١ٚ ت١َ١ٕ ن١ ٞ  تـ١عًٝ َٝٗـات٠ٚٛ  عـاي ٞ  نـ١  ي  ت١سسٜـس  ت١َـ١ْ

َٝو ١ٖض بؤ نطز٠ٚٚ َٝت ن١ ن١غ َٝط به َٝت٠ٚ١، زنتؤضا ٜاخٛز َادػت َٓٝ ِ  بؤٜـ١  ب َٝ ٚ  باؾـ١  ثـ َٜت،  ت١َ١ْـ١  ٥ـ١  البـسض

١َُٝ ٣٠ٚ١٥ ي١ب١ض ٥  ٕ ٟ  ١ٖٜـ١  خـ١َيهُا ٞ  بـ١ٖؤ ٟ  خطاثـ ٞ  بـاض َٝت  ْـ١ٜتٛا٠ْٛٝ  شٜـاْ ٕ ظاْهؤ يـ١  بهـ َٜيَن،  نـا  يـ١  غـٛ

َٝهٞ َٝص٠ن٣١ ن٠ٚٛ زض٠ْكن ظؤض ت١َ١ْ َٝػتان١ نطز٠ٚٚ ت١ٚاٚ نؤي ٍَ (51) ت١َ١ْٞ ن١ ٥ َٝجـ١ضِ  غا ٟ  بـ٠ٚٛ،  ت  ظاْهـؤ

َٞ س١ق١ٟ ١٥ٚ بؤ نطز٠ٚٚ، ت١ٚاٚ َٟ ث َٞ ن١ ١ْزض َٞ؟ ب١ؾساض ز٠ٚضا١ْ ي١ّ بتٛاْ  غٛثاؽ. ظؤض ب
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

َٜباظ. ز. ؾ١ضَٛٚ  ض
َٜباظ ؾتاح ستُٛز: َٜع ض  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
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ٔ  ي١ضاغتٝسا ٍَ  َـ ِ  بِططـ٣١  ض٠تهطزْـ٣٠ٚ١  ي١طـ١ ّ  ٚ ز٠َٚٚـ ١َٝٝ ّ  بـّٛٚ،  غـ  بِططـ٣١  باغـهطا  نـ١  ٥ـ٣٠ٚ١  زٚاٟ بـ١اَل

َٝػتا تٝهِطاض٠، ١ٜن١َٝـ ٍَ  ب١ت١ٚا٠ٚتٞ ٥ ّ  ي١طـ١ ٞ  بـ١  َازز٠نـ١  ٥ـ٠ٚ١ َٜتـ٠ٚ١،  تـ١ٚا٠ٚت ّ  ض٠تبهط َٜط  بـ١اَل ٚ  يـ١ش  ٥ـ١

َٞ  ٥اظازا١ْٜـ١،  غ١ْسٜها ي١ بٕٛٚ ١٥ْساّ ٚا١ٜ ق١ْاس١ه َٔ ن١ ثاغا٣٠ٚ َٟ  ْـاب َٝٓسض ّ  ١٥طـ١ض  تـؤ  نـ١  بػـ١ث  ١٥ْـسا

َٜع٠ضإ، ي١غ١ْسٜهاٟ ١ْبٞ َٜع٠ضا١ٜتٝت َاؼي ثاض َٜت٠ٚ١ خٍٛ ن١ ٣٠ٚ١٥ ١ْٝٝ، ثاض َٜع٠ض  نـ١  بهط ٍ  ثـاض  ٚ ببـٝينَ  خـٛ

َٜع٠ضا١ٜتٞ زٚاٜٞ َٜـص٠  ١٥ٚ ي١َاؼي ب١ضططٟ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ضنٞ غ١ْسٜها ّب١اَل تط٠، ١َغ١ي١ٜ١نٞ ٠ٚ١٥ بها، ثاض  بهـا  تٛ

١َٜٓضا١ٜتٞ ن١ َٝو ب١ بيَب خؤٟ بؤ غ١ْسٜها ن١ ٣٠ٚ١٥ ١ْى ز٠نا، ْٛ ٞ  يـ١  ب١ؾ َٞ  ز٠غـت١اَلت َٝهطزٕ،  دـ  ٥ـ٠ٚ١  بـ١د

َُٜٞ ؾهط١ٜ٠ٟ ١٥ٚ َا٠ٚ١ْٟ َٝؿ٠ٚٛ ضٜص َٝو ب١ غ١ْسٜهاناْٞ ن١ ث َٞ  غ١ْسٜها ب١اَلّ ظا٠ْٛٝ، سه١َٛت ي١ ب١ؾ  ز٠بـ

َٞ َٝوب١ؾ َٞ ٠ٚ١٥ ناضٟ ٚ ١َز٠ْٞ نؤ١ََيك٣١ ي١ ب ٚ  َـاؼي  ي١ ب١ضططٟ ن١ ب َٜـص٠  ٥ـ١ ٞ  نـ١  بهـا  تٛ ١َٜٓضاٜـ١ت  ز٠نـا،  ْٛ

١َّٝٝ بِطط٣١ ي١ ب١اَلّ  ٚات١ غ١ْسٜها١ٜن١، ب١ زا٠ٚ خٛي١ن٣١ نطز٣٠ٚ١ْ ز٠غ١اَلتٞ ز٠ّٚٚ بِطط٣١ ي١ ٖات٠ٚٛ ن١ غ

ِ  خٛيـ٠ٚ١  ١٥ٚ ْاٚ ١ْن١ُ ١ْمب، ١٥ْساّ ١٥ط١ض َٔ ٞ ث ْٝٝـ١  بؤؾـ َٜع٠ضاٜـ١ت َٝهـسا  بهـ١ّ،  اض ٟ  ي١نات َٝـص  قـاْٛب  نؤي

ٕ  نطز٠ٚٚ، ت١ٚاٚ ِ  ططضيـا ٞ  يـ١  بـٝين  خٛي١ن١ؾـ َٝه َٜٓ ّ  زٜهـ١،  ؾـٛ َٞ  غـ١ْسٜها  بـ١اَل ٚ  ْـاب َٞ،  ز٠غـت١اَلت٣١  ٥ـ١  ٖـ١ب

١ََٝٝٝـ بِطط٣١ َٜين ٠ٚ١٥ ١ٜعين غ ٟ  بِطط١ٜـ١،  ١٥ٚ ؾٛ ٟ  ٜاغـا ٕ  غـ١ْسٜها َٜع٠ضا َٜين  ْٝٝـ١،  ثـاض ٚ  ؾـٛ  بِطط١ٜـ١  ٥ـ١

 غـــ١ْسٜهاٟ ٜاغـــاٟ يـــ١ْاٚ ْـــ١ى ١َساَاتـــ١، ٣ َٝٗٓـــ١ َعا٠ٚيـــ١تٞ ٜاغـــاٟ َٜع٠ضا١ٜتٝٝـــ١،ثاض ثٝؿـــ٣١ ٜاغـــاٟ

َٜع٠ضا١ٜتٝسا َٜع٠ضا١ٜتٞ ناضنطزْٞ ١َضدٞ تؤ ثاض َٝٞ، ثاض  غٛثاؽ. زابٓ
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ناضزؤ. ناى ؾ١ضَٛٚ
 
 
 

َٜع ناضزؤ ستُس ثريزاٚز:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َا  ٕ.ب١ِض

َٝٔ ض٠ْك١ ًَ َٝبٝين بؤ ٜاغا١ٜ، ١٥ٚ ي١غ١ض نطز١ٜ ٥ُٝعات ١٥تٛ ب َٝسٟ ْاناضٟ، ي١ ب١ضاغك ز٠ز٣٠؟ ت ٔ  ي١ْا٥َٛ  ٥ـ١َ

َٜع٠ضإ غ١ْسٜهاٟ نطزبٛٚ ت١قسِٜ ثِطؤش١ٜ٠نٝإ ٣٠ٚ١٥ ي١ب١ض نطز، ٥ُٝعا١ّٜ ١٥ٚ  ؾطاٚاْن ٚ طؿتكريتط ظؤض ثاض

ـ  بـِطٚا،  ١ٖٚاضنطزْـ١  ١٥ٚ اب ٥ُٝا١ْن١ ع١ف ١٥ظ طؤشيإ ب١ضْا١َ، ١ْخطا ١ٖض بٛٚ، ٚ  ٥ـ١ٜٚ َٝبٝٓٝاْـ٣١  بـ١  نـ١  ت

َٟ ١َٖا١ْ، ١َُٝ داض ٚ  نـ١ٝٝ  ١َٖٛاضنطز١ْنـ١  يـ١  ٥اَـاْر  ٥ ٟ  ٥اَاصت١نـ١  ز٠قـ١،  يـ١  ز٠بٓـ١  ١٥ٚاْـ٣١  بـؤ  ٥اغـاْهاض

َٜع٠ض، ٟ  بب١ٓ ثاض َٜع٠ض ٚ  ثـاض َُٝـ١  بـ١تٛاْا  ؾـاض٠ظا ٥  ٚ ٕ  باض٠ٜـ٠ٚ١  يـ١ َٜهُا ٕ  ٚ ١ٖٜـ١  ١َعٗـ١ز  ١ٖٜـ١،  غـ١ْسٜها١ٜنُا

ٕ  ٠نا،ز ٖاٚناضٜإ َٜكطٜٝـ١  ٜـا ٚ  خـ١َيو  نـ١  يـ٣٠ٚ١  ض َٝذي  ظؤضٜٝـ٣١  بـ١ َٝتـ١  بـ ٞ  ١ٖضنـ١ْس  َـ١ساَٞ،  بب َٝـ ّ  ت  ِضاَـا

َٜكطٟ ١َ١٥ ب١ِضاغك ٕ  ١٥َـ١  غـاَي١،  (55) نؤْٝإ ٣٠ٚ١٥ نْٛه١ ت١ْ١َ١ن١، ي١ ١ّٖ نطز١ْ، ض ّ  ت١ْ١َ١نـ١ٜا  نـ١

َٞ زاز٠ٚضاْٞ بؤ ب١خؤٟ ث١ضياْكا ن١ ي٣٠ٚ١ ١َٖٝـ نطزٜت٠ٚ١، َٟ ث  ١ٖٜـ١  ٥ـاظاز  نٛي٣١ٝٝ (19) ،١٥ٚا١ْ بؤ ْانط

َٜع٠ض  ١ٖظاض غاَيٞ ٚاَلت٣١ ي١ّ َٞ،  ثـاض ٛ  ز٠ضز٠نـ ٞ  ٠ٚنـ َٝه  ٜـ١عين  ٥ٝؿـهطزٕ،  بـؤ  خـؤٟ،  ثٝؿـ١ن٣١  بـؤ  خـ١َيو  َـاؾ
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ٞ  ٚ ت١طـ١ض٠  ٥ـ٠ٚ١  ب١ِضاغك ز٠ن٣١ ١ٖغت َٝه ّ  ز٠نـا  زضٚغـت  ظؤض نؤغـج ٟ  تـط  ١٥ٚاْـ٣١  ي١بـ١ضز٠  ت١َـ١ٕ،  بـ١ْاٚ

َٞ ٥ــ٣٠ٚ١ بــ١ْاٟٚ َٝهٝـ ض بهاتــ٠ٚ١، ز٠ٚض٠ غــ١ْسٜها ز٠بــ  ناتــ٣١ ٥ــ١ٚ ٖــ١تا نــ٣١؟ ٖــ١تا ز٠ناتــ٠ٚ١؟ ز٠ٚض٠ نــات

َٝت، ث١ضياْكا١ٜن١ َٞ باغاَيٞ ١ْٝٝ، بؤت تؤ تٛاْٞ ث١ضياْكا١ٜن١ ن١ ز٠تٛاْ َٞ  نـ١ؽ  غـ١ز  بتٛاْ  يـ١  تـؤ  بك١ٜـ١ْٞ،  ثـ

َٝت١ ن١ ١ٖظاض ز٠ضنطزْٞ َٜع٠ض ز٠ب َٞ ن١ؽ غ١ز ثاض َٜكط١ٜنٞ ١َ١٥ بك١ٜين، ث َُٝـ١  ١٥ط١ض ط١ٚض١ٜ٠، ض  ١َضد١نـ١  ٥

َٝه١  ٖـ١ض  ٥ـ٣٠ٚ١  ١َ١٥ ثطغٝاض٠، ١َ١٥ ١ٜعين ١ْٝٝ؟ نانن بها ٥ٝـ ْٛٚغٝٓك١ٜ١ى ي١ ٠ٚ١٥ٟ ١ٜٓغ١  نـ١  ن١غـ

َٟ َٝت١ ز١ٜ٠ٚ َٜع٠ض بب َٜٝٛػت١ ثاض َٝو بؤَا٣٠ٚ ث َٜهٞ الٟ غاَي َٜع٠ض َٜهٞ ْٛٚغٝٓك٣١ ي١ تط ثاض َٜع٠ض ـ  تط ثاض  بهـا،  ٥ـٝ

َٝهٝإ ٠ٚ١٥ َٝهٞ خاَي ٚ  غـ١ْسٜها  ٓكـ١ ططٜ ب١ال٠ٚ١َ ١٥َٔ ب١ِضاغك زٜه١ف، خاَي  ْـ١ز٠ٜيَن،  ب١ضثطغـٝاض٠ت٣١ٝٝ  ٥ـ١

َٜٝٛػت بٛٚ ٠ٚ١٥ ن١ ١ٜنٝإ ٣٠ٚ١٥ ٥اظاز٠، زضيٛنطاتٞ ثٝؿ١ٜٝ١، ز٠ظطا١ٜنٞ غ١ْسٜها نْٛه١  ؾـ١ضت١  ١٥ٚ ْانا ث

َٝو ي١غ١ض َٝٞ ن١غ َٟ ن١ زابٓ َٝت١ ز١ٜ٠ٚ َٜع٠ض،  بب ِ  ثـاض َٝ ٟ  باؾـ١  ثـ َٝٓاٚ ٞ  يـ١ث َٝعنطزْ َٜع٠ض  بـ١ٖ ٕ  ثـاض ٞ  ٜـا  ؾـاض٠ظاٜ

َٜ تٛاْاٟ ٍَ ب١ٖ١َا١ْٖكٞ غ١ْسٜها ع٠ض،ثاض َٞ ث١ضياْكا ي١ط١  ز٠ضز٠نـٔ،  تـاظ٠  ن١ ١٥ٚا٣١ْ بؤ بهات٠ٚ١ خٍٛ ز٠تٛاْ

،َٞ ٛ  ٥ـ٠ٚ١  ز٠تٛاْ ٞ  ٠ٚنـ َٝه ٟ  بـؤ  ٥ـاظاز  ٚ غ١ضب١غـت  ؾـت  َـ١ضز،  ١ْٜه١ٜتـ١  َـ١ضز،  بٝه١ٜتـ١  ْـ١ى  نـطزٕ،  ٖاٚنـاض

َٜـو  ٖـ١ض  ز٠ز١ْ٠ ْاغٓا٣١َ ١٥ٚاْٝـ ن١ ز٠تٛاْٞ، َٜع٠ض ٔ  ثاض َٝ ٕ  نانـ١  ز٠َيـ ٞ  بـؤ  ١ٖٜـ١،  ز٠ٚض٠َـا  بـؤ  باؾـ١،  خؤؾـ

َٝري ؾ١ضت١ف ١٥ٚ باؾ١، شٜاْٝؿٞ بؤ باؾ١، ١َٓٗٝن١ؾٞ ٍَ،  بـؤ  ناضز٠نـا  ي١ْٛٚغـٝٓك١ٜ١ى  نـ١  زابٓ  ظؤض ١٥َـ١  غـا

١ًَس١تٞ يــ١ باؾــن٠، ظؤض تــط٠، َــ١ْتٝكٞ  به١ٜٓــ٠ٚ١ ١َضداْــ١ ٥ــ١ٚ الغــاٜٞ ب١ِضاغــك ْــ١ى خ١َيه١ن١ٜــ١، ١َغــ

 ٕ ٞ  يـ١  زا٥ُٝـ١ ٕ  ٚاَلتـاْ ٕ  نـ١  نـؤ ٞ  بـ١  بٜٛٚٓـ١  َٛت١٥١غـري  ٖـ١ََٛٚا ٞ  ٚاَلتـاْ ٟ  ٥ٝؿـنان  ٠ٚنــٛ نؤَـ١َيكا  ت١َاؾـا

َٞ ع١غه١ض، ٠ٚنٛ ز٠نا، ٥ؤضزٚطا َٞ ١َضدا١ْت ١٥ٚ ز٠ب َٝساب  غٛثاؽ. به٣١، غ١ضباظٟ ز٠تٛاْٞ ٥ٝٓذا ت
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 خإ. ١٥ظري ؾ١ضَٛٚ
 

َٜع ١٥ظري عُط اظيس:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  .ب١ِض

ّ  ي١غـ١ضٟ،  نطز٠ٚٚ ٥ُٝعاّ يٝص١ْ ي١ َٓٝـ ١ٖضن١ْس٠ َازز١ٜ٠ ب١ّ غ١باض٠ت ٚ  زٜـاض  بـ١اَل ٔ  بـٛ  َٛالسـ١ظاه  َـ

ّ  ١ٖبٛٚ، َٝػـتا  بـ١اَل ٞ  ز٠تـٛاب  ٥ ّ  َٛالس١ظاتـ١ناْ ٞ  بـ١  خـؤ َٟ  بـاؽ  نـ١  ز٠ضبـرِبّ،  تـ١ٚا٠ٚت  َـازز٣٠  ي١غـ١ض  ز٠نـط

َٞ ١ٜن١ّ، ١َُٝ ٕ،ثايج٘ ) ز٠َي َٝ غااَل١ْ ز٠ظاْري ١ََٖٛٚإ ٥ َٝص٠ناْٞ خ١َيو ونؤ١ََي ٚ  ٜاغا نؤي ٔ  ز٠نـ١ٕ،  تـ١ٚا  ز٠بـ

َٜع٠ض ب١ َٜو، ٠ٚنٛ ز٠بٔ، ت١عري ز٠ٚا٥ري٠ناْسا ي١ ز٠ِضؤٕ ٜاخٛز ثاض َٝو، ٜاغا ٠ٚنٛ َاظج١ض٠ٚض  زا٥ري٠ناْـسا،  يـ١  ْاغ

َٝهٞ ضاغت١ ب١اَلّ َٝص٠ناْٞ ي١ ز٠نا ت١خ١ضٚز غااَل١ْ ظؤض خ١َيه ٕ  باؽ ١ٖضن١ْس قإْٛ، نؤي ٞ  ز٠نـ١ َٜه َٝـص  ظؤض نؤي

َٝٛاضإ ض ب١ٜاْٝإ، ض سه٢َٛ، ب١ ض ١٥ًٖٞ، ب١ ض ١ٖ١ٜ ٞ  بـؤ  ٥ ٞ  ت١خـ١ضٚدهطزْ َٝه ّ  ظؤض نؤَـ١َي َٜع٠ضاْـ١،  يـ١  ثاض

َٝصٟ زا٠ٚ، ٥ٝعْت ن١ تؤ ب١اَلّ َٜتـ٠ٚ١،  ١٥ًٖٞ نؤي ٟ  بهط َٝـص ٕ  نؤي َٝـٛاضا َٜتـ٠ٚ١،  ٥ َٝو  ١َٖيب١تـ١  بهط  ١ٖٜـ١،  سٝهُـ١ت

َُٜٞ ٜاخٛز خؤٟ سه١َٛت ٞ  ٥اٜا ٣٠ٚ١٥ ي١غ١ض ١ٜ١ٖ زضاغ١ٜ١نٞ نٛضزغتإ ١ٖض ٚ  تـؤ  بؤنـ ٚ  ٥ـ١ َٝـص٠  ٖـ١َٛ  نؤي

ٍَ ز٠ن١ٜت٠ٚ١؟ ٜاغا١ٜ َٜٞ ٠ٚ١٥ زٚاٜٞ ٠ٚ١٥ؾسا ي١ط١ َٝٞ، بؤ ق١ٜسٟ ز َٝـٞ،  بؤ ١َضدٞ زاز٠ْ ٞ  زاز٠ْ َٝـ ٞ  ز٠َي  ٠َٚيآلٖـ
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ٍ  ٥ـ٣٠ٚ١  ي١بـ١ض  بهـ١ّ،  ت١عٝٓت سهَٛٝسا ي١ناضٟ ْاتٛاب َٔ ٛ  تـؤ  ْٝٝـ١  َـ١دا َٟ  ٠ٚنـ  ز٠ٚا٥ـريزا  يـ١  َاظجـ١ض٠ٚض

َٞ ١٥ٟ به١ّ، ت١عري غااَل١ْ ٠ٚ١٥ْس٠ ت١ْٗا ْاتٛاب ١٥َٔ ١َ،٠سسٚٚز به١ّ، ت١عٝٓت ٞ  ن١ ١٥ٚ نات  ١ٖٜـ١  َـ١داي

َٜع٠ض ب١ بِطٚا ٠ٚ١٥ زٚاٟ خؤٟ بؤ َٝهٞ ٠ٚنٛ ن١ بها، خؤٟ ناض٠ناْٞ ثاض َٜت٠ٚ١، خاؽ قتاع ٚ  نْٛه١ ز َٞ  ٥ـ١  ز٠تـٛاْ

ٚ  ن١ زٚاٜٞ بها، ناض خؤٟ َٟ  ز٠غـت  ز٠غـته١ٚت٣١  ٥ـ١ ٕ  ز٠نـ١ٚ ٟ  ن١ؾا٥ـ٣١  ي١غـ١ض  َازٜٝـ١ َٟ،  ز٠غـك  خـؤ  ز٠نـ١ٚ

َٝٞ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ي١غ١ض ١ْى ١َسا١َٝٝن١ٜ١ ظٜط٠نٞ ي١غ١ض ١َساَٝات٢ ٥ٝؿٞ ًَ َٝٓـا٠ٚ  ١َساَٝٝـ١نت  تؤ ٠َٚيآل ب ٖ 

َٝتــ٠ٚ١ بــ١اَلّ َاْكاْــ١، ز٠ز٠ٜــَك ثــاض٣٠ ٠ٚ١٥ْــس٠ َٓٝ َٝٗــاتٜٛٚٞ ٚ ن١ؾا٥ــ١ٟ ٚ ظٜط٠نــٞ ي١غــ١ض ز٠َ  ٠ٚنــٛ خــؤٟ ي

َٜع٠ض، َٝط٠ بؤ١ٜ ثاض َٝٞ بؤ ١َضدٞ تؤ ن١ ي َٝتْ زاز٠ْ َٜع٠ضٟ ١تٛاْ ٛ  بهات ثاض ٚ  تـا٠ٚن َٝت،  ز٠ٚض٠ ٥ـ١  ٚابـعاب  ْـ١بٝٓ

َٝت١ ٠ٚ١٥ َٝو ز٠ب ٞ  تؤ نْٛه١ ز٠ن١ٕ، ت١خ١ضٚز ن١ ن١غا٣١ْ ١٥ٚ ب١ضاَب١ض ٥ٝذشاؾ َٝهسا  ْـاتٛاْ  ٖـ١ظاض  بـؤ  ي١غـاَي

َٜع٠ض، ب١ بٝه١ٜت به١ٜت٠ٚ١ ز٠ٚض١ٜ٠ى ن١ؽ غ١ز ْؤ بؤ ٜإ ن١ؽ َٜين زاؾٞ ْاؾتٛاْٞ ثاض  عـاّ،  قٝتاعٞ ي١ ١َظض

َٝهت تــؤ ن١ٚاتــ١ َٝــصٟ ٚ نــطز٠ٚٚ خــ١ضز ثــاض٣٠ خــ١َيه َٜٓــس٠ٚٚ َــ١ساَٝاتٞ ٚ نــطز٠ٚٚ تــ١ٚاٚ نؤي  قــاْْٛٞ ٚ خٛ

َٜٓس٠ٚٚ، َٝٞ ٠ٚ١٥ زٚاٟ خٛ َٝط٠ ب َٝٞ بؤ ق١ٜس٣٠ ١َٖٛٚ ١٥ٚ ي َٞ ٣٠ٚ١٥ بؤ زابٓ ٟ  ناض٠ن٣١ ََٛاض٠غ١ٟ ١ْتٛاْ  خـؤ

َٟ َٔ ب١ِض٥٠ٞ بؤ١ٜ بها، َٞ زٚٚ، ب١ ١ْٝٝ ٠ٚ١ي ١َساَٝات ٥ٝؿٞ ن١ؾا١٥تٞ ن١ؾا١٥ت بؤ ز٠نط  نـاؼي  ٜاخٛز ز٠ٚض٠ غ

،َٞ َٞ ١ٜ١ٖ، قاب١ًٝٝتٞ ن١ْس ١ٜ١ٖ، تٛاْاٟ ن١ْس خؤٟ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ١َساَات، ؾا٥اتٞ ن١ ب  َٛضاؾاعاتـسا  ي١ ز٠تٛاْ

َٞ َٞ ١ْداس١ت بتٛاْ َٝت، ب ْ َٞ  بـؤ  ٜـ١عين  ؾ١ن١ًٝٝ، ضٟٚٚ بؤ ت١ْٗا ز٠ٚضاتا١ْ ١٥ّ بؤ١ٜ بها، ق١ظ١ٜ ن١غجٞ بتٛاْ

َٝ ن١ٚا ١ٜ٠ٚ١٥ َٞ طؾ ٞ  نؤٕ ضاز٠ٚ٠غَك، نؤٕ ١َسا١َٝٝ ١٥ٚ ب ٟ  ١٥َـ١  ز٠نـا،  ق١ظ١ٜٜـ١ى  ض٠ؾعـ  ؾـه١ًٝٝ،  ٖـ١َٛٚ

َٞ خؤٟ َٜكاٟ ي١ بههؤَي١ ب١ز٠ٚض١ٜ٠نٞ ز٠تٛاْ َٟ، غ١ْسٜها٠ٚ ض َٜكاٟ ي١ ز٠نط َٟ،  ق١ظا٠ٚ ١َع١ٗزٟ ض  ٖـ١ض  يـ١  ز٠نـط

٠َٛٝ َٞ، ن َٞ ١َضز ١َ١٥ ب١اَلّ ب َٞ  ١٥َـ١  ن١ ٣٠ٚ١٥ بؤ ١ْب ٔ  َـ١ساَٞ،  بـ١  ْـ١ب  نـاضزؤ  نـاى  قػـ١ن٣١  ريٟثؿـتك  َـ

َٟ ز٠ن١ّ، ١َُٝ ز٠نط َٝري ٥ ًَ َٝو بؤ ب ٛ  ز٠بٝـَت غاَي ٞ  ٠ٚنـ َٞ  يـ١  َٛغـاعٝس  ١َساَٝٝـ١ن  ْٛٚغـٝٓك١ناْسا.....،  يـ١  ٜـ١ن

َٞ ١ٜعين َٞ تا٠ٚنٛ ١َساَٞ ب١ ١ْب ٞ  ي١ ي١ٜ١ن ٕ  ْٛٚغـٝٓك١ناْ َٝو  ١َسا١َٝٝنـ١  ز٠غـك  ي١بـ١ض  ١َساَٝـ١نا  غـاَي

ٞ  ٠ٚ١٥ ز٠نا، ١َساَٝات٢ َٝه ٛ  ٜـ١عين  ٥ـ٠ٚ١  ّبـ١الَ  باؾـ١،  ؾـت ٕ  ٠ٚنـ ِ  نـؤ َٝـٝ ًَ ٞ  ثِط٠ْػـٝج٢  ٥ـ٣٠ٚ١  بـؤ  ب  ناض٠نـاْ

َٞ، ١َساَٝات٢ َٝطب َٜهٞ ١َ١٥ ؾ ٍَ ظؤض ظؤض، ناض ٍَ َٔ بؤ١ٜ تط٠، ١َْتٝكٞ ٚ ١َعكٛ ّ  ي١ط١ ٞ  ٥ـ٠ٚ١ ّ  خـاَي ١َٝٝ  نـ١  غـ

َٟ، ؾ١ضت١ ١٥ٚ زاْطا٠ٚ، ؾ١ضت٣١ ١٥ٚ ١َُٜ ١َٖيبكري ٞ  ن١ تط ١َضدا٣١ْ ١٥ٚ غ١ض ز ٛ  زٚٚ ٚ ٜـ١ى  بـ١خاَي  يٞت١غ١غـ

 ت١قاعٛزٜٝـ١،  بـؤ  ١٥َـ١  ضاغـت١  نـطز،  ت١َ١ْٝإ باغٞ ١َٖٛٚ ن١ٚا ز٠ن١ّ بطاز٠ضا١ّْ ١٥ٚ ثؿتكريٟ زاْسضا٠ٚ، بؤ

َٝه١ ١َ١٥ َٝو،  بـؤ  ١َساَٞ ْاتٛاْٞ تؤ ١َساَٞ، ز٠ٜسات١ ظ٠َاْ ٍَ  زٚٚ غـاَي ٕ  غـا ٍَ  (45) ١َغـ١ي١ ٚ  نـ١  غـا  بـ١  بـٛ

(63) ٍَ ٍَ ثاْع٠ ن١ غا َٞ، ت١قاعٛز ز٠نا ظٜاتط غا َٝٞ َٝٞث ز٠تٛاْٞ ب ًَ ّ  ْان١ّ، زٜاضٟ ت١ْ١َ١ن١ ب  خس١َنـ١ت  بـ١اَل

ٍَ ثاْع٠ ي١ َٞ، ن١َن غا ٔ  ١َغ١ي١ٕ ١ْب ٞ  (61) يـ١  َـ ّ  َـ١ساَٞ،  بـ١  ز٠مب غـاَي ّ  بـؤ  ز٠ِضؤّ (75ٟ) يـ١  بـ١اَل  خـؤ

 ز٠ٚ٠غـَك،  ن١غـ١ن١  ي١غ١ض ١َساَات ناضٟ طؤه ٠ٚنٛ بؤ١ٜ ز٠ططّ، ٠ٚض ت١قاعٛزٟ ٥ُٝتٝاظٜاتٞ ز٠مب، زت١قاعٛ

ٟ  ن١غـ١  ١٥ٚ ْا٠ٚغَك، تط ٖٝهٞ ي١غ١ض ١َساَٝات ناضٟ ٞ  ٚ خـؤ ٟ  ن١ؾا٥ـ١ت ٞ  ز٠ٚ٠غـَك،  خـؤ  ٚ َاز١ٜٝنـ١  ضعـ

ٛ  خؤ١ٜتٞ بؤ ت١ْٗا َاز١ٜٝن١ ظ٠ض٠ضٟ ّ  نـ١ؽ،  ٠ٚنـ َٝٓذـ١ َٞ  ث قُاٛد ايطاري٠ ٚ ايطاُع١ ٚ اٖااّل يالسارتاّ ،      ) ز٠َيـ
َٞ، بـ١اَلّ )      ٍَ ٠ٚ١٥ٜٔ َـ١ظيٛزٟ غـري٠ ٚ غـَٛع١ بـ ١َُٝ ي١ط١ ّ  باؾ١ ٥ ي١ُٜٝـ١نٞ ١َتاتٝٝـ١،   ( نـ١  اٖااّل يالسارتا
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َٝو ١ْٝٝ بؤ ٥ـ٣٠ٚ١ ٥ـ١ّ ن١غـ١     َٞ تؤ َٛست١ض٠َٞ، تؤ َٛست١ض٠ّ ْٝت، نْٛه١ قٝاغ ًَ َٞ ب١ن١ؽ ب ن١ؽ ْاتٛاْ
َٝشناَــٞ ْٝٝــ١، بؤٜــ١ بــ١َٔ )   َٝشناَــٞ ١ٖٜــ١، نــ١ْس ٥ َٝكــاٟ خــؤٟ ْٝٝــ١،  اٖاااّل يالساارتاّنــ١ْس ٥ ــط٠ د َٝ ( ي

َٟ باؾن٠، ضابٝعـ١ٕ نـ١ ز٠يَـ    َٞ ي١ْٝ  ١َٖيبكري ٞ تـط، ضاغـت١ ٠ٚنـٛ طٛشيـإ باغـٞ      ًغـ كاب١ٜـ١نٞ ََٛا َٞ عـ١ظٚ ْـ١ب
َٜع٠ضاْٞ   ٍَ ٥ــ٠ٚ١ٜٔ، قــ١ٜٓا بــا ٥ُٝتٝــاظاتٞ تــ١قاعٛزٟ ١٥ْــساَٞ ثــاض َُٝــ١ ي١طــ١ ٥ُٝتٝــاظاتٞ تــ١قاعٛزٟ ز٠نــا، ٥
َٞ ب١ ١٥ْساّ يـ١   َٜكطٜـ ١ْن١ٜٔ ن١ٚا ١٥ٚ ن١غ١ ١ْب َٟ، ب١اَلّ ض َٝط٠ ٥ُٝتٝاظات١ن١ ٠ٚض ز٠طط نٛضزغتا١ْ ت١ْٗا ي

َٜٞ      ْٝكاباتٞ َٛساَ َُٜٞ نٛضزغـتا١ْ يـ١ ٖـ١ضنٛ َٜع٠ضاْٞ ٖـ١ض َٝري ١٥ٚ ن١غ١ ١٥ْساَٞ ثـاض ًَ ٝاتٞ تط، ز٠تٛاْري ب
َٜـت،         َٝو تـ١ْٗا ٥ُٝتٝـاظاتٞ ْٝكابـ٣١ َٛسـاَٝين نٛضزغـتإ ٠ٚض بكط َٞ بيَب ب١ ١٥ْساّ، ب١َـ١ضد تطٜـ ز٠تٛاْ

َٜت، َٔ س١ظز٠ن١ّ ٠ٚ١٥ف ٥ٝعاؾ١ به١ّ ن َٝكا ٠ٚض بكط َٝـت   ١ٜعين ت١ْٗا ٥ُٝتٝاظاتٞ ١ٜى د ١َُٝ ١٥طـ١ض ب ١ٚا ٥
َٝو ظٜهطٟ به١ٜٔ، نْٛه١ ١٥ٚاْـ٣١ نـ١ ت١خـ١ضٚد٢ ز٠نـ١ٕ يـ١ قـإْٛ        ٚ ظٜهطٟ ٠ٚ١٥ به١ٜٔ، ١ٜعين ب١ خاَي
َٝو يـ١    َٞ، ي١ٜـ١ن َٝهٝإ ت١ْٗا ١٥ْساّ ب َٝت ن١ٚا ي١ ١ٜن ٜإ ز٠ب١ٓ ١َساَٞ ٜإ ز٠ب١ٓ َاظج١ض٠ٚض، ٠ٚ١٥ ١َضز ب

َٜع٠ضا َٝو ١ٜ١ٖ غ١ْسٜها١ٜنإ، ٜإ َاظج١ض٠ٚضإ ٜإ ثاض َٝػتا ز٠بٝٓري خ١َيه ٕ، ٠ٚ١٥ نْٛه١ ظؤض ظ٠ضٚٚض١ٜٝ، ٥
َٜع٠ضإ ١٥ْساَــ١، بــ١اَلّ زٚاٟ َا٠ٜٚــ١نٞ تــط ٖــ١ض     ٞت١خــ١ضٚد ــصٟ ٜاغــا يــ١ غــ١ْسٜهاٟ ثــاض َٝ نــطز٠ٚٚ ي١نؤي

َٞ َٛظا٠ٚي١ٟ ١ٖضزٚٚ ١َٓٗٝنـ١ بهـا، ٜـ١عين     َٟ ز٠ِضٚا ي١ َاظج١ض٠ٚضاْٝـ ١ٖض ١٥ْسا١َ، ز٠ؾتٛاْ ١٥ْسا١َ، ي١ٚ
َٝـٛاضإ        خ١َيو ١ٖٜ ١ ز٠يًِٝ ١ٜ١ٖ ي١غ١ضٟ، ن١ َٛظا٠ٚي١ٟ ٖـ١ضزٚٚ ١َٓٗٝنـ١ ز٠نـا، ٖـ١ّ َؤظ٠ؾـ١، ٖـ١َٝـ ٥

 ثاضت تاِٜ بؤخؤٟ ١َساَٝاتٞ ز٠نا، ظؤض غٛثاؽ.
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ز. ٥اضاؽ.
 
 

َٜع ز. ٥اضاؽ سػري ستُٛز:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜهِ ١ٖٜـ١ زٚاٟ ٥ـ١ٚ طؿتٛطؤٜـ١ ظؤض٣٠ نـ١ نـطا ي١غـ١ض       ٠ٚ١٥ قػ١ن َٝؿٓٝاض َٝط٠ َٔ ث اْٞ َٔ نطا، ب١ؽ ت١ْٗا ي
         ٍَ َٜٓـ١ضاْٞ ١ْقابـ١ٟ َـ١ساَٞ ٚ ي١طـ١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠، ْاظاب تا ن١ْس طٛصتـا٠ٚ ٚ يـ١ضٟٚٚ ٜاغـا٠ٚ١ٜٝ نطاٜـ١ ْٛ

َٝط٠ بٛا١ٜ ٖاٚب١ؾٞ بهطزبا١ٜ ي١ طؿتٛطؤ١ٜناْسا، غٛثاؽ.  ال١ْٜٞ سهَٛٞ ي
َٜع  ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ: ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى خٛضؾٝس.
َٜع خٛضؾٝس اظيس غًِٝ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َُٝـ١         َٝـت ٚ ٥ َُٝـ١ ١٥طـ١ض ب َٔ ي١غ١ض نٛاض٠ّ قػ٣١ ز٠ن١ّ، صي١ٜ١ْٚٛى ز٠ِٜٓ ١٥ّ خاَي١ نـ١ْس خطاثـ١ بـؤ ٥
٠َٜٛب١ضا١ٜتٝٝــ١نُإ ١ٖٜــ١، ني ، ال جيااٛش اؾُااع بااني عكاا١ٜٛ ْكااابت٠ٚنــٛ خــؤٟ ت١غــبٝت بهــ١ٜٔ ) َُٝــ١ ب١ِض ٥
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ــطإ،         ــاض ن ــتإ تؤَ ــ١ نٛضزغ ــا ي ــ١ نؤَجاْٝ ــ١نٞ ظؤض ي ــ١نإ، شَاض٠ٜ ــاضنطزْٞ نؤَجاْٝاٜ ــ١تٞ تؤَ ٠َٜٛب١ضاٜ ب١ِض
َٝـطام نـاض بهـ١ٕ، نـ١       َٝـ ١٥ّ نؤَجاْٝاٜا٣١ْ ي١ نٛضزغتإ تؤَاض نطإ ١ْٜإ ز٠تٛاْٞ يـ١ ع َٝؿ١ٜ١ى ٖات١ ث ن

َٝ َٜعطا١ٜٓ، ع َٞ ثاض ١َُٝ غ ١َُٝ ط١ٜاْس، ب١ ٥ َٜهٞ ظؤضٟ ب١ ٥ َٝؿ١ ب١ضز٠ٚاّ بٛٚ، ظ٠ض٠ض َٜعطا١ٜ، ١٥ّ ن طام ثاْع٠ ثاض
٥ابٛٚضٟ نٛضزغتإ ط١ٜاْس، ب١ تٛاْاٟ نؤَجاْٝاٜـ١ناْٞ نـ١ ظؤضبـ١ٜإ نؤَجاْٝـاٟ ظؤض ظٜـط٠ى بـٕٛٚ، بـ١تٛاْا        

       ٛ َٝؿـ١ٜ١ بـ١ضز٠ٚاّ بـٛٚ ٖـ١تا٠ٚنٛ تـ١ؾاٖ َٝو ضٜٚٚـسا يـ١   بٕٛٚ، ب١ ٥ُٝها١ْٝتٞ َاززٟ ٚ ؾ١ْٞ بـٕٛٚ، ٥ـ١ّ ن َ
ٍَ زا٥ري٣٠ َػ١د تٞ ؾ١ضٜهات ي١ ب١غـسا،   َِٜ، ي١ط١ ٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ تؤَاضنطزْٞ نؤَجاْٝا١ٜناْٞ ١ٖض ب١ٜين ب١ِض
َٜتـ١        َٜع٠ضإ ظؤضٕ، ١٥ٚاْـ٣١ َـ١ساَري ظؤضٕ، نٛيٝـات ظؤضٕ، غـااَل١ْ شَاض٠ٜـ١نٞ ظؤض ز َٝري شَاض٠ٟ ثاض ١َُٝ ب ٥

       َٞ َٝٓري،        غ١ض، ٖـ١ض ٖـ١َٜٛٚإ س١ؾـاض بـس٠ٜٔ يـ١ غـٓٛٚضٟ غـ َٞ بػـت َٜعطاٜـإ يـ َٜعطـا، ؾٛضغـ١تٞ ثـاْع٠ ثاض ثاض
  ،َِٜ ٍَ ١ْٝٝ، ثاؾإ ْاٚن١َإ ١ٜ١ٖ ْاٚن٣١ نٛضزغتاْٞ ز٠ض٣٠ٚ٠ ٥ٝساض٠ٟ ٖـ١ض ١ٜعين ١َ١٥ ب١ِضاغك ١َعكٛ
نؤٕ ١َعاي١د٣١ باب١تٞ ١٥ٚا١ْ به١ٜٔ؟ ١٥ط١ض ١٥ّ خاَي١ ت١غـبٝت بهـ١ٜٔ ١٥ٚاْـ١ َـ١سطّٚ ز٠بـٔ، ٜـ١عين       

٥ ٍَ َٜو داض ١ْٖس٠ى خػٛغٝات ب١ خؤَـإ ز٠ز٠ٜـٔ،   نؤٕ َا١ََي١ ي١ط١ ١َُٝ ١ْٖس ١ٚا١ْ به١ٜٔ؟ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٥
َُٝـ١             َِٝ، بـ١اَلّ بـري يـ٠ٚ١ ْانـ١ٜٔ ١٥َـ١ ظ٠ض٠ض٠نـ٣١ بـؤ ٥ َٜو ٜإ ْـاظاب ْـاٟٚ ض بٓـ َٝٔ ٥ٝػجات ٚدٛز ًَ ٠ٚنٛ ب

َٝؿ١ٜ١نِ ١ٜ١ٖ ي١ ب١قط٠، ١٥ط١ض ١٥ٚ خاَي١ ت١غب َٝطاقسأٜ، َٔ ١٥َِطؤ ن ١َُٝ ي١ ع ٝت بهـ١ٕ َاْـاٟ   ن١ْس٠، ٥
َٜت، َــٔ   َٝؿــ١ن٣١ َٓــسا بكــ١ِض َٝت١ ب١غــسا بــ١زٚاٟ ن َٝــط٠ تــ١نًٝـ بهــ١ّ بهــ بــؤ َــٔ ْٝٝــ١ َــٔ ١َساَٝٝــ١ى ي
َٜكاٜـ١ ٖـ١َٛٚ بهـِ بـ١زٚاٟ ٥ٝؿـ١ن٣١ خؤَـسا              ١َدبٛٚضّ ١٥ٚ ناتـ١ بهـ١ُ ب١قـط٠، ٥ـ١ٚ ظ٠ظي١تـ١ ٚ ٥ـ١ٚ ض

َٝهٞ خ١ت١ض ْان١، ب١ ت١دطٚب١ٟ ن َِٜ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ خاَيٞ نٛاض خاَي ؤَجاْٝاٜـ١نإ ت١دطٚب١ٜـ١نٞ ؾاؾـٌٝ    بك١ِض
ٍَ زا٥ـري٣٠               بٛٚ، ْـ١َاْتٛاْٞ ٥ـ١ٚ ت١دطٚبـ١ ٥ٝذتٝـاظٟ ٥ـ١ٚ ختٛض٠تـ١ بهـ١ٜٔ ٖـ١تا نـٜٛٚٔ يـ١ ب١غـسا ي١طـ١
َٝؿ١ن١ ناض٠غ١ض بـٛٚ، ي١بـ١ض    َػ١دٌ ؾ١ضٜهات ت١ؾاَٖٛإ نطز، ٠ٚظاض٠تٞ باظضطاْٞ ٥ُٝعاٟ نطز، ١٥ٚ نات١ ن

َٝد١ٓٝ ٥ ١َُٝ خؤَإ ب َٜٝٛػت ْانات ٥ َٜهٞ ظؤض ز٠بٝٓري، ظؤض غٛثاؽ.٠ٚ١٥ ث َٝؿ١ٜ١ ٚ ظ٠ض٠ض  ١ٚ ن
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ز. ضؤشإ.
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝـ بب١ٜٔ، ١٥ٚ نـؤت ٚ ب١ْساْـ١   ٣ ١ٖٜـ١  ١َب١غت ي١ ١َٖٛاضنطزْٞ ١ٖض ٜاغا١ٜى ١ٜ٠ٚ١٥ ٜاغا١ٜن١ ب١ض٠ٚ ث
ــ١ٚ        ــ٣٠ٚ١ ي َٜتــ٠ٚ١، ٥ ــط نــ١ّ بهط ــ١ٜٔ، بــ١اَلّ ٥ــ١ٟٚ ت ــتهاضٟ ١ْن ــ١ ثٝؿــ١ن١ ١ٖٜــ١ ز٠غ ــسٟ ب ٥ــ٣٠ٚ١ ث٠ٜٛ١ْ
َٜع٠ض ن١ّ نطاٜت٠ٚ١، ٥ـ١ٚ   َٝس٠ن١ّ ٠ٚ١٥ نؤت ٚ ب١ْس٠نإ ظٜاتط نطا١ٜ ٥اظازٟ ثاض ١َٖٛاضنطز١ْ ١٥َٔ ١ٖغك ث

َٝػتا زٚٚ داض ٖـ١َٛاض نطاٜـ١، ٖـ١    1999ٜاغا١ٜ ي١ غاَيٞ  ، ٖـ١َٛاضٟ  2112َٛاضٟ ١ٜنـ١ّ يـ١   ز٠ضن٠ٚٛ، تا ٥
َٝؿـه١ف نطاٜـ١ ٜاغـا١ٜن١ بـ١ض٠ٚ ثـاف ز٠باتـ٠ٚ١، ْـ١ى           2117ز٠ّٚٚ ي١  ، ب١اَلّ ٥ـ٣٠ٚ١ يـ١ّ ١َٖٛاضنطزْـ١ ث

ًَٞ ٜاغا١ٜن١ ٚ ١٥ٚ ١َٖٛاضنطزْـ١ٟ زاٚانطاٜـ١،    َٝٛإ ١٥ق َٝـ، ت١ْٗا ن١ْس صي١ٜ١ْٚٛى ز٠ٚ١ُٜٓ٠، ي١ْ ب١ض٠ٚ ث
َٜ َٝٞ ١َٖٛاضنطز١ْن١ ق١ز٠غ١ نطا١ٜ ثاض ًَٞ ٜاغا١ٜن٣١ ب١ث َٝت ي١ زٚٚ غ١ْسٜها، ب١اَلّ ي١ ١٥ق َٜو ١٥ْساّ ب ع٠ض



 237 

َٝـت             1999 َٝـت ي١غـ١ْسٜها١ٜنٞ تـط ز٠تٛاْ َٝو ١٥ْـساّ ب َٝسضاٜـ١، ٚاتـ١ ١٥طـ١ض ن١غـ َٜكـ٣١ ث َٝـٓر ض ي١ َازز٠ ث
َُٜٞ نٛضزغتإ  ١َضدٞ بؤ زاْسضا١ٜ،  )بػسط املعا١ًَ باملجٌ َٛضاؾ١ع١نإ ي١ب١ضز٠ّ ١َٖٛٚ زازطا١ٜناْٞ ١ٖض

َٝط ٥ٝكا٣١َ زا٥ُٝٞ يـ١  ٥ َٝٓسضاٜت٠ٚ١، ١ٖض٠ٖٚا غ١باض٠ت....،  ١ْخ َٝػت َٝط٠ ١٥ٚ َاؾ٣١ ي َٟ ١ٜ١ٖ، ي ١ٚ َاؾ١ ي١ٚ
  َٞ ١ٜ٠َٛٝنٞ ١َٖٝؿ١ٜٞ ْٝؿـت١د َٝط٠ ي١ٜاغاٟ ث١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ  باؽ ١ْنطا١ٜ ن١ ب١ؾ ث١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ، ي

َٝػتا ١٥ٚ نؤت١ف ظٜاز نطا١ٜ، ي١ ٖ َُٜٞ نٛضزغتإ، ٥ َٞ ي١ ١ٖض ١َٛاضنطز١ْن١ باؽ ي٣٠ٚ١ نطا١ٜ نـ١ ١َضدـ١   ب
ًَٞ ٜاغـا١ٜن١    َٝت١ ١٥ْساّ ي١ غ١ْسٜها، ي١ ١٥قـ َٞ ١٥ٚ دا بتٛاْٞ بب َُٜٞ نٛضزغتا٢ْ ١ٖب ٥ٝكا٣١َ زا٥ُٝٞ  ١ٖض
١ٜ٠َٛٝى ٥ـ٠ٚ١ َـ١ضز     ١٥ٚ ؾت١ ١ْٝٝ، ي١ ٜاغاٟ ١َع١ٗز ق١ظاٜـ باؽ ي١ ٥ٝكا٣١َ زا٥ُٝٞ ١ْنطا١ٜ، ب١ٖٝض ؾـ

َٝػتا ظٜا ًَٞ     ١ْٝٝ، ١٥ٚ ١َضد١ ٥ َٝـ باغهطزْٞ  خٛيٞ تـ٥١ٌٗٝ، ز٠ٚض٣٠ تـ٥١ًٗٝٞ يـ١ ١٥قـ ز نطا١ٜ، ١ٖض٠ٖٚا ث
قا١ْْٛن١ باؽ ت١ْٗا ي١ تـاقٞ نطزْـ٠ٚ١ ز٠نـا، ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ بِطٚاْاَـ٣١ ب١نايؤضٜؤغـ٢ يـ١ ٜاغـا ٠ٚضطـطت، تـاقٞ            

َٞ ََٛاض٠  َٟ، ١٥ط١ض ي١تاقٞ نطز٠ٚ١ْن١ ز٠ضنٛٚبٛٚ ١٥ٚدا ز٠تـٛاْ غـ١ٟ  نطز١ٜ٠ٚ١ْنٞ ي١ ٜاغا بؤ ١٥صتاّ ز٠زض
َٝط ٜإ زنتؤضاٜإ ١ٜ١ٖ ي١ٚ تاقٞ نطز١ٜ٠ٚ١ْزا ع١ؾٛٚ نطا١ٜٓ، ب١اَلّ  ٣١َٓٗٝ ١َساَٝات بها، ١٥ٚا٣١ْ َادػت
َٞ ٥ــ١ٚ   َٝو ز٠بــ َٝػــتان١ نــ١ؽ عــ١ؾٛٚ ١ْنطاٜــ١، تــاقٞ نطز٠ٚ١ْنــ١ نطاٜتــ١ ز٠ٚض٠، زٚٚض٠نــ١ف ٖــ١َٛٚ ن١غــ ٥

َٝهـ١ ي١بـ١   َٝت١ ١٥ْساّ ي١ غ١ْسٜها، ٠ٚ١٥ نؤت َٝٞ     ز٠ٚض١ٜ٠ ببٝيَن ١٥ٚدا بب ضز٠ّ ١٥ْساَٝـ١تٞ يـ١ غـ١ْسٜها، بـ١ث
ــازز٣٠  ــؤ١ْٝتٞ      22َ َٟ، نــ١ ن ــس٠خط َٜه ــا ض ــ١ ٜاغ ــذي، ب َٜهدػ ــ١ ض ــ١ ي ــ١ت ب١ضثطغ ــطام ز٠َٚي َٝ ــتٛٚضٟ ع ٟ ز٠غ

َٜهدػـت١ٓن١ بـ١ َاْـاٟ ٥ـ٠ٚ١ ْٝٝـ١ نـ١ ٥اظاز١ٜٝنـ١ ظ٠ٚت             َٟ، ض ١٥ْسا١َٝتٞ ٜإ ١٥ْعضي١ يـ١ بـؤ ١ْقابـ١ ز٠نـط
َٝو ي١ب١ضز٠ّ ١٥ٚ ن َٟ ٖٝض ١َضد َٟ، ْانط َٟ ن١ بؤٜإ ١ٜ١ٖ ٚ ٜإ ٥اض٠ظٟٚٚ ١٥ْساَٝـ١تٝٝإ  بهط ١غا١ْ زابٓسض

َٝؿـٓٝاض        ١ٜ١ٖ ي١ غ١ْسٜها١ٜى، ب١تاٜب١تٞ ١٥ٚ غ١ْسٜهاٜا٣١ْ ثٝؿ١ٜٓٝ١، بؤٜـ١ ٥ـ١ٚ ١َضدـ١، ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ث
َٝٓت٠ٚ١ ٚ ٥ـ٠ٚ١ٟ يـ١ ٜاغـاٟ        َٜع٠ض ز٠غـت َٟ، ٥اظازٟ يـ١ ثـاض َٝـط٠ ٥ـ١ٚ     1999ز٠ن١ّ ن١ٚا ٥ًٝػا بهط ١ٜنـ١ ١ٖٜـ١ ي

 ١َهطاٜت٠ٚ١، ظؤض غٛثاؽ.َاؾا١ْ ن
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ٠َٚيَ  تاَييب ٥ًٝػا ظؤض٠، ب١اَلّ ١ٜى ن١ؽ َا٠ٚ با ١٥ٜٚـ قػ١ بها، ؾ١ضَٛٚ ناى خًٌٝ.
َٜع خًٌٝ   ظيس اَري: عجُإب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
ي١غ١ض نطا، ب١اَلّ ي١ٚا١ٜ١ْ ناى عُط عبسايطظيٓٝـ ٠َٚيآل قػ٣١ َٔ ي١غ١ض بِطط٣١ نٛاض١َ٠، زٜاض٠ قػ١ؾٞ 

َٝطاقٝـسا،        َٝػـتا يـ١ قـاْْٛٞ َـ١ساَٝاتٞ ع َٞ، ي١ٚ بٛاض٠ ناضٟ ظؤضٟ نطز٠ٚٚ، ب١اَلّ ١٥طـ١ض ٥ ١َُٝ ؾاض٠ظاتط ب ي١ ٥
َٝهٞ   َٝؿــ٣١ ي١غــ١ض٠، نــ١ضنٛٚى ٚ خاْــ١قري ٚ ؾــ١ْكاٍ ٚ ب١ؾــ ب١تاٜبــ١تٞ يــ١ٚ ْاٚنــ١ نٛضزغــتاْٝا٣١ْ نــ١ ن

ٌَ ٚ ١َعيٛضٜـ ٥ َٞ ْا١َٜئ َٛظا٠ٚيـ١ٟ َٝٗٓـ١ بهـا،    َٛق َٞ ١ْب ٣٠ٚ١ ١ٜٚ١ٖٟ غ١ْسٜهاٟ ١ْقاب٣١ ب١غساٟ ث
َٜين       َٞ بـ١ف ز٠نـ١ٜٔ، نـْٛه١ ٥ـ١ٚإ ي١ؾـٛ َٝهٞ ظؤض ي١ خ١َيهٞ ١٥ٚ ْاٚنا١ْ ب ١َُٝ ب١ؾ َُٝٛا١ٜ ٥ا ب١َ١ ٥ َٔ ث

َٞ بـٕٛٚ يـ١   َٝٞ ْٝؿت١د َٜعطاٜا١ْ، ي١ٚ ق١ظاٜا٣١ْ ن١ ي َٟ َـ١ساَٝات٢  خؤٜإ ١َساَٝات٢ ز٠ن١ٕ ظٜاتط ي١ٚ ثاض ٚ
َٝعناف ب١ ١ٖٜٚـ١ٟ ١ْقابـ٣١ َـ١ساَٝين ب١    ٥ َٟ َٜـ ب١ِضاغك ٠ٚنٛ طٛه ١َسانُٞ ١٥ٚ غـسا ز٠نـا   ز٠ن١ٕ، ي١ٚ
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َٝط٠، ١ٜعين ْاظاب ١َ١٥ تا ن١ْس ١ٖٓٝ، ١ٜعين ضاغت١ ي١ٚا١ٜ١ْ َٔ سٝه١ُتٞ ١٥ٚ ٖٝٓـ١ بـعاب    ظٜاتط ٠ٚى ٥
َٜهدػتين ١َغ١ي١ٟ ٥ـ١ٚ ٥ُٝتٝاظاتا  َٜو ١َ١٥ بؤ ض ١ْٜـ١ نـ١ زاْـسضا٠ٚ، ساَيـ١تٞ زٜهـ١ف ٖـ١بٛٚ نـ١        تا ض س١ز

ناتٞ خؤٟ ي١ب١ض ٥ـ٣٠ٚ١ شَاض٠ٜـ١نٞ ظؤض يـ١ عـ١ض٠بٞ ٖـاٚضز٠ يـ١ٚ ْاٚنـا١ْ ضٟٚٚ ز٠نـطز٠ ٥ـ١ٚ غـ١ْسٜها١ٜ           
َُٝٛاٜـ١ ١٥َـ١ ظٜـاتط ٥ـ١ٚ ١َساَٝاْـ٣١        َٞ، ب١اَلّ َـٔ ث َٜكطٟ ي٠ٚ١ به١ٕ، ي١ٚا١ٜ١ْ بؤ ١َ١٥ زاْسضاب ٜٚػتٝإ ض

َٝ َٝٔ ي  ٞ ظ٠ض٠ض١َْس ز٠بٔ، ظؤض غٛثاؽ.ي١ٚ غٓٛٚضا١ْ ْٝؿت١د
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ.
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس بعاظ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝؿه١ؾهطز، بؤنْٛٚٞ  ٚازٜاض٠ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ضاٚ بؤنْٛٚٞ خؤٜإ غ١باض٠ت ب١ٚ َازز١ٜ٠ ث
َٝهٝـ زاٚاٜـإ نـطز َازز٠نـ١ ٥ًٝػـا          ٚا ١ٖبٛٚ ن١ ن١ْ َٜـت، نـ١ْس ١٥ْـساَ س بطط١ ١ٜى ي١ َازز٠نـ١ ٥ًٝػـا بهط

َٝؿــٓٝاض نــ١ٚا ٥ًٝػــا نطزْــٞ َازز٠ن١ٜــ١ َــٔ   َٜتــ١ ز٠ْكساْــ٠ٚ١، زٚٚضتــطٜٔ ث َٝـ ٥ــ٠ٚ١ٟ غط َٜــت، بــ١اَلّ ثــ بهط
ــا١ٜنإ،     ــ١َٛاضنطزْٞ ٜاغ ــؤ ٖ ــهطزْٞ ٥ــ١ّ ثِطؤش٠ٜــ١ ب َٝؿه١ؾ ــاضٟ ث ــس٠ّ،  ٖؤن ــ١نٞ ب َٟ ت١ٚظحي َُٝــ١  ز٠َــ١ٚ ٥

َٝؿه١ؾــهطزْٞ ٥ــ١ٚ     َٜع٠ضاْٞ نٛضزغــتإ نــطز، ٖؤٜــ١ناْٞ ث ٍَ غــ١ْسٜهاٟ ثــاض َٝهــسا نؤبْٛٚــ٠ٚ١َإ ي١طــ١ ي١نات
ثِطؤش١ٜ٠ ٠ٚ١٥بٛٚ ن١ٚا شَاض١ٜ٠نٞ ظؤض ي١ نؤيٝصٟ ٜاغا ي١ نٛضزغتاْسا ١ٜ١ٖ، ٚات١ ْؤظز٠ نؤيٝصٟ ٜاغا ١ٜ١ٖ، 

َٝهٞ باؾـ    َٜع٠ض ت١خ١ضٚز ز٠نا، ت١بع١ٕ ٥ـ٠ٚ١ ؾـت َٜيَن ٚ ظاْٝـاضٟ،      غاَي٢ ١ٖظاض ثاض َٜٓـسٕ غـٛ َٝهـ١ نـ١ خٛ ١ٚ َاؾ
ــ١ساَٞ        ــ١ َ ــ١ ز٠بٓ ــ١ ١٥ٚاْ ــطا ن ــٝين ٥ــ٠ٚ١ ن َٝب ــ١اَلّ ت ــسا، ب ــ١َٛٚ بٛاض٠ناْ ــ١ ٖ َٞ ي ــ١ب ــاْْٛٞ ٖ َــ١عًَٛاتٞ ق
َٝهٞ َٛضاؾ١عاتٝإ ١ْٝٝ، ض ي١ ز٠عاٟٚ ١َز٠ْٞ  ع١َ١ي١ٕٝٝ ْاتٛأْ ََٛاض٠غ١ٟ ١َساَٝاتٞ به١ٕ، ١َعًَٛات

ت١ ١َب١غتٝإ ي١ٚ ١َع١ٗز٣٠ ن١ يـ١ قـاْْٛٞ ١َعٗـ١زٟ قـ١ظاٜٞ ٥ٝؿـاض٠شيإ      ٚ ٜإ ض ي١ ز٠عاٟٚ دٝٓا٥ٞ، ٚا
َٝػـتا َـازاّ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ ظؤضبـ٣١       ٥ ٍَ َٝسا ب١ ١َٖٛاضنطزْٞ  ز٠ٚض٠ ظٜاتط بؤ ٣٠ٚ١٥ بٛٚ، ب١ ١ٖضسا ث
َٟ، زاٚا ز٠نــ١ّ يــ١ غــ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيــ١َإ َــازز٠ٟ     ٍَ ٥ــ٠ٚ١ٟ زآٜــ١ نــ١ٚا َازز٠نــ١ ٥ًٝػــا بهــط ظؤضٜــإ ي١طــ١
َٝتـ٠ٚ١،             َٓٝ ًَٞ قا١ْْٛنـ١ ٠ٚى خـؤٟ ز٠َ َٜتـ١ ز٠ْكساْـ٠ٚ١ بـؤ ٥ًٝػـا نطزْـٞ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١، ١٥قـ ١ٜن١َ١ن١ غط

 غٛثاؽ.
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

َٜت، نؤٕ؟، ؾ١ضَٛٚ غؤظإ خإ. َٞ، نٛاض ن١ؽ زاٚاٜإ نطز ١ٖض َازز٠ن١ ي١غٛ بهط  ب١اَلّ ١ٖبٛٚ، غ
َٜع غؤظإ ؾٗاب  ٛضٟ:ْ ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َُٝـ١          َٝـٓر نـ١ؽ زاٚاٟ ٥ًٝػا١ٜنـ٣١ نـطز٠ٚٚ، بـ١اَلّ ٥ َٞ، ٜـ١عين ث ق١ٜٓان١ ١٥ط١ض بٝػت ن١غٝـ قػ٣١ نطزبـ
ظؤض١َٜٓإ قػ١َإ ي١غ١ض نانهطزْٞ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ نطز٠ٚٚ، نـاى نـاضزؤ باغـٞ ٥ـ٣٠ٚ١ نـطز٠ٚٚ نـ١ َـ١ضدٞ        

َٝري نــ١ يــ١ نــاضنطزٕ يــ١الٟ ٥ؤؾٝػــٝ َٝو زابٓــ َٟ، غــاَي َٝؿــن، ٚتَٛٚاْــ١ َــ١ضدٞ ت١َــ١ٕ البــسض َٜهٞ ث َٜع٠ض ٞ ثــاض
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َٟ، ٥ٝكاَـ٣١ زا٥ُٝـٞ، ٚتَٛٚاْـ١       َُٜٞ نٛضزغتاْسا ٥ـ٠ٚ١ البـسض َٞ بٕٛٚ ي١ْاٚ ١ٖض ٚتَٛٚا١ْ زاْٝؿذي ٚ ْٝؿت١د
َٝؿٓٝاضا١ْ غ١ْ١ ز٠ْكسا٠ٚ١ْ بؤ  َٝؿسا ١٥ٚ ث َٟ ي١ث َٟ، داض َٞ ٠ٚ١٥ البسض َٝت ي١ زٚٚ غ١ْسٜهازا ١٥ْساّ ب بؤٟ ١ْب

 نػ١ض ٥ًٝػا٣ به٠ٚ١ٜٓ١؟ غٛثاؽ.١ٜ
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى بطٖإ.
َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝسا         َٞ زاٚاٟ ت١غرياتٝإ نـطز يـ١ ؾـطٚٚت١ناْسا نـ١ يـ١ بِططـ٣١ غـ ظؤضب٣١ ١٥ْساَإ ٠ٚ١٥ْس٣٠ َٔ زٜك١ه زاب
َُٝـ١ ث١ضيـ١َاْري ٥اٜـا تـؤ قبَٛٚيتـ١ ١٥َـ١ َـازز٣٠         ٖات٠ٚٛ ١ْى ٥ًٝػا ٟ َازز٠ن١، ١َ١٥ ١ٜنِ، ز٠ّٚٚ ؾـتٝـ ٥

َٝٝسا ٖات٠ٚٛ،  ًَٞ قاْْٛٞ ١َساَات١، ت َٝٞ ١٥ق )جيب اضتشؿاٍ َٛاؾك١ ايٓكاب١ عًا٢ اٟ غاه٣ٛ لكااّ    بٝػت ٚ غ
هُا١ املدتؿا١ اال   احمليٞ ٘ اتتشكٝل َع٘ اٚ اسايايػٗٛد ٚال جيٛش اضتذٛاب٘ اٚ املسّ اؾقد احملاَٞ يف غري ساي١ 

ٚ الكاٛز يف ا اؿٓكابا١ باريو ٚعًا٢ ايٓكٝاب اٚ َأ ٜٓاٛن عٓا٘        ايبعد اضتشؿااٍ َٛاؾكا١    تشكٝال ٚ  ايضاتذٛان 
َٝهسا، بـ١اَلّ         احملان١ُ  َٝو ١ٜ١ٖ تٝذاض٠ت ز٠نا، َـ١ساَٝات ْانـا، ٜـ١ى ز٠عـٛا ْـابٝيَن يـ١ غـاَي تؤ قبَٛٚيت١ خ١َيه

َٜو ز٠نا ب١غ١ض ١ْقاب٣١ َ َٜت ب١ ظؤض ؾ١ضظ َٝك ز٠خاتـ١ بـ١ٜين    ز َٝٞ قا١ْْٛن١ ١ٜٚ١ٖٟ َـ١ساَ ١ساَٝٓسا ب١ث
َٝٝــ١ يــ١ س١غــا٣١ْ ٥ــ١ّ ١٥ْــساّ    ٚ َٛظا٠ٚيــ١ٟ َٝٗٓــ١ بهــا، َعا٠ٚيــ١ٟ ١َٓٗٝنــ١ ْانــا، بــ١اَلّ س١غــا١ٜ١ْنٞ ث
َٝعتط٠، ٥ُٝتٝـاظاتٞ يـ١ٚ ظٜـاتط٠،         َٜعا١ْ ب١ ق٠ٚٛتن٠، ي١ س١غـا٣١ْ ١٥ْـساّ ث١ضي١َاْٝـ١تٞ بـ١ٖ ث١ضي١َا١ْ ب١ِض

َٜتـ٠ٚ١ بـ١ٚ ؾًتـ١ض٠ نـ١      غ١ٜطٟ َازز َٟ ز٠طري َٝؿا٠ٚ بـ٠ٚ١ ض َٞ به١ٕ، ب١ِضاغك ١٥ٚ ي ٠ناْٞ ْؤظز٠ بؤ بٝػت ٚ غ
 ،َٟ َٝٝإ نطز٠ٚٚ ١َضد١نإ ت٥١ذٌٝ بهط َٟ، ظؤضب٣١ ١٥ْساَاْٝـ زاٚاٟ ت١غريٟ ١َضد١ناْٞ بِطط٣١ غ زابٓسض

( ٍَ ٠ٚتٞ زٚٚ ١ْقابـ١، ْـ١ى   ب١ٜين عـٛظ سطٔ ايطري٠ ٚ ايطًٛى  ٠ٚنٛ َٛقِٝ ي١ نٛضزغتاْسا عَٛطٟ ث١صتا غا
َٜتـ٠ٚ١، ي١بـ١ض             َٜتـ٠ٚ١، ْـ١ى َازز٠نـ١ ٥ًٝػـا بهط َٜتـ٠ٚ١، َـٔ زاٚانـاضّ ١َضدـ١نإ نـا بهط ٥ًٝػاٟ َازز٠ن١ بهط
َٝػـتا ي١بـ١ض ز٠غـتُاْسا١ٜ     ١َُٝ ث١ضي١َاْري ٥ ٣٠ٚ١٥ ب١ضاغك غًهٞ ١َساَات ي١ّ ٚاَلت١ تٛٚؾٞ ؾ١ٚظا ب٠ٚٛ، ٥

 َٔ، غٛثاؽ. نانٞ ١ْن١ٜٔ ب١ِضاغك ١َ١٥ ناض٠غات١ ب١ِضاٟ
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

َٞ نـ١ؽ    َٟ، نان١ ب١الٟ ن٠ٚ١َ١ غـ ١ًَٕ ي١غٛ بهط َٞ ن١ؽ زاٚاٜإ نطز٠ٚٚ ١ٖض َازز٠ن١ ١٥ق ق١ٜٓان١، ب١اَلّ غ
 زاٚاٟ نطز٠ٚٚ،ؾ١ضَٛٚ ناى عْٛٞ.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس بعاظ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٟ، ١٥طـ١ض ت١َاؾـاٟ بهـ١ٜٔ     ت١بع١ٕ ١٥ْساَاْ ٞ ث١ضي١َإ زاٚاٜإ نطز ن١ْس بِطط١ٜ١ى ي١ َازز٠ن١ ٥ًٝػا بهـط

َٟ، بؤٜـ١     َٟ نـ٥١ًٝػا بهـط َٞ ز ١ًَٝٝن١ ن١ْس بِطط١ٜ١، ٚات١ َازز٠ن١ ب١ناًَٞ ي١ ١ْتٝذ١ ٚا٠ٟ ي خؤٟ َازز٠ ١٥ق
    ٚ َٝتـ١ َٝهٝـ زاٚاٜـإ نـطز َازز٠نـ١ ١َْٝٓ ١َُٝ ١٥ٚ قػ١ٜ١َإ نطز، ن١ٚا ن١ْس ١٥ْساَ َٜٝٓـ٠ٚ١   ٥ ٠، ٚاتـ١ ز٠ط١ِض
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َٝـو            َٟ زٜـاضٟ نطاٜتـ٠ٚ١ بـ١ ض ٠ٚظع ًَٞ قا١ْْٛنـ١ بـ١ٚ ٠ٚظعـ١ٟ ١َضدـ١نإ يـ١ٚ ًَٞ قا١ْْٛن١، ١٥قـ غ١ض ١٥ق
َــ١ساَٞ ٥ٝٓتُٝــاٟ ز٠نــا بــؤ ١ْقابــ١ٟ َــ١ساَري ٚ ١ٖٜٚــ١ٟ ٠ٚض ز٠طــطٟ ٚ تــ١ز٠ضٚدٞ.....، غــ١باض٠ت بــ١    

َٜع نــاى بطٖــإ، بــاؽ يــ٠ٚ١ ز٠نــات نــ١ ١٥ْــ١َا ١َسا َٝٝــ١ى ١٥طــ١ض ٖــاتٛ ١ٖٜٚــ١ٟ ١ْقابــ٣١ قػــ١ناْٞ بــ١ِض
َُٝاْٞ، غـ١ضؤنا١ٜتٞ    َٜع٠ضإ بٟٛٚ ي١ غـً ١َٜٓضٟ غ١ْسٜهاٟ ثاض ٠ٚضططت س١غا٣١ْ ١ٜ١ٖ، نانٞ بطا د١ْابت ْٛ
َُٝاْٞ نــ١ ١ٖٜٚــ١ٟ ٠ٚضز٠طــطٟ ١٥طــ١ض ٖــاتٛ   َٜعطــاٟ غــً َُٝاْٝت نــطز٠ٚٚ، ١٥ْــساَٞ ثاض َٜع٠ضاْٞ غــً شٚٚضٟ ثــاض

َٜهٞ َٛخاي١ؾ١ٟ قاْْٛٞ نـطز غـ١باض٠ت   ثٝؿـ٣١ َـ١ساَٝاتٞ َٖٛاْـات عٝ قـ١ٟ بـ٠ٚ١ ْٝٝـ١ نـ١ تـادري٠          ناض
ٜإ...، غ١باض٠ت ب١ ٣١َٓٗٝ ١َساَات ١٥ط١ض ٖاتٛ َٛخاي١ؾ١ٜ١نٞ نطز ٥ـ١ٚ نـاتٞ س١غـا١ْ ١ٖٜـ١، ٥ٝشايـ١ٟ      
َٝؿـ١نٞ زٟ ٖـ١بٛٚ، عٝ قـ٣١ بـ١        َٟ ١ٖتا٠ٚنٛ ١ْقاب١ َٛاؾ١ق١ت ١ْنا، ب١اَلّ ١٥طـ١ض ٖـاتٛ ن ١َسه٣١َ١ ْانط

َٝين ٚ   ١ْقابــ٣١ َــ١ساَٝات  ْــ١بٛٚ، عٝ قــ٣١ بــ١ َٝٗٓــ٣١ َــ١ساَٝات ْــ١بٛٚ، ْــاتٛاْٞ س١غــا٣١ْ بــ١ناض بــ
 ١ْقاب١ف َٛاؾ١ق١ت ْانا، ظؤض غٛثاؽ.

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:   ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ ّ.

َٜع عبسايػ ّ   قسٜل: َؿطؿ٢ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٞ ٠ٚ١٥ ٚابعاب ٠ٚ١٥ي١ٕ زاٚاٟ ي١غ َٞ زاٚاٟ نطز٠ٚٚ ز٠ب َٝذك١ ي٣٠ٚ١ ن َٝؿٓٝاض٠، بؤ١ٜ ب ٟٛٚ َازز٠ زٚٚضتطٜٔ ث
َٝهٞ  َٟ، زاْٝإ ب١ س١قٝك١ت َٜت١ ز٠ْكسإ، ١ٜى، زٚٚ، ظؤضب١ٟ ظؤضٟ ١٥ٚا٣١ْ زاٚاٜإ نطزبٛٚ ت١عسٌٜ بهط غط

ازز١ٜ٠ به١ٜٔ ٜاغاٜٝسا ن١ ي١ ١َع١ٗز باغٞ ز٠ٚض٠ بؤ ١َساَٞ نطا٠ٚ، قػُٞ ١َسا١َ، ١٥ط١ض ت١َاؾاٟ ١٥ّ َ
َٝو ز٠نــا ٖــ١ض بــؤ ٥ــ١ٚ ز٠ٚض٠، ت١ؾاغــًٝٞ      ــ١ت َٝو ز٠نــات نــ١ ١ٖٜــ١، ز٠ّٚٚ باغــٞ ساَي يــ١ ٠ٚ١٥يــ١ٕ باغــٞ ؾــت
َُٝـ١ بكـؤِضٜٔ عـَٛطٟ ٠ٚ١٥ْـس٠          َٝت ض زاعٝٝـ١ ٥ َٜٝٛػـت ْـ١ب ١ََٝٝٝـ ١٥صتاَٞ ٠ٚ١٥ي١ٕ، ١٥ط١ض ٠ٚ١٥يـ١ٕ ث غ

َٝري زاعٞ ْٝٝـ١، باغـٞ ؾـ١حتٞ ز٠    ١َُٝ ز٠َي َٝت، ٥ َٝت، ٠ٚ١٥ْس٠ ١ْب ٚض٠ بهـ١ٕ، نـْٛه١ ز٠ٚض٠نـ١ يـ١ ٜاغـا١ٜنٞ      ب
زٜه١ ٖات٠ٚٛ، ٚابعاب ١َٖٛٚ ١٥ٚا٣١ْ ن١ قػ١ٜإ نطز زشٟ ١َبس٥٠ٞ ١َْعٞ ٥ٝٓتُْٝا  بـٛٚ، بؤٜـ١ ٖـ١تا ٥ـ١ّ     
ٍَ نطزْـ١ بـ١ َـازز٣٠ ١ٜنـ١ّ، ٠ٚ١٥يـ١ٕ نـ١ خـؤٟ ٜاغـاٜٞ          طؤِضاْهاضٜا٣١ْ زاٚانطإٚ، ١ٜعين ي١ ١٥غاغٞ قبٛٚ

َٟ، نـْٛه١ يـ١ ٜاغـا١ٜنٞ    ١ْٝٝ، بؤ١ٜ ١٥ط١ض قبَٛٚيٞ ن١ٕ ٥ ١ًَٕ باغٞ نطز٣٠ٚ١ْ ز٠ٚض٠ بهط ٝنزاعٞ ١ْٝٝ ١٥ق
ٍَ ١٥ٚ ١َبس١٥٠ بري زاعـٞ ْٝٝـ١ يـ١ّ     ١َُٝ ي١ط١ َٝت، ١٥ط١ض ٥ َٓٝ ًَا١ْ ق١ُٝتٝإ ْاَ زٜه١ ١ٜ١ٖ، ٚات١ ١٥ٚ ت١ؾاغٝ

َٟ ي١غـ١ض ٥     َٜهُإ ن١ زاٚاَإ نـطز يـ١غٛٚ بهـط ١َُٝ ١ْٖس ١غاغـٞ  ٜاغا١ٜ باغٞ نطز٣٠ٚ١ْ ز٠ٚض٠ به١ٕ، بؤ١ٜ ٥
َٝت، غٛثاؽ. َٓٝ ١َّٝٝ ق١ُٝتٞ ْاَ  ٠ٚ١٥ي١ٕ ٚ ز٠ّٚٚ ٚ ضابع١ٕ ب١زَيُإ ١ْٝٝ، ٚ غ

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ز. عُط.
َٜع ز. عُط ظيس اَري خسض )ْٛٚض٠زٜين(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
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َٝهٝإ ي١  َٝػــتا بــ١ ٥اؾــهطا زٚٚ تــ٠ٚ١دٛٙ ١ٖٜــ١، ٜــ١ن ٍَ ت١عــسًٜٞ ٥ــ١ٚ ١ْغــ١ن١ٜ١ نــ١ ٖــات٠ٚٛ، ٜــ١عين   ٥ طــ١
َٝهٞ زاٚا ز٠نـا ٥ـ٠ٚ١          َٞ ز٠ٚض٠ بهاتـ٠ٚ١ ب١ؾـ َٜهٞ ١َغ١ي١ٕ بِطط٣١ ز٠ّٚٚ ٣٠ٚ١٥ نـ١ غـ١ْسٜها بـؤٟ ْـ١ب ١ْٖس
         َُٜٞ ١َّٝٝ بهـ١ٜٔ ١َضدـ١ ٥ـ١ٚ ن١غـ١ٟ بـؤ ١ٜنـ١زتاض يـ١ ٖـ١ض َٝيَن، ب١اَلّ ١٥ط١ض غ١ٜطٟ َازز٣٠ بِطط١ غ َ١ْ

َٜع٠ضاٜـ١تٞ يـ١ ثـ١ضياْكا     نٛضزغتاْسا َؤَي١تٞ ١َٖيػت َٜت ب١غ١ضن١ٚتٜٛٚٞ ب١ؾـٞ ثاض َٝس٠زض ا٢ْ ب١ّ ثٝؿ١ٜ١ٟ ث
      َٟ َٝـٞ ز٠ٚتـط َٜٓـسٕ يـ١ ثـ١ضياْكا ث َٝيَن، نْٛه١ ١٥ّ ز٠ٚض١ٜ٠ ٜإ خٛ ت١ٚاٚ بها، ب١ِضاغك س١ق١ ١٥ّ ١َضد١ سي

 ٕ َٜٓــسٕ بــؤ ٥اَــاز٠نطزٕ، بــؤ ٥ــ٣٠ٚ١ ب١باؾــٞ ََٛاض٠غــ١ٟ ٥ــ١ّ ١َٜٓٗٝــ١ بهــا، بــ١ ز٠قٝكــٞ بٝهــا، ٜــا ٥ــ١ٚ  خٛ
َٞ غـ١ضٚ بـ١ضٟ ٚ نـ١ّ ن١ؾا٥ـ١تٞ ١ٖٜـ١،         َٜو ي١ َٛؾـه١ًٝ ٚ بـ َٝػتا ي١ٚ ٠ٚغ١ت١زا ١ٜ١ٖ ٚ دؤض ساَي١ت٣١ ن١ ٥
ٍَ ٥ـ٠ٚ١ّ نـ١ بِططـ٣١        َٝيَن، بـ١اَلّ ي١طـ١ ٍَ ٠ٚ١٥ّ ن١ ١٥ّ ١َضد١ سيـ َٝيَن، بؤ١ٜ َٔ ب١ف ب١ساَيٞ خؤّ ي١ط١ َ١ْ

َٝيَن، غٛثاؽ.  ز٠ّٚٚ ١َْ
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤ  نٞ ث١ضي١َإ:ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى بطٖإ ١ٜى ز٠ق١.
َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َُٝاْٞ نـ١ ٜـاْعز٠ غٛضؾـ٣١ ١َساَٝاتـ١،          َُٝـ١ يـ١ غـً َٟ ت٥١هٝس به٠ٚ١َ١ ب١ ع١َـ١يٞ ٥ َٔ ١ٖض ٠ٚ١٥ْس٠ّ ز٠ٚ

َُٝاْٞ ن١ ي١الٟ َٔ ب٠ٚٛ ب١ ع١َ١يٞ ي١ يٝص٣١ْ ٥ٝٓعٜباشيإ َـ١  ساَٞ ٖـ١ض د١ضضي١ٜـ١نٞ   ٜاْعز٠ ق١ظاٜٞ غً
َٜٝٛػك بـ١   َٞ عا١َ، ث َٞ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١ْغٞ َازز٣٠ بٝػت ٚ غ َٞ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ١َساَٝاتٝؿ٠ٚ١ ١ْبٛٚب نطزب
َٛاؾ١ق١ٟ ١ْقاب١ ١ٜ١ٖ، ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ١َساَاتـ٠ٚ١ ْٝٝـ١،  ١٥َـ١ف ١ْغـ١ن١ٜ١، بـؤ نـاى ؾِطغ١تٝؿـِ ْـاضز،         

َٜت٠ٚ١،  َٞ ١َساَٞ س١غا٣١ْ ١ٜ١ٖ، د١ضضي١ن٣١ ١٥طط َٞ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ ١َساَات٠ٚ١ ب١َي غ١ٜطٟ ١َؾٗٛٚز ١ْب
َٞ بهات٠ٚ١، غٛثاؽ. َٜع غ١ٜطٟ َازز٣٠ بٝػت ٚ غ َِٝ خؤؾ١ يٝص٣١ْ ب١ِض َٞ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث َٞ ٜإ ١ْب  ١ٖب

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

        ٛ ١ًَٕ َازز٠نـ١ يـ١غ َٞ ١٥قـ َٝهٝإ ز٠َيـ َٜعإ زٚٚ بؤنـٕٛٚ ١ٖٜـ١ ب١ِضاغـك ٜـ١ن َٞ     ب١ِض َٟ، ١ٜنٝهٝؿـٝإ ز٠َيـ بهـط
ٍَ ٠ٚ١٥زاٜــ١      َٞ ي١طــ١ َٝيَن بــ١آلّ بــ١ ت١عسًٜــ٠ٚ١، ٥ــ٣٠ٚ١ زٚٚضتطٜٓــ١ يــ١غٛنطزْٞ َازز٠ن١ٜــ١، نــ َازز٠نــ١ سيــ
َٜتــ٠ٚ١؟ تهاٜــ١ ز٠غــت بــ١ضظ بهاتــ٠ٚ١، ظؤض غــٛثاؽ، ١٥َــ١ بــؤ ٥ًٝػــا نطزْــٞ َازز٠ن١ٜــ١،   َازز٠نــ١ يــ١غٛ بهط

   ( ،َٟ ــط ــا به ١ًَٕ ٥ًٝػ ــ ــ١ ١٥ق ٍَ يــ  34َازز٠ن ــ١ ــ١ؽ ي١ط ــ١     ( ن ــ٠ٚ١ ب َٝت ــ١ سيٝٓ ــ١؟ َازز٠ن َٞ ي١ط١َيساٜ ــ ١غ٠ٚٛ، ن
َٝتــ٠ٚ١، ن١ٚاتــ١ بــ١ 27ت١عسًٜــ٠ٚ١، تهاٜــ١ ز٠غــت بــ١ضظ بهاتــ٠ٚ١، ظؤض غــٛثاؽ، ) ( نــ١ؽ ي١ط١َيساٜــ١ نــ١ سيٝٓ

 ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ي١غٛ نطا٠ٚ١ٜ، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس بعاظ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 ازز٣٠ زٟٚٚ ثِطؤش٠ن١:َ
   ثايجا َٔ ايكإْٛ ٚ لكسأ ناآللٞ:16  اىل املاد٠ )6أٚاّل: لكاف ايؿكس٠ )
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 يًُشاَٞ املطتػاز املطذٌ يف ٖرٙ ايٓكاب١ اْػا٤ غسن١  َد١ْٝ  ١َٝٓٗ ٚ لهتطب ايػسن١-6

ّٛ ٚؾال  ايػدؿ١ٝ املع١ٜٛٓ ٚ لطذٌ يف ضذٌ خاف يًٓكاب١ عًا٢ إ لآعِ نٝؿٝا١ لطاذًٝٗا ٚ اضتشؿااٍ ايسضا      
 لعًُٝات ٜؿدزٖا فًظ ايٓكاب١.

   زابعا َٔ ايكإْٛ ٚلكسا نااللٞ:16  َٔ املاد٠ )2ثاّْٝا: لكاف ايؿكس٠ )
 ؼتطب َد٠ ممازض١ احملاَا٠ الغساض ايعال٠ٚ ٚ ايرتؾٝع ٚ ايتكاعد يف دٚا٥س ايدٚي١ ٚ لعت  -2

 خد١َ ؾع١ًٝ.
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ضَٛٚ ب١نٛضز١ٜٝن٣١.ؾ١
َٜع ز. ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
 َازز٣٠ ز٠ّٚٚ:

١ٜ16:١ٜ٠َٛٝن١ّ: بِطط١ٜ١ى ب١ضٜعب١ْسٟ بِطط١ ؾ١ف بؤ َازز٠ ) َٟ ب١ّ ؾ ١َّٝٝ ظٜاز ز٠نط  ( غ
َٞ بـؤٟ ١ٖٜـ١ نؤَجاْٝاٜـ١نٞ َـ١ز٠ْٞ       َٜصناض ن١ ْاٟٚ ي١ غ١ْسٜها تؤَاض نطابـ َٜع٠ضٟ ضاٚ ثٝؿـ١ٜٞ زضٚغـت   ثاض

ــاض       ــ١ْسٜها تؤَ ــ١تٞ غ ــ٣١ تاٜب ــ١ تؤَاضط ــت ٚ ي َٜ ــ١ٟٚ ٠ٚض ز٠طط ــ١ٝت١ٝٝنٞ ١َعٓ ــ١ ن١غ ــات ٚ نؤَجاْٝا١ٜن به
َُٜٓاٜٝـ١ى نـ١ ١٥صتَٛـ١ْٞ غـ١ْسٜها ز٠ضٟ        َٝٞ ض َٝو نؤ١ْٝتٞ تؤَاضنطزْٞ ٚ ضغـَٛات بـ١ث َٜت، ب١َ١ضد ز٠نط

َٜت. َٜهس٠خط  ز٠نات ض
١ٜ٠َٛٝ:( نٛاض ظٜاز ز16٠ز٠ّٚٚ: بِطط٣١ زٚٚ بؤ َازز٣٠ ) َٜت ب١ّ ؾ  نط

َٜع٠ضا١ٜتٞ بؤ ١َب١غك ظٜاز٣٠ غااَل١ْ ٚ ب١ضظنطز٠ٚ١ْ ٚ خا١ْْؿٝين يـ١ ؾ١ضَاْكـ١ناْٞ    َا٣٠ٚ ناضنطزْٞ ثاض
َٜت. َٝهٞ ؾ١ضَٞ زاز٠ْسض َٜت ٚ ب١ خع١َتهطزْ  ز٠َٚي١ت ١ٖشَاض ز٠نط

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

٠َٛٝ ٚ ض٥٠ ٠ٚ١َٜٓٓ، ؾ١ضَٛٚ.يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ غٝاغ٣١ ٥ ٠َٛٝ ن١ٝٝ؟ تها١ٜ بٝدٛ ٥ ٞ 
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

غ١باض٠ت ب١ َـازز٣٠ ز٠َٚٚـٞ ثِطؤش٠نـ١ يٝصْـ٣١ ٜاغـاٜٞ زٚاٟ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ ت٥١ٝـسٟ ز٠ناتـ٠ٚ١ غـٝاغ١ٟ بـ١ّ            
١ٜ٠َٛٝ نطز٠ٚٚ:  ؾ

 املاد٠ ايجا١ْٝ:
   َٔ ايكإْٛ ٚ لكسأ ناآللٞ:16ثايجّا  َٔ املاد٠ )  اىل ايؿكس٠ )6أٚاّل: لكاف بٓد بتطًطٌ )

يًُشاَٞ املطتػاز املطذٌ يف ٖرٙ ايٓكاب١ اْػا٤ غسن١  َد١ْٝ  ١َٝٓٗ ٚ لهتطب ايػسن١ ايػدؿا١ٝ املعٜٓٛا١    -6
ٚ لطذٌ يف ضذٌ خاف يًٓكاب١ ع٢ً إ لآعِ نٝؿٝا١ لطاذًٝٗا ٚ اضتشؿااٍ ايسضاّٛ ٚؾال لعًُٝاات ٜؿادزٖا         

 فًظ ايٓكاب١.
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  ايٝٗاا ٚ  2  هلا ، ٚلكاف ؾكاس٠ بتطًطاٌ )  1  َٔ ايكإْٛ )بٓد 16: دعٌ أؾٌ ايؿكس٠ )زابعّا  َٔ املاد٠ )ثاّْٝا
 ناآللٞ:

 ؼتطب َد٠ ممازض١ احملاَا٠ خد١َ ؾع١ًٝ الغساض ايعال٠ٚ ٚ ايرتؾٝع ٚ ايتكاعد يف دٚا٥س االقًِٝ. -2
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

َٝبــٝين َٞ ت َٜعاْــ١ ْاٜٚــإ    نــ َٝٔ، ظؤض غــٛثاؽ، ٥ــ١ّ ب١ِض ــ ًَ ١ٖٜــ١؟ تهاٜــ١ بــا ْــاٟٚ بٓٛٚغــِ، تهاٜــ١ ْا٠ٚناتٓــإ ب
َٝط خـإ(، ؾـ١ضَٛٚ        ْٛٚغطا٠ٚ )ناى عبسايطظئ، ٥ا١ْٖط خإ، ناى عبسايػ ّ، ناى بطٖـإ، نـاى دـ ٍ، ؾـً

 ناى عبسايطظئ.
َٜع عبسايطظئ سػري ابا بهط:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

٠ت ب١ َازز٣٠ ز٠ّٚٚ ي١ّ ثِطؤش١ٜ٠ ن١ بؤ ١َٖٛاضنطزٕ ٖات٠ٚٛ، ٠ٚنٛ َٔ ز٠ٜبِٝٓ ٚ غ١ٜطٟ ز٠ن١ّ نـ١  غ١باض
َٜصناضٟ تؤَاضنطاٚ ي١ّ غ١ْسٜها١ٜ بؤٟ ١ٖٜـ١ نؤَجاْٝاٜـ١نٞ ١َعٓـ١ٟٚ بهاتـ٠ٚ١، ن١ٚاتـ١       َٜع٠ضٟ ضاٚ َٞ ثاض ز٠َي

  ٝ َٜهٞ تـط، ٖـ َٜع٠ض َٞ ٖٝض ثاض َٝه١ ي١ال١ٜٕ غ١ْسٜها٠ٚ١ٜ، ْاب ض ؾـ١ضٜه١ٜ١ى بهاتـ٠ٚ١، غـ١ٜطٟ    ١َ١٥ قؤضخهطزْ
َُٝٛاٜـ١ ١٥َـ١ ٖـ١ض              َٟ ي١ ظَٚين ٥ـ١ٚ ْٝكابـ١ زاٜـ١، يـ١ ظَٚـين ٥ـ١ٚ غـ١ْسٜها١ٜ زاٜـ١، َـٔ ث َٞ ن١ ي١ٚ ١٥ٚ ١ْب
َٝؿـ١ بـؤ ٖـ١َٛٚإ، بـ١ٜاْٞ يـ١ بـاظاِض ٚ يـ١          َٝتـ١ ن َٞ، نْٛه١ ١٥ّ ١َٖٛاض٠ ب١ِضاغك ز٠ب َٜت٠ٚ١، ١ٖض ١ْب ض٠تبهط

َٞ َٓٝـ ١َس َٝو ١ٜ١ٖ ز٠َي َٝػـتا ١٥ْـساَٞ غـ١ْسٜها١ٜ،    داز٠ خ١َيه َٟ بٛٚ ٥ َٜع٠ضّ ٠ٚنٛ ١٥ٚ ن١ ي١ٚ ا١َُٝ، ثاض
َٝو بهات٠ٚ١، بـؤ بـؤ َـٔ ْٝٝـ١ ؾـ١ضٜه١ به١َـ٠ٚ١؟ ب١ضاغـك ١٥َـ١ بـ١ِضاٟ َـٔ            َٟ ؾ١ضٜهات بؤ بؤٟ ١ٜ١ٖ ب١ٝٚ
َٞ ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ْاٚ زاّ ٚ ز٠ظطا١ٜنٞ سهَٛٞ ناضز٠نا  َٜت٠ٚ١، غ١باض٠ت ب١ بِطط٣١ ز٠َٚٚٝـ ١ٖض ٚا ز٠َي ض٠تبهط
َٟ َؤظ٠ؾـ١، نـ١ بـ١ٜاْٞ           َٝت١ سٝػاب نطزٕ ٠ٚنٛ خس١َ ٚ عـ١ال٠ٚٚ تـ١ضؾٝ ، ٥ـ٣١ ٥ـ١ٚ بـ١خؤٟ يـ١ٚ ١٥ٜٚـ ب
َٝتـ٠ٚ١ غــ١ْسٜهاٟ         َٟ، بــؤ ب َٟ ٚ تـ١ضؾٝ  ٚ ؾــك ٠ٚضز٠طـط َٟ ت١قاعٛز٠نــ٣١ ٠ٚضز٠طـط َٟ تـ١قاعٛز بــٛٚ، يـ١ٚ يـ١ٚ

َٟ؟ ب١ِض٥٠ٞ َ َٟ؟ بؤٟ سٝػاب بهط َٟ ت١ضؾٝ  ٚ ؾك بؤ بهط َٜع٠ضإ زٚٚباض٠ ي١ٚ َٟ خؤٟ ت١قاعٛز ثاض ٔ ١ٖض ي١ٚ
َٝت٠ٚ١ ١٥َ ف ت١ضؾٝعات ٚ  َٟ، زٚٚباض٠ ب َٝهٞ ٠ٚضز٠طط َٝت ١َٖٛٚ ٥ُٝتٝاظات ٚ ١َٖٛٚ ؾت َٟ ز٠ن َٟ ٚ ي١ٚ ز٠نط
َٜتـ٠ٚ١، ٥ـ١ّ    َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ٠ٚ١٥ ١ٖض ض٠ت بهط َٝيَن ٚ َٔ ث َٟ، ب١ِضاٟ َٔ ٠ٚ١٥ف ١ٖض ١َْ ؾك بؤ سٝػاب بهط

َٞ ي١ ْاٚ َُٜٞ نٛضزغتإ، ظؤض غٛثاؽ. ١َٖٛاض٠ ب١ ع١َ١يٞ ١٥َِطؤ ْاٜ  ١ٖض
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   زٚؤف:ب١ضٍِِ

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜت٠ٚ١، ) َِٜ ب١بري ز َٜعإ، ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، َٔ ي١ٚ َازز١ٜ٠ٟ ن١ٕٚ ٚ ْٛ يًُشااَٞ املطتػااز املطاذٌ يف    ب١ِض

َٞ يـ١  ايٓكاب١ اْػا٤ غسن١  َد١ْٝ  ١َٝٓٗ ، ٖرٙ  َٟ، ٥ٝ  ز٠ب َٞ ١َسا١َٝٝى ي١ ز٠ض ١ٜعين ٣٠ٚ١٥ َٛغت١ؾاض ب
( نـ١ٝٝ؟ ظؤضدـاض سهَٛـ١ت يـؤ غـ١ض٠ظ٠نٞ      اْػا٤ غسن١  َد١ْٝ  ١ْ١َٝٓٗقاب٣١ ت١غذٌٝ بها، ؾ١ضت ١ْٝٝ، )
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          َ َٟ باغـٞ ظ٠َـاْٞ غـ١زاَٞ بهـ١ّ، ؾـ١ضٜه٣١ سـ١ ٛضابٞ زا١َظضاْـس،  َٛع١ٜ١ٕ، بـؤ ٥ٝػتٝػـُاض، ٥ـ١َٔ ْاَـ١ٚ
ؾ١ضٜه٣١ ٥ٝسضٜػٞ زا١َظضاْس، ؾ١ضٜه٣١ ؾاِضابٞ زا١َظضاْـس، يـ١ ٥ٝٓؿـا٥اتٞ ١ْٖس٠غـٞ بـؤ؟ نـْٛه١ تاقـ١نٞ        
َٞ ١َساَٝاتـ١،        َُٝـ١ ؾـ١ضٜهاتٞ َٝٗـ١ْٞ َـ١ز٠ْٞ، بـ١َي ٥ َٞ ت١ظٌٝ ي١ ت١عُري ١ٖبٛٚ، ي١ ٥ٝعُاض بٛٚ، ٠ٚ١٥ ز٠ب

َٝؿـه١ٚت٠ٚٛ، سكـ      َٟ    َـ١ساَٝات ٥ـ١َِطؤ نـْٛه١ ٥ٝػتٝػــُاض٠، ث َٝـ نـ١ٚت٠ٚٛ، ز٠َٚيـ١ت ز٠ٜــ١ٚ ٛقٞ ْـ١ٚت بــ١ث
َٝٞ ١٥تٛٚ ي١غ١ضٟ غ١غـب   ًَ َٞ ب َٜيَن، بؤ١ٜ ٠ٚ١٥ ْاب َٟ ؾ١ضٜهاتٞ غٓاعٞ زاسي١ظض َٝدٞ، ز١ٜ٠ٚ َٝـ ب غٓاع٣١ ب١ث

( َٞٝ ًَ َٝٞ )غسن١  َد١ْٝ  ١َٝٓٗ ،  به٣١ ب ًَ َٞ ب (، نـْٛه١ ظؤضدـاض ز٠بـٝين )دـؤٜٔ     ن١ َطا١ُٖ َطتكً٘غسز٠ب
َٝٔ ن١ض٠( ١٥ّ ؾ١ضٜه َٞ ٥ٝؿ١ن٣١ ٥ٝ  يـ١ ْٝكابـ٣١   ظ َِٝ ٥ٝ  ١٥تٛ ز٠ب ًَ ١ٜ١، ١٥َٔ بؤ ١َساَٞ ٥ٝ  ٚابه١ّ ب

ظؤضدـاض ز٠بـٝين ٥ـ١ٚ ت١عًُٝاتـ١     ٚؾال لعًُٝاات ٜؿادزٖا فًاظ ايٓكابا١ ،      ٌٝ به٣١، زٚاٜٞ ٥ـ٠ٚ١ بـؤ )  ذت١غ
َٝٞ ب َٝشتٝادٞ ب١ ١َدًٝؼ ٚظ٠ضْا  ١ٜ١ٖ ١َْٛظ١ٜ١َ٠نٞ زابٓ ؤ ٣٠ٚ١٥ ي١َ١دًٝػٞ ْٝكاب٣١ ظؤض ط١ٚض٠تط٠، ٥

َٝؿـري   َٟ ز٠غك خ١َيهٞ ضان ١َُٝ سيا١ْٚ َٝين، بؤ ٣٠ٚ١٥ ب١ْسٟ ١٥ٚ ؾ١ضٜهات١ ط١ٚضا١ْ ١٥ط١ض ٥ ت١عًُٝاتٞ ز٠ضب
َٝعتٝكـازٟ َـٔ، ز٠ّٚٚ،              َٜعإ ٥ـ١ٚ ؾ١ق١ض٠ٜـ١ ب١ِضاغـك غـ١ضٟ ٖـ١تا بـين عـ١ٜب زاض٠ بـ١ ٥ َٝت١ ن١ٓ َـ١، بـ١ِض ب

ٍَ   َــ١ساَات بــؤ ٥ــ١غطاظٟ عــ١ال٠ٚ ٚ تــ١ضؾٝ  ٚ َــ١عاف، ٥ــ٠ٚ١ زٚٚ ؾــ        ك ظؤض، ظؤض دٝــاٚاظ٠، تــاظ٠ ي١طــ١
َٝهٞ  َٞ زا١ُٝ٥ٕ ي١ ١َٖٛاضنطزْٞ قاْْٛ ١َُٝ ز٠ب َٝٓاط١ّ ٥ٝ  ٥ َٜعاْٝـ َْٛاق١ؾ١َإ ز٠نطز، ١ٜعين ١٥َٔ ت ب١ِض
َٝهٞ ؾؤن١غــٞ ز٠ن١ٜٓــ١ غــ١ض ضغــّٛ ٚ تــ١قاعٛز ٚ عــ١ال٠ٚ ٚ تــ١ضؾٝ ، نانــ١ ٥ــ٠ٚ١ قــاْْٛٞ   َٝؿــٞ ٖــ١َٛٚ ؾــت ث

١ت ٣٠ٚ١٥ ت١ْعِٜ ز٠نا، ٠ٚ١٥ ٚؾكٞ ١َقا٥ٝؼ ١ٜ١ٖ يـ١ عايـ١ّ َـ١عاف ٚ    ز٠َٚي١ت١ ٣٠ٚ١٥ ت١ْعِٜ ز٠نا، ز٠َٚي
َٜط٠ٟ ٥ــ١ٚ ظضٚٚؾــ١ ٚ ٥ــ١ٚ ظ٠َــإ ٚ ٥ــ١ٚ قــاْْٛٞ ٥ــ١ٟٚ    َٞ، بــ١طٛ َٞ، ضغــَٛٞ زاز٠ْــ عــ١ال٠ٚ ٚ تــ١ضؾٝعٞ زاز٠ْــ
َٝٝإ ١ٜى غ١ْت ْإ ظٜاز ز٠نا ١َعاف ٚ ع١ال٠ٚ ٚ ت١ضؾٝ  ظٜـاز ز٠بـٞ، بـ١َٔ ٥ـ٠ٚ١      َٞ ز٠بٞ، ي١ د َٟٚ ي ١٥َِط

َٟ         ؾ١ضٜه َُٝـ١ ْاَاْـ١ٚ ١ َٛغت١ق١ًٝ، َٛغ١د١ي١، ١ٜعين ٠ٚ١٥ ٥ٝذشاؾـ١ بـ١ سـ١قٞ ٥ـ١ٚ َٛغت١ؾـاض٣٠ ٜـإ ٥
َٞ ٥ٝـ بها، غٛثاؽ. َٜو ب  ٖٝض َٛغت١ؾاض

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى بطٖإ.
َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٞ          ؾاضغ١ تاضا١ْٝٝنإ ن١ َٞ ١َٖيـ١ ز٠نـ٣١، ز٠َيـ َٝـٞ ْـاَي َٝك١ٜؿـتيَب ث َٝو ت ب١ضاَب١ض٠ن١ٜإ ب١ ١َٖي١ يـ١ َـ١ٚظٚع
َٝك١ٜؿـتين       َٜع٠ٚ يـ١ ت َٟ بـ١ِض َٝو ١ٜ١ٖ ي١الٜـ١ٕ ١ْٖـس َٜعَسا ٥ٝؿتٝباٖت نطز، ١ٖغت ز٠ن١ّ ٥ٝؿتٝباٖ ٍَ ض ي١ط١

ٝـسٟ خـاؽ ْانـا، باغـٞ     ١٥١ّٖ َازز١ٜ٠، ١٥ّ باغٞ ؾ١ضٜه٣١ تٝذاض٠ ٚ ١َقا٠ٚالت ٚ بْٝٓا  ٚ ٥ٝٓؿـْا  ٚ َٛت١ع 
َُٝـ١ غـ١غط١ٜ٠نٞ قـاْْٛٞ ١ٖٜـ١ يـ١ بـ١ٜين قـاْْٛٞ َـ١ساَاتٞ           ٚ  1999ٟ 17ؾ١ضٜهاتٞ ١َساَات ز٠نـا، ٥

َٝٞ قاْْٛٞ  َٝو بؤٟ ١ٜ١ٖ ؾ١ضٜه١ زضٚغت بهات، ب١ث َٞ قاْْٛٞ ؾ١ضٜهات ١َٖٛٚ ن١غ َٝ قاْْٛٞ ؾ١ضٜهاتسا، ب١ث
َُٝاْٞ زٚٚ    ١َساَٝإ ١َساَٞ بؤٟ ١ْٝٝ ؾ١ضٜه١ٟ ١َساَٝات زضٚغت بهات،  َٝو يـ١ غـً ١َسا١َٝنإ نؤَـ١َي

ؾ١ضٜه١ٜإ زضٚغت نطز٠ٚٚ ١٥ّ ظاٖري١ٜ٠ ت١قًٝسٟ ٥ـ١ٚضٚثا ٚ ١٥َـ١ضٜهاٜإ نـطز٠ٚٚ، نـٕٛٚ زٚٚ ؾـ١ضٜه٣١      
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َــ١ساَٝات ٚ نــ١ْس ١َساَٝٝــ١نٝإ ططتــ٠ٚٛ ٚ زضٚغــتٝإ نــطز٠ٚٚ، ١ْقابــ١ زشٟ بــٛٚ، نــ١ ١ْقابــ١ زشٟ         
َٝٞ  زضٚغتهطزْٞ ١٥ّ ١َساَٝاتا١ْ بٛٚ، ٖات١ ت١َٝع  ١َُٝ بـ١ث ٚ ت١َٝعناضٟ، ١َسا١َٝٝنإ بطزٜا٠ٚ١ْ ٚتٝإ ٥

قاْْٛٞ ؾ١ضٜهات زضٚغتُإ نطز٠ٚٚ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ي١ال١ٜن٠ٚ١ ٠ٚى ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ قاْْٛٞ ؾ١ضٜهات٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، 
ي١ال١ٜنٞ تط ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ قاْْٛٞ ١َساَات٠ٚ١ ١ٜ١ٖ، ١ْقاب١ زاٚاٟ ٣١َ١٥ نطز٠ٚٚ بـؤ ٥ـ٣٠ٚ١ تـ١ْعِٜ بهـا،     

َٝهٞ ظؤض، ظؤض باؾــ١، ١َعكَٛيــ١ َــٔ َــ١ساَِٝ ؾــ١ضٜه٣١   ٜــ١عين ٥ــ١ّ َا زز٠ٜــ١ ٚدــٛٚزٟ ظ٠ضٚٚضٜٝــ١ ٚ ؾــت
َٞ؟ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ ١٥َـ١ ؾـ١ضٜه٣١         ١َساَات زضٚغت ز٠ن١ّ، ١ْقاب١ن٣١ خؤّ ن١ ١َضد١عٞ َٓـ١ ٥اطـازاض ْـ١ب

َٞ ؾـ١ٜه٣١ َـٝٗ        ين تٝذاضٟ ٚ ١َقا٠ٚالت ٚ بٝٓاٚ ٥ٝٓؿا٥ات ٚ تٝذاض٠ خاغ١ ٚ تٝذـاض٠ عاَـ١ ْٝٝـ١، ١٥َـ١ ز٠َيـ
 ؾ١ضٜه٣١ ١َساَٝات١، غٛثاؽ.

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:   غٛثاؽ. ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ ّ.
َٜع عبسايػ ّ   قسٜل: َؿطؿ٢ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜت ٠ٚنـٛ          ١َٓٝط١ٜـ١ْط َٞ بهـ١ّ، نـْٛه١ َْٛاق١ؾـ١ن٣١ َـٔ تـا٠ٚنٛ ت ب١ِضاغك س١ظز٠ن١ّ ب١زٚٚ ؾت ز٠غت ثـ

َِٝ ضاغت ز٠ن٣١، با٠ِٚض ز٠ن١ّ ن١ تـؤ  َْٛا َِٝ ٥ٝؿتٝباٙ ز٠ن٣١، ز٠َي ق١ؾ١ٟ ناى بطٖا١ْ، ١٥َٔ ١ْى ت١ْٗا ز٠َي
َٟ، ٥ـ١طٝٓا    ًب١ زَي٠ٚ١ قػ١ت نطز، ب١اَلّ بؤنٛٚب دٝاٚاظ٠، ١ٜى، ز٠َٚٚٝـ َٔ ٖٝٛازضاّ اذتُسي ١ً بـَ ٚ ْـانط

َٜع٠ضإ، زٜـاض٠ َـٔ ٥اخري٠ن١ؾـٞ ز٠يَـ       َِٝ، ت١غـذٌٝ نطزْـٞ ؾـ١ضٜهات ٥ٝٓذـا     ١٥َِطؤ َٔ ز٠ب١َٚٛ زٚشَـين ثـاض
َٞ يـ١        َٝٓاط١ّ ؾ١ضٜه٣١ ١َز٠ْٞ ٜـ١عين نـٞ، بِطٚاْانـ١ّ ؾـت ٖـ١ب َٟ َٔ ت َٝت، داض َٝت، ١َْٗٝٞ ١ْب ١َْٗٝٞ ب
َٜهدـطا٠ٚ،   ت١عطٜؿٞ غذًٞ ؾ١ضٜهات ْاٟٚ ؾ١ضٜه٣١ ١َز٠ْٞ ٚ ؾ١ضٜه٣١ ١٥ًٖٞ ١ٜ١ٖ، ت١غذًٝٞ ؾ١ضٜهات ض

َـ     َٟ ت١غـذٌٝ       غذًٞ تٝذاضٟ ١ٜ١ٖ يـ١ ٠ٚظاض٠تـٞ باظضطـاْٞ  َِٜٓ يـ١ٚ ٔ ز٠نـِ بؤخـؤّ ؾـ١ضٜه١ٜ١ى زاز٠َـ١ظض
َٝٓاط١ّ ٥ـ١ّ بطاز٠ضاْـ١،    َٞ، بؤ١ٜ َٔ ت َٝت ٚ ١َساَات ب َٞ ٚ نانهطزٕ ب ز٠مب، ٥ٝٓؿْا  اي١ً ؾ١ضٜه٣١ ب١قاي١ٝٝ ب
َٝـت الٟ َـٔ ت١غـذًٝٞ       َٟ بٝه١ٕ؟، ي١غ١ض ض ١٥غاؽ نابطاٜـ١ى ؾـ١ضٜه١ٜ١ى زاز٠ْ َٜع٠ضا١ْ نٝٝإ ز٠ٚ ١٥ّ ثاض

َِٝ بهـا؟، تــؤ ١ْق  َٝهٞ ضمسٝــت ْٝٝــ١، بؤٜــ١ َــٔ ز٠َيــ ابــ٣١، تــؤ ١ََٛغــًٞ ١َغــ١ي١ٟ عاَــ٣١، تــؤ ٖــٝض غــٝؿ١ت
١َسا١َٝٝنإ اذتُسي١ً ت١ي١ؾعٜؤٕ ١ْقٌ ْانات، ١٥طٝٓا ز٠ب١ْٚٛ زٚشَين َٔ، ١٥غاغ١ٕ، ١َ١٥ ١٥غاغٞ ١َٓ، 

َٜهٞ بعْػـ١،  َٝو بؤ خؤٜإ به١ٕ، نْٛه١ ت٥١ػٝػٞ ؾ١ضٜه١ ََٛاض٠غ١ٟ ناض نـاضنطزٕ   ١٥ط١ض ١٥ٚإ ي١ْاٚ ؾت
َٝٔ ٥ـ١ّ         ي١ْاٚ ١٥ٚ ؾ١ضٜه١ٜ١ زٜاض٠ ن١ دؤضٟ ناض٠ن١ ٚ ٥ٝٓتُٝا٥ٞ بـؤ نـ١ٝٝ، ١٥َاْـ١ ز٠تـٛأْ ؾـطٚٚت زابٓـ
َٝـت َـ١ساَٝاتٞ بهـات؟، ١٥َـ١ ٥ٝؿـٝا١ْ، زٜؿاعـ١ يـ١          َٞ ز٠ب ؾ١ضٜها١ْ نؤٕ ََٛاض٠غ١ٟ ١َساَاتٞ ز٠ن١ٕ، نـ

َٞ ببٓــ١ بــ١زٌٜ )١٥يتــ١ض ْــاتٝـ( بــؤ غــذ  َٞ ز٠نــ١ّ َٝٗٓــ٣١ خؤٜــإ، بــ١اَلّ قــ١ت ْــاب ًٞ تٝذــاضٟ، ض٠داتــإ يــ
َٜعإ يــ١ ١٥ْــساَاْٞ ث١ضيــ١َإ ظؤض بــ١ س١َاغــ٠ٚ١ زٜؿــاعٞ نــطز،     َٝــت، ٜــ١ى يــ١ بــ١ِض ١َب١غــت١ن١ بــا ٚاظح ب
َٝت ض١ٝٝ٥٠ن١ّ ز٠ضبرِبّ، دٝـاٚاظٟ بهـ١ٕ    َٝت َٔ نِٝ ٚت، ض٠ْك١ َٔ ١َْتٛاْٞ ب َٝك١ٜؿتب س١ظز٠ن١ّ ١٥ط١ض ت

غ١ٟ ١َٓٗٝ، ١٥ٚ بؤنْٛٚا٣١ْ ن١ الٟ بـطاز٠ضاْٝـ ١٥ٚاْـ٣١   ي١ ب١ٜين ١ْؾاتٞ تٝذاضٟ بعْؼ، ب١ٜين ََٛاض٠
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َٝـو بهـ١ٕ،          َٟ ظ٠بت َٜو يـ١ٚ خٛؾـو ٚ بطاٜاْـ٣١ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ، ز٠ٜاْـ١ٚ َٝؿه١ؾٝإ نطز٠ٚٚ الٟ ١ْٖس ث
١ٜعين ي١ضٟٚٚ ١٥ٚا٣١ْ ي١ ١َٓٗٝ ز٠ظأْ، نؤ١ْٝتٞ ٥ٝؿهطزْٞ ١٥ّ ؾ١ضٜها١ْ بهـ١ّ، ظؤض دٛاْـ١، بـ١اَلّ ْـ١     

َٜتـ١ ٚآلت،     ب١ٚ غٝاغ١، ْانط َٟ، ضغـّٛ ز٠زض َٜٔ، ضغـّٛ ْـازض َٝكازا ت١غذٌٝ بهط َٟ ي١ٚ ٚاَلت١ ؾ١ضٜهات ي١ زٚٚ د
َٟ ١َ١٥، ١٥ٟ ٖـاٚاض ض٠دـا ز٠نـ١ّ يٝصْـ٣١      ٣١َٜٓ طؿك، ضغَٛٞ ََٛاض٠غ١ٟ ؾ١ضٜه١ٜ١ن١، ْانط َٜت١ خ١ظ ز٠زض

َٞ َٔ ؾ١ضٜه١َ١ ١ْقاب١ٜـ١ى ٥ٝػتشػـايٞ ضغـّٛ يـ١َٔ بهـات      ٚؾال  ، بؤٜـ١ ) ٜاغاٜٞ ٖاٚناضِٜ به١ٕ، نؤٕ ز٠ب
بؤ؟ ؾ١ضَٕٛٚ ٜاغا١ٜى زضٚغت به١ٕ بؤ زضٚغتهطزْٞ َـ١ناتيب َـ١ساَات،   لعًُٝات ٜؿدزٖا فًظ ايٓكاب١  

٠ٚنٛ ٜاغاٟ ََٛاض٠غ١ٟ ١ْٖس٠غ١ ١ٖٜا١ْ ٜاغا١ٜنٝإ بؤ ز٠ضنـٛٚ، بـؤ ؾـ١حتٞ َـ١ناتيب ٥ٝػتٝؿـاضٟ، بـ١اَلّ       
َٝكا، ْان َٟ ي١ ١َٖٛٚ د َٝذي     ١ْقاب١ ت١س١نّٛ بهات، ز٠غت١اَلت ٠ٚض بكط ١ٜ٠َٛٝ بـ َِٝ ١َ١٥ ١٥طـ١ض بـ١ّ ؾـ ًَ اضّ ب

َٝؿـ١ٜ١ بـٜٛٚٔ،     َٞ ٜاغا ضٚٚب١ضٟٚٚ ٥ـ١ٚ ن َٝػتا ي١ زٚٚ، غ َٝـ ٥ ١َُٝ ث َٝيَن، ٖٞ ز٠ّٚٚ ٥ َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ١َْ َٔ ث
ــت           َٝ َِٝٓ، ْاب ــ١ناضب ــ١خؤّ ز٠ز٠ّ ب ــ١م ب ــٔ س ــ١ َ َٝٓا، بؤٜ ــ١ناضٖ ــ١ٜ١ٜإ ب ــ١ٚ ٚؾ ــطا ٥ ــو ٚ ب َٞ خٛؾ ــ زٚٚ، غ

َٝهٞ َٝـط٠ يـ١ٚ غٝػـت٣١َ١ ١َٖاْـ١        بريبه٠ٚ١ٜٓ١ ٠ٚنٛ غٝػت١َ َٝطام ٚ ٖـٞ ؾـٝٛعٞ، ي َٝؿٟٛٚ ع مشٛٚيٞ ٖٞ ث
ز٠َٚي١ت ١ٜ١ٖ، سه١َٛت ١ٜ١ٖ، نؤ١ََيكاٟ ١َز٠ْٞ ١ٖٜـ١، قتاعـات ١ْٖـ١، ٥ـ١ٖٚا بـ١ ٥اغـاْٞ ْٝٝـ١ ٖـ١َٟٛٚ         

ٍَ    ِٛضسـ َـٔ ٥ـٝـ ز٠نـ١ّ يـ١ ١َٜٓٗٝـ١نٞ      يًجاٛز٠ ٚاؿاصن ،   ََٛيهٞ ز٠َٚي١ت ٚ سعب بـٔ، )  ٍَ، بٝػـت غـا ، ز٠غـا
١قاعٛزِٜ ١ٖٜـ١، غٝػـت١َٞ تـ٥١ُٝين ٥ٝذتُٝاعٝـ١تٞ خـؤّ ١ٖٜـ١، دٝـاٚاظ٠ يـ١ غٝػـت١َ١ن٣١          غٝػت١َٞ تـ 

َٞ ٚ تـ١ضؾٝعِ        َٝٞ خسَـ٣١ َـ١ز٠ْٞ تـا٠ٚنٛ عـ١ال٠ّٚ بـس٠ٜ َٝهِ ١ْ نطز٠ٚٚ ب١ث خس٣١َ ١َز٠ْٞ، َٔ ٖٝض ؾت
َٝو ٥ـٝـ ز٠نـ١ّ، ثـاف ثـاْع٠         َٞ، ي١غ١ض ض ١٥غاؽ؟ َٝكٝاؽ ن١ٝٝ؟ َٔ خ١ضجيٞ نٛي١َٝـ١ يـ١ ١َتعـ١َ بس٠ٜ

َِٜ ت١عري ز٠مب، ١ٜعين ١َعا١َي١ّ ز٠ن١ٟ ٠ٚنٛ ١٥ٚا٣١ْ د١َاع١تٞ َٔ خ١ضجيٞ نٛيٝٝـ١ يـ١ َٝٗٓـ١    غا ٍَ ز
َٝػـتاف، ١َب١غـت١ن٣١        َٝـ ٥ َُٝـ١ ؾـ١ضظيإ نـطز ثـ ت١ضقٝإ نطز٠ٚٚ ٚ ط١ٜؿت١ْٚٛت١ َٛزٜط عاّ، ١ْنطا٠ٚ، ٥

َٝؿـٓٝاض ز٠نـ١ّ غـٝاغ١ن٣١       َِٝ ب١ ٥اغـاْٞ َـٔ ث ًَ َٝت، ب عٓادامْتكاٍ حملااَٞ اىل   )سكٛق١ ت١قاعٛز٠ن٣١ بعض ١ْب
َٝت١        ايٛظٝؿ١ ايعا١َ حيتؿغ بهاؾ١ اؿكٛم ايتكاعدٜ٘. ،  َٝهٞ تـط ز٠نـ ي٠ٚ١ ظٜـاتط بـؤٟ ْٝٝـ١، ٥ـ١ٚ ي١غٝػـت١َ

َٝؿٓٝاضٟ ز٠َٚٚـٞ َـٔ ١َ١٥ٜـ١ ٥ـ١ٚ      َٞ؟ بؤ١ٜ ث َٝهٞ تط، ي١غ١ض ض ١٥غاؽ تؤ ع ٠ٚ ٚ ت١ضؾٝعٞ ز٠ز٠ٜ غٝػت١َ
٥ٝٓذا غٝػت١َٞ خاؽ ي١ ١ْقابـ١  باؿكٛم ايتكاعدٜ٘ ، حيتؿغ غٝاغ١ٜ١ به١ٜٔ، نْٛه١ ١َب١غت ي٠ٚ١زا١ٜ )

َٜـصّ          َٝت، ٖـٞ تـ١ضؾٝ  سـ١م ْٝٝـ١، ٖـٞ ز٠َٚٚـٝـ َـٔ زض َٝو ب ١ٖبٛٚ ٜإ ََٛاض٠غ١ٟ ١َٓٗٝ سٛض٠ ١ٖض ؾت
 نطز، ظؤض غٛثاؽ.

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى د ٍ.
َٜع د ٍ عًٞ عبساي١ً:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن  ٞ ث١ضي١َإ.ب١ِض
َٜهٞ ٚتطا، ب١اَلّ  َٟ َ س١ظاه ١ٖبٛٚ، ١ْٖس َٜع٠ضٟ، ١ْٖس َٔ ١٥ٚ خاَيٞ ١َغ١ي١ٟ زا١َظضاْسْٞ نؤَجاْٝاٟ ثاض
َٜو      َٜع َٝٝا١ْ نؤَجاْٝاٟ ١َساَات ١ٖٜـ١ نـ١ نـ١ْس بـ١ِض َُٝاْٞ ٚابعاب زٚا١ْ، غ َٔ ٜٚػتِ ثطغٝاض به١ّ ي١ غً
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 ٚ َٞ يـ١ بـ١ٜين ٜاغـاٟ         زاٜآْا٠ٚ، ٠ٚ١٥ ب١ ض ٜاغا١ٜى زاْسضا٠ٚ؟ ١٥طـ١ض  َٟ َتـ١ٚاؾل بـ َٟ ٜاغـا١ٜى زابٓـسض ا بهـط
ؾ١ضٜهاتٞ َٛغ١د١ي١ ن١ ١َٖٛٚ ؾ١ضٜهاتٞ ب١ ز٠ضزٟ ناى عبسايػ ّ طؤتٞ ٜاغاٟ ؾ١ضٜهاتٞ ١َز٠ْٞ ١ْٝٝ، 
َٞ ٥ٝذاظ٣٠ ؾـ١ضٜهات بـسات،    َٞ بتٛاْ َٟ ي٠ٚ١، ١ْقاب١ بِطٚا ْان١ّ ١٥ٚ ز٠غت١اَلت٣١ ١ٖب َٝو بهط ١ًٖٝٝ١٥، ت١ٚاؾك

َٞ      بعاْري ٥اٜ َٜهٞ ططٜٓكـ١ ٚ ز٠بـ َٞ؟ ب١ِضاغـك ١٥َـ١ نـاض َٞ؟ ْاطٛصت َٝطاقٝسا ز٠طٛصت ٍَ ز٠غتٛٚضٟ ع ا ١َ١٥ ي١ط١
َٞ، ز٠ّٚٚ ن١ باغـٞ ١َغـ١ي١ٟ تـ١ضؾٝ      َٞ ١٥ٚ ت١ٚاؾك١ ١ٖب َٞ، ب١اَلّ ز٠ب َٞ ١ٖب َٟ، ؾ١ضٜهاتٞ ١َساَات ز٠ب بهط

َٟ قػ١ن٣١ ناى عبسايػ ّ ب١ دؤض٠نٞ زٜه١ ز٠ٜهـ١ّ )  ني يف دٚا٥اس ايدٚيا١ حياتؿغ    عٓاد اياتع  ٚ ع١ال٠ٚ ز٠نط
َٝهــسا   باااؿكٛم ايكاْْٛٝاا١ سطااب ْعاااّ َااٛظؿٞ ايدٚياا١ ،    َٝو باؾــن٠، نــْٛه١ ي١ساَي١ت ٥ــ٠ٚ١ يــ١ ٖــ١َٛٚ ؾــت

َٝري ) ١َٞسا١َٝٝى ن١ْس غاَي١ ٥ٝـ ز٠نا، خؤ ب١ خؤِضاٜ ًَ عٓاد اياتعني يف   ٥ٝـ ْانا، ب١ َكابٌٝ ٥ٝـ ز٠نا، ب
 ٠ٚ، ظؤض غٛثاؽ.بؤ ١٥ دٚا٥س ايدٚي١ ؼتؿغ باؿكٛم ايتكاعدٜ٘ 

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

َٝط خإ.  ؾ١ضَٛٚ ؾً
َٝط ستُس صتٝب: َٜع ؾً  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝؿــ١ٜ١نٞ     ب١ْػــٝب١ت َــازز٣٠ ٠ٚ١٥يــ١ٕ نــ١ باغــٞ ؾــ١ضن١ٜ١، بــطاز٠ضإ ظؤض باغــٝإ نــطز، ؾٝعًــ١ٕ ١٥َــ١ ن
بـؤ ١٥ْـساظٜاضإ ْٝعاَـٞ َـ١ناتيب ١ْٖس٠غـٞ بـ١ْٝعاّ ز٠ضنـٛٚ،        قاُْْٛٝإ بؤ زضٚغت ز٠نـات، نـْٛه١ ٖـ١تا    

َٝت١ ث١ضي١َإ، ب١ؽ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ خؤٟ ب١ ْٝـعاّ ز٠ضٟ نـطز، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١      ١َُٝ ب ن١ْس زاٚاَإ نطز ٥
َٜتـ٠ٚ١ بـؤ ١٥صتَٛـ١ْٞ ٠ٚظٜـطإ، ي١بـ١ض         َٞ ٖـ١ض بك١ِض َٝت ١ٖض بؤ ٥ٝػتٝؿاضاتٞ ١ٖٓٝ، ز٠بـ ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ ز٠ض به

َٝػتا ن١ ي١ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطا٠ٚ١ْ ٠ٚ١٥ بِطٚا  َٞ، ١ٖتا ٥ َٞ ١٥ٚ ز٠غت١اَلت٣١ ١ٖب ْان١ّ ١َدًٝػٞ ١ْقاب١ بتٛاْ
َٝك       َٝؿــ١ٟ طـ١ٚض٠ٟ زضٚغــت نـطز٠ٚٚ، نــْٛه١ ظؤض ز٠غـت١اَلتٞ زا٠ٚ بــ١ ٜــ١ن ٥ـ٣٠ٚ١ ١٥ْــساظٜاضإ ز٠ضنـ٠ٚٛ ن

َٟ، نـ١ ١٥َـ١ ٥َٝ   َٝو ثاض٣٠ بؤ خؤٟ ٠ٚضز٠طط ػـتا ز٠ضنـ١ٚت٠ٚٛ نـ١ يـ١     ١٥ْساظٜاضإ ت١زاخٍٛ ز٠نا ١ٖتا ْٝػب١ت
ٍَ ٜاغاٟ ؾ١ضٜهاتٝؿسا تـ١عاضٚظ ز٠نـا،    َٝت، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١ٖض ي١ط١ َٝؿ١ٟ ط١ٚض٠ زضٚغت ز٠ب َٝهطزْسا ن َٞ ب١د د
ــساّ           ــٛ ١٥ْ ــ١تٛاْري...، ٠ٚن ــ١ ْ ــ١ٜٔ، ن ــت ١ْن ــإ زضٚغ ــؤ خؤَ ــاٜٞ ب ــ١ٜ١نٞ ٜاغ َٝؿ ــ١ ن َُٝ ــا ٥ ــ٠ٚ١ ب ــ١ض ٥ ي١ب

َٝو باغٞ نطز ن١ ؾ١ضٜه١ن١ؾٝإ زضٚغـت نـطز٠ٚٚ   ١ًَس١تٞ ٥ـ١ٚإ      ث١ضي١َاْ ، نـؤت١ ١َسه١َـ١، ٖـ١ض ي١َ١غـ
َٝــط٠ ١٥طــ١ض بٝهــ٣١ بــ١ َــ١ناتيب    َٝٞ ٜاغــاٟ ؾــ١ضٜهات، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ ي ز٠ضنــ٠ٚٛ ٠ٚنــٛ ؾــ١ضٜه١، ٜــ١عين بــ١ث
َٜتــ٠ٚ١ بــؤ ١٥صتَٛــ١ْٞ     َٞ بك١ِض َٞ، بــ١اَلّ ٖــ١ض٠ٚنٛ طــٛه ز٠بــ ١ٜ٠َٛٝ بــ ٥ٝػتؿــاضاتٞ قــاْْٛٞ ي١ٚا١ْٜــ١ بــ١ّ ؾــ

َُٝـ١ ٠ٚنـٛ ث١ضيـ١َاْتاض       ٠ٚظٜطإ، ب١ْٝػب١ت َٛز٣٠ ََٛاض٠غ١ٟ َٝؿـ١ٜ١نٞ ظؤض ط١ٚض٠ٜـ١ ٥ ١َساَات ١َ١٥ ن
َٝهٞ ز٠ضنـطز٠ٚٚ بـؤ ثعٜؿـو ٚ بـؤ      َٝػتا ١ّٖ زٜػإ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ؾ١ضَاْ بؤَإ ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ، نْٛه١ ٥
َٞ زٚاٜٞ ١َٖٟٛٚ ب١ خع١َت  َٜع٠ض، ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ ز٠ض٠ٚ ٥ٝؿٞ نطزب ٍَ ٚ بؤ ثاض ١٥ْساظٜاضٚ ١٥ْساظٜاضٟ نؿتٛنا

َٝؿـ١ٜ١نٞ ط١ٚض٠ٜـ١، نـْٛه١ زٚٚ ٜاغـاٟ             بؤ سٝ ػـاب ز٠نـ١ٕ، ٠ٚنـٛ نـاى عبسايػـ َٝـ باغـٞ نـطز، ١٥َـ١ ن
َٝـط٠ يـ١قاْْٛٞ       دٝاٚاظ٠، ١٥ّ ظ٠َاْٞ خؤٟ نطز٠ٚٚ ي١ ٠ٚظاض٠تٞ ناضٚباضٟ نؤ١َاَل١ٜتٝٝـ١ ظ٠َا١ْنـ٣١، بـ١اَلّ ي
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َٝهٞ ظؤض ضٚٚب١ضٟٚٚ  َٝػتا ١َساغب َٞ  ٣٠ٚ١٥ ٖٝين ١َز٠ْٞ، ٖٝين سه١َٛت ١َ١٥ دٝا١ٜ، ٥ ١َُٝ ز٠ب٠ٚ١ٓ ز٠َيـ ٥
َٝس٠نـ١ٜٔ، باؾـ١    ٠ٚ١َٜٓٝ ز٠ٚا٥ري ي١ غؿِط٠ٚ٠ ز٠غت ث ٍَ ز٠ط١ِض ١َُٝ بؤنٞ ٠ٚ١٥ مشٛغيإ ْانات؟ زٚاٟ ن١ْس غا ٥
َٝـت؟ ٜـ١عين         َٟ ز٠ٚضٟ نـٞ ز٠ب ١َُٝ ١َ١٥ بؤ ١٥ٚإ ضاظٟ به١ٜٔ ٥ـ١ٟ ١َساغـيب قـاْْٛٝـ يـ١ٚ َٝط٠ ١٥ط١ض ٥ ي

َٝؿ١ ز٠بٝٓـ٠ٚ١، ي١بـ   َٟ نـ١ بـ١ؽ سكـٛقٞ        ١ّٖ زٜػإ ضٚٚب١ضٟٚٚ ١٥ّ ن َٜهبدـط ١ٜ٠َٛٝى ض ١ض ٥ـ٠ٚ١ ١٥َـ١ ب١ؾـ
َٝت، ظؤض غٛثاؽ. َٜعضاٚ ب  ثاض

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝػـــتا   يـــ١ نٛضزغـــتإ، ٥ـــ١ٚ َـــ١ساَٞ ٚ غـــ١باض٠ت بـــ١ ؾـــ١ضٜهات ت١بعـــ١ٕ ؾ١ضاغـــ١نٞ قاُْْٛٝـــإ ١ٖٜـــ١ ٥

َٝٔ بـؤ ٥ٝػتؿـاضاتٞ قـاْْٛٞ َـ١ساَٝات ٥ـ١ٚ َاؾـ١ٜإ         َٟ نؤَجاْٝاٟ ١َساَٝات زابٓـ َٛغت١ؾاضا١ْ ن١ ز٠ٜا١ْٚ
َٟ، ٥ــ٠ٚ١ ٜــ١ى،    َٞ بــ١ قــإْٛ تــ١ْعِٜ بهــط َٝؿــٓٝاض نطاٜــ١ نــ١ ٥ــ١ٚ َاؾــ١ٜإ بــسات ْٝٝــ١، بؤٜــ١ ٥ــ١ٚ َازز٠ٜــ١ ث

٠ٚ ٚ تـ١ضؾٝ ، نـاتٞ خـؤٟ ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ بـ١       ب١ْٝػب١تٞ سٝػاب نطزْٞ خس٣١َ تـ١قاعٛزٟ ٚ عـ١ال  
ناضنطزٕ ب١ ق١ضاض٠نٞ ١َدًػٞ غ١ٚض٠ٟ  ١َٖي٠ٛؾاٚ ِضاططت١ٝ، ٚاتـ١ ٥ـ١ٚ    1994(ٟ غاَيٞ 12ق١ضاضٟ شَاض٠ )

 ازضا١ املٗٓا١ ايايت لاٛدص ايكاٛاْني ايٓاؾار٠ استطاان       ممال ؼتطب َد٠ ناتٞ ق١ضاض٠ن١ ب١ٚ ؾه٣١ً ز٠ضن٠ٚٛ، )
تكاعد عٓد ايتعني بٛظٝؿ٘ يف دا٥ٚس ايدٚي١ ٚايكطاع االغارتان٢ ،  ايغساض الالب اٚ الغساض ؼدٜد ايس اـد١َ

َٝػــتا َــ١ساَٞ نـ١ ٥ٝٓتُٝــاٟ ْٝكابــ٣١ ز٠نــا،     ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغــتإ ٥ــ١ٚ قــ١ضاض٠ٟ ضاططتٝٝـ١، ع١َ١يٝٝــ١ٕ ٥
ــ١ٟ        ــ١ّ َا٠ٜٚ ــ١ ٥ ــ١تٞ ن ــاؼي خؤٜ ــ١، َ ــ١ب٢ ٠ٚضططتٝٝ َٝهٞ َٛنت١غ ــ١ق ــ١ٕ س ــ١ى ٠ٚ١٥ي ــ١، ٜ ــ٣١ ١ٖٜ ََٛاض٠غ

َٝػـتا            ١َساَ َٝهٞ َٛنت١غـ١ب، ٥ َٟ، بـ١ سـ١ق َٞ ٥ـ١ٚ َا٠ٜٚـ١ٟ بـؤ ٥ٝعاؾـ١ ز٠نـط ات ز٠نا زٚاٜٞ ن١ تـ١عري ز٠بـ
َٟ، زٚٚ:              َٜهـٞ طـ١ٚض٠ٟ يـ١ نٛضزغـتإ ز٠ز٠ٜـٔ، ٥ـ٠ٚ١ ْـانط َٞ ٠ٚض بكـطٜٔ، ٚاتـ١ ظ٠ض٠ض ْاتٛاْري ٥ـ١ٚ س١قـ١ٟ يـ

َٟ بـ١         َٝػـتا ز٠ٜاْـ١ٚ َٝـط٠ ٥ َٝهٞ َٛع١ٜـ١ٕ ٚ    ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ خؤٟ ٥ـ١ٚ قـ١ضاض٠ٟ ضاططتٝٝـ١، ٚاتـ١ ي ١ْغـ
َٜو ز٠قٝــل ْٝٝـ١ ز٠تــٛاْري بٝكــؤِضٜٔ، ٥ــ٠ٚ١     ٚاظح، ١ٖضنـ١ْس٠ نــ١ ضا ٚ بؤنــٕٛٚ ٖــ١بٛٚ نـ١ غــٝاغ١ن١ ١ْٖــس

 ١َٚظٚع١نٞ زٜه١ٜ١، غٛثاؽ.
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ زٚا غٝاغ١تإ.
 :املاد٠ ايجا١ْٝ

   َٔ ايكإْٛ ٚ لكسأ ناآللٞ:16)ثايجّا  َٔ املاد٠ )   اىل ايؿكس6٠أٚاّل: لكاف بٓد بتطًطٌ )
يًُشاَٞ املطتػاز املطذٌ يف ٖرٙ ايٓكاب١ اْػا٤ غسن١  َٗٓٝا١ يًُشاَاات ٚاالضتػاازات ايكاْْٛٝا١ ٚ لهتطاب       -6

 ايػسن١ ايػدؿ١ٝ املع١ٜٛٓ ٚ لطذٌ يف ضذٌ خاف يًٓكاب١.
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  ايٝٗاا ٚ  2  هلا ، ٜٚكاف ؾكس٠  بتطًطٌ )1ٕٛ )بٓد   َٔ ايكا16ْثاّْٝا: دعٌ أؾٌ ايؿكس٠ )زابعّا  َٔ املاد٠ )
 ناآللٞ:

 ؼتطب َد٠ ممازض١ احملاَات خد١َ ؾع١ًٝ الغساض ايعال٠ٚ ٚ ايرتؾٝع ٚ ايتكاعد يف دٚا٥س االقًِٝ. -2
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى بطٖإ.

َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١  ضي١َإ.ب١ِض

ٍَ ناًَٞ َازز٠ن١ّ، بـ١اَلّ زاٚانـاضّ ن١يُٝـ٣١ )    ّ  ٠ٚى َٔ ع١ضظٟ د١ْابٝتاب نطز ي١ط١ ( يـ١  اضتشؿااٍ ايسضاٛ
َٝــطام،   َٟ، ي١بــ١ض ٥ــ٣٠ٚ١ ٠ٚ١٥ْــس٣٠ َــٔ َٛتاب١عــ١ٟ قــ١ضاضاتٞ ١َسه١َــ٣١ ز٠غــتٛٚضٟ ع َازز٠نــ١ ٖــ١َيبكري

َٜهٞ ضمسِٝ ي١ال١ٜ ز٠تٛاب  ْٛغـد٣١ بـس٠ّ بـ١ غـ١ضؤنا١ٜتٞ     ١َسه٣١َ١ ٥ٝتٝشازٟ عٛيٝاّ نطز٠ٚٚ، ْٛٚغطاٚ
َُٜــ١نإ ٚ ١َساؾــ١ظ٠نإ بــ١ٖٝض  َٞ ١ٖض َٝــطام ز٠نــا، ز٠َيــ َٜهٞ زازطــاٟ ز٠غــتٛٚضٟ ع َٜع نــ١ بــاؽ يــ١ بِطٜــاض بــ١ِض

َٝٞ َـازز٣ )    ١ٜ٠َٛٝى بؤٜإ ١ْٝٝ ز٠غتهاضٟ ضغّٛ ٚ غ١ضاَات به١ٕ، ي١ب١ض ٥ـ٣٠ٚ١ بـ١ث (ٟ ز٠غـتٛٚضٟ  111ؾ
َٝطام ي١ ؾ٦ْٛٚٞ غٝاز١ٜٝٚ ضمسٞ غٝا  غ٣١ َاي١ٝٝ عاٜسٟ ١َضن١ظ٠، غٛثاؽ.زا٥ُٝٞ ع

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى ع١ْٚٞ.
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٞ:ا  ٝثاْغٝاغ٣١ )  ب١ّ ؾه١ًٟ ز٠ب

  ايٝٗاا ٚ  2، ٜٚكاف ؾكس٠  بتطًطٌ )  هلا 1  َٔ ايكإْٛ )بٓد 16ثاّْٝا: دعٌ أؾٌ ايؿكس٠ )زابعّا  َٔ املاد٠ )
 ناآللٞ:

ؼتطب َد٠ ممازض١ احملاَات خد١َ ؾعًٝا١ عٓاد اياتعني الغاساض ايعاال٠ٚ ٚ ايرتؾٝاع ٚ ايتكاعاد يف دٚا٥اس          -2
 االقًِٝ.

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
َٞ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ تها١ٜ ن َٝػتا ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١ٚ غٝػ١ٜ١ٟ ٥اخري داض خٛ ي١ط١َيسا١ٜ؟ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، ظؤض     ٥

َٞ ي١ط١َيساْٝٝـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، ظؤض غـٛثاؽ، )        ( نـ١ؽ ي١ط١َيساْٝٝـ١، ب١ظؤضٜٓـ٣١    3غٛثاؽ، نـ
 ز٠ْط ث١غ١ْس نطا ؾ١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
١َّٝٝ ي١ ثِطؤش٠ن١.  َازز٣٠ غ

   َٔ ايكإْٛ، ٚ لكسأ ناآللٞ:19  اىل املاد٠ )٠3 ايجايج١: لكاف ايؿكس٠  )املاد
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يًُشاَٞ االدٓيب ٚ اٛاؾك١ فًظ ايٓكاب١ ممازض١ ١َٓٗ احملاَا٠ يف االقًِٝ ع٢ً إ لٓعِ نٝؿ١ٝ املُازضا١   -3
 ٚ اضتشؿاٍ ايسضّٛ ٚؾل لعًُٝات ٜؿدزٖا فًظ ايٓكاب١. 

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١  ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ض٥٠ٝتإ ي١باض٣٠ ١٥ٚ َازز١ٜ٠.

َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
 ثؿتكريٟ َازز٠ن١ ز٠ن١ٜٔ، د١ْابٞ غ١ضؤى.
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

َٝٔ، ظؤض غٛث ًَ َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ تها١ٜ ْا٠ٚناْتإ ب َٞ ت َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغـطا٠ٚ )٥اٖـ١ْط خـإ، نـاى     ن اؽ، ١٥ّ ب١ِض
َٝطٜعإ خإ، ناى غامل، غؤظإ خإ(، ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.  عبسايػ ّ، ب

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   زٚؤف:ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، َٔ ١٥ط١ض ب١غ١َي١ت ١ْنٛٚمب ) ، ايٓكابا١   يًُشاَٞ االدٓيب ٚ اٛاؾكا١ فًاظ  ب١ِض
َٜت١ ١٥ٚ ٚاَلت٣١ َٛاؾك١٥١ٚ ) َٞ، نْٛه١ ١ٖض ١َسا١َٝٝنٞ ١٥د١ٓبٞ ن١ ز َٞ، )بايتٓػٝل( ز٠ب ٍَ ب َٞ ي١ط١ (ٟ ْاب

     َٞ َٜط٣٠ قـاْْٛ َٞ بـ١طٛ َٝٓا١ْ ٜإ ت١غٓٝع١، قـ١ت ْـاتٛاْ َٟ َٛت١ق١زضي١ ٚ ٜإ ب١ض١َٖٗ ٥ٝـ ز٠نا بؤ بٛاض٠نٞ ز
َٞ به١ٚتـ١   ن١ ١٥ٚ ١ٖٜك ي١ تانؼ ٚ ي١ ظ٠ضٜب١ ٚ ي١ ت١غٓٝ  ٚ ي١ ت١ق١زّٚ ٚ ي١ ٥ٝؿهطزٕ با٠ِٚض ْان١ّ بتٛاْ

 ،َٞ َٞ بؤ ٣٠ٚ١٥ ١َدًٝػٞ ْٝكاب١ ت١ق١ٜٝٛ ب َٝعٞ َٛاؾ١ق١ٟ ١َدًٝػٞ ْٝكاب١، ب١ ع١نػ٠ٚ١ ت١ْػٝل ب َٜط ضن ش
١َُٝ، ظؤض غٛثاغتإ ز٠ن١ّ. َٜعإ با ب١ غ١َي١ت ١ْنري ٥  ب١ِض

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:   ب١ِض

 ضَٛٚ ناى عبسايػ ّ.ؾ١

َٜع عبسايػ ّ   قسٜل: َؿطؿ٢ب١ِض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝهٞ نؤٕ ١ْقاب١ٜ١ى س١قٞ ٥ٝٓذـاظ٣٠ ع١َـ١ٍ ز٠زاتـ١     َٜهٞ تط ي١ ٚاَلت َٝتاَِ نطز، ب١اَلّ داض ١ٖغت ز٠ن١ّ ب
َٝـو ١ٖٜـ١، ٠ٚظاض٠تـٞ ع١َـ١ٍ ١ٖ      َٝٓاط١ّ ي٠ٚ١، ١َٖٛٚ ١٥ٚ َٝػاي١تإ ١ٖٜـ١، ٠ٚظاض٠ت ٜـ١، قـإْٛ   خ١َيو؟ َٔ ت

َٟ غ١ضناٚ، ب١اَلّ َٔ ي١  َٝو بسؤظٕ ن١ ن١ض٥٠ٞ ١ْقاب١ ٠ٚض بكط ١ٜ١ٖ، قاْْٛٞ ٥ٝؿهطزْٞ ١٥داْٝب ١ٜ١ٖ، ؾت
ٍَ ْٝٝـ١ ١َدًٝػـٞ ١ْقابـ١ ي١غـ١ض              َٝٗـات٠ٚٛ َـ١عكٛ ًَـ١ ٠ٚ١٥ْـس٠ بهـٛنن ي قإْٛ ٖٝض ْـاظاب، بـ١اَلّ ٥ـ١ٚ ع١ق

َِٝ بك١ٜ١ْٔ تا٠ٚنٛ َٔ ت٥١ٝـست  َٝت، ْاظاب ١٥َٔ، ت اضتشؿااٍ ايسضاّٛ ٚؾال    إ بهـ١ّ، ز٠َٚٚـٝـ )  سه١َٛت ب
َٞ ت١عًُٝات،........لعًُٝات ٜؿدزٖا فًظ ايٓكاب١   ، ٠ٚى ن١ْ١٥١ٖٛ ٠ٚظاض٠شيإ ١ْٝٝ، ت١عًُٝات، ب١َي

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
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َُٝـ١         َٜهٞ ٥ َُٝـ١، زنتـؤض نـٕٛٚ ١َْػـا، يـ١     ناى عبسايػ ّ َٔ ٠ٚنٛ تـؤ قـاْْٛٞ ْـِٝ، ١٥طـ١ض ١َساَٝٝـ١نٞ ٥
 ١َْػا شٜاٟٚ، ٠ٚضٟ ز٠ططٕ ١ٜنػ١ض ب١ ١َساَٞ ٚ زنتؤض؟ 

َٜع عبسايػ ّ   قسٜل: َؿطؿ٢ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
 َٔ ْاظاب.

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

َٟ شٜاٟٚ.  ْا، نؤٕ ْاظاْٞ؟ تؤ ي١ٚ
َٜع عبسايػ ّ   قسٜل: َؿطؿ٢ب١ِض

َٜع غ١ضؤن  ٞ ث١ضي١َإ.ب١ِض
١ًَس١تٞ ١َدًٝػـٞ ١ْقابـ١ٟ، غـ١ز يـ١ غـ١ز، يـ١             َٔ ْاظاب، َٛت١٥١نٝسّ ٥ًٝػـا٥ٞ سهَٛـ١ت ْانـ١ٕ بـؤ ١َغـ
          َٟ ٍَ خـؤٟ بـطز٠ٚٚ ٚ يـ١ٚ ؾ١ًُٝنإ زَٜٛا١ْ نابطاٟ ؾ١ِض٠ْػٞ نِٛض٠نـ٣١ طـريا٠ٚ يـ١ ١٥َـ١ضٜها َـ١ساَٞ ي١طـ١

ــس ٥ٝذطا٥ــاتٞ ٥ــٝعنِ ايتعااإٚ باملجااٌ زٜؿــاع ز٠نــات، ١٥نٝــس )  ــس  ١ٖٜــ١، ١٥نٝ اف بــ١ ؾــ١ٖاز٠ن٣١ ١ٖٜــ١، ١٥نٝ
َٝري،          َٝـط٠ ٜاغـا زاز٠ْـ َُٝـ١ ي َٝـٓري، ٥ َٜع غـ١ضؤنٞ ث١ضيـ١َإ، ٚاظ ي١َـ١ساَٞ ب ١َطيٛع٣١ ١َغا٥ٌٝ، ب١ؽ ب١ِض
َُٝــ١ باغــٞ َــ١ساَٞ ْانــ١ٜٔ، ١َعكَٛيــ١ ٥ٝذــاظ٠زإ بــ١ ١٥د١ٓبٝٝــ١ى يــ١ٚ ٚاَلتــ٣١ ٥ــٝـ بهــات ب١ز٠غــك     ٥

َٝـت؟ ١َعكَٛيـ١؟ ٥ٝذـاظ٣٠ ع    َٝـٞ ١ٖٜـ١، َـٔ ْـاظاب         ١َدًٝؼ ١ْقاب١ٜ١ى ب ١َـ١يٞ ٥ـ١داْٝب قـإْٛ قـإْٛ ث
 ب١خٛزا، غٛثاؽ.

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

َٝطٜعإ خإ.  ؾ١ضَٛٚ ب
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝػتاف،........ َٝؿنٜؿٛ ٥  ثؿتكريٟ قػ١ناْٞ ناى عبسايػ ّ ز٠ن١ّ، ث
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١  ِض

َٞ نـطزٟ؟ خـؤ              َٝعناؾٝـإ ثـ َٟ ١ٜنػـ١ض ٥ َٝـط٠ ٠ٚضت طـطت، يـ١ٚ َٝطٜعإ خإ ١٥ٚ ؾـ١ٖاز٣٠ تـؤ نـ١ يـ١ ي باؾ١ ب
ــ٠ٚ١، ٥اٜــا            ــإ به١ٜت ــ٠ٚ١، ٥ُٝتٝش َٜٓٝت ــ١ بٝدٛ ــس٠ى ز٠ضؽ ١ٖٜ ــٞ ١ْٖ ــؤ به َٞ ت ــ ــ١ٕ، ز٠ب َٞ ْان ــ ــت ث َٝعِناؾ ٥

َٝط٠ ي١نٛضزغتإ َٞ ٥ٝؿـٞ           ١َسا١َٝٝنٞ ٥ َٝت١ ٥ـ١َيُاْٝا ١ٜنػـ١ض ز٠تـٛاْ َٝت١ ١َْػـا، بهـ َٝت١ زاُْٝـاضى، بهـ بهـ
 ١َساَات بها؟ ؾ١ضَٛٚ.

َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط: َٜع ب  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٞ ز٠غـت١اَلت بس٠ٜٓـ١ غـ١ْسٜهاٟ َـ١ساَٞ       ١َُٝ ْـاب ٠ٚ١ًَ ظٜاز٠، ٥ قػ١ن١ت غ١زا غ١ز ضاغت١، ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١ٖض ي١ ١٥ق

َٞ           اضتشؿاٍَٛاؾ١ق١ بها، )ن١  َٜتـ١ ٚاَلت١نـ١َإ ز٠بـ ( بها، خـؤ ٥ـ٠ٚ١ سهَٛـ١ت ْٝٝـ١، ١٥َـ١ ١َساَٝٝـ١نٞ بٝاْٝٝـ١، ز
َٞ، زٚاٜٞ ٖٝض ١َسا١َٝٝنٞ ٥ـ١ٚضٚثٞ ٜـإ ١٥َـ١ضٜهٞ ٖـ١تا ٖـٞ ؾـ١ضقٌ        َٜٓسْٞ بااَل ت١عسٌٜ نطاب ؾ١ٖاز٠ن٣١ ي١ خٛ
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َٟ َٞ ي١نٛضزغتإ ٥ٝـ بهات، نٛ ْه١ ٜاغا١ٜناْٞ ١٥ٚ َٝػـتا ٥ـ١َٔ       ١٥ٚغ١ت ْاتٛاْ َٝـط٠ دٝـاٚاظ٠، ٥ ٍَ ٜاغـا١ٜناْٞ ٥ ي١ط١
َٜٓـس٠ٚ٠، ٥ـ١ٚ     َٟ ١َْتٛاْٞ ٥ٝـ به١ّ، ١ٖتا ١ْنّٛٚ ْـ١ّ خٛ َٜٓس٠ض َٝط٠ ١ٜ١ٖ، ي١ ب١غسا ت١ٚاّٚ نطز١ٜٝ، ي١ٚ ؾ١ٖاز٠ّ ي

َٜٓسّ، ٥ٝٓذا تٛاِْٝ ٥ـٝـ بهـ١ّ، بـؤ ٖـ١َٛٚ ؾـ١ٖاز١ٜ٠ى ٚاٜـ١، بـ١الَ        َٟ خٛ َٜٓس٠ٚٚ ي١ٚ َٝط٠ ١ّْ خٛ ّ َازا٣١ْ ١ٖب٠ٚٛ ي
َٞ ظَـاْٞ بعاْـٞ، ٥ـ١تؤ نـؤٕ تٛاْٝـت ١َساَٝٝـ١نٞ           َٝهٞ يـ١ نؤَـ١َيكازا، ز٠بـ َٜع٠ضٟ تان ب١تاٜب١تٞ ١َساَٞ، ن١ تؤ ثاض
  ،َٞ َٝت١ ١َساَٞ ؾ١ضٜه١ى ٜإ ١َساَٞ تؤ، ١ٜن١ّ ظَإ ْـاظاْ َٝط٠ بب َٝت ي َٞ ب َٝهٞ تطٜـ ب تٛضنٞ ٜاْٝـ ٖٞ ١ٖض ٚاَلت

َٞ، ب١َا١ٜ٠ٚنٞ نٛضت ٥ُٝتٝشإ ي١  َٜٝٛػت١ ١٥ٚ ز٠غـت١اَلت١ يـ١   ن١يتٛٚض ْاظاْ َٞ؟ ظؤض ث نٞ ز٠زا؟ نؤٕ قا١ْْٛن١ ز٠ظاْ
َٜت بـ١ سهَٛـ١ت، سهَٛـ١ت ١َٖيػـ١ْكاْسٕ بـؤ ٥ـ١ٚ ن١غـ١ بهـا، ؾـ١ٖاز٠ن٣١ ٥اٜـا يـ١               َٜت٠ٚ١ ٚ بـسض َٝٓسض غ١ْسٜها بػـت

َٜٓـس٠ٚٚ، ٥ـ١َٔ )       َٞ بهاتٔ؟ ٜـإ ٥ـ١ٚ َاززاْـ٣١ نـ١ ١ْخيٛ َٞ ز٠غت ث ٍَ يـ١ ز٠ض٠ٚ٠ شٜاضيـ١،    25غؿط٠ٚ٠ ز٠ب ٥ـ٣٠ٚ١  ( غـا
َٞ ٥ٝـ بهـا، غـ١ْسٜها ٥ٝؿـٞ ٥ـ٠ٚ١ ْٝٝـ١، ٥ٝؿـٞ غـ١ْسٜها يـ١          َٞ ٥ٝـ بهاتٔ، بتٛاْ ٖات١ٝٝ خؤّ ي١ط١َيٞ بٛٚضي١ ن١ به
َٞ ٜاض١َتٞ بسا، ٥ٝؿـٞ   َٝت١ ١٥ْساّ ي١ غ١ْسٜها ١٥ٚ َا١ٜ٠ٟٚ ن١ ٥ٝؿٞ ١ْٝٝ ز٠تٛاْ ١٥ٚضٚثا نؤ١ْ؟ ١٥ٚ ن١غ١ٟ ن١ ز٠ب

َٜت٠ٚ١، ثاض٠ؾٞ زا١ٜ َاْكا١ٜ١ْ بؤ غ١ْ َٝهـاضٟ، بؤٜـ١ ظ٠ضٚٚضٜٝـ١         بؤ بسؤظ َٜتـ٠ٚ١ يـ١ َـا٠ٟٚ ب َٝهٞ بـؤ ز٠بِط سٜها، ١َعاؾـ
١َُٝ ٠ٚنٛ سه١َٛت ت١َاؾاٟ ١ْن١ٜٔ، غ١ْسٜها ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١تاٜب١ت َازز٣٠ غـاَيٞ ؾ١غـت١نا١ْ، ظ٠َـاْٞ     غ١ْسٜها ٥

١َُٝ ي١ غاَيٞ  َٝػتا ٥ َٞ ٚا به١ٜٔ سه١َٛت ط١ؾ١ بسات بـ١ٚ ن١غـاْ  2113طؤِضٜين ناض، ٥ ١، ٖـ١َٛٚ نـ١ؽ   ١ٜٓ، بؤ١ٜ ز٠ب
َٝت، ظؤض غٛثاؽ.  ١ْتٛاْٞ ١٥ٚ ٥ٝؿ١ بهاتٔ ن١ ؾا١ْٜٞ ٠ٚ١٥ ١ْب

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١َٛٚ ناى غامل.
َٜع غامل تؤَا نانٛ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

٠ٚ١ْـس٠ دـاض ْـاٟٚ    ١٥ط١ض ١ٖز٠ف ي١ ١َٖٛاضنطزْٞ ٜاغـا١ٜن١ تـ١ْٗا ٠ٚضطـطتين ضغـ١َٛ بـ١ ق١ْاعـ١تٞ َـٔ ٥       
َٜتـ١ َـ١ساَٞ            ضغّٛ ٖات ي١ٚ قا١ْْٛ ٚابعاب دـٛاْٝـ ْٝٝـ١، ٥ـ١َا ١٥طـ١ض ٖـ١ز٠ف ي٠ٚ١ٜـ١ نـ١ ز٠ضؾـ١ت بسض
َٜو غـ١ٜٔ   َٝهٞ ٚاٟ بؤ ض َٞ ؾت َٝط٠ ٥ٝـ بها، ٠ٚ١٥ ٠ٚنٛ ثعٜؿو ١ٜعين ٚا١ٜ، ز٠ب َٞ ي َٝكا١ْ، ١َساَٞ بٝاْٞ ب ب

َٜو غا، ١ٜن١زتاض ت١عسًٜٞ ؾ١ٖاز٠ن١ ١َّٝٝ دـاض  ن١ ١٥ٚ ناض٠ن٣١ ض َٟ، زٚاٜٞ ٥ٝٓتٝػابٞ ١ْقاب١ بها، غ ٟ بهط
َٟ ٥ٝؿ١ن١ بهات، ظؤض غٛثاؽ. َٞ بسض  ١َدايٞ ث

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١َٛٚ غؤظإ خإ.
َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛٚضٟ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

    ٛ َٝٗـات ز٠ب َٜعإ ١٥ْـساَاْٞ ث١ضيـ١َإ، بـ١خٛا ٚاٟ ي اٜـ١ ٖـ١ض ي٠ٚ١٥١َيـ٠ٚ١ ٥ـ١ّ ت١عسًٜـ١َإ غػـتبا١ٜت١       ب١ِض
َٝو، نـْٛه١            ز٠ْكسا٠ٚ١ْ، ٥اٜا ي١ط١َيسإ ٜإ ي١ط١َيٝا ْـري، بـؤ ٥ـ٣٠ٚ١ ْـ١  ناتٝؿـُإ بكطتباْاٜـا، ْـ١ ٖـٝض ؾـت
َٝهـ١ٚا٣١ْ ٥ـ١ٚ ت٠ٚ١دٖٛـ١ٕ،      َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ تـ١ٚاٚ ث ٚضز٠، ٚضز٠ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚإ ْاضزٜٚٚا١ْ ب١ِض

َٞ ١َنتـ١بٞ َـ١ساَاتٞ          غ١باض٠ت ب٠ٚ١  ٍَ نـاى عُـطزا باغـٞ َـ١ساَٞ ١٥دٓـ١بُٝإ نـطز ز٠َيـ َٝػتا َٔ ي١ط١ ٥
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َٜك١ٜــ١ى      ــط٠ ؾــ١ضٜه١ٜ١نٞ َــ١ساَٝاتٝإ نطزؤتــ٠ٚ١، ٥ــ١ٚإ بــ١ ض ض َٝ َٝو َــ١ساَاتٞ يٛبٓــاْٞ ٖــ١ٕ ي نؤَــ١َي
ٍَ ؾــ١ضٜه١ن٣١ نــ١      َٝط، ي١طــ١ ــ١؟ ْــ١خ ــا َٛاؾ١ق١ت١نــ١ٜإ الٜ ــا ضغــَٛٝإ زا٠ٚ؟ ٥اٜ ــط٠ نطزٜٚٚا١ْتــ٠ٚ١، ٥اٜ َٝ ي

ٍَ خؤٜــسا ناضٚباض٠نــاْٞ خــؤٟ   َٝٓــا٠ٚ ي١طــ١ ظؤضتــطٜٔ ٥ٝؿــٞ ٠ٚض ططتــ٠ٚٛ ؾــ١ضٜه٣١ ١َساَات١نــ١ٟ خؤؾــٞ ٖ
َٞ َـ١ساَات      َٝـط٠ نـؤٕ ز٠تـٛاْ َٞ ب١ ق١ٚاْٝين ٥ ٠َٜٛ ز٠بات، ن١ٚات١ ١َٖٛٚ ١٥د١ٓب١ٝى ١٥ط١ض عًُٝٞ ١ْب ب١ِض

َٞ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ٠ٚاَلَٞ ٠ٚ١٥ّ بس٠ٚ١ْ٠،........  بهات؟ ظ٠ظي١ت ١ْب
 َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ِض

َٞ ٠ٚنـٛ يٝص١ْٜـ١نٞ ٥ٝػتٝؿـاضٟ          َٞ َٛضاؾاعـات بهـا، ٥ـ٠ٚ١ ز٠تـٛاْ ز٠ظاْٞ ن١ٝٝ غؤظإ خإ ٠ٚ١٥ خؤٟ ْـاتٛاْ
َٝهٗات٠ٚٛ بؤ نٛضز٠نإ، ؾ١ضَٛٚ.  ز٠عُٞ ١٥ٚ ؾ١ضٜه١ٜ١ بها ن١ ي١ نٛضزغتإ ث

َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛٚضٟ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َ  إ.ب١ِض
َٝط٠ ؾ١ضٜه٣١ ١َساَاتٝإ نطزؤت٠ٚ١،..... َٞ ي َٝو يٛبٓاْٞ ١ٜ١ٖ ١٥َي  ْا، ْا ؾ١ضٜه٣١ ١َساَاتٞ نؤ١ََي

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

َٝهٔ يـ١ ؾـ١ضٜه١ٜ١ى، ؾـ١ضٜه١ٜ١نٞ نٛضزغـتاْٞ،         ؾ١ضٜه٣١ ١َساَات ١ْٝٝ ٠ٚنٛ ؾـ١ضٜه٣١ َـ١ساَات، ب١ؾـ
َٝهٔ ي٠ٚ١، ز٠تٛاْٞ ٚ َٞ    ب١ؾ َٞ بها، ب١اَلّ ٥اٜا ٖٝض ١َساَٝٝـ١نٞ يٛبٓـاْٞ ز٠تـٛاْ ٠نٛ ٥ٝػتٝؿاض٠ ٥ٝػتٝؿاز٣٠ ي

َٞ َٛضاؾ١ع١ بهات، ؾ١ضَٛٚ.  َٛضاؾاعات بها ي١ ١َسه٣١َ١ نٛضزغتإ؟ ْاتٛاْ
َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛ  ضٟ:ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝو نْٛه١ ب َٝٗات ١َٖٛٚ ن١غ َٝٞ داِضْاَـ٣١ َـاؼي طـ١ضزْٚٚٞ نـاضٟ     ن١ٚات١ غ١ضي١ب١ضٟ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ٚاٟ ي ١ث

َٝٞ ٥ـ١ٚ ت١عًُٝاتـ٣١ نـ١ يـ١ٚ           َٞ ٥ـاظاز٠، بـ١اَلّ بـ١ث ١َٜٝنٞ زْٚٝـا بـ َٞ بٕٛٚ ٚ ناضنطزٕ ي١ ١ٖضنٞ نٛ ْٝؿت١د
      َٞ ١َُٝ ظؤض، ظؤض باف ز٠ظاْري ٖٝض ١٥د١ٓب١ٝٝى يـ١ قـاْْٛٞ ٖـ١َٛٚ ٠ٚظاض٠ت١ناْـسا ز٠َيـ ٥ ،َٞ ٚاَلت١ٜسا ز٠ضز٠ن

َٞ َٛاؾ١قـ١تٞ ١٥صتَٛـ١ْٞ ٠ٚظٜـطإ ٠ٚض        ١٥ط١ض ٖاتٛ ١٥ٚ ٠ٚظاض٠تـ١ تـ١   ٍَ ١٥د١ٓب١ٝٝنـ١ ز٠بـ عاقٛز بهـا ي١طـ١
       َٞٝ َِٝ ْـاَي َٞ ثـ َٟ، ٠ٚ١٥ ١َٖا١ْ ي١ْاٚ ١ٖٓٝناْسا قاْْٛٞ ١َٖٛٚ ٠ٚظاض٠ت١ناْسا، زٚاٜـٞ ٥ـ٠ٚ١ ظ٠ظيـ١ت ْـ١ب بكط

َٝك٣١ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ٚ ٠ٚظاض٠تٞ َاي٣١ٝٝ  ططتؤت٠ٚ١، ضغّٛ ي١ٚ ٠ٚ َٝط٠زا غ١ْسٜها بؤنٞ د َٟ ١٥ي ضز٠طط
َٝو ي١الٟ َـٔ زضٚغـت ز٠نـا، ظ٠ظيـ١ت      َٟ، ١ٜعين ب١ِضاغك ١٥ّ ١َغ١ي١ٟ ضغ١َٛ خ١ضٜه١ ؾه ٚ ي١ٚ ٠ٚضز٠طط

َٝري )  ًَـ َٞ ضغ١َٛن١ البس٠ٕ، ز٠ؾتٛاْري ب يًُشااَٞ االدآيب ٚ بايتٓطاٝل بؿادٚز لعًُٝاات ٚبايتٓطاٝل َاع        ١ْب
َٟ، ٥ًٝػـاٟ به١ْـ٠ٚ١ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١، ظؤض     ٖـ١ض البـ١  فًظ ايٓكاب١ ٜطتطٝع ممازض١ ١َٓٗ احملاَا٠ يف االقًاِٝ ،   ض

 غٛثاؽ.
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبساي١ً:
َٜع عبساي١ً ستُس اَري:  ب١ِض
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

             َٞ َُٝـ١ َازز٠ٜـ١نُإ ١ٖٜـ١ بـؤ سـ١مسٞ خٝ ؾـات ز٠َيـ  ١٥ّ َازز٠ٜـ١ يـ٠ٚ١ ٖـات٠ٚٛ يـ١قاْْٛٞ ْـ١ٚت ٚ طـاظزا ٥
َٝبٝٓـِٝ    َٜت١ غ١ض ت١سهِٝ، ي١ ت١سهُٝسا ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ض٠ثك ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ظٜاتط ٠ٚ١٥ْس٣٠ َـٔ ت ٥ٝػتٝٓا ز٠نط
َٜتـ١ غـ١ض     َٝو ي١ ق١ظ١ٜن١ ١٥د١ٓب١ٝٝ، ١٥ٚ ٥ٝتٝؿاقٝا٣١ْ ن١ ٥ٝػتٝٓازٜؿـٞ ز٠نط َٞ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ت١ض٠ؾ نطزب

   َٝ َٝٛز٠َٚي١تٝٝـ١، ظَـاْٞ    ي١ ت١سه١ُٝن١زا ٥ٝتٝؿاقٞ ٚاؾٓتؤٕ ٚ ٥ٝتٝؿاقٝٝـ٣١ ي١ْـس٠ٕ ٚ نؤَـ١َي و ثِط٠ْػـٝجٞ ْ
َٝـٞ ط١ٜؿـتبِ بطاز٠ضاْـٞ              س١مسٞ خٝ ؾات١نـ١ف ظَـاْٞ ٥ٝٓكًٝعٜٝـ١، بؤٜـ١ يـ١ّ ساَي١تـ١زا ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ َـٔ ت
َٝؿٓٝاض٠ٜإ نطز٠ٚٚ بؤ ٣٠ٚ١٥ ١َساَٞ ١٥د١ٓبٞ ١٥ٚ ؾ١ضناتا١ْ َـ١ساَٞ ١٥دٓـ١بٞ خؤٜـإ     غ١ْسٜها ١٥ٚ ث

َٜٝٛػـك بـ١     ١ٜ١ٖ، ؾاض٠ظا١ٜ ي١ ١َدايٞ ت١سهُٝسا، ز٠تٛاْ َٞ بها ي١ّ ت١سهُٝاتاْـ١زا، بـ١اَلّ ث َٞ َٛؾاض٠ن٣١ ث
َٞ يـ١ َـ١سانُٞ           َٝهٞ ي١ّ دؤض٠، ١٥َـ١ ١َب١غـك ٠ٚ١٥ٜـ١، ْـ١ى ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ بهـ َٝساْ َٟ ث َٝو ١ٜ١ٖ، ض َٝساْ َٟ ث ض
َٝطاقٞ، ١٥َـ١ بـؤ ١َغـ١ي١ٟ تـ١سهِٝ      َٝهٞ ع َٝطاقٞ َٛضاؾ١ع١ بها ب١ضاَب١ض ب١ ن١غ َٝٞ قاْْٛٞ ع َٝطاقٞ ب١ث ع

 غٛثاؽ. ١ٜ٠ٚ١٥،
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚز. عُط.
َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠زٜين(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝت١ ب١زًٜٞ  ٠َٚيَ ٖٞ ١٥ط١ض زٜك١ت بكطٟ، ي١ َازز٣٠ ١ٜن١َسا ١َٖٚيسضابٛٚ غ١ْسٜها ز٠ٚض٠ بهات٠ٚ١ ٚ ٥ٝن بب
َٟ ١٥َٛغ١غاتٞ تط بؤ  َٝط٠ف ٥ٝذاظ٠ ز٠زا ١ْٖس ث١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ ٚ ٥ٝن زاّ ٚز٠ظطاٟ ظاْػك ٚ ١٥نازضيٞ، ي

َٜٝٛػت١ ١٥ٚاْـ٣١ نـ١    َٞ ز٠ظطا١ٜنٞ تط ي١ ز٠ظطاناْٞ ١َغ١ي١ٕ سه١َٛت، بؤ١ٜ ب١ِضاغك ضاغت١ ث ٚ زٜػإ ز٠ب
َٟ، ٜإ ب١ ٥ا َٞ بسض َٟ، ٜإ ٥ٝٓذاظ٣٠ ث َٞ بسض َٝط٠ ناضز٠نا َؤَي١تٞ ث َٜهٞ بٝاْٞ ي َٜع٠ض طازاضٟ سهَٛـ١تٞ ٥ـ١ٚ   ثاض

ــ١ٕ           ــ١ ي١الٜ َٟ َؤَي١ت١ن ــٛتط َٞ بك ــ١ب ــٞ ٖ ــ١ْسٜها ضؤَي ــ١ غ ــ١ض ١َب١غتٝؿ ــا، ١٥ط ــ١ْسٜها ْ ــ١اَلّ غ َٞ، ب ــ ــ١ ب ٚاَلت
ــاٚا          ــ١ ٥ ــ١ْسٜها، َازز٠ن ٍَ غ ــ١ ــ١عإٚ ي١ط ــٝل ٚ ت ــ١ ت١ْػ ــساض، ب ــٞ ث٠ٜٛ١ْسٜ ــ١ت، ٠ٚظاض٠ت ــ١ٟ تاٜب ١٥َٛغ١غ

َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ. َٜص  زابِط
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١  ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ِض

 يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ زٚا غٝاغ١ ٚ زٚا ض٥٠ٝتإ، ؾ١ضَٛٚ.
َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜعا١ْ ن١ ي١غ١ض ١َساَٞ ١٥دٓـ١بٞ باغـٞ ي١غـ١ض نـطا، ب١ت٥١هٝـس٠ٚ٠ بـاؽ        َٝو بؤ ١٥ٚ ب١ِض ٠َٚيَ  ١ٖض ت١ٚظحي
َٟ ؾـ١ضٜهات ٖـ١ٕ ١َساَٝٝـ١ناْٞ خؤ      ٍَ خؤٜاْـسا، سـ١قٞ خؤؾـٝا١ْ       ي٠ٚ١ نطا نـ١ ١ْٖـس َٝـٓٔ ي١طـ١ ؾـٝإ ز٠ٖ

َٝــٓٔ بــؤ ٥ٝػتٝؿــاضات، بــ١اَلّ ســ١قٞ تــ١قاظٜٝإ ْٝٝــ١، ي١بــ١ض ز٠ّ    ٍَ خؤٜــإ بٗ ١َساَٝٝــ١ناْٞ خؤٜــإ ي١طــ١
            َٟ َٞ بٝـ١ٚ َٜط٣٠ ٜاغـا بـ َٝـو ٜٚػـتٝإ ١َساَٝٝـ١نٞ ١٥دٓـ١بٞ بـ١طٛ َُٜٞ نٛضزغـتإ، ٖـ١ض نات ١َسانُٞ ٖـ١ض
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َٟ،  َٛضاؾ١ع١ ٚ ت١قاظٟ به١ ي١ ب١ضز٠ّ  َٜٝٛػت١ َٛاؾ١ق١ٟ ١َدًٝػٞ ١ْقاب١ ٠ٚض بكـط ١َُٝ، ث ١َسان١ُٝناْٞ ٥
١َٜٝتٞ ز٠نات بؤ ب١ؾـساضٟ   َٜهٞ ٥ٝكًُٝٞ نٛضزغتإ ٖاِٚض َٜع٠ض ١َٜٝتٞ ثاض ب١ َٛغاع١ب١ نطزْٞ، ١ٜعين ب١ ٖاِٚض

َٟ ٥ٝػتٝؿاض٣٠ تاٜبـ١ت ز٠زا بـ١ ؾـ١ضٜه١ن٣١ خـؤٟ ٥ـ٠ٚ١ سـِٛض٠        ٚ بٕٛٚ ي١ زاز٠ٚض١ٜن١زا، ب١اَلّ ٣٠ٚ١٥ ن١ ز
         ١ٜ٠َٛٝ َٜع٠ضإ بـ١ٚ ؾـ َٜعإ ٥ـ١ّ ١َغـ١ي١ٜ١ بؤٜـ١ ١ْقابـ١ٟ ثـاض َٝٓا١ٜٚتٞ، بـ١ِض ٍَ ٣٠ٚ١٥ ن١ خؤٟ ٖ ٥اظاز٠ ي١ط١
َٜع٠ض٠نـاْٞ        َٜهُإ يـ١ ثاض َُٝـ١ نـاٚ َٜع٠ضٟ ظؤضَإ ١ٖٜـ١، بـا ٥ َُٜٞ نٛضزغتاْسا ثاض زاِٜطؾت٠ٚٛ، ب١ِضاغك ي١ ١ٖض

َٝػتا يـ١ نٛضزغـتاْ   َٞ ن١ ٥ َٝؿه١ٚت١ٓف ب َٝت، ي١ٚ ث سا ضٜٚٚـسا٠ٚ، يـ١ ٖـ١َٛٚ بٛاض٠ناْـسا، ب١ت٥١هٝـس      خؤمشإ ب
َٜت٠ٚ١، ْاناض ز٠بٔ  َٞ ز٠ن١ٚ َٝؿ١ؾٞ ي َٜو داض ن َٜٝٛػك ب١ ناضٟ ٜاغاٜٞ ٚ ١ْٖس َٝؿه١ٚتٓا١ْف ث ١َٖٛٚ ١٥ٚ ث
َٞ ١َدًٝػـٞ        َٝـط٠ ز٠بـ َٝهطز٠ٚٚ ن١ َـ١ساَٞ ١٥دٓـ١بٞ ٖاتـ١ ٥ ي١ب١ضز٠ّ ١َسه١َ١ناْسا ب٠ٛغذي، بؤ١ٜ ٚاٟ ي

َُٝـ١ف غـٛٚز١َْس      ْٝكاب١ َٛاؾ١ق١تٞ بؤ بها َٜع٠ض٠نـاْٞ ٥ ١َُٝ بـؤ ٥ـ٣٠ٚ١ ثاض َٜهٞ ٥ َٜع٠ض ، ب١ ٥اَازز٠بْٛٚٞ ثاض
َٝـط٠ ١ٖٜـ١ بـيَب، ١٥َـ١ يـ١              َٝػـتا ي ١ٜ٠َٟٛٝ نـ١ ٥ َٜٝٛػـت١ بـ١ّ ؾـ َٟ، بؤٜـ١ ث َٝط٣٠ ن١ ز٠غتٝإ ز٠نـ١ٚ بٔ ي١ٚ خ

َ   باملجٌ ١َعا١َي١ٟ ) َٝسا١ْٝٝ، بؤٜـ١ ١ْقابـ١ ٥ـ١ٚ  َٝهٞ ت ٛاؾ١ق١تـ١ ز٠زا،  ٜؿسا باغٞ ي١غ١ض نطا٠ٚ، ٖٝض ٥ٝؿهاي
َٝيَن،        َٜع٠ضإ ٜاغا١ٜنٞ تاٜب١ت١، خاغ١ بـ١ خـؤٟ ٚ ٖـ١َٛٚ خاغـ١ناْٝـ عاَـ١نإ ز٠ٚ٠غـت نْٛه١ قاْْٛٞ ثاض

 غٛثاؽ.
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى ع١ْٚٞ.
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝػــتا نٛضزغــتإ  غـ١باض٠ت بــ١ ضْٚٚهطزْــ١  َٝــط٠زا تــ١بٝعٞ ٥ َٝٞ خــؤٟ بـٛٚ، ١َب١غــت ظٜــاتط ي ٣٠ٚ نــاى عُــط ظؤض يــ١د
َٝهٞ ظؤضٟ ب١خؤٟ ب٠ٛٝٓٝ ي١ بٛاض٠ناْٞ ْـ١ٚت، نؤَجاْٝانـاْٞ ْـ١ٚت يـ١ نٛضزغـتإ نـاض ز٠نـ١ٕ، ؾـ١ضٜه٣١          َٝؿه١ٚتٓ ث

َٝط٠ ت١ْعِٜ نطزْٞ ع١قس٠نا١ْ، ١َٚ ظٚعٞ ت١سه١ُٝ، ٜـ١عين  خؤٜإ ١ٜ١ٖ، ١َساَٞ خؤٜإ ١ٜ١ٖ، ت١ْٗا ١َب١غتٝإ ي
َٝٞ قـ١ٚاْٝين خؤَـإ نـ١ َٛضاؾـ١عات َٛتـ١قاظٟ بـٛٚ           ١َب١غت ظٜاتط ١ٜ٠ٚ١٥، ١َسا١َٝناْٞ َٛضاؾاعـات ْانـ١ٕ، بـ١ث
َٜه١ بؤ ٥ـ٣٠ٚ١ ٖـ١تا    َٞ، ٠ٚ١٥ف ٖاْس٠ض ١َُٝ ب َٟ ٚ ١َعًَٛاتٝإ ي١غ١ض ق١ٚاْٝين ٥ َٞ بهط َٞ ب١د ١َُٝ د َٞ ق١ٚاْٝين ٥ ز٠ب

خؤَإ ز٠تٛأْ خٝرب١ٜ٠نٞ باف ي١ٚ نؤَجاْٝا بٝاْٝاْـ١ ٠ٚض بكـطٕ يـ١ٚ ن١غـا٣١ْ     َا١ٜ٠ٚنٞ ْعٜو تا ١َسا١َٝٝناْٞ 
 ن١ نؤَجاْٝاٟ بٝاْٞ ي١ بٛاض٠ناْٞ ب١تاٜب١تٞ ١ْٚت، ظؤض غٛثاؽ.

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ غؤظإ خإ.
َٜع غؤظإ ؾٗاب ْ  ٛضٟ:ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٞ ٥ـٝ        ن١مسإ الض َٝت، تـؤ ْـاب ١َُٝ ٚتَٛٚاْـ١ َٛاؾ١قـ١ت ْـ١ب ضيإ ي١ٚ ساَي١ت١ ١ْٝٝ ن١ ١٥ٚإ باغٞ ز٠ن١ٕ، ٥

َٟ ١َ١٥ خاَيٞ ١ٜن١ّ، ز٠ّٚٚ باغـٞ ٥ـ٠ٚ١َإ نـطز ٚشيـإ ضغـَٛات بـؤ        غ١ْسٜها َٛاؾ١ق١ت بها، ت١ْػٝل ز٠نط
َٝتـ١ ١٥ْـساَٞ غـ١ْسٜه        َٝٓاط١ّ، زٚاٜٞ ٥ـ٠ٚ١ ١٥طـ١ض ٥ـ١ٚ ن١غـ١ ز٠ب َٟ؟ َٔ ت َٜع٠ضإ ٚ ي١غـ١ض   ٠ٚض ز٠طري اٟ ثـاض



 256 

        َٟ َٜهٞ تاٜبـ١ت، بـؤ َا٠ٜٚـ١نٞ زٜـاضٟ نـطاٚ، ز َٟ بـؤ نـاض َٝت ق١ٜٓان١، ب١اَلّ ١٥ٚ ز سٝػابٞ ١٥ٚإ ت١قاعٛز ز٠ب
َٞ، َٛاؾ١قـ١ت بـاف        َٞ َٛاؾ١قـ١ بـ َٞ ز٠نا ت١ْػٝل ٚ ت١عإٚ ١َُٖٝٛ، ن١ؽ ١ْٜٛت٠ٚٛ ٥ـٝ  ز٠بـ َٝط٠ زاٚاٜإ ي ي

 ١ْٝٝ ب١ض٥٠ٞ َٔ، غٛثاؽ.
َٜع ز.عضغ   ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ.
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   زٚؤف:ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

      َٟ َٞ بكـ١ِض َٟ ٜـإ يـ َٜعإ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، ن١ؽ ْٝك١ضإ ١ْٝٝ ي٣٠ٚ١ ؾ١ضحي٣١ خؤٟ ٚا تـ١ْعِٜ بهـط ب١ِض
  ٚ َٝهٞ ١٥د١ٓبٞ ن١ ٣٠ٚ١٥ ١ٖز٠ؾ١ ت١قـ١زَٚٞ ٥ـ١ َٞ بهـ٣١       غعٜت١ ْاٚ ن١ضت غـتاؾ١ٜ١، ٜـ١عين بٝهـ٣١ ٚاٟ يـ

َٝـٞ   َٝهٞ ي١غ١ض ؾ١ضٜه١ٜ١نٞ ؾ١ضظ به١ّ، ١٥ٚ ن١غ١ ي ت١ق١زّٚ بها، ب١اَلّ ظؤض ؾ١ضقٞ ١ٜ١ٖ ١٥َٔ ب١ ظؤض ١ٜن
َٝٔ ٠َٚيـَ    ًَ َٝ َٝٓٔ ب َٝدتٝاضٟ ١٥َين ب َٝت٠ٚ١، ؾ١ضقٞ ١ٜ١ٖ ب١ ٥ َٜٓ َٟ ٖٝض ٠ٚض٠ق١ٜ١نٞ غٛ َٞ ١ْط١ِض َٞ، ١ٖض ي بنغ

َٝتـ١ ْـاٚ ؾـ١ضٜه٣١، ظؤضٟ ؾ١ضقـ١ ٥ـ٠ٚ١، ١٥طـ١ض ؾـ١ضقٞ ١ٜنـ١ّ         ٥ا١ْٖط ١َْٖٛسٜػ١ٜ ١ باف ٥ٝؿٞ ز٠ظاْٞ، ب
َٝو ٠ٚنٛ سااَلتٞ ز٠َٚي١ت بـ٠ٚٛ   ١َُٝ ي١غ١ضٜإ ؾ١ضظ به١ٜٔ َٛد١ِض٠ز ١َسا١َٝٝى ٜإ َٛد١ِض٠ز ١َْٖٛسٜػ ٥

َٝطْ َٟ، ٠ٚ١٥ ١َعا١َي١ٟ ٠ٟٚ ْان١ٕ، نؿٞ ؾ َٝت١ شٚٚض َٞ به ١َٝٝنٞ زٟ، ٥ٝ  ز٠ب َٜت ٚ ي١ د َٝٔ  ي١ نٛ ان١ٕ، ز٠َيـ
َٝت١      َٝؿـٞ، ٠ٚض٠قـ١ى ْانـ َٞ ٚ ٖٝض ٠ٚض٠ق١ٜ١نٝؿٞ ْا١ٜتـ١ ث َٝهٞ ظؤض دٛاْٞ ز٠ز٠ْ ٠ٚض٠ ١٥تٛ زاْٝؿ١ ١َنت١ب
َٟ بٝهـ١ّ ٠ٚنـٛ َؤظ٠ؾـ١نٞ ٥ـ١َٔ َٛعا١َيـ١ٟ         َٟ ١٥ٚ قػ١ف بهـ١ّ، ْاَـ١ٚ َٞ، ْا١َٚ َٝط ْاب َٝؿٞ ٚ ٖٝهٝـ ؾ ث

َٝــٞ بهاتــ٠ٚ١، ز٠نــ١ٕ، ٥ــ٠ٚ١ ت١قــ١زَٚٞ ؾــ١ضحي١ٜ١ى ْٝٝــ١، ؾــ١ضحي١ بــ٠ٚ١ ت١قــ١زٚ َٟ نــ١ بــ١خؤٟ د ّ ز٠نــط
َٞ ٥ـ١ٚ       َٞ نـ َٞ ن١ ١٥ٚإ ٥ٝػـتكطاضٟ ١ْنـ١ٕ، زٚاٜـ َٟ، ب١خؤٟ ٠ٚ١٥ْس٠   ن١ؾا ١٥ت٣١ ١ٖب َٝت١ شٚٚض ب١خؤٟ به
َٟ بطاز٠ضٜٓـ١،            َٞ زابٓـسض َٞ ٥ٝذـاظ٠ٟ بـسا، ٥ـ٠ٚ١ ٥ٝؿـٞ سه١َٛتـ١، بـ١ْٝعاّ ز٠بـ ٥ٝذاظ٣٠ ز٠زا؟ ض٠قاب١ نٛ ز٠بـ

َٟ َٜت١ شٚٚض َٞ ١َغ٦ٛي١ ي١ٚ ٥ٝذاظ٠ زا٣١ْ؟ نْٛه١ ٠ٚ١٥ف ؾ١ضٜهات١ ز َٞ ١٥ٚ ْٝعا٣١َ زابيَن، ن ، ْٝكاب١ ْاتٛاْ
َٝتـ٠ٚ١، ٥ـ١َٓٝـ طـؤتٝتِ ت١ْػـٝل         َٝري يـ١غٛ بب َٝري ت١ْػـٝل، ْـاَي ١َُٝ ز٠َي ١ٜعين بؤن١ْٚٛن١ ظؤضٟ ؾ١ضق١، ٥

  ٞ َٞ ٚ ؾـ١ف َـاْك َٞ َٛاؾ١ق١ّ بؤ بها، ١٥َِطؤ ز٠ب َـ    بها، ب١اَلّ ْا ١َدًٝؼ ْٝكاب١ ب َٞ ٚ سـ١ٚت  اْكٞ ز٣ ز٠بـ
َٞ َٞ ؾـك ٚا،        زٟ ز٠ب َٟ ٚ ١٥ٚ نابطا١ٜ بؤ ٠ٚ١٥ باؾـ١، نانـ١ ٥ـ٠ٚ١ قـ١ت ْـاب َٞ ١٥ّ ١٥ْسا١َّ بب١ٜ١ شٚٚض ٚ ز٠ب

 ظؤض غٛثاؽ.
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ ّ.
َٜع عبسايػ ّ   :َؿطؿ٢ ؾدٜلب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٛ ١َُٝ ز٠ن١ٜٔ ي١غ١ض زٚٚ ؾك دٛزا، ي١غ١ض ١َٖإ ؾـت َْٛاق١ؾـ١ ْانـ١ٜٔ ٚابـعاب، ٥ـ١ٚ       ١ْاق١ؾٚابعاب ٥
َٝٝـ١؟ ب١ز٠غـك سه١َٛتـ١ ٜـإ           َٝكاْـ١ يـ١ّ ٚاَلتـ١ ب١ز٠غـك ن َٝؿٓٝاضّ نطز ناضنطزْٞ خـ١َيهٞ ب ْٛقت٣١ َٔ ث
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ــ٠ٚ١          ــ١ٝٝ؟ ٥ ــٞ ٚ ن ــإ بؤن ــاؽ، ثاؾ ــ١ ١٥غ ــ١ّ ١َٚظٚع١ٜ ٥ ،َٞ ــ ــ١ ب ــاّ ١ْقاب ــا ن ــ١؟ ٥ٝٓذ ــك ١ْقاب١ٜ  ب١ز٠غ
١َٚظٚع١نٞ تِط٠، ١٥ّ َٛب١ض٠ِضات١ َٔ غٛثاغٝإ ز٠ن١ّ ز٠ظاْٞ َٓٝإ ز٠َٚي١َ١ْس نطز، ضاغـت ز٠نـ١ٕ، بـ١اَلّ    
َٝهٞ ؾ١ضعٞ سه١َٛت ٠ٚض  ١َُٝ ي١ س١ق َٝـت ي١قاْْٛٞ ١ْقاب١ٜ١ى ٥ ١َُٝ نؤٕ ز٠ب ١َُٝ ٠ٚ١٥ ١ْٝٝ، ٥ ثطغٝاضٟ ٥

االدآيب ٚ اٛاؾكا١ فًاظ ايٓكابا١     يًُشاَٞ بكطٜٔ بس١ٜٓ٠ ١َدًٝػٞ ١ْقاب١ٜ١ى؟ ١ٜ٠ٚ١٥ َٛؾه٣١ًٝ َٔ، )
َٟ، )ممازض١ ١َٓٗ احملاَا٠ يف االقًِٝ ،  ٥ـ٠ٚ١ف يـ١   عًا٢ إ لآعِ نٝؿٝا١ املُازضا١ ،     ٚاظس١ ٖٝض ت١ؾػًٝٞ ْاٚ

َٟ،     اضتشؿاٍ ايسضّٛ ٚؾال لعًُٝاات ٜؿادزٖا فًاظ ايٓكابا١ ،      الٟ سه١َٛت ١ْٝٝ، ) ٥ـ١ّ ١ْغـ١ تـ١ؾعًٝٞ ْـاٚ
َٜٝٛػــت١ ٥ــ١ٚ ن١غــ١ٟ ٖــ١َٛٚ ٥ٝذطا٥ــاتٞ   بــ١اَلّ ٥ــ١َٔ تــ١ؾاَِٖٛ ١ٖٜــ١، َــازاّ باغــ   ٞ َــ١ساَٞ ز٠نــ١ٜٔ ث

َٝـت بـ١ تـ١عًُٝاتٞ ََٛاض٠غـ١ٟ َٝٗٓـ١ ٠ٚنـٛ يـ١ّ             َٝذي ثاب١ْـس ب ٥ٝٓذاظ٣٠ ناضنطزْٞ يـ١ّ ٚاَلتـ١زا ٠ٚض طـطتب
َٟ، يــ١ناتٞ ٥ٝذــاظ٠زاْٞ يــ١ٚ د١ٗٝتــ١ٟ َٛغــ٦ٛي١ يــ١     قاْْٛــ١زا ٖــات٠ٚٛ، ٜــإ ١َضدــ١ ض٥٠ــٞ ١ْقابــ١ ٠ٚضبكــري

َٝـت بـ١       ٥ٝذاظ٠زإ ب١ ٥ٝؿهطزٕ َٝـت ٜـإ ثاب١ْـس ب َٝٔ ١ْ ١ْٝٝ١َٗٝن٣١ ضاظٟ ب َٝو زابٓ َٟ ١َضد ي١ٚ ٚاَلت١ ي١ٚ
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ي١ خٛؾو ٚ بطاٜاْٞ يٝص١ْٟ َٛؾت١ض٠ى ١٥ط١ض تٛاَْٝٛا١ْ ١َب١غـت١ن١   ت١عًُٝات، بؤ١ٜ َٔ ث

ٜـ       َٟ ١َنا١ْ َُٝـ١ ز٠َاْـ١ٚ َٝكا١ْ ي١ٚ ٚاَلتـ١زا ب١ز٠غـك سه١َٛتـ١، ٥ ١ى بس٠ٜٓـ١  بك١ٜ١ْري س١قٞ ٥ٝؿهطزْٞ ب
َٝري ض٠ناٟٚ ١٥سهاَٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ به١ٕ ٚ ض٥٠ٞ ٚإ ٠ٚض بكـطٕ، غـٝاغ١ٜ١نٞ دـٛإ بهـ١ٕ، ٥ـ١طٝٓا       ًَ ١ْقاب١ ب

 َٔ ز٠ٜه١ّ، غٛثاؽ.
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

.َٟ َٝبٝين ١ٜ١ٖ با بؿ١ضَٛ َٜو ت  د١ْابٞ ناى ؾطغ١ت ١ْٖس
َٝط َٜع ؾطغ١ت ستُس عبساي١ً/غهطت  ٟ ث١ضي١َإ:ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٞ بـسات،         َٝت، سهَٛـ١ت َٛخت١غـ١ ٥ـ١ٚ ٥ٝكا١َٜـ١ٟ ثـ َٝطا١ْ ٥ٝـ ز٠نات ١َظد١ ٥ٝكا٣١َ ٖـ١ب َٜت١ ٥ َٝهٞ بٝاْٞ ز ١ٜن
َٝهٞ َٛس١ز٠ز ز٠ناتٔ، نٛ ١٥ٚ ٥ٝؿ١ ٥ٝدتٝػاغٞ ١ْقاب١ٜ١ن١، زٚاٟ ٥ٝكا١َ، ٥ٝدتٝػاغٞ ١ْقاب١ٜ١نـ١،   َٜت ٥ٝؿ ب١اَلّ ز

ٍَ ْانــات ٖاٚٚاَلتٝٝــ١نٞ خــؤٟ ََٛاض٠غــ١ٟ ٥ــ١ٚ ١َٜٓٗٝــ١ بهــاتٔ ٖــ١تا٠ٚنٛ ٥ٝٓتُٝــا٥ٞ بهــات ٚ    ٥ــ١ٚ ١ْقاب١ٜــ١ قبــ ٛ
َٝهٞ      ٍَ بهــات ٜــ١ن َٝهٞ ٖـاٚٚاَلتٞ ٥ــ١ٚ ١َٜٓٗٝــ١ بهــات، بـؤ قبــٛ ٍَ ْانــات ٜــ١ن َٜــت، باؾــ١ ١٥طـ١ض قبــٛ ٥ٝٓذـاظ٣٠ ٠ٚض بكط

َٞ ٥ٝٓذـاظ٣٠ ١ْقابـ١، بـ       َٞ عـًِٝ ٚ بـ َٝت ١ْؾػٞ ١َٓٗٝ ََٛاض٠غ١ بهات بـ َٝو     ١٥د١ٓبٞ ب ١ض٥٠ٞ َـٔ ٠ٚنـٞ َـ١ْعٞ ؾـت
َٝهٞ ١٥دٓـ١بٞ، ٥ـ٠ٚ١ ْٛقت١ٜـ١ى،         ز٠ن٣١ ي١غ١ض ٖاٚٚاَلتٞ خؤٟ ١َؾطٚٚظ٠ ١َْعٞ ١ْؾػٝؿـت بهـ٣١ ب١ْٝػـب١ت ٜـ١ن
َٝو ق١بَٛٚيٞ ١ْنات َٔ ٠ٚى ١َساَٞ بهِ ََٛاض٠غ١ٟ ٣١َٓٗٝ خؤّ به١ّ ي١ٚ ٚاَلت١، بـؤ َـٔ    ْٛقت٣١ ز٠ّٚٚ، ز٠َٚي١ت

َُٜٞ َٔ ٜإ ز٠َٚي١تٞ َٔ ََٛاض٠غ١ٟ ١ْؾػـٞ َٝٗٓـ١ بهـاتٔ؟ بؤٜـ١ بـ١       ١َداٍ بس٠ّ ٖاٚٚاَلتٞ ١٥ٚ ز٠َٚي١ت١ َٝت١ ١ٖض ب
َُٜـ١ َٛاؾ١قـ١ ي١غـ١ض         ض٥٠ٞ َٔ س١قٞ ْٝكاب١ٜ١ ٥ٝذاظ٣٠ ١َٓٗٝ بسات، ب١ؽ سـ١قٞ ز٠َٚي١تـ١، سـ١قٞ سهَٛـ١تٞ ١ٖض

َٝعتٝاز١ٜٝ، ١ْظِض٣٠ َٔ ي١غ١ض ض٠غِ ٚ ظ٠ضٜبـ١   َٝهٞ ظؤض ٥ ٚ ٥ـ١ٚ ؾـتا١ْف   ٥ٝكا١َن١ٟ بهاتٔ، ١ْغ١ن١ ب١ض٥٠ٞ َٔ ؾت
َٝهٞ تط٠، ض٠غِ  َٝـت ٠ٚيـ١ٚ             ؾت َٞ بـ١ قـإْٛ، نـْٛه١ ض ثـطؤش٣٠ ز٠غـتٛٚض َـ١ ب َٝـ ٠ٚخـت َٛسـ١ز٠ز بـ ١َؾطٚٚظ٠ ثـ

َٝـت، بـ١ ض٥٠ـٞ َـٔ        َٝطاقٝـ ضغّٛ ٚ ظ٠ضٜب١ ١َؾطٚٚظ٠ بـ١ قـإْٛ ب َٝؿتا ْاؾٝع ١ْب١ٜٚٛ، ب١ؽ بابه١ٓٝ ز٠غتٛٚضٟ ع ٖ
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َٞ به١ٕ ٥اظاز بٔ ب١ نـ١ٜؿٞ خؤٜـإ   ١َؾطٚظ بٛٚ ض٠غِ ي١ْاٚ ١٥ٚ ثطؤش١ٜ٠ َٛس١ز٠ز با، ْ ١نٛ ز٠غك ْٝكاب١نإ ٚاٟ ي
َٞ بس٠ٕ،  ظؤض غٛثاؽ. َٞ ٚ نٛاض ظ٠ِضبٞ ي َٞ غب١ٟ ي١ غ َٝٔ، غ١بٝيَن َٛظاع١ؼي، غ َٝو زابٓ  ١٥َِطؤ ض٠مس

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى خٛضؾٝس.
َٜع خٛؾٝس اظيس غًِٝ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن  ٞ ث١ضي١َإ.ب١ِض
َٝـو يـ١      َٝط٠ ز٠نـاتٔ، يـ١ خاَي َٝٓإ ي َٜت ٠ٚب١ضٖ َٜو ي١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ز٠ن١ّ، نؤَجاْٝا١ٜنٞ بٝاْٞ ز َٔ ثطغٝاض
           َٞ َٝـِٓ، نـ ٍَ خـؤّ ب َٝـت بـؤّ ١ٖٜـ١ َـ١ساَٞ خـؤّ ي١طـ١ َٝٓإ ز٠َي ٍَ زا٥ري٣٠ ٠ٚبـ١ضٖ َٜهه١ٚتٔ ي١ط١ خاَي١ناْٞ ض

َٜت؟ ثاؾٞ ١٥ٚ، ١٥ٚ ٥ٝت َٞ بكط َٜكاٟ ي َٝت ض َٝـت نانـ١    ١٥تٛاْ َٝـت ز٠َي َٞ بكطٟ ث َٜكاٟ ي َٜت، تؤ ض ٝؿاق١ ٥ُٝعا ز٠نط
َٝـِٓ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١         ٍَ خـؤّ ب ١َ١٥ ع١قس٠، ٥ٝتٝؿاقِ نطز٠ٚٚ، بؤت ١ْٝٝ ضاّ بكطٟ ١َسا١َٝٝنـ٣١ خـؤّ ي١طـ١
َٝهٞ ظٜــاز٠، نــْٛه١ ١٥َــ١ بــ١ق٠ٛتن٠، ٥ٝتٝؿــاقٞ سهَٛــ١ت يــ١ َٛاؾ١قــ١تٞ ١ْقابــ١     َٛاؾ١قــ١تٞ ١ْقابــ١ ؾــت

َٜ َٝذي ي١ ٥ٝتٝؿاقاتٞ سه١َٛت، ظؤض غٛثاؽ.ب١ق٠ٛتن٠، ب١ِض َٜكط ب َٜت ١ْقاب١ ض  عإ ْانط
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ٥اخط ن١ؽ ناى د١َاي١، زٚاٟ ١٥ٚ ن١غٞ تط قػ١ ْانات، ؾ١ضَٛٚ.
َٜع طياٍ   ابطاِٖٝ: طاٖسب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜهدػتين نـاضٟ ١٥ْساَـ١نإ، زٜؿـاعهطزٕ    ١َٚظٚعٞ ١ْقاب١ ٖات١ ْاٚ باب١ت، ١ْقا ب١ ٥ٝؿٞ غ١ض٠نٞ ١ٜ٠ٚ١٥ ض
ي١ سكٛقٞ ١٥ٚ ١٥ْساَا١ْ، ١ٖتا ي١ ٥ٝؿهاٍ ز٠ض بهٔ ٥اٜا غ١السٝاتٞ ١ٜ١ٖ ٥ٝػتشكاٍ ضغّٛ بهات ٚ ٥ٝذـاظ٠  

َٝذي ) َٝهِ بؤ ْاضز١ٜٓ نٛضتٝؿ١، ز٠َي قاٛابط ٜكاعٗا    ٚؾال  يًُشاَٞ االدآيب  بسات، ٜاْٝـ ١ْٜسات، ١٥َٔ ١ْغ
َٜذي       ١ فًظ ايٓكاب١ ممازضا١ َٗٓا١ احملاَاا٠ يف االقًاِٝ ،     اٛاؾك ١٥ٚناتـ١ سهَٛـ١ت ١٥طـ١ض ٖـاتٛ ٥ٝذـاظ٠ بـسض

َٝت، ظؤض غٛثاؽ. َٝٞ ظ٠ٚابَك ن١ ١ْقاب١ زاز٠ْ  ب١ث
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عُط.
َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝتـ١   ١َغ َٝـط٠ ز٠ب َٜع٠ض٠ ١٥د١ٓب١ٝٝ ي َٟ ن١ ض٠مسٞ ٥ٝٓتُٝا١ٜ ١٥ٚ ثاض َٝؿ١ ١٥ّ ض٠مس١ ٠ٚ١٥ ْاطط ١ي١ٟ ضغّٛ ن١ بؤت١ ن
َٞ ز٠نــا، ٥ــ١ٚ ضغــ١َٛ ضغــَٛٞ َٛؾــاض٠ن١ نطزْٝــ١تٞ يــ١     ١َساَٝٝــ١نٞ نٛضزغــتاْٞ ٚ غــب١ٜيَن زاٚاٟ تــ١قاعٛزَإ يــ

َٝيَن       ز٠عٛا١ٜنسا ن١ ي١ب١ضز٠ّ ١َسانُسا ز٠ٜبٝيَن، ب١اَلّ ٖاتين ؾ١ض ن١ٜ١ى ن١ باغـٞ ي١غـ١ض نـطا َـ١ساَٞ خـؤٟ ز٠ٖـ
َُٝـ١، ٥ـًٝ      َٞ ت١قاظٟ بها ي١ب١ضز٠ّ َـ١سانُٞ ٥ َٝهسا١ٜ ن١ ْاتٛاْ َٞ ١ْنطز٠ٚٚ، ب١ؽ ١َْاع١ت ي١ ؾت ن١ؽ ١َْاع١تٞ ي
    ،َٞ َٞ، بــ١ز٠التٞ ٥ٝؿــنانٞ خــؤٟ زابــ َٝــطام ْــ١ب َٞ ٜــاخٛز ١ٖٜٚــ١ٟ ١ْقابــ١ٟ ع بــ١ ١ٖٜٚــ١ٟ ١ْقابــ١ٟ نٛضزغــتإ ْــ١ب

َٜط٣٠ ٥ــ١يـ ٚ بــا ٚ دــِٝ ٖــ١تا ز٠ض٠دــ٣١   ؾــطٚٚتٞ خــؤٟ َٜط٣٠ ٥ٝدتٝػاغــ١ناْٞ ز٠تــٛاَْٞ ز٠عــٛا بــ١طٛ َٞ، بــ١طٛ ٖــ١ب
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َٝط٠ ٠ٚ١٥ ؾ١ضٜه١ٜ١ ز٠ َـ١ساَٞ   َٜت١ ٥ َٝط٠ ز٠عٛا ببٝيَن، ب١اَلّ َات١ب١قاٟ تطٟ ٖاتين ١٥د١ٓب١ٝٝن١ ن١ ز ٥ٝػتٝؿاض٠ ي
َٞ، غ َٞ س١قٞ ت١قاظٟ ١ٖب َٝيَن، ب١اَلّ ْاتٛاْ َٝيَن با بٝٗ  ٛثاؽ.خؤٟ ز٠ٖ

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

 يٝص٣١ْ ٜاغاٟ زٚا غٝاغ١تإ.
َٜع عْٛٞ نُاٍ غعٝس ب١ظاظ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
:١ٜ٠َٛٝ  غٝاغ١ن١ ب١ٚ ؾ

   َٔ ايكإْٛ ، ٚ ناآللٞ:19  اىل ايؿكس٠ )أٚاّل  َٔ املاد٠ )3املاد٠ ايجايج١: ٜكاف بٓد بتطًطٌ )

شاَٞ االدٓيب ٚ اٛاؾك١ فًظ ايٓكابا١ ممازضا١ َٗٓا١ احملاَاا٠ يف االقًاِٝ ٚؾال ايعاٛابط ايايت ٜعادٖا          يًُ -3
 اجملًظ.

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع عمساعٌٝ/ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
َٞ ي١ط١َيساٜــ١، تهاٜــ١ ز٠غــت ب١ضبهاتــ٠ٚ١، ظؤض غــٛثاؽ، )   َٝػــتا ز٠خي١ٜٓــ١ ز٠ْكــ٠ٚ١، نــ َٜعإ ٥ ( نــ١ؽ 37بــ١ِض

 َٞ ( نـ١ؽ ي١ط١َيساْٝٝـ١، ن١ٚاتـ١    34ي١ط١َيساْٝٝـ١؟ تهاٜـ١ ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١، ظؤض غـٛثاؽ، )       ي١ط١َيسا١ٜ، نـ
 ب١ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ١٥ٚ غٝػ١ٜ١ قبَٛيهطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط.....

َٝطٜٔ ٚ ١ٖضبصٜٔ.11تا ب١ٜاْٞ غ١عات ) َٝـ ٠ِْٛٝضؤ ب١خٛاتإ ز٠غتج  (ٟ ث
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َٝط )   َٝـ ْٝــ٠ِٛضؤٟ(ٟ 11ناتــصَ َٜهــ١ٚتٞ  ؾــ١ػي١نــٛاض  ضؤشٟ ثــ  -نٛضزغــتإ  ث١ضيــ١َاْٞ  22/5/2113ض
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ضؤنٞ  ز.اضغ ٕ باٜع امساعٌٝا١ٜتٞ ب١ غ١ضؤنع َٜع ز. سػـٔ ستُـس     بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ بـ١ِض

َٝكطٟ غ١ضؤى ٚ،  َٝطٟ      غٛض٠ د َٜع ؾطغـت عظيـس عبـسار غـهطت ٕ بـ١ِض خـٛيٞ   (22ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا
ّ١َٝٝ  ( ٟ خؤٟ ب١غت.2113, غاَيٞ )غ

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

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (22ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بِطٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبــصاضزٕ يــ١ نــات )  َٜهــ١ٚتٞ  11غــ َٝـ ْٝــ٠ِٛضؤٟ ضؤشٟ نــٛاض ؾــ١ػي١ ض بــ١ّ  زا 22/5/2113(ٟ ثــ

َٝت: ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ
1           ٢َ١َٝٝ َٝؿـٓٝاض٣ ٜاغـا٣ ٖـ١َٛاضنطز٢ْ غـ . ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ يـ١ غـ١ض خػـت١ِٓضٚٚ ٚ طؿتٛطـؤنطزٕ يـ١ غـ١ض ث

٢َُٜ نٛضزغتإ شَاض٠ ) َٜع٠ضا١ٜت٢ ي١  ١ٖض  . 1999(٣ غاَي٢ 17ٜاغا٣ ثاض
َٜع٠ضإ 2 ٢َ١َٝٝ ٜاغا٣ قٓسٚق٢ خا١ْْؿ٢ٓٝ ثاض . خػت١ِٓضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطز٢ْ ثطؤش٠ ٜاغا٣ ١َٖٛاضنطز٢ْ غ

 .1999(٣ غاَي٢ 18شَاض٠ )
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز. اضغ ٕ باٜع/ ب١ِض

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
           ٢َ١َٝٝ َٞ ز٠نـ١ٜٔ، ث١ضيـ١َاْٞ نٛضزغـتإ خـٛيٞ غـ ب١ْا٣ٚ ط١يٞ نٛضزغـتإ، زاْٝؿـت٢ٓ ٥ـ١َِطؤَإ ز٠غـت ثـ

َٜساْٞ ز٠ّٚٚ، شَاض٣٠ زاْٝؿت٢ٓ )  .22/5/2113 ( ِضؤش٣ زاْٝؿذي١ٖ22َيبصاضزٕ غاَيٞ نٛاض٠ّ، خٛيٞ طط
 :ب١ضْا٣١َ ناض 
َٝٞ سٛنُــ١نا٢ْ بِططــ١ ٜــ١ن٢ َــازز٠ )   ( يــ١ ثــ١ِٜط٣ٚ٠ ْــا٠ٚخؤ٣ شَــاض٠ ٜــ١ن٢ ٖــ١َٛاضنطا٣ٚ غــاَيٞ   21بــ١ث

َٝطام، ز٠غت٣١ غ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغـتإ بِطٜـاض٣ زا، ب١ضْاَـ٣١     1992 ٣ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ـ ع
٢َ١َٝٝ 22ٖنــاض٣ زاْٝؿــت٢ٓ شَــاض٠ ) َٝـ ْٝــ٠ِٛضؤ، ِضؤش٣ ١11َيبــصاضزٕ يــ١ نــات )(٣ ٥اغــاٜٞ خــٛيٞ غــ (٣ ثــ

َٜه١ٚت٢  َٝت:22/5/2113نٛاضؾ١ػي١ ِض ١ٜ٠َٛٝ ب  ،  ب١ّ ؾ

1           ٢َ١َٝٝ َٝؿـٓٝاض٣ ٜاغـا٣ ٖـ١َٛاضنطز٢ْ غـ . ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ يـ١ غـ١ض خػـت١ِٓضٚٚ ٚ طؿتٛطـؤنطزٕ يـ١ غـ١ض ث
٢َُٜ نٛضزغتإ شَاض٠ ) َٜع٠ضا١ٜت٢ ي١  ١ٖض  . 1999(٣ غاَي٢ 17ٜاغا٣ ثاض

َٜع٠ضإ . خػت2ٓ ٢َ١َٝٝ ٜاغا٣ قٓسٚق٢ خا١ْْؿ٢ٓٝ ثاض ١ِضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطز٢ْ ثطؤش٠ ٜاغا٣ ١َٖٛاضنطز٢ْ غ
 .1999(٣ غاَي٢ 18شَاض٠ )

 زاٚا ي١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ز٠ن١ٜٔ بؿ١ضَٕٛٚ بؤ غ١نؤ٣ يٝص١ْنإ، 
 

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
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َٜيَن ط١ٜؿت١ٓٝ َ َٞ ز٠نـ١ٜٔ يـ١     ي١ زاْٝؿت٢ٓ زٚ َٜيَن ز٠غـت ثـ َٝٛاظ٣ زٚ ازز٣٠ نٛاض٢َ٠ ثطؤش٠ن١، ب١ ١َٖإ ؾ
٢ًَ ثطؤش٠ن١، زٚاٜٞ ضا٣ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ز٠ضباض٣٠ َازز٠ن١، َٜٓس٣٠ٚ١ْ ١٥غ  خٛ

بايٓطب١ يًُاد٠ )ايسابع١ :  لكرتح ايًذ١ٓ دفٗا َع املاد٠ ) اـاَط١  َٔ املػسٚع ٚ لػري لطًطٌ املاٛاد لبعاّا    -4
 باسهاّ ْؿظ املاد٠ ٚ ؾٝاغتٗا بؿكسلني ٚ نااللٞ: يريو يتعًكٗا

 املاد٠ ايسابع١: 
   َٔ ايكإْٛ ٚ حيٌ قًٗا َاًٜٞ:25أٚاّل: لًػ٢ ايؿكس٠ )اٚاّل  َٔ املاد٠ )

اٚاّل:ع٢ً ايػسنات ايٛط١ٝٓ ٚاالدٓبٝا١ ايايت لعُاٌ يف ادقًاِٝ اٚ هلاا ؾاسع ؾٝا٘ إ لتعاقاد َاع قاا٢َ اٚ انجاس            
 يتكدِٜ املػٛز٠ ايكا١ْْٝٛ.َطذٌ يف ددٍٚ ايٓكاب١ 

   َٔ ايكإْٛ ٚ لكسأ ناآللٞ:25ثاّْٝا: لعدٍ ايؿكس٠ )زابعّا  َٔ املاد٠ )
%  َٔ بدٍ املػٛز٠ ايكاْْٛٝا١ يًُشااَٞ   11زابعّا: ع٢ً اؾٗات املرنٛز٠ يف ايؿكس٠ )اٚاّل  اعالٙ اضتكطاع ْطب١ )

  َا٥ا١ ٚ مخطاني اياـ دٜٓااز     151111إ الٜكاٌ عأ )  ضّٜٓٛا ٚمزضاٍ املبًؼ اىل ايٓكاب١ يكٝدٖا اٜسادّا هلا عًا٢  
   َا٥تني ٚ مخطني ايـ دٜٓاز بايٓطب١ يًػسنات االدٓب251111.١ٝبايٓطب١ يًػسنات ايٛط١ٝٓ ٚ )

َٝؿـٓٝاضَإ نـطز ٖـ١ضزٚٚ َـازز٣٠         َُٝـ١ ث ي١ ثطؤش٠ن١زا زٚٚ َازز٠ َٛعاي١د٣١ ١ٜى َازز٣٠ نـطز٠ٚٚ، بؤٜـ١ ٥
َٝٓذ٢ ثطؤش٠ن١ ١ٜى غط٣َ،  ًَٞ 25ي١ ١ٜى َازز٠، نْٛه١ َٛت١ع١يٝك١ ب١ سٛن٢ُ َازز٣٠ )نٛاض ٚ ث (٣ ١٥غ

َٜتـ١ بـ١ضز٠ّ ١٥ْـساَإ     َٝؿٓٝاض٠ غط َٝـ ٣٠ٚ١٥ ١٥ْساَإ قػ٣١ ي١ غ١ض به١ٕ زاٚا ز٠ن١ٜٔ ١٥ٚ ث قا١ْْٛن١، ث
َٜت١ ١ٜى َازز٠، ٣١ٜ٠َٛٝ زٚٚ َازز٠ بهط  بؤ ز٠ْكسإ ي١ غ١ض٣، ٥اٜا ١٥ط١ض قبٛيٝإ نطز ٠ٚنٛ ب١ٚ ؾ

َٜع ز  . اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
ٍَ زاٜــ١ ز٠غــت   َٝــٓر بهــط٣َ بــ١ ٜــ١ى، تهاٜــ١ نــ٢َ ي١طــ١ َٞ ٖــ١ضزٚٚ َــازز٣٠ نــٛاض ٚ ث َٝؿــٓٝاض٣٠ نــ١ ز٠َيــ ٥ــ١ٚ ث

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٛٚ ناى ع٢ْٛ،  ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض
َٜع غ١  ضؤن٢ ث١ضي١َإ.ب١ِض

،٠ٚ١َُٜٓ َٝػتا ز٠خيٛ  يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ثؿتكري٣ َازز٠ن١ ز٠نا، ب١ٚ ؾه٣١ً ن١ ٥

 املاد٠ ايسابع١: 
   َٔ ايكإْٛ ٚ حيٌ قًٗا َاًٜٞ:25أٚاّل: لًػ٢ ايؿكس٠ )اٚاّل  َٔ املاد٠ )

َاع قاا٢َ اٚ انجاس     اٚاّل:ع٢ً ايػسنات ايٛط١ٝٓ ٚ االدٓب١ٝ اييت لعُاٌ يف ادقًاِٝ اٚ هلاا ؾاسع ؾٝا٘ إ لتعاقاد      
 َطذٌ يف ددٍٚ ايٓكاب١ يتكدِٜ املػٛز٠ ايكا١ْْٝٛ.

   َٔ ايكإْٛ ٚ لكسأ ناآللٞ:25ثاّْٝا: لعدٍ ايؿكس٠ )زابعّا  َٔ املاد٠ )
%  َٔ بدٍ املػٛز٠ ايكاْْٛٝا١ يًُشااَٞ   11زابعّا: ع٢ً اؾٗات املرنٛز٠ يف ايؿكس٠ )اٚاّل  اعالٙ اضتكطاع ْطب١ )

  َا٥ا١ ٚ مخطاني اياـ دٜٓااز     151111بًؼ اىل ايٓكاب١ يكٝدٖا اٜسادّا هلا عًا٢ إ الٜكاٌ عأ )   ضّٜٓٛا ٚمزضاٍ امل
   َا٥تني ٚ مخطني ايـ دٜٓاز بايٓطب١ يًػسنات االدٓب251111.١ٝبايٓطب١ يًػسنات ايٛط١ٝٓ ٚ )
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َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ز. ضؤشإ،

َٜع ز.   ضؤشإ عبسايكازض عظيس زظ٠ٜٞ:ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜت، بِطط٣١ ١ٜن٢َ١ َازز٠ )25زٚٚ بِطط١ ي١ َازز٣٠ ) َٝت٠ٚ١ ٥ـ٣٠ٚ١   25( ١َٖٛاض ز٠نط (٣ ٜاغان١ ١َٖيس٠ٚ٠ؾـ
َُٜـسا نـاض ز٠نـ١ٕ     َٜٝٛػت١ ي١ غ١ض ١٥ٚ نؤَجاْٝا ْٝؿتُٝاْٞ ٚ بٝا٣١ْٝ ن١ ي١ ١ٖض َٜت٠ٚ١، ث َٝٞ ز٠طط خٛاض٠ٚ٠ د

َٝ َٜب١غـت ٥ـ١صتاّ         ٜإ يك َٜو ٜـإ ظٜـاتط يـ١ خؿـت٣١ غـ١ْسٜها٣ تؤَـاضنطاٚ طط َٜع٠ض ٍَ ثاض َٝسا ١ٜ١ٖ، ي١ط١ هٝإ ت
َٝٓذـ٢َ١           َٜـص٣ ٜاغـاٜٞ، ٖـ١ض٠ٖٚا بِطط١ٜـ١ن٢ زٜهـ١، بِططـ٣١ نـٛاض٢َ٠ َـازز٣٠ ث َٝؿه١ؾهطز٢ْ ضاٚ بسات، بؤ ث

َٜٝٛػـت١ يــ١ غــ١ض ٥ــ١ٚ ال١ْٜاْــ٣١ نـ١ يــ١ بِططــ    ١ٜ٠َٛٝ: ث ٣١ ١ٜنــ٢َ١ غــ١ض٠ٚ٠زا ٜاغـان١ ٖــ١َٛاض بهــط٣َ بــ١ٚ ؾــ
َٜص٣٠ ) َٜـت ٚ بـِط٠          11باغهطإٚ غاآل١ْ ض َٝٓـاٚ ض٠مسـسا برِبزض َٜع٠ض يـ١ ث َٜـص٣ ٜاغـاٜٞ ثـاض %(٣ ب١ضاَب١ض بـ١ ضاٚ

َٝو ي١ ) َٝو بؤ غ١ْسٜها، ب١ ١َضد ( ١ٖظاض زٜٓـاض نـ١َن   151111ثاض٠ن١ ض٠ٚا٣١ْ غ١ْسٜها به١ٕ ٠ٚى زاٖات
َٞ، غــ١باض٠ت بــ١ نؤَجاْٝــا ْٝؿــتُٝا١ْٝنإ ٚ  َٞ، غــ١باض٠ت بــ١ 251111يــ١ )ْــ١ب ( ٖــ١ظاض زٜٓــاض نــ١َن ْــ١ب

 نؤَجاْٝا بٝا١ْٝنإ،

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
َٜعاْـ١ ْاٜٚـإ ْٛٚغـطا٠ٚ )٥اٖـ١ْط        َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ غ١باض٠ت ب١ٚ زٚٚ َازز١ٜ٠ تا ْا٣ٚ بٓٛٚغـري، ٥ـ١ّ ب١ِض ن٢َ ت

َٝؿـ١ٚا،     خإ، ز. قباح، ظ٠ن١ٝ خإ، ناى د ٍ، ناى خٛ ضؾٝس، ْاغو خإ، غؤظإ خإ، نـاى عبسايًـ١، نـاى ث
ًَريخإ( ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ،  َاَؤغتا عُط، ز. اظيس، ناى ٥اضاّ، ناى غامل، ؾ

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   زؤٚف:ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َِٝ ْــا ض٠ٚاٜــ١ ١٥ٚاْــ١ بٓٛٚغــري ٜــ١ى، ؾ١قــ١ض٣٠ ١ٜنــ١ّ خــؤ دــا  ض٣َ ب١ْــس٣ َــٔ ٥ــ١ٚ َازز٠ٜــ١ ْــاظاب ظؤض ثــ
َٝري ٠ٚ١٥ يـ١ قـا٢ْْٛ ؾـ١ضٜهات بـ١     ع٢ً ايػسنات ايٛط١ٝٓ ٚ االدٓب١ٜ١ٝن١ّ: ًَ َٞ ب ، ٠ٚ١٥ ت١سػٌٝ ساغ١ً، ز٠ب

َٞ س١ضؾـ٣١      َٝط٠ ؾ١ضظ بهـ١ٜٔ، ٥ـ١ٚ غـ ١َُٝ بؤ ي ٥ ،َٞ َٞ َٛساَٞ ١ٖب َٞ ٚ ز٠ب َٞ َٛغت١ؾاض قا٢ْْٛ ١ٖب خؤ٣ ز٠ب
 يت لعٌُ يف االقًِٝ اٚ هلا ؾسع ؾٝا٘ إ لتعاقاد   يًػسنات ايٛط١ٝٓ ٚ االدٓب١ٝ ايضدا١٥ٕ بٝه١ْ١ ١ٜى س١ضف )

َُٝـ١ ٚتَٛٚاْـ١      نْٛه١ ب١ خؤ٣ ي١ ْا٠ٚ خؤ٣ َٛسا٢َ ١ٜ١ٖ ٚ ١َؾ٠ٛض٣٠ قا٢ْْٛ ١ٜ١ٖ، ت١سػـٌٝ ساغـ١ً، ٥
َٝـط٠ زٜػـإ       َٝت١ قـاظ٣، ١٥َـ١ نـؤٕ ي َٝو َٛسا٢َ ١٥د١ٓبٞ ز٠ب َُٝإ طؤت١ٓٝ ب١ ض ؾ١ضت َٝؿن ث ي١ ؾ١ق١ض٣٠ ث

َٜه٢ تــط قــا٢ْْٛ ؾــ١ضٜهات  َٝهــ١َي٢ ز٠نــ١ٜٔ ظؤض  دــاض َٝهػــت ز٠ن١ٜٓــ٠ٚ١، ت َٝــط٠ ْ َُٝــ١ ي ٚ قــا٢ْْٛ َــ١ساَات ٥
١َُٝ ؾ١ضظ ز٠ن١ٜٔ ١٥ٚ ؾ١ضٜها١ْ ١َغ١ي١ٕ تؤ ؾ١ضٜه١نِ َٔ ْا٣َٚ١َ قاظِٜ  َٝو ٥ ْاخؤؾ١، ز٠ّٚٚ: ب١ ض س١ق

َٝػ َٞ، نؤٕ ي١ غ١ض٣ ؾ١ضظ ز٠ن٣١ ثاض٣٠ بسات١ ْٝكاب٣١ َٛساَري ب١ِضاغت٢ ٥ َٞ، ب١آلّ َٛسا١َٝنِ ز٠ب تا ١ٖب
َٝو بٛٚ، ١ٖتا ١٥ْساَا٢ْ خؤَـإ،   َٝٗات٠ٚٛ ي١ غ١ضا١َ ؾ١ضظنطزٕ ٚ ي١ ثاض٠ ٠ٚضططتٔ ؾت ٠ٚظع٢ ْٝكابات ٣٠ٚ ي
َٜو يـ١ غـ١ض ٥ـ١ٚ ثاضاْـ١              ١َُٝ ب١ خؤَإ يـ١ ْٝكابـ٣١ ١َْٖٛسٜػـري يـ١ ْٝكابـ٣١ َٛسـاَري ب١ِضاغـت٢ ١ْٖـس ٥
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َٜت٠ٚ١،نـْٛه١ ثـاض٠ى ٠ٚضز٠طـري٣َ غ١ضاَـ١ى ؾـ١        ضظ ز٠نـط٣َ، ٜـ١ع٢ٓ ٥ـ١ٚ ثاض٠ٜـ١     ١َؾطٚظ٠ ٥ٝعـاز٠ ْـ١ظ٠ض بهط
َٝت١ ن٣َٛ؟ غٛثاؽ.  ْاظاب ١ٜع٢ٓ ز٠ن

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ز. قباح،

َٜع ز. قباح ستُس صتٝب:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜ َٝه٢ ظٜاتط٠ بؤ ٣٠ٚ١٥ ١ٖيٞ ناض بسؤظض ت٠ٚ١ بـؤ ١٥ٚاْـ٣١ نـ١    ؾٝع١ًٕ ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ّ ت١عس١ًٜ ٖات٠ٚٛ، ١َداي
َٞ َٛسا١َٝى ٜإ  َٛساَري، ب١تاٜب١ت٢ ن١ ٥ًٝعا٢َ ١َٖٛٚ ١٥ٚ نؤَجاْٝا ْٝؿتُٝاْٞ ٚ بٝاْٝا١ْ ز٠نا، ن١ ز٠ب

َٝؿـه١ف بهـا، بـ١آلّ ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ يـ١ َـازز٣٠ )           َٞ، بؤ ٥ـ٣٠ٚ١ ١َؾـ٠ٛض٣٠ قاْْٛٝـإ ث (زا بـاؽ  16ظٜاتطٜإ ١ٖب
ن١ ََٛاضغٔ ٜإ ١٥ٚا٣١ْ ن١ َٛغت١ؾاضٕ س١قٞ ٥ـ٠ٚ١ٜإ   ز٠نط٣َ، ي١ ْاٚ ١٥غٓاؼي َٛساَٝٓسا ت١ْٗا ١٥ٚا٣١ْ

 ٚ َٝؿــه١ف بهــ١ٕ  ٥ــ١ّ ١َؾــ٠ٛض٠ت١ قاْْٛٝــ١ف بــ١  ،١ٖٜــ١، نــ١ بــدي بــ١ ٜــ١ع٢ٓ ٥ــ١ّ ١َؾــ٠ٛض٠ت١ قاْْٛٝــ١ ث
َٝه٢ ؾه١ًٝ ١ٜع٢ٓ داض٣ ٚا ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ ؾ١ضٜه١ٜ١ ن١ ٥ًٝعا٢َ  ١َُٝ ز٣٠ بٝٓري ت١ْٗا ؾت ١ٜ٠َٛٝن٢ ع١َ١يٞ ٥ ؾ

َٞ َٛساَٝـ١ن٢ ٠ٚنـٛ ؾـ١نًٞ، ت١ْاْـ١ت           ز٠ن٣١ ب٣٠ٚ١ ن١ َٛساَٝـ١ن٢  َٞ ٜـإ نـ١ْس َٛساَٝـ١ن٢ ٖـ١ب ٖـ١ب
َٝٓـ٢َ،            ٢َٜٓ ؾ١ض١ٜن١ف ْاظا٢َْ ظؤضدـاض ٥ـ١ٚ َٛساَٝـ١، ت١ْاْـ١ت دـاض٣ ٚا ١ٖٜـ١ نـ١ ٚاظ يـ١ ناض٠نـ٣١ ز٠ٖ ؾٛ
َٝو  ٠َٛٝ ؾهًٝات١ ٖري به١ٜٔ، ي١ال١ٜن٢ تط٠ٚ٠ ١َ١٥ نات ١َُٝ ب١ّ ؾ عٝٓٛا٢ْ ١ٜننٜـ ْاظأْ، ١ٜع٢ٓ تا ن٣١ ٥

َُٝـ١ يـ١   ١٥ َٞ، بؤ ١٥ٚ َٛساَٝا٣١ْ ن١ تاظ٠ ز٠بٔ ب١ َٛساَٞ ن١ ٥ َٞ، ١َؾػٛيٞ ناض ب َٝه٢ باف ب ٜتٛاْٞ قاظاصت
(زا ١ْٖاتبآٜاٜـ١ ٥ــ١ٚ س١قـ١َإ غـ١يب بهطزاٜــ١ ي١ٚاْـ٣١ نـ١ َٛســا٢َ َٛت١َـ١ضٜٓٔ، ٜــ١ع٢ٓ       16َـازز٣٠ ) 

نـ١ ؾٝعًـ١ٕ ََٛاضٜػـٔ    َٛسا١َٝ ط١صت١ناصيإ ب١ِضاغـت٢ ٖـٝض غـٛٚز١َْس ْـابٔ، ٚ تـ١ْٗا ٥ـ١ٚ َٛساَٝاْـ٣١        
َٝؿـ١ٜ١ى ١ٖٜـ١ يـ١           ٜاخٛز َٛت١َ١ضٜػٔ ٜاخٛز َٛغت١ؾاضٕ ٥ـ١ٚ َاؾـ١ٜإ ١ٖٜـ١، غـ١باض٠ت بـ١ ز٠َٚٚٝـإ: ن
   َٞٝ َٝؿــسا بــ١ث ًَٞ َازز٠نــ١ يــ١ ث َٜٓــ٠ٚ١ بــؤ ١٥غــ َٝػــتا نــ١ ز٠ط١ِض ١َغــ١ي٣١ ٥ــ١ٚ ضغــَٛات٣١ نــ١ ٠ٚضز٠طــري٣َ، ٥

َٝـط٠ ْٝكا 211111( زٜٓاض٠ ٚ )111111قا١ْْٛن١ ) َٝؿه١ؾـهطز٠ٚٚ، ثـاض٣٠      ( زٜٓاض٠، ي بـ١ ٖـات٠ٚٛ ١٥َـ٣١ ث
( زٜٓــاض، 251111( نـطز٠ٚٚ، بـ١ )  211111( زٜٓـاض، ٚ ) 151111( زٜٓاض٠نـ٣١، نـطز٠ٚٚ بـ١ )   111111)

      َٞ ــ ٍَ زٚٚدــاض ثــاض٣٠ ي َٝهسا ٜــإ نــ١َن يــ١ زٚٚ غــا بــ١آلّ ع١َ١يٝــ١ٕ ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ َٛساَٝــ١، يــ١ َــا٣٠ٚ غــاَي
َٝه٢ ظؤض ظٜـاتط٣ يـ    َٞ يـ١        ٠ٚضز٠طري٣َ، ٜإ ٠ٚنٛ ١َبًـ١غ َٝػـتا َٛساَٝـ١ى بهـ َٞ ٠ٚضز٠طـري٣َ، ٜـ١ع٢ٓ ١٥طـ١ض ٥

        ( َٔٝ َٝيَن، بـيَب بـ١ َٛسـا٢َ ز٠َيـ ( 111111ؾ١ضٜه١نسا بيَب ب١ َؿاٚض٣ قا٢ْْٛ، ٥ٝػتٝؿـاضات٢ قـا٢ْْٛ بـؤ بـ
َٝٓسض٣َ ٜإ ) َٞ ز٠غ َٝٓسض٣َ، ي١ غ١ض٣ غاَيٝؿسا ن١ ز٠ن٢َ ١ٜٚ١ٖن٣١ تـاظ٠  151111زٜٓاض٣ ي َٞ ز٠غ ( زٜٓاض٣ ي

َٝــط٠زا ١ٖغــت 111111ٛيع٠َــ١ بــ٠ٚ١ف زٜػــإ )بهاتــ٠ٚ١ نــ١ َ َٝٓسض٣َ، ٜــ١ع٢ٓ ١٥َــ١ ي ( زٜه١ؾــٞ يــَٞ ز٠غــ
َٝسا١ٜ ي١ال١ٜٕ ١َدًٝػٞ ْٝكابـ٠ٚ١، بـؤ ثـاض٠     َٝٓا٢ْ غَٛيت٣١ ت َٝو ي١ ب١ناضٖ ز٠ن٣١ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ب١ِضاغت٢ ١ْٚع

ًَـ           َٞ، يـ١ زٚاٜـٞ ب َٜه٢ ٖـ١ب َٝري ١٥َـ١ بـؤ   ظٜازنطزٕ، بؤ خؤ ز٠َٚي١َ١ْـسنطزٕ، نـ١ ١٥َـ١ ؾٝعًـ١ٕ ١٥طـ١ض ثاغـاٚ
          َٞ قٓسٚقٞ ت١قاعٛز٣ ٚ بؤ ١٥ٚاْـ١، بـ١آلّ ي١الٜـ١ن٢ تطٜؿـ٠ٚ١ ٥ٝػـتٝػ يٞ ٥ٝؿـٞ َٛسا١َٝناْـ١، بؤٜـ١ ز٠بـ
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َٞ ١ْ نـ١باب، َـٔ َٛسـاَٞ     َٜو بهات ١ْ ؾٝـ بػٛٚت َٞ، ٚ ناض ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ٥اطازاض٣ ١٥ٚ ١َٚظٚع١ ب
ــ١ )   ــاَيٞ ٚا ١ٖٜ ــٔ غ َ َٞ ــ ــ٠ٛ، ز٠َي ــَٞ ز911111٠ٚاّ زٜ ــٛا   ( زٜٓــاضّ ي ــ١ خ ــ١، ١٥َ ــت٢ ْٝكاب ــ١ يٝػ َ١٥ ،َٔٓٝ ــ غ

َٞ به١ٜٔ، غٛثاؽ. َٜكط٣ ي ١َُٝ ض ٥ َٞ  ١َٖيٓاطط٣َ، ٚ َٛخايؿٞ ٥ٝٓػاؾ١ َٛخايؿٞ ع١زي١، ٚ ز٠ب

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ظن١ٝ خإ،

َٜع ظن١ٝ قاحل عبسارتايل:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝبٝٓٝــ١نا ٖــ٣١  َٜتــ١      َــٔ ت َٝهــ٢َ، نــْٛه١ َــ١دازَي ع١َــ١يٞ زا ْٛٚنــ١ ٥ــ١ظ ١ْٚعــ١ ت١عاَٛيــ١ ز غــ١ض بِططــا ٥
َٝت١ نطٕ، ١٥ط١ض نؤَجاْٝا١ٜنا ْٝؿتُٝا٢ْ بٝذي، ٜإ بٝا٢ْ بٝذي،  َٜب١غَك ز ط١ٍ ستا١َٝى ب بهاض٥ٝٓإ، نٛ طط

َٝؿـٓٝاض نـ١ّ نـٛ ٥ـ١ظ بِطط١ٜـ١ ْـ١ََٝ           َٜـسا ٥ـ١ظ دـاض٣َ ث َٝط٣َ ٥ٝؿهاي١ى ٜا ٖـ٣١، ٖٓس َٝذي، نـْٛهٛ ز  ب١ؽ ٍ ظ ٓ
َٞ دـؤض٠ ستاَٝـا٢َٜ ٖـ١ٟ،           َٝـت ستـا٢َ زظاْـٔ نـٛ َـ١ غـ ع١َ١يسا ٣١ٖ، ٚ ١٥ط١ض ٖاتٛ َا ش٣ ١َٖٛٚ ١ٖظازَي ٜ
َٜب١غـت٢َ            َٝٓـطاٚ، ١٥طـ١ض ٖـاتٛ طط َٝـت نـاضا، َـ١ٜا ٖـ٣١ ضاٖ َٜصناض َـ١ ٖـ١ٟ ٜ ١َساَٝا٢َٜ ١َ ٣١ٖ ١َساَٝا ضاٚ

َٜصناض بٝذي َٜٞ ضاٚ  َٞ َٜب١غت ز ط١ٍ ستاَٝ ١ْى ط١ٍ ١ٖض ستا١َٝن٢ ز٣ بٝذي، ب ض٥٠ٝا َٔ ثن  به١تٔ، ب١ً طط
   َٞ َٝٓذ٢َ  نٛ زٜػإ ز٠زت١ ٍ ط١ٍ ظـ٢، َـ١داي َٝذي د٢َٗ خؤ ططٜذي، ْٝػب١ت بِططا ز٣َٚٚ: ٜإ ش٣ َازز٣َ ث زؾ

َٞ خَٛايٞ بٝذي ) َٜت١ بهاض ٥ٝٓإ، نٛ بؤ ١٥ط١ض ٜ (بٝذي، ١٥ط١ض بٝا٢ْ بـٝذي ٜـإ   111111ع١َ١يٝسا ْٛٚن١ ز
َٜـس٠        181111 )٢ٖ ْٝؿتُٝا٢ْ بٝذي َٝـت ثطغـٝاض نـ١ّ، بٛنـ٢ ٥ـ١ظ ظ ١َٓٝ ٠ٚضططتٔ، َـٔ زظ َٜٞ ش٣ ت ( زٜٓاض، 

َٝـسا ١ٖٜـ١، ١٥طـ١ض ضْٚٚهطزْـ٠ٚ١ن٢ غـ١باض٠ت بـؤ ٜـ١ن٢ بس٠ْـ١ َـ١،              ب١ْٚٛ ظ٢ ثطؤش٠ ٜـإ ظـ٢ ٖـ١َٛاض نطزْ
 غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ  ناى خٛضؾٝس،

 َٜع خٛضؾٝس عظيس غًِٝ:ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝت             َٝو يـ١ ١َضدـ١نإ ٠ٚ١٥ٜـ١ بهـ ٢ََٜٓ، ٜـ١ن َٝو يـ١ّ نٛضزغـتا١ْ سـ١ظ بهـات نؤَجاْٝاٜـ١ى زاسيـ١ظض ١ٖض ن١غ
ــ١ٚ         ــٞ ٥ ــصناض٣ ض٠مس َٜ ــ١ ضاٚ َٝت ــ١ ز٠ب ــ١ٚ َٛساَٝ ــات، ٚ ٥ ــ١ى به ٍَ َٛساَٝ ــ١ ــس ي١ط ــاَري ع١ق ــ٣١ َٛس ْٝكاب

َٞ ٠ٚ١٥ زا١َظضاْسْ ٢ ؾ١ضٜه١ ١َساي١، ٖات٢ٓ ١٥ّ ب١ْس٠ زٚٚباض٠ بؤ ن١ٝٝ؟ ؾا٥ٝـس٣٠ نـ١ٝٝ؟   ؾ١ضٜه١ٜ١، ب١ب
بؤ َٛسا١َٝنإ ٚ بؤ ْٝكاب١، ٠ٚ١٥ ١ٜى، زٚٚ: ثاض٠ ٠ٚضططتٔ ضاغـت١، ٖـ١َٛٚ ْٝكاب١ٜـ١ى، ٖـ١َٛٚ ز٠ظطاٜـ١ى      
َُٝـ١     َٝه٢ ع١َ١يٞ ١ْٝ، ٜـ١ع٢ٓ ضاغـت١ ٥ َٜٝٛػت٢ ب١ ثاض٠ ١ٜ١ٖ، ب١آلّ ١ٖض ثاض٠ ظٜازنطزٕ ي١ غ١ض خ١َيو ؾت ث

َٝري به١ٜٓـ١ ) ز ًَ ( ٖـ١ظاض زٜٓـاضٜـ، بـ١ؽ ٥اٜـا ١٥َـ١ ١َعكٛيـ١ ١َْتكٝـ١،        ٠511تٛاْري ز٠غت ب١ضظ به١ٜٔ ب
َٝٓاطـ١ّ، ثاض٠ٜـإ     َٝٔ ثاض٠ ي١ غ١ض خ١َيو ظٜاز به١ٜٔ، ب١ٖا١ْن١ ن١ٝٝ؟ َٛب١ِضِٜط ن١ٝٝ؟ َـٔ ت ١َٖٛٚ داض٣َ ب

َٞ ثاض٠ٜإ ١ٜ١ٖ ٚ ٕ، ي١ خ١َيو ٠ٚضز٠ططٕ، ي١ ت١غـسٜكٞ  غاآل١ْ ثاض١ٜ٠ن٢ ظؤض ي١ َٛساَري ٠ٚضز٠طط ،١ْٝ، ب١َي
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( ٖـ١ظاض زٜٓـاض،   111َٛعا١َالت ٠ٚضز٠ططٕ، ١ٖض ظٜازنطز٢ْ ثاض٠ ي١ غ١ض نؤَجاْٝانإ ٚ يـ١ غـ١ض خـ١َيو ٚ )   
( زٜٓاض، ٠َٚي ٖـٞ ْـاظاب ٜـ١ع٢ٓ ٖـٝض     211111( زٜٓاض، به١ٜٓ١ )151111( زٜٓاض ٚ )151111به١ٜٓ١ )

 ١َعكٍٛ ١ْٝ، غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜ  ع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ  ناى د ٍ،

َٜع د ٍ عًٞ عبساي١ً:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

    ٚ ،َٞ ٢َُٜ نٛضزغتإ ٚا٣ نطز٠ٚٚ ٖـ١يٞ نـاض ظؤض بـ زٜاض٠ ب١ْٝػب١ت ١ٜن٠ٚ١َ١ زٜاض٠ ط١ؾ٣١ ٥ابٛٚض٣ ي١ ١ٖض
َٞ، ب١تاٜبــ١ت٢   َٞ، ٚ ؾــ١ضٜهات٢ ١٥دٓــ١بٞ بــ عكــٛز٣ ْــ١ٚت ٚ عكــٛز٣ غــاظ ٚ ٥ــ١ٚ ؾــتا١ْ ٥ٝػتٝػــُاض ظٜــاز بــ

ــ١ضٜهات٢       َٞ، بــ١آلّ ؾ ــ١ب َٞ َٛســا٢َ ٖ ــ َٝٔ ز٠ب ــ ــ١ضٜه١ ٠ٚت١ْٝ١نــ١ف نــ١ ز٠َي ــٔ الّ باؾــ١ نــ١ ؾ ي١ب١ض٥ــ٠ٚ١ َ
َٞ، بـ١آلّ َٛسا١َٝنـ١ف ب١ِضاغـك ١٥طـ١ض بـٛتط٣َ          َٜـت َٛسـاَٞ ٖـ١ب ) َاع قااَٞ ذات خا ٠    ١٥د١ٓبٞ ن١ ز

َٝه٢ باؾن٠، نْٛه١ ب١ِضاغت٢ عكٛزٚاختؿاف   َٝؿ١نإ، ٚ ظؤضب٣١ شَـاض٣٠   ؾت َٝػتا ٚا٣ نطز٠ٚٚ ظؤضب٣١ ن ٥
َٜع٠ضإ، خ١َيو ١ٜ١ٖ ٥ٝدتٝػاغٞ ث١ٜانطز٠ٚٚ، ١ٜ١ٖ يـ١ ز٠عـا٣ٚ ؾ١خػـٞ ٚ ١٥ًٖٝـسا ١ٖٜـ١، يـ١ ز٠عـا٣ٚ         ثاض

َٝه٢ باؾـ١، ٚا   ) َع قاَٞ ذات خ ٠ ٚاختؿاف  ن١ٜسٜسا، ١ٜ١ٖ ي١ ز٠عا٣ٚ د١ظا١ٝٝ٥، ٚ ١َ١٥ف بهط٣َ  ؾـت
َٝت َٞ ز٠ط١ّ ٚاظح ب َٞ، زٚٚ: ب١ْٝػب١ت ثاض٠ن١ ن١ زاْطا٠ٚ، زٚٚ ؾ١ضت٢ زاْطا٠ٚ، ١ٜنـ١ّ ٠ٚ١٥ٜـ١    ت ٚ َٛال٥ِٝ ب

َٞ ي٠ٚ١، ب١ِضاغـت٢ يـ١ٚ   11ي١ٚا١ٜ١ْ ١٥ٚ ثاض١ٜ٠ ) )ع٢ً إٔ ال ٜكٌ %( ١َؾ٠ٛض٣٠ قاْْٛٞ ٚ 11) %( ن١ ظٜاتط ب
َٝو به١ٕ، ب١ِضاغت٢ ٠ٚ١٥ ١ّٖ ي١ ) )ال ٜكٌ  %( ٚ ١ّٖ ي١ 11زٚٚ ساَي١ت١ س١ظ ز٠ن١ّ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ت١ٚاؾٛق

َٝهسا، غٛثاؽ. َٝت٠ٚ١ ي١ ؾت  ٠ٚ١٥ زٚٚ ١َضد١ ي١ٚا١ٜ١ْ ق١ت نؤ ١ْب

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ْاغو خإ،

َٜع ْاغو تٛؾٝل عبسايهطِٜ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜع٠ضإ ١َ١٥ن١ْس غاَي١ ٥ٝؿ ٢ خؤ٣ نطز٠ٚٚ، ١٥ّ غ١ْسٜها١ٜ بؤ ٣٠ٚ١٥ غ١ضب١خؤٜٞ بـؤ  زٜاض٠ غ١ْسٜها٣ ثاض
َٜع٠ضإ ز٠ناتـ١    َٝه١، بؤ١ٜ ١٥ّ زاٖاتا١ْ نؤ ز٠نات٠ٚ١، ٥اٜا بؤ ٣٠ٚ١٥ ن١ ثـاض َٜٝٛػت٢ ب١ غٓسٚق َٜع٣َ ث خؤ٣ بجاض
َٝكـ٣١ غـ١ضصت٢ َـٔ بـٛٚ ب١ِضاغـت٢ يـ١                َٜٓا١ْ ز٠ٜـرِب٣َ، بـ١ؽ ٥ـ٣٠ٚ١ د ١٥ْسا٢َ خـؤ٣ ٜـاخٛز يـ١ّ دـؤض٠ ؾـٛ

٠َٛٝ ن١ غ َٜٓ َٜه٢ ظؤض بـ١ ظٜـاز٣ ز٠ظاب، ١َغـ١ي١ٕ بـؤ صيْٛٚـ١ ١٥َـ٣١        زٚ ١ٜط٣ ١٥ّ ت١عسٜ ١ْ ز٠ن١ّ، ١ْٖـس
َٜٝٛػـت١ بـ٠ٚٛ،              َٝؿـن ٖـ١ض ث ؾ١ق١ض٣٠ ١ٜن١ّ ن١ ت١عـسًٜٞ نـطز٠ٚٚ، تـ١ْٗا ٜـ١ى دًَٛـ٣١ ظٜـاز٠، ١٥طـ١ض ْـا ث

َُٝــ١ بٝهــ١ٜٔ بــ١   )عًاا٢ ٖــ١ض َٝػــتا ٥ َٝو ْٝــ١ ٥ َٛٚ ٖــ١ض ؾــ١ضظ بــ٠ٚٛ يــ١ غــ١ض ٖــ١  )عًاا٢ ،بــ٠ٚٛ، ٜــ١ع٢ٓ ؾــت
َٝػتا ٠ٚ١٥ْس٣٠ َٔ بعاب ن١ ت١خ١ضٚد٢ نطز٠ٚٚ ٖـ١ض   َٞ، َٛساَٝـ تا ٥ َٝو ن١ َٛساَٞ خؤ٣ ١ٖب ؾ١ضٜهات
ــو ١ٖٜٚــ٣١ غــ١ْسٜها٣     َٜ َٜع٠ض َٜع٠ضإ، ٜــ١ع٢ٓ ٖــ١ض ثاض غــاآل١ْ ١ٖٜٚــ٣١ تــاظ٠ نطزؤتــ٠ٚ١ يــ١ غــ١ْسٜها٣ ثــاض
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َٜع٠ضا٢ْ ١ْب٠ٚٛ، ١ْٜتٛا٠ْٛٝ َٛساَات بها، ١ْٜتٛا٠ْٛٝ يـ١ ْٛٚغـٝٓك١ناْسا   َٝه٢ تـاظ٠       ثاض ٥ـٝـ بهـا، ١٥َـ١ ؾـت
َٜع٠ضٟ بهـا، ٜـ١ع٢ٓ    َٞ، ١ْٜتٛا٠ْٛٝ ثاض َٜو ١٥ط١ض ٣١ٜٚ١ٖ غ١ْسٜها٣ ١ْب َٜع٠ض َٝهٝـ ن١ َازاّ ١ٖض ثاض ١ْٝ، نات
َٝػـتا تـ١ْٗا ٜـ١ى           َٜٝٛػت ب٠ٚٛ، ٖـ١ض ٥ـ١ٚ َٛسا١َٜٝـ١ نـ١ ١ٖٜٚـ٣١ ١ٖٜـ١، ٥ َٝو  ن١ َٛساَٞ ث ١ٖض ؾ١ضٜهات

َٞ ت١غـذٌٝ    د٣١ًَٛ ظٜاز نطز٠ٚٚ ي١ ؾ١ق١ض٣ ١ٜن١َسا،  َٞ )َػذٌ ؼي دسٍٚ ايٓكاب١( ٜـ١ع٢ٓ ز٠بـ ١٥ٜٚـ ز٠َي
َٝؿـن ١٥ْـسا٢َ غـ١ْسٜها٣      َٞ بهط٣َ، ١٥طـ١ض ث َٜع٠ضَإ ١ٜ١ٖ ٥ٝؿ٢ ث َٞ ي١ د١ز٠ٚيٞ ْٝكاب١، ٥اٜا ١ُٝ٥ ثاض نطاب
َٜٓٝتــ٠ٚ١ ٥ٝشػــاؽ ز٠نــ٣١ ٥ــ١ّ   َٝػــتا نــ١ ت١عس١ًٜنــ٣١ ز٠خٛ َٞ، ٜــ١ع٢ٓ ٥ــ١ّ د١ًَٜٛــ١ ٥ َٜع٠ضإ ْــ١بٛٚب ثــاض

َٝؿـن ٖـ١ض     غ١ْسٜها٣ ثاض َٝهسا نـ١ ث َٜع٠ضا١ْ خؤٜإ زاْٝؿتٕٛٚ بؤ ٣٠ٚ١٥ ز٠غ١آلت٢ خؤٜإ ظٜاز به١ٕ، ي١ ؾـت
َٜع٠ضإ بٛٚ،  َٝؿن ت١غذٌٝ ب٠ٚٛ، ١ٖض ١ٖب٠ٚٛ، ْا٣ٚ ١ٖض َٛسا١َٝنإ، ْا٣ٚ غ١ْسٜها٣ ثاض ٚا ب٠ٚٛ، ١ٜع٢ٓ ث

َِٜط٣٠ ظٜاز ن طز٠ٚٚ، ؾ١ق١ض٣٠ ز٠ّٚٚ: تؤ يـ١  ١ٖض غاآل١ْ ثاض٠ٜإ زا٠ٚ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ ؾ١ق١ض٣٠ ١ٜن١ّ ت١ْٗا ١٥ٚ ز
َٝط٠ ن١ غ١ٜط٣ ز٠نـ٣١ ٚا ز٠ظاْـٞ ٥ـ١ٚ غـ١ْسٜها١ٜ بـ١ؽ      11) َٜت ظٜاز ز٠ن٣١، ي %( بؤ ظٜازنطز٠ٚٚ، ٥ٝن بؤ ز

%(٣ ؾ١ضٜهات ٚا ١ٖغـت ز٠نـ١ّ ٥ـ١ّ ثاض٠ٜـ١ يـ١ ؾـ١ضٜهات       ٥11ٝؿ٢ ١ٜ٠ٚ١٥ ثاض٠ ظٜاز بها، ١ٜع٢ٓ نؤٕ ي١ )
َٝـٞ يـ١ )   ز٠بِط٣َ، ٚا ْٝـ١، َـازاّ يـ١ ؾـ١ضٜهات٢ ز٠بـِط٣،      %(٣ ٥ـٝن بـؤ ٖـات٣ٚٛ ت١سسٜـس٣ ز٠نـ٣١، خـؤ       11ز٠َي

َٝـٓر          َٝـو ٚ ث َٝٓر غ١ز ١ٖظاض زٜٓاض ز٠نا، قابًٝـ١ ٖـٝض ؾـ١ضٜه١ٜ١ى ْٝػـب٣١ ثاض٠نـ٣١ يـ١ ًَٝؤْ َٝو ٚ ث ًَٝؤْ
َٞ، ١ٜع٢ٓ زاْا٢ْ ١٥ّ ْٝػب١ ٚ ؾت١ َـٔ ١ٖغـت ز٠نـ١ّ ت١عـسٌٜ ٚ ؾـت١ن١ ظٜـاز٠،        غ١ز ١ٖظاض زٜٓاض ن١َن ب

 ٢٥ َٔ ظٜاز٠، غٛثاؽ.١٥ّ َازز١ٜ٠ ب١ ض٠

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ غؤظإ خإ،

َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

٠َٜٛب١ضاٜـ١ت٢ ٜاغـاٜٞ        َٞ ب١ِض َٝؿسا بطاز٠ضاْٝـ باغٝإ نـطز، ٖـٝض نؤَجاْٝاٜـ١ى بـ١ب َٝػتا ي١ ث ١َُٝ ٥ َٝكَٛإ ٥ ب
١ًَٕ زا٥ـري٣٠ قاْْٛٝـإ ١ٖٜـ١،      ١ْٝ، ١ٜع٢ٓ زاْاْط٣َ َٞ، ١٥غـ َٞ ٜإ ١٥ط١ض ؾ١ضٜهات٢ ط١ٚض٠ بـ َٝو ب ، ١٥ط١ض ن١غ

َٞ ز٠نــط٣َ،  َٝبــ١د َٜكــ٣١ ٥ــ١ٚ زا٥ــري٠ قاْْٛٝــ٠ٚ١ د َٜتــ١ بــ١ضز٠َٝإ يــ١ ض نــْٛه١ ٥ــ١ٚ ٖــ١َٛٚ باب١تاْــ٣١ نــ١ ز
َٝـط٠زا ؾـ١ضٜهات٢ ٥     ١دٓـ١بٞ نـ١   غ١باض٠ت ب١ ؾ١ضٜهات٢ ١٥د١ٓبٞ ٚ ٠ٚت١ْٞ ٚشيإ َٛساَٝإ ١ٖٜـ١، بـ١آلّ ي

َٜٝٛػـت٢ بـ١ َٛسـا٢َ خؤَـإ ١ٖٜـ١، َـٔ خـ١َيو ز٠ْاغـِ           َٝط٠، بؤ ١٥ٚ ت١عإٚ ٚ ت١ْػٝك١ ١َٖيب١تـ١ ث َٜت١ ٥ ز
َٝـط٠ ١ْٜـ١ٜٔ باغـٞ            َُٝـ١ بـؤ ي َٝه٢ ٥ٝذكـاض ظؤض ظؤض ٠ٚضز٠طـط٣َ، ٥ َٛسا٢َ نٛاض ؾـ١ضٜه٣١ عُٝ قـ١، ١َعاؾـ

َٜكـ  َٞ ت١ٚظٜ  ز٠نط٣َ، ي١ال١ٜٕ ْٝكاب٠ٚ١، ض ١ ْـ١زض٣َ بـ١ٚ َٛساَٝاْـ١ نـ١ َٛؾـا٠ٚض٣٠      ع١زاي١ت به١ٜٔ، ن١ نات
٢َٜ ١ٜ٠ٚ١٥ ؾ١ضٜه١ٜ١ى  َٞ نا٠ِٚض َٞ ٚ زٚٚ غاَيٝـ ز٠ب َٝهٝـ ز٠ب قا٢ْْٛ ي١ ؾ١ضٜه١ٜ١ى ظٜاتط بٔ، ١َٖا١ْ غاَي
َٜع٠ض٠ن١، ١َٖٛٚ ضؤش ٥ٝؿـٝإ   َٝه٢ ٥ٝعاؾ١ٝ بؤ ثاض َٞ به١ٕ، نْٛه١ سيا٣َٚ١ْ ٚ ١َْا٣َٚ١ْ ١َ١٥ زاٖات ت١نًٝؿ٢ ي

َٞ، ١َ١٥ ت١ْ َٝٞ ْاب ٗا بؤ ١َؾ٠ٛض٣٠ قا١ْْٝٛ، ١ٜ١ٖ ٣١٥ ْاغِ ٠ٚنًٝٞ نٛاض ؾ١ضٜه٣١ ط١ٚض١ٜ٠، خؤ٣ باغٞ ث
َِٝ ثاض٠، غٛثاؽ.11111نطز٠ٚٚ ي١ال٣ َٔ، ٚت١ٜٚٛت٢ َاْك٢ ب١ )  (١ٖظاض زؤالض ْاَي
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َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ غؤظإ خإ، ز٠طط٣َ؟  ب١آلّ غؤظإ خإ ١٥ٚ ؾ١ضٜه١ٜ١ بؤ خؤ٣ ٥اظاز ١ْٝ ض ١َسا١َٝى

َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٞ ٥ــ١ٚ     َٜكــ٣١ ْٝكاب٠ٚ١ٜــ١، بــؤ ي١َــ١ٚ زٚا ١٥طــ١ض ْٝكابــ١ ٥ــ١ٚ نــاض٣٠ نــطز، ز٠بــ َٝط، ٥ــ١ٜٚـ ٖــ١ض يــ١ ض ْــ١خ
َٞ ت١َػٌٝ بهات، ١َب١غت ِ ١ٜ٠ٚ١٥ ٥ٝشتٝهاض٠ ال ببات، بٝها ب٣٠ٚ١ ن١ ١٥ٚ َٛسا١َٝ ي١ ١ٜى ؾ١ضٜه١ ١ْتٛاْ

ــ١ زاٚا٣          ــ١ع٢ٓ ب ــ١ّ، ٜ َٜو ز٠ن ــٝاض ــط٠ ثطغ َٝ ــٔ ي ــ١ت٢ ز٠ّٚٚ: َ ــ١ باب ــ٣١، ي ــ١ِٜط٠ٚ به ــ١ت ث ــ٣٠ٚ١ ع١زاي ــؤ ٥ ب
َٝـسا٢ْ         َٝـت، ب١ضاَبـ١ض بـ١ ث َٝـط٠زا ز٠ٚض٣ ١َنتـ١ب ع١َـ١ٍ ز٠بٝٓ َٝبٛضز٠ٚ١ْ ن١ ١٥ٚ قػ١ٜ١ ز٠ن١ّ، ْٝكاب١ ي ي

َٜـو ٠ٚضز٠طـط٣َ نـ١ يـ١ )     َٞ ٥ـ١ٚ يـ١ )    %(11َٛسا١َٝى ن١ ١َؾٛض٣٠ قا٢ْْٛ ز٠زات، بِط %(ٜـ١ يـ١   11ٜـ١، ٚ ْـاب
َٞ ٚ ٜاخٛز ي١ )151111) َٞ، ٥اٜـا ٥ـ١ّ ثاض٠ٜـ١ نـ١ ٠ٚضز٠طـط٣َ يـ١       251111( زٜٓاض ن١َن ب ( زٜٓاض ن١َن ب

َٝه٢     َٞ ظٜاز ز٠نات؟، ٜـإ تـ١ْٗا زاٖـات ١٥صتاَٞ ١٥ّ ١َؾٛض٠ت١ قا١ْْٝٛ بِط٣ ت١قاعٛز١ٜن٣١ ١٥ٚ َٛسا٣١َٝ ث
َِٝ بـا )  طؿت١ٝ، ١٥ط١ض بِط٣ ت١قاعٛزٟ َٛسا١َٝن َٞ ظٜاز ز٠نات، َٔ ز٠َيـ َٞ، بـ١آلّ     ٣١511 ث ( ٖـ١ظاض زٜٓـاض بـ

َٝت٠ٚ١ قـٓسٚق٢ ْٝكابـ٠ٚ١، ٥ـ١ٚإ          َٞ ظٜـاز ْانـات، ن١ٚاتـ١ ز٠نـ ١٥ط١ض بِط٣ ت١قاعٛز١ٜن٣١ ١٥ٚ َٛسا٣١َٝ ثـ
َٞ ظٜاز ز٠ن١ٕ، ١َضز ١ْٝ َٔ ١٥ط١ض َٛسـاَٞ مب، تـ١قاعٛز    َٞ ظٜاز ز٠ن١ٕ ٚ ٢ٖٓٝ خؤٜا٢ْ ث ١ْؾط٣ خؤٜإ ث

َٞ ٥ـ١ٚ ) مب، ي١ال َٞ ت٥١ػـري بهاتـ١ غـ١ض       251111ٟ ؾ١ضٜه١ٜ١ن٢ ١٥د١ٓبٞ ناضّ نطزب ( زٜٓـاض٠ّ، غـاآل١ْ زابـ
َٜت٠ٚ١، ١٥ٚ بـِط٠ ثاض٠ٜـ١،    َٞ ١َ١٥ ١ٜى ال بهط َٞ، ز٠ب )ؼتطاب  ت١قاعٛز١ٜن١ّ، ١٥ط١ض ت٥١ػري ١ْنا بؤ بٝإ ز٠َ

ٕ به٠ٚ١ْ١، نـْٛه١ َـٔ قبـَٛيِ    ٜاخٛز ْا؟ َٔ زاٚاناضّ ي١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ بؤَإ ضٚٚ  غساض لكاعد احملاَٞ 
ْٝــ١ خــؤّ ثاض٠ٜــ١ى بــس٠ّ بــ١ ْٝكاب١ٜــ١ى غــاآل١ْ يــ١ غــ١ض ١ٜٚ١ٖنــ١ف ثــاض٠ ز٠ز٠ّ بــؤ تــاظ٠ نطزْــ٠ٚ١، بــؤ    
َٝه٢ تـط    َٝيَن ي١ ت١قاعٛزٜؿسا ٠ٚنٛ ٜـ١ن َٞ بػ ١َؾٛض٠ت٢ قا٢ْْٛ ن١ َٔ ز٠ٜس٠ّ ب١ نؤَجاْٝا١ٜى، ١ٖض ثاض٠ّ ي

َٞ، بؤ١ٜ َٔ َِٝ ظؤض ب١ زٜك١ت٠ٚ١ زٜطاغـ٣١ بهـ١ٕ    ٠ٚضططّ ن١ ٖٝه٢ ١٥ٚ ؾتا٣١ْ ١ْنطزب َٝط٠زا ب١ِضاغت٢ ز٠َي ي
َٝري ٚ ٠ٚآلَٝؿِ بس٠ٚ١ْ٠، نْٛه١ س١ظ ز٠ن١ّ بعاب نؤ١ْ ١٥ٚ ١َغ١ي١ٜ١، غٛثاؽ. ًَ َُٝإ ب  ٚ ث

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ  ناى عبساي١ً،

َٜععبساي١ً ستُس اَري:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١  َإ.ب١ِض

  َٞ ثطغٝاض٣ غ١ض٠ن٢ ي١ّ َازز١ٜ٠ ١ٜ٠ٚ١٥، ٥اٜا ١َ١٥ ٥ٝؿنان١ ٜإ ظ٠ضٜب١ٜ١؟ ١٥ط١ض ٥ٝؿنان١، ٥ٝؿترياى ز٠بـ
َٜع٠ضإ به١ٜٔ ب١ غ١ْسٜهانا٢ْ تط، ٜاخٛز ب١ٚ  َٝه٢ ض٠َعٟ ب٢َ، بٛ صي١ْٚٛ ١٥ط١ض ب١ضاٚضز٣ غ١ْسٜها٣ ثاض ؾت

َٝه٢ ز٠ض َٜع٠ضاْٝؿ٠ٚ١ٕ، باظضطاْ ٠د١ ٥ُٝتٝاظ ن١ غاآل١ْ ١ٜٚ١ٖن٣١ ٣َْٛ ز٠ناتـ٠ٚ١  ؾ٦ٝا٣١ْ ن١ ي١ غ١ض٣ٚٚ ثاض
( 111( ١ٖظاض زٜٓاض ز٠ات، َٛسا١َٝى ن١َن٢ٜٓ )115( ١ٖظاض زٜٓاض ٥ٝؿناى ز٠زات، ز٠ض٠د١ ١ٜى )165)

ــ٢ )  ــ١ظاض ز٠زات، ظؤضتطٜٓ ــ١ضٜه٣١      451ٖ ــٛاض ؾ َٝيَن، ن ــ ــ١بٞ ب ــ١ضٜه٣١ ١٥دٓ ــ١ ؾ ــا ن ــ١ظاض ز٠زات، ٥ٝٓذ ٖ )
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َٞ، ز٠نات١ ١ٜى ًَٝؤٕ  َٞ قـات٢     ١٥د١ٓبٞ ١ٖب زٜٓاض، ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ ١َب١ًغ٣١ ن١ َٛساَٞ ز٠ٜـسا زٚٚ قـات ٚ غـ
١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ب١ضظتطٜٔ ؾ١٦ٝ ي١ نؤ١ََيكا ز٠ٜسا، ي١ب١ض٠ٚ١٥ َٔ ثِٝ ٚاٜـ١ تـ١داٚظ٣ ٥ٝؿـتريان٢ نـطز٠ٚٚ، بؤتـ١      

( ٖــ١ظاض زٜٓــاض ز٠زا، ٚابــعاب ١٥طــ١ض َــٔ بــ١ ١َٖيــ١  11ظ٠ضٜبــ١، زنتــؤض ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ َــٔ ثطغــٝاضّ نــطز٠ٚٚ ) 
َٜت٠ٚ١ زا١ْنٛٚمب َٝبهط َٝؿٛٚ تط٣ ي َٜت٠ٚ١ ال٢ْ١ٜ ن١ّ ٠ٚنٛ ث َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ١٥ّ ١َب١ًغ١ ن١ّ بهط ، بؤ١ٜ َٔ ث

( ٖــ١ظاض زٜٓــاض، ٚ غــ١باض٠ت بــ٣٠ٚ١ َٛســا٢َ ٥ــ٠ٚ١ ت٥١ٝــس٠ ْــ١ى ٠ٚنايــ١ت،   211(ٖــ١ظاض زٜٓــاض بــ١ )111)
َٞ، بـ١آلّ ٠ٚنـٛ ٥ـ١ٚ ت٥١ٝـس٠ قـا٢ْْٛ      51َٛسا٢َ سِٛض٠ ي٣٠ٚ١ ن١ ت١ٚن٢ًٝ ) ساَات ت٥١ٝـس٣  َـ١ ( ؾ١ضٜه١ ب

َٞ، غٛثاؽ. ١ٜٟن١نطز٠ٚٚ، نٛاض ؾ١ض  ب

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
َٝؿ١ٚا،  ؾ١ضَٛٚ  ناى ث

َٝؿ١ٚا تٛؾٝل َػسٜس: َٜع ث  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝؿن زاٚا٣ ٥ًٝػا٣ ١٥ٚ َازز٠ٜإ نطز٠ٚٚ، نْٛه١ َ َٜعا٣١ْ ن١ ث ٍَ ١٥ٚ ب١ِض َِٝ ٚا١ٜ ١٥ط١ض َٔ ٖاِٚضاّ ي١ط١ ٔ ث
٢ََٜٓ ز٠ْكُإ بؤ زا،  َٝؿٛٚتط به١ٜٔ، ن١زٚ َٜه٢ َازز٣٠ ث  غ١ٜط

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
َٝؿ١ٚا، ١٥ط١ض ٥ٝذاظ٠ بس٣٠، تؤ زاٚا٣ ٥ًٝػا ز٠ن٣١، زٚٚ ن١غ٢ تطٜـ زاٚا٣ ٥ًٝػاٜإ نطز، ١٥ط١ض  ٠َٚي  ناى ث

َٝؿ١ٚا،٥ًٝػا بهط٣َ َْٛاق١ؾ٣١ بؤن٢ به١  ٜٔ، ؾ١ضَٛٚ  ناى ث

َٝؿ١ٚا تٛؾٝل َػسٜس: َٜع ث  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝؿـٛٚتط٣،             ٍَ َـازز٠ٟ ث َٝو ١ٖٜـ١، ي١طـ١ نْٛه١ ١٥ٚ َازز٠ٜـ١ ١ٖغـت ز٠نـ١ّ تـ١ْاقٛظ ١ٖٜـ١، ٜـ١ع٢ٓ زش ٜـ١ن
َٜع٠ض٣ بٝا٢ْ ب١ض٠ظا١َْس٣ ١٥صت٢ْ١َٛ غ١ ١َُٝ بامسإ ي٠ٚ١نطز، ن١ ثاض َٝؿٛٚتط ٥ ْسٜها بؤ٣ نْٛه١ َازز٣٠ ث

  َٞ َٜــت ٚ ض٠مســ٢ ٜاغــاٜٞ يــ َٜــو غط َٝو نــؤ١ْٝت٢ ناضنطز١ْنــ٣١ ض َٜع٠ضاٜــ١ت٢ بهــات ب١َــ١ضد ١ٖٜــ١ نــاض٣ ثاض
     َٞ َٜـيَن، َٛسا١َٝنـ٣١ ز٠نـ َٝط٠ ناض ز٠نات س١شي١ٕ َٛسا٢َ خـؤ٣ ز َٟ ي َٜه١ٜ١ى ز ٠ٚضبكري٣َ، ن١ٚات١ ن١ ؾ١ض

َٜه٢     َٝـٞ ٥ٝذبـاض٣ بهـ٣١ يـ٣٠ٚ١ نـ١        ض٠ظا١َْس٣ ٠ٚضز٠طط٣َ ي١ غ١ْسٜها، ض دا٥ٝع بـ٠ٚ١ ز٠نـات تـؤ دـاض تـط ب
َٜع٠ض٣ تط ٖـ١َيبكط٣َ، ٚ ٖـ١ض٠ٖٚا    َٛساَٞ ١ٜ١ٖ، ض٠ظا١َْس٣ ٠ٚضططت٠ٚٛ ي١ ْاٚ خؿت٣١ تؤَاض٣ غ١ْسٜها ثاض
َٜـص٣٠       َٝـط٠ ض َٜه٢ تـط ي َٜع٠ض ٠ٚضز٠طط٣َ، بؤ ٖـات٣ٚٛ دـاض باغت ي٠ٚ١ نطز٠ٚٚ ن١ غ١ْسٜها ض٠مس٢ ٜاغاٜٞ ي١ ثاض

َِٝ         %( ي١ ض٠مس٢ ٜاغاٜٝت زاْا٠ٚ، ب11) ؤ ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ٚ َٛساَٝـ١ بـرِبزض٣َ، بـسض٣َ بـ١ غـ١ْسٜها، بؤٜـ١ َـٔ ثـ
َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ.  ٚا١ٜ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ظٜاز٠ ٥ًٝػا بهط

 
 

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ  َاَؤغتا عُط،
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َٜع عُط ععٜع   بٗا٤ايدٜٔ:ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ طـؤِض٢ٜٓ ٖـ١ض َازز٠ٜـ١ن٢ ٜاغـاٜٞ ١٥غـباب َٛدٝبـ٣١ طـؤِض٢ٜٓ ٥ـ١ٚ           ٠َٚي  َٔ غ١ض٠تا ز٠َي َِٝ خؤظطـ١ ي١طـ١
َٝػـتا يـ١ ١٥غـباب َٛدٝبـ٣١ ٥ـ١ٚ          َازز١ٜ٠ باؽ ز٠نطا، ي١ال١ٜٕ يٝص١ْ، ٠ٚ١٥ ظؤض ططْط بـٛٚ، نـْٛه١ ٥ـ٠ٚ١ ٥
َٜٝتـ١ غـ١ض َازز٠نـإ بـ١ٚ             َٜو ؾـت نـطا٠ٚ، نـ١ ز ١َٖٛاضنطز١ْ باؽ ي١ تـ١ْعضي٢ َٝٗٓـ٣١ َٛسـاَري ٚ بـ١عع
َٜع بهـ١ّ نـ١ ظٜـاتط ٥ـ١ٚإ           ٣٠َٛٝ ثطغـٝاض َـ١دبٛضّ ٥اضاغـت٣١ يٝصْـ٣١ بـ١ِض َٞ، بؤ١ٜ َٔ ب١ ؾ ١ٜ٠َٛٝ ز٠ضْان ؾ

َٝػتا ب١ْٚٛت١ زانؤن٢ ناض ي١ ٜاغان١، نْٛه١ ٥ُٝعاٜإ نطز٠ٚٚ، ب١ْٝػب١ت َازز٣٠ ) ٥25    ًَٞ (٠ٚ٠ نـ١ يـ١ ١٥غـ
َٝؿــن ٥اَــاش٠نطا٠ٚ  بــ١ ؾــ١ضٜهات٢ تٝذــاض ٣ ٚ غــٝٓاع٢ ٚ ظضاعــ٢ ٚ خــ١ز٢َ٠ ٜاغــان١ تــ١ْٗا ٥ــ٠ٚ١ باغــهطا٠ٚ ث

َٝه٢     َٞ ؾ١ضٜهات٢ ٠ٚت٢ْ١ ٚ ١٥د١ٓبٞ، ١ٜع٢ٓ البطز٢ْ ١٥ٚاْـ١، ٥اٜـا ؾـت َٝػتا نطا٠ٚ ب١ ٥ٝتٝ م ز٠َي ٚابعاب، ٥
َٞ، نـٛاض دـؤض ؾـ١ضٜهات ٥اَـاش٣         ي١ ثؿت١ٜ٠ٚ١ ٖؤناض٠ن١ ن١ٝٝ بؤ ن١ٝٝ؟ ١َغ١ي١ٕ ب١ ض٠ٖاٜٞ يـ٣َٚ١ بـ١ غـ

٢ًَ ٜاغاٟ ١َساَات شَ َٝهطا٠ٚ، ي١ ١٥غ َٜه٢ غ١ضَا١ٜ نطا٠ٚ بؤ نؤَجاْٝان١،  1999(٣ غاَي٢ 17اض٠ )ث باغٞ بِط
َٜهـ٢ غـ١ضَا١ٜ بـاؽ ْـانط٣َ، ٖؤنـاض٣ البطز١ْنـ٣١ نـ١ٝٝ؟ ٥اٜـا ٜاغـا            251ٚابعاب ) َٝػـتا ٖـٝض بِط ( ١ٖظاض٠، ٥

َٜع٠ضإ ٚ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ بٛٚشا٣٠ٚ١ْ ٥ابٛٚض١ٜ ن١ ٖٝض ٥اَاش٠ٜـ١ى ْـ١نط٣َ    َٝؿ٠ٚٛن١ ١َ١٥ ي١ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ ثاض ث
ًَٞ ٜاغـان١ بـ١ طٛصتـاٚتط       ٜ َٝؿـ٠ٚٛن٣١ ١٥غـ ١َّٝٝ: ب١ْٝػب١ت بِطط٣١ زٚٚ ٚات١ نٛاض٠ّ: ز٠قـ١ ث إ ْا؟ خاَيٞ غ

١َُٝ ال٣ نـ٢َ١ بـ١ )  11ز٠بِٝٓ باغٞ ٥ٝػتٝكتاع٢ ي١ ) َٜٝٛػت ز٠نات زٚٚباض٠ ٥ ( ٖـ١ظاض ٚ  251( ز٠نات، ض ث
َِٝ ٥ًٝػــاٟ به١ٜٓــ٠ٚ١، بــ١آلّ ( ٖــ١ظاض بــؤ ْــا٠ٚخؤٜٞ ٚ ز٠ض٠نٝــ١نإ بهــ١ٜٔ، ٜــ١ع٢ٓ ب١ِضاغــت٢ َــٔ ْــاَي151)

َٜو ٖؤناض٠نـا٢ْ ْـابِٝٓ؟          ٢ًَ َازز٠نـ١ ٚاظح ْٝـ١ يـ١ ال٣ َـٔ ٠ٚنـٛ ث١ضيـ١َاْتاض ١٥غباب٢ طؤِضاْهاض١ٜنا٢ْ ١٥غ
 غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ز. عظيس،

َٜع ز. عظيس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضتٞ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ  .ب١ِض

َٝبِٝٓٝ ١ٜ١ٖ ي١ غ١ض ؾ١ق١ض٣٠ ١ٜنـ١ّ: نـ١ بـاؽ يـ١      َٜهاب نطزٜإ، ب١ِضاغت٢ َٓٝـ ت قػ١ناب ب١ِضاغت٢ ٖاِٚض
َٝـط٠ بـ١ ض٠ٖـاٜٞ ٖـات٠ٚٛ يـ١ ز٠قـٞ َـازز٣٠ )         َٞ: ؾـ١ضٜهات٢ تٝذـاض٣ ٚ      25ؾ١ضٜهات ز٠نـات ي ( يـ١ ٜاغـان١ ز٠َيـ

َٝط٠ ب١ ض٠ٖـاٜٞ ٖـات٠ٚٛ، ٜـ١ع٢ٓ     َِٝ ٚاٜـ١ َازز٠نـ١ يـ١ ٜاغـان١       غٝٓاع٢ ٚ ظضاع٢ ٚ ٥ٝػتٝؿاض٣، ب١آلّ ي َـٔ ثـ
َٝط٠ ٖات٠ٚٛ، ثاؾإ ي١ بِطط٣١ ز٠َٚٚسا،  باؾن٠ ي٣٠ٚ١ ن١ ي

َٞ       زابعّا: ع٢ً اؾٗات املرنٛز٠ يف ايؿكس٠ )اٚاّل  اعالٙ اضتكطاع،   َٝـط٠ بـاؽ يـ٠ٚ١ ز٠نـات ز٠َيـ ١٥ٚ ْٝػب١ت١ نـ١ ي
َٝسا ١ْٝ، ٥اٜا ز ،غ١ٜٝٚ١ْ١ٕ َٝـط٠ غـاآل١ْ ٥ـ١ٚ ٥ٝػـتٝكتاع٣١     ١ٜع٢ٓ ي١ َازز٠ن١ ي١ ٜاغان١ غ٢ْ١ٜٚ١ْ١ ت َٞ ي ٠ب

ــط٠ نــْٛه١     َٝ ٍَ ٠ٚ١٥َــ١ نــ١ غــؤظإ خــإ باغــٞ نــطز ب١ضاغــت٢، ي َٞ بــرِب٣َ؟ ب١ِضاغــت٢ نــْٛه١ َٓــٝـ ي١طــ١ يــ
َٜـصاٜٞ          َٜع٠ض بـ١ زض َٞ: ثـاض َٝبٝٓا٣١ْ خؤٜإ ن١ ْاضزٜٚٚاْـ١، بـاؽ يـ٠ٚ١ ز٠نـات، ز٠َيـ َٜع٠ضإ ١٥ٚ ت غ١ْسٜها٣ ثاض
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َٜع٠ضإ ز٠غت٣١ خا١ْْؿـ٢ٓٝ خؤٜـإ ١ٖٜـ١،    ت٢ْ١َ١ ثٝؿ١ٜٞ خع١َت٢ زازث١ض٠ٚضٟ  ز٠ناتٔ، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ثاض
َٜع٠ضإ، ٜـ١ع٢ٓ         َٜع٠ض ٖاٚب١ؾـٞ خا١ْْؿـٝين ز٠زاتـ١ قـٓسٚقٞ خا١ْْؿـ٢ٓٝ ثـاض َٜهدطا٠ٚ، غاال١ْ ثاض ب١ ٜاغا ض
َٜع٠ضاْسا باؽ ز٠نط٣َ، ١٥ٚإ ٥ٝؿـنان٢ غـاآل٣١ْ    ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ ١َٖٛاضنطز٢ْ ٜاغاٟ قٓسٚقٞ خا١ْْؿ٢ٓٝ ثاض

َٝط٠ف ٥ٝػتكتاع١ن٣١ )خؤٜإ ز َِٝ ٚا١ٜ ١َ١٥ف %٠11ز٠ٕ، ي َٞ ز٠نط٣َ، ب١آلّ غاآل١ٜ١ْ، ب١ِضاغت٢ َٔ ث (ٜإ ي
:َٞ َٜٝٛػت٢ ب١ ٠ٚنٛ َاَؤغتا عُط باغٞ نطز، زٚاٜٞ ز٠َي   َا١٥ ٚ مخطني ايـ 151111ع٢ً إ الٜكٌ عٔ ) ث

َٜٝٛػــت ْانــات ١َب١ًغ١نــ١ زٜــاض٣ بهــط 11ٜــ١ع٢ٓ ١٥طــ١ض يــ١ )دٜٓاااز،  %( ٣َ11، نــْٛه١ يــ١)%(نــ١ بــٛٚ، ض ث
 ْٝػب١ت١ن٣١ زٜاض٠، غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى غامل،

َٜع غامل تَٛا نانؤ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٞ ْـ١ زاسيـ١ظض٣َ ْـ١ ٥ـٝـ بهـا، ١٥طـ١ض َٛسـا٢َ            ١ًَٕ ٖـٝض ؾـ١ضٜه١ٜ١ى ْـاتٛاْ ب١ْٝػب١ت بِطط٣١ ١ٜن١ّ ١٥غ
َٞ ب ٍَ ٥ـ٣٠ٚ١    ١ْب َٞ ي١طـ١ َٝط٠ بٝذي ٥ٝشتُٝايٞ ١ٜ١ٖ ب١ َاْا١ٜن٢ ٚا ١ٜنن بِط ز٠بـ َٝٞ ٜاغا٣ ؾ١ضٜهات، ن١ ي ١ث

َٞ ت١َػــًٝٞ             ٍَ ْانــات ٖــٝض َٛساَٝــ١ى بــ ٖــات٠ٚٛ يــ١ ٜاغــاٟ ؾــ١ضٜهاتٝـ، ٚ ٜاغــاٟ ؾــ١ضٜهاتٝـ قــ١بٛ
      ٥ ٚ ،َٞ َٝتـٛ ١٥ْـسا٢َ غـ١ْسٜها ْـ١ب ٝؿـنان٢ غـاآل٣١ْ   ؾ١ضٜه١ٜ١ى بها، بؤ زا١َظضاْسٕ، بؤ نـاضنطزٕ ١٥طـ١ض ب

١ًَٕ بِطط٣١ ١ٜن١ّ ظٜاز٠، بِطط٣١ ز٠ّٚٚ: ٠ٚ١٥ْس٠ ي١ٚ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ  َٞ، ن١ٚات١ ١٥غ َٞ، ؾا١ًٜن٣١ ثاى ١ْب ١ْزاب
ب١زاخ٠ٚ١ باغٞ نؤنطز٣٠ٚ١ْ ثاض٠ ٚ ضغَٛات ٖات٠ٚٛ، َاْا٣ ٚا١ٜ ١ٖز٠ؾ١ن٣١ ب١ؽ ٠ٚ١٥ٜـ١ ثـاض٠ نؤن١ْـ٠ٚ١    

َٞ ٥ــ٣٠ٚ١ زٜــاض  َُٝــإ باؾــ١ ضغــّٛ ٚ  بــؤ ١َطيٛع١ٜــ١ى، بــؤ ز٠غــت١ٜ١ى، بــ١ب َُٝــ١ ث ٣ بهــا بــؤ نــ١ٝٝ؟ زٚٚ: ٥
َٝكــا٣ ثــ١ِٜط٣ٚ٠    َٝكــاٟ ٜاغــا ْٝــ١، د ١ًَٕ ٥ــ٠ٚ١ د َٞ: ١٥غــ َٞ، غــ َٞ ٖــ١ب ٥ــ١ٚدؤض٠ ثاضاْــ١ ٜاغــا١ٜن٢ تاٜبــ١ت٢ ثــ
َٝت١ ْاٚ ٜاغا، ن١ٚات١ ١٥ٚ  َٞ ب َٞ، ٚ ْاب َٜٝٛػت٢ ب١ طؤِضإ ب ْا٠ٚخؤ٣ غ١ْسٜها١ٜ، بؤ ٣٠ٚ١٥ زا١ُٝ٥ٕ ََٛه١ٓٝ ث

َٝيَن، غٛثاؽ.َازز١ٜ٠ ب١ ١ٖض َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ٥ًٝػا بهط٣َ ٚ ١َْ  زٚٚ بِطط٠ٚ١ٜ١ َٔ ث
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

َٝط خإ،  ؾ١ضَٛٚ ؾً

َٝط ستُس صتٝب: َٜعؾً  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ــطزا ٥َٝ        ــاٟ ت ــ١ ظؤض ٜاغ ــت٢ ي ــاضاب زاّ، ب١ِضاغ ٍَ ٖاٚن ــ١ ــٝـ ي١ط ــ١ َٓ ــ١ٚ َازز٠ٜ ــب١ت ٥ ــذٝع٢  ب١ْٝػ ــ١ ت١ؾ ُ
( َٞ َٝٓاْسا ي١ َازز٣٠ س١ٚت، ز٠ّٚٚ: ز٠َي يًُطتجُس مضاتدداّ  ٥ٝػتٝػُاض٣ ١٥د١ٓبٞ ز٠ن١ٜٔ ي١ ٜاغاٟ ٠ٚب١ضٖ

٥ـٝن ١٥َـ١   ايعاًَا١ احملًٝا١     ٟا ٜعطا٢ االٚيٜٛا١ اىل ا ٜاد   اايعا١ًَ احمل١ًٝ ٚا دٓب١ٝ ايالش١َ يًُػسٚع  ٟاالٜد
    ٝ َٜتـ٠ٚ١ َٛساَٝـ١نإ، ٠ٚنـٛ باغٝؿػـ َُٝـ١        ٣َٚٛ١ٖ ز٠طط إ نـطز بـطاز٠ضإ يـ١ قـا٢ْْٛ ؾـ١ضٜهاتسا، ١٥غـ١ًٕ ٥

١َُٜ ؾ١ضٜه١ٜ١ن٢ ثـٞ   َٜت١ ١٥ّ ١ٖض َٝو ز َٝؿ١ٜ١ن٢ ط١ٚض٠َإ ١ٜ١ٖ ن١ ١٥ٖٚا ب١ّ عَُٛٝات١ ١ٖض ن١غ َٝػتا ن ٥
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َٜـت ٠ٚنـٛ     َٜـت، ز ١َُٝ ؾ١ضٜهات٢ ٥ٝػتؿاضضيإ ز٠ٚ َٜه٢ تط باغِ نطز، ١َغ١ي١ٕ ٥ َٝهٞ ظؤض٣ داض َٝٔ، س١ق زاز٠ْ
َٜصناض٣ ٥ٝ َٞ: ز٠تٛا٢ْ تؤ ٥ٝـ به٣١، ٥ٝٓذـا ١٥َـ١ ز٠ٜـسا بـ١ّ ٖٝٓـ٢      ضاٚ ذاظ١ٜ٠ى ز٠زات ب١ ١َتاض٠ن١َإ ز٠َي

َٝؿـ١ ٥ُٝـ١ يـ٣َٚ١ ضٚٚبـ١ضَٚٚإ بؤتـ٠ٚ١ نـ١ بـ١ٚ           َٜـت، طـ١ٚض٠تطٜٔ ن َٞ ١٥ّ ١َتاض٠ ب١ن١َيو ز عاي١َٝ١ ن١ ز٠َي
١َُٝ ٖاتٜٛٚٔ  ٢َٜٓ، ٥ َٞ زاز١َ٠ظض َٜت ؾ١ضٜه٣١ ث َٜه٢ تـط ٥ـ٠ٚ١     ١َٖٛٚ ضؤتٝٓات١ بؤ َا١ٜ٠ٚن٢ ن١ّ ز َٝـط٠ دـاض ي

َُٝـ١ يـ١ دٝـات٢ ٥ـ٣٠ٚ١ يـ١ّ ٖـ١َٛٚ             َٜت، َٛسا١َٝنٝـ بـ١ غـ١ضزا ؾـ١ضظ ز٠نـ٣١، ي١ب١ض٥ـ٠ٚ١ ٥ بؤ زٚٚ ضؤش ز
َٝط٠ باؾـ١ ١٥طـ١ض ٜاغـا نؤ١ْنـ١      ١َُٜن١َإ به١ٜٔ، ٖاتٜٛٚٔ ي ضؤتٝٓات١ ب١ِضاغت٢ ت١ؾذٝعٞ بؤ ث١ضثٝسا٢ْ ١ٖض

َٝسا ب١ٖ111ض ) َٝط٠ ظٜاز ْـ١نطا٠ٚ،  ( ١ٖظاض٠ن١ ب٠ٚٛٚ ١٥ٚ ؾ١ضٜهاتا٣١ْ ت َٝو ي ٠ٚٛ، ٥ٝن ١َ١٥ ْاظاب ٖٝض ؾت
َٝؿ١ ن١ ز٠ٜبِٝٓ ي١ َٛساَاتسا ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ َٛسا٢َ عكٛزَإ  َٜٝٛػت ب٠ٚ١ ْانات، َٔ ط١ٚض٠تطٜٔ ن ١ًَٕ ث ١٥غ
َٞ، ن١ بتٛا٢َْ زٜؿاع يـ١ سـ١قٞ    ١ْٝ، ٖٝض َٛسا١َٝنُإ ١ْٝ ي١ عكٛز٣ ؾ١ضٜهات بؤ ٥ٝؿ٢ ٥ٝػتٝػُاض٣ بعاْ

١َُٝ ن١ ق١ظاٜـ١ناصيإ ز٠طاتـ١ َـ١سان٢ُ خؤَـإ، ١ٖضسهَٛـ١ت      ت ن١ سه١َٛت١ٝٝبها )زن ايعٌُ  ١ًَٕ ٥ ، ١٥غ
َٜـٔ، ي١ب١ض٥ـ٣٠ٚ١ ٥ـ١ٚإ بـ١ قـا٢ْْٛ غٜٛػـط٣، ٚ يٝصْـ٣١          َٝٞ ١٥ٚ ؾ١ضٜه١ ١٥د١ٓبٝاْـ١ف ز ز٠زؤِض٣َ، ن١ ب١ث

َٞ، يـ١ دٝـات٢ ٥ـ٣٠ٚ١          ١ًَٕ ٥ٝٓكًٝـع٣ بعاْـ َٝهُإ ْٝـ١ ١٥غـ َٞ، ن١غـ َٞ ي١ ثاضٜؼ ب ْٝكابـ٣١  ت١سه١ُٝن١ف ز٠ب
١ًَٕ ٥ـ١ٚ     َٞ تٛاْا٣ ١٥ٚ خ١َيه١ ي١ٚ ١َداي١ ب١ق٠ٛت بها، ٖات٠ٚٛ ١ٖض بؤ ثاض٠، تؤ ْـاظاْٞ ١٥غـ َٛساَري زاْٝؿ
١َُٝ ١ََٖٛٚإ ي١طـ١َيٞ زاٜـٔ، ي١ب١ض٥ـ٠ٚ١     ٥ ،َٞ ٢ََٜٓ، ١٥ط١ض بؤ ت١صي٣١ٝ قٛزضات٢ َٛساَري ب ثاض٠ بؤ ض ب١ناضز

َٞ ١ٖض٠ٚنٛ  ١ٜ٠َٛٝ ١ْب َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ.ب١ ض٢٥٠ َٔ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١ّ ؾ َٓٝ ٢ًَ قا١ْْٛن١ سي  ١٥غ

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى بطٖإ،
َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜـو    25ز٠ضباض٣٠ ١٥ّ َازز٠ٜـ١ ب١ِضاغـت٢ بِططـ١ ٜـ١ن٢ َازز٠نـ١، خـؤ٣ يـ١ َـازز٣٠ )         (زا بِطط١ٜـ١ى ١ٖٜـ١ تؤظ
ٍَ تط٠ َٝت ١َ١٥ ظٜاز٠ ٥ٝـ زؤظ٠ٚ١ٜٜٓـ١ بـؤ   َٛؾ١غ١ َٝه٢ ٠ٚ١٥تؤؾٞ ؾ١ضم ١ْٝ، ب١آلّ ٣٠ٚ١٥ ن١ ز٠َي ، ٖٝض ؾت

  َٞ َٞ تــ١ْٗا َٛســا٢َ ت٥١ػٝػــ٢ ؾــ١ضٜه١ بهــات، ز٠ّٚٚ: ز٠بــ َٝٞ قــا٢ْْٛ ؾــ١ضٜهات، ١ٜنــ١ّ ز٠بــ َٛســاَٞ، بــ١ث
ْـ           َٞ، ع١قـس بهـات ي١ط١َيٝا َٞ ستاغبٝؿـٞ ٖـ١ب َٞ، ٚ ز٠بـ َٞ، نـ١ َؿـاٚض٠ن٣١ قـا٢ْْٛ بـ سا، ْٝكابـ٣١  َؿاٚض٣ ١ٖب

ستاغبري ٚ ْٝكاب٣١ ستاَري ت١غسٜكٞ ع١قس٠ن٣١ بها،  بؤنٞ زا٥ري٣٠ ؾ١ضٜهات ١َ١٥ يـ١ ب١غـسا٠ٚ ٖـات٠ٚٛ    
َٞ نطا٠ٚ، زٚاتط ت١غذٌٝ نطا٠ٚت٠ٚ١ ي١ ظ٠َا٢ْ بطضيـ١ضزا، ي١ب١ض٥ـ٣٠ٚ١    َٝـ غكٛت٠ٚ١ ١٥ّ قا١ْْٛ ٥ٝؿٞ ث ي١ ث

ٍَ َٛساَٝـسا ١َعا١َ  َٝٞ خؤؾ١، نْٛه١ ي١ط١ َٞ ضؤش٣ سـ١ٚت       زا٥ري٣٠ ؾ١ضٜهات ث يـ١ ز٠نـات، ْـ١ى ٖـ١ض ن١غـ
داض ٜإ ز٠ داض، ث١صتا داض، ضؤش٣ ٚا ١ٜ١ٖ َٛزٜط٣ ؾ١ضٜه١ ٥ٝػتٝؿـاض٠ بـسا بـ١ّ نـابطا ١٥د١ٓبٝـ١ ٖـات٠ٚٛ       
َٝٝـ١، ز٠ظاْـ٢َ ٠ٚ١٥ْـس٠           َٝٝبك٢َْ١ٜ١ ٚ نٞ ٚ بـِطؤ ٥ـ١ّ شٚٚض٠ ٚ ٥ـ١ّ شٚٚض٠، بـ١آلّ َٛسا١َٝنـ١ تـ١عًُٝات٢ ث ت

َٝت١ ١َؾانٌٝ بؤ زا٥ري٠ن١، ١٥ َٝٞ  قـا٢ْْٛ ؾـ١ضٜهات ت٥١ػـٝؼ ٚ َؿـاٚض     ْاب ١ٜ١َُٝ، ب١ث ١َ غ١ب١بٞ ١٥غاغٞ ٥
َٝه٢ ٚا٣ ي١ غ١ض ١ْٝ، بطاز٠ضإ قػ٣١ ي١  ي١ قا٢ْْٛ ؾ١ضٜهاتسا ٖات٠ٚٛ، ي١ب١ض٠ٚ١٥ بِطط٣١ ١ٜن١ّ ٖٝض ٥ٝؿهاي
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%( ز٠نـات، ١ٜنـ١ّ ؾـت َـٔ قػـ١ّ      11غ١ض به١ٕ، ز٠ضباض٣٠ بِطط٣١ زٚٚ: ن١ باغٞ ٥ٝػتكتاعٞ ْٝػـب٣١ يـ١ )  
َٝـط٠ بٛاٜـ١، ز٠ٜتـٛاْٞ ب١ضنـاٚ ضْٚٚـ٢ ظٜـاتط بـسا بـ١ ١٥ْـساَا٢ْ          ٠ٚ١٥ ١ٜ ١٥ط١ض ١ْقٝيب َٛساَري ناى ٚضٜا ي

١َُٝ ض٠ْك١ ٥اطازاض ١ْبري ٠ٚى ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ،  َٝؿ١ٜإ ١ٜ١ٖ، ٥ ث١ضي١َإ، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ١َطيٛع١ٜ١ى ن
َٝٞ نــ١ْسٖا َٛؾــ١نط   ٣ ٥ٝكتٝػــاز٣ ٚ قــا٢ْْٛ ز٠ّٚٚ: ضاغــت١ يــ١ ض٣ٚٚ قاْْٛٝــ٠ٚ١ ض٠غــِ نــ١ ظٜــاز بــٛٚ بــ١ث

سٝػابٞ ض٠مس٢ بؤ ْانط٣َ ي١ ؾهط٣ تاظ٣٠ قـا٢ْْٛ ٚ ٥ٝكتٝػـازٜسا، سٝػـابٞ ظ٠ضٜبـ٣١ بـؤ ز٠نـط٣َ، ضاغتٝؿـ١        
َٝٞ َــازز٣٠ ) َٝت١ بــابٞ ضمســٞ غٝاغــٞ َايٝــ٠ٚ١ ٖــ٢ سهَٛــ١ت٢ ١َضنــ١ظ٣، بــ١آلّ   111ضغــَٛات بــ١ث ( ز٠نــ

َٝت١ قـٓسٚق٢ تـ١قاعٛز٣ َٛسـاَري،     ْٝكاب٣١ َٛساَري ن١ْس َٛؾه١ٜ١ًٝن٢ ١ٜ١ٖ، ضاغت١ ٥ـ١ّ ثاض٠ٜـ١ ْ   انـ
َٜهـ١ٝٝ، )    َٝط، بٝٓانـ٣١ نط ( 74ب١آلّ باؾ١ ْٝكاب١ٜ١ى نٛاض ؾ١ضعٞ ١ٜ١ٖ، ١َدًٝػ٢ ْٝكاب٣١ ١ٜ١ٖ ي١ ٖـ١ٚي

َٝطزا، ت١قطٜب١ٕ ظٜاز يـ١ )  َُٝاْٝسا، يـ١ زٖـؤى        ٠َٛ41ظ٠ؼي ١ٜ١ٖ ي١ ١ٖٚي (َـ٠ٛظ٠ؾ٢ ١ٖٜـ١ يـ١ َٛساؾـ١ظ٣٠ غـً
( ًَٝؤٕ زٜٓاض ٥ٝؿترياى ي١ سه١َٛت٢ 17(٣ ١ٜ١ٖ، َاْك٢َ )11ي١ )(٣ ١ٜ١ٖ، ي١ ن١ضنٛٚى ظٜاز 11ظٜاز ي١ )

َٝط٣ )     ــ١ٚي ــ٣١ ٖ ــط٠ؾ٢ بٝٓان ــٞ ١َغ َٜ ــ١ؽ نط ــط٣َ، ب َِٜ ٠ٚضز٠ط ــ١ض َٝيَن،   51ٖ ــ ــ١ ز٠ضب ــ١ّ ثاض٠ٜ ــ١، ٥ ( ٠ٚض٠ق١ٜ
َٝه٢ ت١بٝع١ٝ بـ١ ض٥٠ـٞ َـٔ،     ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ سذع٣ َاي٢ٝ ١ٜ١ٖ، ْٝكاب٠ٚ١ظع٢ َازي ظ٠عٝؿ١، ب١ِضاغت٢ ١َ١٥ ؾت

َٝؿا٣١ْ ١ٜ١ٖ، سه١َٛت ن١ْس َٔ زاٚاناضّ ث ؿتكري٣ ي١ٚ َازز١ٜ٠ بهط٣َ، ي١ ١ٖضزٚٚ بِطط١ن٣١، ْٝكاب١ ١٥ّ ن
َٝهـسا       17داض َٛؾات١س٣١ سه١َٛتٝإ نـطز٠ٚٚ، سهَٛـ١ت ٥اَـاز٠ ْٝـ١ )     ( ًَٝؤ١ْنـ١ٜإ بـؤ ظٜـاز بهـا، يـ١ نات

َٜٞ بٝٓا٠ٚ ي١ غ١ض١٥ّ ْٝكاب١ٜ١، غٛ َٝه٢ ظؤض ظؤض ب١ٖؤ٣ ٠َٛظ٠ؾ٠ٚ١ٓٝ، ٚ ب١ٖؤ٣ نط  ثاؽ.١َعاؾ

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ،

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

ــ١ٕ       ــساَإ زاٚا ز٠ن ــ١ ١٥ْ َٝو ي ــ ــطز، ب١ؾ ــه١ف ن َٝؿ ــ١ ث ــ١باض٠ت بــ١ َازز٠ن ــ١َإ غ ــساَا٢ْ ث١ضي َٜعإ ١٥ْ ــ١ض ب
َٞ، يـ١ دٝــات٢   )يًػاسنات  ب١ْٝػـب١ت ؾ١قـ١ض٣٠ ١ٜنــ١ّ    َٝري   )عًا٢ ايػااسنات  بــ ًَـ  )يًػااسنات ت١بعـ١ٕ ١٥طــ١ض ب

َٝؿنٜـ ٖـ١ب٠ٚٛ،   َٜط٣٠ ٣٠ٚ١٥ ي١ قا٢ْْٛ ث َٜذي، ب١طٛ ١َعٓا٣ ٚا١ٜ ٥ًٝعا٢َ ؾ١ضٜهات ْانا٣ ن١ َٛسا٢َ بكط
َٝه٢ تـط٣ ١٥ْـساَإ بـاؽ يـ٠ٚ١ ز٠نـ١ٕ       َٞ بهط٣َ، ب١ؾ َٝب١د َٜٝٛػت٢ ب١ ١ْغٝـ ْانات ي١ قإْٛ د ١٥ٚ نات٢ ث

َٝط، ١٥َـ١ ٥ٝػـتػ ٍ نطزْـ٢ َٛسـا٢َ      ٥اٜا ١٥ َٝٔ ْـ١خ ١َُٝ ي١ يٝص١ْ ز٠َي ٠ٚ ٥ٝػتٝػ ٍ نطز٢ْ َٛسا٢َ ١ْٝ؟ ٥
َٜت٠ٚ١، يـ١ َؿـ٠ٛض٠ت٢ قـا٢ْْٛ ٥ـ١ٚ ؾـ١ضٜهاتا٣١ْ نـ١       ١ْٝ11، ي١ب١ض٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ْػب٣١ٜ١ ن١ ) %(١ٜ ٠ٚضز٠طري

َٝه١ يــ١ ٥ــرياز٣ قــٓسٚقٞ تــ١    قاعٛز٣ َٛســاَري، َٛساَٝــإ ١ٖٜــ١، ٥رياز٠نــ١ بــؤ ْٝكابــ١، ٚاتــا ْٝكابــ١ ب١ؾــ
َٝـط٠ ْٝػـب١ناْٞ           َٞ، َـ١ؾطٚظ٠ ي َٞ، ١٥طـ١ض ظٜـاتط بـ َٝه٢ تطَإ ي١ب١ض ز٠غت زا١ٜ تـ١قاعٛزٜإ ظٜـاتط ز٠بـ قاْْٛ
ــا٢ْْٛ       ــاٚض٣ ق ــ١ َؿ ــ١ ز٠بٓ ــا٣١ْ ن ــ١ٚ ن١غ ــاؽ ٥ ــرب٠ ٚ ٥ٝدتٝػ ــطز،  خٝ َٜو زاٚا٣ ن َٜع ــ١ِض َٞ، زٚٚ: ب ــ ــاتط ب ظٜ

َٞ، يـ١ قـا٢ْْٛ َـ١س      اَات خٝـرب٠ ٚ ٥ٝدتٝػـاؽ ْٝـ١، َٛسـا٢َ نـ١      ؾ١ضٜهات١نإ خٝرب٠ ٚ ٥ٝدتٝػاغـٝإ ٖـ١ب
َٜط٣٠ ت١ز٠ضٚد٢ يـ١ ٥ٝؿـهطزٕ )ع، ب، ز( ٖـ١تا زٚاٜـٞ نـ١ يـ١ قا١ْْٛنـ١         ٣١ٜٚ١ٖ ١َساَات٢ ٠ٚضز٠طط٣َ، ب١طٛ
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َٝو ٥ٝـ ز٠نا، ٥اٜا ي١ بٝساٜات س١قًٞ ١َز١ْٝ٠، ز٠عٛا٣  زٜاضٜهطا٠ٚ ت١ز٠ضٚد١ن١ ت١س١نّٛ ز٠نا، ي١ ض س١قً
٣ َاّ ْا٠ْٚس٣، زٚاٜٞ ز٠عٛا٣ دٓا٥ٞ، زٚاٜٞ ز٠عٛا٣ ط١ٚض ٚ ثـاض٣٠ ظٜـاتط،   بهٛٚن١، زٚاٜٞ ٚضز٠ ٚضز٠ ز٠عٛا

 َٞ َٜع ز٠َي َٝه٢ ب١ِض َٝت١ َٛغت١ؾاض، ١٥ْساَ ١َعٓا٣ ن١ٝٝ؟ َـ١عٓا٣ ٠ٚ١٥ٜـ١    )َطذٌ يف ضذٌ اؿاَني ١ٖتا ز٠ب
ــ١ٕ          ــاَري، ت١بع ــ٣١ َٛس ــ١ ْٝكاب ــساّ ي ــ١ ١٥ْ َٝت ــا ز٠ب ــط٣َ، ٚات ــ١ساَات ٠ٚضز٠ط ــ٣١ َ ــ١ ١ٖٜٚ ــ٣١ ن ــ١ٚ ن١غ ٥

َٝؿٛٚف ١ٖض ي١ َازز٠نا٢ْ زٜه١، ن١ ز٠ْكُإ ي١ غ١ض زا١ٜ ب١ٚ ؾ١ٜ٠ٛٝ ضؤٜؿت٠ٚٛ، ت١عب ري٠ن١ف ي١ قاْْٛٞ ث
َٝيَن ٥ـ٠ٚ١ ٜـ١ى ال      ٚ ١٥ٚ َٛساَٝا٣١ْ ن١ ٥ٝػتبعاز نطا١ْ ي١ ْٝكاب١ َاؼي ٠ٚ١٥ٜإ ١ْٝ، ي١ غذ ت ْاٜٚـإ ْـاَ

َـ    َٝؿٓٝاض ز٠نا ن١ٚا ٖـ١ض َٛساَٝـ١ى  َٜع ث َٝه٢ ب١ِض َٜت٠ٚ١، ١٥ْساَ َٞ ٚاتـا ؾـ١ضٜه١ى َـاؼي      ز٠نط اؼي ٥ـ٣٠ٚ١ ٖـ١ب
َٝػـتا يـ١ قا١ْ١ْنـ١ ٖـات٠ٚٛ      َٞ ٥ٝػتػ ٍ ٠ٚنٛ ٥ َٞ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ز٠َي َٞ ت١ْٗا ١ٜى َٛغت١ؾاض٣ ١ٖب ٣٠ٚ١٥ ١ٖب
١ٖض َٛسا١َٝى َاؼي ٣٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ َؿا٠ٚض٣٠ قا٢ْْٛ بسات١ زٚٚ ؾـ١ضٜه٣١ ٠ٚتـ٢ْ١، ٚ زٚٚ ؾـ١ضٜه٣١ بٝـا٢ْ     

َٜه١، ٚ ١ٖض٠ٖٚا ثطغ َٝؿٓٝاض َٞ ت٥١ػري ي١ ت١قاعٛز ز٠نات، ٠ٚ١٥ف ث ٝاض نطا، ٥اٜا ت٥١ػري ي١ ت١قاعٛز ز٠نا؟ ب١َي
َٝت١ قــٓسٚق٢ تــ١قاعٛز٣ َٛســاَري، ٚ ْٝػــب٣١    َٜتــ٠ٚ١ يــ١ ١٥صتاَــسا ز٠نــ نــْٛه١ ٥ــ١ٚ ثاضاْــ١ نــ١ نــؤ ز٠نط
قٓسٚق٢ ت١قاعٛز٣ َٛساَري، ٚ ْٝػب٣١ قٓسٚق٢ ت١قاعٛز٣ َٛسـاَري يـ١ ١َؾـطٚعٞ نـ١ ي١بـ١ض ز٠َاْـ١،       

َٜهٝإ بؤ ث١ٜا به١ٜٔ، ب١تاٜب١ت٢ ْٝكاب١ ٥ٝعتُٝاز٣ ي١ غـ١ض  ي٣َٚ١ ْٝػب١ن َٞ ١َٚضز إ ظٜاز نطا٠ٚ١ٜٓ، ٚاتا ز٠ب
ْانات، ١ٖض ٥ٝعتُٝاز  ي١ غ١ض خٛز٣ خؤ٣ ز٠نات، ٚ زٚاٜـٞ يـ١ ١َؾـطٚع١ن٣١ تـط َْٛاق١ؾـ٣١ ٥ـ١ٚ باب١تـ١        

ي١ ظَـا٢ْ عـ١ض٠بٞ    ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، غ١باض٠ت ب١ ٚؾ٣١ ض٠غِ ٖاتبٛٚ ي١ ثطؤش٠ن١ ٠ٚ١٥ ١َٖي١ٜ١ن٢ ١َتب١ع٢ بٛٚ
      ّ َٜٓس٠ٚ١َ ٚابـعاب ز. ضؤشاْـٝـ ٥ـ٠ٚ١َإ الزا، ب١ْٝػـب١ت ؾ١قـ١ض٣٠ نـٛاض٠ َٞ ن١ خٛ : عًا٢  ٚ نٛضز٣، َٔ نات

%  َأ بادٍ املػاٛز٠ ايكاْْٛٝا١ يًُشااَٞ ضآّٜٛا ٚ       11اؾٗات املرنٛز٠ يف ايؿكس٠ )اٚاّل  اعالٙ اضتكطاع ْطاب١ ) 
  َا٥ا١ ٚ مخطاني اياـ دٜٓااز بايٓطاب١      151111ع٢ً إ الٜكٌ عٔ )مزضاٍ املبًؼ اىل ايٓكاب١ يكٝدٖا اٜسادّا هلا 

٣ ) داٌ ايسضاِ      َا٥تني ٚ مخطني ايـ دٜٓاز بايٓطب١ يًػاسنات االدٓبٝا١،  251111يًػسنات ايٛط١ٝٓ ٚ )
َٝسا ١ْٝ، ٚ ١َب١غتُإ ي١ٚ ١َؾـطٚع٣١ نـ١ زٜـاض٣ نطاٜـ١، يـ١ )      َٞ، بـؤ نؤَجاْٝـا٣      151ت ( ٖـ١ظاض نـ١َن ْـ١ب

َٜه٢ ظؤض  (٠ٚ251ت٢ْ١، ٚ ) َٝػتا ع١َ١ي١ٕٝ ع١قس َٞ، بؤ نؤَجاْٝا٣ بٝا٢ْ ١ٜ٠ٚ١٥ َٛساَٞ ٥ ١ٖظاض ن١َن ١ْب
َٞ ٥ـ١تعابٞ َؿـا٠ٚض٣٠ قـا٢ْْٛ َـٔ )         َٜو ز٠نـا نـ١ ز٠َيـ ( 111ز٠نا ب١ ثاض١ٜ٠ن٢ ن١ّ، بؤ صي١ْٚٛ غاآل١ْ ع١قـس

ــب٣١ ) ــ١ )111زؤالض٠، ٚاتــا ْػ ــ١ ٥ــ١ٚ َٛساَٝــ١    11( زؤالض ز٠نات ــ٣٠ٚ١ ن ــط بــٔ ي َٜك ــ١تا ض َــ١عًَٛات٢ %( ٖ
(ٖـ١ظاض زٜٓـاض   ١٥151طـ١ض ١ْؾـٞ زا ٥ـ١ٚ ْٝػـب١ٜ١، ب١ْٝػـب١ت ؾـ١ضٜهات٢ ٠ٚتـ٢ْ١ )        ،س١قٝك٢ ز٠قٝل بسا ٚ

َٞ، ٚ ب١ْٝػـب١ت ؾـ١ضٜهات٢ ١٥دٓـ١بٞ )        َٞ، ٥ٝٓذا ع١قس٠نـ٣١ ٖـ١ض نـ١ْس بـ ( ٖـ١ظاض زٜٓـاض٠،   251ن١َن ْاب
َٝو زاٚاٜإ نطز ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٥ًٝػا بهط٣َ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٖؤٜا ٣١ْ نـ١ بامسـإ نـطز، ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١      ن١ْس ١٥ْساَ

٢ًَ قا١ْْٛنــ١ ز٠نــات يــ١ قا١ْْٛنــ٣١ ق١زضيٝؿــسا ٖــ١ض بــ١ٚ    َٝت٠ٚ١،نــْٛه١ ت١ســ١نّٛ بــٛ ١٥غــ َٓٝ ظ٠ضٚٚضٜــ١ سي
َٝتـ١ غـٞ ٚ          ١ٜ٠َٛٝ ٖات٠ٚٛ، ت١ْٗا ي٣َٚ١ ي١ ؾ١ق١ض٣٠ ١ٜنـ١ّ ت١سسٜـس نطابـٛٚ ض٥٠ـؼ َـايٞ ؾـ١ضٜهات١نإ، بب ؾ

َٝٓر غ١ز زٜٓاض ١٥ط١ض ي٣٠ٚ١  ن١َن بٛٚ، َاؼي ٣٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ َؿـاٚض٣ قـا٢ْْٛ ْـ١طط٣َ، بـ١آلّ     س١ٚت ١ٖظاضٚ ث
َٝؿـه١ٚت٣١ٓ نـ١ يـ١ نٛضزغـتاْسا ١ٖٜـ١ نؤَجاْٝانـإ        َٝػتا ١٥ٚ ث ١٥ط١ض  ٖات ٚ ظٜاتط بٛٚ ١٥ٚ َاؾ٣١ ١ٜ١ٖ، ٥
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َٝيَن نـ١ يـ١         َٞ، ٖـ١َٛٚ ؾـ١ضٜهات١نإ ٥ـ١ٚ ق١ٜساْـ٣١ ْـ١َ َٝه٢ ٚا ١ٖب ض٥٠ؼ َايٝإ ظٜاز بؤت٠ٚ١ ١َؾطٚظ٠ ز٠ق
ٚ ؾــ١ضٜهات١نإ ٥ًٝــعاّ بهــط٣َ، بــ١ ططتٓــ٢ َؿــاٚض٣ قــا٢ْْٛ بــ١ٚ دــؤض٣٠ نــ١ زٜاضنطاٜتــ٠ٚ١ ٚ   غــ١ض٣ ٖــ١َٛ

ًَٞ قا١ْْٛن١، بِطط٣١ ١ٜن٢َ١ ن١ ت١سسٜـس٣ نـطز٠ٚٚ ْـا٣ٚ ؾـ١ضٜهات١نإ غـٓاع٢،       غ١باض٠ت ب١ البطز٢ْ ١٥غ
١ًَقــ   َٝػــتا ٚابــعاب باؾــن٠، ٠َٛت ١، ٖــ١ض ظضاعــٞ، خــ١ز٢َ٠، ٥ــ٠ٚ١ بــ١ٚ ٠ٚظعــ٣١ ٖــات٠ٚٛ، بــ١آلّ غــٝاغ١ن٣١ ٥

َٝػـتا ١٥طـ١ض ت١سسٜـس بهـ٣١ بـ١ٚ ١ْٚعاْـ١          َٞ، ١َضز ١ْٝ ١ْٚع١ن٣١ ت١سسٜس بهـ٣١، نـْٛه١ ٥ َٝو ب ؾ١ضٜهات
َٜٔ بـ١   َٝؿٛٚتطزا َاؼي ٠ٚ١٥ٜإ ١ٜ١ٖ ٜإ ٥ًٝعاّ ز٠نط ت١ْٗا ١٥ٚ ؾ١ضٜهات٣١ ن١ ب١ٚ ْا٣٠ٚ ٖات٠ٚٛ ي١ قا٢ْْٛ ث

َٝؿه١ٚ َٝػتا ٠ٚظع١ن١ طؤِضا ب١ٚ ث ت٣١ٓ ن١ ي١ نٛضزغـتإ زاٜـ١، نؤَجاْٝـاٟ ظؤض    ططت٢ٓ َؿاٚض٣ قا٢ْْٛ، ٚات١ ٥
َٜط٣٠ قا١ْْٛنـ١،         ٖات١ٝ ض٥٠ؼ َايٝإ عُٝ ق١، ظؤض٠، ١َٖٜٛٚإ َـٛيع٠َٔ بـ١ زاْـا٢ْ َؿـاٚض٣ قـا٢ْْٛ بـ١طٛ

 غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض

َٜع زاٚا٣ ٠ٚ١٥ ز٠ن١ٕ َازز٠ن١ ي١غ َٞ، نٛاض ث١ضي١َاْتاض٣ ب١ِض َٝػتا غ ٍَ ٥ـ٠ٚ١ زاٜـ١      ٥ َٟ، تهاٜـ١ نـ٢َ ي١طـ١ ٛ بهط
َٜت٠ٚ١ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ) َٝتـ٠ٚ١        42ض٠تبهط َٓٝ ٍَ زاٜـ١ سي َٜتـ٠ٚ١، نـ٢َ ي١طـ١ ٍَ ٥ـ٠ٚ١ زاٜـ١ ض٠تبهط ( ن١ؽ ي١ط١

َٝت٠ٚ١، ن١ٚات١ ب١ ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ي١غٛ نطا، ؾ١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط،16) َٓٝ ٍَ زا١ٜ سي  ( ن١ؽ ي١ط١

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس)ب١ظاظ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

٢ًَ قا١ْْٛن١ ز٠َا٠ٚ، غ١باض٠ت ب١ َازز٣٠ ) (٣ ثطؤش٠ن١ نـ١ ضٜعب١ْـس٣ طـؤِضا بـ٠ٚٛ     6ٚات١ َازز٠ن١ ٠ٚنٛ ١٥غ
ٍَ ْـ١نطا، يـ١ ثطؤش٠نـ١ َـازز٣٠       5َازز٣٠ ) َٝٓا، قـ١بٛ َٝػتا ز٠ْك٢ ْـ١ٖ ( زٚا٣ ز٠زتهطز٢ْ ١ٖضزٚٚ َازز٠ن١، ٥

 :َٞ ١َُٝ يـ١  ٠ّ ٚاسد٠ نٌ أزبع ضٓٛات معتبازّا َٔ لأزٜذ مْتدابات اجملًظ  ) ػتُع اهل١٦ٝ ايعا١َ َسؾ١ؾ١، ز٠َي ٥
     َٞ َٝت٠ٚ١، ٚاتـ١ َا٠ٚنـ١ ٖـ١ض غـ َٓٝ َٝؿٓٝاضَإ نطز٠ٚ٠ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٥ًٝػا بهط٣َ، ٠ٚى خؤ٣ سي يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ث

،ٍَ َٝت٠ٚ١، ١ْى نٛاضغا َٓٝ ٍَ سي  غا

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ى ناضزؤ،ؾ١ضَٛٚ نا

َٜع ناضزؤ ستُس ثريزاٚز:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

٢ََٓٝ ١٥ٚ ثطؤش١ٜ٠ بٛٚ  غ١باض٠ت ب١ٚ ثطؤش٣٠ ١َٖٛاضنطز١ْ ب١ض٠ ب١ض٠ ب١ض٠ٚ ٠ٚ١٥ ز٠ِضٚا، ٖٝض ب١ٖا١ٜن٢ ١َْ
ــٛ       ــ٠ٚ١ ٠ٚن ــهطز٠ٚٚ، ٥ َٝؿه١ؾ ــ١نٝإ ث ــطز٠ٚٚ، ثطؤش٠ٜ َٝهٝإ ن ــ َٜع٠ضإ نْٛؿطاغ ــاض ــؤ٣ ث ــهطا٠ٚ، خ َٝؿه١ؾ ــ١ ث ن

َٝؿ َٜهدػت٢ٓ نـاض٣ َٛسـا٢َ ٚ   ث َٞ، ٚ طؤِضاْهاض٣ بؤ خع١َت٢ ض ٓٝاض ز٠ٜه١ّ، بؤ ٣٠ٚ١٥ ٜاغان١ ١ُٖٝ١٥ت٢ ١ٖب
َٝتـ١      ١ًَٝن١، ب َٜت٠ٚ١، زاٚا بهط٣َ ثـطؤش٠ ٜاغـا ١٥غـ َِٝ باؾ١ ١َ١٥ ١ٖض ب١ خؤ٣ ٥ًٝػا بهط ْٝكاب١ بها، ب١ِضاغت٢ ث

 ب١ضْا٣١َ ناض، غٛثاؽ.
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َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢  ث١ضي١َإ: ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ،

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

  َٞ َٝؿٓٝاض٠ن٣١ ناى ناضزؤ َٛخاي١ؾ٣١ قا١ْْٛ، نْٛه١ ز٠ْكُإ ي١ غ١ض ن١ْس َازز٠ زا، ٚ ت١غسٜل نطا، ز٠بـ ث
َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ.  ت١عس١ًٜن١ بهط

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث  ١ضي١َإ:ب١ِض
ٍَ ٥ـ٠ٚ١ زاٜـ١                َٜتـ٠ٚ١، تهاٜـ١ نـ٢َ ي١طـ١ َٞ نـ١ؽ يـ١ يٝصْـ٣١ ٜاغـاٜٞ ز٠ٜـ٣َٚ١ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ يـ١غٛ بهط َٝػتا غ ٥
َٝتــ٠ٚ١؟ بــ١ نــؤ٣ ز٠ْــط ض٠تهطاٜــ٠ٚ١، ؾــ١ضَٛٚ بــؤ    َٓٝ ٍَ زاٜــ١ سي َٜتــ٠ٚ١ ز٠غــت ب١ضظناتــ٠ٚ١؟ نــ٢َ ي١طــ١ ض٠تبهط

 َازز١ٜ٠ن٢ تط،

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن  ٢ ث١ضي١َإ. ب١ِض

   :َٞ َٜت١ غـ١ض قا١ْْٛنـ١، ز٠َيـ )ال ؼتطاب  غاساض ٖارا ايكاإْٛ َاد٠      ي١ ثطؤش٠ن١ زاٚانطا١ٜ َازز٠ى ٥ٝعاؾ١ بهط
  2/1/1993ممازض١ احملاَا٠ خازز ادقًِٝ بعد لأزٜذ لػاهٌٝ ايًذٓا١ املؤقتا١ يٓكابا١ قااَٞ نٛزدضاتإ يف       

َٝؿـ        ١ٜ٠َٛٝ ث ٍَ ز٠قـٞ َازز٠ن١ٜٓـ١، بـ١آلّ بـ١ّ ؾـ َٜتـ٠ٚ١،    ١ُٝ٥ ي١طـ١ )ال ؼتطاب َاد٠   ٓٝاض ز٠نـ١ٜٔ غـٝاغ١ بهط
ممازضاا١ َٗٓاا١ احملاَااا٠ خااازز ادقًااِٝ بعااد لااأزٜذ لػااهٌٝ ايًذٓاا١ املؤقتاا١ يٓكاباا١ قاااَٞ نٛزدضااتإ يف           

 ، غٛثاؽ.خد١َ  غساض ٖرا القإْٛ  2/1/1993

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
    ٚ َٝبـٝين يـ١ غـ١ض ٥ـ١ َٜعاْـ١ ْاٜٚـإ ْٛٚغـطا٠ٚ )ظنٝـ١ خـإ، نـاى بطٖـإ، نـاى             ن٢َ ت َازز٠ٜـ١ ١ٖٜـ١؟ ٥ـ١ّ ب١ِض

َٜباظ، ٖاش٠ خإ( ؾ١ضَٛٚ ظ٠ن١ٝ خإ،  عبسايػ ّ، ٥ا١ْٖط خإ، ناى د ٍ، ز. ض

َٜع ظن١ٝ قاحل عبسارتايل:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٝؿن ١َغ١ي١ٕ َٝت ١ٖٟ، نٛ ث َٞ ناض نط٣ ٜإ ش٣ ٍ  ْٝػب١ت ظ٢ َازز٣٠ ١َ ط١ي١ى ستاَٝ َٜعط١ٖا َٛغً ٍ ثاض
َُٜـ١ نٛضزغـتا٢َْ يٝصْـ١ى ٖاتٝـ١             َٞ نـ١ضنٛٚن٢َ ٚ ١٥ظاْـ١، بـ١ض٣ نـٛ ٥ـ١ظ ْٝكابـ١ٜا َـ١ساَٝا ٍ ١ٖض َٜعط١ٖ ثاض
َٝطاقـ٢َ    َُٜا نٛضزغتا٢َْ ناض زن١ٕ، ١ٖتا ثؿت٢ ثِطؤغ١ٜا ٥اظازٜـا ع َٝت ٖاتٞ ٍ ١ٖض َٝت١ زضٚغت نطٕ، ٚ ْٛن١ٜ بٗ

َُٜا نٛضزغتا٢َْ ناض ز ن١ٕ، ٥اٜا ن١ٚا  ش٣ ١٥ط١ض ١٥ّ 2113ثؿت٢  َٜع٠ض٣ ٖات١ٓٝ ١ٖض غ١ح ن٢َٜٓ١ ط١ي١ى ثاض
َٝسا ثٝؿـٓٝاض نـ١ّ نـٛ          َٞ زضنـ٢َ غـٝاغ َٝـسظٝا ظـ َٜٝت١ سٝػاب نـطٕ، ث َٝصٜٔ ١٥ظ١ بؤٜٞ ١٥ظ َٛز٠ ْا َٝري ب ١٥ّ بؿ

ٍَ ب١غسا،  َُٜا نٛضزغتا٢َْ ٍ ط١ َٜع٠ضإ ٍ ١ٖض َٝت َا ب١ٜٓا ْٝكاب١ٜا ثاض بٛ ١ْٖـس٣َ نـٛ ٥ـ١ٚ    ١َٖا١ْٖك١ٝى ١ٖب
َٜعطاٖـا َٝػـٌ ٜـإ نـ١ضنٛٚن٢َ نـاض        خع١َت١ ٜا ق١ظا١ٜٝ ٣١ٖ ستا١َٝن٢، بؤ صي١ْٚٛ ٍ ١َسه١َ١ن٢ غـ١ض ثاض
َٝتـ١ سٝػـاب نطْـ٢َ، نـْٛهٛ ٥ـ١ّ       َُٜا نٛضزغتا٢َْ ناض زن١ت، ١٥ظ خع١َت١ بؤ ب نط٣، ٥ٛ ْٛٚن١ٜا ٖاتٞ ٍ ١ٖض
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َٝري ٍ غ١ض ناض٣ ٣ٚ، ب١ض٣ ٖٓك٢َ ١٥ّ ض ًَ َٝري ٠ٚنٛ ب َٝتـ١ سٝػـاب       ١ْؾ َٝـصٜٔ ٥ـ١ظ خع١َتـ١ بـؤ ١ْٖ َٝؿري ب ابه
 نطٕ، غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى بطٖإ،
َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ــ١ٚ ب١ِضاغــت٢ ٥ــ١ّ َازز٠ٜــ١ ١َٖيب١تــ١ ١َب١غــت٢ ٠ٚ١٥ٜــ١ سٝهُــ١ت يــ١ زاْــا٢ْ ٥ــ١ّ َازز٠ٜــ١ ٠ٚ١٥ٜــ١ نــ١       ٥
َٜٔ َٛغت١ؾٝس ١ْبٔ ي١ ت١قاعٛز٣ ْٝكاب٣١ َٛساَري، ٥ـ١ّ ت١قاعٛزٜـ٣١ نـ١     َٛساَٝا٣١ْ زٚا٣ ١٥ٚ تاضخي١ ز
َٝه٢ بـاف ز٠نـ١ٕ، بـؤ ٥ـ٣٠ٚ١        ي١ ١َؾطٚع٢ تاظ٠زا ي١ زٚا٣ ١٥ّ ثطؤش١ٜ٠ َْٛاق١ؾ١ ز٠نـط٣َ، ٚ زاٚا٣ ١َبًـ١غ

َٝو ي١ ب١غسا ب٠ٚٛ ب١ ٖؤ٣ ظضٚؼي ٢َٓ١٥ ْٝ كاب٣١ َٛسـاَٞ ٥ـ٣َٚ١ دٝـاٚاظ٠،    س١غط٣ به١ٕ ب١َ١، ب١آلّ ن١غ
        ،َٞ َٝـط٠ ز٠بـ ٍَ ٚ َٓـساَيٞ ي َٜتـ٠ٚ١ بـ١ َـا َٝػـتا ز َٝط٠ ٜإ ي١ خاضز ب٠ٚٛ، ي١ خاضز ١َساَات٢ نطز٠ٚٚ، ٥ ٖاتؤت١ ٥
َٞ، ض ق١ٜـس٣       ١ٜ٠َٛٝى بـ َٜت٠ٚ١، ب١آلّ غـٝاغ١ن٣١ بـ١ ؾـ طْٛاسٞ ن١ٝٝ؟ بؤ١ٜ َٔ زاٚاناضّ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ض٠تهط

٠ ٜإ ي١ ١٥ٚضٚثا ٥ـ١ٚ غـ١ْ١ٚات٢ خع١َتـ٣١ ٥ـ٣َٚ١ بـؤّ سٝػـاب بهـط٣َ،        ز٠نا َٔ ي١ ب١غسا ١َساَاه نطزٚٚ
َٞ بػـ١ْط٣َ نـ١ يـ١ ز٠ض٠ٚ٠ نطز٠َٚٚـ١،             َٞ ٥ـ١ٚ نـ١ْس غـاآلف ثاض٠نـ١ّ يـ ١٥ط١ض ١َب١غت ت١قاعٛز١ٜن١ٜـ١، ٖـ
١ٜ٠َٛٝى ت١عـسٌٜ   َٜت٠ٚ١، ٜإ ب١ؾ بٝس٠ّ ب١ ْٝكاب١ٜ١ ٥ٝٓذا ت١قاعٛز١ٜن١ مشٛمل بها، َٔ ز٣َٚ١َ٠ ٜإ ض٠تبهط

َِٝ بؤ ١ٜ٠ٚ١٥ ت١قاعٛز٣ مشـٛيٞ ١٥ٚاْـ١ ْـ١نات نـ١ يـ١ خـاضز بـٕٛٚ، ٜـإ ١٥ٚاْـ٣١ يـ١ ب١غـسا            بهط٣َ،  َٔ ز٠َي
َٝٓط٣َ، ٥ٝذـا ٥ٝؿـترياى            َٞ بػـ َٝـٓٔ، تـ١قاعٛزٟ ٥ـ١ّ نـ١ْس غـاَي١ٜإ يـ َٝط٠ ١ٖٜٚـ١ ز٠ضز٠ٖ بٕٛٚ، ٜإ ١٥ٚا٣١ْ ي

١ٜ٠َٛٝ ٥ٝكـطاض بهـ        َٞ ٥ـ١ّ َازز٠ٜـ١ بـ١ّ ؾـ ط٣َ، ظَٚيُـ١ ي١ٚاْـ١ ز٠نـط٣َ،    به١ٕ ي١ ْٝكاب١ن١، ٜإ ١٥ط١ض ٠ٚ١٥ ْـاب
َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ.  ض٠تهط

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ ّ،

َٜع عبسايػ ّ   قسٜل: َؿطؿ٢ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

       َ اْـ١،  َٔ س١م ب١ خؤّ ز٠ز٠ّ ي١ غ١ض ١٥ٚ ١َٚظٚعـ١ بـاؽ بهـ١ّ، نـْٛه١ ١َغـ١ي٣١ تـ١قاعٛز ٚ تـ٥١ُري ظ٠
١َُٝ  ي١ ٜاغاٟ ) َٞ بكـ١ٜٔ باغـٞ نـٞ ز٠نـ١ٜٔ، ٚشيـإ ٥ـ١ٚ       ٥39 ( ت١دطٚب١ٜ١نُإ ١ٜ١ٖ، تانٛ ي١ ١ٜى تطٟ ت

َٞ، ْاتٛأْ، ٚاٜـ١ ٜـإ ْـا؟ سـ١ٍ نـطا٠ٚ يـ١        ن١غا٣١ْ ن١ ط١ٜؿت١ْٚٛ غ٢ٓ خا١ْْؿ٢ٝ ٚ غاآلنا٢ْ ظ٠َاْٝإ ١ْب
َٝٞ ٠ٚض٠ ت١َ١ْت ط١ٜؿت١ ) ًَ َٝٞ ب ٍَ، ب١آلّ ٠ٚ١٥ ؾـ١ف غـاَي١ تـؤ    65ظؤضب٣١ ظؤض٣ غٝػت١َ١نإ، ن١ تؤ ث ( غا

َٞ ١َغـ١ي١ٕ )  َٞ         ١٥21ْسا٢َ ْٝكاب٣١ ٢َٓ، ي٣َٚ١ ١٥ط١ض ْٛٚغطاب ًَـ َٞ، ب َٞ، ٜـإ ْـاظاب ٖـ١ض نـ١ْس بـ ٍَ بـ ( غـا
َٝـسا، بـِطؤ يـ١ٚ ْٝكاب١ٜـ٣١     ٠ٚ15ض٠ ثاض٣٠ ) ( غاَي٢ ٥ٝؿتريان٢ ١ْقابات بس٠، ٜإ ٠ٚنٛ ناى بٛضٖإ ٥ٝؿاض٣٠ ث

َٜت بؤ تؤ ي٣َٚ١ ثاض٣٠ ت١قاعٛزت زا ٠ٚ، ٠ٚض٣ طط٠، ١ْقًٞ به١، ١ٖز٠ف ١ٜ٠ٚ١٥ قٓسٚق٢ ْٝكاب١ باضططإ ١ْنط
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َٞ ٠َٚي  َـٔ ط١ٜؿـت١ُ غـ٢ٓ تـ١قاعٛز٣، بـؤ ط١ٜؿـذي        ًَ َٝط٠، ب َٝط١ْ٠، ١٥ْسأَ ي ٍَ ي َٞ تا نٛاض غا ١٥ٚا٣١ْ ن١ غ
بؤ ١َٖإ  ب١ٚ ١َب١غت١ ١ْ قٓسٚم ظ٠ض٠ض بها ١ْ ٥ٝٓػا١ْن١ ظ٠ض٠ض بها، َٔ غٝاغ١ٜ١نِ زاْا ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ

ــط٠،      ــا٢ْ ت ــ١آلّ ٥ٝٓػ ــطا٠ٚ، ب ــط٠ زاْ َٝ ــ١ ي ــ٣٠ٚ١ ن ــت١ ٥ )حياال يًُشااا٢َ املطااذٌ يف ضااذٌ ايٓكاباا١ دؾااع    ١َب١غ
مٕ مل ٜهٔ قد قااّ   2/1/1993ا ضتشكاقات ايتكاعد١ٜ عٔ ضٓٛات ممازض١ احملاَا٠ خازز ادقًِٝ بعد لأزٜذ 

١ٜى ؾٝع١ًٕ ١٥ٚ َاززا٣١ْ تط ن١ زٜاضٜإ زٚٚ ؾتُإ نطز، بٓكٌ ٖرٙ ا ضتشكاقات، ٚؾل أسهاّ ٖرا ايكإْٛ  
َٜكاَاْسا بـ١ّ َٛساَٝـ١ غـٛٚز ٠ٚضطـط٣َ يـ١ّ غـاآل٣١ْ        َٝهطا، ز٠ّٚٚ: ض َٞ ٥ًٝتٝعاّ ث نطز٠ٚٚ، نؤٕ ت١قاعٛز ز٠ب
تط٣ ََٛاض٠غ٣١ خؤ٣، ب١آلّ ١ْ ي١ غ١ض سٝػابٞ قٓسٚم  ٚ  ١ْ يـ١ غـ١ض خـ١َيه٢ تـط، ٖٝـٛازاضّ ٥ـ١ّ ز٠قـ١        

َٞ، غٛثاؽ. َٝكا٣ با١ٜر ب  د

 َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ،

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   زؤٚف:ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜعاب ز٠ق١ن٣١ ناى عبسايػ ّ ظؤض باؾ١، غٛثاؽ. ٍَ ض٥٠ٞ ب١ِض  َٔ ي١ط١

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
َٜباظ،  ؾ١ضَٛٚ ناى ز. ض

َٜ َٜباظ ؾتاح ستُٛز:ب١ِض  ع ض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝـو ز٠ٚتـط٣َ ٥ـ١ٚ         ي١ ضاغتٝسا قػ١ن٣١ َٓٝـ ١ٖض قػ١ن٣١ ناى عبسايػ ١َ، بـ١آلّ يـ١ٚ ضٚاْكـ٣٠ٚ١ نـ١ نات
َٝه٢ ٜاغــان١ بــاؽ يــ١ ثًــ١ ب١ْــس٣   َٜتــ٠ٚ١، ب١ؾــ َٞ ٥ــ١ّ ٜاغــا١ٜ ْاٜكط َِٜ نــاض٣ نطزبــ ن١غـ٣١ يــ١ ز٠ض٣٠ٚ٠ ٖــ١ض

َٜع٠ضا١ٜتٝــ١، ٜــ١ع٢ٓ ١٥طــ  ــ١ّ َازز٠ٜــ١     ثاض ــ١آلّ ٥ ــت، ب َٜ َٞ ز٠نط ــ ــاض٠ٚ تــ١قاعٛز٣ ب ــٞ ث ــ١ْٗا باغــ١ن١ باغ ١ض ت
َٝو ) َٝت٠ٚ١، ١ٜع٢ٓ ن١غ َٓٝ ٍَ يـ١ ٥ـ١ٚضٚثا ٜـإ يـ١     21زاِضؾت١ٓن٣١ َاؾ١ ث١ً ظاْػت١ٝن١ف ي١ّ ن١غ١ ز٠غ ( غا

        َٞ َٝػـتا َـاؼي ْـ١ب َٜع٠ضا١ٜت١ٝنـ٣١ بِطٜـ٠ٛ، بـؤ ٥ َٝه٢ زٜه١ ز٠ٚا٢َ نطز٠ٚٚ، ثًـ٣١ ظاْػـت١ٝ ثاض َٜٓ َٝتـ١   ١ٖض ؾٛ ب
َٞ ظ٠ٚت بهط٣َ، غٛثاؽ. ٢َُٜ نٛضزغتإ، ١٥ٚ َاؾ٣١ ي  ١ٖض

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ٖاش٠ خإ،

َٜع ٖاش٠ غًُٝإ   َؿطؿ٢:ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

   ٚ َٜـو، ٜـ١ع٢ٓ ٥ـ١ ٍَ ٠ٚ١٥ ِْٝ، نْٛه١ ٠ٚ١٥ دؤض َٝه٢    َٓٝـ زٜاض٠ ٠ٚنٛ ٖاٚناضاب ب١ِضاغت٢ ي١ط١ ن١غـ١ سـ١ق
َٝػـتا   َٝو ٥ٝؿ٢ نطز٠ٚٚ، ٥ َٜٓ َٝو ن١ ٠ٚنٛ ٖاٚناضاب باغٝإ نطز ي١ َٛغٌ، ي١ ب١غسا، ي١ ؾٛ ٠ٚ١َٝٓٝ، نات َٞ ز٠غ ي
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َٝط٠ ٣٠ٚ١٥ بؤ سٝػاب ١ْنط٣َ، بؤ١ٜ َٔ ثٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ٜإ ٥ًٝػا بهط٣َ ٜإ )ال( ن١ ال برب٣َ، ) َٝت١ ٥ ؼتطاب  ب
ٍَ ١٥ٚ ضا٣١ٜ ٖاٚناضاب، غٛثاؽ.٠ خازز ادقًِٝ  غساض ٖرا ايكإْٛ َد٠ ممازض١ احملاَا  ، ٚ َٓٝـ ي١ط١

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ،

َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜعاْــ١ نــ١ زاٜــإ، )حتتػــب( ٜــاخٛز )الحتتػــ   َٝــط٠ بؤنــٞ ٚا يــ١ غــ١ض ظؤض٣ ٥ــ١ٚ َٛالس١ظاتــ٣١ ٥ــ١ٚ ب١ِض ب( ي
نــ١ ْٝكابــ٣١  1993/ 2/1ٖــات٠ٚٛ؟، ي١بــ١ض ١َغــ١ي٣١ سكــٛقٞ ت١قاعٛزٜــ١ ٥ــ١ٚ َٛساَٝــ٣١ نــ١ يــ١ زٚا٣   

َٜع٠ضا٢ْ نٛضزغتإ ت١ؾهٌٝ بٛٚ، ٥ٝؿتريان٢ ْٝكاب١ ٚ ٥ٝؿـتريان٢ قـٓسٚقٞ تـ١قاعٛز٣ زا٠ٚ، ضاغـت١ زٚا٣      ثاض
َٞ يـ١ٚ ٥ٝؿـنانا٣١ْ نـ١       31) َٞ ٚ غـٛٚز١َْس ز٠بـ ٍَ ت١قاعٛز ز٠بـ زا١ٜٚتٝـ٠ٚ١، ٥ـ١ّ ٜاغـاٜا١ْ بؤٜـ١ زاْـطا      ( غا

َٝـطام يـ١ ب١غـسا ت١غـذًٝٔ، ٚ           َٜع٠ضا٣١ْ ن١ ي١ ْٝكاب١نا٢ْ ز٠ض٣٠ٚ٠ نٛضزغـتإ، بـؤ َٝػـاٍ يـ١ ْٝكابـ٣١ ع ثاض
َٝـط٠ يـ١            29ي٣َٚ١ ضغَٛات٢ خؤٜإ زا٠ٚ، ثـاف )  َٝط ي َٜتـ١ ٖـ١ٚي َُٝا٢ْ ٜـإ ز َٜتـ١ غـً َٝو ز ٍَ يـ٣َٚ١، بـؤ غـاَي ( غـا

َٝه١ بؤ َاؼي ْٝكاب١ خؤ٣ ت١غذٌٝ بها، ٥ٝ َٝو بسا، ع٢ٜٓ١ سكٛق٢ بؤ سٝػاب بهط٣َ، ١َ١٥ سٝػاب ؿتريان٢ غاَي
١ٜ٠َٛٝ ٖات٠ٚٛ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥  ت١قاعٛز٣ سٝػابٞ ي١ غ١ض نطا٠ٚ، بؤنٞ؟ ١٥ّ ١َعا١َي١ٜ١، ١٥ّ ثطؤش١ٜ٠ ب١ّ ؾ

َٞ ي١ ْ)باملجٌ  ١٥ٚ ١َعا١َي٣١ٜ١  َٝط٠ ب٣َٚ١ٝ به َٜع٠ض٣٠ ن١ ي َٝطام ١ْٝ، ١٥ٚ ثاض َٝـطام   ي١ ْٝكاب٣١ ع ٝكابـ٣١ ع
َٜؿـ٠ٚ١    َٜع٠ض٣٠ نـ١ ي١ٚ خؤ٣ ت١غذٌٝ بهات، ي١ٚ ضؤش٣٠ ن١ خؤ٣ ت١غذٌٝ ز٠نات سٝػابٞ بؤ ز٠ن١ٕ، ١٥ٚ ثاض
َٝـط٠، بـؤ غـ١ض            َٝط٠، ١٥ٚ ثاض٠ ت١قاعٛز٣١ٜ ن١ يـ٣َٚ١ زاٜٚـ١ت٢ ٥ـ١ٚ ٥ٝػـتٝشكاقاتا١ْ ْـ١قٌ ْـانط٣َ بـؤ ٥ َٜت١ ٥ ز

َٜع٠ضا٢ْ نٛضزغتإ، ن١ ١ْقٌ ١ْنطا ب َٜع٠ضا٢ْ نٛضزغتإ، )سٝػابٞ ْٝكاب٣١ ثاض ٍَ  29ؤ غ١ض سٝػابٞ ثاض ( غـا
َٝـط٠ َٛساَٝـ١ن٢ نـٛضز )     َٜع٠ضا٢ْ نٛضزغـتإ        31ي٣َٚ١ ثـاض٣٠ زا٠ٚ، ي ٍَ ثـاض٣٠ زا٠ٚ، نـ١ يـ١ ْٝكابـ٣١ ثـاض ( غـا

ْانط٣َ ٠ٚنٛ ١ٜى ٖـ١ضزٚٚنٝإ ٜـ١ى َـاف ٠ٚضبكـطٕ، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ْـ١قًٞ ٥ٝػـتٝشكاق١نإ يـ١ ْٝكابـ١نا٢ْ           
َٜع٠ض٣ نٛضزَإ ١ٜ١ٖ ي١ ن١ضنٛٚن١، ب١آلّ َٛغـ١د١ي١ يـ١ غـ١ض ْٝكابـ٣١     تط٠ٚ٠ ْانط٣َ، ظؤض ضاغت١،  ١َُٝ ثاض ٥

َٝـط٣ بـؤ ْٝكابـ٣١ نٛضزغـتإ،       َٝطام ١ْ ؾا١ًٜن٣١، ١ْ ٥ٝػتٝشكاق١ن٣١، ْـا ْ َٜع٠ضا٢ْ ع َٝطام، ثاض َٜع٠ضا٢ْ ع ثاض
ْـ             َٜع٠ضاْـ١ ب١ؾـساض بهـا يـ١ٚ سكـٛم ٚ َاؾا ٣١ نـ١ يـ١   ي١ب١ض ٥ـ٣٠ٚ١ ْٝكابـ٣١ نٛضزغـتإ، ٥اَـاز٠ ْٝـ١ ٥ـ١ٚ ثاض

َٜع٠ض٠نــ١ ٖــ١َٛٚ    َٝتــٛ ثاض ٢َُٜ نٛضزغــتاْسا ١ٖٜــ١، بــ١آلّ ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ بــاؽ يــ١ غــ١ض ٥ــ٠ٚ١ نــطا، ١٥طــ١ض ب ٖــ١ض
َٜو )٥31ٝػتٝشكاقٞ ) َٜع٠ض ٢َُٜ  29( غاَي١ن٣١ بسا، بؤ َٝػاٍ ثاض َٜت١ ٖـ١ض ٍَ ز ٍَ ي١ ز٠ض١ٜ٠ٚ٠، بؤ ١ٜى غا ( غا

َٜع٠ضإ،      ( غاَي١ ١٥ط١ض ب١ ز٠ؾ١ع١ٜ١ى29نٛضزغتإ، ٥ٝػتٝشكاقات٢ ١٥ّ ) بسات بـ١ قـٓسٚقٞ تـ١قاعٛز٣ ثـاض
( غاَي١ ٥ٝؿتريانات٢ غاآل١ْن٣١ طؤِضاْهاض٣ ب١غ١ضزا ٖات٠ٚٛ، ١َ١٥ ز٠نط٣َ زٚاتط ١٥ط١ض نطا، ْٝكاب٣١ 29ي١ّ )

َٝـط٠      َٞ ي َٜع٠ض بـ َٜع٠ضا١ْ خؤ ز٠غت٢ ْـ١طريا٠ٚ، ثـاض َٞ ١٥ٚ ثاض ًَ َٝو ز٠ضٜها، ب َٝو، ب١ ت١عًُٝات َٜع٠ضإ ب١ ْٝعاَ ثاض
بها، ٥ٝٓتُٝا٣ خـؤ٣ بهـا، ١٥طـ١ض ٖـاتٛ ٥ٝٓتُٝـا٣ خـؤ٣ نـطز، ٚ ٥ٝػـتٝعساز٣ ٖـ١بٛٚ ٖـ١َٛٚ           خؤ٣ ت١غذٌٝ 

ــ١ٚ       ــ١ت٢، ٚ نــطا٠ٚ، بــؤ ٥ ــسات، ٥ــ٠ٚ١ يــ١ٚ ت١عًُٝاتــ٣١ نــ١ ْٝكابــ١ ١ٖٜ ٥ٝػــتٝشكاقات١نا٢ْ بــ١ ز٠ؾع١ٜــ١ى ب
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َٝط يـ١ ْٝكابـ٣١ نٛضزغـتإ خؤٜـإ ت      َُٝا٢ْ، بؤ ٖـ١ٚي َٜع٠ضا٣١ْ ن١ ي١ ب١غسا٠ٚ ٖات١ْٚٛت٠ٚ١ بؤ غً ١غـذٌٝ  ثاض
َٝتـ٠ٚ١،    َٓٝ َٜٝٛػت١ ٠ٚنٛ خـؤ٣ سي َٞ ز٠غ١ْٔ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ث نطز٠ٚٚ، ٥ٝػتشكاقات٢ ١٥ٚ ؾ١تطا٣١ْ ي

ــؤ    ــ١ت ب ــسنطا٠ٚ، ب١تاٜب ــ١ ت١سسٜ ــْٛه١ ١٥َ ــطاز٠ض    2/1/1993ن َٝو ب ــ١َي ــ١ نؤَ َٝو ن ــ١ض٠س ــ١زٚا٠ٚ، َٛقت ب
١َُٝ باغٝؿُإ ي١ غ١ض نطز، ن١ ١ْقًٞ ٥ٝػتٝش َٝطاق٠ٚ١ ت٥١ٝسٜإ ي١ غ١ض نطز، ٚ ٥ كاقات ْانط٣َ ي١ ْٝكاب٣١ ع

َٝؿٓٝاض٠ غ١ٜٓـ١ ز٠ْكـ٠ٚ١، ٥ـاخط َٛقت١ض٠س١نـ١ بـ١ ْـ١قًٞ        بؤ ْٝكاب٣١ نٛضزغتإ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ْانط٣َ ١٥ٚ ث
َٝطام به١ٜٔ، ١ْقًٞ ٥ٝػتشكاقات به١ٜٔ ن١ ثاض٠ن٣١ زا٠ٚ بؤ  ١َُٝ ٥ًٝعاَٞ ْٝكاب٣١ ع ٥ٝػتٝشكاقات١، ١ٜع٢ٓ ٥

َٟ، ب١آلّ ١٥ط َٝط٠، ١َ١٥ ْانط َٜع٠ض٠ن١ ٥ٝدتٝاض١ٜٕ َٛغت١عٝس بٛٚ ١َٖٛٚ ٥ٝػتٝشكاق١ن١ بسات، ٥ ١ض خؤ٣ ثاض
َٝه٢ تط٠،   ١َ١٥ ؾت

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ ّ ت١ٚظحي١ن٣١ خؤت بس٠.

َٜع عبسايػ ّ   قسٜل: َؿطؿ٢ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜ ٓسض٣َ ٠ٚنـٛ خـؤ٣، بـ١آلّ بـا ؾـ١ضس٢ بهـ١ّ، ٥ـ١ّ زاِضؾـت١ٓ تاظ٠ٜـ١ ٖـ١ز٠ؼي ٥ـ١ّ            عاز٠ت١، َٛقت١ض٠س١ن١ غٛ
ــطز،     ــ١ضس٢ ن ــٛاْٞ ؾ ــط ظؤض بــ١ د ــاى عُ ــ٣٠ٚ١ ن ــا، ٥ َٝؿــ١ٜ١ ســ١ٍ ز٠ن )حياال يًُشااا٢َ ْكااٌ ا ضااتشكاقات  ن

َٞ بكـ١ٕ  ادْتداب١ٝ   َٜٓٔ تانٛ َٔ ت١عًٝك١ن١ بس٠ّ تانٛ ت َٜو بٝدٛ ١٥غاغٞ ١٥ّ ز٠ق١، ضدا ز٠ن١ّ ١٥ط١ض داض
َِٝ، غٛثاؽَٔ نٞ   .ز٠َي

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ،

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

ــ٠ٚ١    َُٜٓ ــ ّ ز٠خيٛ ــاى عبسايػ ــٓٝاض٠ن٣١ ن َٝؿ )حياال يًُشااا٢َ املطااذٌ يف ضااذٌ ايٓكاباا١ دؾااع ا ضااتشكاقات     ث
مٕ مل ٜهأ قاد قااّ بٓكاٌ ٖارٙ       2/1/1993ازض١ احملاَا٠ خازز ادقًِٝ بعد لأزٜذ ايتكاعد١ٜ عٔ ضٓٛات مم

 ا ضتشكاقات ٚؾل أسهاّ ٖرا ايكإْٛ 

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ ّ،

َٜع عبسايػ ّ  قسٜل: َؿطؿ٢ ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

١ًَٕ ) ؾ١ضس١ن٣١ ناى عُط ؾ١ضس٢ مٕ مل ٜهٔ قد نطز ن١ طٛا١ٜ ٥ٝكترياسٞ َٔ ١َب١ٝٝٓ ي١ غ١ض ١ْقٌ، ١٥غ
ــ١          مت بٓكااٌ  َٝو ن ــ١ن ــ١ ٜ ــ١قاعٛز بسات ــ١نط٣َ، ت ــ١ظيٌٝ ْ ــٓسٚم ت ــ١ّ: ق ــ٣َٚ١، ١ٜن ــٔ ز٠َ ــ١ٟ َ ــح به ١َغ

َٜكا١ٜن٢ بؤ بها، ٚ نـاى عُـط ظؤض ت٥١ٝـس٣ ٥ـ١ٚ     )ال ؼتطب ٥ٝؿتريانات٢ ١ْزا٠ٚ، ز٠ّٚٚ:  ن١ ي١ دٝات٢ ٠ٚ١٥ ض
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َٞ ١َ١٥ زاعٞ ١ْٝ، با ْٝعاّ ز٠ض٣ بهـات، بـؤ   ١َبس٥٠ ًَ َٝسا١ٜ، ب ٣١ نطز، ٚت٢ ثاض٠ن١ بسات، ١ٜى ؾت خ١ت١ض٣ ت
َٜكا٣ ١ْز٢َٜٓ٠، ١٥ٚ ١٥ط١ض ) َٜهـاضا٢ْ  39تـؤ نـٛظاْٞ، بـ١َيهٛ ٜاغـاٟ )     مٕ مل ٜهٔ قد مت بٓكٌ ب١ ٜاغا ض (٣ نط

َٝــت ١٥طــ١ض ١ْط١ٜؿــت١ غــ٢ٓ تــ١قاعٛز ٥ــ١ٚ ثــاض٣٠ زا٠ٚ بــ١ تــ١ق  َٜــت، يــ١ ظؤض نٛضزغــتإ ز٠َي اعٛز ٠ٚض٣ ز٠طط
غٝػت١ّ ١ٜ١ٖ، ن١ ١ْط١ٜؿت٠ٚٛ ٥ٝٓٗا٥ٞ ٥ٝتػاَيت نطز، ثاض٠ن٣١ خؤت ٠ٚضز٠طـط٣، نـ١ ٠ٚضطـطت طـطت ْـ١قٌ      
١ًَٕ ٠ٚنٛ خؤ٣ ؾ١ضس٢ نطز،  بٟٛٚ، ١ْقٌ ١ْب٣ٚٛ، ١٥ٚ ثاض٠ ز٠ز٣٠، بؤ١ٜ َٔ ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ ١ٖز٠ؾ١ن١ ١٥غ

َٝؿ١ن١ س١ٍ ز٠نات، غٛثاؽ.  ١َ١٥ ن

َٜع ز. اضغ   ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ،

َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜت١  َِٜط٣ غ١ض٣٠ٚ٠ ز٠نط٣َ ٥ٝعتُٝاز٣ بهط ١٥ٚ َٛقت١ض٠س٣١ ن١ ناى عبسايػ ّ ْاضز٣، َٛقت١ض٠س١ن١ زٚٚ ز
 َٞ دؾاع ا ضاتشكاقات ايتكاعدٜا١ عأ ضآٛات ممازضا١       )حيل يًُشا٢َ املطذٌ يف ضذٌ ايٓكاب١ غ١ض، ن١ ١٥ٚ ز٠َي

َٞاحملاَا٠ خازز ادقًِٝ   ًَ َٞ ب ْـا٣َٚ، نـْٛه١   مٕ مل ٜهٔ قد قاّ  )بٓكاٌ ٣   2/1/1993)ؿني بعد لأزٜذ  ز٠ب
َٜع٠ضإ ١ْقًٞ ٖٝض ١٥ضغٝس١ٜ٠ن٢ ١٥ٚإ ْانـا  َٞ ١ْق٢ً بها، ٚ ْٝكاب٣١ ثاض َٛقت١ض٠سـ١ن٢  ، َٛسا١َٝن١ ْاتٛاْ

َٜـط٣ باؾـ١، ظؤضٜــ ٚاٜـ١، بـا       تطَإ ي١ال١ٜ، ناى  ١َُٝ َٛقت١ض٠س١نـ١شيإ زٚٚ ز عبسايػ ّ ٜاض١َتُٝإ بسا، ٥
    َٞ َٝو ٥ٝػتٝشكاقات٢ خؤ٣ بسات، ٥ٝدتٝاضٜـ١، خـؤ٣ بـ ١٥ٚ َٛساَٝا١ْف َٛغت١سكٔ غٛٚز ٠ٚضبكطٕ ب١ؾ١ضت

َٞ َـٔ ٥ٝؿـتريان٢ ْٝكابـ١ ٚ قـٓسٚق٢ تـ١قاعٛز٣ )      ًَ َٜـ ز٠ز٠ّ، ٥ـ٠ٚ١ ١٥ًٖـ١     25ب ٕ ٚ ( غـاَي١ن٣١ ب١غـسا يـ١ٚ
َٝه٢ تطَـإ ١ٖٜـ١ ٥ـ١ٜٚـ يـ١ الٟ نـاى           َٞ يـ١ ت١قاعٛز١ٜنـ١، َٛقتـ١ض٠س غ١ًٖ١ٕ ظؤض نان١، با غٛٚز١َْس بـ

 ،٠ٚ١َُٜٓ ) ؼتطب  غساض ٖرا ايكإْٛ َد٠ ممازض١ احملاَاا٠ خاازز ادقًاِٝ    خٛضؾٝس٠ٚ٠ ٖات٠ٚٛ، بؤتإ ز٠خٛ
ع٢ً إٔ ٜكّٛ بدؾع ناؾ١ ا يتصاَات  2/1/1993بعد لأزٜذ لػهٌٝ ايًذ١ٓ املؤقت١ يٓكاب١ قاَٞ نٛزدضتإ يف 

ت١سػــٌٝ ساغــٌ، ٥ــ١ّ َٛقت١ض٠ســ١، َٛقت١ض٠س١نــ٣١ نــاى عبسايػــ ّ  املادٜاا١ املرتلباا١ عًٝاا٘ يتًااو ايؿاارت٠   
َٝٞ، ١٥ط١ض ناى عبسايػ ّ ضاظ١ٜ ؾ١تط٣ ١٥خري٣،  َٞ ي َٜت٠ٚ١، ن١ ٥ٝػتٝشكاقات٢ خؤ٣ بسات، َٛغت١ؾٝس ب ز٠طط

٠َٛٝن٣١ ن١ بؤ َٜعا١ْ ن١ باغٝإ ي١ غ١ض نـطز،  َٛقت١ض٠س١ن١ ب١ ١ٖضزٚٚ ؾ َإ ٖات٠ٚٛ ي١ غ١ض ظ٢٥ٚ٠ ١٥ٚ ب١ِض
َٞ ز٣َ،  ٣١ٜ٠َٛٝ خٛاض٣٠ٚ٠ ي )حيال يًُشاا٢َ املطاذٌ يف ضاذٌ ايٓكابا١ دؾاع ا ضاتشكاقات ايتكاعدٜا١ عأ          ب١ّ ؾ

١ٜع٢ٓ  ٚؼتطب خدَ٘ الغساض ٖرا ايكإْٛ  2/1/1993ضٓٛات ممازض١ احملاَا٠ خازز ادقًِٝ، بعد لأزٜذ 
َٞ ي١ ت١قاعٛز٣ ٚ ١٥ٚ سكٛقا٣١ْ ن١ ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ.غٛٚز١َْ  س ز٠ب

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
َٜباظ ،  ؾ١ضَٛٚز. ض
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َٜباظ ؾتاح ستُٛز : َٜع ض  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝٞ بؤ ١َب١غـ  َٝػتا خطا٠ٚت١ غ١ض ١َٚظٚع٢ ت١قاعٛز١ٜن١، ب١اَلّ ن١ ز٠َي ت٢ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ،   ١َٖٛٚ ت١ضنٝع٠ن١ ٥
ــ١ْسٜها٣          ــسا٢َ غ ــ١ ١٥ْ َٝت ــ١ض٠تا ز٠ب ــ١ غ ــو ن َٜ َٜع٠ض ــ١، ثاض َٜع٠ضا١ٜتٝ ــس٣ ثاض ــ١ ب١ْ َٝه٢ ثً ــ ــا١ٜ ب١ؾ ــ١ّ ٜاغ ٥
َٜـصناض، ١٥طـ١ض ٚتـت بـؤ      َٜه٢ ضاٚ َٜع٠ض َٝت١ ثاض ٍَ ز٠ب َٝٓطاٚ زا ز٠ْط٣َ، زٚا٣ ن١ْس غا َٜع٠ض٣ ضاٖ َٜع٠ضإ، ب١ ثاض ثاض

َٝـٞ       ١َب١غت٢ ١٥ّ ٜاغا١ٜ، ن١ٚات١ َاؾ١ ظاْػت١ٝن١ ٜ ًَ َٞ ب َٝٓٝت٠ٚ١، ز٠بـ ١ع٢ٓ َاؾـ١ ثًـ١ ب١ْس١ٜن١ؾـٞ زَي ز٠غـ
َٝيَن،            َٞ بػـ َٞ ت١ْٗا ت١سسٜـس بهـط٣َ بـؤ ١َغـ١ي٣١ ت١قاعٛز١ٜنـ١، ْـ١ى َـاؼي ث١ًبٓس١ٜنـ٣١ يـ ١٥ٚ ١َضد١ ز٠ب
َٝه٢ تطزا  ََٛاض٠غ٣١ نطز٠ٚٚ، ي١ ب١غسا ٚ َٛغٌ  نْٛه١ ١٥ٚ ن١غ١ ي١ ١٥ٚضٚثا ََٛاض٠غ٣١ نطز٠ٚٚ، ي١ ٚآلت

َٝت٠ٚ١، غٛثاؽ.ََٛاض٠غ٣١ نط َٓٝ َٞ سي  ز٠ٚٚ، ١٥ٚ س١ق١ ث١ًب١ْس١ٜ ز٠ب

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ،

َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٞ ي١ ١ٜن١ّ َـازز٣٠ تـا ٥ـاخري َـازز٣٠، ٠ٚسس٠ٜـ١ن٢ َٛت١ناًَٝـ١، ٚ         نـ١ ز٠ٚتـط٣َ   ١ٖض ٜاغا١ٜى ن١ ز٠ضز٠ن
َٞ ي١ ١٥غطاظ٣ ١٥ّ قا١ْْٛ ب١ ٚاتا يـ١ ١ٜنـ١ّ َـازز٠     َٞ غٛٚز١َْس ز٠ب خس١َت١ٕ ٜاخٛز )تكطؾات( ٜاخٛز ز٠َي
َٞ، ٚ ت١سـ١َٛيٞ ٥ًٝتٝعاَـات٢ ١ٜنـ١ّ َـازز٠ بـؤ ٥ـاخري َازز٠ؾـٞ          بؤ ٥اخري َازز٠، ١٥ٚ ن١غ١ غٛٚز١َْس ز٠بـ

ت ايتكاعد١ٜ عٔ ضٓٛات ممازض١ احملاَاا٠ خاازز   )حيل يًُشا٢َ املطذٌ يف ضذٌ ايٓكاب١ دؾع ا ضتشكاقاز٠نات، 
 .غٛثاؽٚؼتطب خدَ٘  غساض ٖرا ايكإْٛ ،  2/1/1993ادقًِٝ بعد لأزٜذ 

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
ٍَ زا ١ْٝ؟ ) ٍَ زا١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ٍَ زا ْٝـ١، ن١ٚاتـ١ بـ١ ظؤضٜٓـ٣١      3تها١ٜ ن٢َ ي١ط١ (ن١ؽ ي١طـ١

 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ، ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط،

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

)ال ٜعٌُ بأ٣ ْـ قا٢ْْٛ أٚ قساز ٜتعازض َع أسهاّ ٖارا ايكاإْٛ    غ١باض٠ت ب١ َازز٣٠ ١ٖؾت٢َ١ ثطؤش٠ن١ 
َٜصضا٠ٚ، غٛثاؽ.يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ثؿتكري٣ َازز٠ن١ ز٠نا، ب١ٚ غٝ  اغ٣١ٜ١ ن١ زاِض

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى عبساي١ً،
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َٜع عبساي١ً ستُس عَري:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٝؿه١ؾٞ بهـا، ْٛٚغـطا٠ٚن١ يـ١ ال٣ ٥ـ٠ٚ١ ال٣      ض٢٥٠ َٔ ٚ غؤظإ خإ ١ٖضزٚٚنُإ ١ٜى ض١ٓٝ٥٠، ١٥ط١ض ١٥ٚ ث
 با بؿ١ض٠ٚ١٥،٣ََٛ، 

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ غؤظإ خإ،

َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛض٣:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٞ طؤِضاْهاض٣ ي١ بِطط٣١ نٛاض ي١ َـازز٠ )  ( يـ١ زٚا٣ تـ١ٚاٚ بـ٢ْٚٛ    49زٚٚ ؾ١ق١ض١ٜ٠، ؾ١ق١ض٣٠ ١ٜن١َٝإ ز٠َي
َٝهسا ٥ٝعاؾـ١     ١َٖيبصاضز٢ْ ١ْقٝب ٚ ١٥ْساَاْ ٢ ١٥صت٢ْ١َٛ ٚ غ١ْسٜها ٚ ١٥ْسا١َ ١ٜز٠ط١نإ، ١٥َـ١ يـ١ ق١ٚغـ

َٝؿـ١ٜ١نُإ ١ٖٜـ١، نٛضغـٞ غـ١ْسٜها            َٜعإ ن َُٝـ١ بـ١ِض َٝه٢ زٜه١ ٣١َ١٥ بـؤ ظٜـاز بهـط٣َ، ت١بعـ١ٕ ٥ بهط٣َ، خاَي
(نٛضغــ١ٝ غــ١باض٠ت بــ١ ؾــاض٣  11( نٛضغــ١ٝ، ٥ــ٣٠ٚ١ نــ١ ١٥صتَٛــ٢ْ١ غــ١ْسٜها١ٜ، زاب١ؾــهطز٢ْ ٥ــ١ّ ) 11)

َُٝا َٝسا١ٜ، ١َٖٛٚ ظٜاتط ي١ )غً َٝط ز٠ن١ٕ، زٖؤى 9ْٞ ٚ زٖؤى ْا ع١زاي١ت١ٝن٢ ظؤض٣ ت ( ن١ؽ ت١َػًٝٞ ١ٖٚي
َٝٞ ١َ١٥ َٔ ز٠خي١َ١  َُٝاْٞ ١ٜن٢ ١ٜى ١ْؾ١ضٜإ ١ٜ١ٖ، بؤ ت١َػًٝهطز٢ْ ْاٚن١ن٣١ خؤٜإ، تها١ٜ ب١ث ٚ غً

َٜه٢ تـط٠، َْٛاق١ؾـ   َٝري،    ب١ضز٠غت٢ يٝص٣١ْ قا٢ْْٛ ١٥ط١ض ٚا ١ْٝ، ٜاخٛز ١٥ط١ض ب١دؤض ًَـ َُٝـإ ب ١َإ بهـ١ٕ ث
٥اٜا زاْا٢ْ ١٥ٚ ١٥صت٣١ْ١َٛ ن١ باآل١ٜ، ب١ غ١ضؤى ٚ ١ْقٝب ٚ ١٥ْـساَا٢ْ ١٥صتَٛـ٢ْ١ غـ١ْسٜها ٚ ١٥ْساَـ١     
َٜه٢ تـط٠،        َٝـ٠ٛض َُٝا٢ْ ٚ زٖـؤى، ١٥طـ١ض بـ١ ث َٜع٠ضا١ْ غ١زض نطا٠ٚ ي١ غـً َٝٞ شَاض٣٠ ثاض ١ٜز٠ط١نإ، ١٥ط١ض ب١ث

ـَـ  َٝٞ   ٖــ١ض بؤَــإ ؾــ١ضح بهــ١ٕ، نــْٛه١ ١٥طــ١ض ١٥ َٞ ب١ِضاغــت٢، بــ١ث َٞ ت١عــسًٜٞ بــ١ غــ١ض زابــ ١ ٚا ْٝــ١ ز٠بــ
َٜعطا١ٜ ت١غذًٝهطإٚ، غٛثاؽ. َٜع٠ضا٢ْ ن١ ي١ يك٢ ١٥ٚ ثاض  ثاض

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ،  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ز. عظيس،

:)َٞ َٜع ز. عظيس ابطاِٖٝ عًٞ )٠ٚضت  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜٓـس٠ٚ٠، نـ١ َـازز٣٠ ؾ١ؾـ١َ١ يـ١              َازز١ٜ٠ن ٢ زٜهـ١ نـ١ يـ١ ثطؤش٠نـ١زا ٖـات٠ٚٛ يٝصْـ٣١ ٖاٚبـ١ف ْـ١ٜإ خٛ
َٝؿٓٝاضنطا٠ٚن١، ن١ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نا  ٢ًَ ثطؤش٠ ث ) ػتُع اهل١٦ٝ ايعا١َ َس٠ّ ٚاسد٠ نٌ أزبع ضٓٛات معتباازّا  ١٥غ

 َٔ لأزٜذ مْتدابات اجملًظ ،

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َ  إ:ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ،
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َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

 ز٠ْكُإ ي١ غ١ضزا، ٥ًٝػا نطا،

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى عبساي١ً

َٜع عبساي١ً ستُس عَري:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٜع٠ضإ غـاآل١ْ ١ٜٚ١ٖنـ٣١ ْـ٣َٛ     قػ١ن١ ت١ٚاٚ ١ْبٛٚ ٥ ٝعاؾ٣١ ز٠ن١ّ بؤ ت١ٚاٚ نطز٢ْ قػ١ن١، غ١ْسٜها٣ ثـاض
َٝط،         َٝت١ ٖـ١ٚي َٝو يـ١ ظاخـؤ ٚ يـ١ دٝـات٢ ٥ـ٣٠ٚ١ بهـ َٝط، ي١ ثاٜت١خت، ١ٜع٢ٓ ١ٜن َٝت١ ١ٖٚي َٞ به ز٠نات٠ٚ١ ز٠ب

ٚ١َٜٓ َٝٓذٛ َٜعطان٣١ خؤ٣ تاظ٣٠ بهات٠ٚ١، ي١ ضا١ْٝ ٚ ق١آلزظ٣َ ٚ ث َٞ ي١ ثاض َٝط، ي١ باؾن ٚا١ٜ به َٝت١ ١ٖٚي ٠ ز٠ن
        ،َٞ َٜعطانـ٣١ خـؤ٣ ز٠تـٛاْ ١َٖٛٚ غ١ْسٜهانإ ي١ َٛساغبري، ي١ ١َْٖٛسغري، يـ١ ١٥تٝبا٥ـ١، ٖـ٣َٚٛ١ يـ١ ثاض
ــ١نا٢ْ       ــ١ ؾ١ضع ــسض٣َ ب ــ١السٝات١ ب ــ١ّ غ ــ١، ٥ ــ١ ٠ٚ١٥ٜ َُٝ ــٓٝاظ٣ ٥ َٝؿ ــ١، ث َٜعطان ــ١ ثاض ــ١الس١ٝت١ ١ٖٜــ١ ي ــ١ٚ غ ٥

َٜعطانإ، بؤ ٣٠ٚ١٥ ن١ بتٛأْ ١ٜٚ١ٖناْٝإ ي٣َٚ١  َٝه٢ ٥ٝـساض٣ ٚ َـازي       ثاض َٟ به١ْـ٠ٚ١، ٚاتـ١ ال ١َضن١ظٜـ١ت ْـٛ
َٜٓٔ، ٥ـ٠ٚ١ بـؤ ٖـ١َٛٚ             َٜعطاٜـ١ ضاثـ١ِض َٜعطاٜا١ْ، ي١ب١ض ٥ـ٣٠ٚ١ نـ١ بتـٛأْ ٥ـٝـ ٚ نـاض٣ ٥ـ١ٚ ثاض بسض٣َ ب١ٚ ثاض
َٝه٢ زضٚغـت١ ٚ         َٜع٠ضاْٝـ ؾـت غ١ْسٜهانإ َازاّ زضٚغت١ ٚ ١ْتٝذ١ٜ١ن٢ ٥ٝذـابٞ ٖـ١ب٠ٚٛ بـؤ ١َغـ١ي٣١ ثـاض

 اؽ.ت١غبٝت بهط٣َ، غٛث

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى بطٖإ،
َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َــٔ ثؿــتكري٣ قػــ١نا٢ْ غــؤظإ خــإ ٚ نــاى عبسايًــ١ ز٠نــ١ّ، زاٚانــاضّ يــ١ غــ١ض ظ٥ٚ٠ــٞ قػــ١نا٢ْ ٥ــ١ٚإ،      
١ زٚا٣ ت١ٚاٚ بـ٢ْٚٛ ١َٖيبـصاضز٢ْ ْـ١قٝب ٚ ١٥ْـساَا٢ْ     ( بهط٣َ، ي49طؤِضاْهاض٣ ي١ بِطط٣١ نٛاض ي١ َازز٣٠ )

َٜت نــ١ ٥ــ١ٚ )  ( نٛضغــ١ٝ ١٥11صتَٛــ٢ْ١ غــ١ْسٜها ٚ ١٥ْساَــ١ ١ٜز٠طــ١نإ، ١٥َــ٣١ بــؤ ظٜــاز بهــط٣َ، بٓٛٚغــط
َُٜسا زاب١ف ز٠نط٣َ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١َدًٝػٞ ْٝكابـ١ )  َٜعطانا٢ْ ١ٖض َٜع٠ضإ ي١ ثاض َٜط٣٠ شَاض٣٠ ثاض ( 11ب١طٛ

َٜع٠ض٣ ١ٜ١ٖ، ١ٜى ن١ؽ ت١َػًٝٞ ز٠نـات، نـ١ضنٛٚى   711ب١آلّ زٖؤى ظٜاز ي١ ) نٛضغ١ٝ ب١ ١ْقٝب٠ٚ١، ( ثاض
َُٝا٢ْ ْعٜه٣١ )411ظٜاز ي١ ) ( 1211تـا   1111(٣ ١ٜ١ٖ، ن١ؽ ت١َػًٝٞ ْانات ي١ ْٝكاب٣١ نٛضزغتإ، غً

َٝ ١َٜٓض٣ ١ٜ١ٖ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ع١زاي١ت ٚا١ٜ، ز٠ّٚٚ: َازز١ٜ٠ى ظٜاز بهط٣َ، ب١ّ ؾ ٣٠ٛ َٛسا٢َ ١ٜ١ٖ، ١ٜى ْٛ
(٣ ١٥صتَٛـ٢ْ١ غـ١ْسٜها ْـ١ٖات٠ٚٛ ز٠غـ١آلت٢ يكـ١نا٢ْ      58( ٚ )56خٛاض٠ٚ٠: ١٥ٚ ز٠غ١آلتا٣١ْ ي١ َازز٣٠ )

َٞ ١ْى َايٞ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ب١ِضاغت٢ ْٝكاب٣١ ٥ـ١تٝبا   َٞ ٚ يك١ناْٝـ ال ١َضن١ظ١ٜت٢ ٥ٝساضٜإ ١ٖب غ١ْسٜها ب
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١ٝت٢ ال ١َضنـ١ظ٣ ٥ٝـساضٜإ ١ٖٜـ١،    ٚ َٗٓسغري ٚ َٛساغبري، نٞ ْٝكاب١ ١ٜ١ٖ ي١ يك١نا٢ْ خؤٜاْـسا غـ١الس  
َٜع يٝص٣١ْ قا٢ْْٛ، غٛثاؽ.  بؤ١ٜ ١٥ّ طؤِضاْهاض١ٜ ب١ زٚٚ ْٛغد١ ز٠ٜس١َ٠ ز٠غت٣١ غ١ضؤنا١ٜت٢ ٚ ب١ِض

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ،

َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝؿه١ؾــهطا، زٚٚ ؾ١ق١ض٠ٜــ١، ١ٜنــ١َٝإ: ض٠بتــ٢ ب٠ٚ١ٜــ١ نــ١ٚا ١٥ْــساَا٢ْ ١َدًٝػــٞ ٥ـ١ٚ َٛقت١ض  ســ٣١ نــ١ ث
َٜع٠ضإ ي١ ) ٍَ ض٥٠ٝؼ )11ْٝكاب٣١ ثاض َٝو ٖاتٕٛٚ ي١ط١ ( ١٥ْسا٢َ ٥ٝشتٝات، ع١ي١ ١٥غاؽ نٛضغٞ 3( ن١ؽ ث

َُٝا٢ْ، ب١آلّ ١٥ّ ع١َ١ي١ٝتـ١ يـ١ َـازز٣٠ )    َٝط ٚ غً ؾ١قـ١ض٠ نـٛاض   ( يـ١  49ت١سسٜس بهط٣َ بؤ ؾاض٠نا٢ْ ١ٖٚي
ــطا٠ٚ   ــطا٠ٚ، بؤنــ٢ ســ١ٍ ن ــ١ْسٜهازا ٦ٜ١ٖــ٣١ عا١َٜــ١، ٦ٜ١ٖــ١ عاَــ١     ؟ســ١ٍ ن ــ١الت يــ١ غ طــ١ٚض٠تطٜٔ ز٠غ

َُٝــ١ زا٥ُٝــ١ٕ بــاؽ يـ١ ٥ٝٓتٝدابــات ٚ ١َغــ١ي٣١ زضيٛنطاغــ١ٝت ز٠نــ١ٜٔ، ٥ٝٓتٝدابــات٢    نؤبْٛٚـ٠ٚ١ ز٠نــات، ٥
َٜط٣َ َٜط٣َ، ي١ ٥ٝٓتٝدابات ١َٖيس٠بص ، ي١ ٥ٝٓتٝداباتٝـ خ١َيو ٥ـاظاز٠  ٣١٦ٜ١ٖ عا١َ، ١َدًٝػٞ ْٝكاب١ ١َٖيس٠بص

َٝيَن؟ ١٥َـ١            َٝيَن ٚ نـ٢َ ز٠ْـط ْـاٖ َٞ ز٠ْـط ز٠ٖـ َٝتـ٠ٚ١ غـ١ض ز٠ْكـسإ، نـ َٓٝ ن٢َ خؤ٣ ت١ضؾٝح ز٠نا، زٚاتط ز٠َ
َٞ 49ٜاغــان١ ســ١يٞ نــطز٠ٚٚ، َــازز٣٠ )  ــ  ) متااازع اهل٦ٝاا١ ايعاَاا١ ايؿااالسٝات ٚاالختؿاؾااات ايتايٝاا١ ،  ( ز٠َي

)مْتداان ايٓكٝاب ٚأعكاا٤ فًاظ ايٓكابا١ ا ؾاًٝني ٚا ستٝااط         ا ( ي١ ؾ١قـ١ض٣ نـٛاض بـاؽ ز٠نـ    49َازز٣٠ )
َٞ:  51َازز٣٠ ) بـ١ ٚاتـ١   )ٜتاأيـ اجملًاظ َأ ْكٝاب ٚعػاس٠ أعكاا٤ أؾاًٝني ٚثالثا١ أعكاا٤ مستٝااط ،           ( ز٠َيـ

َٜطزض٣َ، ٚ بـ١        َٜكا٣ ٦ٜ١ٖـ٣١ عاَـ١ يـ١ ٥َٛت١َـ١ضزا ١َٖيس٠بـص َٜع٠ضإ، ي١ ض ١َٖيبصاضز٢ْ ١َدًٝػٞ ْٝكاب٣١ ثاض
َٜطزضا،    ٥ٝٓتٝدابات َٜط٣َ، ن١ ١َدًٝػٞ ٥ٝـساض٠ ١َٖيبـص َٜط٣َ، ٣١٦ٜ١ٖ عا١َ ١َدًٝػٞ ٥ٝساض٠ ١َٖيس٠بص ١َٖيس٠بص

ي١ ْاٚ خؤٜاْسا ١َدًٝػٞ ٥ٝساض٠ ض٥٠ٝؼ ٚ ْا٥ٝب ٚ ١٥ْساَإ ت١ٚظٜعات٢ ٥ٝؿ١نا٢ْ خؤٜإ ز٠ن١ٕ، ١٥َـ١ يـ١   
َٝٓط٣َ   ٜاغان١ س١ٍ نطا٠ٚ د١ْابٞ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ، زٚاتط ب١ْٝػب١ت ٣٠ٚ١٥ ي١ ْٝكاب١ َٜع٠ضإ بؿـٛبٗ ٣ ثـاض

َٝه٢ تاٜب١ت٢ خؤ٣  َٜع٠ضإ، قاْْٛ ب١ ْٝكاب٣١ باقٞ تط٣ ١َٓٗٝنا٢ْ زٜه١، ١َ١٥ ْاطٛصت٢َ، نْٛه١ ْٝكاب٣١ ثاض
َٜط٣٠ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ، ٚ ؾـا٥ًٝٞ     َٝٞ ز٠ٚتط٣َ قا٢ْْٛ ١َساَات، ت١ْٝا َٛسا١َٓٝ ت١قاعٛزٜإ ١ٜ١ٖ، ب١طٛ ١ٜ١ٖ، ث

َٜع٠ضإ ي١ َٜع٠نا٢ْ ثاض َٜع٠ضاْسا ٚ ٥ٝشتٝػاب نطز٢ْ ت١قاعٛزٜإ يـ١ ْٝكابـ١ سٝػـاب     ١٥ْسا١َ ب١ِض ْٝكاب٣١ ثاض
َٜه١ ي٣َٚ١ ت١غذٌٝ ز٠نط٣َ، ٥ـ١ّ ؾاٜ ْـ١ ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ يـ١ شٚٚض٠نـا٢ْ        ز٠نط٣َ، ت١غذٌٝ نطزْٝإ غاآل١ْ داض

َٜع٠ض غــاآل١ْ   َٞ ثــاض َٝط ٚ زٖــؤى ٚ نــ٢َ ٚ نــ٢َ؟ بؤٜــ١ نــ١ ز٠بــ َُٝاْٞ ٚ ٖــ١ٚي َٜع٠ضإ ْٝــ١، يــ١ شٚٚض٣ غــً بــؤ ثــاض
َٜع٠ضإ ٥ٝؿـنان١ناْٝإ    َٝطٕ بؤ ْٝكاب٣١ ثـاض َٜكا٣ ٥ٝٓاب١نطز٠ٚ١ْ خ١َيو ز٠ْ ت١غذٌٝ نطز٠ٚ١ْ خؤ٣ ٜإ ي١ ض
َٜت٠ٚ١،  ١٥َـ١ف سـ١ٍ نطزْـ٢ بـ١ خؤٜـ٠ٚ١ زٜـ٠ٛ، ي١بـ١ض ٥ـ٣٠ٚ١ زؤغـ٣١ٝ           ز٠ز٠ٕ ٚ  ١ٜٚ١ٖناْٝإ تاظ٠ ز٠نط

َٝط٠، غٛثاؽ. َٜع٠ضا١ْ ي١ ١ٖٚي َٜع٠ضإ ت١ْٝا ي١ ْٝكاب٣١ ثاض  ثاض
 
 
 



 287 

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:ب١  ِض
َٜطزض٣َ،    11ز٠ظا٢ْ نؤٕ نان١ بٛضٖإ، ١٥ط١ض ١٥ٚ ١٦ٜ١ٖت١ ٜإ ١٥ٚ قٝاز٣٠ ) (ن١غ١ٝ، يـ١ ١٦ٜ١ٖت١نـ١ ١َٖيبـص

َٝـٞ، ٜـإ تـ١ٚظٜع٢ ز٠نـ٣١ يـ١ غـ١ض          َٝٓا، ٠ٚ١٥؟ ب١آلّ ١٥ط١ض تـؤ نؤتـا زاز٠ْ ١َٖٛٚ خ١َيو ٥اظاز٠، ن٢َ ز٠ْك٢ ٖ
َٝـو يـ١ ٥َٛت١َ١ضاتـ١ سعبٝـ١ناْٝـ     ١٥غاغٞ َٛساؾ١ظا َٝهٞ تط٠، ١٥طٝٓا خؤ ي١ ١َٖٛٚ ٥ٝٓتٝدابات ت ٠ٚ١٥ ؾت

ــ١ٚ       ــا ٥ َٓٝ ــ٢َ ز٠ْكــ٢ ظؤض ٖ َٜطزض٣َ، ن ــص ــٞ َٛقات١عــ١ ١َٖيٓاب ــ١ غــ١ض ١٥غاغ ــٞ ي ٖــ١ض ٚاٜــ١، ٥َٛت١َــ١ضات سعب
َٞ ن١غـٞ ١ٖٜـ١، ؾـاضَٜ             َٜطزض٣َ، يـ١ غـ١ض ٥ـ١ٚ ١٥غاغـ١ زاز٠ْـط٣َ، دـاض٣ ٚا ١ٖٜـ١ ١َْتٝك١ٜـ١ى غـ ه٢ ١َٖيس٠بص

َٜه٢ ط١ٚض٠ ١ٜى ن١غٞ ١ٜ١ٖ، ؾ١ضَٛٚ ْٛقتـ٣١   بهٛٚن١، ب١ق١ز٠ض ؾاض٠ ط١ٚض٠نإ ١ْٝ، داض٣ ٚا ١ٜ١ٖ ي١ ؾاض
َٞ؟ ًَ  ْٝعا١َن١ت ب

َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜع٣ باغٞ ٣٠ٚ١٥ نطز ن١ ي١ َازز٣٠ ) َٝت٠ٚ١، ٖـ١ض يـ١ ت١عس١ًٜنـ١ ز٠   49ب١ِض َٞ  (زا ن١ ٣١٦ٜ١ٖ عا١َ نؤ ز٠ب َيـ
َٜو، ١َ١٥ ١ٜن١ّ، ز٠ّٚٚ:  ٍَ داض )بايٓػب١ يًُاز٠ ارتاَػ١( ٥ًٝػا٣ ٥ٝذتُاع٢ ٣١٦ٜ١ٖ عا٣١َ نطز ب١ نٛاض غا
َٝتـــ١  َُٝـــ١ ْـــ١ؾاًٜٞ ١٥ْـــساَإ ز٣َٚ٠ ب َُٝـــ١ زاٚا٣ ال ١َضنـــ١ظ٣ ٥ٝـــساضضيإ نـــطز٠ٚٚ َايُٝـــإ ْـــ١نطز٠ٚٚ، ٥ ٥

َٞ، بـ١آلّ َـٔ    َٟ، با ١٥ْساّ به َُٝا٢ْ بـّٛٚ، َـٔ       َٛساؾ١ظ٠نإ، ١ْ ت١قاعٛزضيإ ز٠ٚ يـ١ ْٝكابـ٣١ َٛسـا٢َ غـً
َٜـِط ٚ                َٜهـ٢ بـ١ غٝاغـ١ت٠ٚ١ ْٝـ١، َـٔ ١٥ْـساَِ ٖـ١ب٠ٚٛ بـؤ ز َٝه٢ ٜٚـصزا٢ْ ٚ ١٥خ قٝـ١، ٖـٝض ؾِط ؾـت١ن١ ؾـت
َٞ باؾ١ بـؤ   َٝط ي١ يؤؾ١نا٢ْ زٚنإ ن١ٚتؤت١ خٛاض٠ٚ٠، ٥ َُٝا٢ْ ٖات٠ٚٛ بؤ ١ٖٚي َٜو ت٥١ٝس٣ ؾ١ضٜهات ي١ غً ٠ْٛٝ

َٞ، بــؤ ٠ٚنــٛ ١ٖ١َْسغــري ٚ َٛساغــٝب يــ١  َٜه٢ ْــ١ب َٜــِطٚ ْٝــٛ َُٝا٢ْ ت٥١ٝــس٣ ز ؾــاض٠ن٣١ خــؤ٣ زٖــؤن٢ ٚ غــً
َٝػتا ْـ١   َٝه٢ ٜٚصزاْٞ ٚ ١٥خ ق١ٝٝ، خؤ ١ْ َٔ َٛساَِٝ ٥ َٞ، ١َ١٥ ١ٜن١ّ، ١َ١٥ ؾت ال١َضن١ظٟ ٥ٝساض٣ ١ْب
ناى عُط، ١ْ ن١ؽ، ب١آلّ َٔ ي١ ت١دطٚب٣١ ع١َ١يٞ ناى عُـطٜـ ٥ـ١ٚ ؾـتا١ْ بـاف ز٠ظاْـ٢َ، بـؤ تـ١ٚظٜعٞ        

َُٝا٢ْ  ١َقاعٝــس٠نا َُٝــ١ باغــٞ ع١زايــ١ت ز٠نــ١ٜٔ، ع١زايــ١ت ٠ٚ١٥ٜــ١ غــً ْٝـ يــ١ ْٝكابــ٣١ َٛســاَري، نانــ١ ٥
َٜٓــ١ض٣ ١ٖٜــ١، نــ١ضنٛٚى 811(٣ ١ٖٜــ١، زٖــؤى )1211) ( َٛســا٢َ ١ٖٜــ١، باؾــ١ ١َعكٛيــ١ ٜــ١ن٢َ ٜــ١ى ْٛ

َٞ باظ١ْ ز٠ٜه٣١، ٜإ ي١ غ١ض ١٥غا ١َُٝ بٝه١ٜٔ ب١ ت١ٚظٜع٢ ١َقاعٝس ي١ غ١ض ١٥غاغٞ غ غـٞ  ١ْٝت٢، ١٥ط١ض ٥
َٝٞ ْٝػب١ت٢ َٛسا٢َ خؤ٣، َٔ ْاظاب ١َ١٥ خع١َت ب١ َٛساؾ١ظ٣٠ َـٔ ٚ نـاى عُـطٜـ     َٞ ٚ ب١ث ١ٖض ن١غ
َٝــط٠ ٖــاتٜٛٚٔ زٜؿــاع يــ١    َُٝــ١ف ي َٝساٜــ١، ٥ َُٝا٢ْ ٚ بــ١ ٖــٞ زٖــؤنٝـ ز٠نــا؟، ع١زايــ١ت٢ ظٜــاتط٣ ت ز٠نــا؟، غــً

 ١َُٝ  ن١مسإ ُْٝا١ْ، غٛثاؽ.ع١زاي١ت به١ٜٔ، ٖٝض ب١ضش٠ٚ٠ْس١ٜن٢ تاٜب١تُٝإ ي١ّ ١َٚظٚعا١ْزا ١ْٝٝ، ٥

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ ّ،
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َٜع عبسايػ ّ   قسٜل: َؿطؿ٢ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝط٠ ٖـ١ض ْـعٜهٔ يـ١ باب١نـ١ ٚ      َٜعإ ي َٜهدػت١ٓ، ١ٜع٢ٓ َٔ ٖٝٛازاضّ، نْٛه١ ب١ِض َٝؿ١ٜ١ن٢ ض ب١ِضاغت٢ ١َ١٥ ن
١َُٝف  َٝـت ٥ٝٓتٝدـاب بهـات تـؤ ْـاتٛاْٞ، بـ١آلّ           ٥ َٝٞ ٜاغان١ ضاغت١ ١٥طـ١ض غٝػـت١َ١ن١ د١َعٝـ١ عاَـ١ ب ب١ث

َٜهدػــذي بــؤ ْٝكابــات ب١ِضاغــت٢ ٥ــ١ٚ بــؤ       َٜهدػــذي دؤض٠نــا٢ْ ض َٝٞ خٝــرب٣٠ ب١غــٝت٢ نــٛضت، َــٔ يــ١ ض بــ١ث
، زٚٚ غـ١ْسٜها  ١َبس٣١٥٠ ي١ سعب١نإ ٚ ١٥ٚ ث١ِٜط٠ٚ ز٠نط٣َ، ْانط٣َ، ي١ ز٠َٚي١ت١نا٢ْ ز٠ٚضٚب١ضَإ يـ١ ٜـ١ى  

١َٜٓض٣  ١َُٝف ٚا ت١دطٚب٣١ خؤّ ن١ ١٥ْسا٢َ ْٝكاب١ٜ١ى بّٛٚ ي١ ١َْػا ي١ ْٛ )عُااٍ ٚ  خٛز٣ نٛضزغتا٢ْ ٥
ــ١ىػااسن١ اي َطااتددَٞ ــٞ      ٜ ــ١ٚ َازز٠ٜــ٣١ باغ ــ١ ٜاغــا، ٥ ــ٢ نــؤٕ ســ١ٍ نــطا٠ٚ، ظؤض ٥اغــا١ْ، ب بــّٛٚ، ز٠ظاْ

َٜػـٞ     ١َٖيبصاضز٢ْ ١٥صت٢ْ١َٛ ١َدًٝؼ ز٠نات، ز٠تٛاْري بٝكـؤِضٜٔ، ١َغـ١ي١ٕ    َٝؿـٓٝاض٣ َـٔ يكـ١نإ نْٛكط ث
َٜه٢ ََٛاغـًٝٞ       ٍَ عـ١ز٠ز َٝٔ ي١طـ١ َٜطٕ، ٣١٦ٜ١ٖ ض٦ٜاغـ١ٝن١ بـ خؤٜإ به١ٕ، ٚ ٣١٦ٜ١ٖ ض٦ٜاغٞ خؤٜإ ١َٖيبص
َٝو ١ٜ١ٖ ن١ ٥ٝـ  َٜطٕ، ٚات١ زٚٚ ٖري ١ٜ١ٖ، غهطتاض١ٜت ١٥ٚإ زاْٝؿٔ بؤ ٣٠ٚ١٥ ١َدًٝػٞ غهطتاضٜت ١َٖيبص

َٞ، نٛاض٠ى ١ٜ١ٖ خع١َتٝإ ز٠ن١ٕ َٝهٗات٠ٚٛ ي١ ض٥٠ٝػٞ ١َٖٛٚ ْٝكاب١نإ ٚ ي١ ض٠ٜـؼ  ز٠نات غ ، ١َدًٝؼ ث
َٞ ن١ؽ ١٥ٚا٣١ْ ب١ضز٠ٚاّ ز٠ٚاّ ز٠نـ١ٕ يـ١ ١َضنـ١ظ، ١٥ْساَـ١نا٢ْ تـط ْـ١قٝيب        َٝط، ت١ْٗا غ ٚ ْا٥ٝب ٚ غهطت
َٞ به١ٜٓـ٠ٚ١، ٚ ٥ـ١ٚ         َٞ ظؤض بـ١ ٖـسٚري بـري٣ يـ َٝت ز٠تـٛاْ َٜه١، ١٥ط١ض ١ٖب َٝٛاظ َٜٔ ٚ ٠ٚ١٥ ؾ َٛساؾ١ظ٠نأْ ٚ ز

 ١ ت١تبٝل به١ٜٔ، غٛثاؽ.ع١زاي١ت

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
َٞ ْٝكاب٣١ َٛساَري ١٥ٚ ؾت١ بهـ١ٜٔ،   ١َُٝ ب١ب ١َ١٥ غٝػت١َ١ن١ ٣َٚٛ١ٖ ز٠طؤِض٣َ، غ٥ٛاي١ن١ ١ٜ٠ٚ١٥، ٥اٜا ٥

         ٛ َٝو ْـ١ز٠ٜٔ بـ٠ٚ١، نـْٛه١ ٥ـ١ٚإ نْٛؿطاغـٝإ ططتـ ٠ٚ، ٥ٝدتٝػاغٞ ْٝكاب٣١ َٛساَري ْٝـ١ ٥ـ٠ٚ١؟، ز٠ضؾـ١ت
َٜـصضا٠ٚ ب١ِضاغـت٢،             نؤْكط٠ٜإ ططتـ٠ٚٛ ٚ ْـاظاب نـٝٝإ نـطز٠ٚٚ، ٚ بـ١ ٥ٝتٝؿـاقٞ ٖـ١َٛٚ َٛسـاَري ٥ـ٠ٚ١ زاِض
َٝو بكـؤِضٜٔ نـ١         َٝو تـ١ز٠خٍٛ بهـ١ٜٔ ٚ ٖـ١َٛٚ ؾـت ١َُٝ ١٥ٚ س١ق١ ب١ خؤَإ بس٠ٜٔ ي١ ١َٖٛٚ ؾـت ١ٜع٢ٓ ٥

َٞ، ثطغٝاض٠ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ِضاغت٢، خؤ َٔ ٣٠ٚ١٥ ناى عبساي ػ ّ باغٞ ز٠نـا ََٛهٝٓـ١ ٖـ١تا    ٥ٝدتٝػامسإ ١ْب
َٞ غٝػـت١َ١ن١ ٖـ٣َٚٛ١ بكـؤِض٣َ، ٖـ١ض َٛساؾ١ظ٠ٜـ١ى قٝـاز٣٠            َٞ، بـ١آلّ ز٠بـ بؤ سعبا١ٜت٢ ٠ٚ١٥ ضاغت تـط بـ
َٞ، يـ١ ْـاٚ ْٝكابـ٣١       َٞ ب١ِضاغت٢ ١َغ١ي١ٕ، ي١ سعبا١ٜتٝـ ٥ٝشتُٝاي١ ٠ٚ١٥ باؾـن بـ َٛساؾ١ظ٠ن٣١ خؤ٣ ١ٖب

َٞ، بؤ َٛساَٝٓٝـ ٠ٚ١٥ َُٝـ١ ز٠طـؤِض٣َ،       غ١س١ؾٝٓٝـ ٠ٚ١٥ باؾن ب َٞ، ب١آلّ ٥اٜا ٥ـ١ٚ غٝػـت١َ١ بـ١ ٥ باؾن ب
١ٜ١َُٝ ١٥ٚ غٝػت١َ١ بكؤِضٜٔ، ن١ ١٥ٚإ ب١ نؤْؿطاؽ ٠ٚ١٥ٜإ نطز٠ٚٚ، ؾ١ضَٛٚ ْاغو خإ،  ٜإ س١قٞ ٥

َٜع ْاغو تٛؾٝل عبسايهطِٜ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َُٝـ١ ٚاَـإ      ١٥ٚ ثطؤش٣١ٜ٠ ن١ غ١ْسٜها خؤٜإ َْٛاق١ؾ٣١ ظؤضٜإ نطز٠ٚٚ ي١ ٍَ يٝصْـ٣١ ٜاغـاٜٝسا، ٥ـ٠ٚ١ ٥ ط١
َٝٓري نـ١ ب١ِضاغـت٢ َـٔ بـ١ ق١ْاعـ١ت٢ خـؤّ يـ١ نـات٢ ٜاغـاٟ           َٝو ب َٝػتا ؾت نٛضت نطز٠ٚٚ زٚٚ َازز٣٠ َا٠ٚ، ٥
َٝت٢ َاَؤغتاٜإ ١٥ٚ قػ١ّ نطز، ١َ١٥ ظؤض ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ١َٖيبصاضز٢ْ خؤٜا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ، نؤْكط٠ٜإ ١ٖٜـ١   ١ٜن
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ٍَ ناى بٛضٖإ زاّ، نْٛه١  ( ز٠ٜه١ٕ، ٢َ٥ بؤ8ي١ َاْك٢ ) ًَري بؤ ١٥ٚإ، خؤ َٔ ت١ٚاٚ ي١ط١ َٝ َٞ ْاٖ ١َ١٥ ب١ د
َٞ ٠ٚظع١ن١ نؤ١ْ، بؤ ١٥ّ ت١ضس١ ١ْقٌ ْانات بؤ نات٢ نؤْكط٠، ٚ خؤٜـإ يـ١    َٝت، ز٠ظاْ ١َعاْات٢ ١َ١٥ ز٠ظاْ

١َٜٓض٣ ١٥ّ ؾاضا١ْ  َٞ ٚ ٥ـ١ّ   نات٢ ١َٖيبصاضزٕ، ي١ نات٢ نؤْكط٣٠ غ١ْسٜها ١٥ّ ت١ضس١ به١ٕ بؤ ٣٠ٚ١٥ ْٛ ٖـ١ب
َٞ، غٛثاؽ. َٝػتا ضاغت ز٠ضز٠ن ١َُٝ بٝه١ٜٔ ٥ َِٝ ٚا ١ْٝ ١٥ط١ض ٥ َٞ، َٔ ث  ططؾت١ف س١ٍ ب

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ،

َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜعاْــ١ باغــٝإ يــ١ غــ١ض ع١زايــ١ت ٚ ْــا ع١زايــ١ت ٚ نٛضغــٞ ٠ٚضطــطتٔ ٚ عــ١ز٠ز٣ ١٥ْــسا٢َ  ١ٖضنــٞ يــ١ٚ ب١ِض
َٝه٢ غٝاغٞ ي١ ٥ٝٓتٝدابات٢ غٝاغٝسا باؽ بهط٣َ، ١َ١٥ ١َٜٓٗٝـ١   ؾاض٠نإ نطز، ١َ١٥ ٣َٚٛ١ٖ ضاغت١ ي١ سعب
َٜع٠ض، َٝٗـ١ْري، ١٥َـ١ ٖـٞ سـعب ٚ               َٝٝـإ ز٠ٚتـط٣َ ثـاض َٝو ث ١٥ّ ٜاغـا١ٜ، ٥ـ١ّ ٥ٝٓتٝداباتـ١ خاقـ١ بـ١ ؾ٦ٝـ١ت

َٜهدػذي ٚ سعب ٚ ١٥سع َٝه٢ يـ١ غـ١ض بهـط٣َ، نـاى      ض اب ١ْٝ، ضاغت١ ز٠نط٣َ نؤتا، ٥ٝتٝؿام، ت١ٚاؾٛم، ١ٖض ؾـت
َِٝ باؾ١، ي١ نؤ٣ ) َُٝا٢ْ َٓٝـ ث َٞ بؤ 11بٛضٖإ ظؤض ضاغت ز٠نات ي١ غً َُٝا٢ْ ب ( ١٥ْسا١َن١ ؾ١ؾٞ ٖٞ غً

َٜكـا٣ ٦ٜ١ٖـ٣١ عاَـ١، ٦ٜ١ٖـ٣١ عاَـ١ ٜـ١            ع٢ٓ َٝػاٍ، ب١آلّ با ع١ضظتإ نـ١ّ ٥ـ١ّ ١َدًٝػـٞ ْٝكاب١ٜـ١ يـ١ ض
َٜع٠ضا٣١ْ ن١ ي١ ْٝكاب٣١ نٛضزغتإ ب١ؾساضٕ ٥ًٝتٝعاَـات٢ غـ٣ٚ١ْ١ خؤٜـإ تـاظ٠ نطزؤتـ٠ٚ١،       ١َٖٛٚ ١٥ٚ ثاض
َٝـسا بـ٠ٚٛ، ٜـاخٛز           َٝٔ ي١ ٥ٝٓتٝداباتسا ٜـإ سـاظض ز٠بـٔ خؤٜـإ نـاى بٛضٖـإ ت َٜو ب ٍَ داض َٞ غا بؤٜإ ١ٜ١ٖ غ

َٝطٕ بؤ ٥ٝٓتٝدابات، ي١ٚ ٥ٝٓتٝدابات١ ١َٜٓض ي١ شٚٚض٠ناْٝإ ز٠ْ َٜط٣َ؟  ْٛ ١َٖٛٚ ن١ؽ ٥اظاز٠ ن٢َ خؤ٣ ١َٖيس٠بص
َٞ، ) 11با ) َُٝا٢ْ بـ َٞ، )    21( ن١ؽ خ١َيه٢ غً َٝط بـ ( ن١غـٞ خـ١َيه٢ زٖـؤى خـؤ٣     11( ن١غـٞ خـ١َيه٢ ٖـ١ٚي

َٞ، ١َ١٥ سعب ١ْٝ، نؤتا بس٠ٜٔ  َٝيَن، ١٥ٚ نات١ ي١َا١ْزا ١َدًٝػٞ ْٝكاب١ زضٚغت ز٠ب ت١ضؾٝح بها ٚ ز٠ْط بٗ
ْاظاب بس٠ٜٔ ب١ ن٢َ، باغٞ ي١ غ١ض به١ٜٔ، ١٥َـ١ غـ١ْسٜها١ٜن٢ ١َْٗٝٝـ١ يـ١     ب١ تٛضنُإ ٚ ب١ ٥اؾٛض٣ ٚ ب١ 

َٜطٜٔ نــ١    َٝؿــِ خؤؾــ١ ٖــ١ََٛٚإ خؤَــإ ١َٖيبــص َٜط٣َ، ث َٜكــا٣ ٥ٝٓتٝداباتــ٠ٚ١ ١َدًٝػــٞ ْٝكابــ١ ١َٖيس٠بــص ض
َٝت١ ١٥ْسا٢َ ١َدًٝػٞ ْٝكاب١، غٛثاؽ. َٝٓا ز٠ب  ن٠ٚ١ٜٓٛ ١٥ط١ض ب٠ٚ١ٜٓٚٛ ب١ َٛسا٢َ، ن٢َ ز٠ْك٢ ٖ

َٜع  ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ: ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى خٛضؾٝس،
َٜع خٛضؾٝس عظيس غًِٝ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝـط٠           َٝـت خؤٜـإ ي ٍَ بؤنـ٢ْٚٛ دـ١ْابتاب، ٥ٝؿـ١ن١ ث٠ٜٛ١ْـس٣ بـ١ ْٝكاب١ٜـ١، ز٠ب داض٣َ َٔ ز٠قا ٚ ز٠م ي١ط١
َٞ ١٥ْـساػيإ بـؤ زٖـؤى زاْـا،      ساظض بٔ، ١َ١٥ ١ٜى، زٚٚ: ١٥ط١ض بك١ٜٓ١ نؤتا ي١ ؾ١ضظ٠ ١ٜى نطزَا١ْ نؤتا، غـ

َٞ ز٠نـ٣١، نـؤٕ    َٝط٠، ١٥ٚ نات ض ي َٝت١ ٥ َٝط٠، ن١ؽ ١ْب٢َ ٚ ب َٝت٣١ ٥ َٝعا٢ْ ب ٍَ ٚ خ َٞ َٓسا ٣٠ٚ١٥ ي١ زٖؤى ز٠ب
َٞ ٚا١ٜ ٚ ظٜاتطٜـ، نْٛه١ ي١ غاَي٢  َٝت٢ قٛتابٝـإ ٖـاتٜٛٚٔ به١ٜٓـ١ نؤتـا      1973عٝ ز ز٠ن٣١؟، ب١َي ي١ ١ٜن
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َٝت١ ١٥ْسا٢َ غـهطتاض١ٜت، نـ١ؽ ْـ١بٛٚ، ن١نـٞ بِطٜاضَاْـسا بـؤ       ن١ ٖات١ٓٝ غ١ َٝت١ ب١غسا بب ض َٛغٌ ن٢َ ز٠ن
َٝت١          َٝو بهـ١ٜٔ نـ١ؽ ْـ١بٛٚ بهـ َٞ، نات٢َ ٥ـ٣٠ٚ١ ز٠غـت ْٝؿـا٢ْ ن١غـ َٛٚغٌ ١ٜى ١٥ْسا٢َ غهطتاض١ٜت ١ٖب

َٝػتاف خ١َيو ١ٜ١ٖ ٥ٝشتُٝاي١ ي١ زٖؤى ن١ؽ ١ْٜ َٝـط٠،   ب١غسا ز٠ٚاّ بها، ١٥ٚ نات٣١ ن١ٚت١ٓٝ ططؾت، ٥ ١تـ١ ٥
٢ًَ ١َغـ١ي١ن١              َٞ ْٝـ١، نـْٛه١ ١٥غـ َٜٝٛػـتٝت ثـ ١ًَٕ ث ن١ نؤتا ٥ـ١ٚ ناتـ١ َٛؾـه١ٜ١ًٝى زضٚغـت ز٠نـ٣١ ١٥غـ
َٜطٕ،      زضيٛنطات١ٝت١، ١٥ٚا٣١ْ ث٠ٜٛ١ْسٜإ ب١ٚ ٥ٝؿ٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ١َٖٜٛٚإ ساظض ز٠بـٔ، خؤٜـإ خـ١َيو ١َٖيس٠بـص

َٞ، ٥اظاز َٝت، ٜإ ٖٞ ن١ضنٛٚى ب َُٝا٢ْ ب َٞ ٜإ غً َٝط ب  ٕ، غٛثاؽ.٥ٝن ١ٖٚي

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ،

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   زؤٚف:ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝػتا نطا١ٜ، ظؤض بِطط٣١ ي١غٛ بؤ٠ٚ، ١٥ٚ ٥ٝكترياس٣١ نـ١ نـاى نـاضزؤ     ٚا ز٠ضن١ٚت ن١ ١٥ٚ ١َٖٛانطا٣٠ٚ ن١ ٥
َٜو ز٠ثطغـِ،   عإ ٚتٝإ ت١غٜٛت٢ ي١ غ١ض نطا١ٜ، ْانطٟ؟َٜٚت٢ ثطؤش٠ن١ ض٠ؾع ن٠ٚ١ٜٓ١، ب١ِض باؾ١ َٔ ثطغٝاض

َٜو بِطط٣١ بؤ ظٜاز ز٠نط٣َ، يـ١ ث١ضيـ١َإ؟، ٥ـ١ٚ ثـِطؤش٠ تـ١عًٝكٞ       ٥اٜا ْانط٣َ ٠ٚ١٥ ت١عًٝل بهط٣َ، ١ٖتا ١ْٖس
َٜو بِطط٣١ ز٠َٚي١َ١ْـس٣ بـؤ بهـ١ٜٔ، باؾـ١ بـ١ٚ زٚٚ ؾ١ق١ض٠ٜـ١ ٥ـ٠ٚ١ بـِطٚا، ن١ٚاتـ١          َُٝـ١   به١ٜٔ، ١ٖتا ١ْٖس ٥

١َُٝ ت١عًٝكٞ به١ٜٔ؟، غٛثاؽ.  نُإ ١ْنطز، بؤنٞ ْانط٣َ ٥

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:  ب١ِض
َٞ ز٠نــ١ّ      َُٝــ١ بــؤ ٥ــ٣٠ٚ١ ثــطؽ ٚ ضا بهــ١ٜٔ يــ١ ْٝكابــ٣١ َٛســاَري، بــؤ ١ٜنؿــ١ػي٣١ زاٖــاتٛٚ زاٚاتــإ يــ ٥

   َٞ َٞ، ْٝكابـ٣١ َٛسـاَٝٓٝـ      نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛى غاظ ن١ٕ ي١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ، ٚ ٥ـ٣٠ٚ١ ٥اَـاز٠ ز٠بـ َٞ ٥اَـاز٠ بـ ، بـ
   ٍَ َٜـصٜإ ي١طـ١ َٜو ضاٚ ٌ    باْط ز٠ن١ٜٔ ١ْٖـس ز٠نـ١ٜٔ بـؤ ضؤش٣ زٚٚؾـ١ػي١     ز٠نـ١ٜٔ، نؤب٠ٚ١ْٚٛنـ١َإ تـ٥١ذٝ

َٝطٜٔ.11غ١عات )  (، تا ١٥ٚ نات١ ب١ خٛاتإ ز٠غج
                                                                                                                                                                              

 ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ                  ز.سػٔ ستُس غٛض٠                           غت اظيس عبسار                ؾط  
ََٝٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ضؤنٞ                 ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ      كطٟ غد

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطام - ع   ع
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 ( 31ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٜه١ٚتٞ  زٚٚ ؾ١ػي١  3171\5\31ض

١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 294 

  (23ثرؤتؤكؤلي دانيشتين ذمارة )
َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١زٚٚ   31/5/3171 ض

َٝط )   َٝـ ٠ِْٛٝضؤٟ(ٟ 11ناتصَ َٜه١ٚتٞ  ؾ١ػي١زٚٚ ضؤشٟ ث َٝطام  -نٛضزغتإ  ث١ضي١َاْٞ  27/5/2113ض ع
ٞ  ث١ضيـ١َإ ٚ،  غ١ضؤنٞ  عٌٝز.اضغ ٕ باٜع امساب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ  َٜع ز. سػـٔ ستُـس غـٛض٠      بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ بـ١ِض

َٝكطٟ غ١ضؤى ٚ،  َٝطٟ  د َٜع ؾطغت عظيس عبسار غـهطت ٕ ب١ِض ّ خـٛيٞ   (23ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا ١َٝٝ , غـ
 ( ٟ خؤٟ ب١غت.2113غاَيٞ )

 ب١ضْا١َٟ ناض:
َٝٞ سٛن١ُن ٟ 1992(ٟ ٖـ١َٛاضنطاٟٚ غـاَيٞ   1َـاض٠ ) ٟ ْـاٚخؤٟ ش ٠ِٚط( ي١ ث21ٜ١(ٟ َازز٠ )1اْٞ بِطط١ )ب١ث

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ  -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (23ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بِطٜـاض  ث١ضي١َإع
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) َٜه١ٚتٞ 11غ َٝـ ٠ِْٛٝضؤٟ ضؤشٟ زٚٚ ؾ١ػي١ ض ١ٜ٠َٛٝ  زا 27/5/2113(ٟ ث ب١ّ ؾ

َٝت:  ب
١ََٝٝٞ ٜاغـاٟ         ب١ضز٠ٚاّ بـٕٛٚ ي١غـ١ض خػـتٓ   -1 َٝؿـٓٝاضٟ ٜاغـاٟ ٖـ١َٛاض نطزْـٞ غـ ١ضٚٚ ٚ طؿتٛطـؤ نطزْـٞ ث

َُٜٞ نٛضزغتإ شَاض٠ ) َٜع٠ضا١ٜتٞ ي١ ١ٖض  1999( ٟ غاَيٞ 17ثاض
َٜع٠ضإ   -2 ١ََٝٝٞ ٜاغاٟ غٓسٚقٞ خا١ْْؿـٝين ثـاض خػت١ٓضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ غ

 1999( ٟ غاَيٞ 18شَاض٠ )
َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َ-3 َُٜٞ نٛضزغتإخٛ َٜٓسٕ( ي١ ١ٖض َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ )ث١ض٠ٚضز٠ ٚ خٛ َٝطام-ٞ ث  ع
َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثٝؿٓٝاضٟ بِطٜاضٟ ١َٖي٠ٛؾاْس٠ٚ١ْٟ بِطٜاضٟ شَاض٠ )-4  2114( ٟ غاَيٞ 55خٛ
5-            ٍَ َٝبـٛضزْٞ ٥ـ١ٚ ن١غـا١ْٟ تؤَـ١تٝإ خطا٠ٚتـ١ ثـا َٜـو غـ١باض٠ت بـ١ ي َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜنـ١َٞ ثـطؤش٠ بِطٜاض خٛ

١ٚ نااَلنٝا١ْٟ ١٥صتاَٝإ زا٠ٚ ب١ٖؤٟ ب١ؾـساضبْٛٚٝإ يـ١ بعٚٚتٓـ٠ٚ١ناْٞ ِضظطـاضخيٛاظٟ طـ١يٞ      ي١ب١ضاَب١ض ٥
 نٛضز

َُٜٞ نٛضزغتإ-6 َٝطام-خػت١ٓضٚٚ ٚ طؿتٛطؤ نطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ غٓسٚقٞ زاٖات١ناْٞ ١ْٚت ٚ طاظ ي١ ١ٖض  ع
َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ ٜاغاٟ شَاض٠ )-7 ن١تاٜب١ت  2118غاَيٞ  ( 9ٟخػت١ٓضٚٚ ٚ طؿتٛطؤ نطزْٞ ث

َٜساْٞ خاْٛب١ض٠ شَاض٠ ) ٟ ١َٖٛاض نـطاٚ يـ١    1979( ٟ غاَيٞ 78ب١ ١َٖٛاض نطزْٞ ثٝاز٠نطزْٞ ٜاغاٟ ب١نط
َُٜٞ نٛضزغتإ َٝطام-١ٖض  ع

َُٜٞ نٛضزغتإ-8  خػت١ٓضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ ناْعا ثؤاَل١ٜٝنإ ي١ ١ٖض
َٝػٓٝاضٟ ٜاغاٟ -9 َٝٓاْٞ ظاْٝاضٜ  خػت١ٓضٚٚ ٚ طؿتٛطؤ نطزْٞ ث ٕ   ٝـ َـاؼي ب١ز٠غـتٗ َُٜٞ نٛضزغـتا -١نإ يـ١ ٖـ١ض

َٝطام  .ع
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َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز. اضغ ٕ باٜع/ ب١ِض

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
        َٞ١َٝٝ ــ ــٛيٞ غ ــتإ، خ ــ١َاْٞ نٛضزغ ــ١ٜٔ، ث١ضي َٞ ١٥ن ــ ــت ث ــت١ٓن١َإ ز٠غ ــتإ، زاْٝؿ ــ١يٞ نٛضزغ ــ١ْاٟٚ ط ب

َٜــسا  ، 27/5/2113(، ِضؤشٟ زاْٝؿــذي 23ْٞ ز٠ّٚٚ، شَــاض٠ زاْٝؿــذي )١َٖيبــصاضزٕ، غــاَيٞ نــٛاض٠ّ، خــٛيٞ طط
َٝٞ سٛن١ُناْٞ بططـ١ )  ( ٟ ٖـ١َٛاض  1( يـ١ ثـ١ِٜط٠ٟٚ ْـاٚخؤٟ شَـاض٠ )    21( ٟ َـازز٠ ) 1ب١ضْا١َٟ ناض، ب١ ث

َٝطام، ز٠غت١ٟ غـ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيـ١َإ بطٜاضٜـسا ب١ضْاَـ١ٟ      1992نطاٟٚ غاَيٞ  ٟ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتاْٞ ع
١ََٝٝٞ ١َٖيبـصاضزٕ يـ١ نـات )     23ض٠ )ناضٟ زاْٝؿتين شَا َٝـ ْٝـ٠ِٛضؤٟ ِضؤشٟ   11( ٥ٞ ٥اغاٜٞ خـٛيٞ غـ ( ٟ ثـ

َٜه١ٚتٞ  َٝت: 27/5/2113زٚٚ ؾ١ػي١ ِض ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ
١ََٝٝٞ ٜاغـاٟ            -1 َٝؿـٓٝاضٟ ٜاغـاٟ ٖـ١َٛاض نطزْـٞ غـ ب١ضز٠ٚاّ بـٕٛٚ ي١غـ١ض خػـت١ٓضٚٚ ٚ طؿتٛطـؤ نطزْـٞ ث

َُٜٞ نٛضزغتإ شَاض٠ ) َٜع٠ضا١ٜتٞ ي١ ١ٖض  1999( ٟ غاَيٞ 17ثاض
َٜع٠ضإ   -2 ١ََٝٝٞ ٜاغاٟ غٓسٚقٞ خا١ْْؿـٝين ثـاض خػت١ٓضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ غ

 1999( ٟ غاَيٞ 18شَاض٠ )
َُٜٞ نٛضزغتإ-3 َٜٓسٕ( ي١ ١ٖض َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ )ث١ض٠ٚضز٠ ٚ خٛ َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث َٝطام-خٛ  ع
َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثٝؿٓٝاضٟ بِطٜاضٟ ١ٖ-4  2114( ٟ غاَيٞ 55َي٠ٛؾاْس٠ٚ١ْٟ بِطٜاضٟ شَاض٠ )خٛ
5-            ٍَ َٝبـٛضزْٞ ٥ـ١ٚ ن١غـا١ْٟ تؤَـ١تٝإ خطا٠ٚتـ١ ثـا َٜـو غـ١باض٠ت بـ١ ي َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜنـ١َٞ ثـطؤش٠ بِطٜاض خٛ

ي١ب١ضاَب١ض ١٥ٚ نااَلنٝا١ْٟ ١٥صتاَٝإ زا٠ٚ ب١ٖؤٟ ب١ؾـساضبْٛٚٝإ يـ١ بعٚٚتٓـ٠ٚ١ناْٞ ِضظطـاضخيٛاظٟ طـ١يٞ      
 نٛضز

َُٜٞ نٛضزغتإخػت١ٓضٚٚ ٚ طؿت-6 َٝطام-ٛطؤ نطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ غٓسٚقٞ زاٖات١ناْٞ ١ْٚت ٚ طاظ ي١ ١ٖض  ع
َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ ٜاغاٟ شَاض٠ )-7 ن١تاٜب١ت  2118( ٟ غاَيٞ 9خػت١ٓضٚٚ ٚ طؿتٛطؤ نطزْٞ ث

َٜساْٞ خاْٛب١ض٠ شَاض٠ ) نـطاٚ يـ١    ٟ ١َٖٛاض 1979( ٟ غاَيٞ 78ب١ ١َٖٛاض نطزْٞ ثٝاز٠نطزْٞ ٜاغاٟ ب١نط
َُٜٞ نٛضزغتإ َٝطام-١ٖض  ع

َُٜٞ نٛضزغتإ-8  خػت١ٓضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطزْٞ ثطؤش٠ ٜاغاٟ ناْعا ثؤاَل١ٜٝنإ ي١ ١ٖض
َٝٓاْٞ ظاْٝاضٜ  -9 َٝػٓٝاضٟ ٜاغاٟ َـاؼي ب١ز٠غـتٗ ٕ   ٝـ خػت١ٓضٚٚ ٚ طؿتٛطؤ نطزْٞ ث َُٜٞ نٛضزغـتا -١نإ يـ١ ٖـ١ض

َٝطام  . ؾ١ضَٛٚ ناى عْٛٞ.ع
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜ  ع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض
َٞ ١٥ط١ض ١٥ْساَإ قبَٛيٝإ نطز، ظؤض ٥اغا١ْ  ن١ غٝػت١َ١ن١ طؤِضا ب١ٚ ؾه١ًٟ ١٥ب

 ع١ًٝٓ ٚجيسٟ بسؾع االٜدٟ اٚ االضتعُاٍ االيهرتْٜٚٞتِ ايتكٜٛت بكٛض٠ 
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َٜع ز.اضغ ٕ باٜع:غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض

َٜع ؾاض٠ظا ١٥بٔ  ٠َٟٛٝ ب١ض َٝس٠ْط، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ تا ٥ ٍَ  تها١ٜ ب بؤ ز٠ْكسإ ب١ ١٥يٝهنؤ١ْٝن١ ١ٖضزٚٚنٞ قـ١بٛ
ٍَ ٠ٚ١٥ زا١ٜ ب١  َٞ ي١ط١ َٝط ١٥بري، زٚاٜٞ ب١ زٚط١ُن١ ٖري ١٥ن١ٜٔ، ن ١٥ن١ٜٔ، ض ب١ ز٠غت ب١ضظ نطز٠ٚ١ْ تا ؾ

ٍَ زا ١ْٝ؟  َٞ ي١ط١ َٟ؟ ن ٠َٛٝ ز٠ْكسإ ق١بٍٛ بهط ٍَ زا ١ْٝ، ب١ ظؤضٜٓـ١ٟ ز٠ْـط ث١غـٓس     ١ٖ2ضزٚٚ ؾ ن١ؽ ي١ط١
َٝػتاف بؤ ٥ َٝٝٓـ٠ٚ١ غـ١ض ب١ضْاَـ١ٟ نـاض، خـاَيٞ )     نطا، ٥ َٜٓسْـ٠ٚ١ٟ ١ٜن١َـ١، بـؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ     5، 4، ٠ٚ١3ٟ ب ( خٛ

ٍَ ٠ٚ١٥ زا١ٜ خـاَيٞ   َٞ ي١ط١ َٝؿٞ ب١ضْا١َٟ ناض، تها١ٜ ن َٟ بٝد١ٜٓ١ ث َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ بؤ به١ٜٔ ١٥َا١ْٚ خٛ
َٝـ ٚ بٝه١ٜٓ١ خـاَيٞ ) 5، 4، 3) ٍَ زا     314، 2( بٝد١ٜٓ١ ث َٞ ي١طـ١ ْٝـ١؟ بـ١ نـؤٟ     ( ز٠غـت بـ١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ نـ

 ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاض:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 بِطط١ٟ ١ٜن١َٞ ب١ضْا١َٟ ناض

َٝـطام، يـ١ الٜـ١ٕ        َُٜٞ نٛضزغـتاْٞ ع َٜٓسٕ( يـ١ ٖـ١ض َٝؿٓٝاضٟ )ٜاغاٟ ث١ض٠ٚضز٠  ٚ خٛ َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث خٛ
ــ٠ٚ١    ــساَاْٞ ث١ضي١َاْ ــاٜٞ ١٥ْ ــاض٠ٟ ٜاغ ــ١ضؤنا١ٜتٞ     شَ ــت١ٟ غ ــ١ ٥اضاغ َٜو ن ــطاٚ ــ١ ْٛٚغ ــ١، ب ــه١ف نطاٜ َٝؿ ث

:١ٜ٠َٛٝ  ث١ضي١َإ نطا٠ٚ، ٚ ْٛٚغطا٠ٚن١ ب١ّ ؾ
 بؤ/غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ

 باب١ت/ثطؤش٠ ٜاغا
َٜع...........  زٚاٟ غَ ٚ ٚض

١َُٟٝ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ ن١ يـ١ خـٛاض٠ٚ٠ ْاَٚـإ ٖـات٠ٚٛ ٚ ٚاشَٚٚـإ نـطز٠ٚٚ ثـط        ؤش٠ ٜاغـاٟ  ٥
ًََٜتـ١ ب١ضْاَـ١ٟ     َٝهٞ ١٥ّ زاٚاناض١ٜ١ٜ، تهاٜـ١ غط َٝؿه١ف ١٥ن١ٜٔ ن١ ز٠ق١ن١ٟ ٖاٚث َٜٓسٕ( ث )ث١ض٠ٚضز٠ ٚ خٛ

 ناضٟ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ زاٖاتٟٛٚ ث١ضي١َإ.
َٝط ستـٞ ايـسٜٔ قـاحل،            َٝؿـٓٝاضٜإ نـطز٠ٚٚ )ز.عُـط ْـٛض٠زٜين، ؾـً ١٥ٚ ١٥ْساَا١ْٟ ن١ ٚاشٜٚٚـإ نـطز٠ٚٚ ٚ ث

باح ب١ضظصتٞ، ؾطَإ ععايسٜٔ ستُٛز، ثـ١ضيإ عبـسايهطِٜ عبـسايكازض، ز.زاْـا غـعٝس      غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ، ز.ق
عع١ُٝ لِ ايدٜٔ سطٔ، د.ثا٥س عبداالسد، ا١َٓٝ ذنسٟ، عُاد قُاد سطاني،   غؤؼي، ز.غ١ض٠ٚض عبسايطظئ، 

ؤشإ ؾؤِضف غٝس زتٝس، ؾعإ اظيس عبـسايكازض، نـا٠ٚ ستُـس اَـري، ضِ    ؾباح بٝت ا  غهسٟ، قادز سطٔ قادز، 
ــ١ )       ــ١ ي ــ١ّ ثطؤش٠ٜ ــس( ٥ ــاٚاظ عبسايٛاس ــطِٜ، ٥ ــؤ ن ــٞ، ٥اغ ــسايكازض زظ٠ٜ ٍَ   196عب ــ١ ــات٠ٚٛ، ي١ط َٝهٗ ــازز٠ ث َ )

ــساض ٚ      ــ١ناْٞ ث٠ٜٛ١ْسٜ ــت١ٟ يٝصْ ــ١ّ ٥اضاغ ــ١َإ ١٥ن ــ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي ــ١ غ ــٛٚاْسْٞ، زاٚا ي ــاْٞ ز٠ضن ٖؤناض٠ن
َٟ، غٛثاؽ  ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ بهط

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع:غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض
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َٝٞ تاٜب١شي١ْسٟ ١٥ٚ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ ٥اضاغت١ٟ يٝص١ْٟ ث١ض٠ٚضز٠ ٚ ٜاغاٜٞ ٚ غ١ضد١ّ ث١ضي١َاْتاض٠  ب١ ث
َٟ، ؾ١ضَٛٚ بؤ بِطط١ٟ تط َٜع٠نإ ٚ سه١َٛت ١٥نط  .ب١ض

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 بِطط١ٟ ز٠َٚٚٞ ب١ضْا١َٟ ناض
َٝؿٓٝاضٟ بِطٜاضٟ  َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ث (، ١٥ّ 2114( ٟ غاَيٞ ١ٖ55َي٠ٛؾاْس٠ٚ١ْٟ بِطٜاضٟ شَاض٠ ))خٛ

:١ٜ٠َٛٝ َٝؿه١ف نطا٠ٚ، ب١ ْٛٚغطاٜٚإ ب١ّ ؾ َٝؿٓٝاض٠ ي١ ال١ٜٕ شَاض٠ٟ ٜاغاٟ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َا٠ٚ١ْ ث  ث
َٜع/غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  ب١ض

 3111(ٟ غاَيٞ 55باب١ت/بِطٜاضٟ ١َٖي٠ٛؾاْس٠ٚ١ْٟ بِطٜاضٟ شَاض٠ )
َٜعإ َُٝــ١ بــ١ شَــاض٠ٟ ٜاغــاٜٞ ث١ضيــ١َاْتاضإ نــ١ يــ١ خــٛاض٠ٚ٠ ٚاشَٚٚــإ نــطز٠ٚٚ زاٚا ١٥نــ١ٜٔ ثــطؤش٠   بــ١ض ٥

َٜتــ١ ب١ضْاَــ١ٟ نــاضٟ زيٓٝؿــت١ٓناْٞ   2114( ٟ غــاَيٞ 55)بِطٜــاضٟ ١َٖي٠ٛؾــاْس٠ٚ١ْٟ بِطٜــاضٟ شَــاض٠ )  غط
َٟ ٚ ث١ضي١َإ ث١غٓسٟ بهات.  ث١ضي١َإ تا طؿتٛطؤٜإ ي١غ١ض بهط

َٜػتإ ستُس عبسار، غ١ض١ْٖط ؾطز ستُس، ظٝإ عبسايطسِٝ عبسار، ١٥ٚ ١٥ْساَا١ْٟ ٚاشٚٚ ٜإ نطز٠ٚٚ )نٛ
ث١ٜاّ اظيس، ث١ضيإ ععايسٜٔ، َثؿ١ٚا تٛؾٝل، ط١ؾ١ زاضا، طؤضإ ٥اظاز، ِضاظاٚ ستُـس ؾـطز، ؾـ١ٚب ستُـس، عًـٞ      

 ٍَ َٝزقا قُد، سػري ستُس، غ١ضطٛ َٝؿٓٝاض٠ ي١ نٛاض َازز٠ ث هٗات٠ٚٛ، زاٚا ي١ س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞ( ١٥ّ ث
 غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ١٥ن١ّ ٥اضاغت١ٟ يٝص١ْناْٞ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ٚ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ بهات، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع:غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض
َٜع٠نإ ٚ سه١َٛتٞ ١٥ن١ٜٔ،  ١٥ّ ثطؤش١ٜ٠ ٥اضاغت١ٟ يٝص١ْناْٞ ٜاغاٜٞ ٚ زاضاٜٞ ٚ غ١ضدِ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض

 ١ٟ تطؾ١ضَٛٚ بؤ بطط
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
١ََٝٝٞ ب١ضْا١َٟ ناض  بطط١ٟ غ

ٍَ يـ١           َٝبـٛضزْٞ ٥ـ١ٚ ن١غـا١ْٟ تؤَـ١تٝإ خطا٠ٚتـ١ ثـا َٜو غـ١باض٠ت بـ١ ي َٜٓس٠ٚ١ْٟ ١ٜن١َٞ ثطؤش٠ بِطٜاض )خٛ
طـاخيٛاظٟ طـ١يٞ   ب١ضاَب١ض ١٥ٚ ناالنٝا١ْٟ ١٥صتاَٝإ زا٠ٚ ب١ٖؤٟ ب١ؾـساضٟ بْٛٚٝـإ يـ١ بعٚٚتٓـ٠ٚ١ناْٞ ِضظ    

ــ١          ــطا٠ٚ، ب ــ١َإ ن ــت١ٟ ث١ضي ــ٠ٚ١ ٥اضاغ ــ١ْٞ ٠ٚظٜطاْ ــ١ضؤنا١ٜتٞ ١٥صتَٛ ــ١ٕ غ ــ١ الٜ ــ١ ي ــ١ّ ثطؤش٠ٜ ــٛضز(، ٥ ن
  22/5/2113(، ي١ 4856ْٛٚغطاٜٚإ شَاض٠ )

 بؤ/غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ
 باب١ت/ثطؤش٠ ٜاغا

َٝبٛض َٝطٜٔ بؤتإ غ١باض٠ت ب١ ي َٜهٞ ت١ؾطٜعٞ ز٠ْ َٝض ثطؤش٠ بِطٜاض زْٞ ١٥ٚ ن١غا١ْٟ تؤ١َتٝإ خطا٠ٚتـ١  ٖاٚث
ٍَ ي١ب١ضاَب١ض ١٥ٚ ناالنٝا١ْٟ ١٥صتاَٝإ زا٠ٚ ب١ ٖؤٟ ب١ؾـساض بْٛٚٝـإ يـ١ بعٚٚتٓـ٠ٚ١ناْٞ ِضظطـاضخيٛاظٟ       ثا
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( ث١غـٓس  15/5/2113( يـ١ ) 7ط١يٞ نٛضز ن١ يـ١ نؤبْٛٚـ٠ٚ١ٟ غـ١ضؤنا١ٜتٞ ١٥صتَٛـ١ْٞ ٠ٚظٜـطإ شَـاض٠ )      
 ْٞ نٛضزغتإ بؤ بِطٜاض زإ ي١غ١ض ثطؤش٠ بِطٜاض٠ن١.نطا، ب١ ١َب١غك خػت١ٓ ِضٟٚٚ ي١ ث١ضي١َا

َٝهٗات٠ٚٛ، زاٚا ي١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي١َإ ١٥ن١ّ ٥اضاغت١ٟ يٝص١ْناْٞ ث١ضي١َإ  َٝٓر بطط١ ث ١٥ّ ثطؤش١ٜ٠ ي١ ث
 ٚ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َاْٞ بهات، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع:غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض
َٟ، ؾ١ضَٛٚ بؤ خاَيٞ ١٥ّ ثطؤش١ٜ٠ ٥اضاغت١ٟ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ  َٜع٠نإ ١٥نط ٚ غ١ضد١ّ ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ض

 نٛاض٠ّ ي١ ب١ضْا١َٟ ناض
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 بطط١ٟ نٛاض٠َٞ ب١ضْا١َٟ ناض

١ََٝٝٞ ٜاغاٟ  )ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١غ١ض خػت١ٓ ضٚٚ ٚ طؿتٛطؤ نطزْٞ ثٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ غ
َٜع٠ضا١ٜتٞ َُٜٞ نٛضزغتإ شَاض٠ ) ثاض  1999(ٟ غاَيٞ 17ي١ ١ٖض

َٜو زاٚاٟ        َٝؿـٓٝاض َٝػـتا ث َٜع٠ضاٜـ١تٞ ث١غـٓس نـطا، ٥ َٝؿٛٚزا ن١ْس َازز١ٜ٠ى ي١ ٜاغـاٟ ثاض ي١ نؤب٠ٚ١ْٚٛناْٞ ث
َٟ بـؤ قا١ْْٛنـ١،       َٝٝإ باف بٛٚ ن١ َازز٠ٜـ١ى ٥ٝعاؾـ١ بهـط َٜع٠ضاْٞ نٛضزغتإ ث ٍََ غ١ْسٜهاٟ ثاض طؿتٛطؤ ي١ط١

١ٜ٠َٛٝ  ب١ّ ؾ
١َُٝ ايٓكاب١ اؾداز ايتعًُٝات ايالش١َ يػسٚط اْتُا٤ ٚ ؾتح ايدٚزات يسؾع املطت٣ٛ املٗه يًُشاَٝني ، ًؼ )جمل ٥

َٝـسا ْـ١بٛٚ نـ١      َٝؿٓٝاض٠ٜإ ١٥ن١ٜٔ، ب١ تاٜب١تٞ ثطؤش٠ن١ ١٥ٚ َـازز٠ٟ ت ٠ٚنٛ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ثؿتكريٟ ي١ٚ ث
َٟ ي١غــ١ض ٥ــ١ٚ   تـ١عًُٝات ز٠ضبهــ١ٕ، زاٚا ١٥نـ١ّ يــ١ غـ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيــ١َإ ِضاٟ ٥    ١ْـساَاْٞ ث١يــ١َإ ٠ٚضطـط

 باب١ت١، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٝيَب بؤ ٠ٚ١٥ٟ َْٛاق١ؾ١ٟ به١ٜٔ، ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ َُٜإ ي ١َٜٝ با ١ََٖٛٚإ طؤ  ١٥ٚ َازز٠ ْٛ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ايالش١َ يػسٚط اْتُا٤ ٚ ؾتح ايدٚزات يسؾع املطت٣ٛ املٗه يًُشاَٝني  ايٓكاب١ اؾداز ايتعًُٝات)جملًؼ 

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض
ٍَ ٠ٚ١٥ٕ؟  خؤتإ ٠ٚنٛ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ي١ط١

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
ٍَ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ٜٔ ١َُٝ ي١ط١ ٥ 

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:_ب١ض
َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟  َٞ ت  ن
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إ ؾٗاب، ؾ١ضَإ ععايسٜٔ، عبسار ستُس اَري، خٛضؾٝس اظيـس، غـامل تَٛـا، عُـط عبـسايععٜع، ز.ِضؤشإ      )غؤظ
قـباح بٝـت ار، ثـ١ضيإ    عجُاإ،  عبسايكازض، عبسايطظئ سػري، ز. عُط ظيس اَـري، نـاضزؤ ستُـس، غـ٠ٌٜٛٝ     

 ؾ١ضَٛٚ غؤظإ خإَؿطؿ٢، بسٖإ زغٝد ، ععايسٜٔ، عبسايػ ّ 
َٜع غؤظإ ؾٗا  ب ْٛضٟ:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
٠َٛٝ نطز، باؽ يـ٠ٚ١   َٜع ١ْقٝيب غ١ْسٜهاف باغٞ ي َٔ ثؿتٝٛاْٞ ي١ّ َازز١ٜ٠ ١٥ن١ّ، ي١ب١ض ١٥ٟٚ ١٥َِطؤ ب١ض
َٝو، ب١اَلّ ١٥ٚإ  َٞ ز٠ٚضات عاز٠ت١ٕ ن١ٝ؟ بؤ ظٜاز نطزْٞ تٛاْانا١ْ، ١ْ ١َضدٞ ١ٜ١ٖ، ١ْ ٖٝض ؾت ١٥نات ١٥َي

َٝؿ١ٟ ٠ٚ١٥ٜإ ١ٜ١ٖ ١٥ط١ض ؾ َٝٓـاز٠ٕ ٥ـ١ٚ    ن َٜكـ١ٜإ ث َٝري ١َسه١َ١ٟ ت١َٝع ِض ًَ َٞ ب َٝو ي١ ْاٚ قا١ْْٛن١ ١ْب ت
    َٟ َٞ بـسض َٜكـ١ٜإ ثـ ناض٠ ١٥صتاّ بس٠ٕ، بؤ١ٜ زاٚاٟ ١٥ّ ١ْق١ ٜاغا١ٜٜٝإ نطز٠ٚٚ، ١ٖض ي١ب١ض خاتطٟ ٠ٚ١٥ٟ ِض

َٞ َٞ، نْٛه١ ٠ٚ١٥ تٛاْانإ ث١ض٠ ث َٝهٝـ زشٟ ز٠ٚض٠ ب َِٝ ٚا ١ْٝ ٖٝض ن١غ ٥ـ١زات، ٚ ٖـٝض    ز٠ٚضات به٠ٚ١ْ١، ث
َٝو سـ١ظ ٥ـ١نات        َٞ ١ْقابـ١ ز٠ٚضات ١٥ناتـ٠ٚ١، ٖـ١ض ن١غـ َٝو خؤٟ ٥اض٠ظ١َْٚٚس ب َٝهٝـ ١ْٝ، ١ٖض ن١غ ١َضد
    َٞ َٜع٠ضاٜـ١تٞ، ٥ـ١تٛاْ َٞ، غ١ض٠تاٟ ناض١ٜتٞ، نـاضٟ ثاض َٟ باف ب َٝو ب١ٝٚ ث١ض٠ ب١ تٛاْاناْٞ بسات ي١ ٥ٝدتٝكاق

ََٞ، بؤ١ٜ ثؿتكريٟ ي١ٚ َازز١ٜ٠ ١٥ن١ّ، غٛثاؽ  ب١ؾساض ب
َٜع ز.ضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ َاَؤغتا ؾ١ضَإ
َٜع ؾطَإ ععايسٜٔ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َِٜ ْعٜه١ٟ  ١َُٝ غااَل١ْ ي١ ١ٖض َٜع٠ض بـ١   1111َٔ ثؿؿتكريٟ ي١ قػ١ناْٞ غؤظإ خإ ١٥ن١ّ، ب١ضاغك ٥ ثاض

َٜعاْـ١ف نـ١ ز٠ض١٥نـٔ ظؤضبـ١ٟ      ب١ضز٠ٚاَٞ ي١ٚ ١َٖٛٚ نؤيٝـص٠ ٜاغـاٜا١ْٟ ١ٖٜـ١ ز٠ض١٥نـٔ، زٜـاض      ٠ ٥ـ١ٚ ب١ض
َٞ، دـا نطزْـ٠ٚ١ٟ         َٞ غـهااَل١ٜى بٓٛٚغـ َٜع٠ض ١٥ْاغـِ ْـاتٛاْ َٜع٠ضا١ٜتٞ، َٔ ثـاض ظؤضٜإ ١ْؾاض٠ظإ ي١ ناضٟ ثاض
َٜع٠ضٟ ثػـجؤض، بؤٜـ١ بـ١ ظ٠ضٚٚضٟ              َٜهٞ ظؤض نـان١ بـؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ـ١ٚاْٝـ ببٓـ١ ثـاض ١٥ٚ ز٠ٚضاْـ١ ب١ضاغـك نـاض

َٜ  ع٠ضا١ْٟ ن١ تاظ٠ ز٠ض١٥نٔ، غٛثاؽ١٥ظاب ١٥ٚ ز٠ٚضا١ْ بؤ ١٥ٚ ثاض
َٜع ز.ضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسار
َٜع عبسار ستُس اَري:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝؿـّٛٚ يـ١باض٠ٟ ٥ـ١ٚ ؾهط٠ٜـ١ نـ١ يـ١ َـازز٠ٟ ز٠ّٚٚ             َٔ ت٥١هٝس ي١غ١ض ٥ـ٠ٚ١ ١٥ن١َـ٠ٚ١ ١ٜنـ١ّ قػـ١ناْٞ ث
َٝهٞ       ٖاتبٛٚ، ز٠َٚٚٝـ ساَي١تٞ قاْٛ َٞ، سـ١ي َٝهٞ قـاْْٛٞ ْـ١ب َٞ نـ١ بـاظزاْ َٜو بـ َٞ س١ي١ن١ ب١ دؤض ١ْٝ، ٚ ١٥ب

َٝط٠، ْـ١ى ٥ـ٠ٚ١ٟ    َٜين تطٟ ١ٜ١ٖ، ١ْى ٥ َِٝ ٚا١ٜ ن١ س١ٍ نطزْٞ ١٥ٚ ١َٚظٚع١ ؾٛ َٞ، ٚ ١٥خري٠ٕ ث قاْْٛٞ ب
ٓـ      َٜ َٟ، ٠ٚظاض٠تـٞ خٛ َٞ ي١ داَٝع١نإ ي١ نؤيٝصٟ قإْٛ ١٥ٚ ١َغـ١ي١ٜ١ سـ١ٍ بهـط َٜت٠ٚ١، ١٥ب سْٞ ز٠ٚضات بهط
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بااَل ٚ داَٝع١نإ ١٥ّ ١َغ١ي١ٜ١ س١ٍ به١ٕ، ٚ زٚاٟ ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ١َغ١ي١ ت١ْعضيٞ ساَي١تٞ ١َساَٝؿ١، ٜإ 
      َٟ ــط ٥ــ١نات، ٥ــ١نط ــٞ ت ــات ٚ ٥ٝؿ ــ١اَلّ ٥ٝؿــٞ َــ١ساَات ْان َٝٝــ١، ب ــ١ٟ َــ١ساَاتٞ ث ــ١َيو ١ٖٜٚ َٝو خ نؤَــ١َي

َُٜٓاٜٞ ز٠ َٟ ِض َٞ بسض َٜك١ٟ ث َٜو غٝاغ١ٟ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ به١ٜٔ ن١ ِض ضبهات، ٜإ ظ٠ٚابت زابيَن بؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ  ب١دؤض
َٜـو تـ١ْعِٜ بهـات،        َٝٓا٠ٚ١ْ/ ١ّٖ ي١ ِضٟٚٚ غٓٛٚض زاْإ بـؤ ٥ٝؿـ١ن١ بـ١ دؤض ١٥ّ ١ٜ١َٓٗٝ ١ّٖ ي١ ِضٟٚٚ ِضاٖ
َٝو نـ١                َٝو ؾـ١ضظ بهـ١ٜٔ بـؤ سـ١ٍ نطزْـٞ َـ١ٚظع َُٝـ١ ؾـت َٟ بـ١ غـ١ْسٜها ْـ١ى ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ َٝو بـسض غ١الس١ٝت

َٝهٞ تط٠، ي١ داَٝع١نإ َٜٓ َٝؿ١ن١ ي١ ؾٛ ٥اغك ظاْػك الٚاظ٠، باب١تٞ ناضٟ ١َٟٓٗٝ َٛساَات يـ١ ظاْهؤنـإ    ن
َٟ، زٚاتـط        َٞ ٥ُٝٗـاٍ ٥ـ١نط َٞ، نـٛاض ١٥نـ َٟ، ت١تبٝكاتٞ ٖا١ٜٓٚ ن١ ي١ ١َضس١ي١ٟ غـ َٟ، ٥ُٝٗاٍ ١٥نط َٜٓسض ْاخٛ
َٜيَن،        َٝـٓري ٥ٝذبـاضٟ بهـ١ٜٔ نـ١ ز٠ٚض٠ٜـ١ى غـٛ َٝو ١َساَٞ ب ١َُٝ َاَْكو ٜإ ؾ١ف َاْط ٜإ غاَي َٝٓري ٥ بٝٗ

َٞ ٥ٝػتٝػ يٞ ٥ـ٠ٚ١  ٚ َٜو ١ْب َٟ ب١ غ١ْسٜها، ب١اَلّ ١٥ّ غ١الس١ٝت١ ب١دؤض َٝو بسض ات١ ب١ ض٥٠ٞ َٔ غ١الس١ٝت
َٟ، غٛثاؽ َٝهٞ ظٜاتط ي١ ١َساَٞ بهؤش َٟ ن١ نات  بهط

َٜع ز.ضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ناى خٛضؾٝس:

َٜع خٛضؾٝس اظيس:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ، َٔ ثؿتٝٛاْٞ ١٥ط١ض ١٥ّ ز٠ َٞ ٚ ٥ٝذباضٟ ١ْب َٞ ب١ضاَب١ض ب َٞ بؤ ٠ٚضططتٔ ي١ غ١ْسٜها، ٚ ب ٚضا١ْ ١َضز ١ْب
َٞ ١٥ن١ّ، ٚ ١َغ١ي١ٟ ز٠ضنطزْٞ ت١عًُٝات بؤ ٠ٚضططتٔ ي١ غ١ْسٜها ٖٝٛازاضّ ١َضد١نإ ظؤض قٛضؽ ١ْبٔ،  ي

َٜكط ١ْبٔ ي١ نْٛٚٞ قٛتابٝإ بؤ ْاٚ غ١ْسٜها، غٛثاؽ  ٚ ِض
َٜع ز.ضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى غامل
َٜع غامل تَٛا نانؤ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٔ ١َبس١ٝ٥٠ٕ ثؿتكريٟ ي١ ْا٠ِٚضؤنٞ َازز٠ن١ ١٥ن١ّ، نـْٛه١ ١ٜنـ١َٝإ بـ١ضظ نطزْـ٠ٚ١ٟ ٥اغـت ٚ تٛاْـاٟ       

َُٜٓاٜٞ ب١ ١َب١غك ناض٥اغاْٞ بؤ ناضٟ غ١ْسٜها١ٜ، بـ١الَ  َٜع٠ضا١ْ، ز٠َٚٚٝـ ز٠ضنطزْٞ ِض ّ ٥ـ٠ٚ١ ١٥بٛاٜـ١   ثاض
َٝٞ ١ْنطا٠ٚت٠ٚ١ ي١ ثـ١ِٜط٠ٟٚ ْـاٚخؤ    َٟ ظٜاتط باف بٛٚ، ١٥ط١ض د ي١ ث١ِٜط٠ٟٚ ْاٚخؤٟ غ١ْسٜها ٖاتبا١ٜ، ي١ٚ

َٜت٠ٚ١، غٛثاؽ َٝك١ٟ بهط َٝط٠ د َِٝ باؾ١ ي  ث
َٜع ز.ضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 .ؾ١ضَٛٚ َاَؤغتا عُط
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َٜع عُط عبسايععٜع:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َ  إ.ب١ض

َٜهـاض ٚ تـ١عًُٝات     َُٝإ ٚا١ٜ ن١ ز٠ضنطزْـٞ ِض ١َُٝ ث َٜٓسٜا٠ٚ١ْ ٥ َٜعإ ي١ يٝص١ْ خٛ ب١ ْٝػ١بت ١٥ٚ َازز٠ٟ ب١ض
ًَسا ز٠ضنطزْٞ ت١عًُٝات باؾن ٚاٜـ١   َٜهٞ ٥اغا١ٜٝ، ١ٖضن١ْس ي١ ١٥غ ي١ ال١ٜٕ ١٥صت١َْٛٞ غ١ْسٜها١ٜن٠ٚ١ ناض

َٜـــع ي    َٞ، بـــ١اَلّ ١٥َـــ١ ٠ٚنــٛ ِض َٝهٞ  يــ١ ١٥صتَٛـــ١ْٞ ٠ٚظٜطاْـــ٠ٚ١ بــ َٝـــو ي١غــ١ْسٜها نـــ١ ظٜـــاتط بابـــ١ت َٝكطتٓ
َٝطٟ غـ١ْسٜها ٥ـ١ّ ب١ٜاْٝـ١           َٜع غـهطت ٍَ بـ١ض َُٝـ١ف ٖـ١ض ي١طـ١ ٥ٝدتٝكاق١ٝ، باب١ت١ن١ ٥اغاٜٞ ١٥ناتـ٠ٚ١، ٚ ٥
َٝؿـن ِض٠ْكـ١          َٜو ططؾـت نـ١ ث َٞ، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ بـ١عع َُٝإ باف بٛٚ ن١ َازز١ٜ٠نٞ ٚا ٖـ١ب طؿتٛطؤَإ نطز، ث

َٞ بؤٜإ ناض٠غ١ض ب َٝو ي١ ٥ٝدتٝكاقٞ خؤٜإ ٚ بـ١ تاٜبـ١تٞ نـ١ يـ١     زضٚغت بٛٚب َٝٓاْ َٜعي َٞ، بؤ١ٜ ٠ٚنٛ ض ٛٚب
١َُٝ ثؿتٝٛاْٞ ي١ٚ َازز١ٜ٠ ١٥ن١ٜٔ، غٛثاؽ  ث١ِٜط٠ٟٚ ْاٚخؤٟ خؤٜإ ١٥ٚ باب١ت١ٜإ ناض٠غ١ض ١ْنطز٠ٚٚ، ٥

َٜع ز.ضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ز.ِضؤشإ

َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ. ب١ض

َٝٓـإ      َٜو ْٝـ١ نـ١ خـٛيٞ ِضاٖ َٜكط َٜو ي١ب١ضز٠ّ غ١ْسٜها، ٖٝض ِض َٜكط َٞ ٖٝض ِض َٝو ١٥ط١ض ١٥ٚ ز٠ق١ ١ْب ي١ ساَي١ت
َٜع٠ضإ بهات٠ٚ١، ٚ ١َضد١ناْٞ ب١ؾساضٟ نطزٕ ي١ٚ خٛي١ ي١ َازز٠ٟ ) َٜع٠ضإ ٥اَـاش٠ٟ  4بؤ ثاض ( ٟ ٜاغاٟ ثاض

َٝهطا١ٜ، ١ٖض٠ٖٚا ي١ َازز٠ٟ ) َٝـو ظٜـاز    ( ٟ ٜاغا2ث َٝػـتا ز٠ق َٝهطا١ٜ، ١٥ط١ض ٥ ٟ ث١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ ٥اَاش٠ٟ ث
َٟ، ٥اٜـا ٖـ١َإ ٥ـ١ٚ ١َضدا١ْٜـ١ يـ١ ٜاغـا زٚٚبـاض٠           َُٜٓاٜٞ ١٥ٚ ١َضدا١ْ ظٜـاز بهـط َٜكا بس٠ٜٔ ِض به١ٜٔ ب٠ٚ١ ِض

َٝهٞ تـط ظٜـاز بهـات، ظٜـاز يـ٠ٚ١        َٞ َـ١ضد َُٜٓا١ٜٝى ز٠ضنـ َٟ ِض ١َُٝ ي٠ٚ١ زَيٓٝأٜ ْانط ٟ يـ١  نطاٜت٠ٚ١؟ نْٛه١ ٥
َٞ ن١ ي١ ٜاغان١ زٜاضٟ نـطا٠ٚ، ٥ـ١ٚ ز٠غـت١اَلت١     َٝه١ٚا١ْٟ ١٥ٚ ١َضدا١ْ ب َُٜٓا١ٜن١ف ث َٟ ِض ٜاغان١ ١ٜ١ٖ، ْانط
َُٜٓا١ٜٝن١ بـؤ ٥اغـاْهاضٟ ٚ    َٝٝسا ن١ٝ؟ ١٥ط١ض ِض َٟ، ْاظاب ١َب١غت ت َُٜٓاٜٞ ١َضد١نإ ظٜاز بهط َٜت ب١ ِض ١٥زض

َٞ َٞ نطزْٞ ٜاغان١ ب َٞ ب١د ّ    ،د بـؤ زٜـاضٟ نطزْـٞ ١َضد١نإ،١َضدـ١نإ يـ١ زٚٚ ٜاغـا،        ٥ـ٠ٚ١ ٥اغـا١ٜٝ، بـ١اَل
َٜٝٛػـت     َٜع٠ضا١ٜتٞ ١َٖٟٛٚ زٜاضٟ نطا١ٜ، ب١ َٔ ١٥ٚ ز٠قـ١ ٚ َـازز٠ ث ٜاغاٟ ث١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ ٚ ٜاغاٟ ثاض

َٞ، غٛثاؽ َٞ نطزْٞ ٜاغان١ ب َٞ ب١د  ْانات، ت١ْٝا ١٥ط١ض بؤ ٥اغاْهاضٟ ٚ د
َٜع ز.ضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ناى عبسايطظئؾ١ضَٛٚ 
َٜع عبسايطظئ سػري:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜٝٛػـت ْانـات، نـْٛه١ ٥ـ٠ٚ١ خـؤٟ عٝ دـٞ نطزٜـ١            َٞ، ٖـ١ض ث َٞ باؾ١ ١٥ٚ َـازز٠ ْـ١ب ب١ضاغك َٓٝـ ٚاّ ث
َُٜٓاٜٝـ١ى    َُٜٓاٜٞ ز٠ضبهات غ١ْسٜها ٖـ١ض ِض َٝري ي١غ١ضٟ ِض َٝػتاف ي١ ٜاغاٟ تط، زٚاٟ ٠ٚ١٥ف ١٥ط١ض ب َٝؿٞ ٥ ث

َُٜٓـاٜٞ نـ١               ١٥بٝت١ َُٜٓاٜٝـ١، نـْٛه١ ٥ـ١بٝٓري ِض َٜـط ٥ـ١ٚ ِض َٝت١ ش ع١ضق١ي١ٚ َٛؾـه١ًٝ بـؤ ٥ـ١ٚ ؾ٦ٝـ١ٟ نـ١ بهـ
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٠ٚظاض٠تــ١نإ ز٠ضز٠نــ١ٕ، نــ١ْس ٥اغــت١ْط زضٚغــت ١٥نــ١ٕ ي١بــ١ضز٠ّ ٖاٚٚاَلتٝــإ، ١٥َــ١ غــ١ْسٜها١ٜن١ ٥ــ١ّ 
       َِٝ َُٜٓا١ٜٝ خؤٟ زاٚاٟ نطز١ٜ ن١ زابيَن ن١ ٥ـ١ٚ ز٠غـت١اَلت١ بؤخـؤٟ زابـيَن، َـٔ ثـ ٚاٜـ١ ٥اغـت١ْط زضٚغـت    ِض

         َٞ َِٝ ٚاٜـ١ ٥ـ١ب َٟ، ثـ َٝو ٠ٚضْـاطري َٝـٞ، ١ٖضن١غـ َٝت١ َٛؾه١ًٝ، ١٥ٚ ١َضداْـ١ٟ نـ١ زابٓ َٟ، زٚاٟ ٠ٚ١٥ ١٥ب ١٥نط
َٝـ    َٞ، ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١ٖض ظٜاز٠، نْٛه١ يـ١ ثـ َٝٞ خؤف ١ْٝ، ١ْن َٟ بهٝت، زاٚا بهات، ٠ٚ١٥ٟ ث ١ٖضن١ؽ ب١ٝٚ

َٝػتا عٝ ز نطا٠ٚ، غٛثاؽ ٥ 
َٜع ز.ضغ ٕ باٜ  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-عب١ض

 .ؾ١ضَٛٚ زنتؤض عُط
َٜع ز. عُط ْٛض٠زٜين:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜع٠ضإ تـا بتـٛأْ نـانن ٚ            َٜت١ ب١ض بـؤ بـ١ضظ نطزْـ٠ٚ١ٟ ٥اغـك ظاْػـك ٚ ثٝؿـ١ٜٞ ثـاض َٜو بكري ١ٖض ١ْٖكاٚ

َٜهٞ باؾ١، ب١ؽ َٔ ي١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ١٥ثطغِ ٥اٜا  ١٥َـ١  ٠ٚى َـ١ضز غـ١ٜط    باؾن ِضؤَيٞ خؤٜإ ببٝٓٔ، ناض
        َٟ ــ١زض ْ َٞ ــ ــ١ٟ ث َٜك ــ١ ِض ــ١ّ ز٠ٚض٠ٜ َٞ ي ــ ــ١نات ٚ ز٠ض١ْن ــ١ ْ ــ١ّ ز٠ٚض٠ٜ ــساضٟ ي َٝو ب١ؾ ــ ــ١ض ن١غ ــ١ ٖ َٟ ن ــانط ْ
َٜع٠ضٕ ٚ ب١ ١َب١غك ب١ضظ نطزْـ٠ٚ١ٟ ٥اغـتٝإ؟    َٜت٠ٚ١ ن١ ثاض َٜع٠ضا١ٜتٞ بهات؟ ٜإ ٠ٚ١٥ بؤ ١٥ٚا١ْ ١٥نط ثاض

 ،َٞ ١٥ط١ضْا نطز٠ٚ١ْٟ ز٠ٚض٠ بؤ بـ١ضظ نطزْـ٠ٚ١ٟ ٥اغـك    ١٥ط١ض ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ضٕٚٚ نطز٠ٚ١ْٟ ظٜاتطَإ بس٠ْ
َٜهٞ باؾ١  ١٥ٚإ ب١ضاغك ناض

َٜع ز.ضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ناى ناضزؤ

َٜع ناضزؤ ستُس ثريزاٚز:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜو ي١ ق١ض٠بٛٚ نطز٠ٚ١ْٟ ١٥ َِٝ ٚا١ٜ ٠ٚ١٥ دؤض ٚ َازز١ٜ٠ ن١ ِض٠شيإ غ١باض٠ت ب١ ظٜاز نطزْٞ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ث
َٜع٠ضإ بـؤ ثٝـاز٠ نطزْـٞ َٝٗٓـ١ٟ خؤٜـإ ثـ١ضياْكاٟ زاز٠ٚضٟ ٜـإ ١ْقابـ١ ٥ـ١ضنٞ            َٝٝٛغت١ ثـاض نطز٠ٚ٠، ن١ ث
   ،َٞ ١ٜ٠َٛٝى به١ٕ ي١ ٥اغك ١َٓٗٝن١ٟ خؤٜـإ بـ َٝٓاْٝإ بؤ بهات٠ٚ١ بؤ ٠ٚ١٥ٟ بتٛأْ ََٛاض٠غ١ٜ١ى ب١ ؾ ِضاٖ

َٜهٞ نـان١،   ،ب١الٟ َٓـ٠ٚ١ ٥ـ١ٚ ناض٠غـ١ض٠    َٜهٞ زضيـٛنطاتٞ غـ١ضب١خؤ١ٜ،       ناض٠غـ١ض نـْٛه١ ١ْقابـ١ زاَـ١ظضاٚ
َٞ بــ١      َُٝــ١ بــ١ قــإْٛ ٥ــ١ٚ ١٥ضنــ١ ١٥خ١ٜٓــ١ ١٥غــتؤٟ ٥ــ١ٚإ، ٥ــ١تٛاْ ــٞ، ٚ ٥ َٝ َٜع٠ضإ ١٥ْــسأَ ي ٖــ١َٛٚ ثــاض
َٜع٠ضاْـ١ٟ نـ١ ي١غـ١ض٠تا ١٥نـ١ٓ نـاضنطزٕ بـؤ نـاضٟ           َٝٓإ، ٜإ ٖاٚناضٟ نطزْـٞ ٥ـ١ٚ ثاض نطز٠ٚ١ْٟ خٛيٞ ِضاٖ

َٜع٠ضا١ٜتٞ، ٠ٚ١٥ ٥ٝ َٜهٞ طٛصتا٠ٚ بـؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ   ثاض َِٝ ٚا١ٜ ناض٠غ١ض َٞ بؤٟ ١ٜ١ٖ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث ًعاَٝـ ١ْٝ، ١٥َي
َٞ، ١٥طــ١ضْا ٠ٚنــٛ يــ١ نؤبْٛٚــ٠ٚ١ناْٞ    َٝــساب َُٝــ١ ٖــ١َٛاضٟ ١٥نــ١ٜٔ ٥ــ٠ٚ١ٟ ت َٝيَن نــ١ ٥ ٜاغــان١ ب١ٖاٜــ١نٞ سيــ

َٞ ٖـٝض ظ٠ضٚٚض٠تـٞ ٖـ١َٛاض نطزْـٞ ٥ـ١ٚ ٜاغـا        َٝسا ْـ١ب َٝيَن،  ضابطزٚٚف باغِ نطز، ١٥ط١ض ١٥ٚ خاَي١ٟ ت ١ٜ ْـاَ
 غٛثاؽ
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َٜع ز.ضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ غ٠ٌٜٛٝ خإ

َٜع غ٠ٌٜٛٝ   :عجُإب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜتـ٠ٚ١ ١ْقابـ١ ٥ـٝـ ٚ     َِٝ ٚا١ٜ ظٜاز٠، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ط١ض ١ْقاب١ ن١ ١٥نط ب١ ْٝػ١بت ١٥ٚ َازز١ٜ٠ َٓٝـ ث
٠ٚضططٟ ٚ ١ٜٚ١ٖ زضٚغت بهات، ٥ٝـ ٚ ناضٟ ١ٜ٠ٚ١٥ ز٠ٚضات ناضٟ ن١ٝ؟ ٥ٝـ ٚ ناضٟ ١ٖض ٠ٚ١٥ ١ْٝ ثاض٠ٟ 

َِٝ ٚاٜـ١   َٝو ١٥نات، ب١اَلّ ي١ قا١ْْٛن١ٟ ٠ٚنٛ زنتؤض٠ ِضؤشاْٝـ باغٞ نطز ث َٞ، ١ٖض ؾت ١٥نات٠ٚ١، ناالنٞ ١٥ب
 ظٜاز٠، غٛثاؽ
َٜع ز.ضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى قباح
َٜع قباح بٝت ار:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث  ١ضي١َإ.ب١ض
َٝٓاٜاْـ٠ٚ١،   َٜعإ ٖ َِٜطاٟ ١٥ٚ ب١َيكا١ْٟ ب١ض َٜهٞ ١ْٝ، ٚ َِٝ ٚا١ٜ ظٜاز نطزْٞ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ٖٝض َٛب١ضِٜط َٓٝـ ث
َٟ ي١ َازز٠ٟ زٚٚ ن١ باغٞ ١٥ٖساؼي  ١ٖغت ١٥ن١ّ ١٥غًٞ قا١ْْٛن١َٛعاي١د١ٟ ١٥ٚ ١َٚظٚع١ٟ نطز٠ٚٚ، داض

َٞ )ضؾ  َػت٣ٛ احملاَري ١َ١٥ ١ٜى، ي١ َـازز٠ٟ  ايجكايف ، اغيٗين ٚايكاْْٛٞ ٚ قإْٛ ١٥نات بطط١ٟ نٛاض٠َٞ ١٥َي
َٞ )تعُــٌ ايٓكابــ١ عًــ٢........   46) ثايجااا: لكاادِٜ ( زا نــ١ باغــٞ ت١ؾــهٝ تٞ ١ْقابــ١ٟ َٛســاَري ٥ــ١نات ٥ــ١َي

اـدَات االقتؿاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ العكا٥٘ ، ثاْٝا: )ؼكٝل اٖاداف قادد٠ يف ٖارا ايكاإْٛ ٚلعُاٌ      
َٞ بـ١ ز٠ضنطزْـٞ        حملاَات  ، ع٢ً زؾع َطت٣ٛ ا َٟ ١َدًٝػـٞ ١ْقابـ١ ١َٖيػـ ب١ ْٝػب١ت ٠ٚ١٥ف ن١ بـاؽ ٥ـ١نط

َٜٝٛػت، ١ٖض ي١ َـازز٠ٟ )  َُٜٓاٜٞ ث َٞ ) 79ِض جملًاظ ايٓكابا١ اؾاداز ايتعًُٝاات ايالشَا١ يتطاٌٗٝ       ( زا ز٠ّٚٚ ٥ـ١َي
ًَٞ قا١ْْٛن١ َٛعاي١د١ٟ ١٥ٚ ١َٚظٚع١ٟ نطز٠ٚٚ، ٚ لٓؿٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ   َٝهُإ  َازاّ ١٥غ َازاّ ؾـ١ضاغ

َٞ نـ١      َٝـساب َٞ ب١ ظٜاز، قاْْٛٝـ ؾاٜػت١ ْٝـ١ َازز٠ٜـ١نٞ ت ١ْٝ ي٠ٚ١زا، ب١ضاغك ظٜاز نطزْٞ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١٥ب
َٜت٠ٚ١ ن١ ت١ْٗا ١َدًٝػٞ ١ْقاب١ بؤٟ ١ٜ١ٖ ز٠ٚض٠  َٞ بؿاض َٞ، ٚ ض٠ْك١ ٠ٚ١٥ؾٞ ي ٖٝض ١َعٓاٟ ٥ٝعاؼي ١ْب١خؿ

َٞ، ز٠ٚاضت ثـ١ضياْ    كاٟ زاز٠ٚضٟ بــؤٟ ١ٖٜـ١ بٝهاتــ٠ٚ١، ن١غــٞ تـط بــؤٟ ١ٖٜــ١   بهاتـ٠ٚ١، غــ١ٜطٟ تـط بــؤٟ ْــ١ب
َٞ ١َٖٚيبـسات بـؤ      ٍَ ١٥َٛغ١غاتٞ تـط ٥ـ١تٛاْ َٞ ي١ط١ َٝٞ قا١ْْٛ ١٥غ١ًٝن١ف ١ْقاب١ ١٥تٛاْ بٝهات٠ٚ١، ١ٖض ب١ ث
َٜهٞ قـاْْٛٞ ْٝـ١، ٚ ٖـٝض            ب١ضظ نطز٠ٚ١ْٟ ٥اغك َٛساَٝـ١نإ، ن١ٚاتـ١ زاْـاْٞ ٥ـ١ٚ َـازز٠ٟ ٖـٝض َٛبـ١ضِٜط

َٝو ثِط ْانات  ٠ٚ١، غٛثاؽؾ١ضاغ
َٜع ز.ضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 .ؾ١ضَٛٚ ث١ضيإ خإ
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َٜع ث١ضيإ عبسايهطِٜ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜٝٛػــت ْــاظاب، بــ١ ضاٟ َٓــٝـ نطزْــ٠ٚ١ٟ    َٜــطاٟ ثؿــتكريٟ نــطزب نــ١ بــْٛٚٞ ٥ــ١ٚ َازز٠ٜــ١ بــ١ ث َٓــٝـ ٚ
َٝٓـا  َٝع نـطزٕ غـاظ بهـات، نـْٛه١ ٖـ١ض ٠ٚظاض٠ت       خٛي١نإ ناضٟ ٠ٚظاض٠ت١ ن١ خٛيٞ ٥اَاز٠ناضٟ ٚ ِضاٖ ٕ ٚ بـ١ٖ

   ،َٞ َٞ، ٠ٚظاض٠ت خــؤٟ ٥ــ١ٚ ناضاْــ١ ٥ــ١ظاْ َٜــصٟ غــناتٝذٞ ث ْــٞ ١٥ٚيــ١ٜٚاتٞ ناض٠نــاْٞ خــؤٟ ٥ــ١ظاْ خــؤٟ زاِض
ــ١ض       َٜتــ١ غ ــطٟ َــاززٟ ١٥خط ــٞ ت َٝه ــ١نإ بهاتــ٠ٚ١ ٥ًٝتٝعاَ ــ١ض غــ١ْسٜها خٛي ــٔ ١٥ط ــط، بــ١ِضاٟ َ ي١الٜــ١نٞ ت

َٜع٠ضإ، ي١ٚا١ٜ١ْ ١٥ٚنات ١٥ َٜهٞ تط ثاض َٝري ١ْتٛاْري داض ١َُٝ ٜاغان١ زابٓ ٠ٚف طريٚططؾت زضٚغت بهات، ن١ ٥
١َُٝ ٠ٚنٛ ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ غااَل١ْ بِط٠ ثاض١ٜ٠نٞ نـاى ٥اَـاز٠    َِٜطاٟ ٠ٚ١٥ٟ ٥ ١َٖٛاضٟ به٠ٚ١ٜٓ١، ١َ١٥ ٚ

َٝـو ٥ـ    َٜص٠ٚ١ٜٓنإ، يـ١ نات َٝٓإ ٚ تٛ ١ٚ بـِط٠ ثاض٠ٜـ١   ١٥ن١ٜٔ بؤ ١َٖٛٚ ٠ٚظاض٠ت١نإ بؤ تٛاْاغاظٟ ٚ خٛيٞ ِضاٖ
َٜع٠ضاْٝـ  َٝع نطزٕ ٚ ب١ضظ نطز٠ٚ١ْٟ ٥اغك ثاض َٞ ي١ ب١ٖ ١ٜ١ٖ، ن١ٚات١ ١٥ضنٞ ٠ٚظاض٠ت١ ن١ خؤٟ ب١ضثطؽ ب

 .ن١ ١٥ٚاْٝـ ؾ١ضحي١ٜ١نٞ تطٕ ي١ٚ نؤ١ََيكا١ٜ، غٛثاؽ
َٜع ز.  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ضغ ٕ باٜعاب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ ّ
َٜع عبسايػ ّ   َؿطؿ٢:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ  ث١ضي١َإ. ب١ض
َٞ؟   َٟ؟ ٥اٜا ١٥ضنٞ غ١ْسٜها ْـ١ب َٜٝٛػت١ ز٠ٚض٠ بهط ب١ضاغك باؽ نطزٕ ي١ٚ ١َٚظٚع١ زٚٚال١ْٝ١ٜ، ١ٜى ٥اٜا ث
َٜٝٛػت ١ْٝ ي١غ١ض ١٥ٚ ١َٚظٚعـ١ بـاؽ بهـ١ٜٔ، ٚ ت١قـ١ٚض ١٥نـ١ّ       َٜهري ي١غ١ض ٠ٚ١٥ ث َٝكَٛإ ١ََٖٛٚإ ِض ب

َٞ، بؤ َٜساْٞ ١٥ّ ز٠ق١ٟ ١ٜ١ٖ ب٠ٚ١ٟ ن١ ططْك١ ز٠ٚض٠ ١ٖب ٜـ١ َـٔ بـاؽ ١٥نـ١ّ يـ١ خـٛزٟ ْا٠ِٚضؤن١نـ١ٟ،        طط
َٝـو ْٝـ١ ٠ٚنـٛ زنتـؤض٠ ِضؤشاْـٝـ باغـٞ نـطز نـ١          ١ٖ79ظااَلٕ ظؤض دٛإ باغٝإ نطز ي١ َازز٠ٟ ) (، ٖـٝض ز٠ق

١َّٝٝ زضٚغت  َٝهٝا١ْ، ططْط ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض ١٥ّ َازز١ٜ٠ ثاب١ْس١ٜى بؤ ال١ْٜٞ غ َٞ بكطٟ، ب١َيهٛ ١٥ضن َٜك١ٜإ ي ِض
َٞ، ٥ـ١ٚنات ٥ـ١ٚ ز٠قـ١ خعَـ١تٞ ٥ـ١ٚ ١َب١غـت١ ْانـات،        بهات تا ٥ٝعترياف ب١ ؾ١ٖا َٜو ١ٖب ز٠ن١، ٜإ ٥ُٝتٝاظ

َٝيَن، ب١ضاغـك     َُٜٓاٜٞ ز٠ض بهات ٜإ خـٍٛ ز٠ضبـ َٝري بؤٟ ١ٜ١ٖ ِض ًَ َٝػتا ع١ضظ نطا٠ٚ ت١ْٝا ب ٠َٟٛٝ ٥ بؤ١ٜ ب١ٚ ؾ
َٝٔ َازز٠نــ١ ظ   ٍَ ز٠ْكــٞ ٥ــ١ٚ خٛؾــو ٚ بطاٜاْــ١ٟ نــ١ ٥ــ١َي َٜٝٛػــت ْانــات، َٓــٝـ ز٠ْــط ١٥خ١َــ١ ثــا ٜــاز٠، ث

َٞ ي١ خٛؾه١نإ ٜإ بطا١ٜنإ زاٚاٟ نطز، ١َب١غت بعاْري ي١  غ١ض٠ِضاٟ ٠ٚ١٥ف ١٥ط١ض ١َب١غت١ن١ ٠ٚنٛ ١ٜن
ــ١ ثطؤش٠نــ١، ٥ًٝشــاح ي١غــ١ض ٖــ١بْٛٚٞ       َٝٓاْــ٠ٚ١ٟ، نــْٛه١ ٥ــ٠ٚ١ تاظ٠ٜــ١ ْــ١ يــ١ ِضاثؤضت١نــ١ ٖــ١بٛٚ، ْــ١ ي ٖ

َٞ، دك١ ي٠ٚ١ٟ ١َب١غت يـ٠ٚ١  َٝهٞ ي١ ثؿت ب َٞ ١َب١غت َٟ،      َازز١ٜ٠نٞ ٥اٚا ١٥ب َٞ نـ١ ططْكـ١ ز٠ٚض٠ بب١غـن بـ
َٞ، ١٥ط١ض ١٥ٚ ١َب١غت١َإ بؤ ؾ١ضح ١ْن١ٕ، ب١ ت١ق١ٚضٟ َـٔ ٥ـ١ٚ    ن١ ١َ١٥ زاعٞ ١ْٝ ١٥ٚ َازز٠ٟ بؤ ١ٖب

 َازز١ٜ٠ ظٜاز٠، غٛثاؽ
َٜع ز.  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ضغ ٕ باٜعاب١ض

 .ؾ١ضَٛٚ ناى بطٖإ
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َٜع بطٖإ ضؾٝس:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َِٝ خؤؾ١ ب َٟ س١قا٥ٝل ١ٖٜـ١ نـ١   َٔ ث ١ضناٚ ِض١ْٝٚٚى ب١ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ٚ د١ْابتاْٝـ بس٠ّ، ١ْٖس
َٝـطٟ            َٞ بـ١ َٛسـاَٞ ٥ٝٓذـا ؾ ٍَ نـ١ ٥ـ١ب َٝو بـ١ نـٛاض غـا َٞ، ١ٖض ن١غـ َٞ، ْاٜعاْ ٠ٚ١٥ٟ ي١ ْاٚ ١َْٗٝه١ ١ْبٛٚب

َٝو     ٍَ ن١غـ َٞ، ١َعكٛي١ بـ١ ؾـ١ف غـا َٝؿه١ف نطزٕ ١٥ب ز٠ض٠دـ١ٟ   ع١ضٜع٠ ْٛٚغري ٚ ي١ٚا٥ٝح ٚ زؾٛعات ٚ ث
ٍَ سانُـ١ نؤْــ١نإ ظؤض دـاض َْٛاق١ؾــ١َإ          َٞ ٥ـ٠ٚ١ٟ ز٠ٚض٠ ببــٝيَن، زٚاتـط َــٔ ي١طـ١ بـيَب بـ١ َٛغت١ؾــاض؟ بـ
١َُٝ ٠ٚخك خؤٟ ن١ َٛدـ١ِض٠ز بـ١ َٛعـإٚ     نطز٠ٚٚ ٚ ِض٠خ١ٜٓإ ي١ٚ قا١ْْٛ ططت٠ٚٛ، ٚتٜٛٚا١ْ ناى بطٖإ ٥

َٝطاقـٞ بـ٠ٚٛ،      ق١ظا٥ٞ ٜإ ب١ َٛسـ١قٝل ٠ٚضطرياٜٚـٔ، خـ١َيهٞ ٠ٚنـٛ )َـْٛعٜط ؾـاٟٚ(        نـ١ ٠ٚظٜـطٟ عـ١زيٞ ع
َٝطٜـإ   َٝطام، قا١ْْٝٛنإ، ز٠ٚض٠ٜإ بؤ نطز١ْٚٚت٠ٚ١، َٛع١ز٠ٍ ٥ُٝتٝشاْٝإ نطزٜٚٚٔ، ؾ خ١َيهٞ نؤ١ْناْٞ ع
ٍَ خـ١َيو بهـ١ٜٔ؟ نـؤٕ ؾـت بٓٛٚغـري، نـؤٕ             نطزٜٚٚٔ نؤٕ دٌ ٚ ب١ضط ي١بـ١ض بهـ١ٜٔ؟ نـؤٕ قػـ١ ي١طـ١

١٥غ١ًٕ قاْْٛٞ َٛساَات يـ١ ١َْٗـ١دٞ ٖـٝض نٛي١ٜٝـ١نٞ     غ١ٜت١ض٠ به١ٜٔ ب١غ١ض ز٠عٛا؟ ٥اٜا ١َعكٛي١ .... 
َٝو ١ٜنػــ١ض به١ٜتــ١ َٛســاَٞ ٚ ٖــٝض ز٠ٚض٠ٜــ١نٞ تــ١زضٜيب ٚ    َِٜ، ١َعكٛيــ١ تــؤ ن١غــ قاْْٛــسا ْٝــ١ يــ١ ٖــ١ض

ــطٕ،       تــ٥١ًٗٝٞ ــ١ظ٠ضٟ ٥ٝعتٝبــاض ٠ٚضط ــازز٠ٟ بــ١ ْ َٜعتإ ٥ــ١ٚ َ ــ١ض ْــ١زٜيَب ، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ َــٔ زاٚانــاضّ يــ١ ب
ْسٜها ي١ ظٜاز٠ زاٚاٟ ١ْنطز٠ٚٚ، بؤٜـ١ َـٔ ثؿـتكريٟ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ١٥نـ١ّ،       َازز١ٜ٠نٞ ظؤض ظؤض ظ٠ضٚٚض٠، غ١

َٜٓـسْٞ      َٝـ ٠ٚ١٥ٟ بيَب ب١ َٛساَٞ ن١ ز٠ضغٞ َٛساَـات يـ١ ١َْٗـ١دٞ خٛ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ظ٠ضٚٚض٠، خ١َيهٞ ث
َٞ، ٖـ١تا ٖـ١َٛٚ ١ْٗ١َدـ١ناْٞ، ١٥ٚاْـ١ٟ ٚاقعـري، يـ١ خـاضجيٞ           َٝطٟ ناضٟ َٛساَـات بـ نٛيٝاتٞ قإْٛ ١ْٝ، ؾ

َٝط بيَب، بؤ١ٜ ٚدٛزٟ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ظ٠ضٚٚض٠، غٛثاؽ١٥ٚا١ْ َٜٓس١ٜٚٚتٞ ؾ  ف ب١ ١ْظ٠ضٟ خٛ
َٜع ز.  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ضغ ٕ باٜعاب١ض

 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  ب١ض
َٝـ ٥ــ٠ٚ١ ب َٜعإ ١٥ْــساَاْٞ ث١ضيــ١َإ زٚٚ بؤنــْٛٚٞ دٝاٚاظٜــإ ١ٖٜــ١، ثــ ؤنــ١ْٚٛنإ قػــ١ٟ ٚا زٜــاض٠ بــ١ض

               ٚ َٞ ي١غ١ض بهـ١ٜٔ، ثطغـٝإ ٥اٜـا ١َب١غـت يـ١ٚ َـازز٠ نـ١ٝ؟ ٥اٜـا ٠ٚ١٥ٜـ١ َٛسـاَٞ ١٥طـ١ض ٥ـ١ٚ َـازز٠ ْـ١ب
َٜٔ ٚ ١ٖٜٚـ١    َٝط، َٛساَٞ ١٥ٚا١ْٟ ن١ ت١غذٌٝ ٥ـ١نط َٝري ١ْخ َٞ؟ ١٥َي َٞ ١ٜٚ١ٖٟ ْاز٠ْ زاخًٝٞ ١٥ٚ ز٠ٚض٠ ١ْب

َٜتــ  َٞ ب١ضاَبــ١ض٠، ٖــٝض ٠ٚض٥ــ١ططٕ ٚ ١٥بٓــ١ َٛســاَٞ ٥ــ١ٚنات ٥ــ١ٚ ز٠ٚض٠ٜــإ بــؤ ١٥نط ٠ٚ١، زٚٚ، ز٠ٚض٠نــ١ بــ
َٜعٜو باغٞ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـطز نـ١ ٠ٚظاض٠ت     َٜت١ ١٥غتؤ، ب١ض َٟ، ٚ ١ْقاب١ خؤٟ ١٥ٚ ١٥ضن١ ١٥طط َٞ ٠ٚضْاطري ثاض٠ٜإ ي
خؤٟ ١َؾطٚظ٠ ١٥ٚ ناض٠ بهات، ١ْقاب١ٟ َٛسـاَٝري ١ْقاب١ٜـ١نٞ ١َْٗٝٝـ١، عٝ قـ١ٟ بـ١ ٠ٚظاض٠تـ١نإ ْٝـ١،        

َٞ تــ١ْٝا بــؤ َٝؿــٓٝاض  ٥ــ١ٚ قاْْٛــ١ف ز٠ض١٥نــ َُٜٞ نٛضزغــتإ، ٚ ث َٜع٠ض٠نــإ يــ١ ٖــ١ض َٜهدػــتين ناضٚبــاضٟ ثاض ض
َٞ تــ١عًُٝات   ًَــ َٝــسا ْٝــ١ نــ١ ب نطزْــٞ ٥ــ١ٚ َازز٠ٜــ١ بــ٠ٚ١ ٖــات غــ١ٜطٟ ثطؤش٠نــ١ بهــ١ٜٔ ٖــٝض َازز٠ٜــ١نٞ ت
ز٠ضبهــ١ٕ، ٚاتــ١ بــؤ ٥ــ١ٚ ١َب١غــت١ ت١قٝــسّ نــطا، زٚٚ بؤنــٕٛٚ ١ٖٜــ١، ٜــ١نٝإ ثؿــتكريٟ َازز٠نــ١ ٥ــ١نات،    
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َٝؿـٓٝاضٟ ٥ـ٠ٚ١ٟ َازز٠نـ١ قـ١بٍٛ         ز٠َٚٚٝإ ق١بٛي َٜٝـ١، زاٚا ١٥نـ١ّ ث َٝؿـٓٝاض٠ن١ ْٛ ٞ ْان١ٕ، ي١ب١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ث
َٞ، غٛثاؽ َٝٓا، ٠ٚ١٥ ت١ٚاٚ ١٥ب َٜت١ ز٠ْكسا٠ٚ١ْ، ١٥ط١ض ز٠ْكٞ ٖ َٟ غط  .بهط

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ناى عبسايػ ّ ؾ١ضَٛٚ

َٜع عبسايػ ّ   َؿطؿ٢:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َا  ٕ.ب١ض

َٝهٞ تاظ١ٜ٠ ٥ٝٓذا ١٥ٚ  َٟ ؾت َٝؿٓٝاضٟ ١ٜن١ّ طؿتٛطؤَإ ي١غ١ض نطز، ٠ٚ١٥ سٝػاب ْانط َازز٠ن١ ٠ٚضطريا، ن١ ث
َٞ َازز٠نـ١       َٜت١ ز٠ْكسإ، ٠ٚ١٥ ِضؤٜؿت٠ٚٛ، َْٛاق١ؾ١ٟ َازز١ٜ٠ى نطا، زٚٚ ض٥٠ـٞ ١ٖٜـ١، ٜـ١ى ٥ـ١َي تاظ١ٜ٠ غط

َٜٓـسضا٠ٚ،   َٞ، ١َ١٥ زٚٚضتط٠ ي٠ٚ١ٟ ١٥ٚ ز٠قـ١ٟ خٛ ٥ـ٠ٚ١ نـ١ قبٛغيـإ نـطز َْٛاق١ؾـ١ٟ ي١غـ١ض        زاعٞ ١ْٝ ١ٖب
َٟ ١ٜ٠ٚ١٥ ١٥ٚ ؾت١ٟ ن١ بامسإ نـطز،   َٝؿٓٝاضٟ ْٛ َٟ ١ْٝ، ث َٝؿٓٝاضٟ ْٛ به١ٜٔ ١ْ َازز٠ٟ ١ٜن١ّ، بؤ١ٜ ٠ٚ١٥ ث

َٟ، غٛثاؽ َٝه١ َْٛاق١ؾ١ٟ ي١غ١ض ١٥ن١ٜٔ ض٠ت بهط  .غ١عات
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٝٓا قبٛيـ١،  ناى عبسايػ ّ، خؤٟ زٚٚ ض١ٝ٥٠، ٥ َٝو خػتُا١ْ ز٠ْك٠ٚ١، ١٥ط١ض ز٠ْكٞ ٖ ا ٜإ ْا؟ ي١ ١ٖض ساَي١ت
َٝٓا ن١ٚات١ ْا قبٛي١....ؾ١ضَٛٚ ٜٗ١ْ 

َٜع ؾطغت اظيس َٝطٟ ث١ضي١َإ:-ب١ض  غهطت
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٟ، زٚٚضتط ٚ ْعٜو تط ١ْٝ َٟ، ٜإ ض٠ؾع ١٥نط َٝؿٓٝاض٠، ٜإ ٠ٚض١٥طط  ١ٜى ث
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  ؤنٞ ث١ضي١َإ:غ١ض-ب١ض

٠ٚ١َٜٓ  ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ بٝدٛ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ايٓكاب١ اؾداز ايتعًُٝات ايالش١َ يػسٚط اْتُا٤ ٚ ؾتح ايدٚزات يسؾع املطت٣ٛ املٗه يًُشاَني )جملًؼ 

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
ٍَ زاٜــ١؟ ) َٞ ي١طــ١ ٍَ زا ْٝــ١، ) ( نــ١ؽ ي63١نــ َٞ ي١طــ١ ٍَ زاٜــ١، نــ ٍَ زا ْٝــ١، ؾــ١ضَٛٚ بــؤ  18طــ١ ( نــ١ؽ ي١طــ١

 َازز١ٜ٠نٞ تط
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ٜتعازض َع اسهاّ ٖرا ايكإْٛ،(ال ٜعٌُ باٟ ْل قاْْٛٞ اٚ قطاض 8َازز٠ٟ )

َٝ َٝت:يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ثؿتكريٟ ي١ َازز٠ن١ ١٥نات، ب١اَلّ قٝاغ١ن١ ب١ٚ ؾ  ١ٜ٠ٛ ب
 باٟ ْـ قاْْٛٞ اٚ قساز ٜتعازض َع اسهاّ ٖرا ايكإْٛال ٜعٌُ 
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َٜع ز.  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ضغ ٕ باٜعاب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسار
َٜع عبسار ستُس اَري:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝؿـٓٝاظ    َٝؿٛٚ ت٥١ذٌٝ نطا بؤ ١٥َِطؤ، ٖؤناض٠ن١ٟ ٠ٚ١٥ بـٛٚ ٥ـ١ٚ ث ٠ٟ خطاٜـ١ ضٚٚ يـ١   زٜاض بٛٚ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ث
َٜعطانإ، بـ١اَلّ زٚاٟ   َٜه٠ٚ١ غ١باضض٠ت ب١ ١َغ١ي١ٟ ال ١َضن١ظ١ٜتٞ ٥ٝساضٟ ٚ َايٞ بؤ ثاض َٜع ال١ٜٕ ن١ْس ب١ض
َٝهٞ        َٜع٠ضإ غ١ضزاْٞ ث١ضي١َاْٝإ نـطز ٚ طؿتٛطـؤ نـطا، باب١ت١نـ١ نـ١ْس ؾـت ٠ٚ١٥ٟ بطاز٠ضاْٞ غ١ْسٜهاٟ ثاض

َٞ يـ١ ْـاٚ        تطٜؿٞ بؤ ٥ٝعاؾـ١ بـٛٚ، ي١ٚاْـ١ ١َغـ١ي١ٟ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـ١        ١َساَٝـ١ناْٞ خـاضجيٞ ٥ـ١قًِٝ بؤٜـإ ٖـ١ب
َُٜٞ نٛضزغتإ َٛساَات به١ٕ، ٜإ ي١ ١َغ١ي١ٟ ت١قاعٛزٟ ٚ ١٥ّ ؾتا١ْ َٛؾاض٠ن١ به١ٕ ٚ ١َغـت١ؾٝس   ١ٖض
١َُٝ ال١ْٜٞ ن١َٞ بؤ ٠ٚ١٥ٟ بك١ٜٓـ١   َٞ ٖاتدي، ٥اخري ت١ضسٞ َٔ ٠ٚ١٥ بٛٚ ن١ ٥ َٜهٞ ي بٔ، طؿتٛطؤنإ ب١ دؤض

َٝو ٚ ْٛقت١ٜ١ى ال َٟ، نـ١ غـ١ْسٜهاٟ           غاظاْ َٜعطانـإ زابـري بهـط َِٝطٟ بـؤ ثاض ٜـ١ْٞ نـ١َٞ ال١َضن١ظٜـ١تٞ نـاضط
َٜع٠ضإ ي١  َٟ ت٥١ٝس ٚ ١٥ٚضام ٚ ؾك تط، ثاض َٜعطانإ بتٛأْ ت٥١ٝسٟ َٛساَٞ به١ٕ بؤ ١ْٖس َٜع٠ضإ ي١ ثاض ثاض

َٝط٠ٚ٠ ث َٟ، بؤ١ٜ ي َٜعطاناْٞ خؤٜإ بؤٜإ بهط َٜعطانا٠ٚ١ْ ١ٜ١ْٕ بؤ ثاٜت١خت، ي١ ثاض َٝؿٓٝاظ ١٥نـ١ّ ١٥طـ١ض   ثاض
َٟ، غٛثاؽ  ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ثؿتكريٟ به١ٕ ٚ ت١غبٝت بهط

َٜع ز.  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ضغ ٕ باٜعاب١ض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ
َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ًـ  َٜع ناى )عبساي َٝؿه١ف نطا ي١ ال١ٜٕ ب١ض َٝؿٓٝاض٠ٟ ن١ ث َُٝـإ    ١٥ٚ َٛقت١ض٠س١ ٚ ١٥ٚ ث َُٝـ١ ث ١( ٠ٚ، ضاغـت١ ٥

َٜع٠ضإ ٚ ١َٖٛٚ خا٠ٕٚ ١ٜ١َٓٗٝنٞ ن١ ظ٠ظي١ت  َٝت٠ٚ١، ١َٖٛٚمشإ س١ظَإ ي١ٜ٠ٚ١ ض ثاض باؾ١ ِضؤتري ن١َب
َٝو ١ٖٜـ١،           َٜـ٠ٛ، بـ١اَلّ ؾـت َٜكـ١ بـِطٚات بـ١ ِض َٜكا ٚ ؾك تط، ناض٠ناْٞ بـ١ ٥اغـاْنٜٔ ِض َٝت ٚ ١َؾانًٝٞ ِض َٝؿ ١ْن

َٜع٠ضإ ٥ـ١ٚ ت٥١ٝـس٠ٟ    نـ١ ١٥ٜـسات بـؤ ؾـ١ضٜهات، بـؤ َٛغـ١دًٝٞ ؾـ١ضٜهات ٚ ٜـإ ١ٖٜٚـ١ تـاظ٠           ١ْقاب١ٟ ثاض
َٟ بـ١ ١َب١غـك ٥ـ١ٚ زا٥رياْـ١ٟ نـ١             َٜع٠ض ٠ٚض٦ٜـ١طط َٜهٞ تـط نـ١ ثـاض َٜع٠ضإ، ٚ ٜإ ٖـ١ض ت٥١ٝـس نطز٠ٚ١ْٟ ثاض
        ٚ ،َٟ ١٥ب١ٓ َٛؾاٚضٟ ؾ١ضٜهات ٜإ بؤ ظ٠ضٜب١، ٜإ بؤ تـاثؤ، ٥ـ١ّ ت٥١ٝساْـ١ ي١غـ١ض ظ٥ٚ٠ـٞ ؾاًٜـ١ناْٝإ ٥ـ١زض

َٝػت َٜع٠ضإ ٖـٞ ٖـ١َٛٚ ؾـاض٠ناْٞ نٛضزغـتإ بـ١ قـ١ظا ٚ ْاس١ٝناْٝؿـ٠ٚ١ يـ١ ١ْقابـ١ٟ             ٥ ا ٥ـ١ٚ ؾاٜ ْـ١ٟ ثـاض
َٜهٞ ٥اغـإ ْٝـ١ يـ١ّ ناتـ١ ٥ـ١ٚ            َٝػـتا يـ١ نـاتٞ خـؤٟ نـاض َٝط٠، بؤ١ٜ ٥ َٜع٠ضإ ن١ ١َق١ِضٟ غ١ض٠نٞ ي١ ١ٖٚي ثاض

َٜع٠ضإ، ١٥ن َٟ ب١غ١ض شٚٚض٠نإ ٚ ب١غ١ض ١ْقاب١ٟ تطٟ ثاض َٟ ١َ١٥ ي١ زاٖاتٛٚ ٥ٝؿٞ بؤ ؾاٜ ١ْ ت١ٚظٜ  بهط ط
َٟ، ٚ ٥ـ١ٚ ت٥١ٝساْـ١ف      َٞ بهـط َٞ بـ١د َٜهٞ ٥اغإ ١ْٝ ي١ٚ ٜاغا١ٜ د َٝػتا ناض َٟ، ؾهط١ٜ٠نٞ باؾ١، ب١اَلّ بؤ ٥ بهط
          َٞ َٜـو تـاظ٠ٟ ١٥ناتـ٠ٚ١، خـؤٟ ٥ـ١تٛاْ َٜع٠ضإ ٠ٚض١٦ٜططٕ، بؤ َٝػاٍ ١ٖٜٚـ١ تـاظ٠ نطزْـ٠ٚ١، غـاَيٞ داض ن١ ثاض

َٜط٠ٟ ٜاغان١ ١٥تٛا َٝت، ٚ ب١ طٛ َٜع٠ضإ، نـاى       ب َُٝـ١ يـ١ شٚٚضٟ ثـاض َٝهٞ تط بهات، بـؤ صيْٛٚـ١ ٥ َٞ ٥ٝٓاب١ٟ ١ٜن ْ
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      َٞ َٝجطغـطاٚ بـٛٚ، بـاف ٥ـ١ظاْ َٞ ي َٜع٠ض،   11بطٖإ نـات َٝو        21ثـاض َٜـو ٜـإ ن١غـ َٜع٠ض َٜع٠ض ٥ٝٓابـ١ٟ بـؤ ثاض ثـاض
َٝط ٚ ١ٖٜٚـ١ٟ بــؤ تـاظ٠ ١٥نطاٜـ٠ٚ١، بـ١اَلّ ٥ــ٠ٚ١ٟ تـطٟ نـ١ زاٚاٟ ت٥١ٝـسٟ ؾــ١ضٜها           ت ٚ ٥ـ١نطز ١٥ٖاتـ١ ٖـ١ٚي

َٞ ٚ ٥ـ١ٚ ت٥١ٝساْـ١ ي١غـ١ض ؾـاًٜٞ        َٜٝٛػك ب١ٜ٠ٚ١ ن١ ١ْقاب١ ٥اطـازاض بـ َٛغ١دًٝٞ ؾ١ضٜهات ٚ ١٥َا١ْ ٠ٚ١٥ ث
َٜع٠ض٠ َٛغـــت١بع١ز٠؟ عٛق١بـــ١ زضا٠ٚ، ٥اٜـــا   َٟ، بؤنـــٞ؟ بـــؤ ٥ـــ٠ٚ١ٟ بـــعأْ ٥ـــ١ٚ ثـــاض ١٥ْسا١َناْـــ٠ٚ١ ٥ـــ١زض

َٜٝٛػت ْانات بـ١ ض  َٝـط٠     َٛغ١د١ي١؟ ٥ٝؿتريانٞ ١ْقاب١ٟ خؤٟ زا٠ٚ؟ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ث َُٝـ١ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ ي اٟ ٥
َٟ، غٛثاؽ  ظٜاز بهط

َٜع ز.  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ضغ ٕ باٜعاب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ناى عْٛٞ بؤ ٥اخري َازز٠ بؤ ٠ٚ١٥ٟ َْٛاق١ؾ١ٟ ي١غ١ض به١ٜٔ

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 يكإْٛ،ٜتعازض َع اسهاّ ٖرا اال ٜعٌُ باٟ ْل قاْْٛٞ اٚ قطاض : (8َازز٠ٟ )
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ نؤٟ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ن َٞ ت  ن
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 را ايكإْٛايٛشاز٤ ٚاؾٗات ذات ايعالق١ لٓؿٝر اسهاّ ٖع٢ً زتًؼ : (9َازز٠ٟ )

 يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ثؿتكريٟ ي١ َازز٠ن١ ١٥نات ٠ٚنٛ خؤٟ
َٜع ز.ضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ نؤٟ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٛٚ  َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ َٝبٝين ١ْٝ، ن َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ن١ؽ ت َٞ ت ن
 بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١  َإ.ب١ض

 ٜٓؿر ٖرا ايكإْٛ اعتبازا َٔ لازٜذ ْػسٙ يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛزدضتإ : ( 11َازز٠ٟ )
َٜٓسضا٠ٚ١ٜ َٞ ز٠نات ب١ٚ غٝاغ١ٟ خٛ  يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ثؿتكريٟ ي

َٜع ز.  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ضغ ٕ باٜعاب١ض
ٍَ زا ْٝ َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ َٝبٝين ١ْٝ، ن َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ن١ؽ ت َٞ ت َٝػتا ٜاغان١، ؾ١ضَٛٚن  ١؟  ٥

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

:١ٜ٠َٛٝ  يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٖؤناض٠ناْٞ ز٠ضنٛٚاْسْٞ ٜاغان١ ن١ ي١ ثطؤش٠ن١زا ١ْٖاتبٛٚ ب١ّ ؾ
 االغباب اغيٛدب١:
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ات االدتُاع١ٝ ايت١ُٝٓ ٚايتطٛز ١َٛانبٚالدٌ اعاد٠ لٓعِٝ ١َٓٗ احملاَات ٚغؤٕٚ احملاَني ٚؾل اضظ ض١ًُٝ 
ٚ االقتؿاد١ٜ اييت ٜػٗدٖا االقًِٝ ٚاؾطاح اجملاٍ يالداْب َأ احملااَني يف االقًاِٝ ملُُازضا١ ٖارٙ املٗٓا١ ٚؾال        

 ٖرا ايكإْٛ قٛابط قدد٠ ؾكد غسع
َٜع ز.  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ضغ ٕ باٜعاب١ض

٠ٚ١َٜٓ  ؾ١ضَٛٚ ناى عْٛٞ غٝاغ١ن١ٟ غٛ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤ  نٞ ث١ضي١َإ.ب١ض
 االغباب اغيٛدب١:

الدٌ اعاد٠ لٓعِٝ ١َٓٗ احملاَات ٚغؤٕٚ احملاَني ٚؾل اضظ ض١ًُٝ اٛانب١ ايت١ُٝٓ ٚايتطٛزات االدتُاعٝا١  
 ٚ االقتؿاد١ٜ اييت ٜػٗدٖا االقًِٝ ؾكد غسع ٖرا ايكإْٛ

َٜع ز.  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ضغ ٕ باٜعاب١ض
    ٕ َٜعاْـ١ ْاٜٚــا َٝبـٝين ١ٖٜــ١؟ ٥ـ١ّ ب١ض َٞ ت َؿاطؿ٢، ضاٌٜٝٛ عجُااإ، د.امحاد عًااٞ،    ْٛٚغـطا٠ٚ، )عبسايػــ ّ   نـ

 ن١غٞ تط ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ ّد.ؾباح بسشلٞ ، 
َٜع عبسايػ ّ   َؿطؿ٢:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝهِ ١ٖٜــ١، )  عًُٝا١ قااد مت مقااساز ٖاارا  ايلطااٌٗٝ ني بٗاادف عًُاااملْكابا١  بٓاا٤ّا عًاا٢ َاعسقاا٘ فًااظ  َـٔ ١ْقــ

(، ٥ـ١ّ ٖـ١َٛاض   لٓعاِٝ َٗٓا١ احملاَاات   ١ ضاغت١ٝن١ٜ١، ز٠ّٚٚ، ١٥ّ ١ْق١ ط١ًِٜ ١ٜ١ٖ ي١غ١ضٟ، )١٥َايكإْٛ  
َٝري )    ًَـ َٟ ب الداٌ اعااد٠ لٓعاِٝ    نطز١ْ ْانات، ٜاغا١ٜى ١ٜ١ٖ، ت١ْعضيٞ ع١َ١يٞ َٛساَات ١٥نات، بؤٜـ١ ْـانط

َٝسا بٛٚٚؾل اضظ ض١ًُٝ(، قاْْٛه١ ت١ْعضيٞ ١٥نات، زٚٚ )١َٓٗ احملاَات َٝػـتا     ( ْاظاب نٞ ت ٥ـ١ٚ َاززاْـ١ٟ ٥
َٝـسا، يـ١ غـ١ٜطٟ ض٠ؾـع نطزْـٞ ؾهـط٠ٟ ت١غـًٗٝٞ ع١َـ١يٞ َٛساَـات، تٛخـٛا يـ١             َٝٓا ت ن١ ٥ٛغٛغٞ غ١يُٝٞ ٖ

ــ١ِضْٞ  ــ١       21ق ــابطا ي ــ١، ن ــ١ ب١ٖاْ َٝت ــ١نإ، بب ــؤ ١ْقاب َٝطٕ ب ــ١ْ ــذ١ًن١ ٥ ــو غ ــ١ نًٝ ــؤ   211ب ــت ب َٝ ــ١تط بٗ َ
( ،ّ١َٝٝ َٝو، اغؼ غ١ًُٝ( ١ٜ١َ١٥؟ غ ( دك١ ي١ ٥ٝٓؿا يـ١ ٖـ١َٛاض نطز١ْنـ١    يتطٛزاتملٛانب١ ايت١ُٝٓ ٚات١ٚقٝع

َٝسا بٛٚ تانٛ ت١سكٝكٞ ١٥ّ د١ٜ١ًَٛ بهات؟ ي١ غ١ٜطٟ )قٝٛز ع٢ً عٌُ ايؿـطنات االدٓبٝـ١ ٚاحملـاَري     نٞ ت
َٝهـٞ يٛغـ١ٟٚ ظؤض           َٞ، ٠ٚنـٛ ز٠ق االداْب(؟ بؤ١ٜ ب١ ت١ق١ٚضٟ َٔ ٥ـ١ٚ ١ْقـ١ ظؤض دٛاْـ١، ز٠غـتإ خـؤف بـ

 عٜه٠ٚ١ ٖٝض عٝ ق١تٞ ب١ٚ ١َٖٛاض نطز١ْ ١ْٝ، غٛثاؽدٛا١ْ، ب١اَلّ ب١ضاغك ي١ زٚٚض ٚ ْ
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 .ؾ١ضَٛٚ غ٠ٌٜٛٝ خإ
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َٜع غ٠ٌٜٛٝ   عجُإ:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝري ٖؤنـاضٟ           ًَـ َٞ ب ناى عْٛٞ ٚتٞ ٖؤناضٟ ز٠ضنٛٚاْسْٞ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜٕ، بـ١اَلّ بؤخـؤٟ ٜاغـا١ٜن١ ١ٖٜـ١، ٥ـ١ب
 ز٠ٚ١ْٟ ١٥ّ ٜاغا١ٜ، غٛثاؽ١َٖٛاض نط

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ زنتؤض ١٥ظي١ز

َٜع ز.اظيس ٠ٚضتٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

، زاْاْٞ ٜاغا١ٜنٞ تـاظ٠ ْٝـ١،   1999(ٟ غاَيٞ 17ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ّ ثطؤش١ٜ٠ ١َٖٛاض نطز١ْ بؤ ٜاغاٟ شَاض٠ )
ــط٠ ٖــات٠ٚٛ ظٜــ   َٝ َٝؿــٛٚ، يــ١ نؤتــاٜٞ ١٥غــباب    بؤٜــ١ ٥ــ١ّ ؾ١قــ١ض٠ٟ ي اتط ٠ٚضططتٓــ١ يــ١ ١٥غــباب َٛد١بــ١ٟ ث

:َٞ ١ٜ٠َٛٝ ب َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ب١ٚ ؾ  َٛد١ب١ٟ ٜاغان١، بؤ١ٜ َٔ ث
اَني ملساعا٠ ايت١ُٝٓ ٚايتطٛزات االدتُاعٝا١ ٚاالقؿااد١ٜ اؾازٜا١    احمللٓعِٝ انجس مل١ٓٗ احملاَني ٚغؤٕٚ بػ١ٝ 

َٚٓٗاا اؾطااح اجملااٍ     1999  ايطا١ٓ  17دٜالت يف ايكاإْٛ زقاِ )  يف االقًِٝ ٚاملكتك١ٝ االدااش٠ لػاريات ٚ ايتعا   
 االداْب ٚ ممازض١ ١َٓٗ احملاَات يف االقًِٝ بػسٚط قدد٠ ؾكد غسع ٖرا ايكإْٛ 

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ زنتؤض قباح

َٜعز. قباح ستُس صتٝب ب١ضظصتٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ٍَ ؾـ١سٛاٟ      َٓٝـ ت٥١هٝس  ي١غ١ض قػ١ناْٞ ناى عبسايػ ّ ١٥ن١ّ، ب١ضاغك ٥ـ١ٚ ١٥غـبابٞ َٛد١ب١ٜـ١ ي١طـ١
َٞ، ٜــ١عين تــؤ باغــٞ ٥ــ٠ٚ١ بهــ١ٟ ١٥َــ١ّ بؤٜــ١ نــطز٠ٚٚ ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ٟ   ٥ــ١ٚ قاْْٛــ١ ٚ ٥ــ١ٚ ت١عسًٜــ١ ْــاطٛصت

َٝٞ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ًَ َٟ ت١ْعضيٞ ناضٟ َٛساَات به١ّ، ظٚٚتط نطا٠ٚ، قاْْٛٝـ ١ٖب٠ٚٛ، طٛصتاٚتط ١ٜ٠ٚ١٥ ب ٟ ١ْٖس
َٜٝٛػـك بـ١ ٥ٝػـ ح ٖـ١ب٠ٚٛ، ٚ             َٝؿـٛٚ ٚ ث َٟ خ١يـ١ٍ ٖـ١بٛٚ يـ١ قـاْْٛٞ َٛساَـاتٞ ث ن١َٛنٛضتٞ، ٜإ ١ْٖـس
َٝؿٛٚ  ي١غ١ض ١٥غاغٞ زاخٛاظٟ ١ْقاب١ٟ َٛساَري ١َٖيػأٜ ب١ ز٠ضنطزْٞ ١َ١٥ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ت١عسًٜٞ قاْْٛٞ ث

َٞ ١٥غـبابٞ َٛد١ب١نـ١ ؾٝعًـ١ٕ ت١ْاغـب ٚ طٛصتـاْ      َٟ، ١ٜعين خؤٟ ١٥ب ٍَ ؾـ١سٛاٟ ٥ـ١ٚ     بهط َٞ ي١طـ١ َٝهٞ ٖـ١ب
َٝؿـ١ٟ ْـ١ب٠ٚٛ،      َٞ باف ١ْٝ، ١ٖضن١ْس يـ١ ِضٟٚٚ يٛغ١ٜٚـ٠ٚ١ ن قا١ْْٟٛ ن١ ز٠ضن٠ٚٛ، بؤ١ٜ َٔ ١٥ٚ ١ْق١ّ ث

 غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 .ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ زٚا غٝاغ١
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َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٞ ١ْقاب١ٟ َٛعـ١يُٝري ثطؤش٠ٜـ١نٝإ ْاضزٜـ١، ١ْقابـ١ٟ َٛعـ١يُٝري ثـطؤش٠ٟ ١ْْاضزٜـ١،        ناى عبسا يػ ّ ١٥َي
شَاض٣٠ ٜاغاٜٞ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ١٥ٚ ثطؤش٠ٜإ ت١قسِٜ نطز١ٜ بؤ ١َٖٛاض نطزْٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ، َٛسـاَري،  

َٝري ) ًَ ٖـٝض ثـطؤش٠ قاْْٛـ١ى نـ١      يـ١  ٖرا ايتعادٌٜ ،  ١ْ َٛع١يُٝري، زٚٚ، غ٠ٌٜٛٝ خإ باؽ ي٠ٚ١ ١٥نات ن١ ب
َٟ باغٞ ت١عسًٜٞ ْان١ٜٔ، نْٛه١ ت١عس١ًٜن١ ب١ قا١ْْٛ، ٚات١ قا١ْْٛن١ ) الدٌ ذياو غاسع ٖارا    ١َٖٛاض ١٥نط

َٝؿـٓٝاض١ٜ٠ نـ١      ايكإْٛ، ٚيٝظ ٖرا ايتعدٌٜ ،  َٝؿٓٝاضٟ نطز، ٖـ١َإ َـ١ؾَٗٛٞ ٥ـ١ٚ ث زنتؤض ١٥ظي١ز ٠ٚضتٞ ث
 ٛ َٝؿه١ؾــٞ نطزٜــ١ ي١غــ١ض ١٥غــبابٞ َ د١بــ١، زنتــؤض غــ١باح بــ١ضظصتٞ بــاؽ يــ٠ٚ١ ٥ــ١نات  يٝصْــ١ٟ ٜاغــاٜٞ ث

١َُٝ زٚٚباض٠ ١٥ٚ ١٥غـباب   ٍَ َازز٠ناْٞ قا١ْْٛن١، ٚات١ ٥ َٞ ي١ط١ َٞ َٛتابٝل ب ؾ١سٛان١ٟ ١٥غباب َٛد١ب١ ١٥ب
َٜت١ ز٠ْك٠ٚ١ ٠ٚ١َٜٓٝٓ، ١٥ط١ض ١٥ْساَإ ق١بٛيٝإ نطز غط  َٛد١ب١ ١٥خٛ

ظ ض١ًُٝ لٛانب ايت١ُٝٓ ٚايتطٛزات االدتُاع١ٝ ٚ الدٌ اعاد٠ لٓعِٝ ١َٓٗ احملاَات ٚغؤٕٚ احملاَني ٚؾل اض
 االقتؿاد١ٜ اييت ٜػٗدٖا االقًِٝ ؾكد غسع ٖرا ايكإْٛ

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ناى ناضزؤ

َٜع ناضزؤ ستُس ثريزاٚز:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝبٝٓٝـإ غـ١باض٠ت بـ١ ١٥غـباب١ن١ زا     َٟ ت َٟ ٜـ١ى: يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ بـؤٟ ْٝـ١ ٠ٚاَلّ       ث١ضي١َاْتاضإ ١ْٖس ، دـاض
َٞ باؾـ١، دـٛابٞ بطاز٠ضاْـٞ        َُٝـ١ ٥اٚاَـإ ثـ َٝؿٓٝاض ١٥خات١ ز٠ْكسإ، ١ْى ٠ٚ١٥ٟ ٥ بسات٠ٚ١، زٚٚ، غٝػ١ناْٞ ث

َٝب١ٝٓٝناْٝإ ظؤض ِض٠ٚا بٕٛٚ َٝهسا ت َٞ ٠ٚ١٥... ي١نات  تطٜـ ١٥زات٠ٚ١ ١٥َي
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ١ز٠ٕ ١٥ٚإ، ؾ١ضَٛٚ غ٠ٌٜٛٝ خإت١ٚظٜح ٥
َٜع غ٠ٌٜٛٝ   عجُإ:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝٔ ٖؤنـاضٟ               ًَـ َٞ ب َٔ طـٛه نـاى عـْٛٞ طـٛتٞ ٖؤنـاضٟ ز٠ضنـٛٚاْسْٞ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ ١َ١٥ٜـ١، َٓـٝـ ٚه ٥ـ١ب

( َٞ ًَــ  ٚه ٖؤنــاضٟ ٖــ١َٛاضياارا غااسع ٖاارا ايكااإْٛ  ، ز٠ضنــٛٚاْسْٞ ٖــ١َٛاضنطز٢ْ ٥ــ١ّ ٜاغــا١ٜ، ١َْكٛتٝــ١ ب
 نطز٠ٚ١ْٟ ١٥ّ ٜاغا١ٜ

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٝبٝين ث١ضي١َاْتاضإ، تها١ٜ زٚا غٝاغ١تإ  .ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ب١ ض٠ناٚ نطزْٞ ت
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َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ًَـ          َٝو غـٝاغ١ٜ١نٞ َٛسـ١ز٠زٟ بـؤ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ ْـ١ْاضز ب َٞ ١٥غـباب َٛدٝبـ١ بـ١ٚ    ٖٝض ١٥ْـساّ ث١ضيـ١َاْ
َٝت، ت١ْٝا قػ١ٜإ نطز ١ٜ٠َٛٝ ب  ؾ

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٜين خؤت قػ١ ١َن١، ؾ١ضَٛٚ ناى عُط َٝط٠ تها١ٜ، ي١ ؾٛ ١َٓٝ ٥  ناى عبسايػ ّ غٝاغ١ن١شيإ بؤ ب

َٜع عُط قسٜل ١ٖٚضا٢َ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝؿٓ َٜع ث ٍَ، ْعٜهـٞ        زٚٚ ث١ضي١َاْتاضٟ ب١ض ٝاضٜإ ١ٖبٛٚ، بؤ ١ٖض بطط١ ٚ َازز٠ٜـ١نٞ تـط يـ١ َـا٠ٟٚ نـٛاض غـا
١َٜٓضاٜـ١تٞ ٖـ١ض يٝص١ْٜـ١ى           ْٛ َٜٔ َٜعاْـ١ٟ يـ١ٚ َٝٝٛغـت١ ٥ـ١ٚ ب١ض َٞ، ث َٜو ٖـ١بٛٚب َٝؿـٓٝاض نٛاض غاَيٞ ضابطزٚٚ ث

َٟ ٠ٚ١٥ٟ زٚاتط ن١ ٥ـ١ز٠ْط ٥ـ١زات ي١غـ١ض َازز    َٜعا١ْ به١ٕ ن١ ١٥نط ٠نـ١  ١٥ن١ٕ، ٥ٝعتٝباض قػ١ناْٞ ١٥ٚ ب١ض
   ٍَ َٝـت ي١طـ١ ١َٖٛٚ ث١ضي١َا١ْ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ تها ١٥ن١ّ ث١ضي١َاْتاض ن١ قػ١ ١٥نات بؤ ١ٜ٠ٚ١٥ غٝػ١ن١ باؾن ب

َٜعّ  ض
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 .ؾ١ضَٛٚ ناى ؾٛإ
َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ نابإ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜع      َٜهِ ١ٖٜـ١ بـ١ تاٜبـ١تٝـ بـؤ بـ١ض َٝطٟ ث١ضيـ١َإ، ١٥غـبابٞ َٛد١بـ١ يـ١ ٜاغـا         َٔ ثطغٝاض دـ١ْابٞ غـهطت

ــ١َٛاض        ــين ٖ ــ١ ظَ ــ١ ي ــ١ض ١٥َ ــ١، ١٥ط ــان١ ططْك ــ١ناْٞ ٜاغ ــإ ٚ بِطط ــ١ َازز٠ن ــ١، ٚاظحيٝؿ ــطْط ْٝ َٝهٞ ط ــ ب١ؾ
َٝؿ١ٜ١ى زضٚغت ١٥نا؟ غٛثاؽ َٞ ٖٝض ن  نطز٠ٚ١ْن١ ١ْب

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٝطٟ ث١ضي١َإ  ؾ١ضَٛٚ د١ْابٞ غهطت

َٜع ؾطغت اظيسب َٝطٟ ث١ضي١َإ: _١ض  غهطت
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ١٥غبابٞ َٛد١ب١ ؾ١يػ١ؾ١ٟ قا١ْْٛن١ زٜاض ١٥نات، ١ُٖٝ١٥تٞ خؤٟ ١ٜ١ٖ ب١ضاغك، غٛثاؽ
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 .ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ
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َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

١َُٝ ي َٜع ١٥ططٜٔ ن١ قػ١ ١٥ن١ٕ، ٚ ٖـٝض  ٥ َٝهٞ ب١ض َٜع ي١ ضاٚ بؤنْٛٚٞ ١ٖض ١٥ْساّ ث١ضي١َاْ ١غ١ض ١ْ١َغ١ ض
َٝؿٓٝاضا١ْ ١٥ط١ض بـ١ َٛسـ١ز٠زٟ    َٝط٠ زاْٝؿت١ٓٝ ١٥ٚ ث ١َُٝ ي ض١ٝ٥٠نٞ ١٥ْساَإ ؾ١ضاَؤف ْان١ٜٔ، ب١اَلّ ن١ ٥

َُٝـ١ف ٖـٝض ٥ـ٠ٚ١َإ ١ْنطزٜـ١، تـ١ْٝا تـ١ٚظحيٞ ٥ـ١ٚ ٥اضا٥اْـ١          َٝري     بؤَإ ١ٜ١ْ، ٥ ًَـ ١٥نـ١ٜٔ، دـ١ٚاب ْٝـ١، ب
 ١َس١ز٠ز٠ٕ د١ٚابٝإ بس٠ٚ١ٜٓ٠، ت١ْٝا ت١ٚظحيٞ ١٥ٚ ١٥ؾهاضا١ٜ١ْ ن١ ت١ضح نطا١ٜ

الدٌ اعاد٠ لٓعِٝ ١َٓٗ احملاَا٠ ٚغؤٕٚ احملاَني ٚؾل اضظ ض١ًُٝ لٛاناب ايتُٓٝا١ ٚلطاٛزات االدتُاعٝا١ ٚ     
 االقتؿاد١ٜ اييت ٜػٗدٖا االقًِٝ ؾكد غسع ٖرا ايكإْٛ

َٜع ز.ا  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ضغ ٕ باٜعب١ض
ٍَ زا ْٝـ١؟ )    َٞ ي١طـ١ ٍَ زا١ٜ؟ نـ َٞ ي١ط١ ٍَ زا ْٝـ١، بـ١ ظؤضٜٓـ١ٟ      ١٥3غبابٞ َٛد١ب١ ٚ قا١ْْٛن١ ن ( نـ١ؽ ي١طـ١

َٝت١ ٖؤٟ  َٝس ١٥ن١ٜٔ ١َ١٥ بب َٜع٠نإ، ٚ ٥َٛ َٜع٠ض٠ ب١ض ز٠ْط ث١غٓس نطا، ثريؤظباٜٞ ١٥ن١ٜٔ ي١ غػ١ضد١ّ ثاض
طزْٞ ١٥ٚ ثٝؿ١ٜ١ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ظٜاتط خع١َت ب١ ١ًًَٝت١نـ١َإ بهـ١ٕ،   باؾن نطزْٞ ناضٟ َٛساَات ٚ باؾن ن

 ؾ١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تطٟ ب١ضْا١َٟ ناض

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

١ََٝٝٞ ٜاغـاٟ            بطط١ٟ تطٟ ب١ضْا١َٟ نـاض )خػـت١ٓ ضٚٚ ٚ طؿتٛطـؤ نطزْـٞ ثـطؤش٠ ٜاغـاٟ ٖـ١َٛاض نطزْـٞ غـ
َٜع٠  1999( غاَيٞ 18ضإ شَاض٠ )غٓسٚقٞ خا١ْْؿٝين ثاض

َٝؿه١ف نطا١ٜ ي١ ال١ٜٕ شَاض٠ٟ ٜاغاٜٞ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ، بـؤ   د١ْابٞ غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، ١٥ٚ ثطؤش١ٜ٠ ث
َُٜٞ نٛضزغـتإ شَـاض٠ )    َٜع٠ضإ ي١ ٖـ١ض ١ََٝٝٞ ٜاغاٟ غٓسٚقٞ خا١ْْؿٝين ثاض ( ٟ غـاَيٞ  ١ٖ18َٛاض نطزْٞ غ

 ، َازز٠ٟ ١ٜن١َٞ ثطؤش٠ن1999١
   َٔ ايكإْٛ ٚلكسأ نااللٞ:5ايجا١ْٝ يًُاد٠ )لكاف ايؿكس٠ 

 يف ساي١ سؿٍٛ اٟ عذص يف ايؿٓدٚم لتٛىل ٚشاز٠ املاي١ٝ يف االقًِٝ بطد ايعذص اؿاؾٌ يف ايؿٓدٚم -2
َٜٓٝٓـ٠ٚ١،               َُٝـإ باؾـ١ ِضاثـؤضتٞ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ غـ١باض٠ت بـ١ ثطؤش٠نـ١ بـ١ طؿـك غٛ َُٜـإ بـس٠ٕ، ث ١٥ط١ض ِض

١َٓٝٝ غ١ض َازز٠،  َازز٠ َْٛاق١ؾ١ٟ به١ٜٔ، ِضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ب١ ظَاْٞ ع١ض٠بٞ ١٥ٚنات ب
 ايعطام-ازي/ض٥اغ١ بطغيإ نٛضزغتإ

 7111  يط١ٓ 71ايتعدٌٜ ايجايح يكإْٛ احملاَا٠ زقِ )ّ/تكطٜط ايًذ١ٓ ايكا١ْْٝٛ سٍٛ َؿطٚع قإْٛ )
ــٛاَلٕ//23عكاادت ؾٓاا١ ايػااؤٕٚ ايكاْْٛٝاا١ عااد٠ ادتُاعااات نااإ اخسٖااا بتااازٜذ         نــٛضزٟ يٝــّٛ   2713ط

َااٝالدٟ يدزاضاا١ َػااسٚع قااإْٛ )ايتعاادٌٜ ايجايااح يكااإْٛ ؾاآدٚم لكاعااد احملاااَني القًااِٝ     13/5/2113
 ، املكدّ َٔ قبٌ ايعدد ايكاْْٛٞ العكا٤ اي ملإ ٚاحملاٍ اىل ؾٓتٓا 1999  يط١ٓ 18ايعسام املسقِ )-نٛزدضتإ
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، بعااد املٓاقػاا١ ٚاملداٚياا١ 22/4/2113  يف ١9 املسقُاا١ )بعااد ايكااسا٠٤ االٚىل ياا٘ يف اي ملااإ ظًطاات٘ االعتٝادٜاا
 عكٛز ْكٝب احملاَني يف االقًِٝ ٚايٛؾد املساؾل ي٘ لٛؾًت ايًذ١ٓ اىل َاًٜٞ:

 لؤٜد ايًذ١ٓ املػسٚع َبد٥ٝا ٚلكرتح ؾٝاغ١ دٜباد١ اي ملإ ٚلهٕٛ ؾٝاغ١ َٛداٙ ناآللٞ:
 اغتٗا ناآللٞ:بايٓطب١ يًُاد٠ )االٚىل : لؤٜدٖا ايًذ١ٓ ٚلكرتح ؾٝ-1

 املاد٠ االٚىل:
 ؿكس٠ )اٚال  هلا ٚ اقاؾ١ ايؿكس٠ بتطًطٌ )ثاْٝا  هلا ناآللٞ:اي  5دعٌ اؾٌ املاد٠ )

 ثاْٝا: يف ساي١ سؿٍٛ اٟ عذص يف ايؿٓدٚم، لتٛىل ٚشاز٠ املاي١ٝ يف االقًِٝ بطد ايعذص اؿاؾٌ يف ايؿٓدٚم
 بايٓطب١ يًُاد٠ )ايجا١ْٝ : لؤٜدٖا ايًذ١ٓ ٚناآللٞ:

   َٔ ايكإْٛ ٚلكسأ ناآللٞ:6  َٔ ايؿكس٠ )ثاْٝا  َٔ املاد٠ )1عدٍ ايبٓد )ل
 ٜطتٛيف بدٍ ضٟٓٛ َٔ احملاَني سطب َد٠ ايتطذٌٝ ع٢ً ايٛد٘ اآللٞ:-1

   َا١٥ ايـ دٜٓاز اذا مل متض ع٢ً لطذًٝ٘ َد٠ ثالخ ضٓٛات111111)-1
 الخ ضٓٛات  َا٥تإ ٚمخطٕٛ ايـ دٜٓاز اذا َكت ع٢ً لطذًٝ٘ َد٠ ث251111)-ن
   ثالمثا١٥ ايـ دٜٓاز اذا َكت ع٢ً لطذًٝ٘ َد٠ مخظ ضٓٛات311111)-ت
   ثالمثا١٥ ٚمخطٕٛ ايـ دٜٓاز اذا َكت ع٢ً لطذًٝ٘ َد٠  عػس ضٓٛات351111)-خ
   ازبعُا١٥ ايـ دٜٓاز اذا َكت ع٢ً لطذًٝ٘ َد٠ خط١ُ عػس٠ ض41111١ٓ)-ز
 ٢ً لطذًٝ٘ َد٠ عػسٜٔ ض١ٓ ؾانجس  ازبعُا١٥ ٚمخطٕٛ ايـ دٜٓاز اذا َكت ع451111)-ح
  ٚ لكارتح دفٗاا َاع املااد٠ )ايسابعا١  َأ       15بايطٓب١ يًُاد٠ ايجايج١ : لؤٜد ايًذ١ٓ لعدٌٜ املاد٠ ) -3

  دٜٓاااز اىل 7111  ٚ ؾااٝاغتٗا ناااآللٞ: بعااد ؽؿااٝض )   15املػااسٚع ٚدعًااٗا بؿكااسلني يف املاااد٠ )   
   دٜٓاز3111  دٜٓاز اىل )4111  دٜٓاز ٚ )6111)

 اد٠ ايجايج١:امل
   َٔ ايكإْٛ ٚلكسأ ناآللٞ:15لعدٍ املاد٠ )

  ضت١ االف دٜٓاز عأ ناٌ غاٗس َأ املاد٠      6111اٚال:خيؿـ ايسالب ايتكاعدٟ ٚحيطب ع٢ً اضاع )
ايتكاعد١ٜ ٚؾل اسهاّ ٖرا ايكإْٛ ٜٚعت  هلرا ايػسض دص٤ ايػٗس االخري غٗسا ناَال ع٢ً إ ال ٜصٜد 

 ٕٛ ٚ مثامنا١٥ ايـ دٜٓاز  118111111ًَٝايسالب ع٢ً )
ثاْٝا: ٜعدٍ ايسالب ايتكاعدٟ يًُشاَني ايرٜٔ اسًٝٛا ع٢ً ايتكاعد يف اقًِٝ نٛزدضتإ قبٌ ْؿاذ ٖرا 

  ثالثا١ االف دٜٓااز عأ ناٌ غاٗس َأ املاد٠        3111ايكإْٛ ٚخيؿـ ايسالب ايتكاعدٟ عًا٢ اضااع )  
 ايتكاعد١ٜ ٚ ٜعت  هلرا ايػسض دص٤ ايػٗس االخري غٗسا ناَال

   َٔ ايكإْٛ االؾًٞ اٜكا يتعًل اسهاَٗا بٗرا ايتعدٌٜ ٚناآللٞ/16لكرتح ايًذ١ٓ لعدٌٜ املاد٠ )
 َاد٠ َكاؾ١:
   َٔ ايكإْٛ ٚلكسأ ناآللٞ:16لعدٍ املاد٠ )
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 :16املاد٠ 
جيٛش اؾُع بني اؿكٛم ايتكاعد١ٜ يًُشاَا٠ ٚ ايٛظٝؿ١ اٚ يعٌُ اٚ ا١ٜ سكٛم لكاعد١ٜ َٔ ؾٓدٚم اخس ع٢ً 

   ًَٕٝٛ ٚ مثامنا١٥ ايـ دٜٓاز118111111ٜصٜد فُٛعٗا ع٢ً ) إ ال
 بايٓطب١ يًُاد٠ )اـاَط١ : لؤٜدٖا ايًذ١ٓ ٚ ال لٛدد عًٝٗا أ١ٜ َالسع١ ٚ ناآللٞ: -4

 الٜعٌُ باٟ ْـ قاْْٛٞ اٚ قساز ٜتعازف َع اسهاّ ٖرا ايكإْٛ
 السع١ ٚ ناآللٞ:بايٓطب١ يًُاد٠ ايطادض١: لؤدٜٗا ايًذ١ٓ ٚ ال لٛدد عًٝٗا ا١ٜ َ -5

 ع٢ً فًظ ايٛشزا٤ ٚاؾٗات ذات ايعالق١ لٓؿٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛ
 بايٓطب١ يًُاد٠ ايطابع١: لؤٜدٖا ايًذ١ٓ ٚال لٛدد عًٝٗا ا١ٜ َالسع١ ٚ ناآللٞ: -6

 ٜٓؿر ٖرا ايكإْٛ َٔ لازٜذ ْػسٙ يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛزدضتإ 
 ايًذ١ٓ اقاؾ١ االضبان املٛدب١ يًكإْٛ ٚ نااللٞ:بايٓطب١ )يالضبان املٛدب١  لكرتح  -7

الزلؿاع لهايٝـ املعٝػ١ ٚبػ١ٝ زؾع ايسالب ايتكاعدٟ يًُشاَٞ احملاٍ ع٢ً ايتكاعاد ٚ اْؿااف احملااَني احملاايني     
 َِٓٗ ع٢ً ايتكاعد قبٌ ْؿاذٙ بتعدٌٜ زٚالبِٗ، ؾكد غسع ٖرا ايكإْٛ

يًذٓاا١ ايكاْْٛٝا١ عًاا٢ اي ملااإ يًُٓاقػا١ ٚاباادا٤ ايااساٟ   زاداني ايتؿكااٌٝ بااالطالع ٚعااسض املػااسٚع ٚلكسٜاس ا   
 املٓاضب ٚايتؿٜٛت

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٝت١ غ١ض غ١نؤٟ يٝص١ْنإ تها١ٜ، ؾ١ضَٛٚ ناى عُٝاز، ْٛقت١ ْٝعا١َ؟ ١َٜٓضٟ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ با ب ْٛ 

َٜع عُاز ستُس سػري:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝب ين ١٥نـ١ٜٔ يـ١ٚ ثـطؤش٠ ٜاغـا١ٜ ٖـ١َٛٚ ث٠ٜٛ١ْـسٟ بـ١ تـ١بٝعاتٞ َايٝـ٠ٚ١ ١ٖٜـ١، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١             ٠ٚ١٥ٟ ن١ ت
َٞ، نْٛه١ ١َٖٟٛٚ َٝؿٓٝاض ١٥ن١ٜٔ ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ي١ّ د١يػ١ٜ١ ساظض ب  ث
 ١َغ١ي١ٟ ثاض١ٜ٠ ٚ ظٜاز نطز١ْ، ٥اٜا سه١َٛت تٛاْاٟ ٠ٚ١٥ٟ ١ٜ١ٖ ٜإ ْا؟

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ناى عبسايػ ّؾ١ضَٛٚ 

َٜع عبسايػ ّ   ب١ضٚاضٟ:َؿطؿ٢ ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

       َٟ َٝؿٓٝاض٠ّ ١ٖبٛٚ، ١ٜعين ٜاغا ١ٜ١ٖ ضاغت١ٚخؤ ١٥عبا٥ٞ َـايٞ ي١غـ١ض َٝعاْٝـ١ ْٝـ١، ١٥َـ١ دـاض ١ّٖ ١٥ٚ ث
َٜـو ث١ٜـسا بـيَب ٥ًٝعاَـٞ سهَٛـ١ت ٥ـ١نات ثـِطٟ               َٝـ ٥ـ١ٚ ٖـ١ض عٝذع ت١قاعٛز٠نإ بـ١ضظ ١٥ناتـ٠ٚ١، بـ١اَلّ ثـ

َٞ ب١ ض٥٠ٞ َٔ، غٛثاؽ َٝط٠ ب َٞ سه١َٛت ي  بهات٠ٚ١، بؤ١ٜ ١٥ب
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى ؾٛإ
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َٜع ؾٛإ عبسايهطِٜ نابإ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

        َٞ َٞ ١٥نـ١ٜٔ نـ١ ٥ـ١َي ١َُٝ ١ٜنػ١ض ت١عس١ًٜنـ١ بـ٠ٚ١ ز٠غـت ثـ َٜع ١٥ن١ّ، نْٛه١ ٥ ثؿتٝكطٟ ِضاٟ ١ٖضزٚٚ ب١ض
َٞ سهَٛـ١ت ثـِطٟ بهاتـ٠ٚ١، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ تـ١بٝعاتٞ َـايٞ           َٜو ١ٖبٛٚ ي١ َٝعا١ْٟٝ غـٓسٚق١ن١ ٥ـ١ب ١ٖض عٝذع
َٝـط٠      ١َٜٓضٟ سه١َٛت، ب١ تاٜبـ١تٞ ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜـٞ ي ١ٜ١ٖ، ٚ ظؤض ٜاغاٟ تطٜـ ن١ ت١بٝعاتٞ َايٞ ١ٖب٠ٚٛ ْٛ

َٞ، غٛثاؽ َٞ ٥اَاز٠ ب َِٝ ٚا١ٜ ١٥ب  ٥اَاز٠ ب٠ٚٛ، َٓٝـ ث
َٜع ز.عضغ ٕ با  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ٜعب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسار
َٜع عبسار ستُس اَري:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝتـ١ نـ١ضتٞ تاٜبـ١ت يـ١      َٝو ي١ ن١ضتٞ طؿك ب ١َُٝ بطط١ٜ١نُإ ت١غبٝت نطز ي١ قاْْٛٞ بٛزد١، ١٥ط١ض ن١غ ٥
َٞ، ٥َٝ    5% َٛٚن١ن١ٟ بؤ َا٠ٟٚ 51 َٝـط٠ ْـ١ب َٟ، ١٥ط١ض ٠ٚظٜطٟ زاضاٜــ ي ٍَ ١٥زض ُـ١ ض٥٠ٝـ١ى ٥ـ١ظاْري نـ١     غا

َٞ بـؤ نـ١ضتٞ تاٜبـ١ت، ٚ ٥ٝؿـٞ             ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ض٥٠ٞ ٠َٛد١ٖـ١، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ خـ١َيو يـ١ ت١عٝٓاتـ٠ٚ١ بهـ
َِٜ، ٥ٝؿـٞ سـِٛض              َٛساَـاتٝـ ٚاٟ نـطز٠ٚٚ ٥ـ١ضى زضٚغـت ْـ١نات ي١غـ١ض ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ ٚ بٛزدـ١ٟ ٖـ١ض

١َُٝ قػ١ٟ خ َُٜـإ يـ١     ١٥نات، بؤ١ٜ ب١ ض٥٠ٞ َٔ ١َ١٥ ت١سػٌٝ ساغ١ً، با ٥ ؤَإ به١ٜٔ نـاى عبسايػـ ّ، طٛ
َِٝ ٚا١ٜ ١َ١٥ ت١سػٌ ساغـ١ً نـ١ يـ١ ضٟٚٚ زاضاٜٝـ٠ٚ١ ١٥َـ١ غـابت بـٛٚ، ١٥َـ١ ٠ٚنـٛ           تؤ ططت، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث
٠ٚ١َٜٓٝٓ ٚ قػ١ ي١غ١ض ٥ـ١ٚ   ٠َٛٝ غٛ َٟ ٥ٝػتٝٓاز٠ٕ بؤ ٠ٚ١٥ بطط١ٜ١ ض٥٠ٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ي ؾ١ق١ض١ٜ٠ى ١٥نط

 َازز١ٜ٠ به١ٜٔ، غٛثاؽ
َٜع ز  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-.عضغ ٕ باٜعب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عُط بعاْري ٠ٚاَلَٝإ ن١ٝ؟
َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ يـ١ بـِطٟ خا١ْْؿـري               ٠ٚ١٥ٟ باغٞ ي١غ١ض نـطا نـ١ ٠ٚظٜـطٟ زاضاٜـٞ ٜـإ سهَٛـ١ت ٥اطـازاضٟ ٥ـ١ٚ ظٜاز٠ٜـ١ بـ

َٜع٠ضإ ظؤض ضاغت١، ٚ ظؤض قا١ْْٝٛ، ب١اَل َٜعٜإ غ١ضؤنا١ٜتٞ ١٥صتَٛـ١ْٞ ٠ٚظٜـطإ   نطزْٞ ثاض ّ بؤ ٥اطازاضٟ ب١ض
بــؤ غــ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضيــ١َاْٞ نٛضزغــتإ، بابــ١ت،  2113/ ْــ١ٚضؤظٟ 14( يــ١ 3163بــ١ ْٛٚغــطاٟٚ شَــاض٠ )

            َُٜٞ َٜع٠ضإ يـ١ ٖـ١ض ١ََٝٝٞ ٜاغـاٟ غـٓسٚقٞ خا١ْْؿـري نطزْـٞ ثـاض ْٛٚغ١ٜٛٝتٞ، )ٜاغـاٟ ٖـ١َٛاض نـطاٟٚ غـ
َٜهــ١ٚتٞ 4يــ١ نؤبْٛٚــ٠ٚ١ٟ شَــاض٠ ) نٛضزغــتإ( ١٥صتَٛــ١ْٞ ٠ٚظٜــطإ  4/3/2113(ٟ ِضؤشٟ زٚٚ ؾــ١ػي١، ِض

َٝتـ٠ٚ١،   َٓٝ َٝؿٓٝاضٟ ثطؤش٠ ٜاغان١ ٠ٚنٛ خؤٟ سي َٝٞ باف بٛٚ ث َٝؿٓٝاضٟ ٜاغاٟ غ١ض٠ٚ٠ٟ نطز ، ن١ ث َٜٞ ث تاٚتٛ
َٝهريظإ باضظاْٞ، غٛثاؽ َٜع ْ  .ب١ ٥ُٝعاٟ غ١ضؤنٞ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ب١ض
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َٜع ز.عضغ ٕ باٜع  نٞ ث١ضي١َإ:غ١ضؤ-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ز.٥اضاؽ
َٜع ز.٥اضاؽ سػري:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜٓٝٓـ٠ٚ١ ١٥طـ١ض       َٝـ ٥ـ٠ٚ١ بٝدٛ يٝص١ْٟ زاضاٜـ ز٠ضباض٠ٟ ١٥ّ باب١ت١ ِضاثؤضتٞ خؤٟ ٥اَاز٠ نطز٠ٚٚ، بـ١اَلّ ثـ

ــ١ضؤناٜ     َٜع ١٥صتَٛــ١ْٞ ٠ٚظٜطاْــ٠ٚ١ ط١ٜؿــت٠ٚٛ بــ١ غ َٟ ز٠ضبــاض٠ٟ ٥ــ١ٚ ْٛٚغــطا٠ٟٚ يــ١ الٜــ١ٕ بــ١ض ١تٞ بهــط
١َٜٟٓ ٖات٠ٚٛ بؤ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٚ يٝصْـ١ٟ زاضاٜـٞ ٥اَـاش٠ بـ٠ٚ١ ٥ـ١نات نـ١ ١٥صتَٛـ١ْٞ         ث١ضي١َإ ٚ زٚاٜٞ ٚ
٠َٟٛٝ ٖـات٠ٚٛ، ْـ١ى بـ١ ز٠غـتهاض٠ٚ١ٜ، ٥ـ٠ٚ١ ٠ٚنـٛ           ٠ٚظٜطإ ت٥١ٝسٟ ١٥ٚ ثطؤش٠ ٜاغا١ٜ ١٥نات، بـ١اَلّ بـ١ٚ ؾـ

ــ١َاصيا     ــ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ضي ــت١ٟ غ ــ١ ٥اضاغ ــطا٠ٟٚ ن ــ١ٚ ْٛٚغ ــ١ ٥ َُٝ ــٝين، ٥ َٝب ــاض٠ ) ت ــ١ شَ ــطز٠ٚٚ ب ــ١ 516ٕ ن ( ي
٠َٜٛب١ضاٜــ١تٞ ناضٚبــاضٟ ث١ضيــ١َإ شَــاض٠ )ى( ) 7/5/2113 ( يــ١ 699، ت١بعــ١ٕ ٥اَــاش٠ بــ١ ْٛٚغــطاٟٚ ب١ِض

َٝهُإ ٥اَاز٠ نطز٠ٚٚ، نؤْٛٚغٞ شَاض٠ )25/4/2113 ١َُٝ ٖاتٜٛٚٔ ي١غ١ض ١٥ٚ باب١ت١ نؤْٛٚغ ( ب١ّ 396، ٥
٠َٟٛٝ خٛاض١ٜ٠ٚ٠  ؾ

َٜه١ٚتٞ 396ٛٚضٟ نؤْٛٚغٞ شَاض٠ )يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ٚ ناضٚباضٟ ٥اب ، ٥اَاش٠ بـ١ ْٛٚغـطاٟٚ   31/4/2113( ِض
٠َٜٛب١ضاٜــ١تٞ ناضٚبــاضٟ ث١ضيــ١َإ شَــاض٠ )ى( ) ١َٜٜٓــ١ى يــ١   25/4/2113( يــ١ 699ب١ِض ٚ ٍَ َٝض ي١طــ١ ٖــاٚث

َٜع٠ضإ شَـاض٠ )  ١ََٝٝٞ )ٜاغاٟ غٓسٚقٞ خا١ْْؿٝين ثاض ، 1999( ٟ غـاَيٞ  18ثطؤش٠ ٜاغاٟ ١َٖٛاض نطزْٞ غ
َٝؿٓٝاض نطا٠ٚ ٚ ي١ زاْٝؿتين شَاض٠ )ي١ ال١ٜ ( ٟ ٥اغـاٜٞ ِضؤشٟ زٚٚ  9ٕ شَاض٠ٟ ٜاغاٜٞ ١٥ْساَاْٞ ث١ضي١َإ ث

ــ١ٚتٞ   َٜه ــ١ػي١ٟ ِض ــ١ّ        22/4/2113ؾ ــؤ ٥ ــطز٠ٚٚ، ب ــؤ ن ــ١َٞ ب ــ٠ٚ١ٟ ١ٜن َٜٓسْ ــتإ خٛ ــ١َاْٞ نٛضزغ ث١ضي
بـؤ   31/4/2113( ٠َـري نؤبْٛٚـ٠ٚ١ٟ ٥اغـاٜٞ خـؤٟ ٥ـ١صتاّ زا يـ١ بـ١ضٚاضٟ        ١َ396ب١غت١ يٝص١ْن١َإ )

َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ ي١ّ باب١ت١، ٚ ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْكٞ ٥اَاز٠بٛٚإ ط١ٜؿت١ ١٥ّ بِطٜاضا١ْٟ خٛاض٠ٚ٠:  ي
ب١اَلّ ب١ٖؤٟ ، ي١ ضٟٚٚ ثط٠ْػٝج٠ٚ١ يٝص١ْن١َإ الضٟ ١ْٝ ي١غ١ض ١َٖٛاض نطزْٞ ٜاغاٟ ْاٚبطاٚ ي١غ١ض٠ٚ٠-1

ات ٚ ٥اَـاش٠ بـ١ بـِطٟ ٖاٚب١ؾـٞ     ( ٥ًٝتٝعاَٞ زاضاٜٞ زضٚغت ٥ـ١ن 3، 2،  ٠ٚ١٥1ٟ ١َٖٛاض نطزْٞ َازز٠ناْٞ )
َٝـٞ َـا٠ٟٚ تؤَـاض نـطزٕ، ٚ يـ١ ٖـ١َإ ناتـسا ٥اَـاش٠ بـ١ َٛٚنـ١ٟ             َٜع٠ضا٠ٚ١ْ بـ١ ث غااَل١ْ ١٥نات ي١ ال١ٜٕ ثاض

َٜع٠ضإ ٥ـ١نات ي١غـ١ض بٓـ١َاٟ )    َٝـو يـ١ َـا٠ٟٚ خا١ْْؿـٝين بـؤ         7111خا١ْْؿٝين ثاض ( زٜٓـاض بـؤ ٖـ١ض َاْك
،َٜٔ ٚ ١ٖض٠ٖٚا ٥اَاش٠ ب١ ١َٖٛاض نطزْٞ َٛٚن١ٟ خا١ْْؿٝين ١٥ٚ  ١٥ٚا١ْٟ ن١ ي١ زاٖاتٛٚزا خا١ْْؿري ١٥نط

َٞ نطزْٞ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ، ب١ زابري  َٞ ب١د َٝـ د َُٜٞ نٛضزغتإ ث َٜع٠ضا١ْ ١٥نات ن١ خا١ْْؿري نطإٚ ي١ ١ٖض ثاض
َٝو ي١ َا٠ٟٚ خا١ْْؿـٝين، بؤٜـ١    نطزْٞ َٛٚن١ٟ خا١ْْؿٝين ي١غ١ض ب١َٓاٟ نٛاض ١ٖظاض زٜٓاض بؤ ١ٖض َاْك

َٝؿٓاض٠ ١٥خات١ ب١ضز٠ّ غ١ضؤنا١ٜتٞ ث١ي١َإ: يٝص١ْن١َإ  -١٥ٚ زٚٚ ث
َٝـ طؿتٛطؤ نطزٕ ٚ بِطٜـاضزإ ي١غـ١ض ٥ـ١ّ ٖـ١َٛاض نطزْـ١ ضاٟ سهَٛـ١تٞ       -1 َٞ ث يٝص١ْن١َإ ب١ باؾٞ ١٥ظاْ

َٟ، ٚ ب١ ْٛٚغطاٟٚ ؾ١ضَٞ ٠ٚاَلَٞ ث١ضي١َإ بس٠ٚ١ْ٠ َٜع٠ضإ ٠ٚضطط َِٜ ٚ غ١ْسٜهاٟ ثاض  ١ٖض
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َٜٓـ١ضٟ سَٛـ١ت ٚ        ٜإ ي١ ناتٞ طؿتٛطؤ نطزٕ ي-2 َٜٝٛػـت١ ْٛ ١غ١ض ١٥ٚ ١َٖٛاض نطزْـ١ يـ١ ٖـؤَيٞ ث١ضيـ١َإ ث
َٞ بؤ ٠ٚضططتين ضاٜـإ ي١غـ١ض ٥ـ١ّ ٖـ١َٛاض نطزْـ١،       َٜع٠ضإ ٥اَاز٠ٟ ٖؤَيٞ ث١ضي١َإ ب ١َٜٓضٟ غ١ْسٜهاٟ ثاض ْٛ

 غٛثاؽ
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  بب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١  ض
َٜع غ١ضؤنٞ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ث١ضي١َإ ١ٜ١ٖ. َٝبُٝٓٝإ ي١غ١ض قػ١ناْٞ ب١ض  ت

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
١َُٝ، ؾ١ضَٛٚ َٞ ت١ٚظٜح ١ْى ض٥٠ٞ ٥ ًَ َٝك١ضٜٔ، ب  ناى ع١ْٚٞ ٠ٚ١٥ ض٥٠ٞ خؤٜا١ْ، ي

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٝري ت١ٚظٜح، ١٥غيِٖٛٝ ١َب ًَ ١غتُإ ١ٜ٠ٚ١٥ سه١َٛت ضاظٟ ب٠ٚٛ ثطؤش٠ن١ نؤٕ نـٜٛٚت٠ٚ١ بـؤ سهَٛـ١ت    باب

( َٞ يف ساي١ سؿٍٛ اٟ عذص يف ايؿٓدٚم لتٛىل ٚشاز٠ املاي١ٝ يف االقًِٝ ب١ٚ ؾه١ًٟ ط١ِضاٜت٠ٚ١ ١ٜن١ّ َازز٠ ١٥َي
١َُٝ ي١ ِضاثؤضتٞ بطد ايعذص اؿاؾٌ يف ايؿٓدٚم ،  خؤَـإ  ٚات١ سه١َٛت خؤٟ ب١ ١ٜن١ّ َازز٠ ضاظ١ٜ، زٚٚ، ٥

 ١٥ٚ ثاضا١ْٟ ظٜاز بٛٚ ن١ػيإ نطزؤت٠ٚ١، ٚات١ ي١ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ َٛساَٝا١ْ، غٛثاؽ
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٜباظ.  ؾ١ضَٛٚ زنتؤض ِض
َٜع  َٜباظ ؾتاح:ب١ض  ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝـ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ ْٛٚغطا٠ٚ بكات ١َُٝ ١٥ٚ نؤْٛٚغ١ٟ ٥اَاز٠َإ نطز٠ٚٚ ث ب١ ز٠غتُإ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ  ٚازٜاض٠ ٥

َٜع غ١ضؤنٞ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ١٥ن١ٜٔ  تا ِضاز١ٜ٠ى ثؿتكريٟ ي١ بؤن١ْٚٛن١ٟ ب١ض
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٜٓٓـ٠ٚ١ ٜـ١ى، ٜـ١ى، ض٥٠ـٞ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ نـ١ٝ؟ ٥ٝٓذـا ض٥٠ـٞ               يٝص١ْٟ ٜاغـاٜٞ ز٠قـٞ َـازز٠ ١٥غـ١ًٝن١ غٛ
َٜع٠نإ قػ١ٟ ي١غ١ض به١ٕ، ْٛقت١ٟ ْٝعا١َ ناى خٛضؾٝس؟ ؾ١ضَٛٚيٝص١ْٟ زاضاٜٞ، زٚاٜٞ ث١ضي١َاْتاض٠   .ب١ض

َٜع خٛضؾٝس اظيس غًِٝ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

١َُٝ ي١ناتٞ َْٛاق١ؾ١ نطزٕ ضاغت١ سه١َٛت ض٥٠ٞ خؤٟ زا٠ٚ، ب١اَلّ يـ١ناتٞ َْٛاق١ؾـ١ نـطزٕ ض٥٠ـٞ دـٛزا       ٥
َٞ، نؤٕ بك١ٜٓ١ ١٥صتا١َى ١٥ط١ض ٠ٚظٜطٟ زاضا َٞ بؤَإ ١ٜن ٜٞ بهات٠ٚ١؟ خؤ ٠ٚ١٥ ١ْٝ دٛزا ز٠ض١٥ن ٜٞ ١ْب

 َٞ َٞ، ١٥ب َٟ، ي١ناتٞ ْٝكاف ض٥٠ٞ دٛزا دٛزا ي١ٚ ٖؤَي١ ١٥ب َٟ، ْٝكاف ١٥نط ١ٖض ٠ٚ١٥ٟ ٖات ٠ٚ١٥ ث١غٓس ١٥نط
َٞ بؤ ١ٜن ٜٞ نطزْٞ باب١ت١ن١، غٛثاؽ َٞ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ٖاٚناضَإ ب َٝط٠ ب  ٠ٚظٜطٟ زاضاٜٞ ي
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َٜع ز.عضغ ٕ باٜع  إ:غ١ضؤنٞ ث١ضي١َ-ب١ض
َٞ بــؤ سهَٛــ١ت، بــ١  ١َٜٜٓــ١نٞ ١٥نــ ٚ َٟ نــاى خٛضؾــٝس دــ١ْابت ٥ــ١ظاْٞ ٖــ١ض ب١ضْا١َٜــ١نٞ نــاض نــ١ زا٥ــ١ْط
١َُٝ نٞ بهـ١ٜٔ؟ ١٥بٛاٜـ١    َِٜ بؤ ناضٚباضٟ ث١ضي١َإ، خؤٜإ ٥اَاز٠ ١ْبٔ، ٥ تاٜب١تٞ بؤ د١ْابٞ ٠ٚظٜطٟ ١ٖض

َِٜ بـؤ ناضٚبـاضٟ ث١ضيـ١َإ ي١طـ      َٞ    ١٥ٚإ ٥اَاز٠ بْٛٚا١ٜ، ب١ٜاْٝـ ٠ٚظٜطٟ ٖـ١ض َُٝـ١ زاْٝؿـت٠ٚٛ ٚ ٥ـ١ظاْ ٥ ٍَ ١
 ي١ب١ضْا١َٟ ناضزا١ٜ، ؾ١ضَٛٚ ناى عُط

َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜعاْــ١َإ نــطز نــ١      َُٝــ١ يــ١ ْٛٚغــطا٠ٟٚ غــ١ضؤنا١ٜتٞ ١٥صتَٛــ١ْٞ ٠ٚظٜــطإ زا عــ١ضظٟ ٥ــ١ٚ ١٥ْساَــ١ ب١ض ٥
َٞ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ي١ نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ شَاض٠ (،ب١ ٚاتا نؤب٠ٚ١ْٟٚٛ ١٥صت١َْٛٞ ٠ٚظٜطإ ب١ 4) ١ْغ١ن١ٟ ١٥َي

سعٚٚضٟ ١َٖٛٚ ٠ٚظٜط٠نـإ بـ٠ٚٛ، بؤٜـ١ نـ١ ِض٠ظا١َْـسٟ خؤٜـإ ي١غـ١ض ز٠ضبِطٜـ٠ٛ، ٚ ١ْغـٞ ثطؤش٠ن١ؾـٝإ           
َٞ ٠ٚنٛ ثطؤش٠ن١ الضضيإ ي١غ١ضٟ ١ْٝ، عٝذع٠ن١ؾٞ بؤ ثِط ١٥ن١ٜٓـ٠ٚ١، ب١ٚاتـ١ ٠ٚظٜـطٟ     الب٠ٚٛ، بؤ١ٜ ن١ ١٥َي

 ـ ٥اطازاضٟ ١٥ٚ بِطٜاض٠َٕاي١ٝف ٚ ٠ٚظٜط٠ناْٞ تطٜ
َٜع ز.ضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

يٝصْـ١ٟ ٜاغــاٜٞ َــازز٠ٟ ١ٜنــ١َٞ ز٠قــٞ ١٥غــ١ًن١ ٚ ٥ٝٓذـا ١َٖٛاض٠نــ١ٟ خؤتــإ  ٚ زٚاٜــٞ يٝصْــ١ٟ زاضاٜــٞ   
٠ٚ١َٜٓ، ؾ١ضَٛٚ  بٝدٛ

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ز٠قٞ َازز٠ٟ ثطؤش٠ن١
 اغياز٠ اٚال:

   َٔ ايكإْٛ ٚلكسأ ناآللٞ:5يؿكس٠ ثاْٝا اىل املاد٠ )لكاف ا
 ثاْٝا: يف ساي١ سؿٍٛ اٟ عذص يف ايؿٓدٚم، لتٛىل ٚشاز٠ املاي١ٝ يف االقًِٝ بطد ايعذص اؿاؾٌ يف ايؿٓدٚم

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ، يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ غـٝاغ١ن١ٟ طؤِضٜـ١، ثطؤش٠نـ١ َٛت١ع١يٝكـ١ بـ١ ؾ١قـ١ض٠ٟ ١ٜنـ١ّ،         ب١ض
١َُٝ ي١ يٝص١ْ ٟ ٜاغاٜٞ ؾ١ق١ض٠ٟ ١ٜن١َٞ َازز٠ن١َإ، ١٥غًٞ قا١ْْٛن١َإ نـطز٠ ؾ١قـ١ض٠ٟ ١ٜنـ١ّ، ٚ ٥ـ١ٚ     ٥

١َٜٝ ن١ ي١ٚ َازز٠ ٖات٠ٚٛ ٥ٝعاؾ١َإ نطز١ٜ بـ١ ت١غ١يػـٛيٞ ؾ١قـ١ض٠ٟ ز٠ّٚٚ بـؤ قا١ْْٛنـ١ بـ١ٚ        َٝؿٓٝاض٠ ْٛ ث
 -ؾه١ًٟ:

 املاد٠ االٚىل:
 )ثاْٝا  هلا ناآللٞ:  ايؿكس٠ )اٚال  هلا ٚ اقاؾ١ ؾكس٠ بتطًطٌ 5دعٌ اؾٌ املاد٠ )

د ايعذاص اؿاؾاٌ يف   املاي١ٝ ٚالقتؿااد  يف االقًاِٝ بطا   ثاْٝا: يف ساي١ سؿٍٛ اٟ عذص يف ايؿٓدٚم، لتٛىل ٚشاز٠ 
 ايؿٓدٚم

َٞ  املاد٠ اـاَط١ ١٥قًٞ َازز٠ٟ قا١ْْٛن١ ١٥َي
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 -لتأيـ َٛازد ايؿٓدٚم َٔ املؿادز ايتاي١ٝ:
 بدالت اغرتاى احملاَني يف ايؿٓدٚم --1

 ابع اـاؾ١ بايؿٓدٚمايتٛ-2
% َٔ االلعان اييت لتدؾع يًُشاَٞ عٓد لٛن١ًٝ يف ايدع٣ٛ اييت لٓطبٗا ي١ ؾ١ٓ لٛشٜع ايدعا٣ٚ اٛدب 3-15

 قإْٛ احملاَا٠
 اهلبا٠ اـتًؿ١ اٛاؾك١ ايطًطات املدتؿ١-4
 املٓح ٚاملطاعدات اييت لكدَٗا سه١َٛ االقًِٝ-5

َٝؿـٓٝاضٟ ٥ـ٠ٚ١ٟ نـطز      َٝتـ١ ؾ١قـ١ض٠ٟ         ٚات١ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ ث َٝهٗـات٠ٚٛ بب َٝـٓر بططـ١ ث ٠ٚٚ ٥ـ١ٚ َازز٠ٜـ١ يـ١ ث
َٝت١ ؾ١ق١ض٠ٟ ز٠َٚٚٞ َازز٠ن١، غٛثاؽ َٝؿٓٝاضٟ َازز٠ٟ ْؤ١ّٜ بب  ١ٜن١َٞ َازز٠ن١، ٚ ث

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ

َٜع ز.٥اضاؽ سػري ستُٛز:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ــٞ ٥ــ١ٚ   َٝ ٍَ ز٠قــٞ    بــ١ ث َُٝــ١ف ٠ٚنــٛ يٝصْــ١ٟ زاضاٜــٞ ي١طــ١ ْٛٚغــطا٠ٟٚ ١٥صتَٛــ١ْٞ ٠ٚظٜــطإ ِض٠ظا١َْــس٠، ٥
٠َٟٛٝ ٥ـ١ٜهات           َٜتـ٠ٚ١ بـؤ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ بـ١ٚ ؾـ َازز٠ن١ٜٔ ن١ ٖات٠ٚٛ، ٚ ١٥ٚ طؤِضاْهاض١ٜٟ نـ١ ١ٖٜـ١ ١٥ط١ِض

 ٠ٚنٛ بِطط١ٜ١نٞ ظٜاز
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ١٥ّ ب١ض َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ )غ٠ٌٜٛٝ خإ، ناى قازض، نـاى عُـاز، ٖـاِٚضاظ خـإ، ْاغـو      نٞ ت
َٝطٜعـإ خـإ، ز.عُـط، نـاى           َٝؿ١ٚا، ناى عبسايػـ ّ، غـؤظإ خـإ، نـاى خٛضؾـٝس، ب خإ، ناى عبسار، ناى ث

 طياٍ( ؾ١ضَٛٚ غ٠ٌٜٛٝ خإ
َٜع غ٠ٌٜٛٝ   عجُإ:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ زاٖاتٞ غٓسٚق١ن١ ١ٜ5 خؤٟ ي١ ١٥غًٞ قا١ْْٛن١ ي١ َازز٠ٟ )ب١ ْٝػب١ت ١٥ٚ َازز٠ ( ناض٠غ١ض نطا١ٜ، ١٥َي

ٍَ ْٛٚغطا١ٜ زاٖاتٞ غٓسٚق١ن١ ز٠غت طريؤٜٞ ٚ ٜاض١َتٞ سه١َٛت١، ١٥ط١ض ي١ٚ خاَي١ٟ 5( )3، 2، 1) ( ٠ّ خا
َٝٝٛغت ١٥نات بططـ١ى  ظٜـاز   ٖات١ٝ سه١َٛت ٖاٚناضٟ غٓسٚق١ن١ٟ ١٥نات بؤ غٓسٚقٞ خا١ْْؿٝين، ٚات١ ض ث

َٞ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜٞ ١٥ٚ عٝذع٠ ثـِط بهاتـ٠ٚ١ سهَٛـ١ت، ٥ـ٠ٚ١ ٜـ١ى، زٚٚ، ١٥طـ١ض ثِطٜؿـٞ ١ْناتـ٠ٚ١          َٟ ١٥َي بهط
َٟ سهَٛـ١ت نـ١ْس ٥ـ١ٚ عٝذـع٠ٟ ثـِط ١٥ناتـ٠ٚ١؟              َٞ ْٝػـب١ى ٜـإ ثاض٠نـ١ زٜـاضٟ بهـط الضضيإ ١ْٝ، ب١اَلّ ْـاب

١٥ن١ٜٔ ٖٞ ن١٦َ١ْساَا١ْ، ن١ٓٝى  نْٛه١ ٠ٚ١٥ ث٠ٜٛ١ْسٟ ب١ بٛزد١ٟ طؿت٠ٚ١ٝ ١ٜ١ٖ، داضٟ ٚا ١ٜ١ٖ زاٚا
َٞ ٥ـ١ٚ        ي١ ن١ٓٝنا١ْ، زاٚاٟ ظٜاز نطزْٞ َٛٚن١ناْٝإ ١٥ن١ٕ، ٖاٚناضٜـ١ناْٝإ ١٥نـ١ٕ، ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ ٥ـ١َي
              َٞ ثاض٠ّ ١ْٝ، ٥ـ١ٚ بٛزدـ١ٟ ت١خكـٝل نطاٜـ١ ْـاتٛاب ٜـ١ى ؾًـؼ ظٜـاز بهـ١ّ، ٥ـ١ٟ سهَٛـ١ت نـؤٕ ٥ـ١تٛاْ
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َٜٝٛػ َٟ، بـ١اَلّ ثاض٠نـ١ زٜـاضٟ    عٝذعٟ ١٥ٚ غٓسٚق١ ثِط بهات٠ٚ١؟ ٚات١ ث ت١ ١٥ط١ض ١٥ٚ بطط١ٜ١ ث١غٓسٜـ بهط
َٟ، غٛثاؽ  بهط
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى قازض
َٜع قازض اظيس مساٌٜ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿٛٚزا ٖات٠ٚٛ، نْٛه١ ي١ ن١ْس غاَي ٍَ ١٥غًٞ َازز٠ن١ ن١ ي١ ١َؾطٚع١ن١ ي١ ث ٞ ِضابـطزٚٚزا،  َٔ ٖاِٚضاّ ي١ط١

َٜع٠ضٜؿــٝإ     َٝـطاقٝـ ٚ يــ١ نٛضزغــتاْٝـ ٖــ١ّ ثاض َٜع٠ضإ يــ١ ع َٝري ثــاض ًَــ َٟ ب يـ١ ز٠ٜــإ غــاَيٞ ِضابــطزٚٚزا ٥ـ١نط
ــ١        ــ١ ي َٜع٠ضإ ١ٖٜ ــاض ــٓسٚقٞ ث ــاتٞ غ ــ١ زاٖ ــو ي َٜ ــ١ض عٝذع ــطز٠ٚٚ، ٚ ١٥ط ــٝإ ن ــ١ّ خا١ْْؿٝٓٝؿ ــطز٠ٚٚ ٚ ٖ ن

َٜص١ٜ٠ى زٜ َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ِض َٜت٠ٚ١، نٛضزغتإ َٓٝـ ٠ٚنٛ غ٠ٌٜٛٝ خإ ث ًَسض َٝ َٟ، ١ْى ٚاب١نطا٠ٜٚٞ بٗ اضٟ بهط
 غٛثاؽ

َٜع ز.عضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عُاز
َٜع عُاز ستُس سػري:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

١ٜ٠َٛٝنٞ          َٝبِٝٓٝ ي١غ١ض ت١قطٜطٟ يٝص١ْٟ ٜاغـاٜٞ ١ٖٜـ١، )ؼي سايـ١ سكـٍٛ اٟ عذـع( )اٟ عذـع( بـ١ ؾـ َٔ ت
َٟ )ؼي سايـ١           ١َتاتٞ ٖات٠ٚٛ، ْ ١ٜ٠َٛٝ غـٝاغ١ بهـط َٝؿـٓٝاض ١٥نـ١ّ بـ١ّ ؾـ ًَري، ٚ ث َٝ ١َُٝ بـ١ نطا٠ٜٚـٞ بٝٗـ ٥ َٟ انط

َٝيَن، غٛثاؽالغساض ٖرا ايكإْٛ  سكٍٛ عذع ؼي ايكٓسٚم   ١ْى ب١ ١َتاتٞ سي
َٜع ز.عضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ٖاِٚضاظ خإ
َٝذ اظيس: َٜع ٖاِٚضاظ ؾ  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َ  إ.ب١ض
َٔ ثؿتكريٟ ِضاثؤضتٞ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ١٥ن١ّ ٚ ٖاِٚضاّ ي١ط١َيٝإ، زٜاض٠ ٠ٚ١٥ ١ٖض ي١ خؤ٠ٚ ١ْٖات٠ٚٛ، ت١بع١ٕ 
َِٝ ٚا١ٜ ب١ضاغـك   َٜع٠ضاْٝـ زاْٝؿتٕٛٚ ٚ سه١َٛتٝـ ِضاظٜب٠ٚٛ ي١غ١ض ٠ٚ١٥، ٚ ث ٍَ غ١ْسٜهاٟ ثاض َازاّ ي١ط١

َٝٓس٠ ١ْٝ س َٜص١ٜ٠نٞ ٖ َٟ ِض ٠َٛٝ ١٥نط َٜص٠ٟ باغٞ ي َٜـط بـاض، نـْٛه١ ٥اب١ْٚٛنـ١ٟ خؤٜـإ        ١٥ٚ ِض هَٛـ١ت غاتـ١ ش
َٜص٠ن١ٟ ظؤض٠ بؤ غـٓسٚقٞ خا١ْْؿـٝين، ي١ٚا١ْٜـ١     َٜص١ٜ٠نٞ ظؤض٠، ٚ ١٥ٚ زاٖات١ٟ ن١ ١٥ٜس٠ٕ ب١ سه١َٛت ِض ِض
   َٞ َٜهٞ ١ْٖـس٠ ظؤض ْـ١ب َٝت٠ٚ١، بؤ١ٜ سه١َٛتٝـ ١ّٖ َٛاؾ١ق١تٞ ي١غ١ض نطز٠ٚٚ، بِط َٓٝ َ١٥ َٞٝ ١٥ٚ بِط٠ٟ ن١ ي

ٍَ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ، ٚ ث١غـٓسٟ ٖـ١َٛاض نطز١ْنـ١          ن١ سه١َٛت غات١ ش ِٚضاّ ي١طـ١ َٜط باض، ي١ب١ض ٥ـ٠ٚ١ َـٔ ٖـا
 .١٥ن١ّ
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َٜع ز.  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ضغ ٕ باٜعاب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ْاغو خإ
َٜع ْاغو تٛؾٝل:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝ َٝهٞ ؾهًٞ قاِْْٛٝ ت سا بٝين، ٠ٚ١٥ٜـ ١ٜ٠ٚ١٥ ي١ زٜاض٠ َٔ ت١ٚاٚ ثؿتكريٟ َازز٠ن١ ١٥ن١ّ، ب١اَلّ ٥ٝؿهاي١ٝت

َٝٓذ١َٞ بـاؽ يـ٠ٚ١ ٥ـ١نات نـ١ سهَٛـ١ت ٜاضَـ١تٞ       5َازز٠ٟ ) ( ي١ ٜاغان١ ١ٖض ١َٖإ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ، بِطط١ٟ ث
( ي١ بِططـ١ٟ ٜـاْع٠ٟ عـ١ٜين ؾـت يـ١      ١٥71ّ غٓسٚق١ ١٥زات، زٜػإ ي١ ٜاغاٟ غ١ْسٜها ن١ باؽ ي١ َازز٠ٟ )

ات، ٜـ١عين َـٔ ١ٖغـت ١٥نـ١ّ ٥ـ١ٚ ؾـت١ ظٜاز٠ٜـ١، ٚ        زاضا١ٜٝنإ ٖـات٠ٚٛ نـ١ زٜػـإ سهَٛـ١ت ٜاضَـ١تٞ ٥ـ١ز      
َٝهٞ ظؤضتـط، نـْٛه١      َٝٞ )اٟ عذع(، ١ٜعين ز٠غك غ١ْسٜها ١٥نات٠ٚ١ بـؤ غـ١ضؾٝات َٝو ١٥زات، تؤ ١٥َي ١َتات١ٝت

َٝٞ ٜاغاٟ غٓسٚقٞ خا١ْْؿٝين َازز٣٠ ) َٞ يـ١       ١ٖ8ض ب١ ث َٞ ٥ـ١ب % ٟ 85( ٠َٞ ب١ؽ يـ١ ٜـ١ز٠ط ٥ـ١نات، ٥ـ١َي
َٟ، ١ٜعين ١ٜز٠طٞ ١ٜ١ٖ، بَايٞ ١٥ٚ غٓسٚق١ خ١ضز ١ْن َٞ يـ١ٚ      ١ط َٜـو زضٚغـت ٥ـ١ب َٞ ٖـ١ض عٝذع َٞ ١٥َي ؽ نات

َٜتـ٠ٚ١، ٥ٝشتُايـ١ ثـاض٠ٟ ظٜـاتط غـ١ضف           غٓسٚق١، ن١ٚات١ تؤ ت١خًٜٛٞ ٥ـ١ٚ غـ١ْسٜها١ٜ ١٥نـ١ٟ، ز٠غـك ١٥نط
    َٞ َِٝ ٜــإ ٥ــ١ب بهــات، ٥ــ١ٚ نــات عٝذــع زضٚغــت بهــات ٚ تــ١نًٝـ ي١غــ١ض سهَٛــ١ت زضٚغــت بهــات، َــٔ ٥ــ١َي

َٟ  ت١عٝسي١ن١ ي َٝٓذ١َ١ ن١ باؽ ي١ ز٠غتكريؤ١ٜن١ٟ سه١َٛت ١٥نات، بـٛتط َٞ ن١ باؽ ي١ بِطط١ٟ ث ١ٚ بِطط١ ب
َٞ ٜاض١َتٞ زاضاٜـٞ   َٝٓذ١ّ ١٥َي َٞ، نْٛه١ خاَيٞ ث ي١ ناتٞ زضٚغت بْٛٚٞ عٝذع، بؤ ٠ٚ١٥ٟ زٚٚباض٠ زضٚغت ١ْب

َٝٓذ١َـ١ البـسات    ٚ ٥ـ٠ٚ١ ظٜـاز بهـات، ٜـإ     ي١ ال١ٜٕ سه١َٛت٠ٚ١، ٜإ ٠ٚ١٥ ت١عٝسٍ بهات، ١ٜعين ١٥ٚ خاَيٞ ث
َٞ، ٚ تـ١ْاقٛظ           َٞ ٚ عٝذـعٟ ظؤض طـ١ٚض٠ زضٚغـت ْـ١ب ٠ٚ١٥تا ت١سسٜسٟ بهات، بؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ َـ١دايٞ ؾـطاٚإ ْـ١ب

ٍَ ١٥ٚ ي١   % ن١ ي١ ٜاغان١ ٖات٠ٚٛ، غٛثاؽ85زضٚغت ١ْنات ي١ط١
َٜع ز.  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ضغ ٕ باٜعاب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسار
َٜع عبسار ستُس اَري:  ب١ض

 َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض
َٞ، بـؤ ثؿـتكريٟ ٥ـ١ٚ              َٜعاْٝـ ضْٚٚـن بـ َٝـو بـس٠ّ بـؤ ٥ـ٠ٚ١ ب١ضنـاٟٚ بـ١ض َٟ ٥اَاش٠ ب١ نـ١ْس خاَي ٚ١َ١٥ َٔ
  ،َٞ ٠َٜٛ ١٥نـ َازز١ٜ٠ ١٥ن١ّ ٠ٚنٛ خؤّ؟، ١ٜن١ّ، ١٥غٌ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ١٥ّ غٓسٚق١ ب١ ٥ٝؿتريانات١ناْٞ خؤٟ ب١ِض

َٞ ١٥ٚ ٥ًٝتٝعاَات١ َاي١ٟٝ َٜت ٚ ١٥تٛاْ ٠َٜٛن١ ١٥ن١ٚ َٟ، ي١ ساَي١تٞ َايٝسا ١٥ط١ضٟ ٠ٚ١٥ٟ  ١ غ١ض ؾاْٞ ب١ِض ب١ض
َٞ ٠ٚظاض٠تـٞ زاضاٜـٞ عٝذع٠نـ١ ثـِط بهاتـ٠ٚ١، ز٠َٚٚـٝـ ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ ؾ١يػـ١ؾ١ٟ           َٜٝٛػك ب٠ٚ١ ١ٖب ١ٜ١ٖ ن١ ث

َٝت١ نـ١ضتٞ تاٜبـ١ت، ٥ـ١ٚ قٛضغـا١ٜٝ ٚ            ياْٞ ي١ ١ٖسٛنُِط َٞ نـ١ ٖـاْٞ خـ١َيو بـسات بهـ َٝو ب١ض٠ٚ ٥ـ٠ٚ١ ١٥نـ
َٝهـطز، يـ١     ت١عٝٓات١ ي١غ١ض َٝؿن ٥اَـاش٠ّ ث َٝت٠ٚ١، بؤ١ٜ ي١ قاْْٛٞ بٛزد١ٟ غااَل١ْ َٔ ٠ٚنٛ ث سه١َٛت ن١َب

َٝو ن١ بؤ 51 َٟ ب١ ن١غ َٞ       5% ٟ َٛٚن١ ١٥زض َٝت١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ نـ١ضتٞ طؿـك، ٚ ٖـ١ض٠ٖٚا ١٥طـ١ض ٜـ١ن ٍَ ١٥ن غا
َِٝ باؾ١ ٥ َٝط ي١ ت١قاعٛز١ٜن١ ببٝيَن، ٚ زٚاٟ ٠ٚ١٥ ث َٞ ١ْبٝين، با خ َٝطٟ ي ١ّ ؾهط١ٜ٠ بـؤ ٖـ١َٛٚ   ت١عٝٓات خ
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ــ٠ٚ١ٟ       ــ١ تــ١عٝٓات ٚ ي ــ٠ٚٛ ي َٝبــ١ف ب ــ١ْٞ ب َٜهــاضٟ ٥ــ١نات، ٖــ١َٛٚ ت١َ َٝو نط ــ ــؤ ن١غ َٝو، ت١ْاْــ١ت ب ــ١َيه خ
َٟ، بؤٜــ١ ٥ــ١ّ ؾهط٠ٜــ١ ظؤض زضٚغــت١، ٚ    َٝو، يــ١ ٥ــ١خريٟ ت١َــ١ْٞ بــا خا١ْْؿــري بهــط َٞ يــ١ ؾــت َٛغــت١ؾٝس بــ

ت ٥ــ١زات، بؤٜــ١ زاٚا ١٥نــ١ّ يــ١  ب١َٓانــ١ٟ زضٚغــت١، ٚ ت١ْاْــ١ت ٠ٚ١٥ؾــٞ زضٚغــت١ نــ١ ن١غــ١ن١ ٥ٝؿــتريانا  
َٜعاْٝـ ثؿتكريٟ به١ٕ، غٛثاؽ  ب١ض

َٜع ز.  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ضغ ٕ باٜعاب١ض

َٝؿ١ٚا  ؾ١ضَٛٚ ناى ث
َٝؿ١ٚا تٛؾٝل َػسٜس: َٜع ث  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ٚ ٍَ ٥ـ١ ٠ ْـِٝ ٥ـ١ٚ   زٜاض٠ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ َازز١ٜ٠نٞ ظٜاز١ٜ٠، ٚات١ ي١ ١٥غًٞ ثطؤش٠ن١ بْٛٚٞ ١ْٝ، بؤ١ٜ َٔ ي١ط١

َٟ بــؤ غــ١ض ١َٖٛاض٠نــ١، ي١بــ١ض ٥ــ٠ٚ١ٟ باغــٞ يــ٠ٚ١ نــطز٠ٚٚ ١٥طــ١ض ٖــاتٛ يــ١ ساَيــ١تٞ    َازز٠ٜــ١ ٥ٝعاؾــ١ بهــط
َٝػـتا ٥ـ١ٚ غـٓسٚق١ نـاضٟ نـطز٠ٚٚ ٚ        َٝٓإ ي١ غٓسٚق١ن١، ٠ٚ١٥ ططضيا١ٜ١ْ، ٚات١ ت٥١هٝس ١ْٝ ي٠ٚ١ٟ تـا ٥ نٛضتٗ

َٝٓــاْٞ ٖــ١ب٠ٚٛ، ٠ٚنــٛ ططضيا١ْٜــ١ى بــ١ َــ١ؾتٛسٞ نطا٠ٚ  َٝؿــن نٛضتٗ تــ٠ٚ١ ي١بــ١ضز٠ّ ٠ٚظاض٠تــٞ زاضاٜــٞ يــ١  ث
َٝٓإ ي١ غٓسٚق١ن١ زضٚغت بـٛٚ ٚاتـ١ ت١سـ١َٛيٞ ١َغـ٦ٛي١ٝت ٠ٚظاض٠تـٞ       َٜو تانٛ ْٝٗا٥ٞ، ١٥ط١ض نٛضتٗ زٜٓاض

َٜٓـ٠ٚ١ غـ١ض ١٥غـًٞ ٜاغـان١، َـازز٠ٟ )       َٝٓـاْٞ غـٓسٚم ٥ـ١نات نـ١      2زاضاٜٞ ١٥ٜهات، ١٥طـ١ض بك١ِض َٝهٗ ( باغـٞ ث
٠َٜٟٛ ١٥بات ي١ باض٠طاٟ ( 2( ن١غٔ، )6( باغٞ ١٥ٚ ز٠غت١ٜ١ ١٥نات ن١ )3غ١ْسٜها، َازز٠ٟ ) ز٠غت١ٜ١ى ب١ِض

٠َٜٛبـ١ضٟ     2ن١غٝإ ١٥صت١َْٛٞ غ١ْسٜها زٜاضٟ ١٥نات، ) ١َٜٓضٟ ٠ٚظاض٠تٞ زاضاٜـري بـ١ ثًـ١ٟ ب١ِض ( ن١غٝإ ْٛ
َٜع٠ضإ ٥ــ١ّ غــٓسٚق١   2طؿــك، ) َٜهٞ غــ١ْسٜهاٟ ثــاض َٜٓــ١ض ــصناض٠ ٚ ز٠غــت١ن١ف ْٛ َٜ َٜع٠ضٟ ِضاٚ ( ن١غــٝـ ثــاض

َٜٛ ( ي١ ١٥غًٞ ثطؤش٠نـ١ بهـ١ٜٔ، ناض٠غـ١ضٟ    ١٥٠8ب١ٕ، بؤ١ٜ ي١ ال١ٜنٞ تطٜؿ٠ٚ١ ١٥ط١ض غ١ٜطٟ َازز٠ٟ )ب١ِض
َٞ خ١ضدٞ غااَل١ْ ي١  ١َٟٝٝ بِطط١ٟ ١ٜن١ّ ْٛٚغطا٠ٚ ْاب % ٟ زاٖاتٞ غاَيا١ْٟ ١٥85ّ ساَي١ت١ٟ نطز٠ٚٚ، ب١ٚ ث

َٝت١ ١ٜز٠ط بؤٟ، ٚات١ ب١ ٜاغا ت١ َٝت٠ٚ١ ١٥ب َٓٝ سسٜسٟ نطز٠ٚٚ ن١ ١٥ٚ غٓسٚق١ غٓسٚم ِض٠ت بهات، ٠ٚ١٥ٟ ١٥َ
َٞ؟ ١ٖض ٠ٚنٛ ٠ٚ١٥ٟ  َٝٓاْٞ ١ٖب َٟ نٛضتٗ ١ٜ٠َٛٝى ١َغ١ي١ٕ ١٥نط َٞ ١ٜز٠طٞ ١ٖبٛٚ ب١ ض ؾ ٥ٝشتٝاتٞ ١ٜ١ٖ، نات

َٟ تــ١ْٝا ١٥طـــ١ض       8يــ١ بططــ١ٟ ز٠َٚٚـــٞ َــازز٠ٟ )    ( ٜـــ باغـــٞ يــ٠ٚ١ نــطز٠ٚٚ، ز٠غـــت يــ١ ٜــ١ز٠ط ْـــازض
َٝٛغت بهات ثِطٟ بها َٝهٞ نتٛثِط ضٚٚبسات ث َٝٓاْ ( َٛعاي١د١ٟ ٥ـ١ّ ساَي١تـ١ٟ   8ت٠ٚ١، ن١ٚات١ َازز٠ٟ )نٛضتٝٗ

َٟ، غٛثاؽ َٜٝٛػت ْانات ٥ٝعاؾ١ بهط  نطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ث
َٜع ز.  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ضغ ٕ باٜعاب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ ّ
َٜع عبسايػ ّ   ضٚاض٣:ب١ َؿطؿ٢ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝــط٠،      َُٝـ١ ثػـجؤضٟ زاضاُٜٝـإ ١ٖٜـ١ ي َٞ يــ١ ١َبـس٥٠ٞ غـٓسٚق١نإ، ٜـ١عين ٥ــ١ٚ        ٥ َٜـو ؾـاض٠ظا بـ ٚ ٥ـ٠ٚ١ٟ تؤظ

َٞ يـ١ زاٖـاتٞ غـٓسٚم، ز٠ٟ          َٜو ١٥خ١ٕ، ١َٖٝؿـ١ ٜـ١ى نـ١ؽ غـٛٚز١َْس ٥ـ١ب غٝػت١َا١ْٟ َاي١ٕٝ خؤٜإ ِض
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َٜهـاض تـ١قاعٛز بـيَب، ز٠ َٛسـاَٞ تـاظ٠        ١َٜٓ ْاٚ غٓسٚم، ٚات١ تانٛ ١ٜى َٛساَٞ ت١قاعٛز بيَب، ٜـ١ى نط تاظ٠ ز
، ١٥َــ١ غٝػــت١َٞ ت١قطٜبــ١ٕ َٛعاز٠يــ١ٟ غــعطٟ غــٓسٚق١نا١ْ، ٖــ١ض٠ٖٚا يــ١ ٖــٞ غــٓسٚقٞ    ١٥بٓــ١ ١٥ْــساّ

             ،َٞ ت٥١ُٝين غ١سٞ ٜـ١ى بـؤ بٝػـت١، بٝػـت نـ١ؽ غـاخ١ًَٔ، ثـاض٠ ١٥خ١ْـ١ غـٓسٚم، ٜـ١ى غـٛٚز١َْس ٥ـ١ب
َٝـٞ ٥ـ١ٚ غٝػـت١َ١ تـاظ٠ٟ باغـٝإ نـطز يـ١             َٞ، بـ١ ث ببٛٚضٕ، ١٥ٚ ب١َٓاٜاب ٚت تانٛ صي١ْٜٚٛـ١نٞ ب١غـٝت بـ

َٝـو ٥ـ١ز٠ٕ، ٥ـ٠ٚ١ٟ تـ١قاعٛز      ١ٖ11ظاض ١٥زات، ) 111( ن١َنٜٔ ن١ؽ 6َازز٠ٟ ) َٝط ًَٝؤْ ( ن١ؽ ي١ َـاْك
َٜهٞ ًَٝؤْٝتـإ زاْـا٠ٚ بـؤٟ، ٚاتـ١ ١٥طـ١ض َٛعـ١ز٠يٞ ٥ـ١ّ ِض٠ق١َاْـ١،           َٞ سـ١ز ٠ٚضطـطٜٔ   311، ٜـإ  ١٥251ب

َٞ ًَٝؤٕ  َٜت، غ  108يـ١  ن١غـ١ن١ ٥ـ١ز٠ٕ، ٜـ١ى نـ١ؽ ٥ٝػـتٝؿاز٠ ٥ـ١نات، ٥ـ١ٜٚـ نـ١َن٠          11َاْكا١ْ ١٥زض
َٝت،  غٓسٚم ي١ َاْكا١ْ زٜٓاض ١ٖظاض زٚٚغ١ز ٚ ًَٝؤٕ ٚات١ ،ًَٝؤٕ َٓٝ ٞ  ١َٖٝؿـ١  ٥ـ١َ  ٖـ١ض  بـؤ  تـ١قاعٛز  غـٓسٚق

َٝكا١ٜن١، ؾ١ٜ١٦ٝى ٟ  ١َؾاضٜعٞ د َٞ  طـ١ٚض٠ َٟ،  ثـ ٕ  بهـط ٕ  باْهـ١نا َٞ،  غـٝٛي١ٜا ٚ  بؤٜـ١  ٖـ١ب ٟ  ٥ـ١  ١٥طـ١ض  ططضياْـ١

َٝو َٝو ي١ بٛٚ ث١ٜسا ١ْقػ َٞ ساَي١ت َٞ ب١خؤٟ سٝاتٞغ١ال ١ْقاب١ ١َدًٝػٞ ن١ ١٥ب  ثاض٠ ١٥ٚ تط َازز٠ناْٞ ي١ زاب

َٝيَن، ت١قاعٛز ١٥غطاظٟ غ١ٜطٟ بؤ ّ  ت١قـ١ٚض  غـٓسٚم  يـ١  عٝذع ٥ٝشتُٝايٞ ١٥ط١ضْا ب١ناضب  َٛغـت١س١ًٝ  ١٥نـ١

،َٞ ــِ ز٠ّٚٚ، ٖــ١ب ــتإ يــ١ ١ْقابــ١ نــ١ْس ١٥ثطغ ــ١ّ ١ٖٜــ١ نٛضزغ َٞ؟ َاؾــ١ٟ ٥ ــ١ب ــط، ١ْقابــ١ناْٞ ٖ ــ١ٟ ت  ١٥ٚاْ

ٚ  ١ٖٜاْـ١  ١٥ٚاْٝـ ١ٜ١،ٖ غ١ضب١خؤٜإ ت١قاعٛزٟ غٝػت١َٞ ٟ  ٥ـ١ ٞ  ١َضدـ١ ٕ  بهـات  سهَٛـ١ت  ٥ًٝعاَـ  ْـا؟  ٜـا

َُٝــ١ َٞ؟ نٛضزغــتإ يــ١ ١ْقاب١ٜــ١ى ٖــ١ض بكــطٜٔ غــ١ض٠ ث١ضي١َاْــ١ يــ١ٚ ٥اَــاز٠ٜٔ ٥ َٝتــ١ ١٥َــ١ نــْٛه١ ٖــ١ب  ١٥ب

َٝه٢ َٜك١ٟ ْاتٛاْري قاْْٛٞ، ْٝػاب َٝبكطٜٔ، ِض ١َّٝٝ، ي ١َٓٝ با غ َٓٝ ٍَ ت١عاَٛغيإ نؤٕ خؤَإ، بريٟ ب  تـ٥١ُٝين  ي١ط١

َُٝـ١  نطز؟ عَٛاٍ ٥  ٕ ٞ  بـؤ  نـطز  ت١سسٜـسَا ٔ  خـ١َيو  ت١ؾـذٝع ٞ  يـ١  بهـ ـ  تاٜبـ١ت  نـ١ضت ّ  بهـ١ٕ،  ٥ـٝ  ن١ضتـ١  ٥ـ١

١َُٝ ١ٜعين ١َدٛز٠، َٝٞ ب١ ْا ٜإ بسات ثاض٠ن١ سه١َٛت١ ١٥ٚ ١٥ط١ض ٥ َٞ  زاٖات١ن١ َازز١ٜ٠ى ث  تـ١ضتٝيب  ٥ـ١تٛاْ

ٍَ به١ٕ َِٝ، ؾت ١ٜى َٔ ز٠ّٚٚ، خؤٜإ، ب١ٜين ي١ط١ ًَ ٔ  سِٛض٠، ١ٜ١َٓٗٝ٢ن َٛساَات ب ٛ  َـ  ض بـ١  سهَٛـ١ت  ٠ٚنـ

َٝو َٝو بؤ به١ّ ت١ضخإ خ١َيه١ ١٥ٚ ثاض٠ٟ س١ق ٟ  ن١ د١َاع١ت ٕ  َٝٗٓـ١ ٔ  بؤٜـ١  ١ٖٜـ١؟  سِٛض٠ٜـا ٍَ  َـ ٚ  ي١طـ١  ٥ـ١

ٞ  ٚ ١َبس١٥ ١َٖٛٚ زشٟ نطا٠ٚ، عٝ ز بطاٜا١ّْ، ٚ خٛؾو ٟ  َـ١ْتٝك ٞ  ١َغـ١ي١ َٜٝٛػـت  ٚ تـ١قاعٛز٠،  غـٓسٚق  ث

 غٛثاؽ ١ْٝ،
َٜع ز.  ضي١َإ:غ١ضؤنٞ ث١-ضغ ٕ باٜعاب١ض

 خٛضؾٝس ناى ؾ١ضَٛٚ
َٜع خٛضؾٝس اظيس غًِٝ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ٍَ ت٥١هٝس ب١ َٔ ٞ  ٥ٝساض١ٜ٠نٞ غٓسٚق١ ١٥ٚ ١٥ط١ض نْٛه١ عبسايػ َِ، ناى بؤنْٛٚٞ ي١ط١ َٞ  باؾـ  بـ١  ٚ ، ٖـ١ب

٢َٝ ٍَ َا١ََي١ٟ ٜاغا ث َٟ،  ي١ط١ ٕ  بهـط َٞ  س١شيـ١  بـ١  خـ١ضدٞ،  يـ١  ظؤضتـط٠  زاٖـات  نـْٛه١  بهـات،  ظٜـاز  ثاض٠نـ١  ٥ـ١ب

َٞ ١َْتٝل َٟ ي١ تطغ١ ١٥ٚ ْاظاب َٔ بهات، ظٜاز ثاض٠ن١ ١٥ب َٞ  نـطز  ن١َٞ ثاض٠ن١ ١٥ط١ض ٖات١ٝ نٛ ٞ  ٥ـ١ب  ٠ٚظاض٠تـ

َُٝــ١ ١َٖي١ٜــ١، بؤنــ١ْٚٛنٞ ١٥َــ١ بهاتــ٠ٚ١؟ ثــِط عٝــع٠ ٥ــ١ّ زاضاٜــٞ  ٚ بهــات ظٜــاز ثاض٠نــ١ ٥ــ٠ٚ١ٜٔ ب١تــ١َاٟ ٥

َٟ، ٥ٝػتٝػُاض َٞ ٠ٚ١٥َإ تطغٞ ١ْى بهط َٝري ١٥ٚدا بهات ن١ّ ثاض٠ن١ ١ٖب  ن١ٟ ٥ٝشتٝاتٞ تؤ زاضاٜٞ ٠ٚظاض٠تٞ ب
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َٞ نطز ن١َٞ َٝٞ ١٥ب  غـااَل١ْ  ٥ـ٠ٚ١  خؤ به١ٕ، غ١ضف ت١قاعٛز ن١ؽ (11) بؤ ١٥ٚإ ١٥ط١ض ن١ٟ، ثِط عٝذ١ ١٥ٚ ب

ٞ  ي١ ن١ؽ ١ٖظاض غااَل١ْ ْٝكاب١ قػ١ٟ ب١ خؤٜإ، قػ١ٟ ب١ ن١ؽ ١ٖظاض ٞ  ١٥بٓـ١  نـ١  نٛيٝـات  ت١خـ١ضٚز  َٛسـاَ

َٞ ١٥ن١ٕ، َٝد١ٓٝ ١٥ضن١ ١٥ٚ ْاب ٚ  زاضاٜٞ، ٠ٚظاض٠تٞ غ١ض ب َٞ  ٖـ١ض  ثـاض٠  ٥ـ١ َٞ،  ظٜـاز  ٥ـ١ب َٞ  بـ  بهـ١ٜٔ،  ستا٠ٚيـ١  ٥ـ١ب

َٝري، بٓــٛى يــ١ بهــ١ٜٔ، ٥ٝػتٝػــُاض َٞ ٥ــ٠ٚ١َإ تطغــٞ ْــ١ى زابٓــ  ِض٠ظا١َْــسٟ زٚٚ:، ٥ــ١نات، نــ١ّ ثاض٠نــ١ ٖــ١ب

ٟ  ٠ٚنٛ ثطؤش٠ن١ ١٥غًٞ ٠ٚ١٥ٟ ب١ ب١ْس٠ ٠ٚظٜطإ ١٥صت١َْٛٞ َٝيَن،  خـؤ َُٝـ١  ١٥طـ١ض  ١نـ١ّ، ٥ ثطغـٝاض  باؾـ١  سيـ ٥ 

َٞ ٥ــ١ٚنات نــطز، ثطؤش٠نــ١َإ ١٥غــًٞ يــ١ طؤِضاْهــاضٟ َٜٝٓــ٠ٚ١ ٥ــ١ب َٜٓــ١ضٟ نــْٛه١ سهَٛــ١ت، ض٥٠ــٞ بــؤ بك١ِض ْٛ 

َٝط٠ سه١َٛت َٜٝٛػك ٚ ظٜاز٠، خاَي١ ١٥ٚ َٔ ض٥٠ٞ ب١ ٠ٚ١٥ ي١ب١ض ١ْٝ، ي َٞ ث  غٛثاؽ ْانات، ث
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤى ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٝطٜعإ ؾ١ضَٛٚ  خإ ب
َٝطٜعإ امساعٌٝ غ١ض١ْٖط:ب١ض  َٜع ب

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٞ ن١ ز٠ّٚٚ بِطط١ٟ تاٜب١تٞ ب١ َازز١ٜ٠، ١٥ٚ ْٝػب١ت ب١ َٝٓإ ساَي١تٞ ي١  ١٥َي  زاضاٜٞ ٠ٚظاض٠تٞ غٓسٚم ي١ نٛضتٗ

َِٜ َٝٓاْٝٞ نطز٠ٚ١ْٟ  ثِط ١٥ضنٞ ١ٖض َٞ، غٓسٚق١ن١ٟ نٛضتٗ ٍَ َٔ ١ٖب ١ٜ٠َٛٝى ٖٝض ب١ ِْٝ ٠ٚ١٥ ي١ط١ ٞ  ؾ  نـ١ضت

َٝٓا١ْن١ٟ سه١َٛت تاٜب١ت ٕ  ٥اب١ْٟٚٛ ١٥ٚا١ْ نْٛه١ بهات٠ٚ١، ثِط نطٚتٗ ٕ  خؤٜـا ـ  َاْكاْـ١،  ٥ـ١ز٠ َُٝـ١  زٚاٜـ ٥ 

َٝسا١ٜ؟ ن١ْسٟ غٓسٚق١ن١ ْاظاْري َٝٓٔ تط ؾك بؤ ت َٝٔ ظٚٚ ظٚٚ ٚ ب١ناضب ١َٓٝ ب ًَ َُٝـ١  سه١َٛت ب ٥  ٕ َٝٓاصيـا  نٛضتٗ

ـ  تاٜب١تٔ ١ٜ١ٖ تطَإ ١ْقاب١ٟ ن١ْس زٚاٜٞ ١ٜ١ٖ، ٕ  زاٚا ١ض١٥طـ  ٥ـ١ٚاْٝ ٚ  بـؤ  بهـ١ ٛ  ١٥طـ١ض  غـٓسٚق١،  ٥ـ١  ٖـات

َٟ ت١ضخإ بؤؾٝإ َٞ ١ٖض بهط َٞ، بٛزد٠ٚ١ ال١ٜٕ ي١ ١٥ب ٟ  غـ١ض  غ١ٜٓ١ ١٥ضن١ ١٥ٚ بؤ ب ٞ  ٥ـ٠ٚ١  زاضاٜـٞ،  ٠ٚظاض٠تـ

ّ  بطاز٠ضا١ْ ١٥ٚ ثؿتكريٟ بؤ١ٜ ٚ  نـ١  ١٥نـ١ َٜٝٛػـت  ٚ ظٜـاز٠،  َازز٠ٜـ١  ٥ـ١ َٝٓا١ْنـ١  ْانـات  ث َٜتـ٠ٚ١،  ثـطِ  نٛضتٗ  بهط

َٝهطز١ٜ ز٠غك ب٠ٚ١ٟ اغ١ض٠ت ي١ ١ٖض نْٛه١ َٝٓاْٞ ساَي١تٞ ي١ ث ٟ  غـٓسٚم  ْـاظاب  َٔ غٓسٚق١ن١، نٛضتٗ  نـ١ْس

َٝسا١ٜ؟  غٛثاؽ ْانات؟ ب١ؾٝإ بؤ ت
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٝطٜعإ ٞ  ض٥٠ٞ ٠ٚنٛ ١٥ن١ّ عبسايػ ّ ناى ٚ تؤ ض١ٝ٥٠ٟ ١٥ٚ ت٥١ٝسٟ َٔ خإ، ب َٞ  سهَٛـ١ت  خـؤّ،  ؾ١خػـ  ْـاب

َٞ سه١َٛت باْه١، ي١ ثاض١ٜ٠ ١٥ٚ ب١اَلّ هات،ب ٠ٚ١٥ ت٥١ُٝين ٕ  ٚ نـ١ْس٠  ثاض٠نـ١  ١٥ظاْ َٟ نـؤ ٕ  ٚ ز  ٥ـ١ِضٚات،  نـؤ

،َٞ  ع١َٛض زنتؤض ؾ١ضَٛٚ ب١َي
َٜع ز.عُط ْٛض٠زٜين:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜع٠ضا١ٜتٞ ثٝؿ١ٟ َازز١ٜ٠ ب١ٚ غ١باض٠ت ضاغتٝسا ي١ ٞ  ََٛاض٠غ١ نؤ١ْٝتٞ ٚ ططْك١، ظؤض ثاض  ٖـ١ض٠ٖٚا  ٚ نطزْـ

َٜع٠ضإ َاؼي نطزْٞ ظأَ َٞ ٥ٝذابٞ ناضٜك١ضٟ ثاض  بـ١  ١َٖيػإ ٚ ثٝؿ١ن١ٜإ نطزْٞ ١٥زا ي١ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ي١غ١ض ١٥ب

١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ ؾاْٝإ غ١ض ١٥ضنٞ َٞ، ؾ َٝهٞ باؾنب  ي١ بطٜت١ٝ غٓسٚق١ ١٥ّ غ١ض٠نٞ غ١ضنا٠ٟٚ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ تط خاَي

َٜع٠ضإ ٥ٝؿتريانٞ ٚ ٥اب١ْٚٛ ٟ  تا خؤٜإ، ثاض َٜع٠  شَـاض٠ ٕ  ٥ـٝن  بهـات  ظٜـاز  ضإثـاض  ظٜـاتط  ٥ٝؿـترياى  ٚ ٥ابْٛٚـ١زا
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،َٞ َٟ  يـ٠ٚ١  باؽ ن١ ي٠ٚ١ٟ ١٥ب ٕ  ٥ـ١نط ٟ  ١َغـ١ي١ ٕ  ظؤضٟ عـ١ز٠ز َٜع٠ضا ٍَ  بـ١ضاٚضز  بـ١  ثـاض ٟ  ي١طـ١  تـ١قاعٛز  ٥ـ٠ٚ١

،َٞ َٞ، ظؤض ٥اب١ْٚٛزاْٝـ زٜػإ ب١اَلّ ١٥ب َٝـو  ع١ز٠ز٠ٚ١ٜ ضٟٚٚ ي١ غٓسٚق١ن١ زاضاٜٞ غ١ضنا٠ٟٚ ٚات١ ١٥ب  ططؾت

َٝؿــ٠ٚ١ ْا١ٜتـ١  َٝهٞ ،ث َٝٓــإ نــ١ ٠ٚ١٥ٜــ١ تــط خــاَي  تطٜؿــ٠ٚ١ الٜــ١نٞ يــ١ ن١َــ١، ظؤض ٜــإ ْٝــ١، ٜــإ عٝذــع ٚ نٛضتٗ

١َٝٝتٞ، ٥اطاٟ سه١َٛت ٟ  ب١ تاٜب١ت١ غٓسٚق١ن١ف ي ٞ  خا١ْْؿـري  ١َغـ١ي١ َٜع٠ضإ،  نطزْـ  بـ١  تاٜب١تـ١  ٚاتـ١  ثـاض

ٍَ َٔ بؤ١ٜ بدي، خا١ْْؿري ٠ٚ١٥ٟ بؤ ثاض٠ نطزْٞ َػؤط١ض ٚ نطزٕ خا١ْْؿري ١َغ١ي١ٟ ٍَ  ٠ٚ١٥ّ...، ي١ط١  ي١طـ١

َٝٓا١ْ ١٥ّ ن١ ٠ٚ١٥ٟ بؤ ١ٜ١ٖ خؤٟ تاٜب١تٞ با١ٜخٞ َازز٠ن١ّ، َٜٝٛػـت  ناتٞ ي١ نٛضتٗ ٕ  يـ١  ث  سه١َٛتـ٠ٚ١  الٜـ١

َٜت٠ٚ١، ثِط َٝساْٞ ظ٠َا١ْتٞ ن١ ٠ٚ١٥ٟ بؤ بهط َٜع٠ضإ ب١ خا١ْْؿٝين ث َٟ، ثاض ٔ  ب١اَلّ بهط َٜو  َـ  يٝصْـ١  يـ١  ثطغـٝاض

َٝ ٜاغا ب١ ال١ٜن٠ٚ١ ي١ ١٥ن١ّ، قاْْٛٞ ٥١ُ  ٕ َٞ  غـٓسٚق١ن١  نـ١  نـطز٠ٚٚ  َػـؤط١ض  ٥ـ٠ٚ١َا ٞ  ٥ـ١ب َٞ،  ٜـ١ز٠ط  يـ١  ٖـ١ب

َٝري ٥ــ٠ٚ١ ٥ٝشتُٝــايٞ ٜاغــا بــ١ تطٜؿــ٠ٚ١ الٜــ١نٞ َٞ عٝذــعٟ نــ١ زاز٠ْــ َٝٓــاْٞ ٚ ٖــ١ب َٞ، نٛضتٗ  ٥ــ١ٚ ٠ٚاَلَــٞ ٖــ١ب

 غٛثاؽ ١٥ن١ّ، َازز٠ن١ ي١ ثؿتٝٛاْٞ َٔ ١٥ط١ضْا بس٠ٚ١ْ٠، ثطغٝاض٠َإ
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  :غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ-ب١ض

 طياٍ ناى ؾ١ضَٛٚ
َٜع طياٍ   ابطاِٖٝ: طاٖسب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝري ١٥ط١ض َٞ َٛساَات ٜاغاٟ ي١ به١ٜٔ َازز٠ن١ ١٥غًٞ غ١ٜطٟ ٚ ب  )َاختكـل(  ١ْطٛتطا َػاعسات(، )َٓح ١٥َي

َٝو تا االقًِٝ( سه١َٛ )َاخيكل ٜإ َُٝـ١  زابيَن، بؤ َٝعا١ْٟٝ ي١ دٛظ٥ َٜـري  ٥ َٝـط٠  ز ٛ  ١٥طـ١ض  ي  بـٛٚ،  ذـع عٝ ٖـات

َٝط٠ ١ٜعين َٝو ي ٍَ  ١ٜ١ٖ دٝاٚاظٟ ض َٛساَٞ باؾ١ ١٥ن١ٟ، ؾ١ضظ سه١َٛت ب١غ١ض ٥ًٝتٝعاَ ٞ  ي١طـ١ َٝه  تـط؟  نـٝٓ

َٜين، َٛد١ب١ ١٥غباب ي١ بِطؤٟ ١٥ط١ض ٞ  غٛ ٟ  ت١سػـٝين  باغـ ٞ  َػـت١ٚا ٞ  ٥ـ١نات،  ١َعٝؿـ  ٚ ١٥غـعاض  ٥ريتٝؿـاع

َٜذي؟ ١٥ٚا١ْ تطٜـ ن١ٓٝناْٞ ٥اٜا نٞ، ْاظاب ٞ  اََٞٛس ت١ْا١ْت ْاٜاْكط ٕ  تٛٚؾـ ٕ  طـطا ٞ  ٚ بـٛٚ َٞ  ْاخؤؾـ  ٥ـ١ب

َٝـ ب١ضاغك َازز٠ ١٥ّ ْابِٝٓ َٔ بؤ١ٜ تطٜـ؟ خ١َيهٞ ٜإ َٝػتا قاْْٛٞ ث  َٝٓش١ٜ١ ١ْبٛٚ، َٛيع٠ّ سه١َٛت ٥

َٝه١ ١ْى َٛغاع١ز١ٜ٠، ٜإ َٝه١ ٜإ ت١خكٝك َٞ، بؤٟ َٛخ١ق١ق َٜٝٛػت، ناتٞ ي١ ٖاٚناض١ٜن١ زا١٥ْ  ١٥طـ١ضْا  ث

١َُٝ ب١اَلّ ْاٜهات، َٜري ٥ َٜو  ز ٛ  ١٥طـ١ض  ١٥نـ١ٜٔ،  ؾـ١ضظ  سهَٛـ١ت  ي١غـ١ض  ب١ْـس ٕ  عٝذع٠نـ١  بـٛٚ،  عٝذـع  ٖـات  نـؤ

َٞ؟ ٍَ ٖاِٚضاّ ١٥ب ّ  بـؤ  ١٥طـ١ض  ايكاإْٛ ،  ٖرا اغساض) بؤ ١٥ط١ض عُٝاز ناى ي١ط١ َٞ  قاْْٛـ١ف  ٥ـ١ ٞ  بـ َٝـط٠  ٥ـ١تٛاْ  ي

َٜو َٝين، َٛب١ضٜط  َٝؿـٓٝاض ث ْٛٚغـٝين،  يـ١  ١ٖٜـ١  ض٠نانـ١ت  سـ١تا  ٜـ١عين  َا، خؤؾٞ ٠ٚنٛ َازز٠ن١ ٖاتٛ ١٥ط١ض ب

َٝري ١٥ن١ّ ًَ  غٛثاؽ ايعذع(، غس االقًِٝ ؼي ٚاالقتكاز اغياي١ٝ ٚظاض٠ تتٛزي ايكٓسٚم ؼي عذع سكٍٛ ساي١ ؼي ) ب
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ع١َٛض؟ زنتؤض ْٝعا١َ ْٛقت١ ٜاغاٜٞ، يٝص١ْٟ ؾ١ضَٛٚ
َٜع ز.عُط ْٛض٠زٜين:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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َٔ َ١٥َٟ َِٝ ٠ٚ١٥ف ١ٚ ًَ ٔ  خؤضٟ َٛٚن١ ظؤضٜإ ١ٖض٠ ظؤضب١ٟ تط غ١ْسٜهاناْٞ ن١ ب ٟ  بـ١  ٚ سهَٛـ١ت  ت١ضٜكـ١

َٟ خا١ْْؿٝين ٜاغاٟ َٜع٠ضإ ساَي١تٞ بؤ١ٜ نطإٚ، خا١ْْؿري ي١ٚ ٍَ دٝاٚاظ٠ ي١ٚ ثاض  غٛثاؽ تط، ١٥ٚاْٞ ي١ط١
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.-ب١ض

 زاضاٜٞ يٝص١ْٟ ؾ١ضَٛٚ
َٜع ز.٥اض  اؽ سػري ستُٛز:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ٞ  َي١خا ١٥ٚ به١ٜٔ ٜاغا١ٜ ثطؤش٠ ١٥ٚ غ١ٜطٟ ١٥ط١ض خؤٟ ضاغتٝسا ي١  بـ١  ٜـ١  ٥ـ٠ٚ١  ٜاغـا١ٜن١ٜ١،  ثـطؤش٠  ١٥غاغـ

َٞٝ َٝط٠ٚ٠ زاضاٜٞ، يٝص١ْٟ بؤنْٛٚٞ ث َٝو ن١ْس ي َٝيَن، َازز١ٜ٠ ١٥ٚ ١٥نات ب٠ٚ١ ٥اَاش٠ ن١غ  بطط١ٜ١ ١٥ٚ ٜإ ١َْ

َٝيَن، َٝٛغٝت ٜاغا٠ٚ١ٜٝ ضٟٚٚ ي١ ٚابعاب ١َْ َٟ ي١غ١ض ز٠ْكساْٞ ١٥نات ب٠ٚ١ ث ٚ  ٥اٜا بهط َٝتـ٠ٚ١  بطط١ٜـ١  ٥ـ١ َٓٝ  سي

 غٛثاؽ ْا؟ ٜإ
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.-ب١ض

 ٜاغاٜٞ يٝص١ْٟ ؾ١ضَٛٚ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ٞ ٞ  ثطؤش٠نــ١ يـ١  تـ١بٝع ٞ  َازز٠نـاْ ٟ  نــ١ ٥ـ١نات  ٥ـ٠ٚ١  باغــٞ زٚاٜـ َٜـص٠ ٟ  ِض َٜع٠ض تـ١قاعٛز َٟ،  ظٜـاز  ثــاض  ٚاتــ١ بهـط

ٕ  ت١قاعٛزٟ ِضٜص٠ٟ نطزْٞ ظٜاز ١٥صتاَٞ ي١ ٖاتٛ ١٥ط١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ١َب١غك ثطؤش٠ن١ َٜع٠ضا َٝو  ثـاض  ضٜٚٚـسا  ١ْقػـ

َٜط٠ٟ ب١ ت١عس١ًٜن١ ٚات١ َٝؿٓٝاض٠ٟ ١٥ٚ طٛ َٝؿـه١ف  ث ٚ  َٛيع٠َـ١  سهَٛـ١ت  نطاٜـ١  ث ٕ  ٥ـ١  تـ٥١ُري  بـؤ  ثاض٠ٜـ١ٜا

َٝهٞ ْسن١ ١ٖضن١ْس٠ بهات، َٜع ١٥ْساَ َٟ،  غـٝاغ١ن١  ٖاتٝـ١،  بـ١ِض٠ٖا  نـ١  ب٠ٚ١زا ٥اَاش٠ٜإ ب١ض ٟ  بكـؤِضزض َٞ)ا  ْـ١َي

َٝؿــه١ف نــ١ ثٝؿــٓٝاضا١ْٟ بــ١ٚ بهــ١ٜٔ نــاى غــٝاغ١ ٥ــ١ٚ ٥ــ١تٛاْري عذــع(،  ؼي عذــع سكــٍٛ سايــ١ )ؼي نــطا، ث

 نطز قبٛيٝإ ث١ضي١َإ ١٥ْساَاْٞ ١٥ط١ض ٥ُٝها١ْ، ؾه١ًٟ ب١ٚ ايكإْٛ  ٖرا الغساض ايكٓسٚم
َٜع ز.اض  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-غ ٕ باٜعب١ض

َٝهٝـ ١٥ْساّ ن١ْس ب١اَلّ ٍَ ١ٖض ث١ضي١َاْ َٝيَن ١ْبٕٛٚ ٠ٚ١٥ ي١ط١  سي

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜو ن١ْس ضاغت١ ٕ  ث١ضي١َاْتاض ٚ  نـطز  زاٚاٜـا َٝيَن،  َـازز٠  ٥ـ١ ّ  ْـ١َ ٚ  بـ١اَل ٞ  َـازز٠  ٥ـ١ ٞ  قا١ْْٛن١ٜـ١،  ١٥غـً  ِضؤسـ

َٜت١ ٥ُٝها١ْ قا١ْْٛن١ٜ١،  ْكسا٠ٚ١ْز٠ غط
َٜع ز. اضغ  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:- ٕ باٜعب١ض

 عُط ناى ؾ١ضَٛٚ
َٜع ز.عُط ْٛض٠زٜين:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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َٜعا١ْٟ ١٥ٚ َٞ  ١ْقابـ١  َايٝـ١  ي١ ٚتٝإ ٠ٚ١٥ٟ ي١ب١ض نطزبٛٚ َازز٠ن١ٜإ ١َْاْٞ زاٚاٟ ب١ض ٞ  يـ١  ٜـ١ن  ؾ١قـ١ض٠ناْ

َٝهٗات٠ٚٛ ١ْقاب١ َاي١ٟٝ َٝؿه١ؾٞ ن١ سه١َٛت َٛغاع١زاتٞ ٚ ١َٓٝح ي١ ث ٔ  َٛغـاع١زات،  ٚ َٝٓـ١ح  ١٥نات، ث  َـ

َٞ باؾنٟ ١٥ن١ٕ ٥ٝـ َاي١ٝ ي١ ن١ ١٥ٚا١ْٟ ب١اَلّ ِْٝ، َايٞ  س١ز٠ٟ ١٥ٚ ْاطات١ َٛغاع١زات ٚ ١َٓٝح ١٥ظأْ، ي

َٜو ١٥ط١ض ن١ ٟ  ي١ ضٚٚبسات عٝذع ٟ  غـٓسٚم  َايٝـ١ ٚ  ت١غتٝـ١ ٟ  ٥ـ١ َٞ  غـٓسٚق١ َٟ،  ثـ  َٛغـاع١زات  ٚ َٝٓـ١ح  بهـط

َٝت١ ٟ  ن١ بِط٠ٟ ١٥ٚ ٚ سه١َٛت، ظ١َْٚٚسا٥ٟ١ْاض٠ غ١ض ١٥ن ٞ  نـ١ْس  ٥ـ١نات  ت١سسٜـس َٞ،  َٝٓـ١س  نـ١ْس  ٥ـ١زات

َٝهٞ غٓسٚق١ ١٥ٚ ت٥١هٝس ب١ غٓسٚم ي١ ساغٌ عٝذعٟ ب١اَلّ ١٥نات، َٛغاع١زات  ١ٜ١ٖ، باْو ي١ ز٠قٝكٞ سٝػاب

َٜط٠ٟ ب١ زٚاتط باْو، ي١ زٜاض١ٜ سٝػاب١ن١ َٜع٠ضإ ١ْقاب١ٟ سٝػاباتٞ ٜاغان١ طٛ ٟ  ؤبـ  خاظٜع١ ثاض  َـايٞ،  ض٠قابـ١

َٟ َٞ ت١قاعٛز غٓسٚقٞ خؤ٠ٚ١ٜ ي١ ْانط ًَ  بهـ١ض٠ٚ٠،  ثـطِ  بـؤ  عٝذعا١ّْ ١٥ٚ سه١َٛت ٜاَيا ١ٜ١ٖ، عٝذع ٠ٚ١٥ْس٠ّ ب

َٝك١ٟ ٠ٚ١٥ ت٥١هٝس ب١ َٟ ١َ١٥ بؤ١ٜ دٛاب١، ٚ ثطغٝاض د َٟ، ْانط ٞ  يـ١  نـ١  ٠ٚ١٥ٟ البط  َٛغـاع١زات  ٚ َٝٓـ١ح  بـاب

َٞ عٝذع٠ف ١٥ٚ ن١، ع٠عٝذ نطز٠ٚ١ْٟ ثِط ٚ ت١غت١ٝ بابٞ ٠ٚ١٥ ٖات٠ٚٛ َٞ خاظٜ  نات ٞ  ض٠قاب١ٟ ن١ ١٥ب ّ  َـاي  نـ١

ٕ  باْو ي١ بٛٚ، َٞ  ٥اؾـهطا١ٜ،  سٝػـاب١ن١ٜا ٟ  عٝذع٠نـ١ٜإ،  زٜـاضب ٚ  ت١غتٝـ١  تـ١قاعٛز  نـ١  ْانـات  ت١قاعٛزاْـ١  ٥ـ١

َٜت١ غااَل١ْٟ ٥ٝؿترياناتٞ غااَل١ْ ضاغت١ ١٥بٔ، ٞ  غااَل١ْ ٚ غ١ض، ز َٞ  َٛساَٝؿـ َٞ،  تـ١قاعٛز  يـ ٍَ  ٥ـ١ب  ٥ـ٠ٚ١ف  ي١طـ١

َٝؿٞ ساَٝـَٛ َٟ ي َٝت٠ٚ١، ن١َن ت١قاعٛزٜـ ٚ ١٥َط  سٝػـاب١ٝ،  ١َغ١ي١ٜ١نٞ ١َ١٥ ضاغت١، ١َٖٟٛٚ ١َ١٥ ١٥ب

َٟ، ب١اَلّ َٝت١ ١َ١٥ نطز٠ٚٚ، ي١غ١ض َٛاؾ١ق١ٟ خؤٟ سه١َٛت ٚ ٜاغان١ٜ١، غٛييب ١َ١٥ ْانط ٞ  ْان  ٚ َٝٓـ١ح  بـاب

َٜٝٛػت١ َٛغاع١زات٠ٚ١، َٝيَن، ث  غٛثاؽ سي
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  ث١ضي١َإ:غ١ضؤنٞ -ب١ض

 خإ ْاغو ؾ١ضَٛٚ
َٜع ْاغو تٛؾٝل:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜهِ َٟ ت١غبٝت َازز١ٜ٠ ١٥ّ ١٥ط١ض ١ٜ١ٖ، زاضاٜٞ يٝص١ْٟ ي١ ثطغٝاض َٝت١ بهط َٜط ١٥ن َٝهٞ ض ش  ٥اٜا َٝعا٠ٚ١ْٝ؟ باب

َٜط ي١ سه١َٛت ٠ٚ١٥ زٚاٜٞ ١٥ٟ ١٥نات، ٜاض١َتٞ ٚ ز٠غتكريؤٜٞ ي١ باؽ ٖات٠ٚٛ َازز٠ن١ ١٥غًٞ ي١ ن١ ٠ٚ١٥ٟ  ش

َٝو ض َٝت١ ١ٖض ١٥نات٠ٚ١؟ ثِط عٝذع٠ ١٥ّ باب َٜط ْان َٟ َٛغاع١زات؟ ٚ ١َٓٝح بابٞ ش ٚ١َ١٥  ٚ  بهـ١ّ،  ثطغـٝاض٠  ٥ـ١

َٞ  ب١ ب١اَلّ ١٥ن١ّ، غٓسٚق١ ١٥ّ ثؿتكريٟ َٔ ب١ضاغك نْٛه١ ٟ  زٚٚبـاض٠  َـ١ضد َٝـسا  بْٛٚـ٠ٚ١ َٞ،  ت ٟ  ْـ١ب  َـازز٠

ٞ  ي١ باؽ اغ١ْسٜه ٜاغاٟ ي١ ١ّٖ ٚ غٓسٚق١ن١ ي١ ١ّٖ قاْْٛٞ ٟ  ٥ـ١نات،  سهَٛـ١ت  ٜاضَـ١ت ّ  ٥ـ١  نـ١  عٝذـع٠  ٥ـ١

َٝت١ ١٥نات٠ٚ١ ثِطٟ َٜط ١٥ن َٝو ش   َٝعا١ْٝ؟ ي١ باب
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٝؿ١ٚا ناى ؾ١ضَٛٚ  ث
َٝؿ١ٚا تٛؾٝل: َٜع ث  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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َٟ، ظٜاز ١َ١٥ بؤ١ٜ نطا٠ٚ، ازظٜ َازز١ٜ٠نٞ ثطؤش٠ن١، ١٥غًٞ ي١ ١ْٝ بْٛٚٞ َازز١ٜ٠ ١٥ٚ زٜاض٠ ٟ  ١ْى ١٥نط  ٥ـ٠ٚ١

َٞ بْٛٚٞ ن١ َٟ، ١٥غ١ًٝن١ ٜاغا ي١ ثطؤش٠ن١، ي١ ٚ ١ٖب ٔ  زاٚا البط َٟ،  ظٜـاز  ١٥نـ١ٜ ٟ  ْـ١نط ٕ  نـ١  ١٥ٚاْـ١ َٝؿـٓٝاضَا  ث

 .نطا٠ٚ ناض٠غ١ض ٜاغان١ ١٥غًٞ ي١ ٠ٚ١٥ٟ ي١ب١ض نطز
 

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 عبسايػ ّ ناى ؾ١ضَٛٚ

َٜ  ضٚاض٣:ب١ َؿطؿ٢ع عبسايػ ّ ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜهٞ ١ٜى، ب١ضاغك َٟ  تط داض ِ  ١٥َـ١ٚ َٝ ًَـ ٟ  ب َٝؿـت  ٖـؤ ٞ  باْكٗ ٟ  ْـ١نطزْ َٜٓـ١ض ٚ  سهَٛـ١ت  ْٛ ٕ  نـ١  ٥ـ٠ٚ١بٛ  ٥ـ١ٚا

ٍَ ٛ  ٜاغـان١  ٠ٚ١٥ٕ ي١ط١ ٟ  ٠ٚنـ َٟ،  ث١غـ١ْس  خـؤ ٔ  الٟ ١ٖض٠نـ١ْس٠  بهـط َُٝـ١  غ١ضٜبـ١  َـ ٥  ٕ ٍ  ٥ـ٠ٚ١  ١٥ْـساَا  قبـٛ

َٝ ي١غ١ض ؾت به١ٜٔ َٞ  ُـ١ ٥ ٔ  ٚ بـ َٝ ٔ  بـ١َي ٛ  بـس٠ٜ َُٝـ١  خ١ضٜهـ١  ٥ـ٠ٚ١  خـؤٟ،  ٠ٚنـ ٟ  يـ١  ٚضز٠ ٚضز٠ ٥ ّ  َـازز٠  ١ٜنـ١

ٕ  زٚٚ، ْـ١َا،  ١َضدا١ْ ١٥ٚ ٚات١ ١ٜ١ٖ، ٜاغاٜٞ يٝص١ْٟ ٥ٝكترياسٞ ٚ ١٥ن١ٜٔ قبٍٛ ٥ٝكترياسات ٟ  ؾٝعًـ١  ت٥١ٝـس

َٜــو ١٥طــ١ض ١٥نــ١ّ، خــإ ْاغــو قػــ١ٟ َٝ ٖــ١َٛٚ بــ١ نــطز، باغــٞ )عُــط( نــاى ٠ٚنــٛ بــٛٚ ث١ٜــسا عٝذع  ٠ٛنإؾــ

َٜهٞ  ٚاتـ١  ٥ـ١زات،  ثـاض٠  َٛغـاع١زات٠ٚ١  ٚ َٝٓـ١ح  بابٞ ي١ ١٥ٜٚـ سه١َٛت، بؤ زاٚاناض١ٜى با ١َؾطٚع١، عٝذع

َٞ، ١ْق١ ١٥ّ ١ْٝ زاعٞ ن١ غ١ب١ب١ ز٠َٚٚري ٠ٚ١٥ َٝتٝـ ١٥ط١ض ١ْب َٜهٞ ١ْب َٝتٝـ تط داض ٌ  ت١سػٌٝ ١ْب  ساغـ

َٞ، ثاض٠ن١ٟ سه١َٛت ١َّٝٝ، ١٥زات َٜهٞ غ ٚ  ١٥ٚا١ْٟ ١٥ن١ّ ١٥٠ٚ ي١غ١ض د١خت تطٜـ داض ٕ  دـؤض٠  ٥ـ١  ٜاغـا١ٜٜا

ٚ  نطزْٞ ض٠ناٚ ب١ ١ْٖات٠ٚٛ، ي١خؤ٠ٚ١ٜ ١ٖض زاْا٠ٚ ٕ  ٖـ١َٛ َٞ  بـ٠ٚٛ،  بٓـ١َانا ٞ  ي١ٚاْـ١  ٜـ١ن  خا١ْْؿـري  غـٓسٚق

َٞ ؾت ٚ ط١ْس٠َيٞ ١٥ط١ض َٞ، عٝذعٟ ساؾا، ١ْب َٟ بؤ١ٜ ْاب َٞ، ١ٜز٠طٝـ نطز٠ٚٚ ت٥١هٝسٟ ي١ٚ ٞ  ٚات١ ١ٖب  ْـ١بْٛٚ

َٞ  نطزْـ١  ١َٖٛاض زاٚاناض١ٜٟ ١٥ّ ٞ  غـ١ٜط  باٜـ١ر  بـ ٕ  نطزْـ َٝط،  ْٝـ١،  َٛساَٝـ١نا ٞ  ٠ٚ١٥ٜـ١  ي١غـ١ض  ْـ١خ  ٥ًٝعاَـ

َٝو ب١ سه١َٛت َٜكا ١٥ن١ٟ ؾت ٟ  بؤ ١٥ز٠ٟ ِض َٜـو  ٥ـ٠ٚ١  ٖـ١ض  ١٥طـ١ضْا  غ١ي١ت١ٝن١ٜـ١،  ٥ـ٠ٚ١  بـيَب،  زضٚغـت  عٝذع

َٝو َٜـو  ٠ٚقت َٞ  سهَٛـ١ت  بـٛٚ،  ث١ٜـسا  عٝذع ٞ  يـ١  ٚ ١٥ٜاْـسات ٚ  تـط  َازز٠نـاْ ٞ  ٚ نـطا٠ٚ،  ِض٠نـا َٜه َٝ  تـط  دـاض  ٥ِـ١َي

َٞ قاْْٛٞ ز٠ضطا١ٜنٞ ٠ٚ١٥ به١ٜٔ ٠ٚ١٥ف ض٠ناٟٚ  تٝباٜـ١، ١٥ ١َْٖٛسٜػ١ٓٝ، تطٟ، ١ْسٜهاناْٞغ ١َٖٛٚ بؤ ١٥ب

َٝهٞ ١ٖض  غٛثاؽ تط٠، ؾت
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٝػتا ٞ  ١ٖٜـ١  ض٥٠ٝـ١ى  ٥ ٟ  بـؤ  ١٥نـ١ٕ،  ي١غـ١ض  ٥ًٝشـاس ّ  ٥ـ٠ٚ١ َٟ،  ٥ٝعاؾـ١  ؾ١ق١ض٠ٜـ١  ٥ـ١ َٞ  تهاٜـ١  ْـ١نط ٍَ  نـ  ي١طـ١

َٟ؟ ٥ٝعاؾ١ ؾ١ق١ض١ٜ٠ ١٥ٚ ٠زا١٥١ٜٚ ٍَ ن١ؽ (24) ١ْنط َٟ،  ٥ٝعاؾ١ زا١ٜ ي١ط١ َٞ  ْـ١نط ٍَ  نـ َٝتـ٠ٚ١؟  زاٜـ١  ي١طـ١ َٓٝ  سي

ٍَ ن١ؽ (39) َٝت٠ٚ١، زا١ٜ ي١ط١ َٓٝ ٟ  بـ١  ن١ٚاتـ١  سي ٚ  ز٠ْـط  ظؤضٜٓـ١ ٚ  َاٜـ٠ٚ١،  ؾ١ق١ض٠ٜـ١  ٥ـ١ ٟ  ؾـ١ضَٛ  غـٝاغ١ن١

٠ٚ١َٜٓ  ز٠ْك٠ٚ١ بٝد١ٜٓ١ ٠ٚ١٥ٟ بؤ غٛ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜ  ع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض
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١ٜ٠َٛٝ ب١ٚ غٝاغ١ن١ ث١ضي١َإ ١٥ْساَاْٞ ِضاٟ نطزْٞ ض٠ناٚ ب١ َٞ: ؾ  ١٥ب
 نااْللٞ: ايٝٗا ثاْٝا بتطًطٌ ؾكس٠ لكاف ٚ هلا )اٚال( ايؿكط٠ (5) اغياز٠ اقٌ تهٕٛ االٚزي: اغياز٠

 . ايؿٓدٚميف ٌيف ساي١ سؿٍٛ  عذص يف ايؿٓدٚم لتٛىل ٚشاز٠ املاي١ٝ يف االقًِٝ ضد ايعذص اؿاؾ -3
 

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٞ ٍَ ن ٍَ ن١ؽ (34) زا١ٜ؟ ي١ط١ َٞ زا١ٜ، ي١ط١ ٍَ ن ٍَ ن١ؽ (23) ١ْٝٝ؟ زا١ٜ ي١ط١  ظؤض١ٜٟٓ ب١ ن١ٚات١ ١ْٝ، زا ي١ط١

 .تط َازز١ٜ٠نٞ بؤ ؾ١ضَٛٚ نطا، ث١غٓس ز٠ْط
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
  : :ملاد٠ )ايجا١ْٝا

   َٔ ايكإْٛ ٚلكسُا نااّللٞ:6  َٔ ايؿكس٠ )ثاْٝا  َٔ املاد٠ )1لعدٍ ايؿكس٠ )
 ٜطتٛيف بدٍ ايطٟٓٛ َٔ احملاَني سطب َد٠ ايتطذٌٝ ع٢ً ايٛد٘ ااّللٞ:-1

   َا١٥ ايـ دٜٓاز اذا مل متض ع٢ً لطذًٝ٘ َد٠ ثالخ ضٓٛات111111)-1
 لطذًٝ٘ َد٠ ثالخ ضٓٛات  َا٥تإ ٚمخطٕٛ ايـ دٜٓاز اذا َكت ع٢ً 251111)-ن
   ثالمثا١٥ ايـ دٜٓاز اذا َكت ع٢ً لطذًٝ٘ َد٠ مخظ ضٓٛات311111)-ت

١ٜ٠َٛٝ ٥ـ١نات، ثـاف ٥ـ٠ٚ١ف            َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضيـ١َإ، يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ غـٝاغ١ٟ َازز٠نـ١ بـ١ٚ ؾـ ب١ض
َٜص١ٜ٠ ن١ ي١ ثطؤش٠ن١زا ٖاتبٛٚ طؤِضاْهاضٟ ي١غ١ض نطا:  ْٝػب١ناْٞ ١٥ٚ ِض

 ١ٝ : لؤٜدٖا ايًذ١ٓ ٚنااّللٞ:بايٓطب١ يًُاد٠ )ايجاْ
   َٔ ايكإْٛ ٚلكسُا نااّللٞ:6  َٔ ايؿكس٠ )ثاْٝا  َٔ املاد٠ )1لعدٍ ايبٓد )

 ٛد٘ االلٞ:ايٜطتٛيف بدٍ االغرتاى ايطٟٓٛ َٔ احملاَني سطب َد٠ ايتطذٌٝ ع٢ً -1

   َا١٥ ايـ دٜٓاز اذا مل متض ع٢ً لطذًٝ٘ َد٠ ثالخ ضٓٛات111111)-1
 ٕ ٚمخطٕٛ ايـ دٜٓاز اذا َكت ع٢ً لطذًٝ٘ َد٠ ثالخ ضٓٛات  َا٥تا251111)-ن
   ثالمثا١٥ ايـ دٜٓاز اذا َكت ع٢ً لطذًٝ٘ َد٠ مخظ ضٓٛات311111)-ت
   ثالمثا١٥ ٚمخطٕٛ ايـ دٜٓاز اذا َكت ع٢ً لطذًٝ٘ َد٠  عػس ضٓٛات351111)-خ
   ازبعُا١٥ ايـ دٜٓاز اذا َكت ع٢ً لطذًٝ٘ َد٠ خط١ُ عػس٠ ض41111١ٓ)-ز
   ازبعُا١٥ ٚمخطٕٛ ايـ دٜٓاز اذا َكت ع٢ً لطذًٝ٘ َد٠ عػسٜٔ ض١ٓ ؾانجس451111)-ح

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ
َٜع ز.٥اضاؽ سػري ستُٛز:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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َٟ ي١ ال َُٝإ باؾ١ ١٥ّ َازز١ٜ٠ طؿتٛطؤٟ ي١غ١ض بهط ١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ث َٜع٠ٚ٠ بؤ ٥ ١ٜٕ ١٥ْساَاْٞ ب١ض
 .بِطٜاضزإ، غٛثاؽ

 
 

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ، )ناى عبسايػ ّ، ناى عُاز، ناى د ٍ، ٖـاش٠ خـإ، نـاى     َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ١٥ّ ب١ض َٞ ت ن

َٝؿ١ٚا، زنتؤض قباح، ْاغو خإ، ناى عبسايطظئ، طَٛيٝعاض خإ، ناى عُط ١ٖٚ ضاَٞ، ناى عبسار( ؾ١ضَٛٚ ث
 .ناى عبسايػ ّ

َٜع عبسايػ ّ   َؿطؿ٢:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٜتـ١      َٞ، ١٥طـ١ض بهط َٟ، نْٛه١ ١َضدٞ سه١َٛت١ ٠ٚنٛ خـؤٟ بـ َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ٖٝض طؤِضاْهاضٟ ١ْنط َٝؿ١نٞ ث ث
َٟ ي١ خٛزٟ ١َظٚع١ن١، ٚ ن١ )١٥211111ٚ ) ( ٜإ زاْـا٠ٚ ثاؾـإ   111( ١ٖظاض٠، ت١ق١ٚض ْان١ّ ٖٝض بكؤِض

َٝهٞ ي١ثؿت١، ٠ٚ١٥ٟ ن١َن ي١ 251بؤت١ ) َٝؿـٓٝاضٟ    3( سٝه١ُت ٍَ تاظ٠ ٥ٝـ ١٥نات ن١َ١ زاٖاتٞ، بؤٜـ١ ث غا
َٟ؟ ز٠ّٚٚ، َٔ ن١ ) َٟ ٚ بؤ ٠ٚ١٥ ١ْنط ( غـاَي١  11( غاَي١ ١٥ْساّ ت١غذًِٝ ٠ٚ١٥ )١ٜ11ن١َِ ٠ٚ١٥ ٖٝض ْاطؤِض

   ٟ ن١غـ١، بــؤ غـعاّ ٥ــ١ز٠ٟ؟ بـؤ ثاض٠نــ١ٟ َـٔ ظٜــاز      3، 2 ثـاض٠ ٥ــ١ز٠ّ، ٠ٚ١٥ْـس٠ ثــاض٠ّ زا٠ٚ ب١ؾـٞ تــ١قاعٛز
َٝت٠ٚ١، ١٥ٚا١ْٟ تاظ٠ ٖات١ْٚٛ ثاض٠ بس٠ٕ ٚ ٠ٚ١٥ٟ  ، ١٥11ن١ٟ؟ ت١ق١ٚض ١٥ن١ّ ١َبس١٥٠ن١ بع٠بت ع١نؼ ب

٢َٝ ن١ّ به١ٟ، نْٛه١ ٠ٚ١٥ْس٠ َٛؾاض٠ى ب٠ٚٛ،يـ١ غـٓسٚم، ْـاظاب     15 َٞ ي َٜص١ٜ٠ى ١٥ب غاَي١ ثاض٠ ١٥زات ب١ ِض
١َُٝ، خؤ ١َ١٥ َـٛظ٠ف ْٝـ١ ثـاف    سٝه١ُت١ن١ ن١ٝ؟ خؤظط ٍَ بـ٠ٚٛ بـ١ َٛزٜطعـاّ      ١15 ؾ١ضح نطابا بؤ ٥ غـا

سٝه١ُت ي٠ٚ١ ن١ٝ غ١ٜطٟ غعازاْٞ ١٥ٚ ن١غـ١ٟ ظٜـاتط    زاٖاتٞ ظؤض٠ ١٥ٜٚن تاظ٠ ت١عري ب٠ٚٛ، ِضاتيب ن١َ١،
ــ١ض          ــ١اَلّ ٖ َٝيَن، ب ــ ــؤٟ سي ــٛ خ ــطز ٠ٚن ــٓٝاضّ ن َٝؿ ــ١ ث ــٓسٚم، بؤٜ ــ١ غ ــ٠ٚٛ ي ــساض ب ــط ب١ؾ ــٞ ت ــ١َٛٚ ن١غ ــ١ ٖ ي

اْهاض١ٜى به١ٜٔ تها ١٥ن١ّ ١ٜى، زٚٚ، ١ٜى يـ١َٔ ثػـجؤض تـط بـٔ ٥ـ١ّ ١َبس٥٠ـ١َإ بـؤ ؾـ١ضح بهـ١ٕ، ٚ          طؤِض
َُٝـ١ف بـ١ َـ١ْتٝل ٥ـ١ّ طؤِضٜٓـ١ بهـ١ٜٔ، ٥ـ٠ٚ١ٟ         211بهـ١ٕ بـ١    111نؤٕ ١٥ٚإ س١قٝإ ب١خؤٜإ زا  ٥ ،

َٞ، ْـ١ى      َٞ، َٛناؾ١٥١ٟ بهـ١ٜٔ، ١٥طـ١ض ض٠َـعٜـ بـ ظٜـاز بهـ١ٜٔ    غاَي١ٖاٟ ب١ؾساض بْٛٚٞ ي١ غٓسٚم ظٜازتط ب
       ( َٞ ٍَ ٥ٝؿـِ نطزبـ ٠َٛٝ، طْٛاٖـ١، ١٥طـ١ض َـٔ ٜـاْع٠ غـا َٞ ٠ٚض٥ـ١ططٟ َاْكاْـ١،     451ي١غ١ضٟ ب١ٚ ؾ ( ٖـ١ظاضّ يـ

َٜتـ١           َٟ ٚ غط َٝؿـٓٝاض ١٥نـ١ّ ز٠غـتهاضٟ ْـ١نط َٝو؟ بؤٜـ١ ث ن١نٞ ن١ْس ًَٝؤْٝؿِ زا٠ٚ َاْكاْـ١، بـ١ ض سـ١ق
َٞ ١َْتٝ َٞ، غٛثاؽز٠ْكسإ، سه١َٛت ٠ٚ١٥ٟ ٜٚػت٠ٚٛ، ١ٖض ز٠غتهاض١ٜنٝـ ١٥ب َٞ، غعا ١ْب  كٞ ي١ ثؿت ب

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ١٥ٚ بِط٠ ثاض١ٜ٠ غااَل١ٜ١ْ ناى عبسايػ ّ، ؾ١ضَٛٚ ناى عُاز

َٜع عُاز ستُس سػري:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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َُٝـ١ ز٠غـتهاضٟ يـ١ ١٥غـًٞ ثطؤش٠نـ١ ١ْنـ١ٜٔ، ٠ٚنـٛ خـؤ            ٍَ نـاى عبسايػـ ّ، ٥ َٝيَن،  َٓٝـ ٖاِٚضاّ ي١طـ١ ٟ سيـ
ََٝؿـٛٚتط نـ١ ز٠ْكُـإ ي١غـ١ضزا ٠ٚ١٥ٜـ١ نـ١ سهَٛـ١ت          نْٛه١ ١َبس٥٠ٞ ت١غبٝت نطزْٞ عٝذع ي١ َـازز٠ٟ ث

ٍَ ١٥ٚ ض١ٝ٥٠ّ، غٛثاؽ َٝط٠ ب١ز٠التٞ ٥ٝؿترياى ت١سسٜسٟ نطز٠ٚٚ، َٓٝـ ي١ط١  .ي
 

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 .ؾ١ضَٛٚ ناى د١الٍ
َٜع د ٍ عًٞ عبسار:  ب١ض

َٜ  ع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض
َٝٞ خٝرب٠ ٚ ََٛاض٠غ١ٟ غااَل١ْٜإ زاٖاتٝـإ ظٜـاز ٥ـ١نات، ٚ     َٜع٠ضإ ب١ ث َٛالس١ظ٠ن١ٟ َٔ ١ٜ٠ٚ١٥ زٜاض٠ ثاض
ٍَ نـ١َن ٚ ١ٜنػـ١ض         ١َّٝٝ غـا َٟ ٚ ١ّٖ زاٖاتٝإ ن١َ١، ن١نٞ بـ١ ع١نػـ٠ٚ١ يـ١ غـ َٜٔ ١ّٖ نط ١٥ٚا١ْٟ تاظ٠ ز

١ٖظاض ظٜـازٟ   ١ٖ51ظاض ،  ١ٖ51ظاض، ١٥َا١ْٟ ن١  251ب١ ١ٖظاض٠ٚ٠ ب٠ٚٛ  111ب٠ٚٛ ب١ زٚٚقات ٚ ْٝٛ، ي١ 
َٜع٠ض ١ٖٜــ١ نــ١ْس غــاَي١ خعَــ١تٞ ١ٖٜــ١، ََٛاض٠غــ١ٟ ١ٖٜــ١، ٥ٝدتٝكاقــٞ ثــ١ٜا   نــطز٠ٚٚ، ١َعــ١يعًِٝ ثــاض
َٞ، ب١اَلّ نؤ١ْنإ ثاض١ٜ٠نٞ تاظ٠ ٠ٚض١٥ططٕ، ي١ب١ض  نطز٠ٚٚ، ي١ٚا١ٜ١ْ ٥ذٛضٟ َٛساَاتٞ تاظ٠ ثاض١ٜ٠نٞ ن١ّ ب

َٝؿٓٝاض ١٥ن١ َٟ ي١ ١َغ١ي١ٟ زاٖات ٚ خع١َتٞ غااَل١ْ، غٛثاؽ٠ٚ١٥ ث َٝسان٠ٚ١ْٚٛ بهط  ّ ث
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ٖاش٠ خإ
َٜع ٖاش٠ غًُٝإ   َؿطؿ٢:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝبٝٓـِٝ ١ٖٜـ١، نــْٛه١ ٥ـ١بٝٓري نـ١ ١َب١ًغــ١نإ ب١ضاغـك ظؤضٕ، ١َغــ١ي١ٟ         َٓـٝـ ي١غـ١ض ١َب١ًغــ١نإ ت

َٜٝٛػـت   ب١ز ٠ٍ ٥ٝؿترياى ٠ٚنٛ ٖاٚناضاب باغٝإ نطز، ب١تاٜب١تٞ ١٥ٚا١ْٟ تاظ٠ ١٥ن١ٓ ْاٚ غـ١ْسٜهانإ، ٚا ث
٠ٚ١َٜٓ ب١ٚ ١َب١ًغا١ْٟ زاْطا٠ٚ، ٚ ب١تاٜب١تٞ ٠ٚ١٥ٟ ٖاٚناضاْٝؿـِ باغـٝإ نـطز يـ١      َٝسابكِط ١٥نات ن١ ناٟٚ ث

ََٝـٛإ )ا( ٚ )ب(  ١ٖظاض ظٜـاز نـطا٠ٚ، بـ١اَلّ يـ     51)ب(٠ٚ٠ تا ٥اخري ْٛقت١ ٠ٚ١٥ ١َٖٟٛٚ  ٖـ١ظاض ظٜـاز    ١151 ْ
َٝؿـٓٝاض ١٥نــ١ّ يـ١ )ع( ٠ٚ٠ )      َٟ تــا ٥ــاخري  51( ، )51نـطا٠ٚ، ْــاظاب سٝهُـ١ت يــ٠ٚ١ نـ١ٝ؟ بؤٜــ١ ث ( ظٜــاز بهـط

 ْٛقت١، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٝؿ١ٚا  ؾ١ضَٛٚ ناى ث
َٝؿ١ٚا تٛؾٝل: َٜع ث  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ٚ َِٝ َٝط٠ ١ْٝ، ْاناض ٥ـ١ٚ ثطغـٝاض٠ ٥اضاغـت١ٟ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ ١٥نـ١ّ       َٓٝـ ث ١َٜٓضٟ غ١ْسٜها ي ا١ٜ، زٜاض٠ ْٛ

ٍَ ٥ـ١ٚ ز٠غـت١ٜ١ زاْٝؿـتٕٛٚ نـ١ غ١ضث١ضؾـك ٥ـ١ٚ غـٓسٚق١ ١٥نـ١ٕ، ٥ـ٠ٚ١ٟ نـاضٟ               َٝٝـ١ٟ ٥ـ١ٚإ ي١طـ١ ب١ٚ ث
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  ٖ َٜع٠ض ١ٜ١ٖ ٥ٝـ ظؤض باؾٞ ١ٜ١ٖ،  زاٖـاتٞ ظؤض باؾٝؿـٞ  َٞ ثاض َٞ ١٥ظاْ َٜع٠ضا١ٜتٞ نطزب َٜع٠ضٜـ   ثاض ١ٜـ١، ثـاض
َٞ، بؤ١ٜ ١٥ٚ ثاض٠ٟ زاْطا٠ٚ ب١ؾساضٟ نطزْٞ  َٝهٞ ١٥ٚتؤٟ ١ْب َٝو زٚٚ ز٠عٛا ١ْبٝيَن، زاٖات ١ٜ١ٖ ِض٠ْك١ ي١ غاَي
َٝـط٠           َٝٝـ١ٟ ٖـ١َٛاضٟ ز٠َٚٚـِ غـ١ٜط نـطز٠ٚٚ بؤٜـ١ ثطغـٝاضّ ي َٟ، َٔ بـ١ٚ ث َٜع٠ضإ ٠ٚض١٥طري غااَل١ٜ١ْ ي١ ثاض

ٖـ   ١َٛاض٠ف بهـ١ٜٔ ٥ـ١بٝٓري دٝـاٚاظٟ ظؤض ١ٖٜـ١ يـ١ زٜـاضٟ       ١ٜ٠ٚ١٥، ١٥ط١ض غ١ٜطٟ ١َٖٛاضٟ ز٠ّٚٚ ٚ ٥ـ١ٚ 
نطزْٞ بِط٠نإ، ثطغٝاضٟ َٔ ٠ٚ١٥ٜـ١ َـ١ْتٝل ٚ َٛبـ١ِضٜط نـ١ٝ بـؤ ظٜـاز نطزْـٞ ٥ـ١ٚ بـِط٠؟ بـؤ صيْٛٚـ١ يـ١             

َٝػـتا بـ٠ٚٛ بـ١ )   ١ٖ31َٛاضٟ ز٠ّٚٚ ) ٖـ١ظاض٠   41( ٖـ١ظاض زٜٓـاض، ؾـ١ضعٞ )ب(    211( ١ٖظاض زٜٓاض٠، ب١اَلّ ٥
( ٖـ١ظاض، )ٙ(  351( ٖـ١ظاض٠ بـ٠ٚٛ )  61( ٖـ١ظاض، )ز( ) 311( ١ٖظاض٠ ب٠ٚٛ بـ١ ) 51( ٠، )ز( )251ب٠ٚٛ ب١ )

( ٖــ١ظاض زٜٓــاض، ب١ضاغــك 451( ٖــ١ظاض٠ بــ٠ٚٛ بــ١ )75( ٖــ١ظاض زٜٓــاض، )ٚ( )411( ٖــ١ظاض٠ بــ٠ٚٛ بــ١ )71)
َٞ ٚ ز٠ْكٞ بؤ بـس٠ّ؟،  َٞ ب َٟ بعاب ١َْتٝل ٚ َٛب١ضٜط بؤ ١٥ٚ ظٜاز نطز١ْ ن١ٝ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ق١ْاع١ه ث ٚ١َ١٥ 

 غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 قباح زنتؤض ؾ١ضَٛٚ
َٜع ز.قباح ستُس صتٝب:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َِٝ َٓٝـ ٚ  نطزْٞ ظٜاز ٚا١ٜ ث ٞ  ١َب١ًغاْـ١  ٥ـ١ َٞ  ٜـ١عين  ظاْػـت١ٝ،  ٚ ٚضز ١َغـ١ي١ٜ١ن ٞ  ٥ـ١ب ٞ  ١َبٓاٜـ١ن  عًُٝـ

،َٞ َٜو ١ٖب َٞ، ١َعكٛي١ٝتٞ ي١ دؤض َٝساب َٜو بؤ ال١ٜن٠ٚ١ ي١ نْٛه١ به١ٜٔ، ظٜاز ِض٠ق١ّ ١َْٞب ٠ٚ١٥ ١ٖض ت  ي١ ب١عع

َٞ َٛسا١َٝنإ َٜهٞ ب١ ١٥ب ٠َٛٝ ب١ٚ ن١ قٛضغا١ٜٝى ٚ ططإ باض َٟ ظٜاز ي١غ١ض ثاض٠ٜإ ؾ ٛ  بهط  يـ١  ٥ٝؿـترياى،  ٠ٚنـ

َٟ بؤ تطٜؿ٠ٚ١ ال١ٜنٞ َٞ،  ٥اغإ ظؤض ض٠ْك١ َٛساَٞ ١ْٖس َٟ  نـاض  ١٥طـ١ض  بؤٜـ١  بـ ٞ  بهـط ٞ  ٥ٝؿـترياى  بـ١ز٠ي َٜهـ  بِط

َٞ،  َٛس١ز٠ز ٚ  ٝتغاب ٟ  بـ َٟ  ١٥طـ١ض  ٥ـ١ٜٚن َٝع  غـٓسٚق١ن١  بتـ١ٚ ٟ  بـ١ٖ ٞ  ِضٟٚٚ يـ١  بهـ١ َٞ،  َايٝـ٠ٚ١  ٥ُٝهاْـات  بـ

َٝو َٟ ْٝػب١ت َٝٞ ب١ زابٓط ٞ  بـ١  ٚ ز٠ضاَـ١ت  ث َٝـ ٞ  ث ّ  بـ١طؤتط٠  ١٥طـ١ضْا  ؾ١خكـ١ن١،  ٥ُٝهاْـات َٟ  ظٜـاز  ِض٠قـ١  بهـط

ًَٞ ب١ضاغك َٜط ١٥خات١ ت١عس١ًٜن١ف ١٥غ َٞ ١َ١٥ ١ٜعين ثطغٝاض٠ٚ٠، ش ٞ  ب١ ١٥ب َٜه ٕ  غـ١ض٠ظ ٟ  ؾٝعًـ١  ٥ٝكتٝكـاز

َٞ ثؿت٠ٚ١ٝ ي١ ١ْؾعٞ ٕ  بهـات،  َٛسا١َٝنإ ١َٖٛٚ نٝين ب١ خع١َت ٠ٚ١٥ٟ دٝاتٞ ي١ ١ٖب َٞ  ظ٠ض٠ضٜـا  بـسات،  يـ

 غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 خإ ْاغو ؾ١ضَٛٚ
َٜع ْاغو تٛؾٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜ ٠ٚ١٥ٟ ي١ب١ض ٠َٛٝض َٝٞ ١َغ١ي١ٕ ي١ب١ضز٠غت ١ْٝ هُإث ًَ َٝٞ ب١ ب ٟ  ١٥ٚ ث ٕ  زاٖاتـ١ َٜع٠ضا ٕ  ثـاض َٟ،  ز٠غـتٝا  ١٥نـ١ٚ

ٍَ ١ٜ١ٖ، ١ٜٚ١ٖٟ َٛد١ض٠ز ١ٜ١ٖ ٚا َٛساَٞ نْٛه١ ب٠ٛٝٓٝ، ق١ظ١ٜٟ ن١ْس َٝج١ِض غا َٞ ت  ْـابٝينَ  ق١ظ١ٜ١ٜى ١٥ب

َٝت١ ٠ٚ١٥ٟ بؤ  قػـ١  طؤتط٠ف ب١ تط٠،طؤ ب١ نطا٠ٚ نؤٕ ٠ٚنٛ ١ََٖٛٚإ ١َدبٛضٜٔ ٚ بؤٟ، زاٖات ١َغس٠ضٟ بب
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َٝك١ٟ ٠ٚ١٥ٟ ب١ضاغك ب١اَلّ به١ٜٔ، ١ًَٝن١  ثـطؤش٠  ن١ بٛٚ ٠ٚ١٥ بٛٚ َٔ غ١ضصتٞ د  (211) بـ١  ٖـات٠ٚٛ  نـ١  ١٥غـ

َٝو بؤ ٖات٠ٚٛ ١ٖظاض َٞ تا ١٥نات ت١خ١ضٚز تاظ٠ ن١ ن١غ ٍَ، غ َٞ  بـؤ  قٛضغـ١  ظؤض ١َ١٥ ١٥ظاْري ١ََٖٛٚإ غا  ٜـ١ن

َٝت١ ٚ ١٥نات ت١خ١ضٚز تاظ٠ ن١ َٜع٠ض، ١٥ب َٞ بسات ١ٖظاض (211) ثاض ٍَ، غ  ٖـ١ظاض،  (251) ب١ بٝه١ٟ زٚاتطٜـ غا

ٞ  ن١ ١٥ن١ّ ٜاغاٜٞ يٝص١ْٟ ضان١ٟ ثؿتكريٟ َٔ ٠ٚ١٥ ي١ب١ض ّ  زاٚا ٚ ٖـ١ظاض،  (111) بـ١  نطزٜٚٚـ١ت ّ  ١٥نـ١  َـازا

ٛ  َازاّ ١ٖظاض، (111) ب١ ب٠ٚٛ ٠ٚ١٥ ٞ  ٚه ٠ٚنـ َٜه َٝـ٠ٛض ٕ  ث ٟ  ْٝـ١،  ز٠غـت  ي١بـ١ض  ١َعكٛيٝؿـُا ـ  ٥ـ٠ٚ١  ز٠َٚٚـٝ

َٜت١ َٞ ؾت ع١ٜين ب١ضاغك نْٛه١ ١ٖظاض، (211) بهط ٍَ غ َٝٓر بؤ غا َٝؿتإ غاَيٝـ ث  ١ْٝ، ٠ٚ١٥ْس٠ زاٖات١ن١ٟ ٖ

َٝؿ١ّ ظؤض تط ٠ٚ١٥ٟ ٥ٝن ّ  ي١ط١َيٞ، ١ْٝ ن ٚ  بـ١اَل َٝـٓر  ٥ـ١ ٟ  ث ّ  غـاَي١ ٟ  ١ٜنـ١ ٟ  ثؿـتكري ٞ  يٝصْـ١ ّ  ٜاغـاٜ  نـ١  ١٥نـ١

َٞ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ن١ّ زاٚا ٚ (،111) بؤ ١ٖظاض (211) ي١ ن١َبؤت٠ٚ١ ٍَ غ َٝٓر بؤ غا  ١ٖظاض٠ٚ٠ (251) ي١ غاَي١ن١ف ث

َٟ  ١ٖظاض (211) ب١ بهط
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 عبسايطظئ ناى ؾ١ضَٛٚ

َٜع عبسايطظئ سػري ابابهط:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ٍَ ٖاِٚضاّ َٓٝـ ب١ضاغك ٚ  بـؤ  ن١ٝ؟ َازز١ٜ٠ ١٥ّ نطزْٞ ١َٖٛاض ي١ ١َقػٛز ن١ ض٠ؾٝكاب ي١ط١ ٚ  ض٠ٜـ١ ثا ٥ـ١  بـ١

١ٜ٠َٛٝ َٝؿنٜـ ن١ ١ٜعين ١٥نات؟ ظٜاز ؾ ٞ  نـ١ؽ  بـٛٚ،  باؾن ظؤض ١ٖبٛٚ، خؤٟ ٠ٚنٛ ثطؤش٠ ١٥ّ ١ٖب٠ٚٛ ث  طًـ١ٜ

ٚ  يـ١  ١ٜعين ١ْبٛٚ، ي١غ١ض ـ  ٚ ١َسه١َـ١  ْـا ٞ  نـ١ؽ  َٛساَٝـ١ناْٝ َٝػـتا  ْـ١بٛٚ،  طًـ١ٜ ٞ  ي١ٚا١ْٜـ١  ٥  ظؤض طًـ١ٜ

،َٞ ٞ  ١َٖٟٛٚ َاززا١ْ ١٥ّ خؤ٠ٚ١ٜ ي١ ٖات٠ٚٛ غ١ْسٜها١ٜ ١٥ّ ن١ٝ ١َقػ١زٟ ١َ١٥ ١ٖب  ظٜـاز  ٥ـ١نات،  ثـاض٠  باغـ

ٞ  نـٞ،  ْـاظاب  ٚ نطزٕ َٞ  نـ ٞ  ٥ـ١نات؟  ثـ َٞ  ١َؾـطٚع َٞ؟  ثـ ٟ  ٜـ١عين  زا٥ـ١ْ َُٝـ١  بـؤ  نـ١ٝ  ١َقػـ١ز  ْٝـ١؟  ضٕٚٚ ٥

َٟ ١ٜ١ٖ؟ عٝذعٟ َٝهٞ ١ٜ١٥ٚ َٞ ٥ٝؿ َٟ بؤ بهات؟ ث ١ٜ٠َٛٝ ب١ٚ ١ٜ١٥ٚ ّ  زاٚا َٛسـاَٞ؟  ي١غـ١ض  بهـات  ظٜازٟ ؾ  ١٥نـ١

َٝيَن، خؤٟ ٠ٚنٛ  غٛثاؽ سي
َٜع ز  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-.اضغ ٕ باٜعب١ض

 خإ طَٛيٝعاض ؾ١ضَٛٚ
َٜع طَٛيٝعاض قازض امساعٌٝ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٔ ٍَ ٕ  ي١ غااَل١ْ ن١ ٥ٝؿتريان١ٟ ب١ز٠ٍ ١٥ٚ ٠ٚ١٥ّ ي١ط١ َٜع٠ضا َٟ  ثـاض ٟ  بـ١  ٠ٚض٥ـ١طري ٟ  ثـ١ِٜط٠ٚ ٟ  ْـاٚخؤ  ز٠غـت١

َٟ، غٓسٚق١ن١ َٜهبدط َٜٝٛػـت  ِض َٝـط٠  ْانـات  ث َٜـ  ٜاغـا  بـ١  ي ٟ  ص٠نإِض َٟ،  زٜـاض  ٚ بْٛٚـ٠ٚ١  بـ١ضظ  ض٠ْكـ١  نـْٛه١  بهـط

َٞ ناضٜك١ض ثاض٠ ْطخٞ زاب١ظٜين َٜت غااَل١ْ ٥ٝؿتريان١ٟ ب١ز٠ٍ ١٥ٚ ي١غ١ض ب َٝكري ٚ ١٥زض َٞ، د  غٛثاؽ ْاب
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ١ٖٚضاَٞ عُط ناى ؾ١ضَٛٚ
َٜع عُط قسٜل ١ٖٚضاَٞ:  ب١ض
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
ــ١ٜطٟ ض١٥طــ١ ــ١ٜٔ ثطؤش٠نــ١ ٖــ١َٛٚ غ ــازز٠ٟ ٖــ١ض٠ٚنٛ به ــٛٚ َ َٝؿ ــٞ نــ١ ث ــ١ض ز٠ْك ــتٝسا زضا، ي١غ ــ١ٚ ي١ضاغ ٥ 

 بـ١  ن١ ١٥نات ناض٠غ١ض ساي١ت زٚٚ عٝذع، نطز٠ٚ١ْٟ ثِط بؤ ث٠ٜٛ١ْسٜساض٠ ١٥ٟٚ تاٜب١ت ب١ ٖات٠ٚٛ ت١عس١ًٜٟ

َٞٝ ٞ  ٖـ١شَاض  بـؤ  نطاٚ ت١ضخإ ثاض٠ٟ ١ٜ٠ٚ١٥ ١ٜن١َٝإ ١٥نات، ظٜاز ثطؤش٠ ١٥ّ ث  بـ١  ٥ـ١نات  خا١ْْؿـٝين  نطزْـ

ــو، ٖــ١ض بــؤ (7111) َٝ ــ١تٞ ٜــ١ى، ٥ــ٠ٚ١ َاْك َٝؿــٛٚتط نــ١ ١٥ٚاْــ١ٟ بــؤ ز٠ّٚٚ ساَي  بــ١ نطابــٕٛٚ خا١ْْؿــري ث

ٍَ سه١َٛت بؤ١ٜ زٜٓاض، ١ٖظاض (4111) َٜع٠ضإ غٓسٚقٞ ي١ط١ َٞ ١٥ط١ض٠ٜإ ١٥ٚ ٥ُٝها١ْ ثاض ٕ  عٝذع ن١ زاْاب  ٜـا

َٝٓإ َٝٞ ب١ ١٥ٚزاتِضٚ ن١ نطز١ْ ظٜاز زٚٚ ١٥ٚ ١ْتٝذ١ٟ ي١ نٛضتٗ َٜعإ بؤ١ٜ ت١عس١ًٜ، ١٥ٚ ث َٝػتا ب١ض ١َُٝ ٥  ي١ٚ ٥

َٝتٝـإ،  خؤٜإ ١٥ٚإ ٜإ ب٠ٚٛ، ِض٠ظا١َْسٜإ ن١ غٓسٚقٝـ ال١ٜٕ ي١ ٚ سه١َٛت ال١ٜٕ ي١ ٖات٠ٚٛ ثطؤش٠ٟ  ْاضزب

َٝو ١ٖض ١٥ط١ض َٝٓإ ٠ٚ١٥ به١ٜٔ طؤِضٜٓ َٝٓإ ٚات١ ١٥ن١ٜٔ، ظٜاتط نٛضتٗ ٟ  نٛضتٗ ٔ  قٛضغـن  سهَٛـ١ت  بـاض  ،١٥نـ١ٜ

٠ٚ١َُٓٝ، صي١ْٚٛ ١ٜى َٜعإ ن١ ١ٜن١ّ بطط١ٟ بؤ ت١ْٝا ١٥ٖ ٟ  ي١ ب١ض ٞ  يٝصْـ١ ٕ  ٜاغـاٜ َٝؿـٓٝاضٜا  (211) نـطز٠ٚٚ،  ث

َٝو بؤ زٜٓاض٠ن١ ١ٖظاض َٟ غاَي ١َُٝ ١٥ط١ض زٜٓاض، ١ٖظاض (111) ب١ بهط  ٠ٚضطـطٜٔ،  صيْٛٚـ١  بـ١  ن١ؽ ١ٖظاض (11) ٥

َٝهساْٞ َٝو زٜٓاض ١ٖظاض (211) )×( به١ٜٔ، ي ٚ  ٖـ١ظاض  (111) بـ١  نـطزت  ١٥طـ١ض  بـ١ؽ  ٥ـ١نات،  ١َب١ًغ  نـات  ٥ـ١

َٞ ن١َن زٜٓاض ًَٝاض (11) ْعٜهٞ َِٜ سه١َٛتٞ ي١غ١ض عٝذع ٚات١ غٓسٚق١ن١، زاٖاتٞ ي١ ١٥ب  ١٥ن١ٟ، ظٜاتط ١ٖض

َٝؿٓٝاض بؤ١ٜ َٝيَن، ٚا ٖات٠ٚٛ نؤٕ ثطؤش٠ن١ ١٥ن١ّ زاٚاف ٚ ١٥ن١ّ ث  غٛثاؽ سي
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 عبسار ناى ؾ١ضَٛٚ
َٜع عبسار ستُس اَري:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

١َُٝ ١ٜن١ّ، ٖؤناض، نٛاض ي١ب١ض ١٥ن١ّ ٜاغاٜٞ يٝص١ْٟ ضا١ٜٟ ي١ٚ ثؿتكريٟ َٝؿن ٥ َٝكري بِطط١ٜ١نُإ ث  نـ١  نطز د

َٝؿٛٚتط قاْْٛٞ ي١ َٝت١ ي١غ١ض٠تا ١َساَٞ زا، ث َٝت١ َٛسا١َٝى ١ٜعين ز٠ٚاضت٠ٚ١، ١٥ن  ات،ْان ٥ٝـ زٚضات، ١٥ن

َٞ ٥ٝؿتريانٞ ١ٖظاض (211) غااَل١ْ ٠ٚ١٥ف غ١ض٠ضاٟ تؤ َٜهٞ ١َ١٥ ٠ٚضططٟ ي  بـ١  ز٠ّٚٚ، ١َساَٞ، بؤ قٛضغ١ باض

 ٞ َٝـ ٞ  ث ٞ  َـ١ز٠ْٞ،  َٛضاؾــ١عاتٞ قـاْْٛ ٚ  غــ١ض٠تاٜٞ َٛسـاَ َٝٓـسضا َٞ  ِضاٖ  ٚ ببــٝيَن، ز٠عٛاٜـ١ى  ٖــ١َٛدؤض٠ ْـاتٛاْ

َٞ ١ٖض٠ٖٚا ٞ  ٠ٚ١٥ف ببات، ؾ١ضٜهات بؤ ت٥١ٝس ْاتٛاْ ٞ  ٥ـ٠ٚ١ف  زٚاٟ ٚ بـؤٟ،  زاٖاتـ١  طٟتـ  ١َغـ١ي١ٜ١ن  َٛسـاَ

ٞ  ١ْٝ، ْاغطاٚ ي١غ١ض٠تازا ٕ  بؤٜـ١  ِضاْـ١ٖات٠ٚٛ،  ثٝؿـ١ن١  ي١غـ١ض  َٛسـ١ز٠ز٠،  عٝ قاتـ١ناْ ٞ  ناْػـ١نا  ي١بـ١ضز٠َ

َٝٓطاٚزا َٛساَٞ َٜٝٛػت١ بؤ١ٜ ن١َن٠، ظؤض ي١غ١ض٠تا ِضاٖ َٜو ب١ قا١ْْٛن١ف ث َٜتـ٠ٚ١  دؤض َٜصض  ٚ ساَيـ١ت  نـ١  زابِط

َٝٓط َٛساَٞ ظٚضٚؼي ٚ  ي١ب١ض اِٚضاٖ َٟ،  نـا ٞ  بـ١ضاٚضز  بـ١  بكـري ٞ  بـ١  نطزْـ ٞ  نـاضا،  َٛسـاَ َٞ  زٚاٟ َٛسـاَ ٍَ  غـ  غـا

َٞ َٞ، ْاغطاٚتط ببٝين، ز٠عٛا١ٜى دؤض٠ ١َٖٛٚ ببات، ؾ١ضٜهات بؤ ت٥١ٝس ١٥تٛاْ  ١٥نات، ت١ٚاٚ ؾت ٚ ز٠ٚضات ١٥ب

َِٝ َٔ بؤ١ٜ َٝٛاظ٠ٟ ١٥ٚ ٚا١ٜ ث ٞ  نـطز٠ٚٚ  ٥اَاز٠ٟ ٜاغاٜٞ يٝص١ْٟ ؾ َٜٓس٠ٚ١ْٜـ١ن ٝـ  خٛ ـ  بـؤ  ١ٚاقٝع ٟ  ٚ ٥ـٝ  نـاض

َٜع٠ضا١ٜتٞ َٟ، ثؿتكريٟ ٖٝٛازضاّ ٚ زضٚغت١ ١َب١ًغ١ ١٥ّ نطزْٞ زٜاضٟ ٚ ثاض  غٛثاؽ بهط
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
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 ٜاغاٜٞ يٝص١ْٟ ؾ١ضَٛٚ
َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
١َُٝ ٥ ٍَ َٜعَإ ي١ط١ َٜع ١٥ٚ ١َٖٛٚ بريٚبؤنْٛٚٞ بؤ ض ٟ  زٜـاض٠  ا١ْ،ب١ض ٚ  خـ١شتؤض ٚ  بـؤ  بـٛ ٟ  بـؤ  ٜاغـا١ٜ  ٥ـ١  ٥ـ٠ٚ١

َٞ، ثِطتط نِطٚ ظٜاتط ١َُٝ ب َٝؿٛٚ َازز٠ٟ ي١ باؽ بٝسا١ٜت٠ٚ١ ي١ ٥ ٚ  سه١َٛت بؤنٞ ٥اٜا ن١ نطا ٠ٚ١٥ ي١غ١ض ث  ٥ـ١

َٝت١ بهات٠ٚ١؟ ثِط عٝذع٠ َٝهٞ ١٥ب َٝٓا٠ٚ بؤ ت١بطٜطاتٝإ ٚ سه١َٛت ؾاْٞ ي١غ١ض ظؤض ١٥ضن  َازز٠نـ١  ١ٖضن١ْس ٖ

َٝ ز٠ْكٞ َِٝطٚاْري ب١ ب١اَلّ ٓا،ٖ ٚ  بؤ ت ٟ   ٥ـ١ َٜع٠ض  ي١غـ١ض  بِطاْـ١ ٟ  زاْـطا٠ٚ،  ثـاض َٜع٠ض ٚ  ثـاض َٞ  بـ١  تـ١ٚا  ١َضس١يـ١  غـ

َٞ تا ١٥ِضٚات َٞ ز٠عٛاٟ بتٛاْ َٞ ي١ َٛساَٞ ببٝيَن، ْطر ت١سسٜسٟ ب َٞ ب١ زٚاتط َٛت١َ١ض١ٜٓ، ١ٜن١َسا غاَيٞ غ  غ

َٝت١ تط غاَيٞ َٝتـ١  زٚاتـط  ََٛاضٜؼ، ١٥ب ٛ  َٛغت١ؾـاض،  ١٥ب ٟ  عبـسار  ىنـا  ٠ٚنـ َٝـسا  ٥ٝؿـاض٠ ٟ  بـ١  ث َٜط٠ ٞ  طـٛ  قـاْْٛ

ٟ  بـ١  ٚ ١َز٠ْٞ، َٛضاؾ١عاتٞ َٜط٠ ٟ  طـٛ ٕ  ٜاغـا َٜع٠ضا ٞ  ثـاض َٝتـ١  بٝساٜـ١ت  َٛسـاَ ٞ  ١٥ب ٟ  َٛسـاَ ٚ  ْٝـ١  بـؤ  ٖـ١َٛ

ٞ  ٚ غــ١ض ١ٜ١َٓٗٝنــ١  َٛساَــات  َٝٗٓــ١ٟ نــْٛه١  بؤنــٞ؟ بــبيَن،  ز٠عٛاٜــ١ى َٞ  خــ١َيهٞ َــاَي َٟ،  ثــ َٝط  ١٥غــج

َٝسا١ٜ، ١َغ٦ٛي١ٝتٞ َٜت١٥١ خ١َيو َاَيٞ ت َٜط ن١ٚ َٝؿتإ ٠ٚ١٥ٟ سٛنُٞ ب١ َٛسا١َٝ ١٥ٚ نات١ ي١ٚ ز٠غت١اَلتٞ، ش ٖ 

َٝؿتإ ٠ٚ١٥ سٛنُٞ ب١ ١ْٝ، خس١َٟ  نـطا٠ٚ،  ت١سسٜـس  بؤٟ بؤ١ٜ ١ْٝ، ظؤضٟ ٥ُٝهاْٞ ٚ ١ْب٠ٚٛ ز٠عٛا زاخًٝٞ ٖ

َٟ ٚ  ٚ ؾـ١ضٜع١  ٚ ت١سكٝل ٚ د١ْٛح ز٠عٛاناْٞ ت١ْٝا َٛت١َ١ضٜٔ َٛساَٞ ١٥نط ٟ  ٥ـ١ ٞ  نـ١  ز٠عٛاٜاْـ١  ١َبًـ١غ

 ٞ ٚ  تــا ْٝـ١،  ظٜــاتط زٜٓـاض  ٖــ١ظاض (151) يـ١  َـاي َٞ  ببــٝيَن سـ١ز٠  ٥ـ١ ٟ  ١٥طــ١ض ٥ـ١ب َٞ  ٟ %11 يــ١ ٥ذـٛض َٝين، يـ  بػــ

١َُٝ بؤ١ٜ ن١َ١، ظؤض ٥ذٛض٠ن١ٟ ١َُٝ ن١ بِطا١ْٟ ١٥ّ نطز٠ٚٚ، ت١سسٜس بِط٠ناصيإ ٜاغاٜٞ يٝص١ْٟ ي١ ٖاتٜٛٚٔ ٥ ٥ 

ٍَ ٥ٝػتٝؿاض٠َإ  نطز٠ٚٚ ت١سسٜسَإ َٜع٠ضإ ١ْقاب١ٟ ي١ط١ ٍَ ١٥ٚاْٝـ طز٠ٚٚ،ن ثاض َٜع٠ض٠ناْٞ شٚٚضٟ ي١ط١  ثاض

ٕ  نٛضزغتإ ٞ  نـطز٠ٚٚ،  زاْٝؿـتٓٝا ٞ  دـ١ْاب ّ  ث١ضيـ١َإ،  غـ١ضؤن  بـ١  نـطا٠ٚ  ظٜـاز  نـ١  نطاٚاْـ١  ت١سسٜـس  بـِط٠  ٥ـ١

ًَسا ي١ خؤٟ ١َضاسٌٝ ١َُٝ ب٠ٚٛ، (211) بسا١ٜت ستاَٞ بؤ ١٥غ َٝهٞ عبسار ناى (،111) ب١ نطزَٚٚا١ْ ٥  ت١غيٝش

َٝت١ زا َٟ، غــَٛع١ٟ ١ٜ١َٓٗٝنــ١ ستاَــات ٥ــ٠ٚ١ ٟزٚا ز٠ٚض٠، ١٥نــ َٟ، خٝــرب٠ٟ ٥ــ١ٚ َٝت١ نــ١ؽ نــ١ّ ٥ــ١ٚ  الٟ ١٥نــ

َٜو ١ٖتا تاظ٠ َٛساَٞ َٟ، تؤظ َٞ ضاظٟ ٥ٝؿ١ناْٞ ي١ خ١َيو ١٥ْاغط ٟ  ٚ ١٥ب َٞ،  ؾـاض٠ظا ٞ  ٥ـ١ب ٞ  خؤؾـ  ثـ١ٜا  ؾـاض٠ظاٜ

َٝؿسا ي١ با ٚشيإ بؤ١ٜ ١٥نات، َٝٔ بؤنٞ بسات، ١ٖظاض (111) با ١ْزات ١ٖظاض (211) ث َٞ  غت١ؾاض٠ن١َٛ ١٥َي  ٥ـ١ب

َٟ ز٠عٛاٜــ١ى َٛغت١ؾــاض٠ َٛساَٝــ١ٟ ٥ــ١ٚ بــسات؟ ٖــ١ظاض (451) ــازٟ، ١َغــ١ي١ٟ ِضؤش٠زا يــ١ّ ٥ــ١طط  ٥ٝكتٝك

١َُٝ نٛضزغتاْٞ ي١ ٥ٝذتُٝاعٞ ٥ابٛٚضٟ، َٝـ ب١ض٠ٚ ٥ ٟ  ١ٖٜـ١  ز٠عـٛا  ن١ّ ن٠ٚٛ، ث ٕ  نـ١ْس  يـ١  ق١ُٝت١نـ١  ًَٝـؤ

َٜو َٜو ًَٝؤٕ غ١ز ن١ْس ٜإ زؤالض َٞ، ن١َن زٜٓاض َٜهٞ ٥ٚ١ ٚاتاٟ ب١ ب َٝت،  بـاف  ظؤض غٛٚز١َْس ٞ  ٥ـ١ب َٜه  ٥ٛدـٛض

َٟ، باف ظؤض َٟ ن١ ١َْس١ٜ غٛٚز ١٥ٚ ق١ز٠ضٟ ب١ ١َؾطٚظ٠ ٠ٚض١٥٠طط َٟ،  ظٜاز غٓسٚق١ن١ف ض٠مسٞ ٚض١٦ٜطط  بهـط

َٜع٠ض٠ن١ زٚاتط نْٛه١ َٞ غٛٚز١َْس خؤٟ ثاض َٜهٞ ت١قاعٛز١ٜ، ٖٞ غٓسٚق١ ي١ٚ ١٥ب  ١ٖؾـت  ٚ ًَٝؤٕ تا ت١قاعٛز

َٟ،٠ٚض١٥ط زٜٓاضٟ ١ٖظاض غ١ز ٚ  ط ٟ  ٥ـ١ ٟ  دٝاناضٜـ١ ٞ  نـطا٠ٚ  تٝـا ٟ  ٖـ ٞ  ز٠غـت١اَلتٝا١ْ،  ثًـ١  نـ١  ٥ـ٠ٚ١دتاض  َـ١ساَ

َٝت١ ََٜك ز٠َٚي١تٝؿٞ ز٠عٛاٟ ن١َنٜٔ َٛساَٞ ١٥ب ٞ  ٠ٚ١٥ٟ بؤ ١َب١ًغ١، ن١َنٜٔ ن١ ١٥زض  سهَٛـ١ت  غـ١ضَٚاَي

ٚ  ٟ ٚ  عاَـ١ف  ١َغـ١ًس١ َٜعضا َٞ،  ثـاض ـ  بـ ٟ  نـ١َن  ت٥١هٝـس  بـ١  خـ١َيهٝ َٞ،  ز٠عـٛا ٕ  ٥ـ١ز٠ْ  نَٞٛساَٝــ١ ١َغـ١ي١
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َٟ، دٝٓاٜات ز٠عٛا١ٜنٞ َٛغت١ؾاض  بـ١  ي١ٚا١ْٜـ١  ١ْٝ َٛع١ٜ١ٕ ق١ُٝتٞ ٠ٚ١٥ٟ ي١ب١ض دٝٓا١ٝ٥ ز٠عٛا ١٥ّ ١٥طط

َٜو ًَٝؤٕ ن١ْس َٜو ًَٝؤٕ غ١ز ن١ْس ٜإ زؤالض َٟ،  زٜٓاض ّ  ٠ٚضٜبكـط َٜتـ١  ز٠عٛاٜـ١  ٥ـ١ ٞ  ز٠غـك  ْازض  َٛساَٝـ١ن

ٔ  َٛساَٞ ٥ٝؿترياناتٞ ي١ ١ٜ١ٖ ؾ١ضم بؤ١ٜ َٛت١َ١ضٜٔ، ٞ  بـؤ  َٛت١َـ١ضٜ ٕ  زٚاتـط  ٚ َٛغت١ؾـاض،  َٛسـاَ  خؤٜـا

َٞ غٛٚزٟ َٟ ٚ ٠ٚض١٥ططٕ، ي َٜعإ، به٠ٚ١َ١ تٝهِطاٟ ١َ١٥ٚ ١َُٝ ب١ض َٝؿٛٚ َازز٠ٟ ي١ ٥  سه١َٛت ن١ بٛٚ خ١ػيإ ث

َٝط٠ ب١اَلّ بهات٠ٚ١، ثِط بؤ عٝذع٠ن١ٜإ ِ  ١٥ٜس٠ٕ ن١ خؤٜإ ظؤض٠ٟ ثاض٠ ١٥ٚ ي َٝ  ٚاٟ نـطا٠ٚ،  زٜطاغـ١ف  ٚ ٚاٜـ١  ثـ

َٞ َٟ ي ٞ  ن١ ز ٕ  ٛزٟتـ١قاع  غـٓسٚق َٜع٠ضا َٜٝٛػـك  ثـاض َٞ  نطزْـ٠ٚ١  ثـطِ  بـ١  ث ٕ  يـ١  ْـ١ب  ٥ـ٠ٚ١  ي١بـ١ض  سهَٛـ١ت،  الٜـ١

َٟ، ناٚ ي١ب١ض ْٛقتا١ْ ١٥ٚ زاٚاناضٜٔ  غٛثاؽ بكري
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 .غٝاغ١ زٚا ؾ١ضَٛٚ
 عُط عبسايطظئ عًٞ:

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 بايٓطب١ يًُاد٠ )ايجا١ْٝ : 

   َٔ ايكإْٛ ٚلكسُا نااّللٞ:6  َٔ ايؿكس٠ )ثاْٝا  َٔ املاد٠ )1)لعدٍ ايبٓد 
 ٜطتٛيف بدٍ االغرتاى ايطٟٓٛ َٔ احملاَني سطب َد٠ ايتطذٌٝ ع٢ً ايٛد٘ االلٞ:-1

   َا١٥ ايـ دٜٓاز اذا مل متض ع٢ً لطذًٝ٘ َد٠ ثالخ ضٓٛات111111)-1
 ٠ ثالخ ضٓٛات  َا٥تإ ٚمخطٕٛ ايـ دٜٓاز اذا َكت ع٢ً لطذًٝ٘ َد251111)-ن
   ثالمثا١٥ ايـ دٜٓاز اذا َكت ع٢ً لطذًٝ٘ َد٠ مخظ ضٓٛات311111)-ت
   ثالمثا١٥ ٚمخطٕٛ ايـ دٜٓاز اذا َكت ع٢ً لطذًٝ٘ َد٠  عػس ضٓٛات351111)-خ
   ازبعُا١٥ ايـ دٜٓاز اذا َكت ع٢ً لطذًٝ٘ َد٠ خط١ُ عػس٠ ض41111١ٓ)-ز
 ت ع٢ً لطذًٝ٘ َد٠ عػسٜٔ ض١ٓ ؾانجس  ازبعُا١٥ ٚمخطٕٛ ايـ دٜٓاز اذا َك451111)-ح

َٜع ز.ضاغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٞ ٍَ ن ١َُٝ زا١ٜ؟ ي١ط١ ٞ  ١٥طـ١ض  ب١قٛضبإ، عُط ناى ت١غٜٛت٠ٚ١ خػتُا١ْ ٥ َٝٓا  ز٠ْكـ ٞ  ْـ١ٖ  نطزْـ٠ٚ١  ضٕٚٚ زٚاٜـ

َٞ ٠َٚيا ؾ١ضَٛٚ، به١،  تها١ٜ.. ْاب
َٜع عُط قسٜل ١ٖٚضاَٞ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
١َُٝ َٝو ب٠ٚٛ، ز٠غتُإ ي١ب١ض ١ْم زٚٚ ٥ ـ  ٖـات٠ٚٛ،  سه١َٛت٠ٚ١ ال١ٜٕ ي١ ١ْق َٝهٝ ٕ  ١ْقـ َٜعا ٟ  يـ١  بـ١ض  يٝصْـ١

َٜٝٛػت١ نطز٠ٚٚ، ٥اَاز٠ٜإ ٜاغاٜٞ َٜت١ ١ٖضزٚٚنٞ ث  ز٠ْكسإ بسض
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض



 338 

َٝٓا ز٠ْك٢ ١٥ط١ض باؾ١ َٞ ز٠ْك٠ٚ١، ١٥خ١ٜٓ١ ١٥ٜٚن ب١غ١ضناٚ ١ْٖ ٍَ ن ٚ  زاٜـ١  ي١ط١ ٟ  بـ١ َٜٓسضاٜـ٠ٚ١؟  غـٝػ١  خٛ

ٍَ ن١ؽ (49) َٞ زا١ٜ، ي١ط١ ٍَ ن ٍَ ن١ؽ (13) ١ْٝ؟ زا ي١ط١  نـطا،  ث١غـٓس  ز٠ْـط  ظؤض١ٜٟٓ ب١ ن١ٚات١ ١ْٝ، زا ي١ط١

َٟ ٥ٝؿاض٠تٞ بؤ ٜإ بٛٚ ْا ٚ ٥ا بؤ تؤ ز٠ْكٞ ١ْشاز ناى  تط َازز١ٜ٠نٞ بؤ ؾ١ضَٛٚ بٛٚ؟ ١٥ٚ
َٜع ز.ِضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض

َٜع غ١ض  ؤنٞ ث١ضي١َإ.ب١ض
   َٔ ايكإْٛ ٚلكسُا نااّللٞ:15لعدٍ املاد٠ ) املاد٠ ايجايج١:

  ضبع١ االف دٜٓاز عٔ نٌ غٗس َٔ املد٠ ايتكاعد١ٜ 7111اٚال:خيؿـ ايسالب ايتكاعدٟ ٚحيطب ع٢ً اضاع )
 ٚؾل اسهاّ ٖرا ايكإْٛ ٜٚعت  هلرا ايػسض دص٤ ايػٗس االخري غٗسا ناَال 

١َّٝٝ ثؿـتكريٟ يـ١ ٖـ١َٛاض نطزْـٞ َـازز٠ٟ )         غ١باض٠ت ب١ ضاٟ يٝص١ْ ( 15ٟ ٜاغاٜٞ بـ١ ْٝػـب١ت َـازز٠ٟ غـ
َٜتـ١ زٚٚ بِططـ١ٟ ٜـ١ى َـازز٠، ٚ       َٟ، بهط ٍَ َازز٠ٟ نٛاض٠ّ ٜـ١نبدط َٝؿٓٝاضٟ ٠ٚ١٥ ١٥نات ي١ط١ ١٥نات، ب١اَلّ ث

َٜتـ١ ) 7111) ( ٖـ١ظاض  4111( ٖـ١ظاض، ٚ ٥ـ٠ٚ١ٟ يـ١ َـازز٠ٟ نـٛاض٠ّ ٖـات٠ٚٛ بـاؽ يـ١ )        6111( ٠ن١ف بهط
َٜت١ ) ،ات١٥ن َٟ ٚ بهط َٟ ٚ 3111بِط٠ن١ٟ بكؤِضزض ٠ٚ١َٜٓ، ٚات١ ١ٖضزٚٚ َازز٠ ١ٜنبدط ( ١ٖظاض، بِط٠نإ ن١َبهط

َٜت١ زٚٚ ؾ١ق١ض٠ٟ ١ٜى َازز٠  بهط
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ
َٜع ز.٥اضاؽ سػري ستُٛز:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
١َُٝ ثؿتكريٟ يـ١ ز٠  ٠َٟٛٝ نـ١ ١٥صتَٛـ١ْٞ ٠ٚظٜـطإ ٚ سهَٛـ١ت ض٠ظا١َْـسٟ           ٥ قـٞ َازز٠نـ١ ١٥نـ١ٜٔ بـ١ٚ ؾـ

َٝسا٠ٚ  ث
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ )زنتؤض اظيس، غؤظإ خإ، نـاى عُـط ٖـ١ٚاضَٞ، ٥اٖـ١ْط      َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ١٥ّ ب١ض َٞ ت ن
َٝـ ٥ـ٠ٚ١ٟ قػـ١ بهـ١ٜٔ، يـ١ يٝصْـ١ٟ       َٝؿـٓٝاضٟ ٥ـ٠ٚ١ٜإ نـطز٠ٚٚ ٖـ١ضزٚٚ َازز٠نـ١       خإ(، ب١اَلّ ث ٜاغـاٜٞ ث

ٍَ زا ْٝـ١؟ بـ١ نـؤٟ ز٠ْـط ٜـ١ندطإ،          َٞ ي١طـ١ ٍَ زا١ٜ ز٠غت ب١ضظ بهاتـ٠ٚ١؟ نـ َٞ ي١ط١ َٜٔ ب١ ١ٜى، تها١ٜ ن بهط
 ؾ١ضَٛٚ زنتؤض اظيس

َٜع ز.اظيس ابطاِٖٝ ٠ٚضتٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ  َِٝ باؾـ١ ٖـ١ّ          َٔ ثؿتٝٛاْٞ ي١ ث ١٥نـ١ّ بـ١  نـ١ّ نطزْـ٠ٚ١ٟ بِط٠نـإ، بـ١اَلّ ثـ
  َٞ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ت١ٚظٜح بسات بؤنٞ ثؿتٝٛاْٞ ي١ ن١َهطز٠ٚ١ْٟ ١٥ّ بِطا١ْ نطز٠ٚٚ؟ ٚ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ٥ـ١َي
َٜص٠نـ١ ي١غـ١ض ض ب١َٓا١ٜنـ١؟     َٞ ظٜازٟ ٚ ن١َٞ ِض َٞ بؤنٞ؟ بؤ ٠ٚ١٥ٟ ضٕٚٚ ب َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ سه١َٛت ب ٠ٚنٛ ث

 غٛثاؽ
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َٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ز.اضغ ٕ باٜع ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ غؤظإ خإ
َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

١ًَٕ َٔ ١ْق١ن١ٟ سهَٛـ١ه ٖـ١ض ال ْٝـ١، تـا      َٝبٝين زنتؤض ١٥ظي١زّ ١ٖبٛٚ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥غ َٔ ١َٖإ ت
َُٝـ١ تؤظ   َٜعإ ٥ َٝـ ز٠ْكُـإ زا     بعاب سه١َٛت نٞ ٚت٠ٚٛ ٚ ض٥٠ٞ نٞ ب٠ٚٛ؟ خاَيٞ ز٠ّٚٚ بـ١ض َٜـو ي١َـ١ٚ ثـ

َٞ،          21ب٠ٚ١ٟ نـ١ خـ١َيهٞ ٚا ١ٖٜـ١     َٜـص ٥ـ١ب ٍَ بـ١ض٠ٚ غـ١ض٠ٚ٠، اْؿـار ٖـ١َٜٛٚإ ت١َـ١ْٝإ زض غـاَيٞ   15غـا
َٝو، ٥ٝٓذـا ٥ـ٠ٚ١ يـ١ زٚاٜـٞ      451تطٜؿٞ غ١ٜت١ غ١ض َاْكٞ ) ( ١ٖظاض ١٥زات ب١ غٓسٚقٞ خا١ْْؿٝين ي١ غـايََ

       َٞ َٝـط٠ ٥ـ١َي َٝه١ ي َٓٝ َٜـت ب١ضاَبـ١ض بـ١ نـ َٟ بـعاب          ن١ ز َٞ، َـٔ ١٥َـ١ٚ َٝـو ٚ ١ٖؾـت غـ١ز ظٜـاتط ْـ١ب يـ١ ًَٝؤْ
َٞ يــ١ )  َٜٝــ١ تــؤ ٥ــ١ّ ٖــ١َٛٚ ثاض٠ٜــ١ ٥ــ١ز٠ٟ يــ١ ١ٜنــ١ّ ِضؤش نــ١ َٛت١َــ١ضٜٔ بــ ( ٖــ١ظاض 111ع١زايــ١تٞ ي١نٛ

َٜٓو ٥ـ١ّ نـاض٠ ١٥نـ١ٟ نـ١       َٞ ١٥ّ ناض٠ ١٥ن١ٟ؟ ي١ ؾـٛ َٞ ١٥نات، ١َع١يعًِٝ تؤ ب١ضاَب١ض ن زٜٓاض٠ٚ٠ ز٠غت ث
َٝو ْاٟٚ ١َسه١ٜ١َ١، سا َٞ ؾ١ف ًَٝؤٕ زٜٓاض٠، ٥ٝسٜعاٟ عاّ ؾت َٝٞ ت١قاعٛز ١٥ب نِ ن١َنٜٔ ١َعاف ن١ ث

ٍَ يـ١ بـِطٟ ٥ـ١ٚ نـاض٠ٟ ٥ـ١ٜهات ثـاض٠            ي٠ٚ١ ن١َن٠، َٛسا١َٝى ن١ ب١ ١٥ضى ٚ َاْـسٚبْٛٚٞ خـؤٟ نـ١ْس غـا
َٜعإ ضؤش ب١ ضؤش ططاْٞ باظاِض ٚ شٜإ ناض ١٥ناتـ  ١ غـ١ض  ١٥زات بؤ ت٥١ُري نطزْٞ خا١ْْؿري نطزْٞ خؤٟ، ب١ض

َٝؿـه١ف بـ١ غـٓسٚق١ن١ نـطز٠ٚٚ، خـؤٟ يـ١           َٞ ١٥ٚ تٛاْاٟ ١ٖب٠ٚٛ ٚ ٚظ٠ٟ ٖـ١ب٠ٚٛ ٥ـ١ٚ ثـاض٠ٟ ث خ١َيهٞ، نات
َٟ، ًَٝؤٕ ٚ ١ٖؾت غ١ز ١ٖظاض زٜٓاض ١ٖض  َٜت٠ٚ١ ن١ ت١قاعٛز١ٜنٞ ؾاٜػت١ ٠ٚضطط زٚاٜٝسا س١ق١ بري ي٠ٚ١ بهط

٠ ثاض٠ٜـ١ ْٝـ١، سهَٛـ١ت خـؤٟ     ٖٝض ١ْٝ، َٔ قػ١ّ ي١غ١ض ًَٝؤٕ ٚ ١ٖؾت غ١ز٠ن١ٜ١، قػ١ّ ي١غ١ض ١٥ٚ بـطِ 
َٝػـتا٠ٚ      َٝهٞ ٚت٠ٚٛ، ب١اَلّ قػ١ّ ي١غ١ض ١٥ٚ ١َب١ًغ١ٜـ١ نـ١ يـ١ ٥ َٞ ٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜـ ١َب١ًغ َٝو ١٥َي ١َب١ًغ

َٞ، غٛثاؽ َٝو ٚ ١ٖؾت غ١ز ١ٖظاض ظٜاتط ب َٞ ي١ ًَٝؤْ  ت١سسٜس نطا٠ٚ ن١ ْاب
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عُط ١ٖٚضاَٞ
 َٜع عُط قسٜل ١ٖٚضاَٞ:ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض
َٜـو يـ١ ع١زايـ١تٞ    7111َٔ زاٚاٟ ٠ٚ١٥ ١٥ن١ّ شَاض٠ن١ ي١ ) َٜت٠ٚ١، بؤ ٠ٚ١٥ٟ دؤض ( ١ٖظاض زٜٓاض ن١َن بهط

َٜـو        َٜع٠ض َٝري ثاض ًَـ َٝو ٜـإ بـا ب َٝسا، ١٥طـ١ض ن١غـ َٜعإ ٥اَاش٠ٜإ ث َٝؿٛٚتط ب١ض َٞ، بؤ صي١ْٚٛ ١ٖض ٠ٚ١٥ٟ ث َٝساب ت
ٍَ خع 25 َٝو ٚ ١ٖؾت غ١ز غا َٞ بؤ خا١ْ ْؿٝين ظٜاز ي١ ًَٝؤْ َٞ، ت١بع١ٕ ١٥ٚ ثاض٠ٟ بؤٟ ز٠ض١٥ن ١َتٞ ١ٖب

َٝـ٠ٛض،      َٞ بـ١ ٖـ١َإ ث َٞ نؤٕ ٥ـ١ب ٍَ خع١َتٞ ١ٖب َٝهٞ تط ثاْع٠ غا ١ٖظاض زٜٓاض٠، ١َ١٥ ي١ ال١ٜى، ١٥ط١ض ن١غ
َٝٛإ بـؤ ٖـ١شَاض نطزْـٞ غـااَلْٞ خعَـ١ت، يـ١       7111ٚات١ ١ٖض ) َٟ ب١ ث َٜع٠ضَـإ   ( زٜٓاض٠ن١ بهط َٝهـسا ثاض نات

َٜع٠ضٟ تطَـإ ٖـ١ب٠ٚٛ      ١ٖ25ب٠ٚٛ  َٞ ٜإ ب١ ثهط ثهـط، ثـاض ٍَ خع١َتٞ ١ٖب٠ٚٛ ٥ٝن ب١ ب١ضز٠ٚاَٞ ب  15غا
َٝـ٠ٛض بـ١ ١ٜنػـاْٞ َا١ََيـ١ٜإ         َٞ ٖـ١َإ ث َٞ ٜإ ثهِط ثهِط، نـؤٕ ٥ـ١ب ٍَ خع١َتٞ ١ٖب٠ٚٛ ب١ ب١ضز٠ٚاَٞ ب غا
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َٝبٝين به١ٜٔ ي١ ٜاغ ١َُٝ ت َٟ، ١٥ط١ض ٥ ٍَ بهط ١ٜ٠َٛٝ ْٝـ١،     ي١ط١ َٝـ٠ٛض٠ بـ١ّ ؾـ اٟ خا١ْْؿٝين ؾ١ضَاْب١ضإ ١٥ّ ث
َٞ: ١٥ط١ض  َٟ ٚ زٚاتـط      ١ٜ15عين ب١ ١ٜنػاْٞ ١ْٖات٠ٚٛ، ن١غ َٝٛض َٜص٠ٜـ١ى بـؤٟ ٥ـ١ث َٞ ب١ ِض ٍَ خع١َتٞ ١ٖب غا

َٝو      َٟ، بـ١اَلّ ١٥طـ١ض ن١غـ َٞ، س١شيـ١ٕ       25َٛٚن١ٟ خا١ْْؿٝين ز٠غت ْٝؿإ ٥ـ١نط ٍَ خعَـ١تٞ ظٜـاتط بـ غـا
٠َٛٝض٠ناْٝـ دٝاٚاظ ١٥بٔ، غٛثاؽغاَي١نإ ١ٖتا ظٜا  تط بٔ بِطٟ ثاض٠ن١ ٚ ث

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٟ ٚ نـ١             َٟ ٚ ١َْاْـ١ٚ َٔ ت١عًٝك١نِ ي١غـ١ض نـاضٟ ْٝكـابٞ ٚ ْـ١قابات ٚ غـ١ضف نطزْـٞ ثـاض٠ ١ٖٜـ١، سياْـ١ٚ
َٟ ٥ـ٠ٚ١     ت١خ١ضٚز ١٥ن١ٜ َٞ ١ٖض ٥ٝٓتٝػابٞ ١ْقاب١ٟ به١ٜٔ، بؤ؟ ١٥ٚ ثاض٠ٟ ن١ ي١غـ١ضَإ ؾـ١ضظ ٥ـ١نط ٔ ١٥ب

َٞ ٜإ ْـا؟   َٞ ١ٖب بؤ؟ ٠ٚ١٥ بؤٟ ز١َ٠ٚٚ؟ ١ٖتا ١ْٖٛٚن١ ٖٝض ؾهطَإ ي٠ٚ١ٟ ١ْنطزٜت٠ٚ١ ب١زًٜٞ ْٝكاب١ ١٥ب
َٞ؟ زٚاٜٞ ١٥ٚ ت١عس١ًٜٟ ١٥ن١ٜٔ ٥ َٞ َٔ بهِ ٜإ ْا؟ بؤ ب١ ظؤض ب َٞ ت١ٚعٞ ب َٝري ٠ٚ١٥ْس٠ ثاض٠ ْٝكاب١ ١٥ب ١َي

ٍَ ١ْقٝب زاز٠ْٝؿـٞ،   َٞ ي١ط١ ظٜاز ١٥ن١ٜٔ ٚ ٠ٚ١٥ْس٠ٟ ن١ّ ١٥ن٠ٚ١ٜٓ١، ٥اٜا ي١ َٛسا١َٝنإ ثطغطا١ٜ؟ ب١ت١ْ
َٞ ١٥ط١ض ١ْٖٛٚنـ١ ١ْقابـ١ تـ١ٚعٞ     ١٥ٚ ؾ١ضحي١ٜ١ ب١ عاّ ٠ٚن١نٞ ١ْٝ، ب١خٛاٟ ي١ ظؤض ن١غٞ ببجطغٞ ١٥َي

ــِٝ، ٥ٝذباض    ــ١ٟ ١َْٖٛسٜػ ــ١ ْٝكاب ــ١ى ي ــ١خؤّ ٜ ــٔ ب َ َٞ ــ ــ١نٞ    ب ــ١ ب١زًٜ ــط ي ــؤ ؾه َٞ، ب ــ ــاضٟ ب ــؤ ٥ٝذب ــ١، ب ٜٝ
َٟ ٖــ١َٟٛٚ   ١ْنطاٜتــ٠ٚ١؟ ٥اٜــا ْٝكابــ٣١ تــ١ٚعٞ ٥ــ١َٔ بهــِ ٜــإ ٥ٝذباضٜــ١؟ ٥ــ١ٚ ثاضاْــ١ف نــ١ ؾــ١ضظ ٥ــ١نط
         ٚ َٟ ٍَ ١ْقٝب زاز٠ْٝؿٔ، ١َع١ ٥ٝشترياَات بـؤ ْـ١قٝب، بـ١اَلّ ٥ـ١ٚ ثاض٠ٜـ١ نـ١ ظٜـاز ٥ـ١نط ١َطيٛع١ى ي١ط١

َٜت٠ٚ١ ١َ َٟ   ت١قاعٛزٟ ١٥ٚ ؾ١ضحي١ٜ١ ١٥طط ٍَ ١٥ٚ ؾ١ضحي١ٜ١ ب١عاّ، ب١ ٥ػًٛب١نٞ سـ١ظاضٟ ٚ ْـٛ ؾطٚظ٠ ي١ط١
َٟ ١٥ٚإ زٜطاغ١ٟ خؤٜإ ي١غ١ض ت١قسِٜ به١ٕ، غٛثاؽ َٝو ت١قسِٜ بهط  ؾؤضَ

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ
َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿ١نٞ زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ َاز ( ٖـ١ظاض، ٚ  6111( ١ٖظاض٠نـ١ٟ نـطز٠ٚٚ بـ١ )   7111ز٠ن١ ت١ٚسٝس نطا٠ٚ يٝص١ْٟ ٜاغـاٜٞ ) ث

َٝـ ٥ــ١ّ ٜاغــا١ٜ تــ١قاعٛز نــطإٚ، بــؤ ٥ــ٣٠ٚ١   3111( ٖــ١ظاضٟ نــطز٠ٚٚ بــ١ )4111) ( ٖــ١ظاض بــؤ ٥ــ١ٚ ن١غــا١ْٟ ثــ
َٝط٠ ١ٜ١ٖ، ١٥ٚ ثاض٠ٟ َٛساَٞ ١٥ٜسات، باؽ ي٠ٚ١ نطا ن١  ٍَ )  ١٥31ٚاْٝـ ١َسطّٚ ١ْبٔ ي١ٚ سكٛقا١ْٟ ي ( 451غـا

١ٜ٠َٛٝ ْٝـ١، ٥ـ١ٚ َٛساَٝـ١ٟ ثـاض٠ ٥ـ١زات يـ١ )      ١ٖ351ظاض زٜٓاض ١٥زات، ٜإ ) ( ٖـ١ظاض٠ٚ٠  111( ١ٖظاض ١٥زات، ب١ٚ ؾ
َٞ ٥ـ١نات، تـا ١٥طاتـ١ )    َٜع٠ض نـ١      31( ٖـ١ظاض زٜٓـاض نـ١ ٥ـاخري س١زٜـ١تٞ يـ١       451ز٠غت ث غـاَيٝسا١ٜ، ٚ ٖـ١ض٠ٖٚا ثـاض

َٞ ١ٖض ي١ ٜاغان١ باغٞ ي١غ١ض نطا َٟ، خـؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ     ت١قاعٛزٜـ ١٥ب ٍَ خعَـ١تٞ    ٠ٚ11 ب١ ت١ْاغٛب تـ١قاعٛز ٥ـ١نط غـا
َٜط٠ٟ خٝس١َنـ١ٟ ٚ          َٟ ي١ ناتٞ خُٝـ١زا، ٥ـ٠ٚ١ سٝػـابٞ بـؤ نـطا٠ٚ بـ١ طـٛ َٜع٠ضٟ خٛا ١ْنطز٠ ١٥َط ١ٜ١ٖ ٜإ ١٥ٚ ثاض
َٟ، ٚ بؤنـٞ زاْـطا٠ٚ نـ١ يـ١       َٝو ٚ ١ٖؾت غ١ز ١ٖظاض ٠ٚضْـاطط َٟ ١ٖض ١َٖٟٛٚ ًَٝؤْ ظ٠ضبٞ ْٝػب١تٞ ت١قاعٛزٟ ١٥نط
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ٍَ قـاْْٛٞ خٝسَـ١، َٛسـاَٞ َـ٠ٛظ٠ف ْٝـ١،             ًَٝ َٟ؟ بـؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ تـ١عاضٚظ ْـ١نات ي١طـ١ ١َٓٝثـ١ِض ؤٕ ٚ ١ٖؾت غـ١زٜـ ت
             َٞ َٜع٠ضإ ٥ـ١نات، ٚ ٥ـ١ب َٛساَٞ َْٛت١َٝـ١ بـؤ غـ١ْسٜها١ٜنٞ خـؤٟ، ٥ـ١ٚ غـ١ْسٜها١ٜٟ نـ١ تـ١ْعضيٞ ناض٠نـاْٞ ثـاض

     ٟ َٜع٠ضإ بهـات، بؤنـٞ؟ نـْٛه١ ٥ـ١ٚ ن١غـ١ َٜع٠ض ٥ٝٓتُٝا بؤ غ١ْسٜهاٟ ثاض ٠َٜٛ       ثاض َٞ يـ١ٚ يـ١ نٛيٝـ١ٟ قـإْٛ ز٠ض١٥نـ
َٟ يـ١ نٛيٝـ١، بؤٜـ١ بِطٜـاض زضا٠ٚ      َٜع٠ضا١ٜتٞ ٠ٚضْاطط َٟ، ١ٜٚ١ٖٟ ثاض ت١ْٝا ؾ١ٖاز١ٜ٠نٞ ب١نايؤضٜؤؽ ي١ قإْٛ ٠ٚض١٥طط
َٜع٠ضاْٝؿـ٠ٚ١ نـطز سكـٛقٞ ١ٖٜـ١، ٚ        َٜع٠ضا٠ٚ١ْ بهاتٔ ن١ ٥ٝٓتُٝاٟ بـ١ ١ْقابـ١ٟ ثاض َٞ ٥ٝٓتُٝا ب١ ١ْقاب١ٟ ثاض ن١ ١٥ب

١بٛٚ ب١ضاَب١ض ب١ٚ ٚادٝباتٝؿٞ ي١غ١ض ؾا١ْ ن١ بٝسات، د١ْابٞ غـ١ضؤنٞ ث١ضيـ١َإ ٥ـ١ٚ ثاضاْـ١ٟ نـ١      ن١ سكٛقٞ ٖ
َٜع٠ضإ   َٜت٠ٚ١، ١ْقاب١ٟ ثـاض َٜع٠ضإ ْاطط َٞ ب١ّ ع١ز٠ز٠ دٝاٚاظ٠ ١َ١٥ ت١ْٝا ت١قاعٛزٟ ثاض َٜع٠ضاْٞ ١٥غ١ْ ١ْقاب١ ي١ ثاض

َٜع٠ضإ نطز٠ٚٚ، ١َ١٥ ض٥٠ٞ  ٍَ ثاض َٜع٠ض       زٚاٟ ٠ٚ١٥ٟ َٛؾا٠ٚض٠ٟ ي١ط١ خؤٜاْـ١، ١َْاع١تٝؿـٝإ ْـ١ب٠ٚٛ نـ١ ٥ـ١خري ثـاض
َٝؿـتريٜـ بامسـإ          451ن١ ز٠غت١اَلتٞ ١٥طاتـ١ َٛغت١ؾـاض )   ( ٖـ١ظاض زٜٓـاض بـسات، بؤنـٞ؟ َـٔ تٝهـِطاٟ ١٥ن١َـ٠ٚ١، ث

َٜـو )     25تـا   21ي١غ١ض نطز، ي١  َٜع٠ض َٝـ ثاض ٍَ ي١َـ١ٚ ثـ ( ٖـ١ظاض زٜٓـاضٟ   11111( ٖـ١ظاض زٜٓـاضٟ ٥ـ١زا، )   5111غـا
َٝػـتا ز٠عٛاٜـ١ى ٥ـ١بٝين ٥ذٛض٠نـ١ٟ      51ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ز٠عٛا١ٜنٞ ١٥بٝين ٚ ٥ذٛض٠ن١ٟ )١٥زا، بؤنٞ؟ ي١ ( زٜٓاض بـٛٚ، ٥

ــ١ٚ         ــاضٟ ٥ ــ١ٜٚـ ٖؤن ــطز٠ٚٚ، ٥ ــازٟ ن ــ١ٟ ظٜ ــ٠ٚ١ ٥ذٛض٠ن ــ١ض ٥ ــ١، ي١ب َٝه ــ١ز ًَٝؤْ ــ١ْس غ ــ١، ن َٜه ــ١ظاض زؤالض ــ١ْس ٖ ن
َٝؿه١ٚت١ٓ ٥ٝكتٝكاز١ٜ١ٜ، ٚ ظٜاز نطزْٞ ْطخٞ ز٠عٛانا١ْ، بؤ١ٜ ١٥ٚ ض٠مس١ ظٜـازٟ نـط   ز٠ٚٚ، ٚ ي١غـ١ض ٠ٚ١٥ؾـ١ نـ١    ث

َٜت٠ٚ١ ن١ ١ْقابـ١ٟ   ١٥ّ ْٝػب١ت١ ت١قاعٛز١ٜٟ بؤ زاْطا٠ٚ، ٚ ١٥ّ ت١قاعٛز١ٜ ت١ْٝا ١٥ّ ثاضا١ْف ت١ْٝا ت١قاعٛزٟ ْاطط
َٜع٠ضإ، ١ْخؤؾ١ٝ، ت١عع١ٜ١ٜ، َْٛاغ١باتٞ خؤؾـٞ ٚ ْاخؤؾـ١ٝ، َٛعاؾـٞ ضاتـٝيب غـٓسٚق١،       َٜع٠ضإ ١٥ٜسات ب١ ثاض ثاض

َُٝـ١ نـ١ يـ١ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ )       ١َ١٥ ١َٖٟٛٚ ي١ّ ثاضا١ْ ز٠ ١ٜ٠َٛٝ ٖـات٠ٚٛ، ٚ ٥ َٞ، بؤ١ٜ ب١ّ ؾـ ( ٠نـ١مشإ  7111ض١٥ن
( ٖـ١ظاض، ٥ـ٠ٚ١ بـؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ـ١ٚ ضاتبـ١       3111( ٖـ١ظاضَإ نـطز٠ٚٚ بـ١ )   4111( ٖـ١ظاض زٜٓـاض ٚ )  6111نطز٠ٚٚ ب١ )

َٝيب بهـ١ٟ بـ١ )    451ت١قاعٛز١ٜ ي١ سـ١زٟ ًَٝـؤٕ ٚ ١ٖؾـت غـ١زٕ ضاغـت١ ١٥طـ١ض بـ١ )        ٖـ١ظاض  ( 7111( ٖـ١ظاض سػـ
َٞ       31ظ٠ضبٞ به١ بؤ  َٝت١ زٚٚ ًَٝـؤٕ ٚ ٠ٚ١٥ْـس٠، بـ١اَلّ ٥ـ١ب َٞ، ١٥نـ ٍَ ظ٠ضبٞ به١ ي١ ًَٝؤٕ ٚ ١ٖؾت غ١ز ز٠ض١٥ن غا

َٝري َػـت١ٚاٟ               ًَـ َٝيب ٥ـ٠ٚ١ بهـ١ٜٔ ٚ ب َٝتـٛ سػـ َٟ، ٥ـ١ٚ سـ١ز٠ ن١ؾاؾـ١، ٚ ١٥طـ١ض ب َٜو بؤ ضاتـيب تـ١قاعٛزٟ زابٓـط س١ز
َٞ بّٛٚ ي١ٚ َٛساَٝا١ْ،  ١َعٝؿٞ ضؤش ب١ ضؤش ظٜاز ١٥نات، ١٥ٟ نانٞ َٛساَٞ، غاَيٝـ ثـاض٠ٟ ثـ١ٜا    31َٔ خؤّ ١ٜن

نطز٠ٚٚ، ٥ريازٟ ز٠غت ن١ٚت٠ٚٛ، ١َ١٥ ٠ٚنٛ َٛناؾ١ٜ١٥١ى ٚا١ٜ س١غ١ًٟٝ ١٥ٚ ثاضا١ْٜـ١تٞ نـ١ زاٜٚـ١تٞ بـ١ ١ْقابـ١،      
َُٝـ١ بؤٜـ١ نؤ١ْناْٝؿـُإ زاب١ظاْـس٠ٚٚ، نـْٛه١ ٠ٚخـ           ٥ ٚ ،َٞ َٝهـٞ تـ١قاعٛزٟ ٥ـ١زات ك ١ْقاب١ ٖاٚناضٟ ١٥ناتـ٠ٚ١، ضاتب

َٝب نطا٠ٚ، نطزَٚٚا١ْ ب١ )4111خؤٟ ١٥ٚإ ب١ ) َٝو بؤٜإ سػ ( ١ٖظاض، ي١ب١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ  3111( ١ٖظاض زٜٓاض بؤ َاْك
َٜع٠ضإ ٥اطازاضٜإ نطزٜٔ ن١ ْٝػب١ٜ١نٞ ظؤض نـ١ّ تـ١قاعٛز بـ٠ٚٛ، يـ٠ٚ١ ت١قطٜبـ١ٕ       َٝو ظٜـازٕ،    ١ْ91قاب١ٟ ثاض ن١غـ

       ٕ َُٝـا َُٝـ١ ث َٜتـ١ ز٠ْكـسإ،         ٖٝض ت٥١ػري يـ١ ز٠خًـٞ غـٓسٚم ْانـات، بؤٜـ١ ٥ َٜٓسضاٜـ٠ٚ١ غط ٠َٟٛٝ خٛ بـاف بـٛٚ بـ١ٚ ؾـ
 غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ زٚا غٝاغ١

َٜع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:  ب١ض

   َٔ ايكإْٛ ٚلكسْا نااّللٞ:15لعدٍ املاد٠ ) املاد٠ ايجايج١:
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  ضت١ االف دٜٓاز عٔ نٌ غٗس َٔ املاد٠ ايتكاعدٜا١   6111طب ع٢ً اضاع )اٚال:خيؿـ ايسالب ايتكاعدٟ ٚحي
ٚؾل اسهاّ ٖرا ايكاإْٛ ٜٚعتا  هلارا ايػاسض داص٤ ايػاٗس االخاري غاٗسا نااَال عًا٢ إ ال ٜصٜاد ايسالاب عًا٢              

   ًَٕٝٛ ٚ مثامنا١٥ ايـ دٜٓاز118111111)
د يف اقًِٝ نٛزدضتإ قبٌ ْؿاذ ٖارا ايكاإْٛ   ثاْٝا: ٜعدٍ ايسالب ايتكاعدٟ يًُشاَني ايرٜٔ اسًٝٛا ع٢ً ايتكاع

  ثالث١ االف دٜٓاز عٔ نٌ غٗس َأ املااد٠ ايتكاعدٜا١ ٚ ٜعتا      3111ٚخيؿـ ايسالب ايتكاعدٟ ع٢ً اضاع )
 .هلرا ايػسض دص٤ ايػٗس االخري غٗسا ناَال

 
 

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
ٍَ زا١ٜ؟ ) َٞ ي١ط١ 58َٞن ٍَ زا١ٜ، ن ٍَ زا ١ْٝ؟ ) ( ن١ؽ ي١ط١ ٍَ زا ١ْٝ، ن١ٚاتـ١ بـ١ ظؤضٜٓـ١ٟ    4ي١ط١ ( ن١ؽ ي١ط١

 ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط
َٜع ز.ضؤشإ عبسايكازض زظ٠ٜٞ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿٓٝاضٟ ١َٖٛاض نطزْٞ َازز٠ٟ  نطاٜـ١، ٥ـ١ٜٚـ ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ـ١ٚ َـازز٠ٟ        16ي١ ال١ٜٕ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ث

َٝػتا ز٠ْكٞ ٥           ًَٞ َٝـو ٚ ١ٖؾـت غـ١ز ٖـ١ظاض زٜٓـاض ظٜـاتط ْـ١نات، يـ١ ١٥غـ َٝٓا َٛٚن١ٟ خا١ْْؿري ي١ ًَٝؤْ ٖ
َٜٝٛػــت١ َــازز٠ٟ )16قا١ْْٛنــ١ ســ١ؾت غــ١ز ٚ ثــ١صتا ٖــ١ظاض زٜٓــاض٠ يــ١ َــازز٠ٟ  ( ف ٖــ١َٛاض 16، بؤٜــ١ ث

َٝٓا ١ٜ٠َٛٝ ز٠ْكٞ ٖ َٝؿٛٚتط ب١ٚ ؾ َٜت٠ٚ١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ َازز٠ٟ ث  بهط
 ْٕٛ ٚلكسْا نااُللٞ:  َٔ ايكا16لعدٍ املاد٠ )

عُااٌ اٚ اٜاا١ سكاٛم لكاعدٜاا١ َاأ  يًجيااٛش اؾُاع بااني اؿكااٛم ايتكاعدٜا١ يًُشاَااا٠ ٚ ايٛظٝؿا١ اٚ     :16املااد٠  
   ًَٕٝٛ ٚ مثامنا١٥ ايـ دٜٓاز118111111ؾٓدٚم اخس ع٢ً إ ال ٜصٜد فُٛعٗا ع٢ً )

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ زاضاٜٞ

َٜع   ز.٥اضاؽ سػري ستُٛز:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

١َُٝ ٖات٠ٚٛ، ١ْٝ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ضاَإ ١ْزا٠ٚ ي١غ١ضٟ ًَٞ ثطؤش٠ن١ ن١ بؤ ٥  ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٜاغا١ٜٝ ي١ ١٥غ
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ )٥اٖـ١ْط خـإ، ْاغـو خـإ، زنتـؤض قـ١ب       َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ١٥ّ ب١ض َٞ ت اح، نـاى دـ ٍ،   ن
 ناى طياٍ(، ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ

َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
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جيٛش اؾُع بني اؿكٛم ايتكاعدٜا١ يًُشاَاا٠ ٚ ايٛظٝؿا١ اٚ يًعُاٌ اٚ اٜا١ سكاٛم       َٔ ت١عًٝكِ ي١غ١ض ؾت١نٞ ١ٜ١ٖ، )
ٚ 118111111لكاعد١ٜ َٔ ؾٓدٚم اخس ع٢ً إ ال ٜصٜد فُٛعٗا عًا٢ )  باؾـ١ ٥ـ١ٚ   مثامنا٥ا١ اياـ دٜٓااز ،       ًَٝإٛ 

١َُٝ ت١سسٜسٟ به١ٜٔ؟ نابطا ن٥١ٝؿٞ نطز٠ٚٚ ٚ ٥ًٝتٝعاَٞ زا١ٜ، بؤ ت١سسٜسٟ بهـ١ٜٔ   َٝٓاط١ّ بؤ ٥ َٝٞ ت ؾ١ضت١ ن١ٝ؟ ي
َٞ سـ١ؾت ًَٝـؤٕ ٚ ١ٖؾـت        َٝو ٖـ١ب َٞ؟ ن١غـ َٝو ٚ ١ٖؾت غ١ز ظٜاتط ْـ١ب َٞ ١َطيٛعٞ ١ٖضزٚٚنٝإ ي١ ًَٝؤْ ٥ٝ  ١٥ب

٥ ،َٟ َٝو ٥ُٝتٝاظاتٞ، بـ١َيهٛ َـٔ َٛساَُٝـ١ ًَٝـؤٕ ٚ ١ٖؾـت غـ١ز،       ًَٝؤٕ تكاعٛزٟ ٠ٚضطط ٠ٚ١ٟ )جيٛظ(، ب١اَلّ بؤ ١ٜن
       َٞ َٞ بـرِبٕ؟ ٥ـٝ  ٥ـ١ب َٞ ١٥ز٠ٕ، ٠ٚ١٥ بـؤ ثاض٠نـ١ّ يـ َٞ ثاض٠ّ ث ٜإ زٚٚ ًَٝؤب ١ٜ١ٖ َٛغت١ؾاضّ، غٓسٚقٝـ ب١ ظؤض٠ًَ

َٝج١ِض ١ْنات؟ ب١ ١ْظ٠ضٟ َٔ ٠ٚ١٥ ٥ٝذشاؾ١، غٛثا َٞ ي١ٚ غ١قؿ١ ت  ؽ)الجيٛظ( ١٥ب
َٜع ز.  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-غ ٕ باٜعاضب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ْاغو خإ
َٜع ْاغو تٛؾٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٟ َازز٠ن١، ي١بـ١ض   َٞ ت١عسٌٜ بهط َٓٝـ ت١قطٜب١ٕ ١َٖإ ١٥ٚ ض١ٝ٥٠ٟ ٥ا١ْٖط خاب ١ٜ١ٖ، خؤٟ زٜاض٠ ١٥ب

ٍَ ٥ـ٠ٚ١ ْـِٝ، تـؤ َـازاّ        َٜٝٛػت١، ب١اَلّ َٓـٝـ ي١طـ١ َٞ يـ١ نـاتٞ       ٠ٚ١٥ٟ ث َٜع٠ض، ٥ـ١تٛاْ ١٥َٚاؾـ١ت زا٠ٚ بـ١ ثـاض
َٝـو ٚ       َٜهٞ تط بهات، ب١ؽ ٖاتٛٚف بـؤت ت١سسٜـس نـطز٠ٚٚ بـ١ ًَٝؤْ خا١ْْؿٝين زا ٥ٝػتٝؿاز٠ بهات، ٜإ ناض
َٝهٞ تــط ١َنــ١، نــْٛه١ خــؤٟ ي١ٚا١ْٜــ١ ٖــ١ض    َٝــٞ ٖــٝض ؾــت ًَ َٞ ٜــ١عين ٖــ١ض ٠ٚنــٛ ٠ٚ١٥ٜــ١ ب ١ٖؾــت غــ١ز، ٥ــ

َٝو ٚ ١ٖ َٞ ب١ ًَٝؤْ َٝهٞ تط بهـات،  خا١ْْؿٝين بٛٚب َٝط َٛباؾري تؤ ١َْعٞ ١٥ن١ٟ ٥ٝؿ ؾت غ١ز، ١ٜع٢ٓ ب١ غ
ٍَ ت١سسٜـسٟ           ٍَ ت١سسٜس٠نـ١ ْـِٝ، ي١طـ١ َٜهٞ تط بهـات، ي١بـ١ض ٥ـ٠ٚ١ َـٔ ي١طـ١ ١َْعٞ ١٥ن١ٟ ََٛاض٠غ١ٟ ناض

َٝج١ِض ١ْب٢َ، غٛثاؽ  َٝو نؤٟ ١ٖضزٚٚنٞ ي١ ًَٝؤٕ ٚ ١ٖؾت غ١ز١ٖظاض ت َٞ ب١ ؾ١ضت ًَ  ٠ٚ١٥ ِْٝ ب
َٜع ز.اضغ ٕ با  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ٜعب١ض

 ؾ١ضَٛٚ زنتؤض ق١باح
َٜع ز.قباح ستُس صتٝب:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝهـ١ٚا١ْٟ عـ١قٌ ٚ           َٜهـ١، ٚ ث َٟ ب١ضاغـك غ١زض َِٝ ٚا١ٜ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١٥طـ١ض ٥ـ١ٚ ق١ٜـس٠ٟ بـؤ زابٓـط َٓٝـ ث

ٖـ   َٜع٠ضا١ٜتٞ ٚ ؾ١ضَاْب١ضا١ٜتٞ زٚٚ ٠ٚظٜؿ١ٟ دٝـإ،  ١ض ناَٝـإ َـازاّ زٚٚ   ؾ١ضع ٚ ١َْتٝل ٚ عٛضؾٝؿ١، ثاض
َٝـو نـ١         َٞ ٖـ١َٛٚ سكـٛم ٚ ٥ُٝتٝاظات َٞ ٥ـ١نات ٥ـ١ب َٞ بـ١د ٠ٚظٜؿ١ٟ دٝإ ٚ ن١غ١ن١ زٚٚ ٚادٝيب دٝاٚاظ د
ٍَ ٥ـ٠ٚ١زا ْـِٝ ٥ـ١ٚ                َٟ، بؤٜـ١ ب١ضاغـك ي١طـ١ َٞ ي١غـ١ض ٖـ١ض ٠ٚظٜؿ١ٜـ١ى بـؤٟ ت١غـبٝت بهـط َٛتـ١ض٠تٝب ٥ـ١ب

َٝٞ دا٥ٝع٠ ١َٖٛٚ ١٥ٚ َاؾا١ْٟ ن١  ًَ َٞ، ب١َيهٛ ب َٟ، ن١ٚاتـ١     ١َضد١ٟ ١ٖب َٞ بـؤٟ ت١غـبٝت بهـط ز٠غت١ب١ض ١٥ب
َٞ، غٛثاؽ َٝٞ ب١ٚ ١َضد١ٟ نؤٟ ١ٖضزٚٚنٝإ ي١ٚ ًَٝؤٕ ٚ ١ٖؾت غ١ز ١ٖظاض٠ ظٜاتط ١ْب ًَ َٜٝٛػت ْانات ب  ث

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 .ؾ١ضَٛٚ ناى د ٍ
َٜع د ٍ عًٞ عبسار:  ب١ض
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜه َٜع٠ضإ ٚ َـاؼي خا١ْْؿـٝين       زٜاض٠ ن١ْس ِضؤش ١ َْٛاق١ؾ١ ٚ طؿتٛطؤٟ ظؤض٠ ي١غـ١ض ثـطؤش٠ٟ غـ١ْسٜهاٟ ثـاض

( َٞ ٠ٚ١َُٜٓ، ١٥َي َٜع٠ضإ ز٠نط٣َ، َٔ ن١ ١٥ّ د١ٜ١ًَٛ ١٥خٛ (، جيٛش اؾُع بني اؿكاٛم ايتكاعدٜا١ يًُشاَاا٠   ثاض
َٜع٠ضإ ثاضايٛظٝؿ١ اٚ ايع٠ٚ١٥ٌُٟ ١٥َِطؤ باغٞ ١٥ن١ٜٔ، ) َٝو ي١ ثاض َٜع٠ضٟ بهـات ٠ٚظٜؿـ١ٟ   (، ١ٜعين ن١ ١ٜن

َٝٓاط١ّ؟ ) َٞ    اٚ ا١ٜ سكاٛم لكاعدٜا١ َأ ؾآدٚم اخاس     نٞ ٚ ع١َ١يٞ نٞ؟ َٔ ي١َ١ٜإ ت (، ٜـ١عين ١٥َـ١ غـ
  ( َٞ   118111111عًا٢ إ ال ٜصٜاد فُٛعٗاا عًا٢ )    ٥ٝـ ي١ ١ٜى نات ي١ ١ٜى ن١غسا نؤبؤت٠ٚ١، ٥ٝٓذـا ٥ـ١َي

َٟ بؤ ٠ٚ١٥ٟ بتٛاْري ز٠ْط بؤ (، ١َ١٥ َاْكا١ٜ١ْ، س١ظ ١٥ن١ّ ضًَٕٚٝٛ ٚ مثامنا١٥ ايـ دٜٓاز ٕٚ نطز٠ٚ١ْ بسض
 ١٥ّ بطط١ٜ١ بس٠ٜٔ ن١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ٥ٝعاؾ١ٟ نطز٠ٚٚ، غٛثاؽ

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ناى طياٍ

َٜع طياٍ   ابطاِٖٝ: طاٖسب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ضبـ١ٟ َٛالسـ١ظاتٞ ٚت، بؤٜـ١ ظَاْـ١ٚاْٞ     ١ٖضن١ْس٠ بطاز٠ضإ قػ١ٟ َٓٝإ نـطز، نـاى دـ ٍ ت١قطٜبـ١ٕ ظؤ    
َٝؿـٓٝاض٠ف بـؤ زنتـؤض٠ ضؤشاب ْاضزٜـ١، )     َٟ ١٥ٚ ث َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ١٥ط١ض بٓٛٚغط جياٛش اؾُاع باني    ت١ٚاٚ ١ْٝ، ث
َٞ   اؿكٛم ايتكاعد١ٜ يًُشاَا٠ ٚ ٚ ا١ٜ سكٛم لكاعد١ٜ اخس٣ بػض ايٓعس عٔ َؿدزٖا .....   ض ي١ ٠ٚظٜؿـ١ بـ

،َٞ َٝهٞ تط ب    ًَٕٝٛ ٚ مثامنا١٥ ايـ دٜٓاز غاٗسٜا ، 118111111ال ٜصٜد فُٛعٗا ع٢ً ) )ع٢ً إ ٜإ غٓسٚق
َٟ  ٥ٝعاؾ١ بهط

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ناى بطٖإ
َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝهٞ ت١ع١غٛؾ١ٝ، ناب َٜهاصي١، ب١ضاغك ١٥ٚ ١َضد١ ١َضد ٍَ ٖاِٚض طا بـ١ضٟ ض٠صتـٞ دٖٛـسٟ    َٓٝـ ض٥٠ِٝ ي١ط١
َٞ، غٛثاؽ َٟ، )جيٛظ ادتُ ( ٚ ت١ٚاٚ ب  ؾاْٞ خؤٟ ١٥خٛات، بؤ١ٜ زاٚاناضّ ١٥ٚ ١َضد١ الزض

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ
َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
  ٍَ َُٝـإ باؾـ١         ١َغ١ي١ٟ )جيٛظ ادتُ  بري سكٛم ايتكاعسٟ( ي١طـ١ َُٝـ١ يـ١ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ ث ٠ٚظٜؿـ١ ٚ نـاض ٥

َٟ ن١ؽ  َٞ ي١ شٚٚض٠ن١ ب٠ٚٛ، ١ْٖس َٟ ن١ؽ ١ٖٕ، ناى بطٖإ خؤٟ باف ١٥ظاْ َٟ، زٚٚ، ١ْٖس ٚؾ١ٟ )عٌُ( الزض
َٝو َاَؤغـتا بـٕٛٚ، َـ٠ٛظ٠ف بـٕٛٚ، زٚاتـط بـ١ ؾـ١ٚ يـ١ نٛيٝـ١ ١٥ًٖٝـ١نإ ٜـإ يـ١ نٛيٝـ١ٟ                 ١ٖٕ نـ١ْس غـاَي
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  ٚ ــطز ــ١ٚاٚ ن ــاْْٛٞ ت ــ١ت ق ــاَٞ ٚ     سهَٛ ــ١ َٛس َٜع٠ضإ، بؤت ــاض ــ١ٟ ث ــؤ ١ْقاب ــطز٠ٚٚ ب ــاٟ ن ــط ٥ٝٓتُٝ ٠ٚ ٚ زٚات
ََٛاض٠غ١ٟ ٥ٝؿٞ خؤٟ ١٥نات، ٥ٝن ظابك ؾٛضت١ ب٠ٚٛ، َاَؤغتا ب٠ٚٛ، َـ٠ٛظ٠ؼي َـ١ز٠ْٞ ١ٖٜـ١، ١٥َاْـ١ يـ١      
َٜع٠ضإ، سٛنُٞ سـٛنُٞ   َٜت١ ١ْقاب١ٟ ثاض َٝهٞ ت١قاعٛزٟ خؤٜإ ١ٜ١ٖ، ٚ ز زا٥ري٠ناْٞ خؤٜإ ب١ ت٥١هٝس ضاتب

َٝيَن، بؤٜـ١ بـؤٟ         ث َٞ ١٥غـ َٝيَن، ضغـَٛاتٞ يـ َٞ ١٥غـ َٞ، تـ١قاعٛزٟ يـ َٝؿ٠ٚ١ ٠ٚظٜؿ١ٟ ١ْبٝين ب َٜه١ ن١ ي١ ث َٜع٠ض اض
َٟ، ١ٖ611ٜــ١ ١٥طــ١ض ١َعاؾــٞ ت١قاعٛز١ٜنــ١ٟ يــ١ ٠ٚظٜؿــ١ٟ ن١غــ٢َ نــ١ َاَؤغــتا بــ٠ٚٛ )  ( ٖــ١ظاض ٠ٚض٥ــ١طط

َٟ، ١٥ط١ض تٛاْٞ )711) َٜع٠ضا١ٜتٞ تـ١ٚا 31( ١ٖظاض ٠ٚض١٥طط ٚ بهـات ٚ ؾـطٚت١ناْٞ خـؤٟ بـ١     ( غاَي١ن١ ي١ ثاض
َٜٝٛػت١ ١٥ٚ ب١ؾ١ ضاتب١ ت١قاعٛز١ٜٟ ن١ ي١  َٞ، ث َٝؿٛٚ ضغَٛاتٞ ز٠ؾ  نطزب َٜط٠ٟ ١٥ّ ٜاغا١ٜ  ٚ ٜاغان١ٟ ث طٛ

َٜت ) َٟ 611زٚا١ٜ ٠ٚضٟ ١٥طط َٜع٠ضا١ٜتٞ ٠ٚضطط َٞ، ضاتيب ت١قاعٛزٟ ثاض ( ١ٖظاض زٜٓاض٠ن١ٟ ٠َٛظ٠ؾ١ٝن١ٟ ١ْب
َٝـو ٚ ١ٖؾـت غـ١ز ٖـ١ظا      َٝـو ٚ        ن١ ١٥ناتـ١ ًَٝؤْ َٜتـ٠ٚ١ ١٥ناتـ١ ًَٝؤْ ض ، ٥ـ١ٚنات ٖـ١ضزٚٚ ضاتب١نـ١ نـؤ ١٥نط

َٝسا٠ٚ، سٝه١ُتٞ ١٥ٚ ٥ٝعاؾ١ٜ١ ٠ٚ١٥ٜـ١، بـؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ ٥ـ١ٚ      َٝؿٛٚتط ز٠ْكُإ ث ١َُٝ ي١ َازز٠ٟ ث ١ٖؾت غ١ز، ٚ ٥
َٞ نـطز٠ٚٚ ٚ َـ٠ٛظ٠ف بـٕٛٚ             َٞ بـ١د َٜع٠ضاٜـ١تٞ ٚ ٥ًٝتٝعاَـاتٞ خؤٜـإ دـ ن١غا١ْٟ نـ١ ٖات١ْٚٛتـ١ نـاضٟ ثاض

ٍَ ي١ زا٥ري٠نـاْٞ زَٚيـ١ت، ٚ ْاط١ْـ١ ٥ـ٠ٚ١ٟ عـَٛطٟ تـ١قاعٛزٜإ تـ١ٚاٚ بهـ١ٕ، بؤٜـ١ بـؤ ٥ـ٠ٚ١ٟ             ن١ْس٠ٖا غا
     ،َٞ َٝو ي١ ًَٝؤٕ ٚ ١ٖؾـت غـ١ز ظٜـاتط ْـ١ب َٛسطّٚ ١ْبٔ ١٥ٚاْٝـ بتٛأْ ١ٖضزٚٚنٞ نؤ به٠ٚ١ْ١، ب١ ؾ١ضت

َٜع٠ض  ٍَ َٛساَات بهات، بنْٛه١ ثاض َٟ ثاْع٠ غا َٞ، ١٥نط ٍَ ت١قاعٛز ١٥ب ١ ْٝػب١تٞ ثاْع٠ غـاَي١ن١ٟ  ١ٜ١ٖ ب١ ثاْع٠ غا
َٜتـ٠ٚ١ يـ١ ًَٝـؤٕ ٚ ١ٖؾـت غـ١ز           ًَٞ ت١قاعس١ٜنـ١ نـؤ بهط ٍَ ١٥ٚ بِطٟ ١ٖٜـ١تٞ ي١٥١غـ َٜت ي١ط١ ١٥ٚ بِط٠ٟ ب١ضٟ ١٥ن١ٚ

َٜع٠ضا١ٜ١ْ ن١ ناض ٚ ٠ٚظٜؿ١ٜإ ١ٖب٠ٚٛ، غٛثاؽ َٞ، بؤ١ٜ ١٥ّ ١ْٖذ١ بؤ ٠ٚ١٥ ٖات٠ٚٛ، بؤ ١٥ٚ ثاض  ١ٖظاض ن١َن ١ْب
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  ث١ضي١َإ: غ١ضؤنٞ-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى بطٖإ
َٜع بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٝٔ ١ْظ٠ضٜـ١ٟ         َٝـٞ ٥ـ١َي ١٥ّ َازز٠ ٥ٝعاؾ١ٝ ب١ بِطٚا ٚ ق١ْاع١تٞ قاْْٛٞ َـٔ زشٟ ١ْظ٠ض١ٜٜـ١نٞ قاْْٛٝـ١ نـ١ ث
َٝهٞ نطز٠ٚٚ، ي١ َٝو ن١غيب سكٛق َٜٓهٞ تط دٖٛسٟ نطز٠ٚٚ، ن١غ َٝو ي١ ؾٛ َٝهٞ   )انتػاب اذتكٛم(، ن١غ َٜٓ ؾـٛ

١ٜ٠َٛٝ ت١ع١غٛؾ١ٝ ن١ ١ْظضٜـ١ٟ   َٝو ١٥تٛاب ب١ٚ ؾ َٝهٞ تط ١٥نات، ب١ ض س١ق تط ٥ٝـ ١٥نات ٚ ن١غيب سكٛق
َٞ ١٥غ١صي٠ٚ١، ١٥ط١ض ثـاْع٠ غـاَيٞ تـ١ٚاٚ     َٝهٞ ي ٠َٛٝ ت١ع١غٛؾ١ٝ س١ق ت١ع١غٛف غ١ٜط به١ٜٔ ي١ قإْٛ ب١ٚ ؾ

َٝجـ١ِض٠ٜٛ، ٥ـ٠ٚ١ ت١َـ١ْٞ تـ١قاعٛزٟ يـ١      ١ْنطز٠ٚٚ ٚ َاَؤغتا ب٠ٚٛ ٚ ٖات٠ٚٛ بـ٠ٚٛ بـ١ َٛسـاَٞ ٚ ت١َـ١ْٞ      ت
َٜٝٛػـت١ ٥ـ٠ٚ١        َٞ، ث َٝه١ ن١ غـين تـ١قاعٛزٟ تـ١ٚاٚ ْـ١نطزب َٛساَات زا ت١ٚاٚ ١ْنطز٠ٚٚ، ١٥ٚنات ٠ٚنٛ َٛظ٠ؾ
َٟ، بؤ١ٜ زاْاْٞ ١٥ٚ ١َضد١ زشٟ ١ْظ٠ض١ٜٟ ٥ٝهتٝػابٞ سكٛق١، ٚ ت١ع١غٛؾٝؿـ١ يـ١ ٥ٝػـتٝعُايٞ     َٞ بهط ٚاٟ ي

َٜٝٛػـت١   سكٛم ٚ قإْٛ، ١ْظ٠ض١ٜٟ ت١ع١غٛؾٝ ـ ١ٜ١ٖٟ ي١ قإْٛ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ ١٥ٚ ١َضد١ ب١ ض٥٠ٞ َـٔ ث
َٞ ْانـات، بـ١ض٣ دٖٛـسٟ خـؤٟ ٥ـ١خٛات،       َٝطٟ ث َٜٔ، ن١ؽ خ َٟ، ١٥ٚ ن١غ١ دٖٛسٟ نطز٠ٚٚ ي١ ن١ْس ؾٛ الزض

 غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
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 ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ 
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٜـو         َٟ زٜؿـاع يـ٠ٚ١ ١٥نـ١ٜٔ ٥ـ٠ٚ١ غـٓسٚق١، ثٝاٚ َٝـٛاض ١َُٝ تا ٥ َٝٓاط١ّ، ٥ َٔ ي١ ١ٜى ؾ١يػ١ؾ١ٟ ١٥ٚ قا١ْْٟٛ ت
َٝػتا ٥ٝؿتريانٞ خؤٟ زاٜـ١، باؾـ١ بـ١     َٜٓس١ٜ، ي١ غٓسٚم ٥ َاَؤغتا ب٠ٚٛ، ٥ٝؿٞ نطز٠ٚٚ، زٚاٜٞ َٛساَاتٞ خٛ

َٞ ضاتيب ١ٖضزٚٚ ت١قاعٛزٜت ي١ ًَٝؤٕ ٚ ١ٖؾت غ َِٝ ْاب ًَ َٝو ب َٞ )طيـ    ض س١ق َٞ، ق١ٜٓا ْـاب ١ز ١ٖظاض ظٜاتط ب
َٝهٞ              َٝهٞ زَٚي١تـ١، ٜـ١ن َٞ، بـ١اَلّ ٥ـ٠ٚ١ ز٠َٚيـ١ت ْٝـ١، ٜـ١ن بري ضاتبري تكـاعٛزٟ( ١٥طـ١ض ٖـ١ضزٚٚنٞ زَٚيـ١ت بـ
َٟ ب١ تـ١ْٝا،   َٝو؟ ٠ٚ١٥ ي١ سه١َٛت ١٥نط َٝت ب١ ض س١ق ١َؾطٚظ٠ ْٝكاب١ ١ٖض ب١ الٟ غٝػت١َٞ ز٠َٚي١ت ١ْن

َٟ ، ٥ــ١ َٝري ْٝكابــ١ٟ ٥ــ١ٚ )الٜعٜــس( قــ١ت ْــانط زٟ نــٛ ٥ــ١ٚ ْٝعاَــ١ ١٥َٛغ١غــات١ٟٝ ؾــ١ضظ ١٥نــ١ٜٔ؟ نــٛ ٥ــ١َي
َِٝ )ال جيـٛظ        ًَـ َٛساَري ت١ؾذٝ  به١ٜٔ ٚ ْٝكاب١ٟ ١َْٖٛسٜػري ت١ؾذٝ  به١ٜٔ؟ خـؤ ٥ـ٠ٚ١ ز٠َٚيـ١ت ْٝـ١ ب

 ادتُ  بري ضاتبري تكاعسٜري(، بطاز٠ضإ ب١ضاغك ٠ٚ١٥ ظَٚي١ُ
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٟ َٟ؟  ١٥ت١ٚ  ١٥ٚ َازز٠ٟ ي١غٛ بهط
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف:  ب١ض

    ،َٟ َٞ ١٥ٚ ١َضدـ١ٟ بـؤ زابٓـط َٟ )ع٢ً إ الٜعٜس( ي١غ١ض ًَٝؤ١ْى ٚ ١ٖؾت غ١زٟ، ْاب ١َضد١ن١ٟ ي١غٛ بهط
َٝهٞ تط٠ َٟ، نْٛه١ ١٥ٚ ت١قاعٛز١ٜ باب١ن١، غٓسٚقٞ َٛساَات باب  ت١سسٜس بهط

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ع١َٛض ١ٖٚضاَٞؾ١ضَٛٚ ناى 

َٜع عُط قسٜل ١ٖٚضاَٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َٟ ب٠ٚ١ٟ َٜع٠ض بهط َٜو ي١ ثاض َٟ ٜـإ سـ١قٞ غـ        َٔ ٚاٟ ْابِٝٓ غ١زض َٞ بهـط َٝهـ١ٚا٠ٚ١ْ   نـ١ ظٚغَيـٞ يـ َٟ، بـ١ ث ٛض
َٞ زٚٚ ضاتــيب تــ١قاعٛزٟ     َِٝ ٥ــ١ٚ َازز٠ٜــ١ ٥ٝهتٝػــابٞ ١َٜع٠ٜــ١نٞ بــؤ ٥ــ١نات، ٥ــ١ٜٚـ ٠ٚ١٥ٜــ١ ٥ــ١تٛاْ ٥ــ١َي

َٞ، ٠ٚضط َٝو ٚ ١ٖؾت غ١ز ١ٖظاض زٜٓاض ظٜاتط ب َٞ ي١ ًَٝؤْ َٝسا١ٜ ١٥ٜٚـ ١ٜ٠ٚ١٥ ْاب َٟ، ب١اَلّ ١ٜى ١َضدٞ تٝ ط
ــؤ صيْٛٚــ      َٝو ب ــ َٟ ن١غ ــانط ــ٠ٚ١ٟ ْ ــ١ض ٥ ــٞ؟ ي١ب ــا    ي١ب١ضن ــاْع٠ غ ــٞ ث ــط( ٚت ــاى )عُ ــ٠ٚ١ٟ ن ــ١تٞ ١ ٥ ٍَ خعَ

َٝؿـٛٚتط يـ        ٍَ ٥ـ١ٚ خع١َتـ١ٟ ث َٞ ٚ ضاتيب ٥ُٝها١ْ نـؤٟ بهاتـ٠ٚ١ ي١طـ١ َٜع٠ضا١ٜتٞ ١ٖب َٝهٞ ٥ٝـساضٟ   ثاض َٜٓ ١ ؾـٛ
َٝو )   َٞ ي٠ٚ١ٟ نـ١ ن١غـ ٍَ، ٜـإ )  ١ٖ25ٜب٠ٚٛ، ظٜاتط ب َٜع٠ضاٜـ١تٞ، َـٔ       31( غـا َٞ يـ١ ثاض ٍَ خعَـ١تٞ ٖـ١ب ( غـا

َٜع٠ض،           َٝتـ٠ٚ١، ١٥طـ١ض دـ١َعُإ نـطز ٥ـ٠ٚ١ ١َٜع١ٜ٠نـ١ ١٥ٜـس٠ٕ بـ١ ثـاض َٓٝ ٍَ ٠ٚ١٥ّ بِط٠ن١ ٠ٚنٛ خؤٟ سي ي١ط١
َٞ َٞ ن١ ْاب ٍَ ب ٍَ ٠ٚ١٥ف ١َضد١ن١ٟ ي١ط١ َٞ، غٛثاؽ ب١اَلّ ي١ط١ َٝو ٚ ١ٖؾت غ١ز ظٜاتط ب  ي١ ًَٝؤْ

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ ْاغو خإ
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َٜع ْاغو تٛؾٝل عبسايهطِٜ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ًَٞ َٝٓر غ١ز زٜٓاض ١٥نات ي١ ١٥غ َٟ، نْٛه١ ض٠ق١َ١ن١ٟ باغٞ ١ٖظاض ٚ ث َٞ ت١عسٌٜ بهط ١٥ّ َازز١ٜ٠ ١ٖض ١٥ب
١َُٝ ت١ضظيإ نطز، َٔ ثؿتكريٟ ١٥ٚاْـ١ ١٥نـ١ّ نـ١    ٜاغان١، ي١ب َٟ، ب١ؽ ٠ٚ١٥ٟ ٥ َٞ ت١عسٌٜ بهط ١ض ٠ٚ١٥ ١٥ب

َٟ، نْٛه١ ٠ٚ١٥ َاف ٚ ٥ُٝتٝاظاتٞ خؤ١ٜتٞ، غٛثاؽ  .ت١سسٜس نطزْٞ ض٠ق١َ١ن١ الزض
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ
 

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث  ١ضي١َإ.ب١ض

َٝؿٓٝاضٟ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ بؤ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ بـٛٚ نـ١ ز٠غـت نـاضٟ      َٝبٝين ٠ٚ١٥ٟ به١ٜٔ، ث ١٥ط١ض ت
َٜص٠ٟ ت١قاعٛزٟ ظٜاز بٛٚ، ب٠ٚٛ ١ٜى ًَٝؤٕ ٚ ١ٖؾت غ١ز ١ٖظاض، يـ٠ٚ١ ظٜـاتط ْٝـ١،     َٝؿٛٚ نطا، ِض ي١ َازز٠ٟ ث

       َ َٝو زا نـ١ ْٝػـب١ن١ بـ٠ٚٛ  َٟ ز٠ْكُـإ ي١غـ١ض بابـ١ت ًَٞ       ٚات١ يـ١ٚ َٝـو ٚ ١ٖؾـت غـ١ز ٖـ١ظاض زٜٓـاض، ١٥غـ ًٝؤْ
َٞ )  16قا١ْْٛن١ ي١ َـازز٠ٟ   جياٛش اؾُاع باني اؿكاٛم ايتكاعدٜا١ يًُشاَاا٠ ٚ ايٛظٝؿا١ اٚ ايعُاٌ اٚ اٜا١          ٥ـ١َي

، ٚاتـ١    ضبع َا١٥ ٚمخطٕٛ ايـ دٜٓاز751سكٛم لكاعد١ٜ َٔ ؾٓدٚم اخس ع٢ً إ ال ٜصٜد فُٛعٗا ع٢ً )
َٝٓاٚ َٟ َازز٠ن١ ز٠ْكٞ ٖ َٜتـ١   ن١ ي١ٚ َٝط٠ف بهط ٥ َٞ ْٝػب١ن١ ب٠ٚٛ ًَٝؤ١ْى ٚ ١ٖؾت غػ١ز ١ٖظاض زٜٓاض، ١٥ب

َٝو ٚ ١ٖؾت غ١ز ١ٖظاض زٜٓاض، غٛثاؽ  ًَٝؤْ
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٞ؟ ٖـ١ضزٚٚ    َٞ ْٛقت١ ْٝعاّ نؤٕ ٥ـ١ب َٟ ي١غ١ض ١ٜى ١َٚظٚع، غ َٞ داض قػ١ بهط َٞ غ زٚٚداض قػ١تإ نطز، ْاب
 ١ٓ ز٠ْك٠ٚ١بؤ ن١ْٚٛن١ ١٥خ١ٜ

َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

ٍَ غٝاغ١ن١ٟ ن١ ي١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ غٝاغ١ نطا٠ٚ ٠ٚنٛ ١ٜى ٚا١ٜ، بـ١اَلّ ثـاف    غٝاغ١ٜ١نُإ بؤ ٖات٠ٚٛ، ي١ط١
٠َٟٛٝ خٛاض٠ٚ٠ َٝسا١ٜ ي١ ال١ٜٕ ناى )طياٍ(١ٜ٠ٚ٠، ب١ّ ؾ َٝؿ١ٝنٞ ت  ٚ ث

يتكاعدٜا١ يًُشاَاا٠ ٚ ٚ اٜا١ سكاٛم لكاعدٜا١ اخاس٣ بػاض ايٓعاس عأ          جيٛش اؾُع باني اؿكاٛم ا   :16اغياز٠ 
 .  ًَٕٝٛ ٚ مثامنا١٥ ايـ دٜٓاز118111111َؿدزٖا ع٢ً إ ال ٜصٜد فُٛعٗا ع٢ً )

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
٠ٚ١َٜٓ بؤ ٥ َٞ داض ْٛقت١ ْٝعاّ نان١، ز٠ْكٞ بؤ ١َز٠، ناى عُط بٝدٛ َٞ غ ٍَ زا١ٜ؟ ْاب َٞ ي١ط١ ٠ٚ١ٟ بٝد١ٜٓـ١  ن

 ز٠ْك٠ٚ١
َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض
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جيٛش اؾُع بني اؿكٛم ايتكاعد١ٜ يًُشاَا٠ ٚ ا١ٜ سكٛم لكاعد١ٜ اخس٣ بػض ايٓعس عٔ َؿدزٖا :16اغياز٠ 
   ًَٕٝٛ ٚ مثامنا١٥ ايـ دٜٓاز118111111ع٢ً إ ال ٜصٜد فُٛعٗا ع٢ً )

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
ٍَ َٞ ي١ط١ ٍَ زا ١ْٝ؟ )42زا١ٜ؟ ) ن َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ، ن ٍَ زا ١ْٝ، ن١ٚات١ ب١ ظؤض١ٜٟٓ 16( ن١ؽ ي١ط١ ( ن١ؽ ي١ط١

 ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط
َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض

 ٜتعازض َع اسهاّ ٖرا ايكإْٛ ٜعٌُ باٟ ْل قاْْٛٞ اٚ قطاض ال:5اغياز٠ 
٠َٟٛٝ ي١ ثطؤش٠ن١ ٖات٠ٚٛيٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ثؿتكريٟ َازز٠ن١ ١٥نا  ت ب١ٚ ؾ

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٝؿ١ٚا ْٛقت١ٟ ْٝعا١َ؟ ؾ١ضَٛٚ  ناى ث

َٝؿ١ٚا تٛؾٝل َػسٜس: َٜع ث  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

َُٝـ١ يـ١           َٜو ٥اضاغـت١ٟ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ ١٥نـ١ّ، ٥ َٟ، ثطغـٝاض َٝـ ٠ٚ١٥ٟ ز٠ْط ي١غ١ض ١٥ٚ َازز٠ٜـ١ بـسض َٔ ث
َٝ َُٜٞ نٛضزغتإ خعَـ١تٞ  ٜاغاٟ ث َٜع٠ضا١ْٟ ن١ ي١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ١ٖض َٝسابٛٚ تاٜب١ت بٛٚ ب١ٚ ثاض ؿن َازز١ٜ٠نٞ ت

َِٜ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ١َٖٛاض نطا، بؤ١ٜ َازز٠ٟ ) ٠ٚ١َٜٓ ١ٖض َٞ ز َٜع٠ضا١ٜتٝإ ١ٜ١ٖ ٚ نات ٠َٛٝ    22ثاض ( بـ١ ٖـ١َإ ؾـ
َٜت َِٝ ٚا١ٜ ٠ٚ١٥ف ١َٖٛاضٟ بٛ ًَٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ زٚٚباض٠ بؤت٠ٚ١، ث ٠ٚ١، بؤ١ٜ زاٚا ١٥ن١ّ يٝص١ْٟ ٜاغـاٜٞ  ي١ ١٥غ

َٜٝٛػت بٛٚ ١َٖٛاضٟ به٠ٚ١ْ١ َٜهٞ به١ٕ، ١٥ط١ض ث  غ١ٜط
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝت٠ٚ١، َازز٠ٟ ) َٓٝ َٜٝٛػت ْانات، ٠ٚنٛ خؤٟ سي  ٠( باؾن22ي١ٚ قا١ْْٟٛ ث

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٜٓسضا٠ٚ١ٜ )ال ٜعٌُ باٟ ْل قـاْْٛٞ اٚ قـطاض    َٝؿن خٛ َٞ  ٜتعاازض َاع اسهااّ ٖارا ايكاإْٛ ،      ١٥ٚ َازز٠ٟ ث نـ

َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ناى ناضزؤ ْٛقت١ٟ ْٝعا١َ؟ ؾ١ضَٛٚ  ت
َٜع ناضزؤ ستُس ثريزاٚز:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝبٓٝ َٝؿ١ٚا ١٥ٚ ت َٜٝٛػت ْانات؟ ناى ث َٝو ث َٜٝٛػت ْانات، ي١غ١ض ض ١٥غاغ َٞ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ث  ١ٟ زا، ١٥َي

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ
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َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ( ب١ٚ ؾه22:١ٜ١ًي١ قاْْٛٞ غٓسٚقٞ ت١قاعٛزٟ ١َساَٞ َازز٠ٟ )
ؤقتا١ يٓكابا١   املا ايكإْٛ َد٠ ممازض١ احملاَا٠ خازز االقًِٝ بعد لازٜذ لػاهٌٝ ايًذٓا١   الغساض ٖرال حتتػب 

 .3/1/1993قاَٞ نٛزدضتإ يف 
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٝؿ١ٚا ؾ١ضَٛٚناى   ث
 

َٝؿ١ٚا تٛؾٝل َػسٜس: َٜع ث  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ  ب١ض

َٝؿنٟ ثطؤش٠ ٜاغاٟ ثـ  َٜع٠ضإ نـاى عبسايػـ ّ غـٝاغ١ٜ١نٞ زا بـ١ يٝصْـ١ٟ ٜاغـاٜٞ بـؤ        زٜاض٠ ي١ طؿتٛطؤٟ ث اض
َٟ َٛعاي١د١ٟ ٠ٚ١٥َإ  َٝؿن زٚٚباض٠ بؤ٠ٚ، َٔ ٚا١٥ظاب ي١ٚ ١َٖٛاضٟ ١٥ّ َازز١ٜ٠، ١َٖإ َازز٠ ي١ ٜاغاٟ ث
َٝـٞ ٥ـ١ّ ٜاغـا١ٜ بـؤٟ ١ٖٜـ١ ٖاٚب١ؾـ٢ٝ         َٜعضا١ٜتٞ ١٥نات ٚ زٚاداض بـ١ ث َٝو ي١ز٠ض٠ٚ٠ ناضٟ ثاض َٞ ن١غ نطز نات

َٝط٠ ١َسطَٚٞ ١٥ن١ٟ ي١ٚ س١ق١ٟ ن١ غٓسٚقٞ خا١ْْؿٝين مشٛيٞ بهـات؟ بؤٜـ١   غااَل ١ْ بسات، ١ٜعين نؤٕ ي
ٍَ ٥ـ١ٚ ٜاغـا١ٜ،    ٠ٚ١َٜٓٓ، نْٛه١ ت١عاضٚظ ١٥نات ي١ط١ َٝؿٛٚتط غٛ َِٝ باؾ١ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ١٥ٚ غٝاغ١ٟ ث َٔ ث

 ١ٖضزٚٚ ٜاغا ض٠بتٝإ ب١ ١ٜن٠ٚ١ ١ٜ١ٖ
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  :غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عُط
َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َُٝــ١ خؤَــإ ٥ــ١ٚ ساَي١تاْــ١َإ ٖــ١ب٠ٚٛ يــ١ ١ْقابــ١ٟ      َٝؿــ١ٚا باغــٞ ٥ــ١نات ضاغــت١، ٚابــ٠ٚٛ، ٥ ٥ــ٠ٚ١ٟ نــاى ث
ــ١ٟ         ــ١ ١ْقاب َٞ ن ــ ــ٠ٚ١ت ٚ غ ــتانا٠ٚ١ْ ٚ ْ ــاَيٞ ١ٖؾ ــ١ غ ــٜٛٚٔ ي ــ١د١ٍ ب ــسا َٛغ ــ١ ب١غ ــطام ي َٝ َٜع٠ضاْٞ ع ــاض ث

َٜع٠ضاْ َٜع٠ضاْٞ           ثاض َٟ ت١غـذٌٝ نـطأٜ، ٚ ٥ـ١ٚ خٝسَاْـ١ٟ نـ١ يـ١ ١ْقابـ١ٟ ثـاض ٞ نٛضزغتإ ت١ؾهٌٝ بـٛٚ يـ١ٚ
َٜو يـ١ زٚاٟ   َٜع٠ض َٝطام ١َٖإ ب٠ٚٛ ١ََٖٛٚإ بؤ سٝػاب نطا٠ٚ، بؤ ١َٖٛٚ ثاض َٝػـتا    3/1/1993ع ٠ٚ٠ تـا ٥

َٜو ي١ خاضجيٞ ١٥قًُٝٞ نٛضزغتإ ١ٜعين ي١ ب١غسا ٥ٝٓتُٝـا  َٜع٠ض َٞ ١٥ٚناتـ١   ١٥ٚ خٝسَا١ْٟ ١ٖض ثاض ٟ نطزبـ
َٝب١ ٚ ١َمشٛيٝؿري، ٚ َٛغت١ؾٝسٜـ ١٥بٔ، َـٔ   َٝػتا بؤ ١َٖٛاض سػ َٛز٠ٟ ٥ٝٓتُٝان١ٟ بؤ سػٝاب نطا٠ٚ، ٥
َٞ ب١َٚٛت٠ٚ١، ١٥ٚا١ْٟ نـ١ َٛسـاَري َٛغـت١ؾٝسٕ يـ١ٚ خٝسَـ١ٟ يـ١ ب١غـسا         َٝػتا َٛساَا٠ ْان١ّ ٚ ي ْا ن١ ٥

 ١ٖٜإ ب٠ٚٛ، غٛثاؽ
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  ٕ:غ١ضؤنٞ ث١ضي١َا-ب١ض
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ٍَ زاٜـ١؟ )       َٞ ي١طـ١ َٝـبين ١ٖٜـ١؟ ن١ٚاتـ١ نـ ٍَ زا ْٝـ١، بـ١ ظؤضٜٓـ١ٟ ز٠ْـط ث١غـٓس نـطا،         1ن١ؽ ت ( نـ١ؽ ي١طـ١
 ؾ١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط

َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

 ايٛشزا٤ ٚاؾٗات ذات ايعالق١ لٓؿٝر اسهاّ ٖرا ايكإْٛعًٞ زتًؼ 
ٍَ َازز٠ن١ٜ١ ٠َٟٛٝ ٖات٠ٚٛ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ ي١ط١  .ب١ٚ ؾ

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ نؤٟ ز٠ْط  َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن ٠َٟٛٝ خٛ َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ب١ٚ ؾ َٞ ت ن

 .ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 ٠ ايطابع١: ٜٓؿر ٖرا ايكإْٛ َٔ لازٜذ ْػسٙ يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛزدضتإ بايٓطب١ يًُاد

١ٜ٠َٛٝ نطز٠ٚٚ  يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ غٝاغ١ٟ َازز٠ن١ٟ ب١ٚ ؾ
 ٜٓؿر ٖرا ايكإْٛ اعتبازا َٔ لازٜذ ْػسٙ يف اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ )ٚقا٥ع نٛزدضتإ  بايٓطب١ يًُاد٠ ايطابع١: 

 ١ نطا٠ٚٚات١ ٚؾ١ٟ )اعتباضا(ٟ بؤ ٥ٝعاؾ
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ نؤٟ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ؾ١ضَٛٚ بؤ َازز١ٜ٠نٞ تط َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ن َٞ ت  ن
َٜع عُط عبسايطظئ عًٞ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
 يًكإْٛ ٚ نااّللٞ: بايٓطب١ )يالضبان املٛدب١  لكرتح ايًذ١ٓ اقاؾ١ االضبان املٛدب١

الزلؿاع لهايٝـ املعٝػ١ ٚبػ١ٝ زؾع ايسالب ايتكاعدٟ يًُشاَٞ احملاٍ ع٢ً ايتكاعاد ٚ اْؿااف احملااَني احملاايني     
 َِٓٗ ع٢ً ايتكاعد قبٌ ْؿاذٙ بتعدٌٜ زٚالبِٗ، ؾكد غسع ٖرا ايكإْٛ

َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٝبٝٓٝت ١ٜ١ٖ؟  يٝص١ْٟ زاضاٜٞ ت

َٜ  ع ز.٥اضاؽ سػري ستُٛز:ب١ض
َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض

١َُٝ ١ْٖات٠ٚٛ َٝبُٝٓٝإ ١ْٝ، نْٛه١ ١٥غبابٞ َٛد١ب١ ي١ ١٥غًٞ ثطؤش٠ن١ بؤ ٥ ١َُٝ ٖٝض ت ٥ 
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟  َٞ ت َٝبٝٓٝإ ١ٜ١ٖ، ناى طياٍ ٚ ناى عبسايػ ّ، ؾ١ضَٛٚ ناى طياٍ 2ن  ن١ؽ ت
َٜع   ابطاِٖٝ: طاٖسطياٍ ب١ض
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َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝري ٚ غـ١ضٜطٟ غــٝاغ١ بهـ١ٜٔ، )    (، ٥ــ٠ٚ١ َٛبـ١ضٜط ْٝــ١، ٥ـ٠ٚ١ بــؤ ٖــ١َٛٚ   الزلؿاااع لهااايٝـ املعٝػا١ ١٥طـ١ض بــ

َٝه١، ١٥ط١ض غ١ٜطٟ د١ًَٛ به١ٜٔ ) ٚبػ١ٝ زؾع ايسالب ايتكاعدٟ يًُشاَٞ احملااٍ عًا٢ ايتكاعاد ٚ اْؿااف     ن١غ
َٜو ب١ َٛؾط٠احملاَني َٜـو بـ١ دـ١َ  ٖـات٠ٚٛ، ٥ـ٠ٚ١ٟ يـ١ َٛغـت١قب١ٍ ٥ـ١ِضٚات َـ١عٓاٟ          (، داض ز ٖات٠ٚٛ، داض

َٝهِ ْاضز بؤ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ، ١٥ط١ض بٓٛٚغـٔ )  َٞ، َٔ ١ْق الزلؿااع لهاايٝـ املعٝػا٘ ٚبػٝا١ زؾاع      ٠ٚ١٥ ْاط١ٜ١ْ
َٝػتا ٚ ٠ٚ١٥ٟ َٛغت١قب١ٍ،ايسالب ايتكاعدٟ يًُشاَٞ احملاٍ ٚايرٟ حياٍ،  َٝـ ٥ ٚ ؾكاد  ع٢ً ايتكاعاد   ٠ٚ١٥ٟ ث

 ، غٛثاؽغسع ٖرا ايكإْٛ
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ ّ.
َٜع عبسايػ ّ   ب١ضٚاضٟ: َؿطؿ٢ب١ِض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝهٞ تـط يـ١باتٞ            َٝػـتا ١ْقـ َٝبٝٓٝـ١نٞ ظؤض ١َعكٛيـ١، تـا ٥ َٝب١ٟٝٓٝ ي١ غـ١ض٠تا٠ٚ ز٠ضبـِطٟ، ٚاَعاْـٞ ت ناى طياٍ ١٥ّ ت

َٝهٞ           ٠ٚ١٥ ز َٟ، بؤٜـ١ تهـا ١٥نـ١ّ بـ١ غـٝٓك َٝو ب١تـ١ْٝا ثـاض٠ ظٜـاز ْـانط َٜت، نْٛه١ ١ٖض )اضتؿاع َعٝؿ١( بيَب بؤ نـ١ضت
َٝتـ١ غـ١ب١بٞ             َٝهٞ دـٛاْن بٓٛٚغـٔ، بـؤ َـ١عًَٛاتٝـ ٖـ١ض ظٜـاز نطزْـٞ ثـاض٠ ١٥ب ؾطاٚإ ١٥ّ د١ٜ١ًَٛ البس٠ٕ ٚ ؾـت

١َُٝ نُٝإ نطز؟ ٖاتري ٜاغا١ٜ َٝـت )اضتؿـاع َعٝؿـ١(       ت١ظ٠خّٛ ٚ ٥ريتٝؿاعٞ تط، ٚات١ ٥ نُإ ز٠ضنـطز تـانٛ بـ١ضز٠ٚاّ ب
َُٝـ١ يـ١ ال١ٜنـ٠ٚ١ ٥ًٝعاَـٞ سهَٛـ١شيإ نـطزٚ نـٛٚ، نـ١ ثـاض٠            َٜـت، ز٠ّٚٚ، ٥ َٞ ١٥ٚ د١ٜ١ًَٛ بكؤِضزض ن١، ب١ضاغك ١٥ب
١ًَٕ ث١ٜـسا بـْٛٚٞ ٥ـ١ظَْٛٚٞ               َٝـ ١٥غـ بسات بؤ عٝذع، يـ١ الٜـ١نٞ تـط َٛساَٝـ١ى يـ١ ز٠ض٠ٚ٠ٟ ٥ـ١ّ ١ْقاب١ٜـ١ يـ١ ثـ

َٜ َُٝـ١ طٛشيـإ ١٥ٚاْـ١ٟ            911ري )نٛضزٟ، ز َٝساٜـ١؟ ٥ َٝري، ١٥َـ١ ض ع١زايـ١تٞ ت ( ١ٖظاض زٜٓـاضٟ بـؤ بـ١ تـ١قاعٛز زا٥ـ١ْ
َٞ غـ١ز َاْكـ١،      25ت١قاعٛز٠ن١ٜإ )  ايـ دٜٓاز يهٌ غٗس ، 3ايرٜٔ اؾًٝٛا ع٢ً ايتكاعد ع٢ً اضاع )) ( غـاَي١، ٚاتـ١ غـ

َٞ غ١ز َاْط  َٝت١ )3)×( )غ ( ١ٖظاض ٠ٚض٥ـ١ططٕ ٚ ي١غـ١ض   911ي١ نٛضزغتإ )( ١ٖظاض، ن١ْس ن١ؽ 911( ١ٖظاض، ١٥ب
َٝـ زا١َظضاْــسْٞ ســٛنُِطاْٞ نٛضزغــتاْٞ؟ بؤٜــ١ ٖــ١ض زٚٚ ٖؤ١ٜنــ١ بــ١    ض ١٥غــاؽ؟ تــ١ْٝا َٛســاَٞ َٛتــ١قاعٛز٠ ثــ
َٞ، ٚ ز٠ّٚٚ،  َٝــساب ١ًَٕ ٖــ١ض ؾــ١ض١َظاض١ٜ ١٥َــ١ٟ ت َٞ بــٛٚضزٕ ١٥نــ١ّ قػــ١ٟ ض٠م ١٥نــ١ّ، ١٥غــ ت١قــ١ٚضٟ َــٔ زاٚاٟ يــ

َٞ ٚ ١َعكٍٛ ١ْٝ ت َٝٞ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ َػت١ٚاٟ ١َعٝؿ١ ي١ ٖـ١َٛٚ نٛضزغـتإ بـ١ضظ بـ٠ٚٛ، تـ١ْٝا َٛسـاَٞ       ْاطٛصت ًَ ؤ ب
َٞ ٥ـ١ّ ٖـ١ضزٚٚ غـ١ب١ب١          َٝؿٓٝاض ١٥ن١ّ ١َدايٝإ بس٠ٜيَن غـٝاغ١ٜ١نٞ تـط بهـ١ٕ، بـ١ َـ١ضد غٛٚز١َْس ١٥بٔ، بؤ١ٜ ث

َٞ، غٛثاؽ. ١َُٝ قبٍٛ ١٥ن١ٜٔ نٞ ب ٥ ،َٞ َٝسا ١ْب  ت
َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  َإ:غ١ضؤنٞ ث١ضي١-ب١ض

 ؾ١ضَٛٚ يٝص١ْٟ ٜاغاٜٞ
َٜع عْٛٞ نُاٍ ب١ظاظ:  ب١ض

َٜع غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ.  ب١ض
َٝؿٓٝاض٠ن١ٟ ناى )طياٍ  ع٢ً ايتكاعد  ؾكد   ٚبػ١ٝ زؾع ايسالب ايتكاعدٟ يًُشاَٞ احملاٍ ٚايرٟ حياٍ طاٖس ث

 .غسع ٖرا ايكإْٛ
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َٜع ز.اضغ ٕ باٜع  غ١ضؤنٞ ث١ضي١َإ:-ب١ض
َٝػتا ١٥غبابٞ َٛد١ب١ ٚ قاْٛ ٍَ زا ١ْٝ؟ )٥ َٞ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ؟ ن َٞ ي١ط١ َٝهِطاٜٞ تها١ٜ ن ( ن١ؽ ١ْ11ن١ ب١ ت

 ،َٞ َٝساب َٝطٟ ١َٖٛٚ ال١ٜنٞ ت َٝس ١٥ن١ٜٔ ١َ١٥ خ ٍَ زا ١ْٝ. ب١ ظؤض١ٜٟٓ ز٠ْط ث١غٓس نطا، ٥َٛ ي١ط١
َٛسا١َٝنإ بتٛأْ باؾن ناض٠ناْٞ خؤٜإ ١٥صتاّ بس٠ٕ، ز٠غت خؤؾٝـ ي١ ٠ٛٝ٥ ١٥ن١ٜٔ، ١ٖض بصٟ، تا 

َٝطٜٔ  11غ١عات  ب١ٜاْٞ  .ب١ خٛاتإ ١٥غج
 
 

 ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ                  ز.سػٔ ستُس غٛض٠                           غت اظيس عبسار                ؾط  
َٝكطٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ٞث١ضي١َاْغ١ضؤنٞ                 ١ضؤنٞ ث١ضي١َاْٞ      د

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطا - ع  ع

 
 

 
 
 
 
 

 ( 31ثطؤتؤنؤيٞ زاْٝؿتين شَاض٠ )

َٞ ؾ١ػي١ َٜه١ٚتٞ  غ  3171\5\31ض
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١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ  خٛيٞ غ
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  (24دانيشتين ذمارة )ثرؤتؤكؤلي 

 َٞ َٜه١ٚتٞ ؾ١ػي١غ  31/5/3171 ض

َٝط )   ــصَ ٟ (ٟ 11نات ــ٠ِٛضؤ َٝـ ْٝ ــ َٞ  ضؤشٟ ث ــ ــ١ػي١غ ــ١ٚتٞ  ؾ َٜه ــ١َاْٞ  28/5/2113ض ــتإ  ث١ضي  -نٛضزغ
َٝطام  ٞ  ث١ضي١َإ ٚ، غ١ضؤنٞ  ز.اضغ ٕ باٜع امساعٌٝب١ غ١ضؤنا١ٜتٞ ع َٜع ز. سػـٔ ستُـس     بـ١ ٥اَـاز٠بْٛٚ بـ١ِض

َٝكطٟ غ١ضؤى ٚ،  َٝطٟ     بـ غٛض٠ د َٜع ؾطغـت عظيـس عبـسار غـهطت ٕ ١ِض خـٛيٞ   (24ٟ, زاْٝؿـتين شَـاض٠ )  ث١ضيـ١َا
ّ١َٝٝ  ( ٟ خؤٟ ب١غت.2113, غاَيٞ )غ

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

َٝطام, ز٠غت١ٟ غ١ضؤنا١ٜتٞ -ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ  خـٛيٞ   (24ٟزضا زاْٝؿـتين شَـاض٠ٟ )  ٟ بِطٜـاض  ث١ضي١َإ ع
١ََٝٝٞ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات ) َٜه١ٚتٞ 11غ َٞ ؾ١ػي١ ض َٝـ ٠ِْٛٝضؤٟ ضؤشٟ غ ١ٜ٠َٛٝ  زا 28/5/2113(ٟ ث ب١ّ ؾ

َٝت:  ب

٢َُٜ نٛضزغتا٢ْ 1 . خػت١ٓ ِضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطز٢ْ ثِطؤش٠ ٜاغاٟ قٓسٚق٢ زاٖات١نا٢ْ ١ْٚت ٚ غاظ ي١ ١ٖض
َٝطام.  ع

َٝؿٓٝاض٣ ٜاغاٟ ١َٖٛاضنطز٢ْ ٜاغاٟ شَاض٠ ). خػت2ٓ ن١ تاٜب١ت  2118(٣ غاَي٢ ١9 ِضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطز٢ْ ث
َٜسا٢ْ خاْٛٚب١ض٠ شَاض٠ ) ٣ ١َٖٛاضنطاٚ ي١ 1979(٣ غاَي٢ 78ب١ ١َٖٛاضنطزْٞ ثٝاز٠نطز٢ْ ٜاغاٟ ب١نط

َٝطام. ٢َُٜ نٛضزغتا٢ْ ع  ١ٖض
٢َُٜ نٛضزغتإ.. خػت١ٓ ِضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطز٢ْ ثِطؤش٠ ٜاغاٟ ناْعا ْا ثؤ3  اَل١ٜٝنإ ي١ ١ٖض
٢َُٜ نٛضزغتا٢ْ 4 َٝٓا٢ْ ظاْٝاض١ٜنإ ي١ ١ٖض َٝؿٓٝاض٣ ٜاغاٟ َاؼي ب١ز٠غت ٖ . خػت١ٓ ِضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطز٢ْ ث

َٝطام.  ع
َٜع   :ث١ضي١َإغ١ضؤنٞ ز. اضغ ٕ باٜع/ ب١ِض
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 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ.
 َٞ ٢َ١َٝٝ ب١ْا٣ٚ ط١يٞ نٛضزغتإ، زاْٝؿت٢ٓ ١٥َِطؤَإ ز٠غت ث ز٠ن١ٜٔ، ث١ضي١َاْٞ نٛضزغتإ خٛيٞ غ

َٜساْٞ ز٠ّٚٚ، شَاض٣٠ زاْٝؿت٢ٓ ) ، 28/5/2113( ِضؤش٣ زاْٝؿذي ١ٖ24َيبصاضزٕ، غاَيٞ نٛاض٠ّ، خٛيٞ طط
َٝٞ سٛن١ُنا٢ْ بِطط١ ١ٜن٢ َازز٠ ) :ب١ضْا٣١َ ناض ( ي١ ث١ِٜط٣ٚ٠ ْا٠ٚخؤ٣ شَاض٠ ١ٜن٢ ١َٖٛاضنطا٣ٚ 21ب١ث

َٝطام، ز٠غت٣١ غ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ بِطٜاض٣ زا، ٣ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغ1992غاَيٞ  تإ ـ ع
٢َ١َٝٝ ١َٖيبصاضزٕ ي١ نات )24ب١ضْا٣١َ ناض٣ زاْٝؿت٢ٓ شَاض٠ ) َٝـ ٠ِْٛٝضؤ٣، 11(٣ ٥اغاٜٞ خٛيٞ غ (٣ ث

َٜه١ٚت٢  َٞ ؾ١ػي١ ِض َٝت28/5/2113ِضؤش٣ غ ١ٜ٠َٛٝ ب  ،  ب١ّ ؾ

٢َُٜ نٛضزغتا٢ْ . خػت١ٓ ِضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطز٢ْ ثِطؤش٠ ٜاغاٟ قٓس1 ٚق٢ زاٖات١نا٢ْ ١ْٚت ٚ غاظ ي١ ١ٖض
َٝطام.  ع

َٝؿٓٝاض٣ ٜاغاٟ ١َٖٛاضنطز٢ْ ٜاغاٟ شَاض٠ )2 ن١ تاٜب١ت  2118(٣ غاَي٢ 9. خػت١ٓ ِضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطز٢ْ ث
َٜسا٢ْ خاْٛٚب١ض٠ شَاض٠ ) ٣ ١َٖٛاضنطاٚ ي١ 1979(٣ غاَي٢ 78ب١ ١َٖٛاضنطزْٞ ثٝاز٠نطز٢ْ ٜاغاٟ ب١نط

٢َُٜ نٛضزغتاْ َٝطام.١ٖض  ٢ ع
٢َُٜ نٛضزغتإ.3  . خػت١ٓ ِضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطز٢ْ ثِطؤش٠ ٜاغاٟ ناْعا ْا ثؤاَل١ٜٝنإ ي١ ١ٖض
٢َُٜ نٛضزغتا٢ْ 4 َٝٓا٢ْ ظاْٝاض١ٜنإ ي١ ١ٖض َٝؿٓٝاض٣ ٜاغاٟ َاؼي ب١ز٠غت ٖ . خػت١ٓ ِضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطز٢ْ ث

َٝطام.  ع
١ب١ض ٣٠ٚ١٥ بؤ طؿتٛطؤنطزٕ ي١ غ١ض خاَيٞ زاٚا ي١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ز٠ن١ٜٔ بؿ١ضَٕٛٚ بؤ غ١نؤ٣ يٝص١ْنإ، ي

َٝو ١َغا٢ًٝ٥ ؾ٢ْ١ ي١ب١ض ؾ١ضح ٚ  َٞ، ي١ب١ض نؤ١ََي َٝط٠ ٥اَاز٠ب ١ٜن١ّ، ٠ٚظٜط٣ ١َع٢ٓ ن١ ١َؾطٚظ٠ ي
َٜه٢ ظ٠ضٚٚض٣ غ١ؾ١ض٣ نطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ ز٠غت٣١  َٝو ١َغا٥ٌ ب١ناض ٠ٚآلَسا٣٠ٚ١ْ ٜإ ضْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ نؤ١ََي

َٞ باؾ١ ن١ ١٥ٚ خا َٞ سعٚٚض٣ ٠ٚظٜط، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ خاَيٞ ١ٜن١ّ غ١ضؤنا١ٜت٢ ٚاَإ ث َي١ َْٛاق١ؾ١ ١ْنط٣َ ب١ب
َٝت٠ٚ١  َٝس٣ ٣٠ٚ١٥ ي١ ١ٖؾت٣١ زاٖاتٛٚ ٠ٚظٜط ب َٜت٠ٚ١ ب١ ٥َٛ ت٥١ذٌٝ ز٠ن١ٜٔ تا ٠ٚظٜط ي١ غ١ؾ١ض٠ن٣١ ز
َٞ بؤ َْٛاق١ؾ١نطز٢ْ ١٥ّ خاَي٣١ ب١ضْا٣١َ ناض، بؤ١ٜ ز٠ن١ٓٝ غ١ضخاَيٞ، ز٠ّٚٚ: خػت١ٓ ِضٚٚ ٚ  ٥اَاز٠ب

َٝؿٓٝاض٣ ٜاغاٟ ١َٖٛاضنطز٢ْ ٜاغاٟ شَاض٠ )طؿتٛطؤ ن١ تاٜب١ت ب١ ١َٖٛاضنطزْٞ  2118(٣ غاَي٢ 9نطز٢ْ ث
َٜسا٢ْ خاْٛٚب١ض٠ شَاض٠ ) ٢َُٜ نٛضزغتإ، 1979(٣ غاَي٢ 78ثٝاز٠نطز٢ْ ٜاغاٟ ب١نط ٣ ١َٖٛاضنطاٚ ي١ ١ٖض

 يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ بؤ ١٥ّ خاَي١ ض ٥اَاز٠غاظ١ٜى نطا٠ٚ تها١ٜ بؿ١ضَٕٛٚ،
َٜع عْٛ  ٢ نُاٍ غعٝس)ب١ظاظ(:ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
ضاثؤضتٞ نؤتاٜٞ غ١باض٠ت ب١ٚ بِطط١ٜ١ ٥اَاز١ْ٠نطا٠ٚ ي١ال١ٜٕ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ، بؤ١ٜ زاٚا ز٠ن١ٜٔ ١٥ّ 

َٝه٢ تط، غٛثاؽ.  بِطط١ٜ١ف زٚا غط٣َ بؤ نات

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚغؤظإ خإ،
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َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٝؿ١ٜ١ن٢ ظؤض  َٜت٠ٚ١ ن َٜه٢ تط ناض٠غ١ض٣ بهط َٞ داض غ١باض٠ت ب١ّ ٜاغا١ٜ ب١تاٜب١ت٢ ي١ َاْك٢ س١ٚتسا ١٥ب
َٝهطز٠ٚ١ْ ٜا  َٝب١د ١َُٝ ي٠ٚ١ت٣١ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضن٠ٚٛ ١ْخطا٠ٚت١ بٛاض٣ د ظؤض ط١ٚض١ٜ٠ ٠ٚ١٥ ن١ْسٜٔ غاَي١ ٥

َٜت٠ٚ١ ٜإ ٠ٚ١٥تا ٠ٚ١٥تا ١٥ٚ ٜ َٞ ١ْنط٣َ، ٥ًٝػا بهط َٝٓط٣َ ناض٣ ث َٞ بٗ َٞ بِطٜاض بسض٣َ ن١ نؤتاٜٞ ث اغا١ٜ ز٠ب
َٜه٢ ٚ خا٠ٕٚ ََٛيو ناض٠غ١ض بها، ت٥١دري بٕٛٚ ي١  َٞ ت١عس١ًٜن١ بهط٣َ ن١ ي١ غاَيش٢ ب٢ٜٓ١ نط ز٠ب

َِٝ، ي١ ًَ َٜه٢ ظؤض ط١ٚض٠ٚ ١ْؾٝا٠ٚ ١٥ط١ض ب ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١َ١٥ ثطغٞ ْٛٚغ٢ٓٝ ١٥ٚ ضاثؤضتا١ْ ب١ِضاغت٢ ناض
َٜعتإ ز٠ن١ّ ١٥ط١ض ت٥١ذًٝٝـ بهط٣َ ١ٖتا  َٜهري، بؤ١ٜ َٔ زاٚا ي١ ب١ِض َٝو خ١َيه٢ ظؤض ظؤض٠ ن١ نط نؤ١ََي
َٜت٠ٚ١،  َٝط٠ٚ٠ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ١ٖض ٥ًٝػا بهط ١ٖؾت٣١ زاٖاتٛٚ ١٥ط١ض ْا ب١ِضاغت٢ َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ب١ؾ١ض٢َ ي

 غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن  ٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
َٝطخإ،  ؾ١ضَٛٚؾً

َٝط ستُس صتٝب: : َٜع ؾً  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

 َٞ َٝؿ٣١ ظؤض ط١ٚض٣٠ ي ب١ْٝػب١ت ١٥ٚ ثِطؤش٠ ٜاغا١ٜ ب١ِضاغت٢ ٠ٚنٛ غؤظإ خإ ٚتٞ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ن
َٞ ََٝهطز٠ٚ١ْ ي١ ١َسانِ ٚا٣ ي َٝب١د َٜت٠ٚ١ ٚ بؤمشإ ز٠ضن١ٚت ن١ ن٠ٚٛ بٛاض٣ د ٖات خ١ضٜو بٛٚ،  ز٠ن١ٚ

َٝه٢ ث١ضي١َإ  ١َُٝ خؤَإ ن١ْس ١٥ْساَ َٝه٢ ظؤض ظ٠ض٠ض١َْس ز٠بٕٛٚ، ٥ َٝؿ٣١ نؤ١ََيا١ٜت٢ ٚ خ١َيه بيَب ب١ ن
ٍَ ظ٠ضٜب٣١ ع١قاضزا  َٝؿ١ٜ١، ٚ ي١ط١ ٍَ ١َٖٛٚ ١٥ٚا٣١ْ ن١ تاٜب١شي١ْسٕ ب١ٚ ن ي١ زٚا٣ طؿتٛطؤنطزٕ ي١ط١

َٝٝإ باف بٛٚ ن١ ١٥ٚ ثِطؤش٠ ٜاغ َٞ ب١تاٜب١ت٢ خؤٜإ ث َٝو ب ١ٜ٠َٛٝ ز٠ضبهط٣َ، ١ٜع٢ٓ ٠ٚ١٥ ١ْٝٝ ؾت ا١ٜ ب١ٚ ؾ
١َُٝ ؾاض٠ظا ١ْبري ي١ ١َٚظٚع١ن١ ت١قسضيإ نطز٠ٚٚ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ تها ز٠ن١ّ ٠ٚنٛ غؤظإ خإ ٚت٢ بؤ  ١ٖض ٥
١ٖؾت٣١ زاٖاتٛٚ ٖٝٛازاضّ ١٥ٚ يٝص١ْ ١َع١ٝٓ ن١ ب١تاٜب١ت٢ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ضاثؤضت٢ خؤ٣ ت١ٚاٚ بها، 

َٝ ١َُٝ ٠ٚ١٥مشإ ْا٣َٚ، نْٛه١ خا٠ٕٚ نْٛه١ ١٥ٚإ ز٠َي َٜه٢ تط ٖري به٠ٚ١ْ١ ٥ ٔ ١ٜع٢ٓ ضاططت١ٓن١ؾٞ داض
َٜهٝـ ١ٜ١ٖ ظ٠ض٠ض١َْس٠ َٝؿه١ف َإ نطز٠ٚٚ  ،ََٛيهٝـ ١ٜ١ٖ ظ٠ض٠ض١َْس٠، ٚ نط ١َُٝ ث ١٥ٚ ٜاغا٣١ٜ ن١ ٥

َٜعض٣َ، غٛثاؽ َٝو ضاز٠طط٣َ ن١ ١ٖضزٚٚ ال ١َغ١ًس١ت٢ بجاض  ب١آلْػ

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امس  اعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
٠َٛٝ زأٜ ي١ غ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضي١َإ، ٚ زاٚا ز٠ن١ٜٔ ي١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ بؤ ١ٖؾت٣١  ٍَ ض٥٠ٞ ٥ ١َُٝف ي١ط١ ٥
َٝهطز٢ْ قا١ْْٛن١ تها١ٜ ٥اَاز٠غاظضيإ بؤ به١ٕ ؾ١ضَٛٚ ناى  َٝب١د زاٖاتٛٚ ض ب١ ت٥١ذٌٝ نطز٢ْ ٜإ ب١ د

 س١َ١ غعٝس،

َٜع س١َ١ غعٝس س١َ١  عًٞ: ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
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َٜه٢ تط ت٥١ذٌٝ ١ْنط٣َ، نْٛه١ ٠ٚ١٥  َٝط خإ زاٚا ز٠ن١ّ داض َٔ ِٜٚطاٟ ثؿتكريِٜ بؤ قػ١نا٢ْ غؤظإ خإ ٚ ؾً
َٜهٞ ٖات١ٓ ْٛٚغٝٓك٣١  َٝو نط َٝو خا٠ٕٚ ََٛيو ٚ نؤ١ََي َُٝا٢ْ ن١ْسٜٔ داض نؤ١ََي زٚٚداض ت٥١ذٌٝ بهط٣َ، ٚ ي١ غً

نٛ خؤٜإ باغٝإ نطز ظٜاز ي١ ١ٖظاض ٥ُٝعاؾٝإ نؤنطزبؤ٠ٚ، ١ٖتا قػ٣١ ٠ٚ١٥ٜإ ز٠نطز ن١ ث١ضي١َإ، ٚ ٥ُٝعا٣ ٠ٚ
َِٝ باؾ١  َٜٓط٣َ، بؤ١ٜ َٔ ث َٝهٔ ْاٜا٣َٚ١ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ز٠ضبهٛ َٝو ١ٜ١ٖ ١ٜع٢ٓ ١٥ٚإ ز٠ٜإ ٚت ن١ْس ن١غ ١َ١٥ ز٠غت

َٜت١ طؿتٛطؤن طزٕ بؤ ٣٠ٚ١٥ ٜاغان١ ث١غ١ْس بهط٣َ ب١ ت٥١ذٌٝ ١ْنط٣َ، ٚ ١ٖؾت٣١ ٥آٜس٠ ضاثؤضت ٥اَاز٠ بهط٣َ، ٚ غط
َٞ، غٛثاؽ. َٜو ب َٝٛاظ  ١ٖض ؾ

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
١َُٝ ْاتٛاْري ق١ضاض بس٠ٜٔ ١ْ َٔ ب١ت١ْٝا ١ْ د١ْابت ب١ت١ْٝا، ٠ٚ١٥ ض٥٠ٞ ؾ١خػٞ  ناى س١َ١ غعٝس ٥

َٞ، ب١آلّ ب ؤ ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ ي١ غ١ض َْٛاق١ؾ٣١ ٜاغان١ ٜإ خؤت١ ٚ ١ٖض ن١ؽ ض٥٠ٞ ؾ١خػٞ خؤ٣ ز٠َي
َٟ ٥ٝتٝؿام ي١ غ١ض ٠ٚ١٥ ز٠ن١ٜٔ، زاٚا  ١َُٝ داض ٠َٛٝ ق١ضاض٣ ز٠ز٠ٕ ١ٖؾت٣١ زاٖاتٛٚ ٥ ت٥١ذٌٝ نطز٢ْ ٥
ز٠ن١ٜٔ ي١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ بؤ ١ٖؾت٣١ زاٖاتٛٚ ١َؾطٚع٢ قا١ْْٛن١ ٥اَاز٠ به١ٕ بؤ ٣٠ٚ١٥ َْٛاق١ؾ١ 

٠َٛٝ ق١ضاض ز٠ز٠ٕ بهط٣َ، ؾ١ضت ١ْٝ َْٛاق١ؾ١ بهط٣َ  َٝٞ، ١ٜع٢ٓ َْٛاق١ؾ١ بهط٣َ ت٥١ذٌٝ بهط٣َ، ٥ خؤت ز٠َي
َٞ، نٛاض  ي١ غ١ض ١َغ١ي١نإ، ز٠ظا٢ْ ن١ٝٝ ١٥ط١ض ْٛقت٣١ ْٝعاّ بس٠ٜٔ ١َ١٥ ١ٜى، ١َ١٥ زٚٚ، ١َ١٥ غ

 ٠ٚخت١ن١َإ ظؤض ز٠نٛش٣َ، َِٖٛٝ ١ٜ٠ٚ١٥، ؾ١ضَٛٚ ناى ناضزؤ،

َٜع ناضزؤ ستُس ثريزاٚز:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث  ١ضي١َإ. ب١ِض

َٝٔ زٚاٜٞ ي١ ثِط  َٝط٠ ب١ضْا١َ زاز٠ْ ١َٜٓٝ ٥ َٝه٢ ط١ٚض٠َإ ي١ زاْا٢ْ ب١ضْا٣١َ ناض ١ٜ١ٖ، ١ٖؾتا١ْ ز ١َُٝ ططؾت ٥
َٝؿن بِطٜاض٣ ي١ غ١ض ١ْزضا٠ٚ ن١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ثِطؤش٠  َٝو ز٠ٜٓٔ ن١ ث ب١ضْا١َن١ ز٠طؤِضٜٔ ٜإ ضاثؤضت

١َُٝ ططْك١  قػ١ ي١ غ١ض ٜاغاٟ ب١نطٜسا٢ْ خاْٛٚب١ض٠ ز٠نط٣َ، ي١ ٜاغا١ٜن١، ١٥ٚ ٜاغاٜا٣١ْ ن١ ب١ْٝػب١ت ٥
َٝهسا ٠ٚ١٥ ن١ْسٜٔ داض٠ ١٥ّ ٜاغا١ٜ زٚا ز٠خط٣َ، ٜاغا١ٜى ثٝاز٠ ١ْنط٣َ ي١ نٛضزغتإ زا ٥اَاْر ي١  نات

َٝهٝإ، خاَي٢ ٍَ ١٥ٚا٣١ْ ن١ ث٠ٜٛ١ْساضٕ ضاثؤضت  ١ٖب٢ْٚٛ ن١ٝٝ؟ ٠ٚ١٥ خاَي ١َُٝ زاْٝؿتٜٛٚٔ ي١ط١ تط: ٥
َٜٝٛػت١ ْٛٚغطا ١٥َِطؤ ب١ٜاْ َٜو ٥ٝؿهاالت زضٚغت ب٠ٚٛ، ١ٜع٢ٓ ث ٢ ناى ع٢ْٚ١ ب١ ٢َٓ ٚت ٚت٢ ١ْٖس

١َُٝ ١٥َِطؤ خؤَإ ٥اَاز٠ ز٠ن١ٜٔ بؤ ٜاغاٟ قٓسٚق٢  ١ٜ٠َٛٝى ْانط٣َ ٥ َٜهد١ٜٔ ب١ ؾ ناض٠نا٢ْ خؤَإ ض
َٝٔ ٠َٚي  ٠ٚظٜط ٥اَاز٠ ١ْٝٝ با ت ٥١ذ٢ًٝ زاٖات نؤب٣٠ٚ١ْٛ ي١ غ١ض ز٠نط٣َ، ٥اَاز٠ناض٣ ز٠نط٣َ، ي١ ثِط ز٠َي

َٝػتا  َٝهسا ٥ َٜسإ ت٥١ذٌٝ به١ٜٔ بؤ ١ٖؾت١ٜ١ن٢ تط ي١ نات به١ٜٔ بؤ ٜاغا١ٜن٢ زٜه١، ٜاغاٟ ب١نط
َٝؿِ ٚا١ٜ قػ١ ي١ غ١ض ١ٖض  َٜسا٢ْ خاْٛٚب١ض٠ ١ٜ١ٖ، ٚ ث َٝهٝـ ١ٜ١ٖ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ٜاغاٟ ب١نط ضاثؤضت

َٝو، بؤ ٣٠ٚ١٥ ٥اَاز٠ن َٝو بس١ٜٓ٠ بطاز٠ضإ ْٝٛ غ١عات اض٣ به١ٕ بؤ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ٜاغا١ٜى ز٠ن١ٜٔ ز٠ضؾ١ت
َٝط٠ ظؤض بطاز٠ض ٥اطازاض ١ْٝ ب١ سٛن٢ُ ٣٠ٚ١٥ ٥اطازاض  َٜت١ ٥ قػ٣١ ي١ غ١ض ز٠ن١ٜٔ، ي١ ثِط ٜاغان١ ز
 َٞٝ ١ٜ٠َٛٝ ز٠ضْان٢َ، ن١ ٥اَاْر ي َٞ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ب١ٚ ؾ َٝؿ١ زضٚغت ز٠ب ١ْنطاٜت٠ٚ١، ض٥٠ٞ ز٠زا ن

َٝ َٝط٣ ث١ضي١َإ ز٠غت١ب١ضنطز٢ْ َاؾ٢ ٖاٚٚآلتٝا١ْ ٜإ ١٥ٚ بٛاض١ٜ٠ ن١ ث َٜع غهطت َٝٞ، َٔ ي١ ب١ِض ٜٛػت١ ث
َٝؿٛٚ ق١ضاض ١ْبٛٚ ٜاغاٟ َٛس١قٝك٢ٓٝ ع١زيٞ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ٝٓؿاظ بهط٣َ، ق١ضاض ١ْبٛٚ  ز٠ثطغِ ١ٖؾت٣١ ث
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١َٜٓ ب١ضْا٣١َ ناض ن١ ٠ٚظٜط ٥اَاز٠  َٜت١ ب١ضْا٣١َ ناض بؤ ١٥ٚ ٜاغاٜا١ْ ز٠خط ٜاغاٟ خس٣١َ داَٝع١ غط
 ، غٛثاؽ.١ْٝٝ ٜإ ضاثؤضتٞ ٥اَاز٠ ١ْٝ

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
س١م ٚا١ٜ ١٥ٚ قػا١ْ ي١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ به٣١، د١ْابت ١٥ْساَٞ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ، ي١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ١٥ٚ 
قػا١ْ به١، ي١ خؤت٠ٚ١ قػ١ ١َن١ ناى ناضزؤ تها١ٜ ٥ٝذاظ٠ ٠ٚضطط٠، َٔ قػ١ ز٠ن١ّ داض٣َ، قػ١ ب١ َٔ 

َٞ ١َ١٥ ١َبِط ًَ ٠، د١ْابت ١٥ْساَٞ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ١٥ٚ َْٛاق١ؾ١ٜ١ ي١ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ به١، بِطؤ بؤ الٜإ ب
 ١َُٝ ي١ ب١ضْا٣١َ ناض٠ بعا١ْ ٥اَاز٠ ب٠ٚٛ، ٥اَاز٠ ١ْب٠ٚٛ؟، ن٣١ ي٣َٚ١ ١٥ٚ َْٛاق١ؾ١تإ نطز َٛؾه١ًٝف بؤ ٥

َٜو ي١ٚا١ْ ن١ ٠ٚ َٝػتا ظاَْٝٛا١ْ ١ْٖس ١َُٝف ٥ َٝت٠ٚ١، ٥ َٝـ ن١َن ز٠ب َٜه٢ نت ٚ ثِط٣ ٖاتؤت١ ث ظٜط غ١ؾ١ض
َٞ غ١ؾ١ض به١ٜٔ ١َغا٥ًٝٞ ظ٠ضٚض٣ ١ٜ١ٖ، ز٠َٚٚٝإ ٠ٚ١٥ َْٛاق١ؾ٣١  َٝري ْاب ًَ غ١ؾ١ض٣ نطز٠ٚٚ، خؤ ب
١َُٝ ١ٖؾت٣١ زاٖاتٛٚ  َٝؿن ض ت٥١ػري ي١ ١َغ١ي١نإ ز٠نات، ٥ َٞ ضؤش، نٛاض ضؤش زٚاتط ٜإ ث َٝو غ ١َٚظٚع

َٞ، َْٛاق١ؾ١ ١َٖٛٚ َازز٣٠ ١ٜن١ّ ي١ّ ب١ضْا٣١َ ناض َٞ سعٚض٣ ١ٖب ٠ د١ْابٞ ٠ٚظٜط باْط ز٠ن١ٜٔ، ٚ ز٠ب
َٜت١  َٝو ْاخط َٟ خؤ ١َٖٛٚ ؾت ز٠ن١ٜٔ ٚضز٠ ٚضز٠ ١٥ٚا٣١ْ خطا٠ٚت١ ب١ضْا٣١َ ناض َْٛاق١ؾ٣١ ز٠نط
َٝهٝإ ي١  َٝسا١ٜ ٠ٚ١٥ ١ٖض نٛاض خاَيٝـ ظ٠ضٚض١ٜ، ١ٖض ١ٜن َٝػتا نٛاض خاَيٞ ت ب١ضْا٣١َ ناض ب١ ١ٜى داض٣، ٥

ٍَ ٠ٚ١٥ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ت٥١ذٌٝ ز٠ن١ٜٔ بؤ ١ٖؾت٣١ زاٖاتٛٚ  غ١ض زاٚاناض٣ ٠َٛٝ ب٠ٚٛ، ٥ٝن بؤن٢ ب١ ١ٖض سا ٥
 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ،

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

١َُٝ ي١  / ٠ٚ نؤب٠ٚ١َْٚٛإ نطز٠ٚٚ ي١ غ١ض ٜاغاٟ ١٥18/4ْساَا٢ْ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ٥اطازاضٕ ي٣٠ٚ١ ٥
َٜسا٢ْ خاْٛٚب١ض٠، ٚ َػ٠ٛز٠ن٢ ضاثؤضشيإ ٥اَاز٠نطز٠ٚٚ، ب١آلّ ز٠ضؾ١ت ١ْنطا زٚٚباض٠ زابٓٝؿري  ب١نط
َْٛاق١ؾ٣١ به١ٜٔ، بؤ١ٜ َٔ ب١ٜا٢ْ ب١ ناى ناضزؤّ ٚت ٠ٚ١٥ َػ٠ٛز٣٠ ضاثؤضت١ن١ ٥اَاز١ٜ٠ ْٛغد١ٜ١نِ 

تٛاْري ظٜاتط زاٜٞ، ٚ ن١ْس ْٛغد١ٜ١نِ زا ١٥ْسا٢َ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ تط٣ ث١ضي١َإ، بؤ ٣٠ٚ١٥ ب
ز٠َٚي١َ١ْس٣ به١ٜٔ، ٚ ت٥١ذًٝٞ ْان١ٜٔ، ٥ٝؿ٢ ي١ غ١ض ز٠ن١ٜٔ، ١َٖٛاض٣ ز٠ن١ٜٔ ١٥ٚ ٜاغا٣١ٜ ن١ ناتٞ 

َٝري ت٥١ذًٝٞ به١ٕ ٚاتا ناض٣  2118( ز٠ضنٛٚ ي١ غاَي٢ 9خؤ٣ ب١ شَاض٠ ) ًَ ١َب١غتُإ ت٥١ذٌٝ نطزٕ ١ْٝ ب
َٞ ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ بتٛاْ َٝط ١َٖٛاض٣ ز٠ن١ٜٔ ب١ٚ ؾ َٞ ١ْن١ٕ، ١ْخ َٜه٢ ٚ  ث َٝٛإ نط ع١زاي١ت٢َ ث١ٜسا بها ي١ ْ

 غاسب ََٛيو، غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

١َّٝٝ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ   ؾ١ضَٛٚ بؤ خاَيٞ غ
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
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١َُٝ ضاثؤضشيإ ي١ خػت١ٓ ِضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطز٢ْ ثِطؤش٠ ٜاغاٟ ناْع ٢َُٜ نٛضزغتإ، ٥ ا ْا ثؤاَل١ٜٝنإ ي١ ١ٖض
١َُٝ غ١ض غِٛضَإ بٜٛٚٔ بؤ ١َ١٥ ي١ ب١ضْا٣١َ ناض زاْطا ب١ِضاغت٢، ز٠بٛا١ٜ  غ١ض ١٥ٚ باب١ت١ ١ْْٛٚغ١ٝ، ٥
َٞ، ضاثؤضتٞ يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ي١ غ١ض ١٥ٚ باب١ت١ ١ْْٛٚغطا٠ٚ، زاٚا  َٞ ب ٍَ به١ٕ ٥اطاَإ ي َؿا٠ٚض٠َإ ي١ط١

 ٔ ٠ٚ١٥ف زٚا غط٣َ به١ٓٝ غ١ض بِطط٣١ نٛاض٠ّ،ز٠ن١ٜ
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

١ُٝ٥ زاٚا ي١ يٝص٣١ْ ثٝؿ١غاظ٣ ز٠ن١ٜٔ بؤ ١ٖؾت٣١ زاٖاتٛٚ ضاثؤضت١ناْٞ خؤٜإ ٥اَاز٠ به١ٕ، نؤب٠ٚ١ْٚٛؾٝإ 
١َُٝ، ب١آلّ ١ْط١ٜؿتب١ْٚٛ ٖٝض ْ َٝٞ ١َعًَٛات٢ ٥ َٝه٢ ٥اَاز٠غاظ٣ به١ٕ، ب١ٖ١ض نطزبٛٚ ب١ث ١تٝذ١ٜ١ى، ز٠بٛٚ ضاثؤضت

َٝٓا٢ْ  َٝؿٓٝاض٣ ٜاغاٟ َاؼي ب١ز٠غت ٖ ١َٜٓٝ غ١ض خاَيٞ نٛاض٠ّ، ١٥ٜٚـ خػت١ٓ ِضٚٚ ٚ طؿتٛطؤنطز٢ْ ث َٝػتا ز ٥ ٍَ سا
َٝطام يٝص٣١ْ ٜاغاٜٞ ٚ يٝص٣١ْ ضؤؾٓبري٣ با بؿ١ضَٕٛٚ بؤ غ١ض غ١نؤ٣  ٢َُٜ نٛضزغتا٢ْ ع ظاْٝاض١ٜنإ ي١ ١ٖض

َٝٓر يٝص٣١ٜ١ْ ن١ يٝص١ْ َُٝإ خؤؾ١ ١٥ٚ ث ١َُٝ ث نإ، ببٛٚض٠ ْاغو خإ ي١ٚ ١َٚظٚعا١ْ ْٛقت٣١ ْٝعاَٞ ١َْا٠ٚ، ٥
َٝٓر يٝص٣١ٜ١ْ ن١  َٝطت١ غ١ض غ١نؤ٣ يٝص١ْنإ، ١٥ٚ ث ١َٜٓض٣ خؤ٣ بٓ َٝه٢ َٛؾت١ض٠نٝإ ْٛٚغ٠ٛٝ ١ٖض ١ٜن١ ْٛ ضاثؤضت

َٝه٢ َٛؾت١ض٠نٝإ ْٛٚغ٠ٛٝ بؤ ١٥ّ خاَي١، ١٥ط١ض ي١ غ١ ض خاَي٢ نٛاض١َ٠، ١٥ط١ض ْا بؤ ١٥ٚاْٞ زٜه١ ١َدايٞ ضاثؤضت
 قػ١ نطزٕ ١ْٝ، ؾ١ضَٛٚ.

َٜع عبساي١ً ستُس ْٛض٣:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٞ، ٚ ب١ تٛاْا تط بري ي١   ٠ٚنٛ بؤ ٖاٚناض١ٜن٢ زاْٝؿت١ٓن١، ١ٜع٢ٓ بؤ ٣٠ٚ١٥ ظٜاتط ب١ضناَٚإ ضٕٚٚ ب
١َُٝ خؤَإ بؤ طؿتٛطؤ٣ ق َٝػتا ١٥ٚ ثِطؤش١ٜ٠ ب١ؾساضٜهطزْسا، ٥ ٓسٚق٢ زاٖات١ ١ْٚت١ٝنإ ٥اَاز٠نطز٠ٚٚ، ٥

َٝو  َٝؿٓٝاظ٣٠ ناى ناضزؤ ظؤض ظؤض باؾ١ ن١ تؤ ال٢ْ١ٜ ن١ّ ْٝٛ غ١عات تا غ١عات َٝؿ٠ٚ١ ١٥ٚ ث ٖاتؤت١ ث
َٜو خؤَإ نؤ به٠ٚ١ٜٓ١، غٛثاؽ. ١َُٝ بؤ ٣٠ٚ١٥ ١ٖض تؤظ  ز٠ضؾ١ت بس٣٠ ب١ ٥

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث  ١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
٠َٛٝ خؤتإ ٥اَاز٠غاظ٣ به١ٕ بؤ خاَيٞ  ٠َٛٝ ز٠تا٣َٚ١ْ ْٝٛ غ١عات ت٥١ذًٝٞ ز٠ن١ٜٔ بؤ ٣٠ٚ١٥ ٥ ١٥ط١ض ٥

 نٛاض٠ّ، ؾ١ضَٛٚ غؤظإ خإ، 
َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
َٜو ي١ ١٥ْساَإ ْٛغد٣١ ضاثؤضت١ َٛؾت١ض٠ن١ن١ٜإ ي١ال ْ َٞ، خؤ ٥اَاز٠نطزٕ ن١ٝٝ؟ )٥ٝشتُٝاي١ ١ْٖس ( ١5ب

( ١٥ْساّ ث١ضي١َإ ي١ّ ضاثؤضت١زا ٥اَاز٠ناض٣ ب٠ٚٛ، بؤ١ٜ َٔ زاٚا ي١ د١ْابت ز٠ن١ّ ي١ 55يٝص١ْ ١ٜع٢ٓ )
َٞ، غٛثاؽ. َٝو ١٥ّ ْٛغد٣١ٜ١ ال ب َٞ بؤ ٣٠ٚ١٥ ١َٖٛٚ ١٥ْساَ َٝو تا ز٠ ز٠ق١ ظٜاتط ١ْب  ناض٠ط

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َ  ا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
٠ٚ١َٜٓٝ ٖؤَي١ن١، يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ٣١٥ ي١باض٣٠ 12( زاْٝؿت١ٓن١ زٚا ز٠خ١ٜٔ غ١عات )12تا غ١عات ) ( ز

ٍَ ز٠ن١ٕ؟، ؾ١ضَٛٚ ناى  ١٥ٚ ؾ١ف َازز٣١ٜ٠ ن١ ٠ٚخت٢ خؤ٣ َْٛاق١ؾ١نطا، ٠ٚ١٥ نؤٕ ت١عاَٛيٞ ي١ط١
 عْٛٞ.
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َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:   ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف غٝاغ٣١ بؤ ١٥ٚ ؾ١ف َازز٣١ٜ٠ ن١ نات٢ خؤ٣ َْٛاق١ؾ٣١ ي١ غ١ض نطا ٥اَاز٠نطز٠ٚٚ 
٠ٚ١َٜٓٝٓ، ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ ١٥ط١ض ض٠ظا١َْسٜإ ي١ غ١ض نطز با ز٠ْك٢  َٝػتا ١ٜن١ ١ٜن١ َازز٠نإ ز٠خٛ ٥

 ي١ غ١ض بس٠ٕ، غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛ  ضزغتإ:ب١ِض

َٝط، ؾ١ضَٛٚ، َٞ ٜإ ١ْخ  ١ٖض ت١غٜٛت١، نْٛه١ َْٛاق١ؾ٣١ ي١ غ١ض نطا٠ٚ، ب١ ب١َي
َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغؤ(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
 ١َُٝ َٜص٣ ي١ غ١ض نطا٠ٚ زٚاتط ٥ ١َُٝ ؾ١ف َازز٠ ي١ ْاٚ ٖؤَيٞ ث١ضي١َإ ٚتٛ ٚ َٜع ناى ع٢ْٚ١ ٚت٢ ٥ ٠ٚنٛ ب١ِض

اَاز٠َإ نطزؤت٠ٚ١ بؤ ز٠ْكسإ، غ١باض٠ت ب١ ْا٣ٚ ٜاغان١ ي١ ثِطؤش٠ ٜاغان١زا ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ٥
َٜص ١٥ّ  َٝٓا٢ْ ظاْٝاض١ٜنإ )ٜاغاٟ ضْٚٚان٢( ي١ نات٢ ٚتٛ ٚ ْٛٚغطا٠ٚ، ثِطؤش٠ ٜاغاٟ َاؼي ب١ز٠غت ٖ

َٝؿٓٝاض ١ٜ١ٖ، ١ٜن١ّ: ٜاغا٣ َاؼي ب١ز٠غت  َٞ: نٛاض ث َٞ ب ٠َٜٛٝإ ي َٝؿٓٝاضا١ْ خطا١ْٚت١ ضٚٚ ب١ّ ؾ َٝٓا٢ْ ث ٖ
َٝطام. ٢َُٜ نٛضزغتإ ـ ع  ظاْٝاض٣ ي١ ١ٖض

َٝطام. ٢َُٜ نٛضزغتإ ـ ع َٝٓا٢ْ ظاْٝاض١ٜنإ ي١ ١ٖض  ز٠ّٚٚ: ٜاغاٟ َاؼي ب١ز٠غت ٖ
٢َُٜ نٛضزغتإ. َٝٓا٢ْ ظاْٝاض٣ ي١ ١ٖض ١َّٝٝ: ٜاغاٟ ب١ز٠غت ٖ  غ

َٝٓا٢ْ ظاْٝاض١ٜنإ، ب١ع١ض٠ب١ٝن٣١ ي١ بط٣  )قإْٛ بهط٣َ ب١   )قإْٛ ايك٤ٛنٛاض: ٜاغاٟ َاؼي ب١ز٠غت ٖ
َٝٓا٢ْ ظاْٝاض٣  ايٓٛز ، ٍَ ٠ٚ١٥ زأٜ ن١ ْا٣ٚ ٜاغان١، ٜاغاٟ َاؾ٢ ب١ز٠غت ٖ ١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ي١ط١ ٥

،َٞ  ب
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

َٝٓر يٝص١ْ ٖاٚب١ف ٥ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن١ ث ٣١ٜ٠َٛٝ ن١ ي١ال١ٜٕ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف خٛ ٝتٝؿاقٝإ ي١ غ١ض ب١ٚ ؾ
ٍَ ١ْٝ؟ ب١ نؤ٣ ز٠ْط  ٍَ زا١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ نطز٠ٚٚ، ز٠خي١ٜٓ١ ز٠ْكسا٠ٚ١ْ، تها١ٜ ن٢َ ي١ط١

 ث١غ١ْسنطا ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز٣٠ ز٠ّٚٚ،
َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغؤ(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
َٝؿٓٝاض ١ٜ١ٖ، ن١ ي١ ٚاتا٣ ظاضا٠ٚ ٚ ب١ض ي٣٠ٚ١ به١ٓٝ غ١ض َازز٣٠ ١ٜن١ّ، غ١باض٠ت ب١ ْاْٚٝؿاْ ٢ ب١ؾٞ ١ٜن١ّ ث

َٝؿٓٝاض٠ زا١ٜ،  ٍَ ١٥ّ ث َٝٓاغ١ ٚ ٥اَاصت١نإ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ي١ط١ َٝهسا٠ٚ١ْنإ بكؤِضزض٣َ بؤ ث  ٥اَاصت١نإ ي
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

ٍَ زا١ٜ ز٠غت ١٥ٚ ْاٚ ْٝؿا٣١ْ ن١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ٥ٝتٝؿاقٞ ي١ غ١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، تها١ٜ ن٢َ ي١ط١ ضنطز٠ٚٚ، خٛ
َٝه٢ تط ز٠ّٚٚ، ٍَ ١ْٝ؟ ب١ نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا ؾ١ضَٕٛٚ بؤ خاَي  ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١

َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغؤ(:  ب١ِض
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
َُٝإ باؾ١ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ نْٛه١ ي١ْاٚ بِطط١نا٢ْ  ١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ث ١٥ٚ َازز١ٜ٠زا دٝاٚاظ٣ بري ٚ ٥

١ٜ٠َٛٝ: ي١ّ ٜاغا١ٜزا ١َب١غت  َُٝإ باؾ١ بِطط١، بِطط١ َازز٣٠ ١ٜن١ّ ز٠ْك٢ ي١ غ١ض بسض٣َ، ب١ّ ؾ ضا ١ٖب٠ٚٛ ث
َٝهٝإ زا ٖات٠ٚٛ   ي١ّ ظاضاٚا١ْ ١٥ٚ ٚاتا١ٜ١ْ ن١ ي١ ب١ضاَب١ض ١ٖض ١ٜن

َٝطام، ٠ٚ١٥ ططؾت٢ ي١ غ١ض ١ْب1ٚٛ ٢َُٜ نٛضزغتإ ـ ع َِٜ: ١ٖض  ٠،. ١ٖض
َٜت١ ث١ضي١َإ، ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتا2ٕ َٝطام. . ي١ بط٣ ١٥صت١َٕٛ بهط  ـ ع
َٜت٠ٚ١، ١٥ٜٚـ 3 َٜٝٛػت١ ب١ ز٠ْكسإ غاؽ بهط . ١٥ٚ بِطط١ٜ١ نْٛه١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ َازز٠نا٢ْ تط٠ٚ٠ ١ٜ١ٖ ث

َٞ ض٥٠ٞ ١ٜ١ٖ، ض٢٥٠ ١ٜن١ّ: ٖٝض ز٠غت١ َٞ ٚاتا ١٥ٚ بِطط١ٜ١ البربزض٣َ غ ، ضا٣ ٜإ ١٥صت١َٕٛ ٚ ز٠ظطا١ٜى ١ْب
١َّٝٝ ١ٜ٠ٚ١٥ ز٠غت٣١ غ١ضب١خؤ٣ َاؾ١نا٢ْ  ز٠ّٚٚ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ي١ بط٣ ز٠ظطا بهط٣َ ب١ ١٥صت١َٕٛ، ضا٣ غ
١َّٝٝ ضا٣ دٝاٚاظ٣ ي١  َٝهطز٢ْ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ بهات، ١٥ٚ بِطط١ٜ١ بِطط٣١ غ َٝب١د َٞ، ١٥ٚ غ١ضث١ضؾت٢ د َطؤظ ب

َٜو ي َٝٝإ ٚاب٠ٚٛ ن١ غ١ض ١ٖب٠ٚٛ ي١ ْاٚ ٖؤَيٞ ث١ضي١َإ ي١ نات٢ طؿتٛطؤناْسا ١ْٖس ١ ث١ضي١َاْتاضإ ن١ ث
َٝهطز٢ْ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ زابٓط٣َ، ضا١ٜن٢ زٜه١ ١ٖب٠ٚٛ  َٝب١د َٜٝٛػت ْانات ٖٝض ز٠غت١ٜ١ى بؤ غ١ضث١ضؾت٢ د ث
َٝو ن١ ب١ غ١ضؤنا١ٜت٢ ٠ٚظٜط٣  َٝو زاسي١ظض٣َ ١٥صت١َْٛ ي١ دٝات٢ ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ بط٣ ز٠ظطا ١٥صت١َْٛ

َٝؿن ١٥ّ ضا١ٜ ي١ ْا ٚ ٖؤَيٞ ث١ضي١َإ ١ٖب٠ٚٛ، ضاٟ تط ٠ٚ١٥ ب٠ٚٛ ١٥ّ ١٥ضن١ ١٥ضن٢ ضؤؾٓبري٣ ١َ١٥ ن١ ث
َٜت١ ١٥غتؤ٣ ز٠غت٣١  َٝهطز٢ْ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ غط َٝب١د َٝري غ١ضث١ضؾت٢ نطز٢ْ د ًَ ٥ٝؿطاؾهطزٕ ١ٜع٢ٓ با ب
ٍَ ضا٣  ١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ي١ط١ ٍَ ١٥ضن١نا٢ْ تطزا، ٥ ٢َُٜ نٛضزغتإ ي١ ثا َاؾ١نا٢ْ َطؤظ ي١ ١ٖض

١ََٝٝري، غٛث  اؽ.غ
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

٠ٚ١َٜٓ، ؾ١ضَٛٚ، ١َّٝٝ غٛ  ضا٣ غ
َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغؤ(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
٢َُٜ نٛضزغتإ َٜت، ز٠غت١: ز٠غت٣١ غ١ضب١خؤ٣ َاؾ١نا٢ْ َطؤظ ـ ١ٖض ١َّٝٝ ١ٜ٠ٚ١٥، ت١عطٜؿ١ن١ ٥اٚا ز  ضا٣ غ

َٜع ز. ا  ضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
 ٍَ ٍَ زا ١ْٝ؟ ١ٜى ن١ؽ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ تها١ٜ ن٢َ ي١ط١ ب١ٚ غٝػ٣١ٜ١ خٛ

 زا ١ْٝ، ن١ٚات١ ب١ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ بِطط١ٜ١ن٢ تط،
َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغؤ(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث  ١ضي١َإ. ب١ِض
ٍَ البطز٢ْ  نٛاض٠ّ غ١ضؤى: ْٛٚغطا٠ٚ غ١ضؤى ١ٜع٢ٓ غ١ضؤن٢ ز٠ظطا٣ ضْٚٚان٢، ضا٣ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ي١ط١

 ١٥ٚ بِطط١ٜ١، ١ٜع٢ٓ بِطط٣١ نٛاض٠ّ ال بربضزض٣َ،
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
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َٝؿٓٝاض٣٠ ن١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف نطزؤ١ٜت٢، ن٢َ ي١ط١ ٍَ زا ب١ٚ ث ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١
 .١ْٝ؟ ن١ٚات١ ب١ نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ بِطط١ٜ١ن٢ تط

َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغؤ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝٓذ١ّ: زاّ ٚ ز٠ظطا٣ طؿت٢، ١َب١غت ي١ زاّ ٚ ز٠ظطا٣ طؿت٢ غ١ضد١ّ زاّ ٚ ز٠ظطانا٢ْ ٜاغا زاْإ،  ث
َٝب١د ١َٝٝنإ ٚ ز٠غت١ غ١ضب١خؤنإ، ٠ٚ١٥ ضا٣ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ؾ١،د َِٝط١ٜ خؤد  َٝهطزٕ، زاز٠ٚض٣ ٚ ناضط

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ٍَ ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ضا٣ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ؾ١، ن٢َ ي١ط١ ب١ٚ غٝػ٣١ٜ١ ن١ خٛ

 .ب١ نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ بِطط١ٜ١ن٢ تط زا ١ْٝ؟ ن١ٚات١
 
 

َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغؤ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ؾ١ؾ١ّ: زاّ ٚ ز٠ظطا٣ تاٜب١ت٢: ١َب١غت ي١ زاّ ٚ ز٠ظطانا٢ْ تاٜب١ت٢ نؤَجاْٝانا٢ْ ن١ضت٢ تاٜب١ت ٜإ ١ٖض 
َٝه٢ طؿت٢  َٜه٢ ْا سه٢َٛ ٜإ ز٠غت١ٜ١ى ن١ ١َضؾ١ق َٜهدطاٚ ٠َٜٛ ز٠بات ٜإ باظضطا٢ْ ز٠نات ٜإ ض ب١ِض

،َٞ  ثٝؿ١ٜ١ى ز٠نات ٜإ سه١َٛت ت١ًَٜٛٞ ز٠نات ٚ ن١غا١ٜت١ٝن٢ قا٢ْْٛ ١ٖب
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنا َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن١ ضا٣ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ؾٞ ي١ط١َي١، ن٢َ ي١ط١ ت٠ٚ١؟ ن٢َ ب١ٚ غٝػ٣١ٜ١ ن١ خٛ
ٍَ زا ١ْٝ، ب١ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ بِطط١ٜ١ن٢ تط ٍَ زا ١ْٝ؟ ن١ٚات١ ١ٜى ن١ؽ ي١ط١  ي١ط١

َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغؤ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

س١ٚت١ّ: ؾ١ضَاْب١ض٣ تاٜب١ت: ١٥ٚ ؾ١ضَاْب١ض٠ ٜإ ن١غ١ٜ١ ي١ال١ٜٕ زاّ ٚ ز٠ظطا١ٜن٠ٚ١ زٜاض٣ ز٠نط٣َ بؤ 
َٝٓا٢ْ ظاْٝاض٣، ٠ٚ١٥ ضا٣ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ؾ١،غ١  ٜطنطز٢ْ زاٚاناض٣ ٠ٚز٠غت ٖ

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ٍَ ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ضا٣ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ؾ١، ن٢َ ي١ط١ ب١ٚ غٝػ٣١ٜ١ ن١ خٛ

 نطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ بِطط١ٜ١ن٢ تطزا ١ْٝ؟ ن١ٚات١ ب١ نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْس
َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغؤ(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜك٣١ ١ٖض  َٜه٢ طؿت٢ ؾٝاٚ ي١ ض َٝٛاظ ١ٖؾت١ّ: بآلٚنطز٠ٚ١ْ، ط١ٜاْست٢ ظاْٝاض٣ بؤ تان١نا٢ْ نؤ١ََيكا ب١ ؾ

َٝه٢ ْاغطا٣ٚ ث١خـ ٚ بآلٚنطز٠ٚ١ْ،  ن١ْاَي
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن  ٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
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ٍَ زا ١ْٝ؟ ن١ٚات١ ب١  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ن٢َ ي١ط١ ب١ٚ غٝػ٣١ٜ١ ن١ خٛ
 .نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ بِطط١ٜ١ن٢ تط

َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغؤ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝٓاغ٣١ زٜه١ ظٜاز٠نطإٚ ١ٜنٝإ ١٥ ١ٜ٠ٚ ت١عطٜؿ٢ ظاْٝاضضيإ نطز٠ٚٚ، ١َب١غت ي١ ظاْٝاض٣ زاتا٣ زٚٚ ث
١َٜٓ طرياٚ ٜإ تؤَاضنطاٚ ٜإ  ظاض٠ن٢ ٜإ ْٛٚغطاٚ ٜإ تؤَاض ٜإ ٥اَاض ٜإ ب١َيك١ْا٣١َ ْٛٚغطاٚ ٜإ ٚ
َٜك١ٜ١ن٢ ز٣، ١َ١٥ ١٥ٚ ت١عطٜؿ١ٜ١ ن١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف  ٠َٛٝٚ ض ٣٠َٛٝ ١٥يٝهنؤ٢ْ ٜإ ب١ٖ١ض ؾ ١َٖيكرياٚ ب١ؾ

 ٣ نطز٠ٚٚ، ث١غ١ْس
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

ٍَ زا ١ْٝ؟ ن١ٚات١ ب١ نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ن٢َ ي١ط١
 بِطط١ٜ١ن٢ تط

َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغؤ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝٓت: ١٥ٚ ْا٠ٚ ٠َٛٝ ٚ ؾؤضَات ٚ زؤنٝؤَ َٝسا تؤَاضنطا٠ٚ ب١ ناٚ ثؤؾري ي١ ؾ ْس١ٜ٠، ١َب١غت ٠ٚغٝت١ ظاْٝاض٣ ت
َٝص٣ٚٚ ز٠ضنٕٛٚ ٚ باض٠ ٜاغا١ٜٝن٠ٚ١ٜ١،  غ١ضنا٠ٚ ٚ َ

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ نؤ٣ ز٠ْط  ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ ن٢َ ي١ط١

 بِطط١ٜ١ن٢ تط
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس)ب١ظاظ(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
َٞ ز٠ْكٝإ ب١غ١ضن٠ٚٛ ١َٖٛٚ  َٞ ب َٝت٠ٚ١ تا ١٥ْساَإ ٥اطاٜإ ي َٜٓ َٝػتا ناى ٥اغؤ ز٠قٞ َازز٣٠ ١ٜى ز٠خؤ ٥

َٜه٢،   َازز٠ن١ ب١داض
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا  ٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض

ٍَ زا١ٜ تها١ٜ  َٝػتا ٠ٚنٛ َازز٠ن١، ن٢َ ي١ط١ َٝو ٖاتبٛٚ ز٠ْكتإ ي١ غ١ض زا ٥ َازز٠ن١ ن١ ي١ ن١ْس بِطط١ٜ١ى ث
ٍَ زا ١ْٝ ب١ ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ  ٍَ زا ١ْٝ؟ ١ٜى ن١ؽ ي١ط١ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١

 بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط،
َٜع ز. زاْا غعٝس غٛؼي:  ب١ِض

َٜ  ع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.ب١ِض
غ١باض٠ت ب١ َازز٣٠ ز٠ّٚٚ: ث١ضي١َاْتاضإ ي١ َٛزاخ١ي٣١ خؤٜاْسا د١ختٝإ ي١ غ١ض نٛضتهطز٣٠ٚ١ْ ١٥ّ 

٣٠َٛٝ زاِضؾتؤت٠ٚ١:   َازز١ٜ٠ نطزؤت٠ٚ١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ب١ّ ؾ
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 ٥اَاصت١نإ
 َازز٣٠ ز٠ّٚٚ: ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١٥ّ ٥اَاصتا٣١ْ ١ٜ١ٖ: 

َٝٓا٢ْ . تٛاْا زاضنطزٕ ٚ ٥اغاْهاضٜهط1 َِٜ ن١ ثطانتٝع٣٠ َاؼي خؤٜإ بؤ ب١ز٠غت ٖ زٕ بؤ ٖاٚٚآلتٝا٢ْ ١ٖض
َٜط٣٠ سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ،   ظاْٝاض٣ به١ٕ ن١ ي١ال٣ زاّ ٚ ز٠ظطا طؿت٢ ٚ تاٜب١ت١ناْسا ١ٜ١ٖ ب١طٛ

 . ثؿتكري٣ نطز٢ْ ثط٠ْػٝج١نا٢ْ ؾ١ؾاؾ١ٝت ٚ ب١ؾساض٣ ناضا بؤ ن١غجاْس٢ْ ثطؤغ٣١ زضيٛنطاتٞ.2
َٝه٢ ي١باضتط بؤ ٥اظاز٣ ضا ز٠ضبِطٜٔ ٚ ث١خـ ٚ بآلٚنطز٠ٚ١ْ.. زابٝٓهطز3ْ  ٢ ن١ؾ

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت  َٜٓس٠ٚ١ٜ، ي١ غ١ض٣ َٛت١ؾٝكٔ، ن٢َ ي١ط١ ب١ٚ غٝػ٣١ٜ١ ن١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف خٛ

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْس  نطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤَازز١ٜ٠ن٢ تطب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١
 
 
 

َٜع ز. زاْا غعٝس غٛؼي:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

١َّٝٝ: ضا٣ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ال برب٣َ، نْٛه١ ي١ َازز٣٠ ١ٜن١ّ ب١ ز٠ْكسإ غاغهطا٠ٚ١ٜ  َازز٣٠ غ
 ١٥ٚ ١َغ١ي١ٜ١،

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ نؤ٣ ز٠ْط  ن٢َ ٍَ زا١ٜ ن١ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ البرب٣َ، تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ي١ط١

 .ث١غ١ْسنطا بؤ البطز٢ْ، ؾ١ضَٕٛٚ بؤَازز١ٜ٠ن٢ تط
َٜع ز. زاْا غعٝس غٛؼي:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

١ٜ٠َٛٝ زاِٜطؾتؤت٠ٚ١: ز٠ غت١ غ١ضباض٣ ١٥ٚ ١٥ضنا٣١ْ ن١ غ١باض٠ت ب١ َازز٣٠ نٛاض٠ّ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ب١ّ ؾ
ٍَ 4ي١ قا٢ْْٛ شَاض٠ ) َٝهطز٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١٥ّ ١٥ضى ٚ  2111(٣ غا َٝب١د َٜط٣ د زا ٖاتٕٛٚ، بؤ ناٚز

َٜطنطز٢ْ  َٝهطز٢ْ سٛن١ُنا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜٚ ناز َٝب١د ز٠غ١آلتا٣١ْ ١ٜ١ٖ، ١ٜن١ّ: ب١زٚازان٢ْٚٛ د
َٝهطز َٝب١د َٜكا٣ د ١َٜٓ ض َٝه١ٝنإ ٚ ١٥ٚ نؤغجا٣١ْ ز َٜٝٛػت، غ١ضث ٢ْ ٜاغان١ ٚ ز٠ضنطز٢ْ ضاغجاضز٣٠ ث

َٝهطز٢ْ ١٥سها١َنا٢ْ  َٝب١د َٝٓا٢ْ ١٥ٚ ؾ١ضَاْب١ضا٣١ْ تاٜب١شي١ْسٕ ب١ د ز٠ّٚٚ: زاْا٢ْ ب١ضْا٣١َ ناض بؤ ضاٖ
١َّٝٝ ٠ٚضططت٢ٓ غهاآل ٚ غاغهطز٠ٚ١ْٜإ  َٟ ٚ  )ايتشكل َٓٗا ١٥ّ ٜاغا١ٜ، غ ب١ظٚٚتطٜٔ نات ٚ ططت١ٓب١ض٣ ض

َٜٝٛػت، نٛاض٠ ٢َٜٓ ث ّ: ٥اطازاضنطز٣٠ٚ١ْ زاّ ٚ ز٠ظطانإ بؤ ضاغتهط٣٠ٚ١ْ ١٥ّ ساَي١تا٣١ْ ن١ ب١َيك٣١ ؾٛ
َٝٓذ١ّ: ٥اِضاغت١نطز٢ْ ٖاٚٚآلتٝإ ب١  َٝسا ز٠ضز٠ن٣َٚ١، ث َٝهٝهاضا٢ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜٜإ ت تؤ١َتباضنطز٢ْ غ١ضث

َٜك٣١ ١٥ٚ تؤ٣ ؾٝاٚ بؤ ط١ٜؿذي ب١ٚ َاؾا٣١ْ ي١ٚ ٜاغا١ٜزا ٖاتٕٛٚ ٚ ز٠ضنطز٢ْ بآل٠ٚنطا٠ٚ ٣ ث٠ٜٛ١ْسٜساض ض



 365 

َٜط٣٠ ١٥ّ  َٝهسا زاٚاناض ١ْؾٝا ب١طٛ َٝٓا٢ْ ظاْٝاض٣ ي١ ساَيت ب١ّ باب١ت٠ٚ١، ؾ١ؾ١ّ: ز٠خاي١تهطزٕ بؤ ب١ز٠غت ٖ
َٝٓا٢ْ بؤ ز٠غت١، ١ٖض٠ٖٚا ز٠غت١ بؤؾٞ ١ٜ١ٖ زاٚا ي١ غ١ض ١٥ٚ  ٜاغا١ٜ ظاْٝاض٣ ز٠غت به٣َٚ١ ثاف ث١ْا ٖ

ٌَٝ ز٠ن١ٕ ي١ب َٝؿ َٞ ز٠غت١ ال١ٜٕ ٚ تانا٣١ْ ن١ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ث ١ضز٠ّ زازطاناْسا ب١ضظ بهات٠ٚ١، س١ٚت١ّ: ز٠ب
َٝو ب١ ث١ضي١َإ بسات ٚ بؤ ضا٣ طؿت٢  َٜو ي١ باض٣٠ ناض ٚ ناالن١ٝنا٢ْ خؤ٠ٚ١ٜ ضاثؤضت ١ٖض ؾ١ف َاْط داض

 بآل٣ٚ بهات٠ٚ١، 
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ٚ غٝػ٣١ٜ١ ن١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف غٝاغ١ٜ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ن٢َ ي١ط١ إ نطز ٚ خٛ
ٍَ زا ١ْٝ؟ ن١ٚات١ ب١ نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط،  ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١

 
 
 

َٜع ز. زاْا غعٝس غٛؼي:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝٓذ١ّ ي١ ثِطؤش٠ ٜاغان١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف َٝؿٓٝاظ ز٠نات ْاْٚٝؿا٢ْ  ب١ض ي٣٠ٚ١ به١ٓٝ غ١ض َازز٣٠ ث ث
َٝٓا٢ْ ظاْٝاض٣،   ب١ؾ١ن١ ي١ نؤ١ْٝت٢ ط١ٜؿذي ب١ ظاْٝاض١ٜنا٠ٚ١ْ بكؤِض٣َ بؤ نؤ١ْٝت٢ ب١ز٠غت ٖ

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز ١ًَ، ن٢َ ي١ط١ َٜٓسضا٠ٚ١ٜ بؤ طؤِض٢ٜٓ ْاْٚٝؿا٢ْ ١٥ٚ ؾ١غ ٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ب١ٚ غٝػ٣١ٜ١ ن١ خٛ

ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط،  ن٢َ ي١ط١
 

َٜع ز. زاْا غعٝس غٛؼي:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝت١ َازز٣٠ نٛاض٠ّ، ن١ْس ضا١ٜى  َٝػتا ز٠ب َٝٓذ١ّ: ي١ ١٥غ٢ًَ ثِطؤش٠ ٜاغان١ ن١ ٥ غ١باض٠ت ب١ َازز٣٠ ث
ٍَ بهط٣َ، ضا٣  ١ٜ١ٖ، ضا٣ ١ٜن١ّ: ظٜاز١ٜ٠ٚ َٝه١ ٍَ بِطط٣١ ١ٜن٢َ١ َازز٣٠ ؾ١ؾ١ّ ت ال برب٣َ، ضا٣ ز٠ّٚٚ: ي١ط١

ٍَ َا٣٠ٚ١ْ َازز٠ن١ زأٜ،  ١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ي١ط١ ١ٜ٠َٛٝ ز٠غتهاض٣ بهط٣َ، ٥ َٝت٠ٚ١ ب١ٚ ؾ َٓٝ ١َّٝٝ: سي غ
َٜت٠ٚ١ ن١ ن٢َ س١ق٢ ٠ٚضططت٢ٓ ظاْٝ َٜٝٛػت١ ب١ز٠ْكسإ ٠ٚ١٥ غاؽ بهط َٝـ ٠ٚ١٥ ث اض٣ ١ٜ١ٖ، ١َٖٛٚ ب١آلّ ث

َٝو  ١ٜ٠َٛٝ: ١َٖٛٚ ن١غ ن١ؽ، ٜإ ب١ؽ ٖاٚٚآلتٝإ ٚ ن١غا١ٜت١ٝ ١َع١ٜٚ١ٓنإ، ضا٣ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ب١ّ ؾ
َٝٓا٢ْ ظاْٝاض٣ ٚ ن١ْس زا١ٜ١ْى ي١ٚ  َٞ ٜإ ١َع٣ٚ١ٓ َاؼي ٥اطازاضبٕٛٚ ٚ ب١ز٠غت ٖ ض غطٚؾك ب

َٝٓتا٣١ْ ١ٜ١ٖ ن١ ي١ زاّ ٚ ز٠ظطانإ زاٚا٣ ز٠نات، ب١ز٠ض ي١ َٜط٣٠ َازز٣٠، زٜاض٠ زٜهؤَ ٚ ظاْٝاضٜا٣١ْ ن١ ب١طٛ
َٝػتا زٜاضضيإ ١ْنطز٠ٚٚ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١َب١غتُإ ١٥ٚ َازز٣١ٜ٠ ن١ َازز٣٠  ١َب١غتُا١ْ ي١ ْاٚ ن١ٚا٣١ْ ٥

َٜط٣٠ َازز٣٠ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ضٜعث١ِضنطإٚ، َٝٔ ن١ ب١طٛ  ٥ٝػتٝػٓا٥ات١، زٚاتط شَاض٠ن٣١ زاز٠ْ
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َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤ  ن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
َٝٔ س١ظؾ٢ َازز٠ن١ٜ١، ؾ١ضَٛٚ، ٠َٛٝ زاٚاتإ نطز٠ٚٚ ي١ بٝسا١ٜت١ن٣١ ز٠َي  ٥اخط ٥

َٜع ز. زاْا غعٝس غٛؼي:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 :َٞ ١ٜ٠َٛٝ ب َٜٓسَا٠ٚ١ْ، ب١ّ ؾ َٝػتا خٛ َٝت٠ٚ١، ب١آلّ ب١ٚ غٝاغ٣١ ن١ ٥ َٓٝ ٍَ ٠ٚ١٥زأٜ َازز٠ن١ سي ١َُٝ ي١ط١ ٥ 
َٜ  ع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض

َٝهٝـ ١ٖٕ زاٚاٜإ نطز٠ٚٚ ن١َازز٠ن١ س١ظف بهط٣َ ، نْٛه١ خؤتإ ْٛٚغٝٛتا١ْ  )سرف ن١ٚات١ خ١َيهاْ
 (ؾ١ضَٛٚ ناى ناضزؤ ْٛقت٣١ ْٝعا١َ؟ املاد٠

 
 
 

َٜع ناضزؤ ستُس ثريزاٚز:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜو ض٠ت٢ ز٠نات٠ٚ١، ٚ ١٥ط١ض خاَي٢ ٥ٝػت َٝؿٓٝاض َٝؿٓٝاض ١ٜ١ٖ، ث َٝػتا زٚٚ ث َٞ، نْٛه١ ٥ ٝػٓانإ زٜاض ١ْب

َٝسا١٥،١ٜط١ض ١٥ٚ  ًَت٠ٚ١ ب٣٠ٚ١ ن١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ٚ َازز٣٠ ن١ ٥ٝػتٝػٓا٥ات٢ ت َٝ َٜه٢ تط ز٠ٜٗ َٝؿٓٝاض ث
َٞ بؤ ز٠ْكسا١ْن١ َٞ ض٠ْك١ قٛضؽ ب َٜت٠ٚ١ ٜإ ٥ٝػت ،٥ٝػتٝػٓا١٥ زٜاض ١ْب َٝت باؾ١ ض٠تبهط ٝػٓا١٥ناْت ث

َٞ ؟قبَٛي١ َٝت٠ٚ١ باؾ١، قبَٛيت ١ْب َٓٝ َٜت٠ٚ١ ؟١٥ٚ َازز٠ سي َٝت باؾ١ ١٥ٚ َازز٠ ١ٖض ض٠تبهط ١٥ط١ض  ؟ث
 ت١ٚظحيُإ بؤ بس٠ٕ، غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ غؤظإ خإ،

 
َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا  ٕ. ب١ِض
َٝػتا ١٥ٚ َاززا٣١ْ ن١ ٣َٚٛ١ٖ ز٠ْكُإ ي١ غ١ض٣ زا ١٥ٚ َاززا١ْ بٛٚ ن١ ضا٣ يٝص١ْ  ١َُٝ ١ٖتا ٥ ٥

َٝؿٛٚزا ٚه، ١َٖٛٚ يٝص١ٜ١ْى 55َٛؾت١ض٠ن١ن١ بٛٚ ) ( ١٥ْساّ ث١ضي١َإ ٠ٚنٛ ٣٠ٚ١٥ ن١ ي١ د١يػ٣١ ث
َٝٓر زا١ْ يٝص١ْ )11) ١َُٝ ١٥ٚ ض٥٠ٝا55٣١ْ(ن١غ١، ث َٝـ ١ٖب٠ٚٛ ٠ٚنٛ  ( ١٥ْساّ ث١ضي١َإ ن١ٚات١ ٥ ي١َ١ٚ ث

َازز٠نا٢ْ تطزا ت١ْٗا ز٠ْكُإ ي١ غ١ض ضا٣ يٝص٣١ْ َٛؾت١ض٠ى زا٠ٚ، ز٠ْكُإ ي١ غ١ض ض٢٥٠ تط ١ْزا٠ٚ، ١ٖض 
 يٝص٣١ْ َٛؾت١ض٠ى ز٠ْكُإ ي١ غ١ض زا٠ٚ، غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ز. اظيس،
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َٜع  ز. اظيس  ابطاِٖٝ ع٢ً )٠ٚضتٞ(: ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝت زاٚا٣ ظاْٝاض٣ بهات، ٠ٚ١٥ْس٠  ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ٠ٚ١٥ْس٣٠ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ن١ ٥اٜا ن٢َ َاؼي ٣٠ٚ١٥ ١ٖب
ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ضٜعث١ِض٠نا٠ٚ١ْ ١ْٝ، زٚاٜٞ ١ٖض ن٢ بٔ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ١َٖٛٚ ن١ؽ َاؼي 

َٝت ن١ ز َٝهطز٠ٚٚ ن١ ١َٖٛٚ ٣٠ٚ١٥ ١ٖب َٝط٠ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ثؿتكري٣ ي اٚا٣ ظاْٝاض٣ بهات ٜإ ْا؟ ٣٠ٚ١٥ ي
َٞ، ض ١َع٣ٚ١ٓ، ١ٜع٢ٓ ن١غٞ غطٚؾت٢ ٚ  ن١ؽ َاؼي ٣٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ زاٚا٣ ظاْٝاض٣ بهات ض غطٚؾك ب

َٝٓا ز٠ن٠ٚ١ٓٝ غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ١٥ٚ ضاٜ َٜت١ ز٠ْكسا٠ٚ١ْ ١٥ط١ض ز٠ْك٢ ١ْٖ ٣١ ١َع٣ٚ١ٓ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ٠ٚ١٥ غط
َٝٞ ٚا١ٜ ظٜاز١ٜ٠ ٜإ ظٜاز٠ ١ْٝ، غٛثاؽ.  ن١ ث

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ ّ،

 
َٜع  عبسايػ ّ   قسٜل: َؿطؿ٢ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜت١ ز٠ْكسإ ٥اٜا  ٜإ  يهٌ َٛاطه مقًِٝ  )ؿلَٓٝـ ١ٖض ٜٚػتِ ي١ٚ ٥ٝتٝذا١ٖ قػ١ به١ّ، ٣٠ٚ١٥ ن١ غط

َٜكا ز٠ز٠ٜٔ بؤ  )يهٌ غدـ  َٝط٠ ض ١َُٜ ٥اٜا ي ١َُٝ ٜاغا١ٜى ز٠ضز٠ن١ٜٔ بؤ ١٥ّ ١ٖض َْٛاق١ؾ١ن١ ي٣َٚ١ زا١ٜ ٥
َٜين ب١ ض غٝاغ١ٜ١ى ١٥غاغٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ د١خت )َٛاطه مقًِٝ   غ١ٜط٣ ٜإ ْا؟ نْٛه١ ١٥ط١ض بٝدٛ

َٝه٢ غطٚؾت٢ خ١َيه١ بك١ْ١  )َبدأ نطز١ْ ي١ غ١ض  َٞ َاؾ ظاْٝاض٣، ٚ ض٠ناٚنطز٢ْ ٥ٝػتٝػٓا٥ات، ٚات١ ب
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ بطاز٠ضإ ضاغتِ ن٠ٚ١ْ١ ١٥ط١ض  ٣٠ٚ١٥ بعاْري ٥ٝػتٝػٓا٥ات ن١ٝٝ؟ ١َ١٥ ثط٠ْػٝج١، َٔ ث

 غٛثاؽ )يهٌ َٛاطٔ نٛزدضتإ ،ٜإ  يهٌ غدـ ١َٖي١ مب، ز٠ْكسا١ْن١ٚ خٝ ؾ١ن١ ي١ غ١ض ١ٜ٠ٚ١٥ )
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ  ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى ؾعإ،
 

َٜع  ؾعإ اظيس عبسايكازض:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

١َُٝ َْٛاق١ؾ٣١ ٠ٚ١٥َإ نطز ٚشيإ ١َ١٥ ظؤض ب١ َٛت١ًق٢ ٖات٠ٚٛ  ظؤض )حيل يهٌ غدـ  ٠ٚخت٢ خؤ٣ ٥
َٜت٠ٚ١، ٚشيإ  َٝو ز٠طط َٝط٠ ١َٜٚ١عٓ بٝعٞ )حيل يهٌ غدـ َع٣ٛٓ أٚ طَٛت١ًق١ ١ٜع٢ٓ ١َٖٛٚ ن١غ ١ٝن١ ي

َِٝ ١٥ٚ ١َعًَٛاتا١ّْ بس٢َْ٠،  ٖٝض  َٝؿ١ُضط١ ز٠َي ٠ٚ١٥ بها، َٔ نابطا١ٜن٢ ؾعٚمل ز٠نِ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ث
 ١َعٓٝـ ١ُْٝ ب١ٚ ١َعًَٛاتا١ْ ١ٖض ؾعٚمل ٠ٚخت١ن١ ز٠ططّ، غٛثاؽ.  

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ب١ف،ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚ
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َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغؤ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف  خؤ٣ ١٥ّ َازز١ٜ٠ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ن٢َ َاؼي زاٚانطز٢ْ ظاْٝاض٣ ١ٜ١ٖ، ٥
َٞ ٜإ ١َع٣ٚ١ٓ، ب١ٚ غٝاغ١ٜ١ ي١ غ١ض٣  َٝو، ٥ٝٓذا ١٥ٚ ن١غ١ ت١بٝعٞ ب ٍَ ٠ٚ١٥ٜٔ ١َٖٛٚ ن١غ ي١ط١

َٜه١ٚتري ي١ب١ض ن ٞ؟ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ف ١٥ٚ ظاْٝاضٜا٣١ْ ن١ َٛغت١غٓا١ْ ن١ ضٜعث١ِضنطإٚ ٠ٚنٛ ي١ ثِطؤش٠ ض
َٜط٣٠ 15ٜاغان١ف زاٖات٠ٚٛ ن١ ي١ َازز٣٠ ) َٜت٠ٚ١، ب١ز٠ض ي١ٚ ظاْٝاضٜا٣١ْ ن١ ب١ طٛ (زا ٖات٠ٚٛ ١٥َا١ْ ْاطط

َٝٔ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١٥ٚ ظ َٜت ض٠ق١َ١ن١ زاز٠ْ َٜت٠ٚ١ َازز٠ن١ ي١ ْاٚ ق١ٚمسإ زاْا٠ٚ نْٛه١ زٚاتط ز اْٝاضٜا١ْ ْاطط
 َٞٝ َٞ ٜإ تاٜب١ت٢ ١٥ٚ ظاْٝاضٜا١ْ ْازا ب١ث ن١ ي١ ْاٚ ٥ٝػتٝػٓا٥اتٔ، ١ٜع٢ٓ ٖٝض زاّ ٚ ز٠ظطا١ٜن٢ طؿك ب
 َٞ َُٝإ ٚابٛٚ ض ٖاٚٚآلتٞ ب ١َُٝ ث ١٥سها١َنا٢ْ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ ن١ ي١ ْاٚ َازز٣٠ ٥ٝػتٝػٓا٥ات١نإ ٖاتٔ، بؤ١ٜ ٥

 ٢َُٜ َِٝ ٚا١ٜ باؾن٠ ب١تاٜب١ت٢ بؤ َٛغت١مسطٜٔ بؤ ٜإ بٝا٢ْ ٠ٚنٛ ١ٜى ٚا١ٜ، بؤ ١ٖض ١َُٝ ث نٛضزغتاْٝـ ٥
٢َُٜ نٛضزغتإ ٠ٚضبكطٕ  ١٥ٚا٣١ْ ي١ بٛاض٣ زٜطاغات ٚ عٛؽ ٥ٝـ ز٠ن١ٕ ن١ بٝا٣َٚ١ْ ظاْٝاض٣ ي١ غ١ض ١ٖض

َٝٞ ْازض٣َ َٞ ث َٝه٢ زٜه٣١ بٝا٢ْ ب َٝٞ ْازض٣َ، ض ؾ١خػ َٞ ث ١َُٝ ٥ٝػتٝػٓا٥ات١نإ ض ٖاٚٚآلت٢ ب ، ب١تاٜب١ت٢ ن١ ٥
ٍَ ١٥ٚ غٝاغ١ٜ١ٕ ن١  ١َُٝ ي١ط١ ١َُٝ زاَإ ْا٠ٚ ب١ٚ ؾه١ً ٥ َُٝإ باؾ١ ٠ٚنٛ ١٥ٚ غٝاغ٣١ٜ١ ن١ ٥ ١َُٝ ث بؤ١ٜ ٥

َٜت١ ز٠ْكسإ، غٛثاؽ.  َُٝإ باؾ١ غط  زاَإ ضؾتؤت٠ٚ١ ث
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

َٝ َٝسا١ٜ ب١ِضاغت٢، نابطا١ٜن٢ ١٥د١ٓبٞ ََٛه١ٓٝ ٠َٚي  ١٥ٚ ض٣١ٝ٥٠ ناى عبسايػ ّ ب١ْ١ظ٠ض٣ ٥ ١ُ ١َْتكٞ ت
َٞ ق١ٜٓا َٞ ي١ خؤ٠ٚ١ٜ ي١ ١ٖض زا٥ري١ٜ٠ى ١َعًَٛات زاٚا بهات، ط١ض ٖاٚٚآلت٢ نٛضزغتإ ب َٞ به ، ناس١ق٢ ١ْب

 ب١آلّ نابطا١ٜن٢ ١٥د١ٓبٞ، ؾ١ضَٛٚ ناى عبساي١ً،
َٜع عبساي١ً ستُس ْٛض٣:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٜع ن١َاٍ ١ٖض صيٛ َٝتٝإ ب١ِض ١ٜ١ْٚن١ ض٠ْك١ ظؤضب٣١ بطاز٠ضإ ي١ َا٠نا٢ْ ضابٛضزٚٚزا ي١ ت١ي١ؾعٜؤٕ بٝٓٝب

َٝيب ي١ غ١ض ب١َٓا٣ ١٥ٚ  ١َظ١ٖض ي١ َا٠ٚنا٢ْ ضابٛٚضزٚزا ضؤٜؿت١ ْاٚ ١٥ضؾٝؿ٢ ١َٖٛٚ ب١ضٜتاْٝا ١ٜى نت
َٜك١ ي١ خ١َيو ١َططٕ ن١ بكا ب١  ١٥ضؾٝؿ١ ٥اَاز٠نطز، ١ٜع٢ٓ ١٥ّ س١ق١ ي١ ١َٖٛٚ زْٚٝا ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ تها١ٜ ض

َٝت ٚ  َٝو بٝا٢ْ ب َٞ بكات، خؤ ١٥ط١ض ن١غ َٞ با ١٥ٚ ظاْٝاض٣١ٜ ث َٝو ب ظاْٝاض٣ ١٥ط١ض ١٥ٚ ن١غ١ ١ٖض ن١غ
٢َُٜ نٛضزغتا٠ٚ١ْ ١ٖض ز٠غت٢  َٜك٣١ ٖاٚٚآلت١ٝن٢ ١ٖض َٝكَٛإ ز٠تٛا٢َْ ي١ ض ب٣َٚ١ٝ ز٠غت٢ بكا ب١ ظاْٝاض٣ ب

َٞ بكا، ب١آلّ ي١ ١ْتٝذ١ ضٜعث١ِض٠نإ ٥ ٠ٚ١ ز٠غت ْٝؿإ ز٠نات ن٣١ ١٥ّ ظاْٝاض١ٜ بسض٣َ ٜاخٛز ن٣١ ١ْزض٣َ، ث
 غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
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َٝو ١ٜ١ٖ زٚا٣ ) ٍَ ١٥ضؾٝـ ٥ٝع ٕ ز٠نط٣َ، ١َ١٥ 51ناى عبساي١ً ١ٖض بؤ ظاْٝاض٣ ي١ ب١ضٜتاْٝا قاْْٛ ( غا
١ض ي١ ١َنت١ب١ ٠ٚض٣ ططت٠ٚٛ، ي١ ز٠ظطانا٢ْ سه١َٛت ٠ٚض٣ ١ٜى، زٚٚ: ٣٠ٚ١٥ زنتؤض ن١َاٍ ١َظٖ

 ط ْٛض٠ز٢ٜٓ ؾ١ضَٛٚ.١ْططت٠ٚٛ، ناى عُ
َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠ز٢ٜٓ(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
٢َُٜ نٛضزغتإ ٣٠ٚ١٥ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ٠ٚضططت٢ٓ ظاْٝاض٣ ٚ ١َعًَٛات ٚ  ي١ ضاغتٝسا غ١باض٠ت ب١ ١ٖض

َٓٝ َٜص٣٠ٚ١ٜٓ ب١َيك١ْا١َ ٚ زٜهؤَ ت ١ٜ١ٖ ١٥ّ ٜاغا١ٜف ١ْب٠ٚٛ ١َٖٛٚ ز٠ظطانإ ب١ِضاغت٢ بؤ ١َغ١ي٣١ تٛ
ظاْػك ٚ بؤ ٠ٚضططت٢ٓ ظاْٝاض٣ ١َغ١ي١ٕ نطا٠ٚ بٕٛٚ، ٣٠ٚ١٥ ن١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ٚ داْب٠ٚ١ ١ٜ١ٖ ب١تاٜب١ت٢ 

َٜص٣٠ٚ١ٜٓ ظاْػك ٚ  ٣٠ٚ١٥ ن١ داْيب ١٥نازضيٞ ٚ ظاْػك ٚ ٥اَاز٠نطز٢ْ ضاثؤضت، ١ٖض٠ٖٚا ١َغ١ي٣١ تٛ
َٝه٢ تط  َٝط٠ زا١ٜ ١َغ١ي١ٕ ٖاٚٚآلت١ٝن٢ ٚآلت ب١سؼ نطزٕ، نْٛه١ صي١ْٚٛ ظؤض٠ ي١ّ باض٠ٚ٠، ب١آلّ قػ١ ي
َٜط٣٠ ١٥ّ ٜاغا١ٜ تؤ ١َغ١ي١ٕ ز٠ضطا٣ بؤ به١ٜت٠ٚ١ زاٚا٣ ظاْٝاض٣ بها، َٔ  َٝط٠ ٥اٜا ز٠نط٣َ ب١طٛ َٜت١ ٥ ز

ٍَ ٠ٚ١٥ّ ن١ ١َٖٛٚ ٥اغاْهاض١ٜن٢ ٥ٝذابٞ ٚ قا٢ْْٛ بهط٣َ، ب١آل َٜعٜـ ز٠ططّ ي١ ض٥٠ٞ يٝص٣١ْ ي١ط١ ّ ض
َٝري ١َٖٛٚ  ًَ َٝو ضابكطٜٔ، ب َِٝ ٚا١ٜ بؤ ٣٠ٚ١٥ ت١ٚاظْٚ ٖاٚب١ف ن١ َٔ ز٠ظاب ظؤض َاْسٚٚ بٕٛٚ، ب١آلّ َٔ ث
َٝو ن١  َٝه٢ ١َع٣ٚ١ٓ نؤَجاْٝاٜا١ٜ، ؾ١ضٜه١ٜ١ ١ٖض د١ٗٝت َٞ ن١غ َٝه٢ ١َع٣ٚ١ٓ ن١ ز٠َي ٖاٚٚآلت١ٝى ٚ ن١غ

َٜط٣٠ قإْٛ ي١ّ ٚآلت١زا ناض ز َٞ ٖاٚٚآلت٢ تؤ باغٞ ب١طٛ ٠نا بؤٟ ١ٜ١ٖ ١َعًَٛات ٠ٚضبكط٣َ، ن١ ز٠َي
١ٜ٠َٛٝ َٔ ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ ٣٠ٚ١٥ ن١ ناى عبسايػ ّ باغٞ  ٢َُٜ نٛضزغتإ ز٠ن٣١، ب١ّ ؾ ٖاٚٚآلتٝا٢ْ ١ٖض

َٜو ز٠خط٣َ، غٛثاؽ.  نطز ٣٠ٚ١٥ د١ْابٝؿت باغت نطز ١َٚظٚع١ن١ باؾن ض
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١  ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض

َٜػتإ خإ،  ؾ١ضَٛٚ نٛ
َٜػتإ ستُس عبساي١ً: َٜع نٛ  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝؿه١ف بهط٣َ، نْٛه١ ١َ١٥  َٝؿٓٝاض٣ تاظ٠ ث َٝػتا ث ١َُٝ ظؤض َْٛاق١ؾ١َإ نطز٠ٚٚ ناتٞ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ٥ ٥

َٝػتا ي١ب١ضز٢َ٠ زٚٚ ؾت زأٜ، ١ٜن١ّ ٠ٚ١٥  ١َُٝ ٥ َٜت١ ز٠ْكسا٠ٚ١ْ ٥اٜا َْٛاق١ؾ٣١ ي١ غ١ض نطا٠ٚ ٥ غط
َٝو  َٜت١ ز٠ْك٠ٚ١ ن١ ١ٖض ن١غ َٝو َا٠ٚ١ٜ ١٥ٚ نات١ ٠ٚ١٥ ز٠خط َٝت٠ٚ١ ١ٖض نات َٓٝ َٝت٠ٚ١ ٜإ ١َْ َٓٝ َازز٠ن١ سي

َٝػتا تها١ٜ بٝد١ْ١ ز٠ْكسا٠ٚ١ْ غٛثاؽ. َِٝ ٚا١ٜ ١٥ٚ َْٛاق١ؾا١ْ ظٜاز٠ ٥ َٞ ٖاٚٚآلت١ٝى َٔ ث  ب
 

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١  َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
َٝٓر يٝص١ْ ب١ٜ١ن٠ٚ١ َْٛاق١ؾ١ٜإ نطز٠ٚٚ  ١َُٝف ض١ٝ٥٠ن١َإ ض١ٝ٥٠ن٢ ١َْتك١ٝ، نْٛه١ ٥اخط ث ٠َٚي  ٥

( ن١ؽ ي١ٚ يٝصْا١ْٕ، داض٣َ بؤن٢ْٚٛ ٥51ٝتٝؿاقٝإ ي١ غ١ض نطز٠ٚٚ ٠ٚنٛ غؤظإ خإ ٚت٢ ظٜاز ي١ )
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َٝٓا زٚ َٝٓا ضؤٜٞ، ز٠ْك٢ ١ْٖ اٜٞ َْٛاق١ؾ١ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، نؤٕ غٝاغ٣١ يٝص١ْنإ ز٠خ١ٜٓ١ ز٠ْك٠ٚ١ ز٠ْك٢ ٖ
٠ٚ١َٜٓٓ بؤ ٣٠ٚ١٥ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْك٠ٚ١،  َٜه٢ زٜه١، بؤ١ٜ تها١ٜ بٝدٛ  ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ داض

 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاب١ف.
َٜع ز. زاْا غعٝس غٛؼي:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٞ ٜإ ١َع٣ٚ١ٓ َاؼي َٝو ض غطٚؾَك ب ٥اطازاضبٕٛٚ ٚ  يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ٣١َ١٥ زاِضؾت٠ٚٛ: ١َٖٛٚ ن١غ
َٝٓتا٣١ْ ١ٜ١ٖ ن١ ي١ زاّ ٚ ز٠ظطانإ زاٚا٣ ز٠نات،  َٝٓا٢ْ ظاْٝاض٣ ٚ ن١ْس زا١ٜ١ْى ي١ٚ زٜهؤَ ب١ز٠غت ٖ

َٜط٣٠ َازز٣٠ ي١ ْاٚ ن١ٚا٣١ْ ١٥ّ ٜاغا١ٜزا ١٥ّ ٜاغا١ٜ ضٜعث١ضنطإٚ،  ب١ز٠ض ي١ٚ ظاْٝاضٜا٣١ْ ن١ ب١طٛ
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛض  زغتإ:ب١ِض

نان١ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥ٝتٝؿاقُإ ٚانطز٠ٚٚ داض٣َ ٣٠ٚ١٥ ٥ٝتٝؿاقٞ ي١ غ١ض نطا٠ٚ ٣٠ٚ١٥ ز٠خ١ٜٓ١ ز٠ْك٠ٚ١، 
ٍَ زا١ٜ  َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ن٢َ ي١ط١ َٝٓا ْاِضٚا، ب١ٚ غٝػ٣١ٜ١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ن١ خٛ َٝٓا ضؤٜٞ، ز٠ْك٢ ١ْٖ ز٠ْك٢ ٖ

ٍَ زا 48ْتها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ) ٍَ زا١ٜ، ن٢َ ي١ط١ ٍَ زا ١ْٝ، ن١ٚات١ ب١ ١ٝ31؟ )(ن١ؽ ي١ط١ (ن١ؽ ي١ط١
 ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط،

 
َٜع ز. زاْا غعٝس غٛؼي:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ بِطط٣١ ١ٜن١ّ بهط٣َ ب١ َازز١ٜ٠ن٢  َازز٣٠ ؾ١ؾ٢َ١ ثِطؤش٠ ٜاغان١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ي١ط١
َٞ ب ٣١ٜ٠َٛٝ ي َٝٓا٢ْ ظاْٝاض٣ غ١ضب١خؤ ب١ّ ؾ َٝو َاؼي ٣٠ٚ١٥ ١ٜ١ٖ ن١ زاٚا بؤ ب١ز٠غت ٖ َٝت: ١َٖٛٚ ن١غ

َٝت ن١  َٝسا١ٜ الٟ ١٥ٚ زاّ ٚ ز٠ظطا١ٜ ب َٝؿه١ف بهات، ١٥ط١ض ١٥ٚ ب١َيك١ ْا٣١ٜ١َ ن١ ظاْٝاض١ٜ زاٚانطا٠ٚن٣١ ت ث
َٞ بسات، غٛثاؽ. َٜٝٛػت١ زا١ٜ١ْى ي١ٚ ب١َيك١ ْا٣١ٜ١َ ث  زاٚان٣١ ٥اِضاغت١نطا٠ٚ، ٠ٚ١٥ ث

َٜ  ع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى ع٢ْٛ،

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

حيل يهٌ غدـ لكدِٜ طًب يًشؿٍٛ ع٢ً َعًَٛات مٕ ناْت ايٛثٝك١ اييت لتكُٔ املعًَٛات املطًٛب١ عٛش٠ 
 َٔ ايٛثٝك١ املطًٛب١ اىل َكدّ ايطًب. املؤضط١ املع١ٝٓ ؾعًٝٗا لكدِٜ ْطد١ 

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ) َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ن٢َ ي١ط١ ٍَ زا١ٜ، ن٢َ 43ب١ٚ غٝػ٣١ٜ١ ن١ خٛ (ن١ؽ ي١ط١

ٍَ زا ١ْٝ؟ ) ٍَ زا ١ْٝ، ن١ٚات١ ب١ ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ29ْ١ي١ط١ سنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ ( ن١ؽ ي١ط١
 تط،
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َٜع غاالض ستُٛز َطاز:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٜٝٛػت٢ ٚدٛبٞ بآلٚنطز٠ٚ١ْ،   َازز٣٠ س١ٚت١ّ: ث
َٝو ز٠ضبهات ٜإ ي١ غ١ض غاٜت٢ ١٥يٝهنؤ٢ْ خؤ٣ ٜإ  َٞ غاَيا١ْ ز٠يًٝ ١ٜن١ّ: ١ٖض زاّ ٚ ز٠ظطا١ٜن٢ طؿت٢ ز٠ب

َٝو ن١ ١٥ّ ظاْٝاضٜا١ْ َٜتٝإ بهات٠ٚ١.ب١ ضاثؤضت َٞ بآلٚبهات٠ٚ١ ب١ضز٠ٚاّ ١٥بس َٝساب  ٣ ت
َٜهاض٠نا٢ْ   ٠ٚ١َٝٝٚ ض َٜكانا٢ْ ث٠ٜٛ١ْس٣ نطزٕ ث عـ ث١ٜه١ض٠ن٣١، ْاْٚٝؿإ ٚ َاَيج١ِض٠ ١٥يٝهنؤ١ْٝن٣١، ض

١َٜٓنا٢ْ زا١َظضاْسٕ، ب١ضثطغ١نا٢ْ ٚ ْاْٚٝؿا١ْ  َٟ ٚ ؾٛ َٝٓا٢ْ ظاْٝاض٣، ١٥ضن١نا٢ْ بِطٜاض٠نا٢ْ، ض ب١ز٠غت ٖ
َٝهطا٠ٚنا٢ْ: ١٥ٚ ٠ٚظٜؿٝ َٝب١د ١ناْٝإ، ب ـ بٛزد١ٚ ت١ضخاْهطا٠ٚنا٢ْ، سٝػابات١ نؤتا١ٜٝن٣١، ت ـ ثِطؤش٠ د

َٝهطزٕ خ ـ ١٥ٚ  َٝب١د ١َٓٝ د َٝهطزٕ زإ ٚ ١٥ٚ ثِطؤشا٣١ْ بِطٜاض٠ ب َٝب١د ثِطؤشا٣١ْ ي١ باض٣ د
َٝ َٝٓاْٝإ، ز ـ ١٥ٚ غهاآل٣١ْ ث َٜك٣١ ب١ز٠غت ٖ َٝؿه١ؾٞ ز٠نات ٚ ض ؿه١ؾهطإٚ ٚ ١٥ٚ خع١َتكٛظاضٜا٣١ْ ث

َٜٓا٣١ْ ي١ باض٠ٜا٠ٚ١ْ ٠ٚض٣ ططتٕٛٚ،  ض٣َ ٚ ؾٛ
َٜط٣٠  َٞ زاّ ٚ ز٠ظطا٣ طؿت٢ ن١َهطز٠ٚ١ْٚ ظٜازب١ْٚٛنإ بؤ ََٛيو ٚ غاَا١ْنا٢ْ ضابك٢َْ١ٜ١ ب١طٛ ز٠ّٚٚ: ز٠ب

َُٜسا،  َٝهطا٠ٚنإ ي١ ١ٖض  ٜاغا ٚ غٝػت١َ١ ناض ث
َٝ َٓٝ ١ٜ٠َٛٝ سي ١َّٝٝ: زٚٚ ضا ١ٜ١ٖ: ال برب٣َ ٜإ ب١ّ ؾ ت٠ٚ١: ١ٖض ٖاٚٚآلت١ٝى َاؼي ٥اَاز٠ب٢ْٚٛ ي١ غ

َِٝط٣ ٚ ١ْٖٛض١ٜنإ، َٜهاض٠ ناضٜك َٜط٣٠ ض  نؤب٣٠ٚ١ْٚٛ زاّ ٚ ز٠ظطا طؿت١ٝناْسا ١ٜ١ٖ ب١طٛ
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ب١ع١ض٠ب١ٝن٣١،
َٜع ؾِٛضف زتٝس سػري:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
 ازغ١: ٚادب ايٓؿط:اغياز٠ ايػ

أٚآل: ع٢ً نٌ َؤضط١ عا١َ اؾداز ديٌٝ ضٟٓٛ، ْٚػس املعًَٛات ا ل١ٝ ع٢ً َٛقعٗا ا يهرت٢ْٚ ٚؼدٜجٗا 
 بأضتُساز أٚ عٔ طسٜل ْػس لكسٜس يف مسد٣ ٚضا٥ٌ ا عالّ يف َا ٜتعًل ب٘:

َطؤٚيٝٗا  ٣دسا٤ات ايتٛظٝـ يدأ ا بٓٝتٗا، عٓٛاْٗا َٚٛقعٗا ا يهرت٢ْٚ ٚطسم االلؿاٍ بٗا، َٗاَٗا، قسازالٗا، ا
 ٚعٓاِٜٚٓٗ ايٛظٝؿ١ٝ. 

 ن ا َٝصاْٝتٗا ٚؽؿٝؿالٗا، سطابالٗا اـتا١َٝ. 
 ت ا املػازٜع املٓذص٠ ٚاملػازٜع اييت يف طٛز ايتٓؿٝر ٚاملػازٜع املكسز٠ ايكٝاّ بٗا.

 خ ا اـدَات اييت لكدَٗا ٚطسٜك١ اؿؿٍٛ عًٝٗا. 
 ات املتدر٠ بػأْٗا.ز ا ايػها٣ٚ املكد١َ ايٝٗا ٚا دسا٤

ثاّْٝا: لكّٛ اهل٦ٝات ايعا١َ با عالٕ عٔ َٓاقؿالٗا َٚصاٜدات اَٛاٍ ٚأَالنٗا ٚؾل ايكٛاْني ٚا ْع١ُ ايٓاؾر٠ 
 يف ا قًِٝ.
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ثايجّا: ؼدخ أٚ لبك٢ نُا لس٣ ايًذ١ٓ املػرتن١، حيل يهٌ َٛاطٔ اؿكٛز يف ادتُاعات املؤضط١ ايعا١َ ٚؾل 
 ١ٝٓ.ا دسا٤ات ا داز١ٜ ٚايؿ

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 .ؾاقٌؾ١ضَٛٚ ناى 

َٜع   سػٔ امساعٌٝ: ؾاقٌب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

١َُٝ، ْاظاب ١٥ٚ  َٝت٠ٚ١ ٖٝض ناَٝإ ٠ٚ١٥ ١ْٝ ي١ال٣ ٥ َٜٓ َٞ ضاثؤضشيإ ي١ ال١ٜ، ب١ِضاغت٢ ٣٠ٚ١٥ ز٠خيٛ ١َُٝ غ ٥
َٞ ١ْزا، ضاثؤضت١ ي١ ن٣َٛ ٖاتٛٚ ١َُٝ ز٠ْكُإ ث ٠؟، بؤ ٣٠ٚ١٥ ب١ ١َٖي١ ١ْنري ب١ِضاغت٢ ٣٠ٚ١٥ ١ٖضن١ْس ٥

َٞ، غٛثاؽ. َٝج١ِض ١ْب َٝٓا، ب١ِضاغت٢ ٠ٚ١٥ ١َٖي١، ١ْبٛٚ ١٥ّ ؾتا١ْ با ب١ غ١ضَإ ت  ب١آلٕ ز٠ْك٢ ظؤض٣١ٜٓ ٖ
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى ع٢ْٛ،
َٜ  ع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
 زاب١ؾهطا ي١ غ١ض ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ، 2113/ 7/5ضاثؤضت١ن١ ي١ 

 
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

٠ٚ١َٜٓ، ناى َُٝإ باؾ١ ؾ١ق١ض٠، ؾ١ق١ض بٝد١ٜٓ١ ز٠ْك٠ٚ١، تها١ٜ ؾ١ق١ض٠، ؾ١ق١ض٠ بٝدٛ ١َُٝ ث د ٍ ْٛقت١  ٥
 ْٝعاَت ١ٜ١ٖ؟ ؾ١ضَٛٚ ناى غاالض،

َٜع غاالض ستُٛز َطاز:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

 َازز٣٠ س١ٚت١ّ: 
َٝو ز٠ضبهات ٜإ ي١ غ١ض غاٜت٢ ١٥يٝهنؤ٢ْ خؤ٣ ٜإ  َٞ غاَيا١ْ ز٠يًٝ ١ٜن١ّ: ١ٖض زاّ ٚ ز٠ظطا١ٜن٢ طؿت٢ ز٠ب

َٞ بآلٚب َٝساب َٝو ن١ ١٥ّ ظاْٝاضٜا٣١ْ ت َٜتٝإ بهات٠ٚ١، عـ ث١ٜه١ض٠ن٣١، ب١ ضاثؤضت هات٠ٚ١ ب١ضز٠ٚاّ ١٥بس
َٝٓا٢ْ  َٜهاض٠نا٢ْ ب١ز٠غت ٖ ٠ٚ١َٝٝٚ ض َٜكانا٢ْ ث٠ٜٛ١ْس٣ نطزٕ ث ْاْٚٝؿإ ٚ َاَيج١ض٠ ١٥يٝهنؤ١ْٝن٣١، ض
١َٜٓنا٢ْ زا١َظضاْسٕ، ب١ضثطغ١نا٢ْ ٚ ْاْٚٝؿا١ْ ٠ٚظٜؿ١ٝناْٝإ،  َٟ ٚ ؾٛ ظاْٝاض٣، ١٥ضن١نا٢ْ بِطٜاض٠نا٢ْ، ض

َٝهطا٠ٚنا٢ْ: ١٥ٚ ثِطؤشا٣١ْ ي١ ب ـ بٛزد١ َٝب١د ٚ ت١ضخاْهطا٠ٚنا٢ْ، سٝػابات١ نؤتا١ٜٝن٣١، ت ـ ثِطؤش٠ د
َٝؿه١ؾٞ  َٝهطزٕ خ ـ ١٥ٚ خع١َتكٛظاضٜا٣١ْ ث َٝب١د ١َٓٝ د َٝهطزٕ زإ ٚ ١٥ٚ ثِطؤشا٣١ْ بِطٜاض٠ ب َٝب١د باض٣ د

َٝؿه١ؾهطإٚ ٚ ١٥ٚ ض٣َ َٝٓاْٝإ، ز ـ ١٥ٚ غهاآل٣١ْ ث َٜك٣١ ب١ز٠غت ٖ َٜٓا٣١ْ ي١ باض٠ٜا٠ٚ١ْ  ز٠نات ٚ ض ٚ ؾٛ
 ٠ٚض٣ ططتٕٛٚ،

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
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 ؾ١ضَٛٚ ناى عُط ،
َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠ز٢ٜٓ(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
١ٜ١َُٝ ب١نٛضز٣ ٚ ع١ض٠بٞ َٜط ز٠غك ٥ ي١ َازز٣٠  ي١ ِضاغتٝسا ضاثؤضتٞ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ٣٠ٚ١٥ ي١ ش

١َٜٝ؟  س١ٚت٠ٚ١َ١ غٝاغ٣١ نطا٠ٚ ب١ؽ ي١ َازز٣٠ ١ٜن١ّ تا َازز٣٠ ؾ١ؾ١ّ نٛا ي١ نٛ

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ْاغو خإ،

َٜع ْاغو تٛؾٝل عبسايهطِٜ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٜب َٜب١غت١نإ ْانات ن١ ي١ ْاٚ ٠َٚي  َٔ ١ٜى خاَيِ ٜٚػت، ١َغ١ي٣١ طط ١غت١نإ ١٥ٚ ظاْٝاضٜا١ْ باغٞ طط
َٜب١غتا٣١ْ ن١ سه١َٛت٢  ،١٥ٚ ز٠ي١ٜ١ًٝ َٜٝٛػت١ ٥ٝع ٕ بهط٣َ، ١٥ٚ طط َٝو ي١ٚ ظاْٝاضٜا١ْ ن١ ث ٠ٚ١٥ف ١ٜن

َٝػتا ١ٜع٢ٓ  َٜب١غتا١ْ ْازات ن١ ٥ َٜو ٥ٝؿاض٠ت ب١ٚ طط َِٜ ز٠ٜها، ١ٜع٢ٓ ع١دا٥ٝب١ ١٥ٚ ب١ٖٝض دؤض ١ٖض
َٜب١غت١ ْ َٜب١غتا١ْ ظؤض ظ٠ضٚٚض١ٜ طط َٝسا ١ْٝ، ١٥ٚ طط َٝط٠ ت َٝػتا ي َٝػتا ي١ غ١ض غاٜت١ناْسا، بؤن٢ ٥ ١ٚت١ٝنإ ٥

ض ي١ بٛاض٣ ١َعازْسا ي١َ١ٚال ز٠نط٣َ ض ي١ ١َغ١ي٣١ ١ْٚتسا، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ب١ِضاغت٢ غ١ضٜب١ ن١ ١٥ٚ خاَي٣١ 
َٜت٠ٚ١، َٝك٣١ بهط َٝسا د َٝسا ١ْٝ، زاٚا ز٠ن١ّ ت  ت

َٜع ز. اضغ ٕ با  ٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
َٝؿ١ٚا، َٜٝٛػت ز٠نات بٓٛٚغط٣َ، ؾ١ضَٛٚ ناى ث  ي١ غ١ض غاٜت١نإ ٥ٝن ض ث

َٝؿ١ٚا تٛؾٝل َػسٜس: َٜع ث  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َِٜط٣ نؤتاٜٞ ي١ب١ض ناٚ بكطٕ، َٝٓر يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ي١ خاَي٢ ز٠ّٚٚ ١٥ط١ض زٚٚ ز  زٜاض٠ ي١ ضاثؤضت٢ ١ٖض ث
٠َٛٝ باغتإ ي٠ٚ١ نطز، ٚ ١ٖضنٞ َازز٠نا٢ْ تط٣ ْاٚ  ١َُٝ َازز٣٠ س١ٚت١ّ َْٛاق١ؾ١ به١ٜٔ، ٥ َٝـ ٣٠ٚ١٥ ٥ ث
َٜص ي١ نٛاض نؤب٣٠ٚ١ْٚٛ ٖاٚب١ؾسا، يٝص٣١ْ  ثِطؤش٠ن١ٕ ٚات١ ي١ زٚا٣ َازز٣٠ ؾ١ؾ٠ٚ١ ٠ٚ١٥ ي١ زٚا٣ ٚتٛ ٚ

َٜت١  َٝؿٓٝاظ ز٠ن١ٜٔ بهط ١ٜ٠َٛٝ َازز٠نا٢ْ زاِضؾت٠ٚٛ، ث ب١ِٓض٠ت بؤ طؿتٛطؤ، ٚاتا ١َؾطٚظ ٚا١ٜ ٖاٚب١ف ب١ّ ؾ
َٜت١  َٜت١ ز٠ْكسا٠ٚ١ْ، ٥اٜا ٣٠ٚ١٥ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف بهط ١٥ّ ضاثؤضت١ ي١ خاَيٞ س١ٚت٠ٚ١ تا نؤتا١ٜٝن٣١ غط
َٜٝٛػت  ٠َٛٝ زاٚاتإ نطز٠ٚٚ ٚات١ ي١ خاَي٢ س١ٚت٠ٚ١ تا نؤتا١ٜٝن٣١، بؤ١ٜ ث َٝط ٥ ب١َٓا بؤ طؿتٛطؤ؟، ١ْخ

َٜت١ ز٠ َٜت٠ٚ١، ناى غاالض ب١ َازز٣٠ ز٠نات غ١ض٠تا ١َ١٥ غط َٜٓسض ْكسا٠ٚ١ْ ٥ٝٓذا َازز٣٠ س١ٚت ٚ زٚاتط غٛ
َٜٓس٠ٚ١ٜ بؤ١ٜ، غٛثاؽ  س١ٚت خٛ

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف،

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
 ثِطؤش٠ن١ ن١ شَاض٠ن١ ب٠ٚٛ َازز٣٠ س١ٚت، َازز٣٠ ؾ١ؾٞ ١٥غًَٞ

 اغياز٠ ايػابع١: ٚادب ايٓؿط:
أٚآل: ع٢ً نٌ َؤضط١ عا١َ اؾداز ديٌٝ ضٟٓٛ ْٚػس املعًَٛات ا ل١ٝ ع٢ً َٛقعٗا ا نرت٢ْٚ ٚؼدٜجٗا 

  -بأضتُساز أٚ عٔ طسٜل ْػس لكسٜس يف مسد٣ ٚضا٥ٌ ا عالّ ؾُٝا ٜتعًل با :
ا ا يهرت٢ْٚ ٚطسم ا لؿاٍ بٗا، َٗاَٗا، قسازالٗا ادسا٤ات ايتٛظٝـ يد٣ َطؤٚيٝٗا أ ا بٓٝتٗا، عٓٛاْٗا، َٚٛقعٗ

 ٚعٓاٜٚٓ٘ ايٛظٝؿ١ٝ.
 ن ا َٝصاْٝتٗا ٚؽؿٝؿالٗا، سٝطابالٗا اـتا١َٝ. 
 ت ا املػازٜع املٓذص٠، املػازٜع ايت٢ يف طٛز ايتٓؿٝر ٚاملػازٜع املكسز٠ ايكٝاّ بٗا. 
 اؿؿٍٛ عًٝٗا. خ ا اـدَات اييت لكدَٗا ٚطسٜك١ 
 ز ا ايػها٣ٚ املكد١َ ايٝٗا ٚا دسا٤ات املتدر٠ بػأْٗا. 

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
ٍَ زا١ٜ تها١ٜ  َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ن١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ي١ غ١ض٣ َٛت١ؾٝكٔ، ن٢َ ي١ط١ بِطط٣١ ١ٜن١ّ ي١ٚ َازز١ٜ٠ ن١ خٛ

ٍَ زا ٍَ زا ١ْٝ، ن١ٚات١ ب١ ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ١ْٝ3؟ ) ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ( ن١ؽ ي١ط١
 ؾ١ضَٕٛٚ بؤ بِطط٣١ ز٠ّٚٚ،

َٜع غاالض ستُٛز َطاز:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٞ زاّ ٚ ز٠ظطا٣ طؿت٢ ن١َهطز٠ٚ١ْٚ  بِطط٣١ ز٠ّٚٚ: ي١ َازز٣٠ س١ٚت١ّ ١٥غًٞ َازز٣٠ ؾ١ؾ١ّ: ز٠ب
َُٜسا، ظٜازب١ْٚٛنإ بؤ ََٛيو ٚ غاَاْ َٝهطا٠ٚنإ ي١ ١ٖض َٜط٣٠ ٜاغا ٚ غٝػت١َ١ ناضث  ١نا٢ْ ضابك٢َْ١ٜ١ ب١طٛ

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ب١ع١ض٠ب١ٝن٣١،

َٜع ؾؤِضف زتٝس سػري:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 اٍ ٚأَالنٗا ٚؾل ايكٛاْني ٚا ْك١ُ ايٓاؾر٠ يف ا قًِٝ.ثاّْٝا: لكّٛ اهل٦ٝات ايعا١َ باالعالٕ عٔ َٓاقؿالٗا َٚصاٜدات اَٛ
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

ٍَ زا ١ْٝ؟ ) ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ن٢َ ي١ط١ ٍَ زا ١ْٝ، ن١ٚات١ ب١ ظؤض٣١ٜٓ 5ن٢َ ي١ط١ ( ن١ؽ ي١ط١
،ّ١َٝٝ  ز٠ْط ث١غ١ْسنطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ بِطط٣١ غ

َٜع غاالض ستُٛز َطاز:ب١  ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٝت٠ٚ١: ١ٖض ٖاٚٚآلت١ٝى َاؼي ٥اَاز٠ب٢ْٚٛ ي١ نؤب٣٠ٚ١ْٛ  َٓٝ ١ٜ٠َٛٝ سي ١َّٝٝ: زٚٚ ضا ١ٜ١ٖ: ال برب٣َ ٜإ ب١ّ ؾ غ
َِٝط٣ ٚ ١ْٖٛض١ٜنإ، َٜهاض٠ ناضط َٜط٣٠ ض  زاّ ٚ ز٠ظطا طؿت١ٝناْسا ١ٜ١ٖ ب١طٛ
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َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/   غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
 ب١ع١ض٠ب١ٝن٣١،

َٜع ؾؤِضف زتٝس سػري:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ثايجّا: ؼرف أٚ لبك٢ نُا لس٣ ايًذ١ٓ املػرتن١ حيل يهٌ َٛاطٔ اؿكٛز يف ادتُاعات املؤضط١ ايعا١َ ٚؾل 
 ا دسا٤ات ا داز١ٜ ٚايؿ١ٝٓ.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث  ١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
١َُٝ داض٣َ ١َ١٥ ز٠خ١ٜٓ١ ز٠ْك٠ٚ١ ٣٠ٚ١٥ ن١ َٛؾت١ض٠ى بٛٚ، ١٥ٚ غٝاغ١  ٥ٝتٝؿاقُإ ٚا نطز٠ٚٚ ٥

ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ) ٍَ زا١ٜ، 38َٛؾت١ض٠ن٣١ ن١ ٖات٠ٚٛ ٖٞ يٝص١ْنإ، ن٢َ ي١ط١ ( ن١ؽ ي١ط١
ٍَ زا ١ْٝ؟ ) ٍَ زا ١ْٝ، ن١ٚات١ ب١ظؤض41ن٢َ ي١ط١ ٣١ٜٓ ز٠ْط ض٠ؾع نطا ١٥ٚ غٝاغ١ٜ١، ؾ١ضَٕٛٚ ( ن١ؽ ي١ط١

 بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط، ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ ّ،
َٜع  عبسايػ ّ   قسٜل: َؿطؿ٢ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
١َّٝٝ ن١ الَاْسا ١ٜى ثط٠ْػٝح ١ٖبٛٚ ٠ٚخت٢ خؤ٣ ٥ٝدتٝاض٣ ز٠ّٚٚ بٛٚ ي١ دٝات٢ ٣٠ٚ١٥ ن١  ١٥ٚ بِطط٣١ غ

١َُٝ ض٠ؾعَإ نطز، تها ز٠ن َٝٔ َاؾ٢ ١ٖض ٥ ًَ ١ّ نْٛه١ ٠ٚخت٢ خؤ٣ َْٛاق١ؾ١ ١ٖبٛٚ ض١ٝ٥٠ى بٛٚ، ب
َٝؿه١ف بهات بؤ ٥اَاز٠بٕٛٚ ي١ نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛن٢ ١٥َٛغ١غ١ٜ١ن٢ طؿت٢ ي١  ٖاٚٚآلت١ٝى ١ٜ١ٖ، زاٚا١ٜى ث
َٜعٜٔ،  َٞ بٝجاض َٝه١ ز٠ب ٠َٛٝ ١ٜ١ٖ، ١٥ّ َاؾ١ ب١ س١قٝك١ت ت١غ١ٚض ز٠ن١ّ َاؾ َٝو ن١ ١٥ٚ ث٠ٜٛ١ْس٣ ث باب١ت

َٝكا١ٜى ب١آلّ ب١ َٞ به٠ٚ١ْ١ ي١ د ٍَ ض٠تهطز١ْن١ بّٛٚ، بري٣ ي ٠َٛٝ ض٠ٖا٣١ٜ ن١ ض٠شيإ نطز َٓٝـ ي١ط١ ّ ؾ
َٜكاّ  َٝكا٣ بؤ بسؤظ٠ٚ١ْ َٔ ب١ َاؼي ز٠ظاب نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛى ز٠نط٣َ عٝ ق١ت٢ ب١ ١َٓ، َٔ زاٚا ز٠ن١ّ ض د

َٝت، غ َِٝ تؤ ٥اَاز٠ ْابٞ، ب١آلّ با ١٥ٚ َاؾ١ّ ١ٖب ًَ  ٛثاؽ. بس٠ٕ ٥اَاز٠مب ز٠تٛاب ب
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ٠ٚآلَتإ ن١ٝٝ بؤ ١َ١٥؟
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
َٝٞ خؤ١ٜت٢، ب١آلّ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ز٠ْك٢ ي١ غ١ض زضا، ٥ُٝها١ْ ي١  قػ١نا٢ْ ناى عبسايػ ّ ظؤض ي١ د

َٝٞ بؤ به٠ٚ١ٜٓ١، ٥ٝعاؾ٣١ به١ٜٔ،  َازز٠نا٢ْ ١٥خري٣ د

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
َٜػتإ خإ،  ؾ١ضَٛٚ نٛ

 
َٜػتإ ستُس عبساي١ً: َٜع نٛ  ب١ِض
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝٝ َٜت بِطط٣١ غ َٝؿتا َازز٠ن١ ب١طؿت٢ ز٠ْك٢ ي١ غ١ض ١ْزضا٠ٚ، بؤ١ٜ ز٠نط َٝؿٓٝاض٣٠ ناى ٖ ١ّ ١٥ٚ ث

َٝط٠زا، َٞ ي َٜٝٛػت١ ١ٖب َٝه١ ث  عبسايػ ّ ٥ٝعاؾ١ به١ٜٔ، نْٛه١ ٠ٚ١٥ َاؾ
 

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ز. اظيس.

َٜع  ز. اظيس ابطاِٖٝ ع٢ً )٠ٚضتٞ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َِٝ ٚابٛٚ يٝص١ْن١ َٜٝٛػت ت١ٚظحيٝإ ١ْزا ي١ ضاغتٝسا، نْٛه١ ي١ ع١ض٠ب١ٝن١زا ٖات٠ٚٛ  ٠َٚي  َٔ ث ٠ٚنٛ ث
َٞ )ؼرف أٚ لبك٢ نُا لس٣ ايًذ١ٓ املػرتن١ حيل يهٌ َٛاطٔ اؿكٛز يف ادتُاعات املؤضط١ ايعا١َ ٚؾل  ز٠َي

َٝٞ ١٥ٚ ٥ٝذطا٥ات ٚ ٥ٝساض٠ ؾ١ْٝا١ْ ا دسا٤ات ا داز١ٜ ٚايؿ١ٝٓ  َٝسا١ٜ ب١ث َٝؿ١ٜ١ن٢ ت ٣ ن١ ١٥ٚ زاّ ١ٜع٢ٓ ض ن
َٜت٠ٚ١ ب١ِضاغت٢،  َٝت ب١ِضاغت٢ س١م ١ْبٛٚ ١٥ٚ َاؾ١ ي١ ٖاٚٚآلت٢ بػ١ْسض ٚ ز٠ظطا طؿت١ٝ ز٠ٜهات ٥اَاز٠ ب

 غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
َٝو ١َن١ ن١ ضؤٜؿت٠ٚٛ، ؾ١ضَٛٚ ناى ١ْضضيإ،  زنتؤض ١َ١٥ ضؤٜؿت ق١ت باغٞ ١َٚظٚع

 

َٜ  ع  ١ْضضيإ عبساي١ً قازض:ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜٝٛػت٢ ي١ ال١ٜٕ يٝص٣١ْ َٛؾت١ض٠ن٠ٚ١ ١ْنطا، بؤ١ٜ  َِٝ ٚا١ٜ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ ضْٚٚهطز٣٠ٚ١ْ ث ي١ ضاغتٝسا َٔ ث
١ًَق٢،  َٜع ناى عبسايػ ّ ؾ١ض٣َٚٛ ن١ ب١ َٛت َٝك١ٜؿتٕٛٚ، ٚ ٣٠ٚ١٥ ب١ِض َٞ ت َٝ َٜعإ ب١ٖ١َي١ ي َٜو ي١ ب١ِض ١ْٖس

َٝط َِٝط٣ ٚ ١ْٖٛض١ٜنإ ز٠غت ْٝؿإ نطا٠ٚ  ١ْخ َٜط٣٠ ناضط ١ًَق٢ ١ْٖات٠ٚٛ ز٠غت ْٝؿإ نطا٠ٚ ب١طٛ ب١ َٛت
َٝػ١ْس٣٠ٚ١ْ ي١ خ١َيو ن١ ب١ؾساض٣ بها ي١ نؤب٠ٚ١ْٚٛ  َٝه١ ب١ِضاغت٢ ي ١ًَم ١ْٝ، بؤ١ٜ ٠ٚ١٥ َاؾ ن١ٚات١ َٛت

 ّ٠ٚ١٥ ٍَ َٝه١ ي١ ١٥غاغٝات٢ ١٥ّ ٜاغا١ٜ، بؤ١ٜ َٔ ي١ط١ َٜػتإ خإ ٚت٢ ز٠ْك٢ طؿت١ٝناْسا ١َ١٥ ١ٜن ٠ٚنٛ نٛ
َٝه٢ ططْك١، غٛثاؽ. َٜه٢ بؤ بسؤظ٠ٚ١ٜٓ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َاؾ  طؿك ١ْزضا٠ٚ بتٛاْري ناض٠غ١ض

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
َٝؿٓٝاض٣٠ ناى عبسايػ ّ بعاْ َٝٓٔ، ١٥ٚ ث َٞ ب َٝو ن١ ز٠ْك٢ ي١ غ١ض زضا ٚاظ٣ ي ري ن١ٝٝ؟ تها ز٠ن١ّ ١َٚظٚع

َٝٓٔ، ؾ١ضَٛٚ ٥اؾت٢ خإ،  ب

َٜع ٥اؾت٢ ععٜع قاحل:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝهٗات٠ٚٛ َازز١ٜ٠ن٢  َٝؿتا َازز٠ن١ َازاّ ي١ بِطط١ ث َٜػتإ خإ ز٠ن١ّ ٖ َٝؿٓٝاظ٣٠ نٛ َٔ ثؿتكري٣ ي١ٚ ث
َٝو ١ٜ١ٖ بؤ َٞ ي١ غ١ض نؤ٣ َازز٠ن١، َازاّ ز٠ضؾ١ت َٝكري ١ْٝ، ز٠ْط زضاب ٥ٝعاؾ١نطز٢ْ بِطط١ بؤ  غ١ضب١خؤ٣ د
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َٞ ظ١َٕٝٓ ١ََٖٛٚإ َٛت١ؾ١م بري ن١ ١٥ٚ س١ق١ ي١  َٞ ١٥ن ٠ٚ١َٓٝٓٝ ث ١٥ٚ َاؾ١ ي١ ٖاٚٚآلتٝإ بػ
َٜت٠ٚ١ ي١ بِطط١ٜ١نسا، غٛثاؽ. َٜت٠ٚ١، ١٥ط١ض ١٥ٚ ١ْٝت١ ضاغت١ق١ٜ١ٓٝ، با غٝاغ١ بهط  ٖاٚٚآلتٝإ ١ْغ١ْسض

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛ  ضزغتإ:ب١ِض
 .ؾاقٌؾ١ضَٛٚ ناى 

َٜع    ب١ؾاض٠تٞ: ؾاقٌب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝٞ ث١ِٜط٠ٚ ز٠ْك٢ ي١ غ١ض زضا٠ٚ، ب١آلّ  َٔ ضدا ز٠ن١ّ ١ٜى زٚٚ َازز٠ ز٠ْك٢ ي١ غ١ض زضا٠ٚ ١ٖضن١ْس ب١ث
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ١٥ٚ َاززا٣١ْ ن١ ز٠ْك٢ ي١ غ١ض زضا٠ٚ ب١ِضاغت٢ ْٝكاف ظؤض ١َٖيس٠طط٣َ، ١ٜع ٢ٓ ْانط٣َ َٔ ث

١َُٝ ي١ ضابٛضزٚٚف َْٛاق١ؾ١َإ ي١ غ١ض ١٥ّ باب١ت١ ظؤض نطز٠ٚٚ، بؤ١ٜ  َٜٓط٣َ، نْٛه١ ٥ َٝج١ِض ٠ٚ١٥ ١ٖضٚا ت
َٜو ي١ٚ َاززا١ْ بهط٣َ ن١ ز٠ْك٢ ي١ غ١ض زضا٠ٚ، ١ٜع٢ٓ ب١ِضاغت٢ ٣٠ٚ١٥  َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ٥ٝعاز٠ ١ْظ٠ض َٔ ث

َٝه٢ ز َٜٓ ١َُٝ ز٠ْكُإ ي١ غ١ض زا ثِٝ ٚا١ْٝ ي١ ٖٝض ؾٛ َٞ، غٛثاؽ،٥  ْٚٝا ؾك ٚا ١ٖب

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 نان١ ٠ٚ١٥ ٥ٝكطاضنطا٠ٚ، ؾ١ضَٛٚ ناى بطٖإ،

 
 
 

َٜع  بطٖإ ضؾٝس سػٔ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝٓا َٔ َٝت٠ٚ١، ب١آلّ ن١ ز٠ْك٢ ١ْٖ َٓٝ ٍَ ٚدٛز٣ ١٥ٚ بِطط١ٜ١زا بّٛٚ سي َٝٞ ث١ِٜط٣ٚ٠  َٔ خؤّ ي١ط١ ْاظاب ب١ث
َٝو َْٛاق١ؾ٣١ ظؤض٣ ١َ١٥ نطا٠ٚ، غٛثاؽ.  ْا٠ٚخؤ نؤٕ ز٠تٛاْري َْٛاق١ؾ٣١ به١ٜٔ، َٔ ْاظاب ب١ ض س١ق

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:   ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ز. عُط

َٜع  ز. عُط ظيس اَري خسض )ْٛض٠ز٢ٜٓ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ نؤِض ٚ  ٍَ ١ْنط٣َ، ١ٜن١َٝإ: زاّ ٚ ز٠ظطا٣ طؿت٢ دٝاٚاظ٠ ي١ط١ َٝه١ َٜو ؾت ١ٜ١ٖ س١ظ ز٠ن١ّ ت ١ْٖس
نؤب٣٠ٚ١ْٚٛ طؿت٢، َاؼي ب١ؾساضٜهطزٕ ي١ نؤِضٚ نؤب٣٠ٚ١ْٚٛ طؿت٢ ١ْى ١ٖض ب١ّ ٜاغا١ٜ ب١ن١ْسٜٔ ٜاغا٣ 

َٜع٠ ز٠ضٜهطز٠ٚٚ َػؤط١ض نطا٠ٚ بؤ ٖاٚٚآلتٝإ، بؤ صي١ْٚٛ ي١ٚ ٜاغاٟ ١٥سعابٞ  تط ن١ ١٥ّ ث١ضي١َا١ْ ب١ِض
َٝه٢  غٝاغٝسا ي١ ٜاغاٟ خؤ ثٝؿاْساْسا، ٚاتا َاؼي ب١ؾساضٜهطز٢ْ ٖاٚٚآلتٝإ ي١ نؤِضٚ نؤب٣٠ٚ١ْٚٛ طؿت٢ َاؾ
َٝه٢  َٝه٠ٚ١ بؤ ساَي١ت قا٢ْْٛ َػؤط١ض٠، ب١آلّ ن١ ز٠طٛتط٣َ نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛن٢ ز٠ظطا١ٜن٢ طؿت٢ زٜػإ ي١ ساَي١ت

َٞٝ َٜكا٣ زا٠ٚ، ب١اَلّ بؤ صي١ْٚٛ  تط دٝاٚاظ٣ ١ٜ١ٖ، ث١ضي١َإ ب١ث َٝٞ ٜاغاٟ ١َٖيبصاضزٕ ض ْٝعا٢َ زاخ٢ًٝ ب١ث
َٝري ١َٖٛٚ سعب١ غٝاغ١ٝنا٢ْ نٛضزغتإ نؤب٣٠ٚ١ْٚٛ ١َنت١بٞ غٝاغٝإ ١ٜ١ٖ، نؤب٣٠ٚ١ْٚٛ ١َنت١بٞ  ًَ با ب
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َٞ ١٥ّ س١ق١ بسض٣َ ب١ّ سعب١ غٝاغ١ٝ ٥اٜا ٖاٚٚآلت١ٝى  غٝاغٞ ز٠ن١ٕ ٜإ غ١ضنطزا١ٜت٢ ز٠ن١ٕ ١َ١٥ ز٠ب
َٜط٣٠ ٜاغا، غٛثاؽ.ب َٞ ز٠نا ٜإ ْانا؟ ب١طٛ  ١ؾساض٣ ث

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ١َب١غت ي١ ٜاغانا٢ْ سه١َٛت١، ؾ١ضَٛٚ ناى س١َ١ غعٝس،
 

َٜع  س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝؿٓٝاض٣٠ ناى عبسايػ ّ ث َِٝ ٚا١ٜ ١٥ٚ ث َٜه٢ ظؤض ١َعكٛي١ ٚا َازاّ نؤ٣ َازز٠ن١ف ٠ٚنٛ َٔ ث َٝؿٓٝاض
َٜص٠ٚ١ْ ب١ بِطط١ٜ١ن٢  َٝؿٓٝاض٠ن١ زاز٠ِض َٝػتا يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ث َٜػتإ خإ ٚت٢ ز٠ْك٢ ي١ غ١ض ١ْزضا٠ٚ، ٥ نٛ

 ظٜاز ز٠ْك٢ ي١ غ١ض بس٠ٜٔ، غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ٕ،ؾ١ضَٛٚ غؤظإ خا

 
 
 
 

َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٝؿه١ف  َٝه٢ ث َٜه٢ تط ب١زًٜ َٝت ٚ داض ق١ت ١ْب٠ٚٛ ي١ ْاٚ ١٥ّ ث١ضي١َا١ْزا َازز١ٜ٠ى ز٠ْك٢ ي١ غ١ض زضاب
١َُٝ ن١ ز٠ْكُإ ي١ غ١ض  َٝبكط٣َ، تاظ٠ ز٠ْك٢ ي١ غ١ض زضا، ١ٜع٢ٓ ٥ َِٝ باؾ١ ١٥ٚ ب١ز١ًٜ د َٞ َٔ ث ًَ بهط٣َ ٚ ب

 سٛض١َت ي١ ز٠ْك٢ ١٥ٚ خ١َيها١ْ بكطٕ ن١ ز٠ْكٝإ ي١ غ١ض٣ زا٠ٚ، غٛثاؽ. زا
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى ع٢ْٛ،
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
َٝٞ َازز٠ ) َٝٞ ث١ِٜط٣ٚ٠ ْا٠ٚخؤ٣ ث١ضي١َإ، ( بِطط٣١ ز58قػ١نا٢ْ غؤظإ خإ ظؤض ضاغت١، ب١ث ٚٚ ب١ث

 غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى عبساي١ً،

َٜع عبساي١ً ستُس اَري:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
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َٝه٢ ي١ٚ باب١ت١  ٢ََٜٓ ي١ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ساَي١ت ٠ٚ١َُٓٝ ١ٖض زٚ بٛٚ ي١ ن١ْس ِضؤش٣ َٔ صي١ٜ١ْٚٛى ز٠ٖ
َٜت٠ٚ١ بؤ ١٥ٚ ١َساَٝا٣١ْ ن١ ي١ غ١ض٠تإ، ١َع١ٗز٠ن١  َٜو ن١ بِطٜاض بٛٚ ز٠ٚض١ٜ٠ى بهط ضابٛٚضزٚزا ١َع١ٖس

ظ٠ضٚٚض بٛٚ، غ١ْسٜها  ٤ض٠تهطا٠ٚ١ٜ ٚ ز٠ٚض٠ن١ ض٠تهطا٠ٚ١ٜ، ب١آلّ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ ١َبس١٥٠ن١ ٠ٚنٛ ١َبس٠
َٝؿٓٝاظ َٜه٢ دٝاٚاظ٣ ت١قسِٜ نطز، ١٥ٚ ث َٝؿٓٝاظ َٝػتا ١٥ٚ ١َبس١٥٠ن٣١ ث ٍَ نطا ز٠ْك٢ ي١ غ١ض زضا٠ٚ١ٜ، ٥ ٠ قبٛ

َٝؿٓٝاظ٣ نطز ٠ٚنٛ ١َبس٠ َٝه٢ باؾ١، بؤ١ٜ َازز٠ن١ف  ٤ناى عبسايػ ّ ث َٝه٢ ططْك١، ١َبس٥٠ ١َبس٥٠
َٜػتإ خإ ٚت٢، بِطط١ٜ١ى ز٠ْك٢ ي١ غ١ض زضا٠ٚ  ١ٜ٠َٛٝن٢ طؿت٢ ز٠ْك٢ ي١ غ١ض ١ْزضا٠ٚ ٠ٚنٛ نٛ ب١ؾ

ب١آلّ ١٥ّ بِطط١ٜ١ ز٠نط٣َ ب١ بِطط١ٜ١ن٢ تط ٥ٝعاؾ١ بهط٣َ، ب١آلّ ب١ غٝاغ١ٜ١ن٢  بِطط١ٜ١ى ض٠تهطا٠ٚت٠ٚ١،
َٜك١ ي١ ٖاٚٚآلتٝإ ١ْطري٣َ ب١ؾساض٣ ي١ نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛى به١ٕ ن١  دٝاٚاظ ت٥١ٝس٣ ١٥ٚ ١َبس١٥٠ بها ن١ ض

َٞ ب١ ١٥ٚا٠ٚ١ْ ي١ زاّ ٚ ز٠ظطا٣ سه٢َٛ ١ْى زاّ ٚ ز٠ظطا٣ سٝعبٞ، غٛثاؽ.  ث٠ٜٛ١ْسزاض ب

َٜع   ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
 يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ٥اخري ض٥٠ٝتإ ن١ٝٝ؟ ؾ١ضَٛٚ،

َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغؤ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

١َُٝ زٚٚ ضاَإ خػت١ ب١ضز٠ّ، ضا١ٜى ٠ٚ١٥ بٛٚ ي١  ١َّٝٝ ٥ َٝو ٖاتبٛٚ، بِطط٣١ غ َٞ بِطط١ ث ١٥ّ َازز١ٜ٠ ي١ غ
َٜه٢  ْاٚ ٖؤَيٞ َٝؿٓٝاض ١َّٝٝ ظٜاز١ٜ٠، ي١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ث َٞ ٚابٛٚ ١٥ٚ بِطط١ٜ١ بِطط٣١ غ َٝؿن ث ث١ضي١َإ ث

َِٝ ٚا١ٜ  ٢ََٓٝ، بؤ١ٜ َٔ ث َٝٓا، ب١اَلّ ب١ٚ َاْا١ٜ ١ْٝ غٝػ٣١ زٜه١ ز٠ْط ١ْٖ نطزبٛٚ غٝػ١ن١ ز٠ْك٢ ١ْٖ
١ن٢ زٜه٣١ ب١زٌٜ، دك١ ز٠نط٣َ، نْٛه١ ١َٖٛٚ َازز٠ن١ف ١ْخطا٠ٚت١ ز٠ْكسإ، بؤ١ٜ ز٠نط٣َ ١ٖض غٝػ١ٜ

َٜع ت٥١هٝسٜإ ي١ غ١ض ٠ٚ١٥ نطز٠ٚ٠ ب١ؾساض٣ نطزٕ ي١ نؤِضٚ  َٝه٢ ب١ِض ي١َ١ف خؤ٣ ن١ْس ١٥ْساّ ث١ضي١َاْ
 ٢َُٜ َٝٞ ثِطؤش٣٠ ز٠غتٛض٣ ١ٖض َٝطاقٞ، ب١ث َٝٞ ز٠غتٛض٣ ع َٜعضا٠ٚ ب١ث َٝه٢ ثاض نؤب٣٠ٚ١ْٚٛ طؿت٢ َاؾ

َٝٛ ز٠َٚي١ت١ٝناْٝـ ١ٖ َٝٞ غتاْساضز٠ ْ ٣َٚٛ ١َؾّٗٛ بٛٚ، ١ٜى ؾت ْا ١َؾّٗٛ بٛٚ ي١ ال٣ نٛضزغتاْٝـ، ب١ث
َٝػتا٣ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ ن١ نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛن٢ طؿت١ٝٝ ١ٖض  ١َُٝ بؤ صي١ْٚٛ ي١ نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛن٢ ٠ٚنٛ ٥ ٥
َٜو نؤِضٚ  َٟ، ض ي١ ١َسانِ، ض ي١ ١ْٖس َُٝإ ٚابٛٚ ض ي١ٚ ١َُٝ ث ٖاٚٚآلت١ٝى بؤ٣ ١ٜ١ٖ ب١ؾساض٣ بها ٥

َٝك٣١ ٠ٚ١٥ نؤب٣٠ٚ١ْٚٛ زٜه٣١ طؿت٢ ن١ ي َٜه٢ ز٠خا ٖاٚٚآلت٢ س١قٞ ١ٜ١ٖ، ب١آلّ ١ْد ١ ١٥َٛغ١غات٢ ض
١َُٝ ب١ِضاغت٢ ٠ٚ١٥ ططؾت١ن١َإ  ٥ ،َٞ َٝو ١ٖب َٞ ١٥ٚ ز٣١َ٠ ٠ٚنٛ ١َيع١ب َٝٔ بؤ ث١ضي١َإ ز٠ب ًَ َِٝ ب ١ٜ١ٖ، ث

َٝؿه١ف بها ١٥ط١ض د َٝذي زاٚا١ٜى ث َٝؿٓٝاض٣٠ ناى عبسايػ ّ ٖاٚٚآلت٢ ب َٝك١ بٛٚ، ١ٜع٢ٓ بؤ١ٜ ض٠ْك١ ١٥ٚ ث
َٝت٠ٚ١ ٜإ ْا؟ ٜإ ي١ زازطا بؤ١ٜ ب١ّ  َٝك٣١ َٝٛا١ْنإ ز٠ب ١ٖبٛٚ غ١ضؤنا١ٜت٢ ث١ضي١َإ خؤ٣ ز٠ظا٢َْ د

١ٜ٠َٛٝ َٛعاي١د١ بهط٣َ، ب١بطٍِٚا٣ َٔ خطاخ ١ْٝ، غٛثاؽ.   ؾ
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ 
َٜع ز. زاْا غعٝس غٛؼي:  ب١ِض
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َٜع  غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
١ٜ٠َٛٝ ي١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف غٝاغ١ نطا٠ٚت٠ٚ١: َٝؿٓٝاظ٣٠ ناى عبسايػ ّ ب١ّ ؾ حيل يًُٛاطٔ ايرٟ ) ١٥ٚ ث

 ُٜٗ٘ َٛقٛع ادتُاع املؤضط١ لكدِٜ طًب عكٛز ا دتُاع ٚيًُؤضط١ زؾض ايطًب أٚ قبٛي٘ ،
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ٛٚ ناى ناضزؤ.ؾ١ضَ
َٜع ناضزؤ ستُس ثريزاٚز:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٝؿ١ن٣١ قٍٛٚ تط ز٠نات ب١ٚ  َِٝ ٚا١ٜ ن ١ٖضن١ْس ١٥ٚ بِطط١ٜ١ ز٠ْك٢ ي١ غ١ض زضا، ب١آلّ ١٥ٚ عٝ د١ ث
١َُٝ َاؼي ظاْٝاض٣ ٜإ َاؼي ٖاٚٚآل َٝهسا ٥ َٞ، ي١ نات ت٢ ب١ ٥ٝذطا٥ات١ ٚ ب١ٚ زٜطاغ١نطزٕ ٚ خ١َيه١ن١ ٥اَاز٠ ب

َٞ ي١  َٝػتا ي١ غ١ضد١ّ زاّ ٚ ز٠ظطانإ زازطانإ ٥اؾهطا١ٜ خ١َيو ز٠تٛا٢َْ ٥اَاز٠ ب َٝه٢ ٥اغاٜٞ ز٠ظاْري ٥ ؾت
 ١َُٝ َٝٞ ١٥ٚ ٥ٝذطا٥ات١ ٥ٝساض٣ ٚ ؾ١ْٝا٣١ْ ن١ ي١ ١ٖض زا١َظضا٠ٚى ١ٜ١ٖ، ٥ َٞ، ب١ث َٞ ٥اَاز٠ ب ث١ضي١َإ ز٠تٛاْ

َٝري سه١َٛت٢ ٖاٚٚآلت٢، سه١َٛت٢ ٖاٚٚآلت٢ بٛٚ َٜه١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ز٠َي ٕ ناض٣ خع١َتكٛظاض٣ ٚ ناض
َِٝ ٚا١ٜ زاٚانطز٢ْ ت١ي١ب ٚ زٚا٣ زٜطاغ١نطز٢ْ  َٞ، ي١ب١ض ٠٤١٥ٚ َٔ ث ٖاٚٚآلت٠ٚ١ٝ ١ٜ١ٖ ٥اَاز٠ ز٠ب
َٜو بسؤظ٠ٚ١ٜٓ ن١ ١٥ٚ ٜاغا١ٜ  َٝٛاظ َٝه٢ ظؤض زضٚغت ز٠نات، ب١آلّ ؾ ٠ٚآلَسا٠ٚ١ْ ب١ِضاغت٢ ت١ط١ض٠ٚ نؤغج

َٝػ َٝت١ َا٣١ٜ نؤغح، ٠ٚنٛ ٥  تا ١ٜ١ٖ، غٛثاؽ. ١ْب
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

٠ٚ١َٜٓٓ، ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف،   غٝػ١ٜ١ى ١ٜ١ٖ با بٝدٛ
َٜع ز. زاْا غعٝس غٛؼي:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜت َٜص ١ٜ٠َٛٝ زابِط ١َّٝٝ ب١ّ ؾ ١َّٝٝ: ٖاٚٚآلتٝإ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ٖاِٚضا١ٜ ي١ غ١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ بِطط٣١ غ ٠ٚ١، غ
 بؤٜإ ١ٜ١ٖ زاٚا٣ ٥اَاز٠بٕٛٚ به١ٕ ي١ نؤب٠ٚ١ْٚٛ طؿت١ٝنإ ي١ زاّ ٚ ز٠ظطانإ،

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ١٥ٚ غٝػ١ٜ١ باؾ١، ؾ١ضَٛٚ ناى غاالض، 

َٜع غاالض ستُٛز َطاز:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝٞ َاؼي  َٝٓا٢ْ ظاْٝاض٣ ظأَ ز٠نات ١٥ٚ ب١ث َٞ ١٥ٚ ثط٠ْػٝجا٣١ْ ن١ َاؼي ب١ز٠غت ٖ ب١ؾساضٜهطزٕ، ٚ ب١ث
َٝو َاف، ب١آلّ ن١  َٞ ب١ؾهطز٢ْ ٖاٚٚآلتٝا١ْ ي١ نؤ١ََي َِٝ ٚا١ٜ ب َازز١ٜ٠ ضؤٜؿت ٚ ق١بٍٛ ١ْنطا ن١ ث

َٜه٢ تط ضؤتري زضٚغت بهات، َٞ داض َٝو ب َٝسا  َٛعاي١د٣١ ١٥ّ باب١ت١ ز٠نط٣َ ْانط٣َ ب١ ٥اي١ٝت ٚ ١َضد٢ ت
َٜع ز. زاْا، ب١آلّ ١َغ١ي٣١ ١٥ٚ  ٣٠َٛٝ ١٥ٚ غٝاغ٣١ ب١ِض َٞ، بؤ١ٜ غٝاغ١ٜ١نِ ٥اَاز٠نطز٠ٚٚ ٖاٚؾ ١ٖب
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١ٜ٠َٛٝ: ٖاٚٚآلتٝإ بؤٜإ ١ٜ١ٖ ب١ؾساض٣ به١ٕ ي١ نؤِض ٚنؤب٣٠ٚ١ْٚٛ زاّ ٚ  َٞ، ب١ّ ؾ َٝسا ١ْب زاٚانطز٣١ْ ت
٠َٛٝض٠طؿت١ٝنا٢ْ َاؼي ب١ؾساض٣  َٝٞ ث  نطزٕ، غٛثاؽ.ز٠ظطا طؿت١ٝنإ ب١ث
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

َٞ ز٠ن١ٜٔ،   ؾ١ضَٛٚ ناى عبسايػ ّ.با خؤَإ ز٠ضز٠ؾ١ ب١ن١ٜٔ تهاتإ ي
َٜع  عبسايػ ّ   قسٜل: َؿطؿ٢ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٞ  ظؤض غٛثاؽ ب١ظ١َن١ َٔ ْٛاْسّ، ١٥ط١ض ١٥ٚ غٝاغ٣١ َٔ ْاضز١َٚٚ نْٛه١ َٝؿٓٝاض٣ خؤ١َ ت١ْاظٚٚيٞ ي ث

َٝؿٓٝاض، ١ٜع٢ٓ ١٥ط١ض ١َٚظٚٚع١ن١ ي١  َٝؿه١ؾهطز٢ْ ث ْان١ّ ١ٖض ز٠غتهاض١ٜى َٔ ت١ْاظٍٚٚ ز٠ن١ّ ي١ ث
ًَهطز١ْ ي١  َٝ َٜٓس٠ٚ١ٜ ؾ َٝؿٓٝاض٣٠ ناى غاالض خٛ َٞ، َٔ غ١سيب ز٠ن١ّ، ١ٜى، زٚٚ: ١٥ٚ ث َٝؿٓٝاض٣ َٔ ب غ١ض ث

١َُٝ ي١ث١صت١ض٠ ٖات١ٓ شٚٚض١ٜ٠ٚ٠، َاؼي َٝؿه١ؾهطز٢ْ زاٚاناض١ٜ،  ٥ ٥اَاز٠بٕٛٚ ض٠تهطا٠ٚ ب١ ز٠ْكسإ، َاؼي ث
َٝو ز٠ز٠ٜت ب١ خ١َيو، ٚ ًَٝهاض٣  ١َٚظٚٚع، ٖاٚٚآلتٞ َاؼي ١ٜ١ٖ زاٚا٣ بهات، ١ْق١ن٣١ َٔ ٚاظس١، َاؾ َٝؿ ث

 َٞ َٞ نطزؤت٠ٚ١ ضداتإ ي ت١ٚظٜ  ١٥ٍ ع١َ١ٍ ت١خ١غٛغ٢ ٠ٚظٜؿ٢ ْانات، بؤ١ٜ ن١ ْٛٚغ١َٛٝ ظؤض بريّ ي
َٜت١ ز٠ْكسإ، زٚٚ: ١٥ط١ض ز٠ن١ّ خٛ َٝو غط َٜه٢ تط ١ْق َٞ داض ؾو ٚ بطاٜإ َاؼي ٥اَاز٠بٕٛٚ ض٠تهطا٠ٚ ْاب

َٝؿٓٝاض٠ن١ غ١سب ز٠ن١ّ، غٛثاؽ. َٜت َٔ ث  ١٥ٚ ١ْق٣١ َٔ ٠ٚنٛ خؤ٣ ١ْ
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى ع٢ْٛ،
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ  (:ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
َٝؿٓٝاض٣ ٣َْٛ ب١ٚ غٝاغ٣١ٜ١: ٖاٚٚآلتٝإ بؤٜإ ١ٜ١ٖ ب١ؾساض٣ به١ٕ ي١ نؤِض ٚنؤب٣٠ٚ١ْٚٛ زاّ ٚ ز٠ظطا  ث

َٜهاض٠ ٜاغا١ٜٝنا٢ْ َاؼي ب١ؾساض٣ نطزٕ، غٛثاؽ. َٝٞ ض  طؿت١ٝنإ ب١ث
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ٣١ْ ٖاٚب١ف، ؾ١ضَٛٚ يٝص
َٜع ز. زاْا غعٝس غٛؼي:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝؿه١ف به١ٕ ي١  ١َّٝٝ: ٖاٚٚآلتٝإ بؤٜإ ١ٜ١ٖ زاٚا٣ ب١ؾساض٣ نطزٕ ث ٠ٚ١َٜٓٝٓ، غ َٝػتا زٚا غٝاغ١ ز٠خٛ ٥
َٜهاض٠ ٜاغا١ٜٝنا٢ْ َاؼي ب١ؾساض٣ نطزٕ، غٛثاؽ. َٝٞ ض  نؤِض ٚ نؤب٣٠ٚ١ْٚٛ زاّ ٚ ز٠ظطا طؿت١ٝنإ ب١ث

 َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى ع٢ْٛ،

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
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١َّٝٝ ب١ع١ض٠ب١ٝن٣١  ٠ٚ١َٜٓٝٓ بِطط٣١ غ )ؼرف أٚ لبك٢ نُا ١٥ط١ض ب١ زٜك١ت ضاثؤضت٢ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف غٛ
َٝٓا زٚٚباض٠ ٥ُٝهإ ١ْٝ َْٛاق١ؾ١ بهط٣َ، ١ٜع٢ٓ ٚاتا ٠ٚ١٥  لس٣ ايًذ١ٓ املػرتن١  س١غِ بٛٚ ز٠ْك٢ ٖ

َٛخاي١ؾ٣١ ث١ِٜط٣ٚ٠ ْا٠ٚخؤ٣ ث١ضي١َإ ز٠ن١ٜٔ ب١ِضاغت٢ ١٥ط١ض ١٥ٚ ز٠ضؾ١ت٣١ بس١ٜٓ٠ ١٥ْساَا٢ْ 
 ث١ضي١َإ،

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
١َّٝٝ تها١ٜ ١َٖٛٚتإ َ َٝػتا بِطط٣١ غ ْٛاق١ؾ١تإ نطز ١ْط١ؾت١ْٚٛ ١ْتٝذ١ٜ١ن٢ ْٝٗا٢٥ ١٥ٚ ؾ١ق١ض٣٠ ن١ ٥

َٞ س١ظف ز٠نط٣َ ٜإ َٛاؾ١ق١ ز٠نط٣َ ٢َ٥ َٛاؾ١ق١ت ز٠نط٣َ ن١ٚات١ س١ظف نطا٠ٚ ت١ٚاٚ  َٜٓسضا٠ٚ١ٜ ز٠َي خٛ
 َٞ ١َّٝٝ س١ظف نطا، تها١ٜ ن َٜٓسضا٠ٚ١ٜ، ب١آلّ ؾ١ق١ض٣٠ غ َٝػتا َازز٠ن١ خٛ ٥ٝن نؤتاٜٞ ٖات٠ٚٛ، ت١ٚاٚ ب٠ٚٛ، ٥

ٍَ زا١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ) ٍَ َازز٠ن١ زا ١ْٝتها١ٜ ز٠غت 43ي١ط١ ٍَ َازز٠ن١ زا١ٜ، ن٢َ ي١ط١ ( ي١ط١
ٍَ زا 19ْب١ضظنات٠ٚ١؟ ) ٍَ نطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط،  ١ٝ، ن١ٚات١ َازز٠ن١ ٠ٚنٛ خؤ٣ ق١ب( ن١ؽ ي١ط١ ٛ 

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

 ايٛثا٥ل: َكاؾد ٖرا ايكإْٛ   ١ٚت٢ ثِطؤش٠ن١َازز٣٠ س
ا لتكُٔ ايٛثٝك١ مجٝع املعًَٛات املطذ١ً بؿسف ايٓعس عٔ غهًٗا َٚؿدزٖا ٚ لأزٜذ اْػا٥ٗا ٚ سايتٗا 1

 ايكا١ْْٝٛ ضٛا٤ اْػ٤٢ َٔ قبٌ اهل١٦ٝ ايعا١َ ٚاـاؾ١ اييت ؼتؿعٗا أٚ نإ ضس١ٜ. 
ذا. أ ا استؿغ يدٜٗا أٚ بايٓٝاب١ عٔ غدـ اخس، ن ا أٚ استؿغ ا ؼتؿغ اهل١٦ٝ ايعا١َ أٚ اـاؾ١ بايٛثٝك١ م2

  بٗا غدـ بايٓٝاب١ عٓٗا.
َٜت٠ٚ١ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥  ٍَ ٠ٚ١٥زا١ٜ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ س١ظف بهط د١ْابٞ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ي١ط١

 َٛيٝـ نطا، غٛثاؽ.ن٣١ تط ن١ ز٠ْكُإ ي١ غ١ض زا ق١بباب١ت١ن١ َعاي١د١ نطا، ي١ َاز٠
َٜ  ع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض

ٍَ ٠ٚ١٥ زا١ٜ ١٥ٚ َازز١ٜ٠ س١ظف بهط٣َ، تها١ٜ ز٠غت  ١٥ط١ض س١ظف بهط٣َ بؤ َْٛاق١ؾ١ بهط٣َ، ن٢َ ي١ط١
َٝت٠ٚ١ ؟ )23ب١ضظنات٠ٚ١؟ ) َٓٝ ٍَ زا١ٜ َازز٠ن١ سي ٍَ َازز٠ن١ زا١ٜ س١ظف بهط٣َ، ن٢َ ي١ط١ ( 2( ن١ؽ ي١ط١

ٍَ زا١ٜ َٝت٠ٚ١، ب١ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط س١ظؾهطا ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط، ْٛقت٣١ ْٝعاَت  ن١ؽ ي١ط١ َٓٝ سي
 ١ٜ١ٖ ناى ؾٛإ؟ ؾ١ضَٛٚ،

َٜع ؾٛإ نطِٜ نابإ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٜت١  َٞ ضاثؤضت٢ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف غط َٝؿن نطز٣ ٚت٢ ز٠ب َٝؿ١ٚا١ٜ ن١ ث َٝػتا ٠ٚخت٢ ١٥ٚ ٥ٝكناس٣١ ناى ث ٥
 بؤ ٣٠ٚ١٥ بيَب ب١ ١٥غ٢ً ثِطؤش٠ن١، غٛثاؽ. ز٠ْكسا٠ٚ١ْ

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
َٝؿ١ٚا ٖٞ تؤف ٠ٚ١٥ بٛٚ،  ناى ث
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َٝؿ١ٚا تٛؾٝل َػسٜس: َٜع ث  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٞ، ٠ٚ١٥ ١٥غاؽ ثِطؤش٠ن١ طؿتٛطؤ٣ ي١ غ١ض ْان َٝيَن، ب١َي َٞ ١٥ط١ض ز٠ْط ب ٌَ، ب١َي َٝت١ ١٥غ ط٣َ، ٚ ضاثؤضت١ن١ ز٠ب
 غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
َٜت١ ١٥غاؽ بؤ َْٛاق١ؾ١ ٍَ ٠ٚ١٥ زا١ٜ ضاثؤضتٞ يٝص١ْ َٛؾت١ض٠ى بهط تها١ٜ با ز٠غت٢ ب١ضظنات٠ٚ١؟  ،ن٢َ ي١ط١

ٍَ زا١ٜ، ؾ١ضَٕٛٚ ب١ضز٠ٚاّ ٍَ زا ١ْٝ؟ ب١ نؤ٣ ز٠ْط ي١ط١  بٔ. ن٢َ ي١ط١
 

َٜع ز. زاْا غعٝس غٛؼي:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜهاض٠نا٢ْ ظاْٝاض٣ زاٚانطزٕ،   َازز٣٠ ١ٖؾت١ّ: ض
َٜه٢ تاٜب١شي١ْس ٜإ ظٜاتط بؤ ٠ٚضططت٢ٓ  َٞ ١ٖض زاّ ٚ ز٠ظطا١ٜن٢ طؿك ٜإ تاٜب١ت٢ ؾ١ضَاْب١ض ١ٜن١ّ: ز٠ب

 زاٚاناض٣ ظاْٝاضٟ ز٠غت ْٝؿإ بهات.

َٞ، خؤ ١٥ط١ض  ز٠ّٚٚ: ز٠نط٣َ ١ٖض زاّ َٝه٢ بؤ ظاْٝاض٣ ٠ٚضططتٔ ١ٖب ٚ ز٠ظطا١ٜن٢ طؿت٢ ٜإ تاٜب١ت٢ ؾؤِضَ
َٝت١ باضططا٢ْ ب١ غ١ض  َٝو ١ْب َٜب غاٜت٢ خؤ٣ زابين ب١َ١ضد َٜٝٛػت١ ي١ غ١ض ٚ َٞ ث َاَيج١ِض٣ ١٥يهنؤ٢ْ ١ٖب

 زاٚاناضا٠ٚ١ْ.

١ٜ٠َٛٝن٢ ْٛٚغطاٚ زاٚا٣ ظاْٝاض٣ بهات ٚ بٝس َٜٝٛػت١ زاٚانطاٚ ب١ؾ ١َّٝٝ: ث ات١ ؾ١ضَاْب١ض٣ زٜاضٜهطا٣ٚ زاّ غ
َٜك١ ٚ  ٍَ ْا٣ٚ خؤ٣ ٚ ض َٟ ن١ زاٚا٣ ز٠نات ي١ط١ َٝسا بٓٛٚغط ٚ ز٠ظطا، ْا٠ِٚضؤن٢ ١٥ٚ ظاْٝاض٣١ٜ ب١ ٚضز٣ ت

.٠َٛٝ ٠َٛٝنطزٕ ث َٝٛاظ٣ ث٠ٜٛ١ْس٣ ث  ؾ

َٞ ب١ ظاض َٞ ٠ٚ١٥ ز٠تٛاْ َٝساٜٚػت٢ تاٜب١ت ب َٜٓس٠ٚاض ٜإ خا٠ٕٚ ث َٝه٢ ١ْخٛ  نٛاض٠ّ: ١٥ط١ض زاٚاناض ن١غ
َٞ ؾؤِض١َن٣١ بؤ ثِط بهات٠ٚ١ٚ  زاخٛاظ٣ خؤ٣ ب١ ؾ١ضَاْب١ض٣ زٜاضٜهطا٣ٚ زاّ ٚ ز٠ظطان١ بسات ٚ ١٥ٜٚـ ز٠ب

َٞ بسات.  زا١ٜ١ْن٢ ي١ ؾؤِض١َن١ ث

َٞ ٜإ تاٜب١ت٢ ١ٜنػ١ض زاٚا١ٜن١ تؤَاض بها، دا ض زاٚا١ٜن١ ث١غ١ْس  َٜٝٛػت١ زاّ ٚ ز٠ظطا٣ طؿت٢ ب َٝٓذ١ّ: ث ث
 ب١ ض٠تهطز٣٠ٚ١ْ ب١ ْاٜاغاٜٞ زاٚا١ٜن١ زاز٠ْط٣َ،بهط٣َ ٜإ ْا، تؤَاض ١ْنطز٢ْ 

َٜٝٛػت١ زاّ ٚ ز٠ظطا٣ طؿت٢ ٜإ تاٜب١ت٢ ي١ َا٣٠ٚ ) ( ضؤشزا ي١ ٚاز٣٠ ٠ٚضططت٢ٓ زاٚاناض١ٜن٠ٚ١ 11ؾ١ؾ١ّ: ث
َٜهسا ١٥ط١ض زاٚا١ٜن١ ظؤض ظاْٝاض٣ ي١ خؤ ططتبٛٚ  ٠ٚآل٢َ ١٥ٚ ن١غ١ بسات٠ٚ١ ن١ زاٚاٟ ظاْٝاض٣ نطز٠ٚٚ، ي١ باض

َٜٝٛػت َٝه٢ زٜه١ ٠ٚ١٥ زاّ ٚ ز٠ظطا بؤ٣ ١ٜ١ٖ ١٥ٚ َا١ٜ٠ٚ بؤ ١ٜى داض  ٜإ ث ٍَ ال١ْٜ َٜص بهات ي١ط١ ب١ ضاٚ
َٜص بهات٠ٚ١ ن١ ي١ ) َٞ. 15زض  ( ضؤش ظٜاتط ١ْب

َٜٝٛػت١ زاّ ٚ ز٠ظطا٣  َٝت، ث َٝه٠ٚ١ ١ٖب س١ٚت١ّ: ١٥ط١ض ظاْٝاض٣ زاٚانطاٚ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ شٜإ ٚ ٥اظاز٣ ن١غ
 غ١عاتسا ٠ٚآل٢َ زاٚاناض١ٜن١ بسات٠ٚ١.( 48طؿت٢ ٜإ تاٜب١ت٢ ي١ َا٠ٚ )

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
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 ؾ١ضَٛٚ ناى ع٢ْٛ،
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
 املاد٠ ايجا١َٓ: أدسا٤ات طًب املعًَٛات:

 ـ اٚ انجس اِلضتالّ طًبات املعًَٛات.أٚاّل: ع٢ً نٌ َؤضط١ عا١َ أٚ خاؾ١ ؼدٜد َٛظـ كت

ثاّْٝا: يًُؤضط١ ايعا١َ اٚ اـاؾ١ طسح منٛذز يطًب املعًَٛات ع٢ً إٔ ال ٜهٕٛ عب٦ا ع٢ً َكدَٗا. ٚٚقع 
 ايُٓٛذز ع٢ً َٛقعٗا ا يهرت٢ْٚ إٔ ٚدد.

قت٣ٛ ثايجّا: جيب إٔ ٜهٕٛ طًب املعًَٛات خطّٝا ٜٚكدّ اىل املٛظـ املدتـ، ٜتكُٔ لؿاؾٌٝ ٚاقش١ عٔ 
 املعًَٛات املطًٛب١ ٚاضِ َكدّ ايطًب ٚ ٚض١ًٝ ا لؿاٍ ب٘.

زابعّا: مذا نإ َكدّ ايطًب اَّٝا اٚ َٔ ذٟٚ ا ستٝادات اـاؾ١، اهٓ٘ سٝٓٗا لكدِٜ طًب غؿٗٞ ٜدْٚ٘ 
 املٛظـ املدتـ ٚلكدّ ْطد١ َٔ ايطًب اىل َكدَ٘.

ًُ٘ ضٛا٤ مت قبٛي٘ أٚ زؾك٘ ٜٚعد عدّ ايتطذٌٝ خاَطّا: ع٢ً املؤضط١ ايعا١َ أٚ اـاؾ١ لطذٌٝ ايطًب ؾٛز لط
 زدّا غري قاّْْٛٝا يًطًب.

ضادضّا: ع٢ً املؤضط١ ايعا١َ أٚ اـاؾ١ إٔ ػٝب ع٢ً طًب املعًَٛات خالٍ َد٠ عػس٠ أٜاّ َٔ لأزٜذ ا ضتالّ. 
ٜد ٖرٙ ٚ إ نإ ايطًب ٜتكُٔ عددّا نبريّا َٔ املعًَٛات اٚ ٜطتٛدب اضتػاز٠ طسف ثايح، جيٛش هلا متد

 ايؿرت٠ ٚملس٠ ٚاسد٠ ع٢ً إٔ ال لصٜد ع٢ً مخط١ عػس٠ َّٜٛا.

ضابعّا: يف ساي١ استٛا٤ ايطًب املكدّ ع٢ً َعًَٛات قسٚز١ٜ ؿُا١ٜ سٝا٠ غدـ أٚ سسٜت٘، ع٢ً املؤضط١ 
    ضاع١ ايتاي١ٝ ع٢ً لكدا٘.48ايعا١َ أٚ اـاؾ١ االداب١ عًٝ٘ خالٍ َد٠ )

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/  غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: ب١ِض
َٜعا١ْ ْاٜٚإ ْٛٚغطا٠ٚ، )ناى ناضزؤ، غؤظإ خإ، ز. عُط،ناى ٥اضاّ، ز. قباح،  َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ ١٥ّ ب١ِض ن٢َ ت
ٍَ خإ، ناى س١َ١ غعٝس، ٥ا١ْٖط خإ، ٥اؾت٢ خإ، ناى  ناى طياٍ، ناى خٛضؾٝس، ز. بؿري، غ١ضطٛ

 ضزؤ، عبساي١ً ، ناى قازض، ز. اظيس( ؾ١ضَٛٚ ناى نا

َٜع ناضزؤ ستُس ثريزاٚز:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٜٝٛػت١ ١٥ٚ ؾؤِض٣١َ ن١ زاب١ؾٞ ز٠نا ٜإ  غ١باض٠ت ب١ َازز٣٠ ١ٖؾت خاَيٞ ز٠ّٚٚ باغٞ ٠ٚ١٥ ز٠نات، ث
َٝهسا ي١ َازز٣٠ ؾ١ف باغٞ ٠ٚ١٥ ز٠ن١ٜٔ، ١َٖٛٚ  َٝك٣١ ١٥يهنؤ٢ْ زاٜبيَن، ي١ نات ١ٜ١ٖت٢ ي١ غ١ض ث

َٝك٣١ ١٥َٛغ١غ١ٜ١ى ز٠ َٞ ث١ٜه١ض٠ن٣١ ٚ ظاْٝاض١ٜنا٢ْ غ١باض٠ت ب١ ناض٠نا٢ْ بآلٚ بهات٠ٚ١ ي١ ث ب
َٝذي، دك١ ي١َ١  َٝك٣١ ١٥يهنؤ٢ْ ١ْب ١٥يٝهنؤ٢ْ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ٚ بٛاض٠ ١ْزض٣َ ب١ ٖٝض ١٥َٛغ١غ١ٜ١ى ن١ ث

َٝه٢ ظؤض٠ َِٝ ٚا١ٜ نات ات، س١ق١ زاب١ف بهط٣َ، ١ٜع٢ٓ بؤ ١َعًَٛ ،غ١باض٠ت ب١ نات٢ ٠ٚآلَسا٠ٚ١ْ، ث
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َٜهاض٣ قٛضؽ تط٣ ب٣َٛ َٛز٠ت١ن٣١  َٝو ١٥ط١ض ض َٞ، ١َعًَٛات َٜٝٛػت٢ ب١ٚ نات١ ١ْب ١َعًَٛات٢ غ١ض٠تاٜٞ ث
َٞ زاب١ؾٞ به١ٜٔ بؤ زٚٚ ب١ف، نْٛه١ ٠ٚ١٥ َا٠ٚن٢ ظؤض٠ بؤ ٠ٚضططت٢ٓ ١َعًَٛات، غٛثاؽ. ١ٜ٠َٛٝ ب  ب١ّ ؾ

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 غؤظإ خإ. ؾ١ضَٛٚ

 
َٜع غؤظإ ؾٗاب ْٛضٟ:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
َٝه٢ زٜاضٜهطاٚ  َٞ ؾؤِضَ َٝو ن١ باؽ ي١ ١َْٛظ٠د٢ ت١َي١بٞ ١َعًَٛات ز٠نات، ١ٜع٢ٓ ز٠ب ي١ خاَي٢ ز٠َٚٚسا نات

َٝط ٠ٚضبكط َُٝا١ْٝ ز٣َٚ١ٜ٠ ١َعًَٛات ي١ زاّ ٚ ز٠ظطا١ٜى ي١ ١ٖٚي َٝو خ١َيه٢ غً َٞ، بؤ صي١ْٚٛ ن١غ ٣َ، ١ٖب
 ،َٞ َٜب غاٜت٢ ١٥ٚ ز٠ظطا١ٜ ١ٖب َٞ ؾؤِض١َن٣١ ي١ غ١ض ٚ َٜٝٛػت ١ْنات غ١ؾ١ض بها بؤ ١٥ٚ ١َعًَٛات١، ز٠ب )إ ث

َٜب ٚدد   َٞ به١ٜٔ ١َٖٛٚ زاّ ٚ ز٠ظطانا٢ْ سه١َٛت ٚ َٞ ٚا٣ ي ١َُٝ ز٠ب َٞ ال برب٣َ ي١ ١٥خريزا، نْٛه١ ٥ ز٠ب
َٞ ١َعًَٛات١ن١ ٚ ؾؤِض١َن١ؾٞ ي١ غ١ض بآل َٝو، خاَيٞ س١ٚت١ّ غاٜت٢ خؤٜاْٝإ ١ٖب ٚبه٠ٚ١ْ١، ١َ١٥ خاَي

َٜٓس١َٚٚت٠ٚ١  َٝهِ بؤ به١ٕ، نْٛه١ ب١ِضاغت٢ نٛاض داض خٛ ٠َٛٝ ؾ١ضس ١َٓٝط١ٜؿتّٛٚ ٥ َٝٞ ت تها١ٜ ١٥ط١ض َٔ ي
،َٞ َٝو ٠ٚضبكط٣، ي١ س١ٚت١َسا ز٠َي َٞ، ت١َي١بٞ ١َعًَٛات تؤ بت٣َٚ١ ظاْٝاض٣ ي١ غ١ض ؾت َٝ ١َٓٝط١ٜؿتِ ي )يف  ت

كدّ ع٢ً َعًَٛات قسٚز١ٜ ؿُا١ٜ سٝا٠ غدـ أٚ سسٜت٘، ع٢ً املؤضط١ ايعا١َ أٚ ساي١ استٛا٤ ايطًب امل
َٞ ب١غ١ض   ضاع١ ايتاي١ٝ ع٢ً لكدا٘ 48اـاؾ١ االداب١ عًٝ٘ خالٍ َد٠ ) َٝو عٝ ق٣١ ١ٖب ، باؾ١ ؾت

َٝت زاٚا٣ ١َعًَٛات بهات ي١ غ١ض٣، ٥اخ َٝت ب١ْا٣ٚ سُٝا٠ٚ١ٜ ب َٝه٢ تط ب ط ٥اظاز٣ ٠ٚ١َٓ ٠ٚنٛ تاى بؤ ن١غ
َٝٓر ي١ ع١ض٠بٝؿسا باؾِ، ١٥ٚ  َٞ تا نٛاض ٚ ث ٠ٚ١َُٜٓ زٚٚ، غ َٜعإ ١ٜع٢ٓ ن١ ز٠خيٛ َٝك١ٜؿتّٛٚ ب١ِض َٔ ٚا٣ ت

)يف ساي١ استٛا٤ ايطًب املكدّ ع٢ً َعًَٛات قسٚز١ٜ ؿُا١ٜ سٝا٠ ١ْق٣١ ن١ زاْطا٠ٚ ٠ٚ١٥ ز٠ط٢َْ١ٜ١،
،   ضاع١ ايتاي١ٝ ع٢ً لكدا٘ ٠48 )غدـ أٚ سسٜت٘، ع٢ً املؤضط١ ايعا١َ أٚ اـاؾ١ االداب١ عًٝ٘ خالٍ َد

َٞ زاٚا٣ ١َعًَٛات  ١٥ط١ض ن١غ١ن١ ١َعًَٛات ي١ غ١ض خؤ٣ زاٚا بهات ٠ٚ١٥ ب١ِضاغت٢ ْاظاب ب١ ؾ١ض٢َ ن
 ز٠نات ي١ غ١ض خؤ٣؟ ١َٖٛٚ ن١ؽ ١َعًَٛات٢ خؤ٣ ال٣ خؤ١ٜت٢، غ١ٜط ١َؾ١َٛٗ، غٛثاؽ. 

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغت  إ:ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى عُط ،

َٜع ز. عُط ظيس اَري )ْٛض٠ز٢ٜٓ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝػتا ضْٚٚن٠، غ١باض٠ت  ١ٜ٠َٛٝى غٝاغ١ٜإ نطزؤت٠ٚ١ ٥ َٔ ز٠غت خؤؾا١ْ ي١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ز٠ن١ّ ن١ ب١ؾ
َٜٓس٠ٚاض ٜإ خاٚ َٝه٢ ١ْخٛ َٝساٜٚػت٢ ب١ بِطط٣١ نٛاض٠ّ: َٔ ب١ ظٜاز٣ ز٠ظاب، ١٥ط١ض زاٚان١  ن١غ ٠ٕ ث

١ٜ٠َٛٝن٢ ْٛٚغطاٚ ١٥ٚ ن١غ١ خا٠ٕٚ  ١َّٝٝ ب١ؾ َٜٝٛػت١ زاٚاناض ي١ بِطط٣١ غ َٞ ث َٞ، نْٛه١ ز٠َي تاٜب١ت ب
َٝؿه١ف بها، ٚ ز٠نط٣َ بؿجطغري ب١ ظاض  ٣٠َٛٝ ْٛٚغطاٚ ث َٞ ز٠نط٣َ زاٚاناض١ٜن٣١ ب١ؾ َٝساٜٚػت٢ تاٜب١تٝـ ب ث
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َٝس َٝؿه١ؾٞ ز٠نا، ب١ ؾ١ؾ٢ٖ١، ٣١٥ ١٥ٚ ن١غ٣١ خا٠ٕٚ ث ٍَ ،اٜٚػك تاٜب١تث بٛٚ ١ْٜتٛاْٞ قػ١ بها، بؤ١ٜ  ال
١ٜ٠َٛٝن٢  َٞ ب١ؾ َٝو ز٠تٛاْ ١ََٝٝسا ب١ضد١غت١ ب٠ٚٛ ١َٖٛٚ ن١غ ب١ ض٢٥٠ َٔ ١َؾ١َٛٗن١ ي١ بِطط٣١ غ
َٝؿه١ف بها،  ٣٠َٛٝ ْٛٚغطاٚ زاٚاناض١ٜن١ ث َٞ ب١ؾ َٝساٜٚػت٢ تاٜب١ت ب َٞ ٜإ خا٠ٕٚ ث َٜٓس٠ٚاض ب ْٛٚغطاٚ ١ْخٛ

َِٝطٚاِْٝٓ ١ٖبٛٚ بؤ١ٜ بِطط٣١ نٛاض٠ّ َٔ  َِٝ ٚا١ٜ ظٜاز١ٜ٠، غ١باض٠ت ب١ بِطط٣١ س١ٚت١ّ: َٓٝـ ١َٖإ ت ث
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ١٥ط١ض ظاْٝاض٣ زاٚانطاٚ ث٠ٜٛ١ْس٣  َٝت٠ٚ١ َٔ ث َٓٝ ٣٠ٚ١٥ ن١ غؤظإ خإ باغٞ نطز، ١٥ط١ض بؿُ

َٜٝٛػتِ ب١ ظاْٝاض١ٜن١ ي١ غ١ض  خؤّ ب١ شٜإ ٚ ٥اظاز٣ زاٚاناض٠ٚ٠ ١ٖبٛٚ، َٔ ز٠نِ ١ٖغت ز٠ن١ّ ث
َٜٝٛػت١ ١٥ٚ ظاْٝاض١ٜ ظٚٚ بسض٣َ ب١ خؤّ، ب١آلّ َٔ  ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ شٜإ ٚ ٥اظاز٣ ٠ٚ١َٓ ١ٜ١ٖ، زاٚاز٠ن١ّ ث
َٞ، بؤ١ٜ  ١ٜ٠َٛٝ ب َٞ س١م ١ْٝ ب١ٚ ؾ َٝه٢ تط٠ٚ٠ ١ٖب بهِ ١َعًَٛات ن١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ ٥اظاز٣ ٚ ١َٝٓ١٥ت٢ ن١غ

َٞ، بٝه١ْ١  شٜإ ٚ ٥اظاز٣ ب١ زاٚ َٝه٠ٚ١ ١ٖب َٞ، شٜإ ٚ ٥اظاز٣ ن١غ ١ٜ٠َٛٝ عٝ ز ز٠ب َٞ، ب١ٚ ؾ اناض٠ٚ٠ ١ٖب
 غٛثاؽ.

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى ٥اضاّ،

 
 

َٜع عٜٛب ْعُت قازض )٥اضاّ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

٢ًَ ثِطؤش٠ن١ؾسا َا٣٠ٚ ) َٝؿٓٝاضّ ي١ غ١ض نات١نإ ١ٜ١ٖ ن١ ي١ ١٥غ ( ضؤش٠، ٚ بؤ 7(ضؤش٠، )11َٔ ث
َٜصنط٠ٚ١ْن١ ) ١َُٝ زاَإ ْا٠ٚ ١َٖٛٚ زاّ ٚ ز٠ظطا١ٜى 11( ضؤش )15زض ( ضؤش٠، ب١ِضاغت٢ ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ٥

 َِٝ َٝه٢ ظٜاتط٠ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َٔ ث َٞ ب١ٚ ناضٚباض٠، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١َ١٥ ضؤتٝٓات َٝت تاٜب١ت ب َٜه٢ ١ٖب ؾ١ضَاْب١ض
َٜت٠ٚ١ ) ضؤش، ٚ ١ٖض٠ٖٚا غ١باض٠ت ب١ خاَي٢ س١ٚت: ن١ َازاّ ( 11( ضؤش بهط٣َ ب١ )7باؾ١ نات١نإ ن١ّ بهط

َٝه٠ٚ١ ) ( ي١ٚا١ٜ١ْ 48( ظؤض٠ ١ٜع٢ٓ تؤ ي١ َا٣٠ٚ ١٥ٚ )١٥48ٚ ظاْٝاض١ٜ ث٠ٜٛ١غت١ ب١ ثاضاغت٢ٓ شٜا٢ْ ن١غ
َٜت١ غ١ض شٜا٢ْ ١٥ٚ ن١غ١، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ٜٚـ بهط٣َ ب١ ) ( غ١عات بؤ ثاضاغت٢ٓ شٜا٢ْ ١َ24تطغٞ به١ٚ

 ١٥ٚ ن١غ١، غٛثاؽ.

َٜ َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض  ع  سػٔ ستُس غٛض٠/ د
 ؾ١ضَٛٚ ز. قباح،

َٜع ز. قباح ستُس صتٝب:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 قػ١نا٢ْ َٔ نطا، غٛثاؽ.

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى طياٍ،
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َٜع طياٍ   :طاٖس ابساِٖٝب١ِض
َٜع غ١ض  ؤن٢ ث١ضي١َإ.ب١ِض

 َٞ َٜو ي١ ظَا١ْٚا٢ْ  )أدسا٤ات طًب املعًَٛات َٛزاخ١ي١ّ ظٜاتط ؾه١ًٝ، َازز٣٠ ١ٖؾت ز٠َي ١ٜع٢ٓ تؤظ
َٜو ت١ٚاٚ ١ْٝ، ١٥ط١ض بٓٛٚغٔ  ١ٖتا ي١ غ١ض عٓٛا٢ْ ثِطؤش٠ن١  )أدسا٤ات طًب اؿؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات ١ْٖس
َٝذي، ١َ١٥ ١ٜى، خاَيٞ ز٠ّٚٚ: ( ظٜاتط بؤ ١َغا٢ًٝ٥ طسح١ٜع٢ٓ )اؾ١ طسح، يًُؤضط١ ايعا١َ اٚ اـ بكٛصت

َٜت  َٜذي،  )اعداد منٛذز تٝذاض٣ ٚ ١٥ٚا١ْ ز َٝط٠ خؤ٣ ١٥ٚ )ٚ ٚقع منٛذز ع٢ً َٛقع ا يهرت٢ْٚ ٥اَاز٠ بهط ٠ ي
)أدسا٤ات ٛ ي١ غ١ض ١َٚقعٞ ١٥يهنؤ٢ْ زاب١ظاْس ٠ٚ١٥ ت١ضح بٛٚ، ١٥ٚا٢ْ تط ١٥ط١ض بٛٚ ت١ضح ب٠ٚٛ ١٥ط١ض ٖات

١َّٝٝ:ًَٛات يػّٜٛاطًب اؿؿٍٛ ع٢ً املع   ( خاَيٞ غ
َٜذي، ١َٖإ ؾت خاَيٞ ؾ١ؾ١ّ: )جيب إٔ ٜهٕٛ طًب ، )املعًَٛات  ب١ؽ ٠ٚ١٥،  إٔ ػٝب ع٢ً ايطًب، ال برب

 غٛثاؽ.

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى خٛضؾٝس،

 
 

َٜع خٛضؾٝس عظيس غًِٝ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا  ٕ.ب١ِض

 قػ١ناب نطا، غٛثاؽ.

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ز. بؿري،

َٜع ز. بؿري خًٌٝ سساز:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٜٝٛػت١ ١٥ٚ  َٞ ث َٞ ١٥ط١ض َاَيج١ِض٣ ١٥يهنؤ٢ْ ١ٖب غ١باض٠ت ب١ خاَيٞ ز٠ّٚٚ ي١ٚ َازز١ٜ٠زا َٓٝـ ضاّ ٚا١ٜ ز٠َي
َٞ، ١٥ط١ض َٜٝٛػت١ َاَيج١ِض٣ ١٥يهنؤْٞ خؤٜإ ١ٖب ٍَ ب١ غ١ض ١َٖٛٚ زاّ ٚ ز٠ظطانإ، ث ٠ ال برب٣َ، ٚ بٝه١ٜت١ َا

 ًَٞ َٞ، ٚ ١ٖض٠ٖٚا غ١باض٠ت ب١ َا٠ٚن١ف ن١ ي١ خاَيٞ ؾ١ؾ١َسا ٖات٠ٚٛ ي١ ١٥غ َٝط٠ ال به بؤ١ٜ ١٥ّ ١٥ط١ض٠ ي
َٝط٠ نطا٠ٚت١ )11( ضؤش بؤ )7َازز٠ن١زا ) ( ضؤش 15( ضؤش بؤ )11ش، َٔ ضاّ ٚا١ٜ)( ضؤ15( بؤ )11( ضؤش٠، ي

َٜت٠ٚ١ غ١ض ١٥غ٢ًَ ثِطؤش٠ ٜاغان١ ) ( غ١عات١ن١ف ظؤض٠ 48( ضؤش، ٚ ١ٖض٠ٖٚا )11( ضؤش بؤ )7ظؤض٠، بك١ِض
َٜت١ ) َٜٝٛػت١ بهط َٝو ٠ٚ١٥ ث َٞ ي١ غ١ض شٜا٢ْ ن١غ  ( غ١عات، غٛثاؽ.24ب١تاٜب١ت ١٥ط١ض ١َتطغٞ ١ٖب

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض

ٍَ خإ،  ؾ١ضَٛٚ غ١ضطٛ
 ٍَ َٜع غ١ضطٛ  سػٔ: زقاب١ِض
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝبِٝٓٝ ١ٜ١ٖ، ب١ْٝػب١ت  َٜصضا٠ٚ، ب١آلّ ١ٜى زٚٚ ت ١ٜ٠َٛٝ زاض ي١ غ١ض ١٥ٚ َازز١ٜ٠ َٔ ثؿتكري٣ ز٠ن١ّ ب١ّ ؾ

ٍَ غؤظإ خإ ٚ ز. ب١ؾري٠ ن١ ١٥ٚ ١َٚقٝع١ ١٥ي َٞ ال  )إ ٚدد ٝهنؤ٣١ْٝ بِطط٣١ ز٠ّٚٚ َٓٝـ ضاّ ي١ط١ ي
َٜب غاٜك ١٥يٝهنؤْٝإ  َٝو ب١ غ١ض زاّ ٚ ز٠ظطانا٠ٚ١ْ ن١ ١َٖٜٛٚإ ٚ َٝت١ ٚاقع بسض٣َ، نْٛه١ بؤ ٣٠ٚ١٥ بب
ٍَ َاَؤغتا ٥اضاّ ن١ ١٥ٚ  َٞ، ب١ْٝػب١ت بِطط٣١ ؾ١ؾ١ّ: ١٥ٚ َٛزز١ٜ٠ ن١ باغهطا٠ٚ، َٓٝـ ٖاِٚضاّ ي١ط١ ١ٖب

َٜت١ )( ضؤش ن١ّ ب11َٛز١ٜ٠ ظؤض٠، ب١ِضاغت٢ ) َٜت٠ٚ١، ال٢ْ١ٜ ن١ّ بهط ( ضؤش، ٚ داض٣ ز٠ّٚٚ 5( ضؤش ٜإ )7هط
َِٝ ٚا١ٜ بهط٣َ ب١ )15ن١ ت١َسٜس ز٠نط٣َ ) ( ضؤش باؾن٠ بؤ ٣٠ٚ١٥ ن١ خ١َيو ب١ ٥اغا٢ْ 11( زاْطا، َٔ ث

بكات ب١ٚ ١َعًَٛات٣١ ن١ ز٣َٚ١ٜ٠، ي١ ساَي١ت٢ س١ٚت١َسا ١٥ٚ ١َعًَٛات٣١ ن١ ١٥ٚ ن١غ١ زاٚا٣ ز٠نا بؤ 
َٝك خؤ٠ٚ١ٜ، ن١ ١َ١٥ ظؤض ٚاضٜس٠ ظؤض صي١ْٚٛف ١ٜ١ٖ ي١ّ سُٝاٜ ٣١ ؾ١خػٞ خؤ٣، ١ٜع٢ٓ تاٜب١ت١ ب١نػ

َِٝ ٚا١ٜ )  ( غ١عات، غٛثاؽ. 24( غ١عات ظؤض٠ ز٠نط٣َ، بهط٣َ ب١ )48باب١ت١، ب١آلّ َٓٝـ ث
َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى س١َ١ غعٝس،
 
 

َٜع   س١َ١ غعٝس س١َ١ عًٞب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

 ،َٞ َٞ: ١َٖٛٚ زاّ ٚ ز٠ظطا١ٜى َاَيج١ِض٣ ١٥يهنؤ٢ْ ١ٖب َٝب١ّٝٓٝ ١ٜ١ٖ ن١ ز٠ب َٓٝـ ي١ غ١ض خاَي٢ زٚٚ ١٥ٚ ت
َِٝ ٚا١ٜ ظٜاز٠،  َٝو، نٛاض٠ّ: َٔ ث َٞ ي١ غ١ض َاَيج١ِض٣ ١٥يهنؤ٢ْ زا٢َٜٓ، ٠ٚ١٥ خاَي ٚ ظاْٝاض٣ ٠ٚضططت٢ٓ ١ٖب

َٞ ب١ ْٛٚغري بؤ٣ ١٥ٚ نات١ ن١ َٝه٢ ١ٖض ز٠ب َٞ، ن١غ َٝساٜٚػت٢ تاٜب١ت ب َٞ ٜإ خا٠ٕٚ ث َٜٓس٠ٚاض ب غ١ن١ ١ْخٛ
 ٍَ ت١قسِٜ بها زاٚاناض٠ن١ زاٚا٣ ظاْٝاض٣، ي١ غ١ض ؾ١ؾ١ّ: ثؿتكري٣ ناى ٥اضاّ ٚ َاَؤغتا ب١ؾري ٚ غ١ضطٛ

، ١ٖض٠ٖٚا خاَيٞ ( ضؤش11(ضؤش ٚ )7( ضؤش ز٠ن١ٕ، ٠ٚ١٥ بهط٣َ ب١ )11(ضؤش ٚ )7خإ ز٠ن١ّ ن١ باغٞ )
 ( غ١عات، غٛثاؽ.24( غ١عات ظؤض٠ بهط٣َ ب١ )48س١ٚت١َٝـ: )

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

 بتكٛتبا قػ١ناب نطا، نْٛه١ ١َٖإ قػ١ت نطز٠ٚ٠، ؾ١ض٥َٚٛا١ْٖط خإ،
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   زؤٚف:ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝري،َٔ ١٥ٚ ؾ١ق١ض٠  ًَ َٜت١ ١ٜى ؾ١ق١ض٠، نْٛه١ ١٥ط١ض ب َِٝ باؾ١ بهط َٞ ٚ نٛاض ث )ع٢ً نٌ  ١ٜى ٚ زٚٚ ٚ غ

١٥ٚ ٠ٚغ١ًٝ ١٥ٚ ١٥َٛغ١غ١ ١ٖض ١٥َٛغ١غ١ى عاٜس ب١ خؤ٣  َؤضط١ عا١َ أٚ خاؾ١ ؼدٜد ٚض١ًٝ 
َٞ به٣١، زٚا٣ ٤١٥ ١َعًَٛات١ ١٥ط١ض ٠ٚ َٞ ٠ٚغ١ٜ١ًٝى زا٢َْ بؤ ٣٠ٚ١٥ تؤ ت١َي١بٞ ١َعًَٛات٢ ي غ١ًٝن١ ز٠تٛاْ

َٝت٠ٚ١،  َٞ ز٠ب َٞ ٜإ ١ٖض ٠ٚغ١ٜ١ًٝى ن١ ١٥ٚ زاٜس٢َْ٠ باِٚضن١ّ ؾ١ق١ض٠ غٞ ٚ نٛاضٜؿٞ ي١ ْاٚ د ٥ؤٕ الٜٔ ب
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َٜت١ ١ٜى ؾ١ق١ض٠  َِٝ ١٥ٚ نٛاض ؾ١ق١ض١ٜ٠ بهط )ع٢ً نٌ َؤضط١ عا١َ أٚ خاؾ١ ؼدٜد بٝإ بؤ١ٜ َٔ ز٠َي
َٝت٠ٚ١ ب١  ٚض١ًٝ  َٞ ز٠ب َٞ د َٝت٠ٚ١، ن١ ت١سسٜست نطز ت١َي١بٞ ؾ١ؾ١ٖٝؿٞ ي َٞ ز٠ب َٞ ١َعًَٛاتٞ ي ٥ؤٕ الٜٔ ب

( َٞ َٞ ظٜاز٠، ب١ْٝػب١ت ؾ١ق١ض٣٠ س١ٚت١ّ ن١ ز٠َي   ضاع١ ايتاي١ٝ ع٢ً 48خالٍ َد٠ )بؤ١ٜ ١٥ٚ بِططا١ّْ ث
َٞ باؾ١، نْٛه١ ٠ٚ١٥ ي١ ت١َي١بٞ ١٥َٛغ١غات٢ عاّ ٚ خام ظؤض ظؤض ز٠ٚض٣  لكدا٘  َٔ ١٥ٚ ؾ١ق١ض٠ّ ظؤض ث

َٝطاْ َٝه٢ ٥ ٢ درياصي١ ١ٖغت ز٠ن١ّ خ١ت١ض٠ن٢ ي١ غ١ض٠ ١َؾطٚٚظ٠ َٔ خؤّ ١ٜ١ٖ، ١َغ١ي١ٕ ؾ١خػ
 َٞ َٝه٢ ١َعًَٛات٢ به١ّ ض ٥اٜا بؤ غاسٝب٢ ١٥ٚ عُٝاض٣٠ ي١ط١َي١ُ ٜإ درياصي١ ٜاْٝـ بؤ سه١َٛت٢ ب ت١قسضي
َٞ ز٠ن١ّ، ب١ْٝػب١ت عاَٝـ تؤ  َٜت٠ٚ١ َٔ ١٥ٚ خ١ت١ض٣٠ ١ٖغت ث َٞ د١ٚاب بسض َِٝ ١٥ٚ ت١َي١ب١ ز٠ب ًَ ن١ ب

َٞ ١َعًَٛات١ن١ت ظؤض ب١ ز٠ب٢ٓٝ درياْ َٞ تؤ ت١قسضي٢ به٣١ ز٠ب َٜت١ غ١ض٣ ١٥ٚ ت١َي١ب٣١ ز٠ب َٝهت زظ٠ن٢ ز
َٝه٢ بص٣،  َٞ ظيا٣١ٜ سٝات٢ ؾ١خػ١ن٢ به٣١ ن١ تؤ ي١ َٛدت١َ١ع غ١ًٖٞ بكات٠ٚ١ ز٠غت٢ ن١ بتٛاْ

 غٛثاؽ.
َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

َٜت٠ٚ١، نْٛه١ ١َ١٥ ي١ٚا١ٜ١ْ ؾت٢ ت١ْٗا ٣٠ٚ١٥ ن١ َٝػاي١ن٣١  َٝطا٢ْ ي١ ثِطؤتؤنؤٍ ض٠ف بهط َٝه٢ ٥ ؾ١خػ
َٞ، ؾ١ض٥َٚٛا١ْٖط خإ،  تاٜب١ت ب

 
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   زؤٚف:ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝه٢ ١٥د١ٓبٞ ع١ي١ غ١ب٢ًٝ َٝػاٍ   ن١ ؾ١خػ

َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

َٞ ٥ٝعتٝاز١ٜ، ؾ١ضَٛٚ ٥ا١ْٖط خإ،٠ٚ١٥ َٝػا  ي١ ٜإ س١قٝك١ٝ؟ ١٥ط١ض َٝػاٍ ب
َٜع ٥ا١ْٖط عاضف   زؤٚف:ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
َٝسا بٔ ١٥ٚ  َٞ ١َطيٛع١ ١٥د١ٓب١ٝن٢ ت َٝط َٝػاي١، نْٛه١ ٥ٝشتُٝايٞ ١ٜ١ٖ تؤ ؾ١ضٜه١ى درياْت ب ١ْخ

َِٝ ًَ خ١ت١ض٠نٝإ ي١ غ١ض٠ ٜإ ١ٖغت ز٠ن١ّ  ١َطيٛع١ ١٥د١ٓب١ٝ ١َؾطٚظ٠ َٔ ب١ زا٥ري٣٠ ٥ٝكا٣١َ ب
َٞ ٖات٠ٚٛ ٠ٚ١٥ ب١ؽ  َٝهٝإ ي َٞ ١٥د١ٓبٞ  )ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ؾت َٞ ٜإ تٛضن٢ ب َٝطاْٞ ب ١ٜع٢ٓ ؾ١ضت ١ْٝ ٥

َٞ، ب١آلّ ٠ٚ١٥ ي١ ثِطؤتؤنؤٍ ظؤض ١َُٖٝٛ ن١ سُٝا٣١ٜ ؾ١خؼ ز٠ن٣١ تؤ زا٥ري َٞ ١ٖض ض ب زا٥ري٠ٟ  َٔ، ٠ٟب
قت ١ٜ١ٖ ت١َي١ب١ن٣١ ت١قسِٜ به٣١ ن١ ١ٖغت ز٠ن٣١ ي١ غ١ض سٝاتٞ تؤ س١قت ١ٜ١ٖ ١َخػ١زّ ي١ٜ٠ٚ١ س١

 ١٥ٚ ن١غ٣١ خ١ت١ض٠ى ١ٜ١ٖ بؤ ٣٠ٚ١٥ ٥ٝٓكاظ٣ به٣١، غٛثاؽ.
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ٥اؾت٢ خإ،

َٜع ٥اؾت٢ ععٜع قاحل:  ب١ِض
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َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
ٍَ بِطط٣١ ز٠َٚٚسا ي١ غ١باض٠ت ب١ّ َازز٠ٜ ١ََٝٝسا ن١ ت١ْاقٛظ٠ ي١ط١ َٜو ز٠بِٝٓ ي١ بِطط٣١ غ ١ َٔ ت١ْاقٛظ

١َُٝ ٥ٝؿ٢ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ب١ طؿت٢ ١ٜ١َ١٥ ن١  ٥ َٞ َٝو ١ٖب َٝؿٓٝاظ٣ ٠ٚ١٥ نطا٠ٚ ن١ ؾؤضَ بِطط٣١ ز٠َٚٚسا ث
َٝسا١ٜ ِضاغت١ َٝه٢ ت َٝط٠زا خاَي َٜه٢ ١٥َٛغ١غات٢، ب١آلّ ي َٝٛاظ َٞ  ٠ٚضططت٢ٓ ظاْٝاض٣ به١ٜٓ١ ؾ ١٥ط١ض َٛتت١ب١ع ب

َٝٛاظ٠ غٝػت١َاتٝه١  َٜو ي١ طؤتط٠ زا٠ٚ١ْ ظاْٝاض٣ ز٠ز٠ٚ١ٜٓ٠ ب١ خ١َيو، ١ٜع٢ٓ ي١ٚ ؾ ١َُٝ دؤض َٜه٢ تط ٥ داض
َٞ ن١  َٝو ب َٝٛاظ٣ ثِطنطز٣٠ٚ١ْ ؾؤضَ ٠ٚضٜكط٠ٚ١ٜٓ، ي١ خاَيٞ ز٠َٚٚسا: ظؤض باؾ١ ي١ غ١ض ٠ٚ١٥ قػ١نطا٠ٚ ن١ ؾ

َٝؿه١ؾ َٞ بؤ ث َٝو صيٛظ٠د٢ ١ٖب َٞ:١َٖٛٚ ال١ْٜ ١ََٝٝسا ز٠َي َٝو، ي١ خاَيٞ غ )ٜتكُٔ لؿاؾٌٝ  هطز٢ْ ؾؤضَ
َٜه٢ تط ١٥ٚ ن١غ٣١ ن١ ت١َيب١ن١ ت١قسِٜ ز٠نات٠ٚ١ ت١ٚا٣ٚ ١َعًَٛات ٚاقش١ عٔ قت٣ٛ املعًَٛات  ٚات١ داض

َٝت بؤ  َٝه٢  زٜاضٜهطاٚ ١ٖب َٝٔ ؾؤضَ ١َُٝ ي١ غ١ض٠ٚ٠ ز٠َي َٝت٠ٚ١ ن١ ١٥ٚ ظاْٝاض٣١ٜ بؤ نٞ ز٣َٚ٠، ٣١٥ ٥ بٓٛٚغ
َٞ بؤ غ١ض ؾا٢ْ ٣٠ٚ١٥  َٝو ١ْب َٝت٠ٚ١ ت١ؾاغٌٝ، ٚ ي١ خاَيٞ ز٠َٚٚسا: ٥اَاش٠ نطا٠ٚ ن١ عب٦ٝ ١٥ٚ ن١غ١ ١ْن

َٝٔ ت١ؾاغًٝٞ  ١٥ٚ ن١غ١ ن١ ت١َي١ب١ن١ ت١قسِٜ ز٠نا ن١ٚات١ ١َ١٥ غٝاغ١ٜ١ن٢ ١َز١ْٝ٠، ب١آلّ ي١ خٛاض٠ٚ٠ ز٠َي
َٝت ي١ غ١ض ١٥ٚ ١َعًَٛات٣١ ن١ ١٥ٚ ن١غ١ ز٣َٚ١ٜ٠ ب١ بِطٚا٣ َ ١َّٝٝ ناؾ١ٝ ن١ ١٥ٚ ٚاظح بٓٛٚغ ٔ خاَيٞ غ

ََٜك ١ْ ب١ ١َظاد٢ ٠َٛظ٠ؾ١ن١ٜ١ ١ْ ب١َ١ظادٞ ١٥ٚ  َٝه٢ زا١َظضا٣ٚ ز٠زض ن١غ١ نْٛه١ ي١ غ١ض٠ٚ٠ ؾؤِضَ
َٝؿه١ؾهطز٢ْ ظاْٝاض٣ ٚ  َٞ بؤ ث َٝه٢ زا١َظضا٣ٚ ١ٖب ن١غ١ٜ١ ن١ زاٚا٣ ؾؤِض١َن١ ز٠نات بؤ ٣٠ٚ١٥ غٝاغ١ت

١َُٝ ي١ّ ٜاغا١ٜ ١َ١٥ ١ٜ، بؤ ٣٠ٚ١٥ خ١َيو ي١ ع١ضٜع٠ ْٛٚغري ضظطاض به١ٜٔ، ن١ ٠ٚضططت٢ٓ ظاْٝاض٣ ٥ٝؿ٢ ٥
ٍَ ٣٠ٚ١٥ ت١َي١ب١ن٣١ ت١قسِٜ نطز٠ٚٚ زاٚا٣  َٜه٢ تط ١َدبٛض٣ ز٠ن١ٜت٠ٚ١ ي١ط١ ١َّٝٝ: داض َٜٝت١ غ١ض خاَيٞ غ ز
َٝت ي١  َٞ ١ْى ١َعًَٛات بٓٛٚغ ٌَ ٚ شَاض٣٠ َٛبا١ًٜن٣١ بٓٛٚغ َٝ ت١غطحي١ن١ ز٠نا، ناؾ١ٝ ن١ ْا٣ٚ خؤ٣ ٥ُٝ

َٝٛاظ  َٝهطز ؾؤِض١َن١ غ١ض ؾ َٝؿن ٥اَاش٠ّ ث ٚ دؤض٣ ١٥ٚ ظاْٝاض٣١ٜ ن١ زاٚا٣ ز٠نا، نْٛه١ ي١ غ١ض٠ٚ٠ ٠ٚنٛ ث
١َ١٥  )ٜتكُٔ لؿاؾٌٝ ٚاقش١ عٔ قت٣ٛ املعًَٛات ت١سسٜس٣ ١٥ٚ سكٛق٣١ بؤ ز٠نات، بؤ١ٜ ب١ بِطٚا٣ َٔ

َٜكط، ١َ١٥ ١َٖيبكري٣َ، ب١ ت١ْٗا ١َعًَٛات٢ ١٥ٚ ت١َي١ب٣١  َٞ ب١ ض ن١ ت١قسضي٢ ز٠نا، ظؤض طؿتكري٠ ١٥ب
َٜه٢ تط  ن١ ز٠َا٣َٚ١ْ ٠ٚضططت٢ٓ  َٝه١ٚا٣١ْ ١٥ٚ ١َؾ١ٜ١َٛٗ داض غ١باض٠ت ب١ خاَيٞ نٛاض٠ّ: ب١ بِطٚا٣ َٔ ث
َٝط٠ ْٛٚغطا٠ٚ  َٞ، بؤ ي َٝساٜٚػت٢ تاٜب١ت ب َٝط٠زا ١٥ٚ ن١غ١ ن١ خا٠ٕٚ ث ظاْٝاض٣ ب١ زا١َظضا٠ٜٚٞ به١ٜٔ، ي

َٝو ن١ ؾ١ضَاْب١ض، نْٛه١ ١٥ٚ ؾ١ضَاْب١ض٠ ١َٖيب١ت ز٠ٚض٠ ٣ ب٠ٛٝٓٝ ن١ نؤٕ ت١َي١ب١ن١ ثِط بهات٠ٚ١ بؤ ١ٜن
َٝهسا ١٥ط١ض ١٥ّ خاَي١ ١َٖيبكري٣َ، ٚ ث١ْا ببات١  َٞ، ب١آلّ ي١ نات َٝساٜٚػت٢ تاٜب١ت ب َٞ ٜإ خا٠ٕٚ ث ٍَ ب ن١ِض ٚ ال
َٞ ١٥ّ ٜاغا١ٜ ١٥ٚ ب١ثطغ١ ي١ب١ضز٠ّ  َٞ ب١ث َٝو ٥اٜا ؾ١ضَاْب١ض٠ن٣١ ن١ ع١ضٜع٠ن١ ز٠ْٛٚغ ال٣ ع١ضٜع٠ ْٛٚغ

َٜت٠ٚ١ ن١ ١٥ٚ ت١َي١ب١ن٣١ بؤ ْٛٚغ٠ٛٝ ي َٞ ثطغ٠ٚ١ٓٝ، ب١آلّ ٥اٜا ١٥ٚ ع١ضٜع٠ ْٛٚغ٣١ ي١ ن٣َٛ بؤ٣ ز٠زؤظض
َٝو ز٠ْٛٚغِ ن١ؽ ٚ ناض٠ن١ّ  َِٝ ت١َي١ب َٝعا١ْن٣١ بؤ صي١ْٚٛ َٔ ت١ٖسٜس ي١ غ١ض شٜاصي١ ز٠َي َٝو ي١ خ ٜإ ١ٜن

َٝه٢ باف ١ْٝ، بؤ َ َٝٔ ز٠ضطا ي١ غ١ض ١٥ٚ ١َٚظٚع١ ١َن٠ٚ١، ؾت َٜت١ ز٠َي ٛخات١ض٠ بؤ ١٥ٚ ١ِٖض٠ؾ٣١ٜ١ ز٠ن١ٚ
َٝو ظاْٝاض١ٜن١ بؤ َٔ ز٠ْٛٚغٔ،  َٜٓس٠ٚاض مب ي١ٚا١ٜ١ْ ضٚبع َٝعا١ْن١ّ ١٥ط١ض َٔ ١ْخٛ غ١ض شٜا٢ْ َٔ ٚ خ
َٞ تطؽ ت١ٚا٣ٚ ت١َي١ب١ن١ بؤ ١٥ٚ ن١غ١ ن١  َٞ ٥ٝٓشٝاظ، ب١ب َٜه٢ طؿتكريا١ْ ب١ب ب١آلّ ؾ١ضَاْب١ض٠ن١ ب١ ناٚ
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َٝساٜٚ َٞ خا٠ٕٚ ث ٍَ ب َٞ ب١ ن١ِض ٚ ال َٞ، بؤ١ٜ ب١ بِطٚا٣ َٔ ١٥ٚ ١َغ٦ٛٚي١ٝت١ ز٠ب َٞ بؤ٣ ز٠ْٛٚغ ػت٢ تاٜب١ت ب
َٞ، نْٛه١ غب٢َٜٓ١  َٞ ال٣ ١٥ٚ ٠َٛظ٠ؾ١ ب َٞ، زٚٚ: ١٥ٚ ز٠٠غ١اَلت١ ز٠ب زا١َظضا٠ٜٚٞ بهط٣َ، ١ٜى: ب١ ؾؤِضّ ب

َٝو ن١ ١٥َِط َٞ ثطغ٠ٚ١ٓٝ به١ٜٔ ١ْى ع١ضٜع٠ ْٛٚغ َٜت٢ ٚ ي ١َُٝ ز٠تٛاْري ضٚٚب١ض٣ٚٚ ب١ثطغٝاض ؤ ي١ ٥
َٝه٢ تط٠، غٛثاؽ. َٝو زاْٝؿت٠ٚٛ غب٢َٜٓ١ ي١ ؾ١قاَ َٜٓ  ؾٛ

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى عبساي١ً،
َٜع عبساي١ً ستُس ْٛض٣:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
 قػ١ناب نطا، غٛثاؽ. 

 
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َ  ا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ناى قازض،
 
 

َٜع قازض اظيس مساٌٜ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

ٍَ ز٠غت خؤؾِٝ بؤ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ي١ زاِضؾت٢ٓ غ١ضد١ّ بِطط١نا٢ْ ١٥ّ َازز١ٜ٠، َٔ زٚٚ َٛالس١ظ٠ّ  ي١ط١
َٜٓس٠ٚاض ٜإ خا٠ٕٚ  َٝه٢ ١ْخٛ َٝساٜٚػت٢ تاٜب١ت ١ٜ١ٖ، ١ٜن١َٝإ ي١ غ١ض خاَيٞ نٛاض: ١٥ط١ض زاٚاناض ن١غ ث

ٍَ ضا١ٜن٣١ ٥اؾت٢ خاب ن١ ١٥ٚ ؾ١ضَاْب١ض٠ َٛخت١غ١  َٜع٠ض٠ٚ٠ ٜإ ي١ط١ َٜكا٣ ثاض بٛٚ ب١ بِطٚا٣ َٔ ٜإ ي١ ض
َٞ بهط٣َ، بِطط٣١ س١ٚت١ّ: ١٥ط١ض ظاْٝاض٣  َٝب١د َٜه٠ٚ١ ٥ٝؿ١ن١ د َٜع٠ض َٜكا٣ ثاض َٞ ٜإ ي١ ض ب١ ١٥ضن١ن١ ١َٖيػ

َٝ و ظؤض ي١ ٖاٚناضاب ال١ْ١ٜ ٥ٝذاب١ٝن٣١ ١٥ٚ ظاْٝاضٜا١ْٜإ زاٚانطاٚ ث٠ٜٛ١ْس٣ ب١ شٜإ ٚ ٥اظاز٣ ن١غ
باغهطز، ب١آلّ ظؤض داضٜـ ١ٜ١ٖ ط١ِضإ ٜإ نؤنطز٣٠ٚ١ْ ظاْٝاض٣ ٜاْب١ زٚازانٕٛٚ بؤ ظاْٝاض٣ ب١ زٚا٣ 
َٜٝٛػت١ ي٠ٚ١ ثاضاغت٢ٓ ٖاٚٚآلت٢ ٜإ ن١غ١ن١  َٝه٠ٚ١ ال١ْ١ٜ غًب١ٝن١ٜ١ت٢، بؤ١ٜ ث شٜإ ٚ ٥اظاز٣ ن١غ

َٞ ٜا َٝؿًٝهطز٢ْ ٥اظاز٣ ٚ شٜا٢ْ ٖاٚٚآلت٢، ١َع٣ٚ١ٓ ب َٝت١ ٖؤناض٣ ث َٞ، ي١ب١ض ناٚ بكري٣َ ١ْب ٕ ٖري ب
 غٛثاؽ. 

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف،

َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغؤ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
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َٜو خؤؾو ٚ بطاٜا٢ْ  َٜو ضاٜإ ب١ْٝػب١ت ١ْٖس َٝبٝين ٚ ١ْٖس َٝري ثطغٝاض ٚ ت ًَ َٜو با ب ث١ضي١َاْتاض ١ْٖس
َٜٝٛػت٢ ب١ ت١ٚظٜح ١ٜ١ٖ ١ْى ب١ ض٠تسا٠ٚ١ْ )ٚٚقع  غ١باض٠ت ب٠ٚ١ٟ ن١ ْٛٚغطا٠ٚ ،ز٠ضبِط٣ ب١ بِطٚا٣ َٔ ث

١َُٝ ٖٝض ايُٓٛذز ع٢ً َٛقعٗا ا يهرت٢ْٚ إٔ ٚدد  َٝهُإ ١ْٝ ي٠ٚ١ ١٥ط١ض ٖاتٛ ٥ الف بربزض٣َ،  ططؾت
َٜت  )طسح ب١ت ١٥ٚ َٛالس١ظ٣٠ ناى د١َاٍ ي١ ض٣ٚٚ ظَا١ْٚا٠ٚ١ْٝ ي١ دٝات٢ ب١ْٝػ َٞ، ز٠نط َٞ  )ٚقع ب ب

َٝو ي١ غ١ض َاَيج١ِض٣ ١٥يهنؤ٢ْ خؤ٣  َٞ، َِٖٛٝ ١ٜ٠ٚ١٥ صيٛظ٠د َٝو ب َٞ، ز٠نط٣َ ١ٖض ؾت ز٠نط٣َ )اعساز( ب
١ٚ صيٛٚظ٠د١ّ ز٠ٜٛ، ١ٖض زاب٢َٓ ١َ١٥ ي١ ظؤض ٚآلتإ ١ٜ١ٖ ،ظؤض ١٥َٛغ١غات ١٥ٚ ٥ٝؿ١ ز٠ن١ٕ، َٔ بؤ خؤّ ٥

َٝهٝؿِ  َٜٔ ١٥ٚ صيٛظ٠دا١ْ ١ٜ١ٖ، بؤ١ٜ ز٠تٛأْ ت١َاؾا٣ به١ٕ، بطٜا صيٛظ٠د ٠َٛٝ ز٠تٛأْ بك١ِض ١ٜى ي١ ٥
:ّ١َٝٝ َٝٓابا١ٜ بؤ ٣٠ٚ١٥ خؤؾو ٚ بطاٜا٢ْ ث١ضي١َاْتاض بٝإ بٝٓٝبا، غ١باض٠ت ب١ غ ٍَ خؤّ بٗ )جيب إٔ  ي١ط١

ـ املدتـ، ٜتكُٔ لؿاؾٌٝ ٚاقش١ عٔ قت٣ٛ املعًَٛات ٜهٕٛ طًب املعًَٛات خطّٝا ٜٚكدّ اىل املٛظ
َٞ ١٥ٚ ٠ٚغٝك١ٜ١ ٜإ  املطًٛب١ ٚاضِ َكدّ ايطًب ٚ ٚض١ًٝ ا لؿاٍ ب٘  َٝه٢ ٚاظح بٓٛٚغ َٞ ت١ؾاغًٝ ١َ١٥ ز٠ب

١٥ٚ ١َع٣١ٜ١ًَٛ ١٥ٚ ن١غ١ زاٚا٣ ز٠نا ن١ٝٝ؟ بؤ ٣٠ٚ١٥ ٠َٛظ٠ؼي َٛخت١ؽ ب١ ٥اغا٢ْ بتٛا٢َْ ن١ ي١ ْاٚ 
َٜكط٣، بؤ ١٥ضؾٝؿ١نإ ز٠ط١ِض َٜت٠ٚ١ ت١ْٝا بؤ ١ٜ٠ٚ١٥ ١ْى بؤ ض ٣َ ي١ ْاٚ ٠ٚغٝك١نإ ز٠ط١ِض٣َ ب١ ٥اغا٢ْ بٝسؤظ

َٜت٠ٚ١ ن١ ١٥ٚ ١َعًَٛات٣١  َٝطاٜٞ ب١ ظٚٚتطٜٔ نات ٠ٚغٝك١ن١ بسؤظ َٝهٞ زٜه١ ١ْٝ،بؤ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ خ ؾت
َٝسا١ٜ، ط١ض تؤ ١ْظاْٞ باغٞ نٞ ز٠ن٣١ ١َغ١ي١ٕ تؤ ي١ ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ضب١ٝ زاٚا به٣١ ن١ْس قٛتابٝتإ  ت

َٝطاٜٞ  َٞ ب١ ٚاظس٢ بٓٛٚغط٣َ ؾت١نإ، بؤ ٣٠ٚ١٥ ب١ خ َٞ ز٠ٚا١َ؟ ز٠ب ١ٜ١ٖ؟ ن١ْس ١َنت١بتإ ١ٜ١ٖ غ
َٝه٢ زٜه١ ١ْٝ، ب١ْٝػب١ت ز٠نط٣َ  َٝٓا٠ٚ١ٜ ١ٜ٠ٚ١٥ ١َٚظٚع، ؾت ٠ٚآل١َن١ ٠ٚضبكط٠ٚ١ٜ، ٠ٚ١٥ صي١ٜ١ْٚٛنِ ٖ

َٝو بسض٣َ ٜإ ْا؟، ب١ بِطٚا٣ َٔ ز٠نط٣َ َٝط٠زا ٠َٛظ٠ؼي َٛخت١ؽ ي١ ب١َي٢َ ط ،غ٢َ ٚ نٛاض ي َٝهٝـ ١ْٝ، ي طؾت
َٝٓطا٠ٚ ن١ نؤ١ْٝت٢ ؾت١ن١  غ١ض١ٜت٢ ت١ز٢ٜٓٚ بها، نْٛه١ ١٥ٚ بًٝؿٝعٌ ٥اؾت٢ خإ ض٢ْٚٚ نطز٠ٚ٠ ١٥ٚ ضاٖ
َٝٝإ ٚا١ٜ  َٜو زاٚانطا ن١ ث ثِطبهات٠ٚ١ ٠ٚنٛ ١٥ٚ زاٚا ز٠نات، ب١ْٝػب١ت َا٠ٚ، خٛؾو ٚ بطاٜإ ب١ِضاغت٢ ١ْٖس

َِٝ َا٠ٚن خٛؾو ٚ بطاٜإ ٥ٝت عٝإ ١ٖبٛا١ٜ ي١ غ١ض ق١ٚا٢ْٓٝ ٚآلتإ ض٠ْك١  ٚا١ٜ ١٥ط١ض ٖات١ٛ ظؤض٠، َٔ ث
١َُٝ ي١ يٝص٣١ْ َٛؾت١ض٠نٝـ قػ١َإ نطز، ي١ ظؤض ٚآلت٢ ١٥ٚضٚثٞ ١ٜى َاْط زاْطا٠ٚ، ي١ ) ( 15ب١ٚ ؾه١ً ٥

ٍَ ٚ ط١ِض َٝؿه١ٚتٛٚتطٜٔ ي١ ١َٖٛٚ ٠ٚغ١ًٝنا٢ْ ٥ٝتٝػا ١َُٝ ي١ٚإ ث إ ٚ ١٥ضؾ١ؾ١ ضؤش بؤ ١ٜى َاْط، تٛخٛا ٥
َٝو به١ٜٔ بؤ ٣٠ٚ١٥ بتٛاْري طٛصتاٚ  ١َُٝ ؾت َٝط، بؤ١ٜ س١ق١ ٥ َِٝ ٚا١ٜ، ١ْخ ٚ ٠ٚغا٥ٝل نطزٕ ٚ ؾك ٚا، َٔ ث
١َُٝ ٠ٚنٛ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف ن١  َُٝإ ٚا١ٜ ٥ َٞ بتٛاْري بًٝؿٝعٌ ٖاٚٚآلت٢ ز٠غت٢ ب١ ظاْٝاض١ٜن١ بكا، بؤ١ٜ ث ب

َٝهؤَي٠ٚ١ٓٝ ثاف ٣٠ٚ١٥ ناَٚإ ب١ ن١ْسٜٔ قا٢ْْٛ  ٠ٚ١٥َإ زاِضؾت٠ٚ١ ١َ١٥ زٚا٣ زٜطاغ١ ب٠ٚٛ زٚا٣ ي
( ضؤش، تؤ زاٚا ز٠ن٣١ ١َغ١ي١ٕ زاٚا٣ 15ٖٞ ز٠ّٚٚ ن١ نطا٠ٚت١ ) ٕ ن١ٚت٠ٚٛ، ب١تاٜب١ت٢ ١٥ط١ض ٖاتٛٚآلتا

َٟ، باؾ١ 21) َٞ بٛ ( ٠ٚغٝك١ ز٠ن٣١، ن١ ض٠ْك١ ب١ؽ ب١ ت١ْٝا ٥ٝػتٝٓػاخ١نإ ٚ ؾت١نا٢ْ َا١ٜ٠ٚن٢ ظؤض٣ ث
َٜٝٛػت٢ ب١  ؟نؤ٢ْ ٥اَاز٠ ز٠ن٣١ َٟ ٜإ ث َٞ ب١ زٚا٣ بك١ِض بؤ١ٜ َا١ٜ٠ٚنُإ زاْا٠ٚ، بؤ ٣٠ٚ١٥ بتٛاْ

 ّ١َٝٝ َٞ َٛاؾ١ق٣١ ت١ض٠ؼي غ ١َّٝٝ ١ٜ١ٖ، ١٥َٛغ١غ١ٜ١ى ٠ٚغٝك١ٜ١ى ١ٜ١ٖ ب١آلّ ز٠ب ٥ٝػتٝؿاض٣٠ ت١ض٠ؾ٢ غ
بؤ  ٠ٚضبكط٣َ، ٥اٜا ٥ٝػتٝؿاض١ٜ٠؟ ٥اٜا بٝسات ٜإ ْا؟ ب١ت٥١هٝس ن١ َٛاؾ١ق١ن٣١ ٠ٚضططت  ٥ٝٓذا ١ٜ١َ١٥
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َٝٛإ ) َٝري بؤ١ٜ ١٥ٚ َا١ٜ٠ٚ زاْطا٠ٚ ي١ ْ ًَ َٝك٣١ 15( ضؤش تا )٣٠ٚ١٥11 با ب َِٝ ٚا١ٜ ي١ د ( ضؤش، َٔ ث
 َِٝ خؤ١ٜت٢ زٚا بِطٜاضٜـ ض٢٥٠ ث١ضي١َاْتاضا١ْ، ب١ْٝػب١ت خاَي٢ س١ٚت١ّ ن١ ظؤض قػ٣١ ي١ غ١ض نطا، َٔ ث

 َِٝ َٝٓا٠ٚ ٥ا١ْٖط خإ َٔ ث ٚا١ٜ ظٜاتط ث١ْٜٛس٣ ب١ٜ٠ٚ١ ١َغ١ي١ٕ ٚا١ٜ ١٥ٚ ١َٚظٚع١ ضاغت١ صي١ٜ١ْٚٛن٢ ٖ
َٝري ض٠ْك١ خ١ت١ض ١ٜ١ٖ، ض٠ْك١  ًَ َٝو ز٠طري٣َ با ب َٜو ؾت ١ٜن بؤ صي١ْٚٛ ب١تاٜب١ت٢ ي١ ١َسانِ ي١ ١ْٖس

َٝهٞ ْاِضاغت٢ ب١غ١ض زابسض٣َ ي١ ضٚ َٜت١ غ١ض س١ٜات٢ ١٥ٚ، ب١آلّ ٠ٚغٝك١ٜ١ى ٚغب٢َٜٓ١ سٛنُ ٣ خ١ت١ض ز٠ن١ٚ
َٜٝٛػتت ب١ٜ١َ١ ي١ َا١ٜ٠ٚن٢ ن١َسا، ٚ ١ٜ١ٖ ١٥ٚ ٠ٚغٝك١ٜ١ س١ٜات٢ ١٥ٚ ي١  خ١ت١ض ضظطاض ز٠نا، بؤ١ٜ تؤ ث

١َٓٝث١ِض٣َ، ز٠نط٣َ ي١ )48َا٠ٚن١ف ظؤض ظؤض ظ٠ضٚٚض٠ ي١ ) َٞ، ز٠نط٣َ )48( غ١عات ت ( 24( غ١عات ن١َن ب
َٞ، ز٠نط٣َ ) َٝطاٜٞ بٝس٢َْ٠ ١٥ٚ ١َع١ٜ١ًَٛ، ١٥ٚ 12غ١عات ب َٞ، ب١ خ َٝهٝـ ب َٞ، ز٠نط٣َ غ١عات ( غ١عات ب

َٜت٠ٚ١، ن١ تؤ ز٠ظاْٞ ١َ١٥ ب١ض١٦ٜ ١َع١ٜ١ًَٛنٝؿت ز٠غت ز٠ن٣َٚ١ ١َع َِٝط َٝو ز٠ط ١ٜ١ًَٛ س١ٜات٢ ٥ٝٓػاْ
 َِٝ ي١ال٣ ١٥َٛغ١غ١ٜ١ن٢ عاّ ٜإ ١٥َٛغ١غ١ٜ١ن٢ خام، ١ٖض ١َٖإ ؾت ب١ْٝػب١ت ٥اظاز١ٜن٣١، َٔ ث

َٝهٞ زٜه١، غٛثاؽ. ٢ًَ ١َٚظٚع ي١ غ١ض ١َ١٥ ب٠ٚٛ ١ْى ؾت  ٚا١ٜ ١َ١٥ ١٥غ
 

َٜع ز. ا  ضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
،٠ٚ١َٜٓٓ َٜع٠نإ زٚا غٝاغ١تإ غٛ َٝبٝين  ث١ضي١َاْتاض٠ ب١ِض  ب١ ض٠ناٚنطز٢ْ ت

 
 

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

١َُٝ غٝاغ١نُإ ٥اَاز٠نطز١ٜ، ب١آلّ ت١ْٗا َا٠ٚنإ ن١ْس ١٥ْساّ ث١ضي١َإ زاٚاٜا َٝت٠ٚ١، ٥ ٕ نطز َا٠ٚن١ ن١ّ ب
َٝٓا ٥ٝٓذا ْٝٗا٥ٞ بؤ َازز٠ن١ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١، غٛثاؽ. َٜت١ ز٠ْكسا٠ٚ١ْ، ١٥ط١ض ز٠ْك٢ ١ْٖ  ٠ٚ١٥ ب١ ض٥٠ٞ َٔ غط

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
َٜت٠ٚ١،  َٜعا١ْ ١ٖض َٛغِطٕ ي١ غ١ض ٣٠ٚ١٥ َا٠ٚن١ ن١ّ بهط ن٢َ زاٚا٣ ن١َهطز٣٠ٚ١ْ ١٥ٚ ت١ٚظحي١، ١٥ٚ ب١ض

 َا٠ٚن١ ز٠نات، ناى ٥اضاّ،

َٜع عٜٛب ْعُت قازض )٥اضاّ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٜو ٚآلت ٚا١ٜ  َٜه٢ تطٜـ، ٠ٚ١٥ بٛٚ ناى ٥اغؤ باغٞ نطز ١ْٖس َٜع ٍَ ن١ْس ب١ِض َٝؿٓٝاضّ نطز ي١ط١ َٞ َٔ ث ب١َي
 ( غ١عات١، غٛثاؽ.24( ضؤش ٚ )15( ضؤش ٚ )11َاْك١، ب١ؽ ظؤض ٚآلتٝـ ١ٜ١ٖ )

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف، 

َٜع ز. زاْا غعٝس غٛؼي:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض
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َٜو زاٚاناض٣ ١ٖبٛٚ ) َٜت١ ز٠ْكسإ، غ١باض٠ت ب١ 7( ضؤش٠ن١ بهط٣َ ب١ )١ٖ11ْس ( ضؤش، دا ز٠نط٣َ ٠ٚ١٥ غط
َٞ َا٠ٚن١ ١٥ َٝري ز٠ب ًَ َٞ با ب ط١ض ت١َاؾا٣ ١٥ٚ ١ْق١ به١ٜٔ ن١ يٝص٣١ْ َٛؾت١ض٠ى ٥اَاز٣٠ نطز٠ٚٚ، ْاَي

َٞ به٢َ ٜاخٛز )11) َٞ ي١ َا٣٠ٚ )15( ضؤش٣ ث َٞ به٢َ، باؽ ي٠ٚ١ ز٠نا ز٠َي ( ضؤشزا ١ٜع٢ٓ ز٠نط٣َ 11( ضؤش٣ ث
َٝه٢ بؤ َٜو ٜإ ب١ زٚٚ ضؤش ١٥ٚ ظاْٝاضٜا١ْ ب١ ز٠غت بكات، ب١آلّ غ١قؿ َٞ ي١ ز٠ِضؤش ظٜاتط  ب١ ضؤش زاْطا٠ٚ ْاب

٢َ١َٝٝ ي١ال٣ ت١ض٠ؼي ١ٜن١ّ  َٜٝٛػت بها ت١ض٠ؼي غ َٜو ظاْٝاض٣ ١ٜ١ٖ ١٥ط١ض ث َٞ، ٜاخٛز ١٥ٟٚ تطٜـ ١ْٖس ب
َٞ ي١ َا٣٠ٚ ) َٞ ١٥ٚ نات باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات ز٠َي َٞ، ي١ ال٣ ت١ض٠ؼي ز٠ّٚٚ ب ( ضؤشزا، ت١ْٝا بؤ ١ْ15ب

َٞ، غٛثاؽ.ضْٚٚهطز٠ٚ١ْ، ١ٜع٢ٓ ز٠نط٣َ ب١ زٚٚ ضؤشٜـ ب  ١ ز٠غت ب

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ث١ٜاّ خإ، 
َٜع  ث١ٜاّ عظيس ستُس:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٝٔ ))أٜاّ ايعٌُ  ٠َٚي  ١ٖض ٥ٝعاؾ١ٜ١ى بؤ ب١ضناٚ ض٢ْٚٚ،  ١َُٝ ز٠َي َٟ ب١ )١َ11غ١ي١ٕ ٥ ( 7( ضؤش٠ن١ بهط
َٝو بس٠ٜت٠ٚ١ ١ٖض )١٥11ط١ض تؤ ) ضؤش، ب١آلّ َٞ، نْٛه١ تؤ دَٛع١ ٚ 7( ضؤش٠ن١ ي ( ضؤش٣ ناًَت بؤ ز٠ضز٠ن

( َٔٝ ١َُٝ ز٠َي َٜت٠ٚ١، ٜإ ٥ َٞ ٚا ز٠طط ( ضؤش تؤ ١٥ط١ض ي١ َاْك٢ ٥اظاضزا ت١قسضي٢ ت١َي١ب 15ؾ١ػي١ ن١ ز٠ٚاّ ١ْب
 )أٜاّ ايعٌُ ١ تؤ ز٠غتٓٝؿا٢ْ ( ضؤش ٣َٚٛ١ٖ عٛت١ٜ١ً ي١ بٝساتسا، ١ٜع٢ٓ بؤ15ٜبه٣١ ي١ َاْك٢ ٥اظاضزا )

َٞ، غٛثاؽ.  به١ٜٔ، بؤ ٣٠ٚ١٥ ظٜاتط ب١ضنا٣ٚ ١٥ٚ ن١غ١ف ضٕٚٚ ب

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ناى ع٢ْٛ ١ٜى، ١ٜى بؤ ٣٠ٚ١٥ بٝد١ٜٓ١ ز٠ْك٠ٚ١،

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٝ َٜت١ )11ؿٓٝاض٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ )ث َٜت١ ز٠ْكسا٠ٚ١ْ ١ٜن١ّ داض، غٛثاؽ.7( ضؤش٠ن١ بهط  ( ضؤش غط

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
( ٚ١٥ َٞ َٜت١ )11ن٢َ ز٠َي َٞ ٠ٚنٛ 14( ضؤش، تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ )7( ضؤش٠ بهط َٞ، ن٢َ ز٠َي ( ن١ؽ ٚا ز٠َي

ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ )( ضؤش٠ن11خؤ٣ ) َٝت٠ٚ١ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ٠ٚ١٥ ظؤض١ٜٓ ي١ط١ َٓٝ ( ِضؤش٠ن١ ١11 سي
َٝت٠ٚ١، ؾ١ضَٛٚ نٞ تط ١ٜ١ٖ؟،  سيٝٓ

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٝؿٓٝاض٣ ٣٠ٚ١٥ ن١ ) َٜت١ )15ث  ( ضؤش،11( ضؤش٠ن١ بهط

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١  ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض
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( َٞ َٜت١ )15ض١ٝ٥٠ى ١ٜ١ٖ ز٠َي َٜت١ )11( ضؤش٠ن١ بهط ٍَ ٠ٚ١٥ زا١ٜ بهط ( تها١ٜ ز٠غت 11( ضؤش،ن٢َ ي١ط١
َٝت٠ٚ١ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ٠ٚ١٥ 15ب١ضظنات٠ٚ١؟ ) َٓٝ ٍَ زا١ٜ ٠ٚنٛ خؤ٣ سي ٍَ زا١ٜ، ن٢َ ي١ط١ ( ن١ؽ ي١ط١

َٝت٠ٚ١، ؾ١ضَٛٚ نٞ تط  ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ سيٝٓ  ١ٜ١ٖ؟،ظؤض١ٜٓ ي١ط١

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٜت١ )48)  ( غ١عات،24( غ١عات١ن١ بهط

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
(َٞ َٜت١ )48ن٢َ ز٠َي ٍَ زا١ٜ، ن٢َ 12( غ١عات، تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ )24( غ١عات١ن١ بهط ( ن١ؽ ي١ط١

ٍَ َٝت٠ٚ١،  ي١ط١ ٍَ ١ٜ٠ٚ١٥ سيٝٓ َٝت٠ٚ١ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ٠ٚ١٥ ظؤض١ٜٓ ي١ط١ َٓٝ ٠ٚ١٥ زا١ٜ ٠ٚنٛ خؤ٣ سي
،٠ٚ١َٜٓ  ؾ١ضَٛٚ َازز٠ن١ غٛ

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

١ٜ٠َٛٝ ثاف ٣٠ٚ١٥ ب١ ١ْظ٠ض٣ ٥ٝعتٝباض ٠ٚضططت٢ٓ ضا ٚ بؤ ن٢ْٚٛ ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َإ َازز٠ن١ َإ ب١ٚ ؾ
 زاِضؾت٠ٚٛ:

 املاد٠ ايجا١َٓ: أدسا٤ات طًب اؿؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات:

 أٚاّل: ع٢ً نٌ َؤضط١ عا١َ أٚ خاؾ١ ؼدٜد َٛظـ كتـ اٚ أنجس اِلضتالّ ايطًبات.

ثاّْٝا: يًُؤضط١ ايعا١َ اٚ اـاؾ١ اعداد منٛذز يطًب املعًَٛات ٜتكُٔ لؿاؾٌٝ عٔ قت٣ٛ املعًَٛات املطًٛب١ 
ٗا. ٚٚقع ايُٓٛذز ع٢ً َٛقعٗا ٘ ع٢ً إٔ ال ٜهٕٛ عب٦ّا ع٢ً َكدَِ َكدّ ايطًب ٚ ٚض١ًٝ ا لؿاٍ بٚأض

 ا يهرت٢ْٚ.

 ثايجّا: طًب اؿؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات ٜهٕٛ خطّٝا مال يف ساي١ ايتعرز جيٛش إٔ ٜهٕٛ غؿّٜٛا. 

ٛي٘ أٚ زؾك٘ ٜٚعد عدّ ايتطذٌٝ لطًُ٘ ضٛا٤َ مت قب يعا١َ أٚ اـاؾ١ لطذٌٝ ايطًب ؾٛززابعّا: ع٢ً املؤضط١ ا
 زدّا غري قاّْْٛٝا يًطًب.

خاَطّا: ع٢ً املؤضط١ ايعا١َ أٚ اـاؾ١ إٔ ػٝب ع٢ً ايطًب خالٍ َد٠ عػس٠ أٜاّ َٔ لأزٜذ ا ضتالّ. ٚ إ 
نإ ايطًب ٜتكُٔ عددّا نبريّا َٔ املعًَٛات اٚ ٜطتٛدب اضتػاز٠ ايطسف ايجايح، جيٛش هلا متدٜد ٖرٙ ايؿرت٠ 

 ٠ ٚاسد٠ ع٢ً إٔ ال لصٜد ع٢ً مخط١ عػس٠ َّٜٛا.ٚملس

ضابعّا: يف ساي١ استٛا٤ ايطًب ع٢ً َعًَٛات قسٚز١ٜ ؿُا١ٜ غدـ أٚ سسٜت٘، ع٢ً املؤضط١ ايعا١َ أٚ اـاؾ١ 
    ضاع١ ايتاي١ٝ ع٢ً لكدا٘.48االداب١ عًٝ٘ خالٍ َد٠ )

 
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
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ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ )ن ٍَ زا ١ْٝ، تها١ٜ ز٠غت ٢َ57 ي١ط١ ٍَ زا١ٜ، ن٢َ ي١ط١ ( ن١ؽ ي١ط١
ٍَ زا ١ْٝ، ب١ظؤض٣١ٜٓ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ؾ١ضَٕٛٚ بؤ َازز١ٜ٠ن٢ تط،    ب١ضظنات٠ٚ١؟ زٚٚ ن١ؽ ي١ط١

َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

 داب١  ع٢ً ايطًبات:املاد٠ ايتاضع١: ا 

اٚآل: مذا مت زؾض ايطًب، نًّٝا أٚ دص٥ّٝا، ؾع٢ً املٛظـ املدتـ إٔ ٜبني يف زد إٔ ٜطًُ٘ اىل َكدّ ايطًب، ضبب 
 ايسؾض ع٢ً إٔ ال خيسز ايطبب عٔ:

 أ ا املعًَٛات املطًٛب١ يٝطت عٛش٠ املؤضط١ املع١ٝٓ.

 د٠ يف ٖرا ايكإْٛ.ن ا املعًَٛات املطًٛب١ لكع يف ْطام ا ضتجٓا٤ات احملد

ز ا املعًَٛات املطًٛب١ ضبل ٚإٔ مت ْػسٖا َع ا غاز٠ اىل َهإ ٚ شَإ ْػسٖا، اٚ َٛدٛد٠ ع٢ً َٛقعٗا 
   أغٗس.6ا يهرت٢ْٚ أٚ مت لصٜٚد َكدّ ايطًب ْؿط٘ قبٌ )

 خ ا ا غاز٠  اىل سل َكدّ ايطًب يف َسادع١ قه١ُ ايبدا٠٤ املدتؿ١.

 ١َ أٚ اـاؾ١ يف ساي١ قبٍٛ ايطًب، اعطا٤ َعًَٛات َباغس٠ اىل َكدَ٘.ثاّْٝا: ع٢ً املُؤضط١ ايعا

ثايجّا: إ ناْت املعًَٛات املطًٛب١ داٖص٠ ٚال ؼتاز اىل دٗد يًبشح عٓٗا، ؾُٝهٔ لصٜٚد طايبٗا َباغس٠ عٔ 
 طسٜل املدابس٠ ايتًؿ١ْٝٛ أٚ اي ٜد ااِليهرتْٚٞ أٚ غؿّٗٝا ٚدٗا يٛد٘.

 
 

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع  امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: ب١ِض
َٝبٝين ١ٜ١ٖ؟ تا ْا٣ٚ بٓٛٚغري، ) ْاغو خإ، ٥اؾت٢ خإ، ٖاش٠ خإ، ناى طياٍ،  ناى  َٞ ت ناى  ؾاقٌ،ن

 عبسايطظئ، ز. اظيس( ؾ١ضَٛٚ ْاغو خإ،

َٜع  ْاغو تٛؾٝل عبسايهطِٜ:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َِٝ ٚا١ٜ ي َٝبٝين ١ٜن١َِ ؾه١ًٝ، ث ١ب١ض ٣٠ٚ١٥ َازز٠ن١ باغٞ ٠ٚآلَسا٠ٚ١ْ ز٠نات، ْانط٣َ ١ٜن١ّ بِطط١َإ ت
١َّٝٝ به١ٜٓ١ ١ٜن١ّ ٚ ز٠ّٚٚ، نْٛه١  َِٝ باؾ١ بِطط٣١ ز٠ّٚٚ ٚ غ َٞ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ث باؽ ي١ ٠ٚآلَسا٠ٚ١ْ ب

َٞ ١٥ط١ض ٠ٚآلّ ١ْزضا٠ٚ١ْ ١٥َ ا١ْ ب١ِضاغت٢ تؤ َازز٠ن١ت، باغٞ ٠ٚآلَسا٠ٚ١ْ ز٠نات، ب١آلّ ي١ ٠ٚ١٥ي٠ٚ١ ز٠َي
 ،ّ١َٝٝ ١َّٝٝ به١ٜٔ ب١ ١ٜن١ّ ٚ ز٠ّٚٚ، ٚ ١ٜن١ّ به١ٜٔ ب١ غ بٓٛٚغري ي١ب١ض ٠ٚ١٥ ١٥ط١ض بهط٣َ ز٠ّٚٚ ٚ غ
َٞ ١٥ط١ض زاٚاناض١ٜن١ ٣َٚٛ١ٖ ٜإ  َِٝ ٚا١ٜ ١٥ّ ١٥يؿ١ ن١ ز٠َي ١َ١٥ خاَيٞ ١ٜن١ّ، خاَيٞ ز٠ّٚٚ: ب١ِضاغت٢ َٔ ث

َٞ َٜٝٛػت١ ٠ٚآلَسا٠ٚ١ْن١ ب١ ْٛٚغري ب َٝه٢ ض٠تهطا٠ٚ١ٜ ث ( ضؤش ٠ٚآلّ ز٠زات٠ٚ١، 11، ت١بع١ٕ زٚا٣ )ب١ؾ
١َُٝ ١ْٝٝ، ١ٜع٢ٓ ١ٖض ي١ ٠ٚ١٥ي٠ٚ١ ١٥ٚ ن١غ٣١ ١َ11عكٍٛ ١ْٝ زٚا٣ ) َٞ ٠َٚي  ١٥ّ ظاْٝاض١ٜ ال٣ ٥ ًَ ( ضؤش ب

َٞ ١٥ٚ ظاْٝاضٜا١ْ تابع٢ ١٥ٚ ١٥َٛغ١غ١ٜ١ ٜإ ْا؟ ١ٜع٢ٓ ز٠نط٣َ ١٥ٚ  ن١ ؾؤِض١َن٣١ بؤ ثِطز٠نات٠ٚ١ ْاظاْ
َٝت١ بٝا١ْٜٚٛى بؤ ض٠تهطز٣٠ٚ١ْ زاٚاناض٣، ٚ خاَي١ ١ٖض ال بب١ٜٔ، ن ْٛه١ ب١ِضاغت١ ، َٔ ٚا ١ٖغت ز٠ن١ّ ز٠ب
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 َٞ ًَ َٜه٠ٚ١ ب َٜكط١ٜى ي١ب١ضز٠ّ ب١ ز٠غتدػت٢ٓ ظاْٝاضٜسا ز٠بٝت١ بٝا١ْٜٚٛى ب١ ز٠غت ١ٖض ؾ١ضَاْب١ض َٝت١ ض ز٠ب
َِٝ ٚا١ٜ ١٥ٚ َٞ الّ ١ْٝ، ي١ب١ض ٠ٚ١٥ َٔ ث ًَ خاَي١ ظٜاز٠، نْٛه١ ب١  ن١ ٣١ْ ٜٚػت ١٥ٚ ز٠ظطا١ٜ زاٚاناض٣ با ب

َٞ ١٥ط١ض زاٚانطا٠ٚن١ ن١ٚت١ باظ٣١ْ ضٜعث١ِض٠نا٠ٚ١ْ ٚابعاب ٠ٚ١٥ ظؤض ١ٜ١ٖ ١٥ٚ ؾتا٣١ْ  خاَي٢ )ب( ن١ ز٠َي
َٞ ١٥ط١ض ٚت٢ ال٣ زاّ ٚ ز٠ظطان١ الٟ  َٞ زاٚاناض٣ ب٢َ ١ٖض ١َ١٥ نٝؿا١ٜت١ ١٥ّ خاَي٣١ ال بب١ٜٔ ن١ ز٠َي ن١ ْاب

١َُٝ ١ْٝ، ٣١٥ بؤ ي١ ٠ٚ١٥ي٠ٚ٠١ ث َٞ بؤ زٚا٣ )٥ َٝه٢ تط ي١ ؾ١ضع٢ 11َٝٞ ْاَي َٝو خاَي َٞ، ٠ٚ١٥ خاَي َٝٞ ز٠َي ( ضؤش ث
 ٍَ َٞ، ي١ط١ َٝط ز٠ب َٞ ٠ٚآل١َن١ ب١ ض٠ز، ب١ ١ْخ َٝٞ ز٠َي َٝت٠ٚ١، ٠ٚ١٥ ث ًَاٚنطاب َٝؿن ب َٞ: ظاْٝاض٣ زاٚانطاٚ ث )ت( ز٠َي

٢َٜٓ بآلب٣٠ٚ١ْٚٛ ٜإ ي١ غ١ض َاَيج١ِض٣ ١٥يٝهنؤ٢ْ َٞ ي٣َٚ١ ظٜاز٣ به١ٜٔ،  ٥اَاش٠نطزٕ بؤ نات ٚ ؾٛ زاْطاب
ًَسا ٜإ ي١ غاٜتسا  َٝ َٞ ي١ ٥ُٝ َٞ ز٠َي ٍَ ٥اَاش٠نطزٕ ب١ َاَيج١ِض٠ن١ ١َغ١ي١ٕ ١٥ٚ ن١ بؤ٣ ز٠ْٛٚغ َٝري ي١ط١ ًَ ب

٥اَاش٠ ب١ َاؼي زاٚاناض بؤ  )خ بآلٚنطا٠ٚت٠ٚ١ ١َؾطٚظ٠ ب١ ْٛٚغري ٥اَاش٠ بها ب١ َاَيج١ِض٠ن١ف بؤ٣، خاَي٢ 
َٞ ١ََٗٝيه٠ٚ١ْٛ، ١ٜع٢ٓ ت َٞ تؤ بِطؤ بؤ ١َسه١َ١ ٜإ ١٥ٚ ٥ٝؿ١ ٥ٝؿ٢ 11ْاط١ّ زٚا٣ ) ت ًَ ( ضؤش ب١ ْٛٚغري ب

َٞ خؤ ١ٜع٢ٓ ١٥ّ ؾتا١ْ َٔ ٚا ١ٖغت ز٠ن١ّ ١٥ّ خاَي١ف ١ٖض  َٝٞ ْاَي ١َسه١ٜ١َ١ ٣١٥ ١ٖض ي١ ٠ٚ١٥ي٠ٚ١ ث
َٜٝٛػت ب١ط١ِضإ ب١ زٚا َٞ ٚ ث َٞ ١٥ط١ض ظاْٝاض٣ زاٚانطاٚ ب١ضز٠غت ب ١َّٝٝ: ز٠َي ٟ زا ١ْنات ظٜاز٠، بِطط٣١ غ

َٜٝٛػت  َٝري ١٥ٚ ظاْٝاضٜا٣١ْ ب١ضز٠غذي ٚ ث ًَ َِٝ باؾ١ ١٥ّ ١٥ط١ض٠ ال بب١ٜٔ، ب َٞ، َٔ ث ز٠نط٣َ ضاغت١ٚخؤب
 َٞ َٝيَن، ١ٖض ٥ٝشا٥ٞ ٜاغان١ ٚاب َٞ ، بؤ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ١٥ط١ض٠ ١َْ ب١ط١ِضإ ب١ زٚا٣ زا ١ْنات، ز٠نط٣َ ضاغت١ٚخؤب

َٜٝٛػت ب١ط١ِضإ َٜك٣١  ١٥ٚ ظاْٝاضٜا٣١ْ ن١ ب١ضز٠غذي ٚ ث َٞ ي١ ض ب١ زٚا٣ زا ١ْنات، ز٠نط٣َ ضاغت١ٚخؤب
َٞ، غٛثاؽ. َٞ ٜاخٛز غاٜت٢ ١٥يٝهنؤْٞ ب  ث٠ٜٛ١ْس٣ ت١ي١ؾؤ٢ْ ب

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ ٥اؾت٢ خإ،

َٜع ٥اؾت٢ ععٜع قاحل:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

بِطط٣١ )ب( ثؿتكري٣ ي١ ضا١ٜنا٢ْ ْاغو خإ ز٠ن١ّ، ٣٠ٚ١٥ ن١ َٔ َٛالس١ظ٠ّ غ١باض٠ت ب١ َازز٣٠ ١ٜن١ّ 
َٞ ي١ غ١ض َازز٣٠ ْؤ١ّٜ بِطط٣١ ١ٜن١ّ ن١، )مذا مت زؾض ايطًب، نًّٝا أٚ دص٥ّٝا، ؾع٢ً املٛظـ املدتـ إٔ  ١ٖب

٢ًَ ثِطؤش٠ن١ باؾن ْٛٚغطا ٜبني يف زدٙ إٔ ٜطًُ٘ اىل َكدّ ايطًب  ٠ٚ، ن١ ٠ٚى ي١ّ ب١ بِطٚا٣ َٔ ٠ٚ١٥ ي١ ١٥غ
غٝاغ١ٜ١ ن١ ْٛٚغطا٠ٚت٠ٚ١، نْٛه١ ي١ ١٥غ٢ً ثِطؤش٠ن١زا ظؤض ب١ ضاؾهاٚا١ْ ٥ٝؿاض٠ت ب٠ٚ١ ز٠نات ن١ 
َٝط٠  َٝت ن١ د١ٚاب ز٠زات٠ٚ١ ب١ قبٍٛ ٚ ب١ ض٠ؾع٣، ب١آلّ ١َ١٥ ن١ ي َٞ، ب١ خ١تٞ ب َٞ ْٛٚغطاٚ ب ت١َي١ب١ن١ ز٠ب

َٝؿٓٝاظ٣ ١٥ َٝؿه١ؾهطز٢ْ، بؤ١ٜ َٔ ث َٝت ث ٠ٚ ز٠ن١ّ تٝاٜسا ٖؤناض٠ن١ ي١ د١ٚاب١ن١ ن١ ب١ ب١ ت١ْٗا ز٠َي
َٞ، بؤ١ٜ َٔ  َٝسا ب ْٛٚغطاٚ ز٠ْٛٚغط٣َ د١ٚاب١ن١ ١َسهّٛ بهط٣َ ١ٖض ي١ ْاْٚٝؿا١ْن٠ٚ١ ن١ د١ٚاب١ن٣١ ت

َٝؿٓٝاظ٣ ٠ٚ١٥ ز٠ن١ّ ١ٜع٢ٓ ب١ ت١ٚا٠ٚت٢ ٖؤناض٠نإ ب١ )ؾع٢ً املٛظـ املدتـ إٔ ٜبني ظٛان خطٞ َعًٌ ث
َٝؿه١ف بهات٠ٚ١ بؤ َٞ، غٛثاؽ. ْٛٚغطاٚ ث  ١٥ٚ ن١غ٣١ تط، بؤ٣٠ٚ١٥ ي١ٚ ١َتات١ٝ ضظطاضَإ ب

 

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
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 ؾ١ضَٛٚ ٖاش٠ خإ،

َٜع ٖاش٠ غًُٝإ   َؿطؿ٢:ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٞ ظاْٝاض٣ زاٚانطاٚ ي١ال١ٜٕ زاّ ٚ ز٠ظطا َِٝ ٚا١ٜ َٔ ي١ غ١ض خاَيٞ )ع(: ١٥ٚ ن١ ز٠َي َٞ، َٔ ث ٟ زٜاضٜهطاٚ ١ْب
١َ١٥ ت١سػٌٝ ساغ١ً ١ٖض ٖاٚٚآلت١ٝى  بِطٚات١ زاّ ٚ ز٠ظطا١ٜن٢ سه٢َٛ زاٚا بهات بؤ صي١ْٚٛ ز٠ِضٚات١ 
َٜو ١َعًَٛات ز٠نات ي١ غ١ض ٠ٚظاض٠ت٢ غاَا١ْ غطٚؾت١ٝنإ ب١ ت٥١هٝس  ٠ٚظاض٠ت٢ ت١ْسضٚغت٢ زاٚا٣ ١ْٖس

َٞ، ز٠تٛاْط٣َ ١ٖض ب١ ظاض٠ن٢  ٠ٚ١٥ ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ ٠ٚظاض٠ت١ ي١الٟ ١ْٝ، بؤ١ٜ َٝط٠ زا ١ٖب َٜٝٛػت٢ ْاظاب ي َٔ ب١ ث
َٝٞ بٛتط٣َ ن١ ١٥ٚ ظاْٝاض١ٜ ي١ال٣ ١٥ٚ ١ْٝ ن١ زاٚا٣ ز٠نات، ز٠ضباض٣٠ ٥اَاش٠نطزٕ بؤ َاؾ٢ زاٚاناض بؤ )خ :  ث

َٝ َٜٝٛػت٢ ْاظاب ي َٝت، َٔ ب١ ث ١ََٗٝيه٣٠ٚ١ْٚٛ ١ٖب َٝه١ ن١ َاؼي ت ١ََٗٝيه٠ٚ١ْٚٛ، ٠ٚ١٥ َازاّ س١ق َٝت، ت ط٠ ١ٖب
١ََٗٝيه٣٠ٚ١ْٚٛ ١ٜ١ٖ ١٥ط١ض  َٞ بس٠ٜٔ ب١ بِطط١ٜ١ى ن١ َاؼي ت ز٠تٛاْري ي١ سٛن١ُ نؤتا١ٜٝنإ ١٥ٚ َاؾ٣١ ث
َٜٝٛػت١  َٜهسا زاٚاناض١ٜن١ ث١غ١ْس نطا ث َٞ ي١ باض َٜت، ز٠ضباض٣٠ ز٠ّٚٚ: ن١ ز٠َي ١ْٜتٛاْٞ ظاْٝاض١ٜنإ ٠ٚضبكط

َِٝ ٚا١ٜ نات١ن١ ت١سسٜس زاّ ٚ ز٠ظطا٣ طؿك ٜإ تاٜب١ت٢ ضاغت١ٚخؤ ظاْٝاضٜ ١نإ ب١ٚ ن١غ١ بسات، َٔ ث
َٜت، بؤ١ٜ َا٠ٚن١ ي١ ) َٜت ن١ ١٥ٚ ظاْٝاض١ٜ ب١ ن١غٞ 24به١ٜٔ ضاغ١ٚخؤ ي١ٚا١ٜ١ْ ١ْنط َٝط بتٛاْط ( ناتصَ

َٜت ب١  َٜت ظؤض داض ْانط َِٝ ٚا١ٜ ْانط َٜت باؾن٠، ١ٜع٢ٓ ت١سسٜس نطز٢ْ َا٠ٚن١ ضاغت١ٚخؤ ث زاٚاناض بسض
َٟ َٝٞ بسض َٜك٣١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ت١ي١ؾؤ٢ْ ١٥ط١ض ضاغت١ٚخؤ ث ١َّٝٝ: ن١ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نات ي١ ض ، ز٠ضباض٣٠ غ

َِٝ ٚا١ٜ ١٥ٚ ث٠ٜٛ١ْس١ٜ ت١ي١ؾؤ١ْٝ ال بب١ٜٔ باؾن٠، نْٛه١ ثؤغت٢  ظاْٝاض١ٜن١ ١ٖبٛٚ بتٛاْط٣َ بسض٣َ، َٔ ث
َٞ َٔ ١٥ٚ ١َعًَٛات١ّ ًَ ٠ٚضططت٠ٚٛ  ١٥يٝهنؤ٢ْ ٠ٚنٛ ب١َيك١ٜ١ى ١٥تٛاْط٣َ ط١ض ١٥ٚ ن١غ٣١ زاٚا٣ نطزبٛٚ ب

َٝت٠ٚ١، ب١آلّ ي١ ث٠ٜٛ١ْس١ٜ ت١ي١ؾؤ١ْٝن١ با٠ٚض ْان١ّ  َٓٝ ٜإ ٠ٚضّ ١ْططت٠ٚٛ ي١ ثؤغت١ ١٥يهنؤ١ْٝن١ ز٠َ
 َِٝ ١ٜ٠َٛٝ، بؤ١ٜ َٔ ث َٞ ي١ نؤَجاْٝان١ زاٚا بها ت١غذًٝٞ بها ٜإ ب١ٚ ؾ َٝت٠ٚ١، ١ٜع٢ٓ ١٥ط١ض زاٚا بها ز٠ب َٓٝ سي

 باؾ١ ث٠ٜٛ١ْس١ٜ ت١ي١ؾؤ١ْٝن١ ال بسض٣َ، غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚناى طياٍ،

َٜع طياٍ   ابطاِٖٝ: طاٖسب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٝػتا  َٝـ ٥ َٛالس١ظ٠ّ ت١ْٗا ي١ غ١ض خاَيٞ ١ٜن١َ١ ٠ٚ١٥ي١ٕ، ٚابعاب ١٥ّ )ع، ب، ت، ز( ٚا١ٜ ١٥ّ باب١تا١ْ ث
َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ت١ْٗا ٠ٚ١٥ي١ٕ باغٝإ نطز ي١ َازز٣٠ ١ٜن١ّ  ١َّٝٝ ٚ نٛاض٠ّ ٚ ١٥ٚا١ْ، بؤ١ٜ َٔ ث ز٠ّٚٚ ٚ غ

١َُٝ، نْٛه١  َٝت، ٚ ١٥ٚ ت١ؾاغٝ ١ْ ١ْز١ْ٠ ٥ َٞ ظٜاتط ١ْب َٞ ضغت١ ب َٝري زٚٚ غ َٝت، با بًَ ب١ ١ٜى د١ًَٛ ب
َٝت  ١َُٝ ١ْب َٝو ٥ ض س١قط ٠ٚ١٥، ١٥ط١)ع٢ً ضبٌٝ اؿؿس٠  ٠ ٜإ  )ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ٥ٝشتُٝاي١ ١َٖٛٚ ؾت

َٝؿٓٝاض ز٠ن١ّ ٚا غٝاغ١ بهط٣َ،  َٞ ي١َ١ ظٜاتط ٠َٛظ٠ؾ٢ َٛخت١ؽ بؤٟ ١ٜ١ٖ ١َعًَٛات ١ْزاتٔ، بؤ١ٜ َٔ ث ب
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اٚآل: مذا مت زؾض ايطًب، نًّٝا أٚ دص٥ّٝا، ؾع٢ً املٛظـ املدتـ إٔ ٜبني يف زدٙ إٔ ٜطًُ٘ ملكدّ ايطًب، أضبان 
َٜت، غٛثاؽ.ٕٛ  ايسؾض غسٜط١ إٔ ال لهٕٛ ا ضبان خازز أسهاّ ٖرا ايكاْ  ٣َٚٛ١ٖ ب١ خؤ٣ ز٠طط

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾاقٌؾ١ضَٛٚ ناى 

َٜع   ستُس قازض )ب١ؾاض٠ت٢(: ؾاقٌ ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.  ب١ِض

َٞ ظاْٝا َٝط٠ ز٠َي ١َّٝٝ َٛالس١ظ١ٜ٠نِ ١ٜ١ٖ، ب١ بِطٚا٣ َٔ نْٛه١ ي ض١ٜن١ ١٥ط١ض َٔ ت١ْٗا ي١ غ١ض بِطط٣١ غ
١ٜ٠َٛٝن٢ ظاض٠ن٢ ٜإ ب١ ت١ي١ؾؤٕ ب١ ال٢ْ١ٜ ب١ضاَب١ض بك١ٜ١ْط٣َ ٜإ ب١ زاٚاناض  َٞ ب١ ؾ َٜٝٛػت ب ث
١ٜ٠َٛٝن٢ ن١تيب ١ٜع٢ٓ ب١ ْا١َ بسض٣َ ب١ زاٚاناض ١ْى ب١  َٞ ب١ ؾ َِٝ ٚا١ٜ ظاْٝاض٣ ز٠ب بك١ٜ١ْط٣َ، َٔ ث

٠َٛٝن٢ ظاض٠ن٢ ١ٜع٢ٓ ١٥ٚ ظاْٝاضٜ ٣٠َٛٝ ت١ي١ؾؤٕ ٜإ ١ٖض ب١ ؾ ٣٠َٛٝ ظاض٠ن٢ ز٠زض٣َ ظ٠َإ ن١ٝٝ بؤ ؾ ١ ب١ ؾ
َٞ بؤ ٣٠ٚ١٥ ن١ ظاْٝاض١ٜن١ ز٠زا بؤ  َٝو ب َٝسا زضٚغت ١ْنط٣َ، ي١ب١ض ٣٠ٚ١٥ ١َ١٥ ظ٠َاْ ٣٠ٚ١٥ ن١ ٥اَيٛطؤِض٣ ت

َٝهطا٠ٚ، غٛثاؽ. ٣١َٜٓ ن١ٚا زاٚا٣ ي  ٠ٚ١٥ؾٞ ن١ ظاْٝاض١ٜن١ ز٠ط٢َْ١ٜ١ بؤ ١٥ٚ ؾٛ
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١  ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚناى عبسايطظئ،
 
 
 

َٜع عبسايطظئ سػري عبابهط:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

 قػ١نا٢ْ َٔ نطا، غٛثاؽ.
َٝكط٣ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ: َٜع سػٔ ستُس غٛض٠/ د  ب١ِض

 ؾ١ضَٛٚ ز . اظيس،
َٜع ز . اظيس ابطاِٖٝ ع٢ً )٠ٚضت٢(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا  ٕ.ب١ِض
 ٍَ َٝت٠ٚ١ ٜإ ي١ط١ َٝؿن بآلٚنطاب غ١باض٠ت ب١ بِطط٣١ ١ٜن١ّ )ت( ن١ باؽ ي٠ٚ١ نطا ظاْٝاض٣ زاٚانطاٚ ١٥ط١ض ث
َٞ ٜإ ١٥ٚ ظاْٝاض١ٜ ي١  ٢َٜٓ بآلٚنطز٠ٚ١ْ ٜإ ي١ غ١ض َاَيج١ِض٣ ١٥يٝهنؤ٢ْ زاْطاب ٥اَاز٠نطزٕ بؤ نات ٚ ؾٛ

َٝؿن بآلٚنط َٝط٠زا ٥اٜا ١٥ط١ض ظاْٝاض١ٜن١ ث َٝت٠ٚ١، بؤن٢ َا١ٜ٠ٚنسا ي َٝت٠ٚ١ ٜإ َاَيج١ِض٣ ١٥يٝهنؤ٢ْ بآلٚب اب
 َٞ َٝط٠ ن٢َ ز٠َي َٝو ١ٜ١ٖ ي َٞ بسا ن١ زاٚاناض٠ن١ ١ٜع٢ٓ ض َاْع ١ٜ١َٜٓى ي١ٚ ظاْٝاض٣١ٜ ث ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا ٚ ْانط٣َ ي١ط١
ٍَ ١٥ٚ ز٠ق١ دٝاٚاظ٣ ١ْٝ ن١ ١٥ٚ زاٚا٣ ز٠نا ٜإ  ١٥ٚ ز٠ق٣١ بآلنطاٜت٠ٚ١ ٜإ َاَيج١ِض٣ ١٥يٝهنؤ٢ْ ي١ط١

َٝو ي١ب١ض ز٠ّ ٣٠ٚ١٥ ن١ ١َ َٝت١ ب١ضب١غت َٝط٠ ٠ٚ١٥ ١ْب ست١ٚان٣١ دٝاٚاظ ١ْٝ، ١ٜع٢ٓ ب١ ض٢٥٠ َٔ ي
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َٝت٠ٚ١ ي١ َاَيج١ِض٣ ١٥يٝهنؤْٞ ٚ  َٟ ي١ ١َٖٛٚ ساَي١ت١ناْسا ١٥ط١ض ١ٖتا بآلٚنطاب ظاْٝاض١ٜن١ ب١ زاٚاناض٠ن١ بسض
َٞ بسا بؤ ٣٠ٚ١٥ ب َٝت٠ٚ١ ي١ ضؤشْا١َناْسا ز٠ق١ن٣١ ث َٝؿن بآلٚنطاب ٍَ ١٥ٚ ث ١ضاٚضز٣ بها بؤ ٣٠ٚ١٥ ي١ط١

١ََٝٝٝؿسا ن١ باؽ ي٠ٚ١ ز٠نا ن١ ضاغت١ٚخؤ ي١  ز٠ق٣١ ن١ بآلٚنطا٠ٚت٠ٚ١ ٥اٜا ٠ٚنٛ ١ٜن١ ٜإ ْا؟ ي١ بِطط٣١ غ
َٝؿن ١٥ّ قػ٣١ٜ١  ٍَ ١٥ٚ ٖاٚناض٣٠ ث َٜك٣١ ث٠ٜٛ١ْس٣ ت١ي١ؾؤ٢ْ ٜإ ثؤغك ١٥يٝهنؤ٢ْ، َٓٝـ ٖاِٚضاّ ي١ط١ ض

١َّٝٝ نطز ن١ ١٥ٜٚـ ١ٖض ب١ْٛٚغري ْ َٝب١ٝٓٝنٞ تطٜـ ي١ ع١ض٠ب١ٝن١زا ي١ بِطط٣١ غ ١ى ب١ت١ي١ؾؤ٢ْ، ت
:َٞ )إ ناْت املعًَٛات املطًٛب١ داٖص٠ ٚال ؼتاز اىل دٗد يًبشح عٓٗا، ؾُٝهٔ لصٜٚد طايبٗا َباغس٠ عٔ  ز٠َي

َٝط٠ ١٥يطسٜل املدابس٠ ايتًؿ١ْٝٛ أٚ بسٜد ااِليهرتْٚٞ أٚ غؿّٗٝا ٚدٗا يٛد٘  )بسٜد ا يهرت٢ْٚ   ٝـ ٚ ال١َن٣١ ي
 ١ْقٛغتا١ْ، غٛثاؽ.

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف،

َٜع بهط نطِٜ ستُس)٥اغؤ(:  ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٜٝٛػتٝإ ب١ ضْٚٚهط٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ َٜهٝإ ي١ٚا١ْ ث َٝبٝين ز٠ضبِطإ ن١ زٜػإ ١ْٖس َٝو بري ٚ ت ، ب١ ْٝػب١ت نؤ١ََي
َٝهسا ٠َٛظ٠ؼي َٛخت١ؽ بؤ٣ ١ٜ١ٖ ض ب١ 9َازز٣٠ ) ١َُٝ ساَي١ت١ناصيإ زٜاض٣ نطز٠ٚٚ ي١ ض ساَي١ت ( ١ٜن١ّ: ٥

َٞ ١ْنا، ي١ٚ ساَي١تا١ْ ١٥ط١ض ٖاتٛٚ ْٛٚغطا٠ٚ ي١  َٝب١د دٛظ٢٥ ض ب١ نٛيٞ ٠ٚآلّ ١ْزات٠ٚ١ ت١َي١ب١ن٣١ بؤ د
َٝري ١ٖض داض٣َ با ١َعًَٛ ًَ َٞ ْازض٣َ، بؤ ٣٠ٚ١٥ ١٥يـ ٚ ٜإ ١َغ١ي١ٕ با ب َٞ ١ٖض ث ات٢ تاق٣١ ٥ٝػتٝػٓا٥ات ب

َٜه٢ تط ت٥١هٝس٠، ب١ْٝػب١ت ٠ٚ١٥ ١٥ّ ظاْٝاض١ٜ ال٣ زاّ ٚ ز٠ظطا٣ تاٜب١ت ز٠غت  َٞ داض ١َ١٥ ضٕٚٚ ب
َٞ ١ْطط٣َ  ١ْن٣َٚ١، ب١ ت٥١هٝس ١٥ّ ظاْٝاض١ٜ ال٣ زاّ ٚ ز٠ظطا٣ تاٜب١ت ز٠غت ١ْن٣َٚ١ بؤ ٣٠ٚ١٥ ١ٖصت١ت٢ ث

َٝت٠ٚ١  َٞ بسا، ٜإ ثاغاٚ ١ْبٝٓ َٞ نٞ ث ٠َٚي  تؤ ظاْٝاضِٜ ْاز٠ٜت٢َ، ١٥ط١ض ظاْٝاض٣ ي١ال٣ ١٥ٚ ١٥َٛغ١غ١ٜ١ ١ْب
َٞ بسا؟، بؤ١ٜ ١َ١٥ ساَي١ت١ن١ زٜاض٣ نطا٠ٚ، ساَي١تٞ زٜه١ ب١ِضاغت٢ بؤ  َٞ نٞ ث َٝٓت٣١ ال٣ ١٥ٚ ١ْب ١٥ٚ زؤنؤَ

َٝٔ ١َغ١ي١ٕ  َٟ ب َٜٔ، ١ٜع٢ٓ ١َٖٛٚ ضؤش ٍَ ١ْنط ب١ٚ بٝا٣١ْٜٚٛ ١٥ٚ َاؾ١ت ٣٠ٚ١٥ زاّ ٚ ز٠ظطانإ غ١ضقا
َٝهسا زاٚا٣ ظاْٝاض١ٜ ي١ غ١ض َاَيج١ِض٣  ١ٜ١ٖ زاٚا٣ ظاْٝاض٣ به٣١ ١ٖض ١َٖٛٚ ضؤش٣ زاٚا٣ ظاْٝاض٣ به٣١ ي١ نات
َٝو ي١ ض٠ز٠ن١زا ٣٠ٚ١٥ بؤ ضٕٚٚ  َٝت٠ٚ١، ب١آلّ ب١ ١َضد َٝؿن ١٥ّ ظاْٝاض١ٜ بآلٚنطاب َٞ ٜإ ث ١٥يٝهنؤْٞ ١ٖب

 َٜٔ َٝٞ ي١ ؾآلٕ ؾٛ ًَ بآلٚنطا٠ٚت٠ٚ١ ي١ ؾآل١ْ نات بآلٚنطاٜت٠ٚ١ ي١ غ١ض ١َٚقٝعٞ ١٥يٝهنؤ٢ْ به١ٜت٠ٚ١ ب
َٞ زا٠ٚ ي١ َا٣٠ٚ ) ( َاْكسا، باؾ١ ١٥ّ داض٠ بؤ ن١ٝٝت٢؟، ١ٜ١ٖ6، ٜإ ١ٖض ١َٖإ ن١ؽ ١َٖإ ظاْٝاضٜت ث

َٝت١  َٜٔ بؤ ٣٠ٚ١٥ ١٥ّ قا١ْْٛ ٠ٚنٛ خؤ٣ ب ٍَ ١ْنط ١َ١٥ بؤ ١ٜ٠ٚ١٥ ب١ِضاغت٢ زاّ ٚ ز٠ظطانإ غ١ضقا
َٝب١ َٜت١ غ١ض ناض ٚ باض٠نا٢ْ خؤٜإ، ١٥ٚا٢ْ د َٜٔ ٚ ١ْث١ضش َٞ ٣٠ٚ١٥ ز٠ظطانإ ١َؾػٍٛ بهط َٝهطزٕ ب١ب د

َٝؿ٠ٚ١ ظؤض ظؤض ت١بٝع١ٝ، ب١آلّ  ٍَ غ١ٜٓ١ ث َٝؿٓٝاظ٣٠ ْاغو خاب ٣٠ٚ١٥ قبٛ ٍَ ١٥ٚ ث زٜه١ َٔ بؤ خؤّ ي١ط١
َٜٝٛػت ب٠ٚ١  َٝٝإ ٚابٛٚ ث َٜو ي١ خٛؾو ٚ بطاٜإ ث ١َّٝٝ ن١ ١ْٖس ْانات ب١تاٜب١ت٢ َٛخاب١ض٣٠ ب١ْٝػب١ت غ

َِٝ ٚا١ٜ ١َ١٥ ظؤض ظ٠ضٚض١ٜ، ظ٠ضٚض٠ ب١تاٜب١ت٢ بؤ  ت١ي١ؾؤ٢ْ ٜإ ب١ضٜس٣ ١٥يٝهنؤ٢ْ ٜإ ؾ١ؾ١ٖٝٝ١ٕ، َٔ ث
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َٜك٣١ َٛخاب١ض٣٠ ت١ي١ؾؤ٢ْ زاٚا٣ ظاْٝاض٣ ز٠ن١ٕ ن١ ض٠ْك١  ضؤشْا١َْٛٚغإ ن١ ظؤض داضإ ي١ ض
َٜٝٛػت ب٠ٚ١ ْانات ظاْ َٞ بس٠ٕ، ض ث َٝري ب١ ظاْٝاض١ٜن١ٜإ ث ًَ ٝاض١ٜنإ ي١ال٣ زاّ ٚ ز٠ظطا ١ٜ١ٖ، ١َغ١ي١ٕ با ب

َٞ ٜإ ضاغت١ٚخؤ  َٝٞ ز٠َي َٜك٣١ ب١ضٜس٣ ١٥يٝهنؤ٢ْ ث َٞ ٜإ ي١ ض َٝٞ ز٠َي َٜك٣١ ت١ي١ؾؤ٠ٚ١ْ ث َٝطاٜٞ ١ٖض ي١ ض خ
َٜٝٛػت ب٠ٚ١ ْانات، ْٛٚغطا٠ٚ ١٥ط١ض داٖع بٛٚ َٞ ض ث َٝٞ ز٠َي َٝط )ٚال ؼتاز اىل دٗد يًبشح عٓٗا  ث ٠ ١ٜع٢ٓ ي

َٝو زاْطا٠ٚ، ب١آلّ ١٥ط١ض داٖع بٛٚ ١٥ٚ ز١َ٠ ز٠تٛاْط٣َ ضاغت١ٚخؤ ي١ ضٜك٣١ َٛخاب١ض٣٠ ت١ي١ؾؤ٢ْ  ؾ١ضت
َٝك٣١ خؤ٣ زا١ٜ ٥ٝن ضا٣  َِٝ ٚا١ٜ ي١ د َٞ، َٔ ث ًَ َٝٞ ب َٜك٣١ ب١ضٜس٣ ١٥يٝهنؤ٢ْ ٜإ  ضٚٚب١ضٚٚ ث ٜإ ي١ ض

٠ٚ١ًَٓ ٜإ ْا؟ غٛثاؽ. َٝ ١ٜ٠َٛٝ ز٠ٜٗ  ١٥ْساَا٢ْ ث١ضي١َا١ْ ب١ٚ ؾ
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:ب  ١ِض

،٠ٚ١َٜٓٓ  ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف زٚا غٝاغ١تإ غٛ
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب١ظاظ(:  ب١ِض

َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض
 املاد٠ ايتاضع١: ا داب١  ع٢ً ايطًبات:

 اعطا٤ َعًَٛات َباغس٠ اىل َكدَ٘.اٚآل: ع٢ً املُؤضط١ ايعا١َ أٚ اـاؾ١ يف ساي١ قبٍٛ ايطًب، 
ثاّْٝا: إ ناْت املعًَٛات املطًٛب١ داٖص٠ ٚال ؼتاز اىل دٗد يًبشح عٓٗا، ؾُٝهٔ لصٜٚد طايبٗا َباغس٠ عٔ 

 طسٜل املدابس٠ ايتًؿ١ْٝٛ أٚ اي ٜد ااِليهرتْٚٞ أٚ غؿّٗٝا.
ني يف زدٙ إٔ ٜطًُ٘ ملكدّ ايطًب، ضبب ثايجّا: مذا مت زؾض ايطًب، نًّٝا أٚ دص٥ّٝا، ؾع٢ً املٛظـ املدتـ إٔ ٜب

 ايسؾض ع٢ً إٔ ال خيسز ايطبب عٔ:

 أ ا املعًَٛات املطًٛب١ يٝطت عٛش٠ املؤضط١ املع١ٝٓ.

 ن ا املعًَٛات املطًٛب١ لكع يف ْطام ا ضتجٓا٤ات احملدد٠ يف ٖرا ايكإْٛ.

ْػسٖا، اٚ َٛدٛد٠ ع٢ً َٛقعٗا ت ا املعًَٛات املطًٛب١ ضبل ٚإٔ مت ْػسٖا َع ا غاز٠ اىل َهإ ٚ شَإ 
   أغٗس.6ا يهرت٢ْٚ أٚ مت لصٜٚد َكدّ ايطًب ْؿط٘ قبٌ )

 خ ا ا غاز٠ اىل سل َكدّ ايطًب يف َسادع١ قه١ُ ايبدا٠٤ املدتؿ١.
 

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
 ؾ١ضَٛٚ  ناى عبساي١ً،

َٜع عبساي١ً  ستُس اَري:  ب١ِض
 َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ. ب١ِض

َٝؿٓٝاظ ز٠ن١ّ ي١ ناتٞ َٛضاد١ع١نطز٢ْ ١َسه٣١َ١ بٝسا١٥ باؽ ي٠ٚ١ بهط٣َ  ي١ٚ بِطط٣١ ١٥خريزا َٔ ث
َٞ، غٛثاؽ. َٜه٢ بات ز٠ب  ق١ضاض٠ن١ ق١ضاض

َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض
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 ؾ١ضَٛٚ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف،
َٜع ع٢ْٛ نُاٍ غعٝس )ب  ١ظاظ(:ب١ِض
َٜع غ١ضؤن٢ ث١ضي١َإ.   ب١ِض

َٝسا ي١ َازز٠نا٢ْ زٚاٜٞ َٛعاي١د١ نطا١ٜ،  َٜع ناى عبساي١ً ٥ٝؿاض٠ت٢ ث  ١٥ٚ باب١ت٣١ ن١ ب١ِض
َٜع ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ/ غ١ضؤن٢ ث١ضي١َا٢ْ نٛضزغتإ:  ب١ِض

ٍَ زا١ٜ تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١ َٜٓس٠ٚ١ٜ، ن٢َ ي١ط١ ٍَ زا ١ْٝ، ١٥ٚ غٝػ٣١ٜ١ ن١ يٝص٣١ْ ٖاٚب١ف خٛ ؟ ن٢َ ي١ط١
َٝـ ٠ِْٛٝضؤ زاز٠ْٝؿ٠ٚ١ٓٝ تا 11تها١ٜ ز٠غت ب١ضظنات٠ٚ١؟ ب١ نؤ٣ ز٠ْط ث١غ١ْس نطا، ب١ٜا٢ْ غ١عات ) (٣ ث

َٝطٜٔ ٚ ١ٖض بصٜٔ.    ١٥ٚ نات١ ب١ خٛاتإ ز٠غج
 
 
 

                                                                                                                                                                              
 

 ز. اضغ ٕ باٜع امساعٌٝ                  ز.سػٔ ستُس غٛض٠                           غت اظيس عبسار                ؾط  
َٝكطٟ غَٝطٟ ث١ضي١َاْٞ                        غهطت    ث١ضي١َاْٞغ١ضؤنٞ                 ث١ضي١َاْٞ       ١ضؤنٞد

َٝطام                              نٛضزغتإ – نٛضزغتإ َٝطام                           نٛضزغتإ – ع َٝطام - ع   ع
 


